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EIU: Chuỗi cung ứng châu Á-Thái Bình Dương ứng 
phó tốt hơn với dịch bệnh

Theo kết quả khảo sát mới nhất do Citibank ủy nhiệm cho EIU (bộ phận phân tích, dự báo và tư
vấn rủi ro thuộc Tập đoàn The Economist của Anh) tiến hành, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp
khu vực châu Á-Thái Bình Dương ứng phó với tác động của dịch COVID-19 tốt hơn so với khu
vực Âu-Mỹ, đồng thời triển vọng đối với toàn cầu hóa và chuỗi cung ứng quốc tế cũng lạc quan
hơn nhiều so với doanh nghiệp Âu-Mỹ.

Báo cáo nhấn mạnh, kết quả khảo sát thể hiện rõ sự khác biệt giữa hai khu vực, phản ánh các
nhà hoạch định chuỗi cung ứng châu Á-Thái Bình Dương tương đối ít lo lắng trong bối cảnh
chuỗi cung ứng bị tác động.

Ngược lại các doanh nghiệp Âu-Mỹ lại có thể thoái lui một bước trong chuỗi cung ứng toàn cầu
hóa ban đầu, thông qua sách lược khu vực hóa và phân tán hóa để nâng cao sức bền chuỗi
cung ứng của mình.

Đối với việc tại sao các doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương tương đối ít lo lắng, báo cáo cho
rằng nguyên nhân là do họ có sự hiểu biết khá tốt về "cú sốc" do dịch bệnh, hoặc trước đó đã
trải nghiệm những "cú sốc" tương tự, nên hiểu cách ứng phó như thế nào, chẳng hạn động đất
sóng thần và sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản năm 2011, lũ lụt lớn ở Thái
Lan năm 2012 và vụ nổ cảng Thiên Tân (Trung Quốc) năm 2015.

Tuy nhiên, lợi thế này đã ít nhiều mất đi do làn sóng dịch bệnh mới bùng phát từ biến thể Delta
trong thời gian gần đây và tốc độ tiêm chủng vaccine tương đối chậm.

Lạm phát của Eurozone tăng lên mức cao nhất trong
thập kỷ
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) tiếp
tục tăng lên trong tháng Tám, giữa lúc một cuộc họp quan trọng của
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ diễn ra sau hơn một tuần
nữa.

Theo ước tính sơ bộ được công bố ngày 31/8, giá tiêu dùng ở
Eurozone trong tháng Tám đã tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái,
sau khi tăng 2,2% trong tháng Bảy.

Số liệu trên được đưa ra sau khi Đức ngày 30/8 cho biết giá tiêu dùng của nước này đã tăng lên
mức cao nhất kể từ năm 2008, với tỷ lệ lạm phát toàn phần đạt 3,4% trong tháng Tám. Pháp
ngày 31/8 cũng ghi nhận mức lạm phát cao nhất trong gần ba năm qua.

ECB đặt mục tiêu lạm phát toàn phần ở mức 2% trong trung hạn. ECB hiện dự đoán lạm phát
của Eurozone sẽ đạt 1,9% trong năm nay do các yếu tố mà ECB cho là mang tính tạm thời.
Cũng theo dự báo của ECB, lạm phát của khu vực này sẽ giảm xuống các mức lần lượt là 1,5%
và 1,4% trong năm 2022 và 2023./.
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Lạm phát có thể ‘châm ngòi’ cho cuộc khủng hoảng
tài chính toàn cầu mới

Ngân hàng trung ương Nga nhận định một cuộc khủng
hoảng tài chính mới với quy mô ngang với cuộc sụp đổ
của năm 2008 có thể xảy ra trong vòng chưa đầy 18 tháng
tới nếu lạm phát toàn cầu không được kiểm soát.

Trong dự báo chính sách tiền tệ hàng năm, ngân hàng
trung ương Nga cảnh báo rằng việc nợ ở khối nhà nước
và tư nhân tăng mạnh trong thời kỳ phục hồi hậu đại dịch

Đứt gãy chuỗi cung ứng tại Đông Nam Á đẩy giá
nhiều loại thực phẩm tại Nhật tăng chóng mặt
Tình trạng thiếu người lao động tại các nông trại và khu vực phân phối thực phẩm tại Đông Nam
Á đang gây ra nhiều khó khăn cho những người tiêu dùng sống ở đất nước cách khu vực này
hàng nghìn kilomet, đó chính là Nhật bản.

Theo báo Nikkei, giá dầu cọ, loại nguyên liệu phổ biến trong sản xuất nhiều loại thực phẩm tại
Nhật đã tăng lên ngưỡng chưa từng thấy tính từ năm 1985, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước
và ở mức khoảng 217 yên tức 1,97USD/kg trong tháng này.

Thách thức mà các hãng sản xuất thực phẩm đang đương đầu cũng giống như điều đã buộc
Toyota Motor đã làm khi bắt buộc phải thu hẹp quy mô sản xuất toàn cầu: đảm bảo được nguồn
nhập khẩu từ những nhà cung cấp châu Á hiện vốn đang thiếu nhân lực nghiêm trọng.

Tại Malaysia, một nhà sản xuất và xuất khẩu dầu cọ lớn, sản lượng ước tính 1,52 triệu tấn đã
công bố sản lượng tháng 7/2021 giảm 16% so với cùng kỳ năm trước, theo Hiệp hội dầu cọ
Malaysia. Chính phủ Malaysia và nhiều nước Đông Nam Á khác phụ thuộc vào nguồn cung lao
động nhập cư để xử lý các công việc thâm dụng lao động như nông nghiệp. Tất cả những yếu tố
này đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng ở Nhật.

Khi mà các đợt bùng dịch COVID-19 tại Đông Nam Á chưa có dấu hiệu dịu đi, các yếu tố căng
thẳng nguồn cung vẫn tiếp diễn. Các biện pháp kiểm soát dịch bệnh sẽ vẫn tiếp tục ảnh hưởng
đến các ngành chủ chốt. Tại Nhật, những doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thiết yếu đang bắt
đầu bàn đến thay đổi kế hoạch kinh doanh.

Covid-19 có thể khiến kinh tế thế giới suy giảm mạnh và nhanh nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ
phải tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Cũng theo báo cáo này, tăng trưởng GDP toàn cầu có
thể chậm lại ở 1,1% do lãi suất tăng kích thích giới đầu tư bán tháo các tài sản rủi ro. Các nền
kinh tế mới nổi có mức nợ nước ngoài cao sẽ bị tổn thương nặng nề.

Tuy nhiên, đây không phải là kịch bản trọng tâm của cơ quan này. Thay vào đó, ngân hàng trung
ương Nga dự báo kinh tế thế giới sẽ phục hồi trên diện rộng với áp lực lạm phát giảm vào cuối
năm nay. Theo các nhà hoạch định chính sách của Nga, khả năng kịch bản này xảy ra cao hơn
nhiều so với kịch bản về một cuộc khủng hoảng tài chính mới.
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Vốn đầu tư cho Cần Thơ tăng tối đa gần 13% mỗi 
năm trong giai đoạn 2021-2025
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 98 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện
Nghị quyết số 59/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ 2030, tầm
nhìn đến 2045.

Nghị quyết đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của Cần Thơ bình
quân 5 năm đạt 7,5-8%/năm. Vốn đầu tư toàn xã hội Cần Thơ tăng 10-12,5%/năm. Phấn đấu
tổng thu ngân sách Nhà nước hàng năm của Cần Thơ đạt và vượt chỉ tiêu dự toán Trung ương
giao. Tốc độ đổi mới công nghệ máy móc, thiết bị đạt 12-13%/năm, tốc độ tăng năng suất lao
động xã hội bình quân hằng năm 11-15%. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của
Cần Thơ đạt 6.200-6.800 USD.

Để đạt được các chỉ tiêu cụ thể vừa nêu, Nghị quyết của Chính phủ giao các bộ, ngành và thành
phố Cần Thơ chủ động xây dựng kế hoạch hành động triển khai 10 nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị
quyết số 59 Bộ Chính trị và tập trung 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có việc thực hiện tốt công
tác quy hoạch và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các ngành, lĩnh vực trọng tâm để phát
huy vai trò là trung tâm, cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả
nước.

Cần Thơ phải huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế,
đặc biệt là trong các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế.

Ngoài ra, Thành phố còn phải tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng Đồng bằng
sông Cửu Long, TP HCM và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

Bình Dương: Thiết lập mô hình ‘3 xanh’ tại vùng xanh, 
đảm bảo sản xuất an toàn

Nhằm thiết lập "vùng xanh" trong khu công nghiệp (KCN), Ban Quản
lý các KCN tỉnh Bình Dương đề nghị chủ đầu tư và doanh nghiệp
thuộc KCN tại thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên
thiết lập mô hình 3 xanh (doanh nghiệp, công nhân và nhà trọ).

Theo đó, Ban Quản lý các KCN tỉnh phối hợp với UBND huyện, thị
trấn chỉ cho phép hoạt động đối với doanh nghiệp đảm bảo an toàn

trong hoạt động phòng, chống dịch, theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch
Covid-19 và Bộ Y tế.

