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Sở GD chứng khoán VN chỉ được đầu tư ngoài doanh 

nghiệp về CK và TTCK 

Ngày 18/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 

59/2021/NĐ-CP về việc quy định một số nội dung đặc 

thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt 

động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng 

công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. 

Theo đó, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng 

công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chỉ 

được đầu tư ra ngoài doanh nghiệp trong lĩnh vực chứng 

khoán và thị trường chứng khoán. Hình thức và thẩm 

quyền đầu tư ra ngoài doanh nghiệp được thực hiện theo 

quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu 

tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và Điều lệ 

của Sở và Tổng công ty. 

Doanh thu và chi phí của hai cơ quan trên được quản lý 

theo quy định pháp luật về đầu tư vốn nhà nước vào 

doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh 

nghiệp. Trong đó, doanh thu hoạt động tài chính của 

Tổng công ty bao gồm lãi tiền gửi phát sinh từ hoạt động 

thanh lý hộ cổ tức, gốc, lãi công cụ nợ của Chính Phủ; 

trái phiếu được Chính phủ phát hành,... 

Ngoài ra, các khoản chi phí đặc thù như chi trích lập Quỹ 

phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ, chi phí chuyển lại cho công 

ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam khoản 

thu từ giao dịch chuyển quyền sở hữu chứng khoán 

không thông qua hệ thống giao dịch chứng khoán cũng 

được phép tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu 

thuế của Tổng công ty. 

Chính phủ bảo lãnh phát hành trái phiếu tối đa 

11.042 tỷ đồng 

Ngày 15/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

Quyết định 945/QĐ-TTg về việc phê duyệt hạn mức phát 

hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của 

Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2021. 

Theo đó, phê duyệt hạn mức phát hành trái phiếu trong 

nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính 

sách xã hội năm 2021 tối đa là 11.042 tỷ đồng. Giao Bộ 

CHỨNG KHOÁN 
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Tài chính thông báo hạn mức tối đa được phép phát hành 

trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và chỉ đạo, giám sát 

Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định. 

Ngoài ra, giao Ngân hàng Chính sách xã hội chủ động 

quyết định cơ cấu và kỳ hạn phát hành trái phiếu được 

Chính phủ bảo lãnh theo hạn mức, ưu tiên phát hành trái 

phiếu có kỳ hạn từ 05 năm trở lên trong thời điểm thị 

trường thuận lợi, sử dụng vốn theo đúng quy định của 

pháp luật về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo 

lãnh  

Ký NĐ thư sửa đổi Hiệp định giữa VN và Hàn Quốc 

về hợp tác trong lĩnh vực hải quan 

Ngày 14/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 

59/NQ-CP về việc ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định 

giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về hợp tác và hỗ 

trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan. 

Cụ thể, thông qua nội dung Nghị định thư sửa đổi Hiệp 

định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về hợp tác 

và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan. Ủy quyền 

Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký 

Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ 

Hàn Quốc. 

Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục đối ngoại về thông báo 

ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Tài chính ký Hiệp định. 

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. 

Quy định về nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ theo 

UKVFTA 

Ngày 11/6/2021, Bộ Công thương ban hành Thông tư 

02/2021/TT-BCT về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong 

Hiệp định UKVFTA. 

Theo đó, để hưởng ưu đãi thuế quan theo UKVFTA, 

chứng từ chứng nhận xuất xứ phải được nộp cho cơ quan 

hải quan Việt Nam trong thời gian 02 năm kể từ thời 

điểm nhập khẩu. 

Cơ quan hải quan có thể yêu cầu bản dịch nếu chứng từ 

chứng nhận xuất xứ không phải bằng tiếng Anh. 

Bên cạnh đó, quy định về thời hạn hiệu lực của chứng từ 

chứng nhận xuất xứ theo UKVFTA như sau: 

- Chứng từ chứng nhận xuất xứ có hiệu lực 12 tháng kể 

từ ngày phát hành tại Nước thành viên xuất khẩu và phải 

nộp cho cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu 

trong thời hạn hiệu lực. 

