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1.   Triển khai chương trình khai thác thủy sản hiệu quả 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1090/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương 
trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022 – 2025, định 
hướng 2030. 

Mục tiêu cụ thể của Chương trình là đến năm 2025 cắt giảm 10% hạn ngạch Giấy phép khai 
thác thủy sản vùng khơi so với năm 2020; xác định sản lượng cho phép khai thác theo loài 
đối với nghề khai thác cá ngừ đại dương; 100% các tỉnh, thành phố ven biển xác định hạn 
ngạch tàu cá khai thác vùng biển ven bờ, vùng lộng thuộc phạm vi quản lý; 100% tàu cá 
hoạt động vùng khơi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và được cung cấp bản tin dự báo 
ngư trường phục vụ khai thác thủy sản hiệu quả. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu xây dựng các mô hình liên kết, liên doanh phát triển hợp 
tác trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, cụ thể: tổ chức, hướng dẫn các doanh 
nghiệp, cơ sở thu mua, tiêu thụ sản phẩm thủy sản cùng chia sẻ lợi ích với ngư dân trong 
chuỗi giá trị sản xuất khai thác thủy sản để nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản khai thác. 
Khuyến khích, vận động thành lập Hội, Hiệp hội thương lái, nậu vựa tại địa phương. 

  

 

 
 

 

 

 

 

Xử lý nghiêm đối với các tàu cá “3 không”: không đăng ký, 
không giấy phép, không đăng kiểm 
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2. Các khoản vay phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước 

Ngày 30/9/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 12/2022/TT-
NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh 
nghiệp. 

Theo đó, khoản vay phải thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước bao gồm: Khoản 
vay trung, dài hạn nước ngoài; Khoản vay ngắn hạn được gia hạn thời gian trả nợ gốc 
mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 01 năm; Khoản vay ngắn hạn không có thỏa thuận 
gia hạn nhưng còn dư nợ gốc tại thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên. 

Thông tư còn cho phép người vay được trả nợ nước ngoài bằng các hình thức không 
thông qua tài khoản vay như sau: Trả nợ dưới hình thức cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho 
bên cho vay; Trả nợ thông qua việc bên cho vay và bên đi vay thỏa thuận chuyển đổi dư 
nợ thành cổ phần hoặc phần vốn góp trong bên đi vay; Trả nợ thông qua việc bên cho 
vay và bên đi vay thỏa thuận hoán đổi dư nợ vay thành cổ phần hoặc phần vốn góp thuộc 
sở hữu của bên đi vay… 

Ngoài ra, định kỳ hàng tháng, chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo kỳ báo cáo, bên 
đi vay phải báo cáo trực tuyến tình hình thực hiện các khoản vay ngắn, trung và dài hạn 
tại Trang điện tử. Trường hợp Trang điện tử gặp lỗi kỹ thuật không thể gửi được báo 
cáo, bên đi vay gửi báo cáo bằng văn bản theo quy định. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2022.  

  

 

 

 

 

Các khoản vay Ngân hàng Nhà nước có điều kiện 
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3. Ngân hàng Nhà nước tăng nhiều mức lãi suất từ ngày 
23/9/2022  

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1607/QĐ-NHNN và Quyết định 
1606/QĐ-NHNN về tăng mức lãi suất. Theo Quyết định 1607/QĐ-NHNN, mức lãi suất tối 
đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm, tăng 
thêm 0,3% so với quy định cũ. Đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, 
mức lãi suất tối đa tăng từ 4,0%/năm lên 5,0%/năm. Đối với Quỹ tín dụng nhân dân tăng 
mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ mức 
4,5%/năm lên mức 5,5%/năm. 

Còn theo Quyết định 1606/QĐ-NHNN, Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất tái cấp vốn từ 
4,0%/năm lên 5,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 2,5%/năm lên 3,5%/năm. Ngoài ra, lãi 
suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu 
hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức 
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 6,0%/năm. 

 

 

 

 

 

Ngoài ngành nuôi giống thủy sản, phát triển thủy sinh vật cho 

Nhiều mức lãi suất mới đã được áp dụng từ tháng 9.2022 
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1. Xác định các khoản nợ thuế khó thu 

Ngày 20/7/2022, Tổng cục Thuế đã ra Quyết định 1129/QĐ-TCT về việc ban hành quy 
trình Quản lý nợ. Văn bản đã phân loại tiền thuế nợ đối với cá nhân và doanh nghiệp 
đang nợ thuế, trong đó xác định rõ những khoản là nợ thuế khó thu. Đó là tiền thuế 
nợ của NNT là cá nhân đã chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, mất năng 
lực hành vi dân sự; NNT có liên quan đến trách nhiệm hình sự; NNT không hoạt động 
tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký, địa chỉ liên lạc; NNT đang làm thủ tục giải thể; NNT 
đang làm thủ tục phá sản; NNT đã bị CQT áp dụng biện pháp cưỡng chế hóa đơn liên 
tiếp từ 03 lần trở lên; NNT đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh. 

2. Tăng giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và BVMT xe cơ giới 
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 55/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số 
quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ 
giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm 
tra xe cơ giới. Hầu hết giá dịch vụ trên đều được tăng từ 10.000 đồng so với giá trước 
đây. 

3. Các trường hợp mua lại trái phiếu riêng lẻ trước hạn của doanh 
nghiệp 

Ngày 16/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 
153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại 
thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. 

Theo đó, các trường hợp mua lại trái phiếu trước hạn bao gồm: 

-        Mua lại trước hạn theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp phát hành và người sở hữu 
trái phiếu. 

-       Bắt buộc mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư khi: 

+ Doanh nghiệp phát hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu 
doanh nghiệp. 

+ Doanh nghiệp phát hành vi phạm phương án phát hành trái phiếu. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 16/9/2022. 
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