Chủ đầu tư, doanh nghiệp phải quản lý, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào KCN,
doanh nghiệp. Nơi nào không đáp ứng, không đảm bảo an toàn thì buộc ngừng hoạt động.
Doanh nghiệp chỉ được tổ chức sản xuất kinh doanh khi đã xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ
công nhân, người lao động và đáp ứng các điều kiện. Trong quá trình hoạt động, các đơn vị sản
xuất phải xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng test kháng nguyên nhanh hoặc xét nghiệm
bằng phương pháp RT- PCR mẫu gộp, thực hiện 5 ngày/lần.
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Đứt gãy chuỗi cung ứng không chỉ là nguy cơ
Không còn là những lo ngại, Nhóm Nghiên cứu Trường
đại học Kinh tế quốc dân đã nhìn thấy những đứt gãy
chuỗi cung ứng đang diễn ra ở nhiều ngành, lĩnh vực.

Một là, chuỗi cung ứng mặt hàng chế biến - chế tạo như
điện, điện tử, máy móc, thiết bị… bị đứt gãy liên quan tới
các khu vực bị nhiễm dịch mạnh, như TP.HCM. Trong
nhóm này, chuỗi cung ứng cho các ngành công nghiệp
công nghệ cao (điện, điện tử, ô tô…) bị ảnh hưởng về đáp

ứng điều kiện lao động.

Hai là, chuỗi cung ứng mặt hàng thủy sản và nông sản bị đứt gãy do lao động bị cách ly, giãn
cách, đình trệ lưu thông. Nhiều vùng sản phẩm đến kỳ thu hoạch mà không có đầu ra và khó vận
chuyển, dẫn đến đứt gãy.

Ba là, chuỗi cung ứng hàng dệt may đứt gãy do thiếu lao động vì bị giãn cách, điều kiện sản xuất
“3 tại chỗ”, hay “1 cung đường, 2 điểm đến”… chưa phù hợp với tất cả các địa phương khác
nhau.

Khuyến nghị chính sách cấp bách
Nếu không giải quyết được 2 điểm nghẽn là đứt gãy chuỗi cung ứng là an sinh xã hội, thì mục
tiêu kép mà Chính phủ đặt ra khó có khả năng thực hiện được.

Đây cũng là lý do để các khuyến nghị chính sách cấp bách, ngắn hạn được đề xuất tới Chính
phủ, với mục tiêu tháo gỡ ngay các nguyên nhân gây ra đứt gãy.

Theo đó, Nhóm Nghiên cứu kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa
phương thực hiện theo đúng tinh thần của Chỉ thị 16, bảo đảm việc vận chuyển hàng hóa,
nguyên vật liệu sản xuất được thông suốt.

“Cho phép các doanh nghiệp được phép sử dụng lao động đủ điều kiện an toàn (tiêm đủ 2 mũi
vắc-xin hoặc xét nghiệm âm tính trong 72 giờ), cũng như cho phép những lao động đủ điều kiện
an toàn được quyền tham gia các hoạt động kinh doanh bình thường, đặc biệt với những lao
động tại các khu công nghiệp và các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng có không gian độc lập,
tách rời khu dân cư”, Báo cáo về chuỗi cung ứng của Nhóm Nghiên cứu đề xuất.

Nhóm cũng đề nghị bỏ quy định về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong Chỉ thị 16 và thay vào đó,
cần quy định các hàng hóa và dịch vụ không được phép lưu hành; thay thế cơ chế “luồng xanh”
bằng cơ chế cho phép xe tự do di chuyển ở các tuyến đường trục quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến
đường chính (tuyến đường xanh), nhưng quản lý chặt lái xe, không cho đỗ, dừng và xuống hàng
tùy tiện tại địa phương.

Như vậy, việc bắt buộc các phương tiện vận tải phải dừng để kiểm tra sẽ không cần thiết. Thay
vào đó, các trạm kiểm tra/kiểm soát phòng dịch sẽ nhận diện các phương tiện an toàn đi qua
bằng các phương pháp nhận diện tự động.
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Chính phủ sẽ xây dựng kịch bản phục hồi kinh tế
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, xây dựng kế
hoạch, kịch bản phục hồi và thúc đẩy kinh tế trong điều kiện mới.

Thông điệp này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi phát biểu khai mạc phiên họp
Chính phủ thường kỳ tháng 8, ngày 6/9.

Theo Thủ tướng, đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát trong 4 tháng qua đã ảnh hưởng nặng
nề tới sức khoẻ người dân, gây thiệt hại về con người, tác động tới kinh tế - xã hội 8 tháng. Khu
vực sản xuất kinh doanh, nhất là công nghiệp, dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, tình hình 8 tháng qua cơ bản ổn định khi các nền tảng vĩ mô, lạm phát được kiểm
soát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Các nhiệm vụ về văn hóa - xã hội, quốc phòng,
an ninh, đối ngoại tăng lên, ngoại giao vaccine được đẩy mạnh.

Lên kịch bản phục hồi kinh tế, song Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu phòng, chống dịch vẫn là ưu tiên
hàng đầu. Ông giao Bộ Tài chính tổng hợp các đề xuất của địa phương về kinh phí phòng chống
dịch để giải quyết. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở các kiến nghị của các địa
phương có chính sách cho lực lượng tuyến đầu.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, việc lưu thông hàng hóa, di chuyển con người phải có chỉ đạo
thống nhất. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tham mưu, cùng các bộ, ngành giải quyết. Phó thủ
tướng Lê Văn Thành trực tiếp chỉ đạo công tác này.

Doanh nghiệp Mỹ khẳng định muốn 'làm ăn lâu dài ở 
Việt Nam'
Các doanh nghiệp khẳng định muốn phát triển hơn nữa đầu tư,
kinh doanh nhưng đề nghị việc tổ chức chống dịch tại các địa
phương cần thông suốt hơn.

Đề nghị trên được các doanh nghiệp Mỹ đưa ra tại cuộc gặp Thủ
tướng Phạm Minh Chính chiều 4/9.

Theo đại diện một số đơn vị, vừa qua họ gặp khó khăn, vướng

mắc trong duy trì chuỗi cung ứng, vận chuyển hàng hóa, tổ chức sản xuất, cấp phép làm việc và
di chuyển nội địa cho các chuyên gia, cũng như tiếp cận nguồn vaccine, thủ tục hành chính, thuế
và phí...

Khẳng định mong muốn đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam, song các doanh nghiệp Mỹ
cũng đề nghị, việc tổ chức chống dịch, bảo đảm bảo sản xuất và lưu thông hàng hoá tại các địa
phương cần thông suốt, kịp thời hơn.

Chia sẻ với các doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: "Đây chỉ là những khó
khăn nhất thời, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát, đẩy lùi
dịch bệnh".

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Thị trường chứng khoán thế giới

35,455.80 điểm 4,509.37 điểm 15,129.50 điểm

0.6% 0.8% 1.2%

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhịp đập Thị trường tuần 23-27/08/2021: VN-Index giữ
vững mốc 1,300 điểm
Trong phiên cuối tuần, VN-Index tăng 0.93% lên mức 1,313.20 điểm; HNX-Index tăng 0.58%, lên
mức 338.79 điểm. Xét cho cả tuần cả hai chỉ số giao dịch trái chiều nhau, VN-Index giảm tổng
cộng 1.22% và HNX-Index thì tăng nhẹ 0.22%.
Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt hơn 586 triệu cổ phiếu/phiên, giảm mạnh
25.92%. Sàn HNX đạt trung bình hơn 133 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 24.95%.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 1,088 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại bán ròng gần
1,031 tỷ đồng trên sàn HOSE và bán ròng gần 57 tỷ đồng trên sàn HNX.
Cổ phiếu tiêu biểu trong tuần qua là SPM

Bản tin thịtrường 8

Phố Wall khởi sắc sau bài phát biểu của Chủ tịch
Fed



Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/9: USD lại giảm mạnh
Ngày 1/9 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của
đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.443 đồng (không đổi). Tỷ
giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức
22.725 đồng và bán ra ở mức 23.096 đồng (không đổi).
Đầu giờ sáng 1/9, đa số các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá
ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay không đổi so với cuối giờ phiên
liền trước, phổ biến ở mức 22.695 đồng (mua) và 22.765 đồng
(bán).
Vietcombank và Vietinbank niêm yết giá USD ở mức: 22.695
đồng (mua) và 22.765 đồng (bán). BIDV: 22.690 đồng (mua) và
22.760 đồng (bán). ACB: 22.700 đồng (mua) và 22.770 đồng
(bán). Techcombank: 22.680 đồng (mua) và 22.775 đồng (bán).

Dầu chứng kiến tháng giảm đầu tiên kể từ tháng 3/2021
Giá dầu quay đầu giảm nhẹ vào ngày thứ Ba (31/8), với nhu
cầu được dự báo giảm sau khi cơn bão Ida khiến các nhà máy
lọc dầu ở bờ Vịnh nước Mỹ tạm thời đóng cửa, và khi các
quốc gia OPEC chuẩn bị nhóm họp vào ngày 01/9, với việc Mỹ
kêu gọi Tổ chức này cung cấp nhiều dầu thô hơn.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, hợp đồng dầu Brent lùi
42 xu (tương đương 0.6%) xuống 72.99 USD/thùng. Hợp
đồng dầu WTI mất 53 xu (tương đương 0.8%) còn 68.68
USD/thùng.