- Chứng từ chứng nhận xuất xứ nộp cho cơ quan hải quan 

Nước thành viên nhập khẩu sau thời hạn hiệu lực quy 

định tại khoản 1 Điều 26 Thông tư 02/2021 vẫn có thể 

được chấp nhận để hưởng ưu đãi thuế quan UKVFTA 

trong trường hợp: 

Nhà nhập khẩu không thể nộp các chứng từ đó trong thời 

hạn hiệu lực vì lý do bất khả kháng hoặc các lý do hợp lệ 

khác nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nhập khẩu. 

- Trong trường hợp xuất trình muộn khác, cơ quan hải 

XUẤT NHẬP KHẨU 
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quan của Nước thành viên nhập khẩu có thể chấp nhận 

chứng từ chứng nhận xuất xứ của hàng hóa đã được nhập 

khẩu trong thời hạn hiệu lực được quy định tại khoản 1 

Điều 26 Thông tư 02/2021. 

Giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2021 

trước 31/12/2022 

Đây là chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải tại Chỉ thị 

06/CT-BGTVT về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải 

ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 ngày 14/06/2021. 

Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, 

ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ 

tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu, tư vấn; căn cứ kế hoạch 

giải ngân chi tiết hàng tháng đã được Bộ chấp thuận để 

làm cơ sở chỉ đạo, điều hành thực hiện; đảm bảo kế hoạch 

giải ngân tổng thể các dự án của Bộ năm 2021; hết tháng 

12/2021 đạt tối thiểu 90% kế hoạch và đến 31/01/2020 

phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch, trong đó các dự án 

án có nguồn vốn kéo dài từ kế hoạch năm 2020 phải giải 

ngân toàn bộ trước ngày 31/12/2021. 

Bên cạnh đó, Vụ Tài chính hướng dẫn, hỗ trợ các chủ 

đầu tư, ban quản lý dự án hoàn thiện hồ sơ quyết toán và 

chủ trì tham mưu quyết toán các dự án hoàn thành, là cơ 

sở giải ngân đối với phần vốn còn lại; Phối hợp với Cục 

Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông 

trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế 

hoạch vốn đầu tư công. 

Ngoài ra, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình 

giao thông khẩn trương thẩm định, phê duyệt dự án đầu 

tư, kế hoạch đấu thầu, thiết kế, dự toán, điều chỉnh thiết 

kế, dự toán các dự án khi nhận được hồ sơ do các chủ 

đầu tư, ban quản lý dự án trình; Tăng cường công tác 

kiểm tra, đôn đốc thực hiện đầu tư các dự án, đặc biệt với 

các dự án lớn, quan trọng;… 
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Ngày 10/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 

58/2021/NĐ-CP về hoạt động cung ứng dịch vụ thông 

tin tín dụng. 

Theo đó, công ty thông tin tín dụng gửi báo cáo bằng văn 

bản trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước hoặc qua dịch vụ 

bưu chính; hoặc bằng phương thức điện tử đến Ngân 

hàng Nhà nước các báo cáo sau: 

- Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật; 

- Báo cáo tình hình hoạt động theo Phụ lục III ban hành 

kèm theo Nghị định 58/2021; 

- Báo cáo theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

58/2021 khi xảy ra sự cố lớn về kỹ thuật đối với cơ sở hạ 

tầng thông tin như: 

+ Hỏng, trục trặc về phần cứng, phần mềm; 

+Cơ sở dữ liệu, hệ thống mạng, hệ thống an toàn bảo mật 

bị tấn công; 

+ Các sự cố khác làm cho cơ sở hạ tầng thông tin của 

công ty thông tin tín dụng hoạt động bất bình thường. 

- Báo cáo theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

52/2021 khi có một trong những thay đổi sau: 

+ Người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm 

soát; 

+ Số lượng tổ chức tham gia;     

+ Thỏa thuận về quy trình thu thập, xử lý, lưu giữ và cung 

cấp thông tin tín dụng giữa công ty thông tin tín dụng với 

các tổ chức tham gia; 

+ Cơ sở hạ tầng thông tin. 

Nghị định 58/2021/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 

15/8/2021 và thay thế  Nghị định 10/2010/NĐ-CP ngày 

12/02/2010, Nghị định 57/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016. 
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