
 

TIN QUỐC TẾ 

 

FIATA tham gia Diễn đàn toàn cầu 

về Cạnh tranh của OECD và Đối 

thoại Hậu cần hàng hải toàn cầu của 

ITF: Đầu tháng 12 vừa qua, FIATA đã 

tham gia Diễn đàn toàn cầu về cạnh 

tranh của Tổ chức hợp tác và phát triển 

kinh tế (OECD) và đối thoại hậu cần 

hàng hải toàn cầu của Liên đoàn công 

nhân vận tải quốc tế (ITF). Chủ đề 

chính được thảo luận tại diễn đàn là 

Cạnh tranh và mối quan hệ của nó với 

các mục tiêu chính sách công. Phó Chủ 

tịch điều hành Ủy ban cạnh tranh EU, 

Margrethe Vestager, thừa nhận rằng 

các thị trường cạnh tranh có khả năng 

phục hồi tốt hơn trước những cú sốc 

bên ngoài. Theo bà Margrethe 

Vestager, cạnh tranh vốn dĩ là “đa 

nguyên”, tức là khi thị trường có mức 

độ tập trung thấp hơn, điều này sẽ lan 

tỏa sức mạnh kinh tế một cách đồng 

đều hơn. FIATA hoan nghênh quan 

điểm này. Xem chi tiết tại đây. 

 

 

EU sẽ áp thuế toàn cầu 15% với 

các tập đoàn đa quốc gia: Liên 

minh châu Âu (EU) đã thông qua kế 

hoạch áp thuế toàn cầu ở mức 15% đối 

với các doanh nghiệp đa quốc gia. Ủy 

viên châu Âu phụ trách vấn đề kinh tế 

Paolo Gentiloni nhấn mạnh EU đã 

thực hiện bước đi quan trọng hướng tới 

công bằng thuế và công bằng xã hội. 

Từ ngày 01/12, Bộ Công Thương là cơ quan quản lý Nhà nước 

đối với ngành logistics 

Từ ngày 01/12/2022, Bộ Công Thương được Chính phủ giao nhiệm vụ 

là cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động của ngành dịch vụ logistics 

Việt Nam. Nhiệm vụ này của Bộ Công Thương được căn cứ theo Nhiệm 

vụ số 53 về “kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về logistics” của Quyết 

định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đây 

là kết quả sau nhiều lần Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt 

Nam (VLA) kiên trì kiến nghị cần phải có một cơ quan quản lý nhà 

Nước thống nhất về ngành logistics. Xem chi tiết tại đây. 

Từ ngày 1/1/2023, Hải Phòng giảm phí hạ tầng cảng biển  

Từ ngày 1/1/2023, TP. Hải Phòng sẽ giảm 50% phí hạ tầng cảng biển 

đối với hàng hóa xuất. Tại Kỳ họp thứ 9 HĐND TP. Hải Phòng khóa 

XVI, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua 35 nghị quyết, trong 

đó: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 148/2016/NQ-

HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND thành phố quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, 

công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển 

(gọi tắt là phí hạ tầng cảng biển) Hải Phòng. Đây cũng là một trong 

những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ tăng tốc đổi mới mô hình 

tăng trưởng, phát triển các hoạt động dịch vụ phục vụ hoạt động cảng 

biển, logistics trong năm 2023. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 

1/1/2023. Xem chi tiết tại đây.  

 

Cảng Tân Vũ - Hải Phòng 

                                    (Số 68, ngày 15/12/2022) 

 

 

 

 

 

Để đáp ứng yêu cầu thông tin nhanh trao đổi giữa các Hội viên, VLA phát hành TIN 

NHANH, mỗi tháng 2 lần, ngoài NEWSLETTER bằng tiếng Anh hàng tháng. VLA mong 

nhận được sự đóng góp tin, bài của Hội viên cho TIN NHANH và GÓC PHÁP LUẬT. 

Trân trọng cảm ơn. 

 

https://fiata.org/n/last-fiata-digital-lab-of-2022-fiata-active-in-multiple/
https://vla.com.vn/tu-ngay-0112-bo-cong-thuong-la-co-quan-quan-ly-nha-nuoc-doi-voi-nganh-logistics-.html
https://baodautu.vn/hai-phong-giam-phi-ha-tang-cang-bien-tu-ngay-112023-d180517.html#:~:text=T%E1%BB%AB%20ng%C3%A0y%201%2F1%2F2023%2C%20s%E1%BA%BD%20gi%E1%BA%A3m%2050%25,Ph%C3%B2ng%20so%20v%E1%BB%9Bi%20hi%E1%BB%87n%20nay.


Việc áp mức thuế tối thiểu đóng vai trò 

then chốt trong việc giải quyết các 

thách thức của kinh tế toàn cầu. 

Mục đích của thỏa thuận giữa gần 140 

quốc gia này là nhằm ngăn các chính 

phủ giảm thuế để thu hút các doanh 

nghiệp. Xem chi tiết tại đây. 

 

 

 

Tăng cường kết nối 3 nền kinh tế 

là ưu tiên chiến lược của Việt 

Nam - Lào - Campuchia: Sáng 

ngày 14/12, nhân dịp dự Hội nghị cấp 

cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN 

- EU, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã 

dùng bữa sáng kết hợp làm việc với 

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh 

và Thủ tướng Campuchia Samdech 

Techo Hun Sen. Tại cuộc gặp, các Thủ 

tướng khẳng định, dù tình hình thế 

giới, khu vực biến động phức tạp, song 

quan hệ hữu nghị và đoàn kết đặc biệt 

của ba nước Việt Nam, Lào, 

Campuchia vẫn ngày càng được củng 

cố vững chắc và phát triển toàn diện. 