Giá vàng trong nước
Giá vàng miếng SJC ngày 1.9 gần như không thay đổi so với
ngày trước đó, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua
vào ở mức 56,7 triệu đồng/lượng và bán ra 57,4 triệu
đồng/lượng; Eximbank mua vàng với giá 56,95 triệu
đồng/lượng và bán ra 57,5 triệu đồng/lượng
Giá vàng ngoài nước
Kim loại quý trên thị trường quốc tế giảm nhẹ 1 USD/ounce,
xuống còn 1.812 USD/ounce. Vàng đang phải “vật lộn” để tìm
kiếm một số động lực tăng ngay cả khi lãi suất thực vẫn cố
định tốt trong vùng tiêu cực.
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Thị trườngvàng

Thị trường ngoại hối

Thị trườngdầu

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Vàng – Ngoại hối – Dầu
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Phần mềm cấp mã QR Code luồng xanh mới hoạt
động ra sao?
Sau 3 ngày áp dụng phần mềm tự động cấp mã QR Code luồng xanh, đã có hơn 45.000
xe được cấp.

Không còn tình trạng quá tải xét duyệt hồ sơ
Trao đổi với Báo Giao thông, ông Tô Nam Toàn, Vụ trưởng Vụ
Khoa học Công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế (Tổng cục
Đường bộ VN) cho hay, sau 3 ngày vận hành chính thức, phần
mềm tự động cấp mã QR Code luồng xanh hoạt động ổn định,
không xảy ra tình trạng chậm, nghẽn mạng, hay bị treo máy.

Doanh nghiệp truy cập đường link https://vantai.drvn.gov.vn, nhập các thông tin khai báo bắt
buộc về đơn vị vận tải và phương tiện (lái xe, nhân viên bốc xếp hàng hóa); hành trình và hàng
hóa vận chuyển. Hệ thống tự động sinh mã QR Code và gửi lại tài khoản của người kê khai.
Đơn vị vận tải tải xuống mã QR Code, tự in giấy nhận diện phương tiện kèm theo mã QR lên
giấy (khổ A5) để dán trên kính phía trước và in lên giấy (khổ A4) để dán thêm lên kính hai bên
cửa xe.

Ông Tô Nam Toàn cho hay, khác với quy trình trước đây, phần mềm mới tự động cấp mã QR
Code sau khi doanh nghiệp, lái xe đã khai báo đầy đủ thông tin. Doanh nghiệp, lái xe sẽ không
phải in nhiều lần giấy nhận diện có mã QR Code mỗi khi thay đổi thông tin và phải chịu trách
nhiệm về toàn bộ thông tin về lái xe, giấy xét nghiệm y tế khi báo trên phần mềm.

Bộ GTVT yêu cầu đầu tư đồng bộ “siêu” sân bay 
Long Thành
Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án thành
phần 1 và 4 sân bay Long Thành.

Cụ thể, với dự án thành phần 1, Bộ GTVT giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì tham mưu Bộ
GTVT phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để triển khai các tiểu dự án thành phần đồng bộ với
tiến độ dự án thành phần 3 do ACV đầu tư; hướng dẫn Cục Hàng không VN nghiên cứu, chuẩn
bị đầu tư dự án nhà làm việc của Cảng vụ hàng không tại Cảng HKQT Long Thành.

"Với dự án thành phần 4, Cục Hàng không VN chủ trì thực hiện các thủ tục để lựa chọn các nhà
đầu tư. Khẩn trương hoàn thiện thông tư về lựa chọn nhà đầu tư", Bộ GTVT yêu cầu.

Theo chủ trương đầu tư Cảng HKQT Long Thành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sẽ
đầu tư xây dựng giai đoạn 1 được phân chia thành 4 dự án thành phần bao gồm: Dự án thành
phần 1 - Các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước; Dự án thành phần 2 - Các công trình
phục vụ quản lý bay; Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không; Dự
án thành phần 4 - Các công trình khác.

Đối với công tác thiết kế kỹ thuật và dự toán nhà ga hành khách, liên danh tư vấn bắt đầu thực
hiện công tác thiết kế, hiện đang khẩn trương thực hiện trước phần ngầm để trình thẩm định
phê duyệt để khởi công tháng 2/2022.
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Nhiều tỉnh 'vẽ' thêm quy định làm khó doanh nghiệp
vận tải

Lên phương án đầu tư PPP cao tốc Biên Hòa - Vũng 
Tàu trị giá 19.616 tỷ đồng

Sau cuộc họp của Thủ tướng với Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) mới đây, 8 địa phương
gây khó cho doanh nghiệp (DN) lưu thông hàng hóa được điểm tên. Tuy nhiên, đến nay,
vẫn có chính quyền địa phương áp dụng quy định riêng dẫn tới hoạt động vận tải ùn ứ
và ngưng trệ.

Trước thực tế còn một số địa phương “vẽ” thêm quy định để kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đối
với tài xế xe chở hàng, dẫn tới hoạt động vận tải bị ùn ứ những ngày qua, Bộ GTVT vừa tiếp tục
có công điện đề nghị địa phương bỏ các quy định gây khó trên. Trước đó, Bộ GTVT phải nêu
tên một số địa phương “vẽ” thêm quy định khác hướng dẫn của các bộ, ngành, gây khó khăn
cho lưu thông hàng hoá. Cụ thể như: Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà
Tĩnh, Hải Dương, Bạc Liêu.

Ngoài 8 địa phương bị nhắc tên, nhiều nơi vẫn gia tăng “vẽ” thêm quy định gây khó cho doanh
nghiệp vận tải. Cụ thể, tỉnh Kon Tum yêu cầu xe vận tải buộc phải chuyển hàng sang xe khác
khi vào tỉnh. Anh Duy Minh, chủ doanh nghiệp vận tải có 40 xe đầu kéo chia sẻ: “Ngày 29/8, xe
chúng tôi vào trạm kiểm soát Sao Mai (đường Hồ Chí Minh, đoạn giao giữa Gia Lai và Kon
Tum) thì phải dừng bên ngoài và thuê xe bốc xếp hàng hoá chuyển xe để vào tỉnh. Việc này mất
thời gian và tốn thêm chi phí”.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) dài 53,7 km sẽ được xây dựng theo quy
mô cao tốc loại A, gồm từ 4 - 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Theo thông tin của Báo Đầu tư Online - Bodautu.vn, Bộ
GTVT vừa có tờ trình số 8264/TTr – BGTVT đề nghị Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự
án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai
đoạn 1) theo hình thức PPP.

Dự án có điểm đầu tại Km0+000 kết nối với tuyến tránh
Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Biên Hòa, thuộc thành
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; điểm cuối tại Km53+700 giao với Quốc lộ 56 thuộc thành phố Bà
Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được
Bộ GTVT hoàn thiện, trình Thủ tướng, quy mô của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ 6 làn
xe đến 8 làn xe được xác định theo từng đoạn tuyến.

Tổng mức đầu tư Dự án lên tới 19.616 tỷ đồng, trong đó 2 chi phí lớn nhất là xây dựng - thiết bị
8.649 tỷ đồng và giải phóng mặt bằng 6.629 tỷ đồng.
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Bỏ thu phí cảng biển với phương tiện thủy
Các doanh nghiệp vui mừng với quy định mới không thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển
đối với hàng hóa đối với phương tiện thủy.

Dự thảo quyết định của Thủ tướng về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển GTVT đường
thủy nội địa đưa ra nhiều cơ chế, chính sách mới, trong đó quy định sẽ không thu phí hạ tầng
cảng biển với phương tiện thủy.

Gỡ rào cản chi phí bất hợp lý
Gần đây, nhiều doanh nghiệp, hiệp hội kinh doanh vận tải trong lĩnh vực đường thủy, chủ hàng
bày tỏ không đồng thuận với quy định của một số địa phương trong việc thu phí sử dụng hạ
tầng cảng biển đối với phương tiện thủy.

Trong đó, TP HCM dự kiến áp dụng từ ngày 1/7/2021, sau đó hoãn đến ngày 1/10/2021. TP Hải
Phòng thực hiện thu phí này từ năm 2017 và một vài lần điều chỉnh giảm mức thu.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp khu vực phía Bắc vẫn liên tục kiến nghị địa phương miễn, giảm
khoản phí trên để không gây ra “phí chồng phí” và khó khăn cho vận tải thủy.

Lý do là phương tiện thủy khi vào cảng biển chỉ sử dụng luồng đường thủy quốc gia do Trung
ương đầu tư và nộp phí đường thủy theo quy định, cùng với khoản trả phí cầu, bến cho doanh
nghiệp cảng.

Ông Đỗ Cường Quốc, Trưởng phòng Kỹ thuật Cảng thủy container Hải Linh cho biết: “Đề xuất
trên rất hợp lý, phù hợp với quy định pháp luật và thực tế. Vận tải thủy hiện đang gặp nhiều khó
khăn, chưa thu hút được hàng hóa nên càng cần sớm gỡ bỏ những rào cản về chính sách bất
hợp lý, gây gánh nặng chi phí”.

