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1. Thúc đẩy doanh nghiệp tham gia trực tiếp mạng lưới 
phân phối nước ngoài 
Ngày 14/11/2022, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam 

tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030”. Mục tiêu tổng quát của 

đề án hướng đến sự phát triển thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, thu hút nguồn đầu tư 

trong và ngoài nước vào sản xuất xanh sạch, bền vững, chế biến hàng xuất khẩu có chất 

lượng cao, mang lại giá trị gia tăng cao cho hàng hóa xuất khẩu Việt Nam. 

Cụ thể, đến năm 2030, hàng hóa Việt Nam sẽ có mặt tại các chuỗi phân phối truyền thống 

và trực tuyến tại tất cả quốc gia có hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam, hỗ trợ 

về thông tin thị trường cho 20.000 lượt doanh nghiệp, hỗ trợ về đào tạo, tư vấn cho 15.000 

lượt doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực cung ứng để từng bước tham 

gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, hỗ trợ 5.000 lượt doanh nghiệp xây dựng năng lực tham gia 

thương mại điện tử xuyên biên giới, tổ chức 10.000 lượt kết nối, giao thương với các mạng 

phân phối nước ngoài, hỗ trợ trên 10.000 sản phẩm xuất khẩu trực tiếp vào các mạng phân 

phối nước ngoài. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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2. Kiểm tra, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất 
hợp pháp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 

Ngày 14/11/2022, Tổng cục hải quan ban hành công văn 4823/TCHQ-GSQL 2022. Do tình 

hình vi phạm liên quan đến xuất xứ, ghi nhãn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn nhiều 

diễn biễn phức tạp, một số loại hàng hóa sau sẽ được kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực 

tế hàng hóa, cụ thể: 

Hàng hóa xuất khẩu là các sản phẩm đồ gỗ nội thất, sản phẩm từ nhựa, lốp xe cao su, dao 

kéo, bộ đồ ăn, xe máy địa hình xuất khẩu đi Mỹ, Châu Âu… việc ghi nhãn và xuất xứ hàng 

hóa được thực hiện như sau: 

- Hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam, trên hàng hóa, bao bì có các cụm từ nhận diện 

xuất xứ Việt Nam như “sản xuất tại Việt Nam”, “xuất xứ Việt Nam”… thì kiểm tra việc 

đáp ứng tiêu chí xuất xứ Việt Nam theo Hiệp định thương mại tự do, thỏa thuận quốc 

tế tương ứng hoặc theo quy định về xuất xứ.  

- Hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam nhưng trên hàng hóa, bao bì hàng hóa thể hiện 

xuất xứ của nước ngoài không phải xuất xứ Việt Nam như “xuất xứ Nhật Bản”, “xuất 

xứ Korea”… thì kiểm tra hàng hóa và yêu cầu người khai hải quan cung cấp hợp đồng 

liên quan đến việc ghi nhãn hàng hóa.  

Đối với hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa thực phẩm, rượu bia, hàng bách hóa, điện, mỹ 

phẩm, dược phẩm nhập khẩu từ các thị trường trọng điểm để kinh doanh tiêu dùng tại Việt 

Nam: Việc kiểm tra nhãn và xuất xứ hàng hóa đối với hàng nhập khẩu không có nhãn hoặc 

nhãn tách riêng ngoài sản phẩm hoặc bao bì của bao bì của sản phẩm để lẩn tránh xuất xứ 

thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định.  
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3. Căn cứ xử phạt hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, 
hàng cấm 
Ngày 02/11/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 65/2022/TT-BTC, theo đó, căn cứ để 
xác định số tiền tổ chức, cá nhân vi phạm có được do thực hiện hành vi vi phạm hành 
chính được tính bằng số lượng hàng hóa, dịch vụ đã chuyển nhượng, tiêu thụ nhân với 
đơn giá hàng hóa, dịch vụ trừ chi phí trực tiếp cấu thành hàng hóa hoặc dịch vụ (nếu tổ 
chức, cá nhân vi phạm có đầy đủ hồ sơ, chứng từ để chứng minh tính hợp pháp, hợp lệ 
của chi phí đó), cụ thể: 

Thứ nhất, số lượng hàng hóa hoặc khối lượng dịch vụ đã chuyển nhượng, tiêu thụ được 
xác định trên cơ sở kê khai của tổ chức, cá nhân vi phạm và kiểm tra, xác minh của người 
có thẩm quyền xử phạt. 

Thứ hai, đơn giá hàng hóa, dịch vụ được xác định trên cơ sở hồ sơ, chứng từ của tổ chức, 
cá nhân vi phạm. Trường hợp không có hồ sơ, chứng từ để xác định thì đơn giá được xác 
định theo giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ tương tự tại thời điểm phát hiện hành vi 
vi phạm. 

Trường hợp không xác định được số lượng, khối lượng, đơn giá thì số lợi bất hợp pháp 
có được là toàn bộ số tiền tổ chức, cá nhân thu được từ việc chuyển nhượng, tiêu thụ, tẩu 
tán, tiêu hủy trái quy định. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. 
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1. Nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập Quỹ phát triển KHCN 

Ngày 07/11/2022, Bộ Tài chính ban hành thông tư 67/2022/TT-BTC hướng dẫn về nghĩa 
thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của 
doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp hằng năm được trích theo tỷ lệ phần trăm tính trên 
thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để tạo nguồn Quỹ phát triển khoa học và công 
nghệ, cụ thể như sau: Đối với doanh nghiệp Nhà nước, thực hiện trích từ 3% đến 10% thu 
nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; Đối với các doanh nghiệp không 
thuộc đối tượng trên thì doanh nghiệp tự quyết định mức trích cụ thể nhưng tối đa không 
quá 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế. 

2. Kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu 

Ngày 04/11/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị 09/CT-BCT về việc tăng cường 
kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Theo đó, văn bản đã yêu cầu nhanh 
chống kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm 
nguồn cung xăng dầu; hành vi bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua 
thùng, can chai và các dụng cụ chứa đựng khác trừ thương nhân là hộ kinh doanh, trạm 
cấp phát xăng dầu thuộc lực lượng vũ trang (quốc phòng, công an) thuộc địa bàn miền 
núi, vùng cao theo quy định của pháp luật. 

Đáng chú ý, riêng đối với trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngưng hoạt động, 
tiến hành chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra làm rõ nguyên nhân, lý do tạm 
ngưng, kiên quyết xử lý nghiêm khắc theo quy định; kiến nghị thu hồi giấy phép nếu vi 
phạm dù là bất kể thương nhân ở loại hình nào. 
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