Xem chi tiết tại đây. 

 

 

 
 

Phụ phí vận tải biển tiếp tục được nhiều hãng tàu điều chỉnh giảm 

Tình hình kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục cho thấy những khó khăn trong 

sản xuất và thương mại trong tháng cuối năm 2022 và bên thềm năm 

mới 2023. Lạm phát khiến Chính phủ các nước thắt chặt tiền tệ, sản xuất 

và đầu tư chững lại, đơn đặt hàng từ các thị trường châu Âu, châu Mỹ 

giảm trong bối cảnh sức mua yếu, tồn kho cao, kéo theo suy giảm nhu 

cầu vận chuyển hàng hóa từ châu Á đến các thị trường tiêu thụ lớn này. 

Nhu cầu vận chuyển giảm tác động trực tiếp đến giá cước và các loại 

phụ phí. Tính đến trung tuần tháng 12/2022, nhiều hãng tàu đã giảm phụ 

phí, thậm chí gộp chung luôn trong mức cước vận chuyển để báo giá 

thay vì báo tách rời giữa giá cước và phụ phí như trước kia. Xem chi tiết 

tại đây. 

Việt Nam sẽ đạt kim ngạch xuất nhập khẩu kỷ lục 700 tỷ USD 

Tổng cục Hải quan cho biết giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 700 

tỷ USD vào ngày 15/12 - mức cao nhất từ trước đến nay, đây là cột mốc 

mới với Việt Nam. Trước đó, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam 

đã lần lượt đạt các mốc 500 tỷ USD, 600 tỷ USD vào năm 2020 và 2021. 

Năm 2021, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ghi nhận Việt Nam 

xếp hạng 23 trên thế giới về xuất khẩu và thứ 20 về nhập khẩu. Trong 

khu vực ASEAN, xuất và nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đứng thứ 

hai chỉ sau Singapore. Theo Tổng cục Hải quan, với kết quả ấn tượng 

năm nay, thứ hạng xuất nhập khẩu của nước ta có thể được nâng cao 

trên phạm vi toàn cầu. Xem chi tiết tại đây.  

 

Công nghệ số tạo bước ngoặt về quản lý, điều hành, khai thác cảng 

biển 

Mới đây, Sở Giao thông vận tải Hải Phòng đã phối hợp cùng Công ty 

Cổ phần Smarthub Logistics Technology tổ chức Hội thảo “Phát triển 

nền tảng công nghệ vào quản lý, điều hành logistics”. Đông đảo các 

chuyên gia, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng tham dự và góp ý 

nhiều ý kiến vào việc xây dựng, tích hợp, kết nối với hệ thống Vietnam 

Smarthub Logistics (VSL) - hỗ trợ doanh nghiệp kho bãi cảng hoàn thiện 

phương án quản lý, điều hành khai thác và nâng cao vai trò quản lý nhà 

nước… Xem chi tiết tại đây. 

 
 

https://baodautu.vn/eu-se-ap-thue-toan-cau-15-voi-cac-tap-doan-da-quoc-gia-d180340.html
https://baochinhphu.vn/viet-nam-lao-campuchia-xac-dinh-xay-dung-nen-kinh-te-doc-lap-tu-chu-la-uu-tien-chien-luoc-102221214183823974.htm
https://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/85864/hang-tau-giam-manh-phu-phi-theo-cuoc-van-tai.aspx
https://vnexpress.net/viet-nam-se-dat-kim-ngach-xuat-nhap-khau-ky-luc-700-ty-usd-4548284.html
https://vlr.vn/cong-nghe-so-tao-buoc-ngoat-ve-quan-ly-dieu-hanh-khai-thac-cang-bien-9455.html


HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ KIỆN CỦA VLA 

1. Ngày 16/12, tại Thủ đô Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đã tổ chức 

thành công Hội nghị thường niên 2022. Ban Chấp hành và các Hội viên VLA ở khắp 3 miền đã có buổi 

họp mặt, giao lưu, chia sẻ nhiều ý nghĩa. Xem chi tiết tại đây. 

  

  

  

https://vla.com.vn/vla-doan-ket-thuc-day-phat-trien-nganh-logistics-viet-nam.html


2. Ngày 9 - 11/12, Ban chấp hành gồm Phó Chủ tịch Đào Trọng Khoa, Tổng Thư ký Nguyễn Duy Minh, 

cùng 22 đại diện đến từ doanh nghiệp Hội viên VLA đã tham dự Hội nghị Liên đoàn Giao nhận vận tải 

ASEAN (AFFA) lần thứ 32 tại Thủ đô Viêng Chăn - Lào. Tại Hội nghị, ông Đào Trọng Khoa, Phó Chủ 

tịch Thường trực VLA được bầu làm Phó Chủ tịch AFFA, đồng thời, là Trưởng Nhóm công tác về Phát 

triển bền vững và Chuyển đổi số của AFFA. Xem chi tiết tại đây. 

 

 
 

 

https://vla.com.vn/vla-gop-suc-thuc-day-phat-trien-nganh-logistics-dong-nam-a.html


TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC NHÀ TÀI TRỢ ĐÃ  

ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA VLA 
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