Ưu tiên vốn, giảm tiền thuê đất
Theo Cục Đường thủy nội địa VN, dự thảo Quyết định lần này kế thừa, bổ sung một số cơ chế,
chính sách ưu tiên được triển khai trong 5 năm qua theo Quyết định số 47/2015 của Thủ tướng.
Trong đó, giai đoạn 2022 - 2026 ưu tiên bố trí mỗi năm tăng 1,3 lần vốn sự nghiệp kinh tế cho
công tác bảo trì đường thủy so với năm trước…

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất cơ chế, chính sách mới như: Ưu tiên tiếp cận các nguồn vốn vay
quốc tế có ưu đãi để đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy kết nối đường thủy với các cảng biển
chính. Ưu tiên bố trí đất xây dựng cảng thủy container ở phía Bắc và Đồng bằng sông Cửu
Long, xây dựng cơ sở đóng tàu. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 15 năm đầu tiên, giảm
50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 7 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp, hợp tác xã có dự
án đầu tư, phát triển cảng thủy nội địa.

Để khuyến khích đầu tư phương tiện, dự thảo đề xuất hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín
dụng đối với các dự án đầu tư đóng mới phương tiện thủy nội địa có trọng tải từ 1.500 tấn trở
lên, tàu chở container. Miễn thuế nhập khẩu thiết bị xếp dỡ hàng hóa container, thiết bị xếp dỡ
chuyên dùng mà trong nước chưa sản xuất được...
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Ưu đãi phí hàng hải hút tàu container "khủng" vào 
Cái Mép - Thị Vải
Mở các “luồng xanh” đường thủy và thống nhất quy trình kiểm soát vận tải, y tế sẽ giúp
vận tải thủy hàng hóa thông thoáng trở lại.

Tìm hiểu của PV Báo Giao thông, Thông tư số 74/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông
tư số 261/2016 quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải vừa được
Bộ Tài chính ban hành tiếp tục xây dựng các mức ưu đãi phí hàng hải cho tàu trọng tải lớn vào
các bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Cụ thể, từ thời điểm thông tư mới có hiệu lực (12/10/2021) đến hết năm 2021, tàu chở container
xuất nhập khẩu, trung chuyển vào, rời các bến cảng trên sông Cái Mép - Thị Vải có tổng dung
tích từ 50.000 GT trở lên (tương đương khoảng 80.000 tấn trở lên) sẽ được ưu đãi phí bảo đảm
hàng hải, phí trọng tải tàu thuyền bằng 60% mức phí quy định hiện hành.

Từ 1/1/2022 đến hết năm 2023, tàu, thuyền có tổng dung tích từ 80.000 GT trở lên (tương
đương hơn 120.000 tấn) tiếp tục được giảm 20% phí hàng hải, phí trọng tải tàu, thuyền. Tàu có
tổng dung tích từ 50.000 GT đến dưới 80.000 GT phải đóng bằng mức phí theo quy định.

Việc giảm phí, lệ phí hàng hải kết hợp với sự cải thiện về cơ sở hạ tầng, cải thiện thủ tục hành
chính đã tăng sức hút cho cụm cảng container hiện đại nhất khu vực phía Nam.

Tháng 9/2021, khởi công nạo vét luồng hàng hải Vũng
Tàu - Thị Vải
Dự án nạo vét luồng Vũng Tàu - Thị Vải vừa được Bộ GTVT phê duyệt báo cáo đánh giá
tác động môi trường và dự kiến khởi công trong tháng 9/2021.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang vừa ký quyết định
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải (bao gồm
luồng hàng hải sông Dinh) năm 2021.

Các khu vực nằm trong phạm vi duy tu của luồng Vũng Tàu
- Thị Vải sẽ được nạo vét cao độ đáy đạt -14m với tổng khối
lượng nạo vét hơn 378.900 m3.

Đối với tuyến luồng sông Dinh, đoạn luồng từ biển (giáp với tuyến luồng Sài Gòn - Vũng Tàu)
đến Bến cảng Vietsovpetro sẽ được nạo vét đến độ sâu -7m. Đoạn luồng từ bến cảng
Vietsovpetro đến thượng lưu bến cảng Vinaoffshore 200m được nạo vét đến -5,8m. Đoạn từ
thượng lưu bến cảng Vinaoffshore 200m đến vũng quay tàu ngã ba sông cây khế sẽ được nạo
vét đến -4,7m.

Tổng khối lượng nạo vét của tuyến luồng hàng hải sông Dinh dự kiến hơn 34.200m3. Chất nạo
vét của toàn bộ dự án sẽ được tập kết và đổ lên khu đất thuộc dự án khu công nghiệp chuyên
sâu Phú Mỹ 3 thuộc phường Phước Hòa, TX Phú Mỹ đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
thống nhất.
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Có đến 41 tàu container chờ cập bến ở cảng Los 
Angeles / Long Beach, giá cước tiếp tục tăng cao
Số lượng tàu container đang chờ tại các cảng Los Angeles (LA) và Long Beach (LB) đã
lên đến 41 chiếc và giá cước vận chuyển tiếp tục tăng cao.

Sea-Intelligence: Không thấy có dấu hiệu giảm công
suất trong Tuần lễ vàng ở Trung Quốc
Công ty tư vấn và nghiên cứu Sea-Intelligence của Đan Mạch đã nhận định về công suất
mà các hãng tàu đã lên kế hoạch triển khai/bỏ chuyến trong 4 tuần lễ Golden Week (Tuần
Lễ Vàng) từ tuần 40 đến tuần 43 trên tuyến vận chuyển xuyên Thái Bình Dương và Á-Âu.

Alan Murphy, Giám đốc điều hành của Sea-Intelligence cho biết: “Với tình hình thị trường hiện
tại, có vẻ như các hãng tàu sẽ không thực hiện theo cách trước đây về việc triển khai công suất
trong Tuần lễ Vàng”.

Trong bốn tuần, 1,74 triệu TEU dự kiến   sẽ được cung cấp, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm
ngoái, và so với mức trung bình năm 2014-2020 là 3,9%.

Murphy lưu ý: “Có vẻ như các hãng tàu đang dự đoán rằng nhu cầu sẽ không giảm trong Tuần
lễ Vàng hoặc họ đã chuẩn bị để duy trì mức tăng công suất đã được triển khai, với hy vọng giải
quyết hàng hóa đang tồn đọng tại các cảng bị tắc nghẽn”.

Ông nói thêm: “Rất có thể đây là sự kết hợp của cả hai, vì cách thức này cũng đã được thấy
trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Số lượng tàu neo đậu ở Vịnh San Pedro chờ cập bến tại
các cảng Los Angeles (LA) và cảng Long Beach (LB) đã
vượt qua mức cao nhất trong tháng 2 trước đó là 40, hiện
tại con số này đã là 41, theo Project44.

Số lượng tàu đang chờ tại các cảng phía nam
California đang tăng lên được cho là do các chủ hàng mua

hàng sớm để tránh tình trạng tắc nghẽn vào mùa cao điểm cuối năm.

Bên cạnh đó, có thông tin tốt cho rằng thời gian lưu trú trung bình hàng tuần tại cảng Los
Angeles và Long Beach đã giảm gần ba ngày trong tuần trước cho thấy có sự phục hồi tốt để
xử lý khối lượng hàng hóa này. Tuy nhiên, nỗ lực của các cảng trong việc thông quan container
nhanh hơn có thể là chưa đủ.

Khi tắc nghẽn tiếp tục gia tăng ở các cảng Bờ Tây nước Mỹ kết hợp với các sự cố như đóng
cửa hai tuần của bến cảng Container Quốc tế Đảo Meishan (MSICT - Meishan Island
International Container Terminal) tại cảng Ningbo-Zhoushan do một ca nhiễm Covid, giá cước
vận chuyển container đã tiếp tục tăng từ các mức kỷ lục trước đó.
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Giá trị đội tàu vận chuyển toàn cầu đạt mức cao nhất
mọi thời đại là 1,2 nghìn tỷ USD

COSCO chấp nhận trả mức phí cao nhất khi săn lùng
tàu container để thuê

Giá trị của đội tàu vận chuyển toàn cầu đang ở mức cao nhất mọi thời đại là 1,2 nghìn tỷ
USD, trong đó giá trị của đội tàu thuộc sở hữu của Hy Lạp đã tăng hơn 32% trong ba năm
qua và hiện ở mức 132,58 tỷ USD, theo báo cáo của VesselsValue.

Theo Dịch vụ Nghiên cứu Clarkson, giá trị của đội tàu vận tải toàn cầu đã tăng 26% cho đến nay
trong năm 2021. Trong suốt thập kỷ trước, con số này dao động trong khoảng 850 tỷ USD đến 1
nghìn tỷ USD. Nó ở mức 700 tỷ USD vào đầu năm 2010. Đội tàu buôn hiện lớn hơn 65% tính
theo tổng dung tích của tàu (GT - Gross Tonnage) so với đầu năm 2010.

Hy Lạp nằm trong số những nước dẫn đầu việc mở rộng và có đội tàu đang hoạt động với tổng
số là 4.546 tàu có tổng giá trị là 117,59 tỷ USD và nếu số tiền 14,99 tỷ USD đã ký hợp đồng cho
187 tàu đang được đóng, tổng giá trị lên đến 132,58 tỷ USD. Sự gia tăng giá trị của đội tàu Hy
Lạp chủ yếu là do giá tàu chở hàng khô và container tăng cao. Nhưng ngay cả đối với tàu chở
dầu (tankers) - có mức giá không tăng nhiều - cũng đã có sự gia tăng đáng kể về giá trị.

Không chỉ giá trị đội tàu của Hy Lạp đã tăng lên mà cơ cấu và quy mô của nó cũng đã thay đổi.
Số lượng tàu có thể không thay đổi nhiều - đang hoạt động cộng với các tàu đang đóng đang ở
mức 4.833 từ 4.574 vào năm 2018 - nhưng trọng tải trung bình trên mỗi tàu đã tăng lên, Ủy ban
Hợp tác Vận tải Hy   Lạp có trụ sở tại London cho biết.

Hãng tàu MSC, CMA CGM, ZIM và COSCO đã cùng cạnh tranh trong việc cố gắng tiếp cận
những người đứng đầu chủ tàu với các đề nghị trả tiền thuê tàu rất cao trong thời hạn 36
tháng.

Khi thị trường cho thuê tàu container trong khoảng thời gian từ
12 đến 24 tháng qua hầu như không còn sẵn tàu, các hãng vận
tải biển đang thực hiện giải pháp cuối cùng là thuê các tàu mới.
Nhưng đồng thời, họ cũng lo lắng để bảo vệ những con tàu mà
họ đã chốt trước sự nhòm ngó từ các đối thủ hiếu chiến bằng
cách chủ động mở các cuộc đàm phán gia hạn sớm.

Hãng tàu MSC, CMA CGM, ZIM và COSCO đã cùng cạnh tranh trong việc cố gắng tiếp cận
những người đứng đầu chủ tàu với các đề nghị trả tiền thuê tàu rất cao trong thời hạn 36 tháng.

Theo dữ liệu của Alphaliner, hãng vận tải quốc doanh Trung Quốc - COSCO - đã đồng ý thuê
không ít hơn 8 con tàu mới và 5 lần gia hạn trong vài tuần qua.

Các hợp đồng thuê tàu gần như hoàn toàn cố định thời hạn trong 36 tháng, do đó đảm bảo các
con tàu này sẽ ở trong đội tàu của COSCO trong tương lai gần và quan trọng là không để bị các
đối thủ cạnh tranh săn trộm.
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THUẾ - KẾ TOÁN

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Hướng dẫn truy nộp thuế TNDN phát sinh trước khi đáp ứng tiêu chí cơ sở xã hội hóa

Thông tư số 71/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế 
thu nhập  doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị 

quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 của Chính phủ.

Hiệu lực thi hành: 1/11/2021

Thông tư hướng dẫn việc khai nộp bổ sung thuế TNDN phát sinh trước khi cơ sở xã hội hóa
đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn của cơ sở xã hội hóa được ưu đãi thuế TNDN theo Quyết định
số 1466/QĐ- TTg ngày 10/10/2008 hoặc Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 6/5/2013 hoặc
Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016.

Theo đó, về nguyên tắc, các cơ sở xã hội hóa chỉ được ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn
lại kể từ khi đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn quy định.
Đối với số thuế TNDN phát sinh trước khi đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn cơ sở xã hội hóa (nếu
có), cơ sở xã hội hóa phải tự khai nộp bổ sung hoặc bị cơ quan thuế truy thu.
Cần lưu ý, trường hợp cơ sở xã hội hóa khai nộp bổ sung thuế TNDN trước ngày 2/11/2021
sẽ được miễn xử phạt và miễn tính tiền chậm nộp. Tuy nhiên, nếu đến ngày 2/11/2021 vẫn
chưa truy nộp thì sẽ bị xử phạt và tính tiền chậm nộp.
Thông tư này được áp dụng đối với các cơ sở xã hội hóa thành lập trước ngày 22/7/2016
(ngày Quyết định số 1470/QĐ-TTg có hiệu lực).
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2021.

Bãi bỏ Điều 24 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014.
(Nguồn: vietlawonline.com)

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Trả thay các chi phí COVID-19 cho người nước ngoài có được hạch  toán?

Công văn số 32040/CTHN-TTHT ngày 19/8/2021 của Cục Thuế TP. Hà  
Nội về việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với các khoản chi phí  

phòng chống dịch Covid-19.

Liên quan đến việc hạch toán chi phí cách ly cho chuyên gia nước ngoài, Cục Thuế Tp. Hà Nội
cho rằng doanh nghiệp nên căn cứ theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số
5032/TCT- CS ngày 26/11/2020.
Theo Công văn 5032/TCT-CS, đối với chi phí cách ly (ăn, ở, sinh hoạt phí) tại khách sạn của
chuyên gia nước ngoài, ngành thuế chỉ chấp nhận cho hạch toán nếu trong hợp đồng lao động
có thỏa thuận việc doanh nghiệp chi trả thay tiền nhà và xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng từ
thanh toán.
Riêng chi phí xét nghiệm Covid-19 sẽ phải trích từ quỹ phúc lợi và hạch toán theo quy định
dành cho quỹ phúc lợi.

Cần lưu ý là khi chi trả thay các khoản mà chuyên gia nước ngoài buộc phải trả thì phải tính
vào thu nhập chịu thuế để tính thuế TNCN vì ngành Thuế cho rằng đây là "lợi ích khác" mà vị
chuyên gia này nhận được (nên phải chịu thuế TNCN).

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Người nước ngoài nếu đã về nước có thể ủy quyền cho đơn vị cũ xin hoàn thuế

Công văn số 24838/CTHN-TTHT ngày 5/7/2021 của Cục Thuế TP. Hà  
Nội về việc hoàn thuế TNCN khi cá nhân thay đổi tình trạng cư trú.

Trường hợp người nước ngoài sớm rời Việt Nam dẫn đến việc chưa cư trú đủ 183 ngày trong
năm Dương lịch hiện hành, tình trạnh cư trú theo đó sẽ thay đổi từ cư trú sang không cư trú.

Cách tính thuế theo đó sẽ thay đổi từ biểu lũy tiến sang mức 20%. Số thuế phải nộp theo mức
20% sẽ chênh lệch, có thể nhiều hoặc ít hơn số thuế đã nộp.
Nếu chênh thiếu, người này sẽ phải nộp thêm cho đủ và kho6gn cần phải nộp quyết toán
thuế; nếu chênh lệch thừa và muốn hoàn, cần làm hồ sơ theo quy định tại Điều 53 Thông tư
156/2013/TT- BTC.

Tuy nhiên, nếu muốn hoàn thuế thì phải quyết toán. Trường hợp người nước ngoài đã rời
Việt Nam thì có thể ủy quyền cho đơn vị cũ quyết toán và nhận hoàn thuế thay.

(Nguồn: luatvietnam.net)

THUẾ KHÁC

Hồ sơ khai phí môn bài cho địa điểm kinh doanh nộp ở đâu?

Công văn số 24000/CTHN-TTHT ngày 29/6/2021 của Cục Thuế TP. Hà  
Nội về việc kê khai thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, đối với các địa điểm kinh doanh
ngoài tỉnh của doanh nghiệp nếu có thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh thì phải khai
nộp phí môn bài.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Mua máy móc thiết bị của nước ngoài nếu được giao tận nơi sẽ phải chịu 
thuế nhà thầu

Công văn số 24788/CTHN-TTHT ngày 5/7/2021 của Cục Thuế TP. Hà  
Nội về thuế nhà thầu.

Trường hợp doanh nghiệp tại Việt Nam mua máy móc thiết bị của nước ngoài dưới hình thức
máy móc thiết bị đó được phân phối đến tay người mua (thay vì người mua làm thủ tục nhập
khẩu ngay tại cửa khẩu) thì khi mua với hình thức này, bên mua sẽ phải chịu thêm 1% thuế
nhà thầu

Nếu máy móc thiết bị có kèm theo phần mềm thì trị giá phần mềm được tính theo thuế suất
10%. Nếu trị giá phần mềm không tách riêng được với giá trị máy móc thiết bị thì toàn bộ trị
giá hợp đồng (máy móc thiết bị + phần mềm) sẽ phải chịu thuế nhà thầu theo mức thuế cao
nhất, trong trường hợp này là 10%

Hồ sơ kê khai phí môn bài được nộp tại địa phương nơi đặt địa điểm kinh doanh (điểm k
khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Chi phí xét nghiệm, cách ly cho người lao động đều được hạch toán

Công văn số 31557/CTHN-TTHT ngày 13/8/2021 của Cục Thuế TP. Hà  
Nội về việc xác định chi phí liên quan đến phòng chống Covid-19.

Theo Công văn này, trường hợp Công ty có thỏa thuận việc trả hộ tiền thuê nhà trong hợp đồng
lao động thì được phép hạch toán cả chi phí cách ly (do Covid-19) cho người lao động. Tuy
nhiên, chi phí này vẫn phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán.

Đối với chi phí xét nghiệm Covid-19 và tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động, được
coi là "chi phí phúc lợi", nếu đáp ứng quy định tại điểm 2.30 khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-
BTC (sửa đổi tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC) thì cũng được hạch toán.
Cần lưu ý, đối với các chi phí phòng chống dịch Covid-19 nếu chứng từ chi có ghi rõ tên cá
nhân được hưởng thì phải khấu trừ thuế TNCN theo tiết đ.3.2 khoản 2 Điều 2 Thông tư
111/2013/TT- BTC.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Khoản phạt chậm nộp tiền đất có được xóa?

Công văn số 2731/TCT-QLN ngày 22/7/2021 của Tổng cục Thuế về việc  
xóa tiền phạt chậm nộp.

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Thông tư 69/2020/TT-BTC, chính sách xóa nợ tiền
chậm nộp, phạt chậm nộp phát sinh trước 1/7/2020 theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 không áp
dụng với tiền chậm nộp, phạt chậm nộp của tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp một lần.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp phát sinh tiền chậm nộp, phạt chậm nộp do nợ tiền sử dụng
đất, tiền thuê đất đăng ký nộp một lần thì khoản tiền chậm nộp, phạt chậm nộp này không
được xóa theo Nghị quyết số 94/2019/QH14.

(Nguồn: luatvietnam.net)

HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU

Về việc hủy tờ khai nhánh do khai sai mã loại hình

Công văn số 4002/TCHQ-GSQL ngày 12/8/2021 của Tổng cục Hải quan về việc 
hủy tờ khai nhánh  do người khai hải quan khai sai mã loại hình.

Tổng cục Hải quan lưu ý, trường hợp phát sinh yêu cầu hủy nhánh tờ khai của lô hàng do khai
sai mã loại hình, doanh nghiệp phải hủy toàn bộ các tờ khai nhánh còn lại của lô hàng nhằm
đảm bảo “tổng số tờ khai” và “số nhánh của các tờ khai” khi khai báo lại đúng với số lượng tờ
khai và số nhánh thực tế theo quy định về khai chỉ tiêu “số tờ khai đầu tiên” nêu tại điểm 2 Phụ
lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC.

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Khai sai tờ khai chính lẫn tờ khai nhánh, bị xử phạt thế nào?

Công văn số 3991/TCHQ-PC ngày 11/8/2021 của Tổng cục Hải quan về  
việc xử phạt tờ khai nhánh.

Theo quy định tại điểm c khoản 1, khoản 2, 3, 4 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC và theo thiết
kế của Hệ thống VNACCS, đối với lô hàng có nhiều hơn 50 dòng hàng, doanh nghiệp phải tách
thành nhiều tờ khai, bao gồm tờ khai chính và các tờ khai nhánh, có chung số tờ khai và chung
một hóa đơn, vận đơn, loại hình nhập khẩu, chung người xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo Công văn này, trường hợp doanh nghiệp có hành vi vi phạm phát sinh ở cả tờ khai chính
và các tờ khai nhánh, nếu các vi phạm là khác nhau thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt về từng
hànhvi vi phạm theo điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý VPHC số 15/2012/QH13.

Tuy nhiên, nếu vi phạm ở tờ khai chính và các tờ khai nhánh là giống nhau thì doanh nghiệp chỉ
bị xử phạt một lần, không bị phạt "vi phạm nhiều lần" theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Luật Xử
lý VPHC số 15/2012/QH13.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Thay mới Quy trình phân tích phân loại hàng hóa XNK

Quyết định số 2166/QĐ-TCHQ ngày 4/8/2021 của Tổng cục Hải quan về  
việc ban hành Quy trình phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu.

Hiệu lực thi hành: 4/8/2021

Quyết định thay mới Quy trình phân tích
phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu và các
Phụ lục gồm:

1.Phụ lục 1. Kỹ thuật lấy mẫu và bao bì
đựng mẫu yêu cầu phân tích

2.Phụ lục 2. Danh mục các mặt hàng
không lấy mẫu phân tích nhằm mục đích
phân loại

3.Phụ lục 3. Sơ đồ Quy trình phân tích để phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

4.Phụ lục 4. Danh mục biểu mẫu

Theo khoản 4 Điều 3 Quy trình, các trường hợp sau đây sẽ không lấy mẫu yêu cầu phân tích
để phân loại:

- Hàng hóa đã được định danh hoặc có thể xác định được đầy đủ các tiêu chí theo Chú giải HS,
Chú giải AHTN hoặc tên gọi theo Danh mục hàng hóa XNK;
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-Hàng hóa đã có hướng dẫn phân loại còn hiệu lực hoặc đã có kết quả phân loại trên cơ sở dữ
liệu về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế;
-Hàng hóa có tên hàng theo khai báo không đầy đủ, chi tiết theo các tiêu chí để phân loại tại
Chú giải HS, Chú giải AHTN, Danh mục hàng hóa XNK;
- Các mặt hàng thuộc Phụ lục II Quyết định này;
- Hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế;
- Hàng hóa có các tiêu chí nghi ngờ không phải phân tích bằng các trang thiết bị tại phòng thí  

nghiệm.

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

Bãi bỏ điểm 1.1 khoản 1 Điều 1, khoản 1 Điều 2, Chương II, khoản 1 Điều 23, Điều 25, 26;
Các nội dung hướng dẫn lấy mẫu và bao bì đựng mẫu yêu cầu phân tích tại Phụ lục I; Các
biểu mẫu số 04, 05, 06, 07 tại Phụ lục II; Các nội dung quy định về phân tích để phân loại tại
Quyết định số 2999/QĐ-TCHQ ngày 06/9/2017.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Hàng nhập gia công không được miễn thuế nếu chưa có cơ sở sản xuất

Công văn số 4065/TCHQ-TXNK ngày 17/8/2021 của Tổng cục Hải quan về
việc nhập khẩu hàng hóa để gia công nhưng không có cơ sở sản xuất, gia công.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP, hàng hóa nhập khẩu để gia công
xuất khẩu chỉ được miễn thuế khi có cơ sở sản xuất, gia công trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để gia công xuất khẩu nhưng vẫn
chưa có cơ sở sản xuất, gia công thì không đáp ứng điều kiện được miễn thuế.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Công văn số 4032/TCHQ-GSQL ngày 16/8/2021 của Tổng cục Hải quan  
hướng dẫn sử dụng mã loại hình.

Việc khai mã loại hình trên tờ khai xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua gia
công, chế biến) được Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

-Nếu người xuất khẩu là người nhập khẩu ban đầu hoặc được người nhập khẩu ban đầu ủy
quyền, ủy thác xuất khẩu và hàng hóa đáp ứng điều kiện không thu thuế xuất khẩu, hoàn thuế
nhập khẩu thì khai mã loại hình B13- xuất khẩu hàng đã nhập khẩu.

-Nếu người xuất khẩu không có nhu cầu đề nghị không thu thuế xuất khẩu, hoàn thuế nhập
khẩu hoặc người xuất khẩu không phải người nhập khẩu ban đầu, người được người nhập
khẩu banđầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu thì khai mã loại hình B11- xuất kinh doanh.

Đối với tờ khai xuất khẩu khai mã loại hình B13, tại chỉ tiêu “Phần ghi chú” hoặc ô “ghi chép
khác” (nếu khai tờ khai giấy), bắt buộc khai chính xác số tờ khai nhập khẩu trước đây và khai
rõ "Hàng hóa thuộc đối tượng không thu thuế xuất khẩu, hoàn thuế nhập khẩu".

Đối với tờ khai xuất khẩu khai mã loại hình B11, tại chỉ tiêu “Phần ghi chú” hoặc ô “ghi chép
khác” phải ghi rõ nội dung “Tờ khai này không sử dụng để thực hiện các thủ tục không thu
thuế xuất khẩu, hoàn thuế nhập khẩu”.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Hướng dẫn khai mã loại hình trên tờ khai xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu

PHẦN TIN THỊ TRƯỜNG



Bản tin thịtrường 21

Hàng hóa xuất khẩu được xác định xuất xứ theo quy định nào?

Công văn số 553/XNK-XXHH ngày 9/8/2021 của Bộ Công thương về việc  
xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, về nguyên tắc, việc xác định hàng hóa xuất khẩu có xuất xứ Việt
Nam được căn cứ theo quy định tại Nghị định 31/2018/NĐ-CP và Thông tư 05/2018/TT-BCT .

Tuy nhiên, bên cạnh đó, trường hợp hàng hóa xuất khẩu có phán quyết trước (advance ruling
- AR) vẫn còn hiệu lực của cơ quan hải quan nước nhập khẩu về xuất xứ Việt Nam thì thương
nhân được quyền xác định xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu theo phán quyết trước này.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu không xác định xuất xứ Việt Nam, nếu có nghi vấn về xuất
xứ, cơ quan hải quan sẽ thực hiện việc kiểm tra, xác minh xuất xứ căn cứ theo quyền hạn quy
định tại khoản 2 Điều 35 Luật Quản lý ngoại thương và khoản 2 Điều 28 Nghị định
31/2018/NĐ-CP .

Riêng đối với bao bì nhập khẩu in sẵn xuất xứ nước ngoài, nếu để sử dụng cho đóng gói hàng
hóa lưu thông trong nước, việc ghi nhãn về xuất xứ được điều chỉnh bởi Nghị định
43/2017/NĐ-CP và cơ quan hải quan sẽ căn cứ quy định về hàng giả, hàng nhái để kiểm tra,
phòng chống gian lận thương mại.

Trường hợp bao bì in sẵn xuất xứ nước ngoài được nhập khẩu để đóng gói hàng hóa xuất
khẩu, cơ quan hải quan sẽ căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Quản lý ngoại thương và
khoản 2 Điều 28 Nghị định 31/2018/NĐ-CP để kiểm tra, xác minh xuất xứ.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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DOANH NGHIỆP – ĐẦU TƯ

09 Danh mục mới về hàng hóa trong nước đã sản xuất được

Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021 của Bộ Kế hoạch và  
Đầu tư về việc ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay 

thế,  phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành 
phẩm  trong nước đã sản xuất được.

Hiệu lực thi hành: 2/10/2021

Thay mới 09 Danh mục về các mặt hàng trong nước đã sản xuất được, bao gồm:

1.Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục I)

2.Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong nước đã sản xuất được (Phụ lục
II)

3.Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục III)

4.Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được 
(Phụ  lục IV)

5.Danh mục linh kiện, phụ tùng xe ô tô trong nước đã sản xuất được (Phụ lục V)

6.Danh mục các vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được (Phụ 
lục VI)

7.Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm cho đóng tàu trong nước đã sản xuất được 
(Phụ  lục VII)

8.Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện ngành viễn thông - CNTT, nội 
dung  số, phần mềm trong nước đã sản xuất được (Phụ lục VIII)

9.Danh mục giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, 
thuốc  BVTV trong nước đã sản xuất được (Phụ lục IX)

Các Danh mục trên đây là căn cứ để xác định đối tượng không chịu thuế GTGT và đối tượng
được  miễn thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/10/2021 và thay thế Thông tư số 01/2018/TT-
BKHĐT  ngày 30/03/2018.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM

Năm 2022, phí công đoàn vẫn đóng theo mức 2% quỹ lương

Hướng dẫn số 17/HD-LĐLĐ ngày 16/8/2021 của  Liên đoàn lao động TP. HCM về việc 
xây dựng  dự toán tài chính công đoàn cấp trên cơ sở năm  2022.

Văn bản hướng dẫn xây dựng dự toán thu - chi tài chính công đoàn năm 2022, áp dụng cho 
các  công đoàn tại TP. HCM.
Theo đó, năm 2022, các doanh nghiệp vẫn đóng phí công đoàn theo mức 2% quỹ lương và 
các  đoàn viên vẫn đóng đoàn phí theo mức 1% lương.
Quỹ lương làm căn cứ đóng phí công đoàn năm 2022 được xác định là tiền lương đóng 
BHXH  bình quân 8 tháng đầu năm 2021.
Tuy nhiên, năm 2022, các công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp sẽ được trích giữ lại 72% phí 
công  đoàn (tăng 1% so với năm 2021) và 60% đoàn phí (bằng năm 2021) để sử dụng.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Lương hưu tháng 9 và 10/2021 sẽ được trả cùng lúc

Công văn số 2675/BHXH-TCKT ngày 24/8/2021 của Bảo hiểm xã hội  
Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm  

thất nghiệp tháng 9, tháng 10 năm 2021.

Do tình hình dịch bệnh, cơ quan BHXH sẽ chi trả cùng lúc lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp
thất  nghiệp của tháng 9 và tháng 10/2021.
Cơ quan BHXH sẽ phối hợp với bưu điện chi trả tiền mặt cho người hưởng để đảm bảo an
toàn dịch nhưng khuyến nghị người hưởng nên đăng ký nhận qua tài khoản cá nhân.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Có thể đổi hoặc cấp lại thẻ BHYT tại cơ quan BHXH bất kỳ

Quyết định số 811/QĐ-BHXH ngày 16/8/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt  
Nam về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 3 Quy trình thu bảo hiểm 

xã  hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động,  
bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban  

hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng  
Giám đốc BHXH Việt Nam.

Hiệu lực thi hành: 16/8/2021

Quyết định bổ sung Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 3 Quy trình thu BHXH, BHYT ban hành kèm
Quyết định số 595/QĐ-BHXH liên quan đến thủ tục cấp lại, đổi thẻ BHYT.Theo đó, quy định
mới cho phép BHXH huyện, tỉnh này được cấp lại, đổi thẻ BHYT do BHXH huyện, tỉnh khác
cấp.
Điều này được hiểu rằng, người có thẻ BHYT được phép xin cấp lại, đổi thẻ BHYT tại cơ
quan BHXH bất kỳ trên phạm vi toàn quốc, không bắt buộc phải về địa phương nơi cấp thẻ
để cấp lại hoặc đổi thẻ.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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GIAO THÔNG VẬN TẢI

Tăng cước tàu phải thông báo với Cục Hàng hải Việt Nam

Thông báo số 3330/TB-CHHVN ngày 16/8/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về kết luận của 
Phó  Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Hoàng Hồng  Giang và Phó Cục trưởng Cục Xuất 
nhập khẩu  Trần Thanh Hải tại cuộc họp trực tuyến về việc  tăng giá cước vận tải hàng hóa 

xuất nhập khẩu  bằng đường biển.

Tại cuộc họp trực tuyến vào ngày 3-4/8/2021, Cục Hàng hải Việt Nam đã yêu cầu các Hãng
tàu phải thực hiện nghiêm việc công khai, niêm yết giá cước, kể cả các khoản phụ thu ngoài
giá cước trên website theo quy định tại Nghị định 146/2016/NĐ-CP .
Trường hợp có tăng giá cước và các khoản phụ thu hoặc phát sinh khoản phụ thu mới, các
Hãng tàu phải niêm yết công khai đúng thời gian quy định trước khi áp dụng. Đồng thời, gửi
văn bản thông báo với Cục Hàng hải Việt Nam, trong đó nêu rõ loại cước tăng giá, mức tăng,
thời gian tăng,...
Trường hợp có tăng giá cước và các khoản phụ thu hoặc phát sinh khoản phụ thu mới, các
Hãng tàu phải niêm yết công khai đúng thời gian quy định trước khi áp dụng. Đồng thời, gửi
văn bản thông báo với Cục Hàng hải Việt Nam, trong đó nêu rõ loại cước tăng giá, mức tăng,
thời gian tăng,...

[Dự thảo] Hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 cho cảng biển quốc tế

Công văn số 4731/BCT-AP ngày 5/8/2021 của Bộ Công thương về việc  
phòng dịch COVID-19 tại các cảng biển quốc tế.

Công văn sao gửi Dự thảo Hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 dành cho các cảng biển
quốc tế do Bộ Công thương xây dựng để Bộ Y tế xem xét, hoàn thiện và ban hành.Theo Dự
thảo này, đối với tàu thuyền nước ngoài, Thuyền trưởng phải xác định tình trạng sức khỏe của
từng người trên tàu và nộp tuyên bố y tế với cơ quan y tế hữu quan của cảng 72 giờ trước khi
cập bến.Đối với nhân viên làm việc tại cảng biển quốc tế, phải thực hiện nghiêm túc chế độ "2
điểm, 1 đường" (tức chỉ đi về từ chỗ ở đến nơi làm). Riêng nhân viên của đại lý hãng tàu,
nhân viên sửa chữa tàu thuyền phải có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng 72 giờ
mới được vào cảng biển.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải trên đường thủy trong mùa dịch

Công văn số 8585/BGTVT-VT ngày 18/8/2021 của Bộ Giao thông Vận  tải 
về việc đẩy mạnh hoạt động vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa  

trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bộ Giao thông vận tải cho rằng toàn bộ hệ
thống đường thủy nội địa đều được coi là
"luồng xanh" (do ít tiếp xúc với cộng đồng
dân cư) nên đã yêu cầu các địa phương
tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng
hóa trên đường thủy, nhất là trong tình
hình dịch bệnh.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp vận tải và người tham gia vận tải trên đường thủy vẫn phải tuân 
thủ  nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Cẩn trọng khi thuê dịch vụ đăng ký giấy luồng
xanh

Công văn số 5893/TCĐBVN-VT ngày 18/8/2021 của  
Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc yêu cầu kiểm  
tra, chấn chỉnh và xử lý hiện tượng "cò mồi luồng  

xanh" theo phản ánh của cơ quan báo chí.

Trước phản ánh của báo chí về hiện tượng "cò mồi
luồng xanh", Tổng cục Đường bộ đã yêu cầu Sở Giao
thông vận tải các tỉnh tiến hành kiểm tra, xử phạt, đồng
thời tăng cường hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải
trên địa bàn để hiểu rõ quy trình đăng ký, không nên
thông qua cò mồi sẽ bị lừa đảo, mất tiền.

Tổng cục Đường bộ cho biết thêm, quy trình đăng ký
Giấy luồng xanh được thực hiện trực tuyến và rất đơn
giản.

Cần biết rằng, Giấy luồng xanh không phải là điều kiện
bắt buộc (Giấy phép) để phương tiện vận tải hàng hóa
được lưu thông mà chỉ nhằm giúp phương tiện được
lưu thông nhanh qua chốt trong mùa dịch. Những
phương tiện không có Giấy luồng xanh nếu đảm bảo đủ
điều kiện phòng chống dịch thì vẫn được qua chốt bình
thường.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Các tỉnh phải thống nhất vị trí đặt chốt và quy trình kiểm soát dịch

Công văn số 8675/BGTVT-VT ngày 21/8/2021 của Bộ Giao thông Vận  
tải về việc phối hợp kiểm soát dịch Covid-19 trong địa bàn các tỉnh,  

thành phố.

Văn bản yêu cầu Sở Giao thông vận tải các tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan (Công an,
Sở Công thương, UBND các huyện/thị xã...) để thống nhất về vị trí đặt các chốt, quy trình,
mô hình hoạt động của các chốt kiểm soát dịch nhằm kiểm soát chặt chẽ tại điểm đầu và
điểm cuối trong chuỗi cung ứng, lưu thông hàng hóa.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai kiểm soát dịch, Bộ Giao thông cũng yêu cầu các tỉnh phải
thực hiện nghiêm các hướng dẫn về tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng hóa trong mùa
dịch nêu tại Văn bản số 1015/TTg-CN ngày 25/7/2021 và Văn bản số 5187/VPCP-CN ngày
29/7/2021.

(Nguồn: luatvietnam.net)
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Hướng dẫn cấp Giấy đi đường cho lao động ngành vận tải

Công văn số 9296/SGTVT-KT ngày 21/8/2021 của Sở Giao thông vận tải  
TP. HCM về việc hướng dẫn cấp Giấy đi đường cho người lao động tại  
các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ  

Chí Minh.

Công văn thông báo Danh sách các Cảng vụ, Hiệp hội, Doanh nghiệp, Tổng Công ty, Công ty
hoạt động trong ngành giao thông vận tải phải triển khai phương án làm việc "3 tại chỗ" hoặc
"1 cung đường, 2 điểm đến" trong thời gian TP. HCM siết chặt giãn cách.

Việc cấp Giấy đi đường cho người lao động thuộc các đơn vị ngành giao thông vận tải được
thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2 Công văn này.

Tuy nhiên, lưu ý, Giấy đi đường không được sử dụng vào mục đích cá nhân. Số lượng xin cấp
giấy  đi đường không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện có.
Nhân viên lái xe trên phương tiện vận tải đã được cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QR
được miễn cấp Giấy đi đường.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Tăng chu kỳ kiểm định đối với ô tô dưới 10 chỗ có kinh doanh vận tải

Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ Giao thông Vận  
tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương  

tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Thông tư thay mới quy chế kiểm định xe ô tô và rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô.

Theo đó, quy chế mới đã điều chỉnh tăng chu kỳ kiểm định đối với xe ô tô chở người đến 09
chỗ có kinh doanh vận tải (như: taxi, lái xe công nghệ...). Cụ thể, từ 18 lên 24 tháng đối với chu
kỳ đầu và từ 6 lên 12 tháng đối với các chu kỳ tiếp theo.

Tuy nhiên, quy định tăng chu kỳ kiểm định nói trên chỉ áp dụng với xe ô tô đến 09 chỗ chưa
qua sử dụng và được kiểm định lần đầu trong thời gian 2 năm tính từ năm sản xuất.

Riêng xe ô tô đến 09 chỗ có cải tạo, thời gian đăng kiểm vẫn được giữ nguyên như cũ là 12
tháng (chu kỳ đầu) và 6 tháng (chu kỳ tiếp theo).

Chu kỳ kiểm định đối với các xe ô tô đến 09 chỗ không kinh doanh (xe gia đình) và xe ô tô trên
09 chỗ cũng không có thay đổi. Chi tiết xem Bảng chu kỳ kiểm định tại Phụ lục XI.

Một trong những điểm đáng lưu ý nữa là Tem kiểm định sẽ được áp dụng mẫu mới và có sự
phân biệt giữa Tem kiểm định của xe ô tô có kinh doanh và không có kinh doanh vận tải.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021 và thay thế Thông tư số 70/2015/TT-
BGTVT ngày 09/11/2015.

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

Loại vật liệu xây dựng nào bắt buộc kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu?

Công văn số 3138/BXD-VLXD ngày 6/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc  
thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD.

Các loại vật liệu xây dựng (VLXD) nhập khẩu phải kiểm
tra chất lượng được quy định tại Bảng 1 Phần 2 QCVN
16:2019/BXD ban hành kèm Thông tư 19/2019/TT-
BXD .

Thẩm quyền kiểm tra chất lượng VLXD nhập khẩu thuộc
Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố (khoản 2 Điều 20 Nghị
định 132/2008/NĐ-CP).

Trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại 
Nghị định 74/2018/NĐ-CP.

Trình tự, thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy được thực hiện theo Thông tư số 28/2012/TT-
BKHCN.

(Nguồn: luatvietnam.net)

Không được nhận tài trợ bằng đồ án quy hoạch

Công văn số 3101/BXD-QHKT ngày 4/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng  
dẫn việc tài trợ và nhận tài trợ kinh phí quy hoạch xây dựng.

Bộ Xây dựng lưu ý, pháp luật hiện hành chỉ cho phép nhận tài trợ bằng kinh phí để lập quy 
hoạch  xây dựng; không cho phép nhận tài trợ bằng sản phẩm đồ án quy hoạch.

Việc hình thành đồ án quy hoạch phải được thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục lập, thẩm 
định, phê duyệt đồ án quy định tại Điều 32, 33, 34 Luật Xây dựng và các quy định có liên
quan.

(Nguồn: vietlawonline.com)

Về căn cứ xác định giá vật liệu xây dựng khi có biến động giá thị trường

Công văn số 3081/BXD-KTXD ngày 3/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng  
dẫn áp dụng giá vật liệu xây dựng khi thẩm định dự toán xây dựng công  

trình phục vụ công trình an ninh.

Theo quy định tại mục 1.2.1.1 Phụ lục 4 Thông tư 09/2019/TT-BXD, trường hợp giá vật liệu
xây dựng do địa phương công bố không phù hợp với biến động của giá thị trường thì giá vật
liệu được xác định trên cơ sở:

(i) lựa chọn mức giá phù hợp giữa các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu;

(ii) tham khảo giá của vật liệu tương tự đã và đang được sử dụng ở công trình khác.
(Nguồn: vietlawonline.com)
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LĨNH VỰC KHÁC

Từ 0h 23/8/2021, chỉ những doanh nghiệp có đăng ký mô hình sản xuất mùa 
dịch mới được mở cửa

Công văn số 2789/BCĐ-VX ngày 20/8/2021 của UBND TP. HCM Về  
việc tăng cường thực hiện một số biện pháp thực hiện công tác phòng,  

chống dịch COVID-19.

Văn bản này ấn định thời điểm 0h ngày 23/8/2021 sẽ thực hiện triệt để việc giãn cách xã hội.
Cụ thể:

-Sẽ có Tổ Công tác đặc biệt tại các phường/xã thường xuyên kiểm tra việc giãn cách tại các
vùng được cho là vùng cam, vùng đỏ (vùng có nguy cơ cao và rất cao)

- Những người đi lại trên đường sẽ được kiểm tra chặt về lý do ra đường

- 100% cư dân tại các "vùng đỏ" sẽ được lấy mẫu xét nghệm COVID-19

- Sẽ thành lập khoảng 400 trạm y tế di động nằm hỗ trợ điều trị F0 tại nhà

Đối với hoạt động của doanh nghiệp, từ thời điểm này chỉ chấp nhận cho hoạt động đối với
những doanh nghiệp đảm bảo yêu cầu đặt ra tại Kế hoạch số 2715/KH-BCĐ ngày 15/8/2021,
tức phải đăng ký và áp dụng 1 trong 4 phương án sau:

(1)Phương án 1: tiếp tục áp dụng mô hình "3 tại chỗ" (sản xuất - ăn - nghỉ đều tại một chỗ)
hoặc "3 tại chỗ khép kín" (sản xuất - ăn - nghỉ tại chỗ nhưng luân phiên theo kíp sản xuất).

(2)Phương án 2: tiếp tục áp dụng mô hình " 1 cung đường - 2 địa điểm" hoặc "1 cung đường -
2 địa điểm mở rộng" (tức có thể tổ chức nhiều nơi lưu trú tập trung tại nhiều địa điểm khác
nhau).

(3)Phương án 3: áp dụng mô hình sản xuất "4 xanh" gồm: người lao động xanh, cung đường
xanh, vùng sản xuất xanh, nơi ở xanh. Theo đó, cho phép "người lao động xanh" được đi làm
bằng xe cá nhân giữa "nơi làm việc xanh" và "nơi ở xanh" theo một "cung đường xanh".

(4) Phương án 4: áp dụng kết hợp các mô hình nêu trên.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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Các biện pháp siết chặt giãn cách và tăng cường phòng chống dịch tại TP. HCM

Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 22/8/2021 của UBND TP. HCM về việc
tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch

COVID-19 trên địa bàn TP. HCM.

Thực hiện Công điện số 1099/CĐ-TTg của Thủ
tướng, TP. HCM sẽ tiếp tục siết chặt giãn cách xã
hội toàn thành phố và triển khai những biện pháp
tăng cường phòng chống dịch như sau:

-Kêu gọi, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, ai
ở đâu thì ở đó.

-Thành lập Tổ công tác đặc biệt tại tất cả các
phường/xã/thị trấn để tăng cường kiểm tra, nhắc
nhở người dân tuân thủ nghiêm giãn cách.

-Tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian giãn cách xã
hội theo Công văn số 2796/UBND-VX ngày 21/8/2021 và Công văn số 2800/UBND-VX ngày
22/8/2021.

-Thần tốc xét nghiệm toàn thành phố trong thời gian giãn cách để phát hiện sớm nhất các F0,
kịp thời ngăn chặn lây lan dịch bệnh.

- Thành lập thêm 400 Trạm y tế lưu động, sẽ hoàn tất trước ngày 27/8/2021.

-Chỉ cho phép doanh nghiệp được tiếp tục hoạt động nếu đảm bảo các yêu cầu tại Kế hoạch
số 2715/KH-BCĐ ngày 15/8/2021.

(Nguồn: vietlawonline.com)
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