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Xuất nhập khẩu
“Săn” xoài cát chu xuất khẩu

Dự kiến giảm thuế nhập khẩu hạt nhựa hỗ trợ doanh nghiệp
Bộ Tài chính đã phối hợp với với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội
Nhựa khảo sát tình hình thực tế sản xuất và kinh doanh các sản phẩm hóa dầu tại một
số doanh nghiệp sản xuất nhựa để đánh giá tác động của việc điều chỉnh tăng thuế
nhập khẩu theo lộ trình từ 1-1-2014 đến nay.
Qua đánh giá, Bộ Tài chính thấy rằng, nếu tăng thuế nhập khẩu ưu đãi lên 3% từ ngày
1-1-2016 đối với các sản phẩm hoá dầu như lộ trình thì sẽ ảnh hưởng tới cả doanh
nghiệp sản xuất ra sản phẩm và doanh nghiệp sử dụng sản phẩm đúng như phản ánh
của doanh nghiệp.
Để giải quyết kịp thời, Bộ Tài chính dự kiến áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi là 1% đối
với các sản phẩm hoá dầu benzen, xylen, p-xylen và hạt nhựa PP từ 1-1-2016, riêng
hạt nhựa PP trong nước chưa sản xuất được thì tiếp tục áp dụng mức thuế nhập khẩu
ưu đãi 0%.
Đồng thời, để đảm bảo công bằng giữa các doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho quá trình
thực hiện, không bị phụ thuộc vào mục đích sử dụng, Bộ Tài chính cũng dự kiến bỏ quy
định cụ thể “dùng để sản xuất màng propylen định hướng hai chiều (BOPP)” đối với
mặt hàng hạt nhựa PP để áp dụng 1 mức thuế chung cho tất cả hạt nhựa PP.

Sau khi xoài cát chu Đồng Tháp chính thức có mặt tại hệ thống siêu thị AEON ở Nhật
Bản vào cuối năm 2015, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đổ xô đến các
nhà vườn tại đây để đặt vấn đề ký hợp đồng bao tiêu xoài xuất khẩu.
Theo ông Tài, khu vực ĐBSCL hiện có năm tỉnh trồng xoài, trong đó Đồng Tháp có
vùng chuyên canh lớn nhất.
Tổng sản lượng xoài của Đồng Tháp lên đến gần 100.000 tấn/năm, trong đó 80% là
xoài cát chu đã được thị trường Nhật Bản và nhiều thị trường khó tính khác chấp nhận.
Đặc biệt, xoài cát Cao Lãnh có lợi thế là diện tích lớn, nhiều HTX và tổ hợp tác sản
xuất tập trung, có tới 60% diện tích đang sản xuất theo hướng an toàn.
Đây là dấu hiệu đáng mừng cho các nông dân trồng xoài trong những ngày đầu năm
mới 2016.
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Tiêu điểm

Tài chính ngân hàng

2016 – Kinh tế Việt Nam có nhiều cơ hội đổi mình

Rộng cửa cho các Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Trong những ngày đầu
năm mới Bính Thân, chia
sẻ với báo chí, ông Võ Trí
Thành, Phó viện trưởng
Viện Nghiên cứu và quản
lý kinh tế Trung ương cho
rằng, 2016 là năm bản lề
để kinh tế Việt Nam thay
đổi và phát triển.

Trong dự thảo thông tư của Ngân hàng Nhà
nước (NHNN) lần này được cho là sẽ dành
nhiều cơ chế ưu đãi, thuận lợi hơn về vốn vay
cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Theo
đó, các doanh nghiệp không chỉ được hưởng lãi
suất cho vay ngắn hạn không vượt quá mức lãi
suất ngắn hạn cho vay tối đa, còn được xem xét
cho vay tới 70% vốn đầu tư.
Theo ông Nguyễn Tiến Đông-Vụ trưởng Vụ Tín dụng NHNN, Doanh nghiệp vừa và nhỏ
sẽ được tạo điều kiện vay tối đa 70% vốn đầu tư nếu đáp ứng được những điều kiện
như: Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được xác nhận ưu
đãi theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 111/2015/NĐ-CP;Dự án sản xuất sản
phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đã được tổ chức bảo lãnh tín dụng thẩm
định và quyết định bảo lãnh vay vốn theo quy định của pháp luật.

Nền kinh tế Việt Nam được
dự báo hơi khác so với xu hướng chung. Tín hiệu cho sự phát triển chung và dài hạn
của Việt Nam được đánh giá là tốt.
Trong tương lai mức độ hội nhập của nước ta sẽ sâu rộng, gắn với môi trường kinh
doanh thuận lợi hơn dễ dàng tiếp cận với thị trường và các nhà đầu tư tốt nhất trên
thế giới.
Các nhà đầu tư đang rất nhìn nhận vào nỗ lực tiếp theo của Việt Nam, đặc biệt sau Đại
hội Đảng. Họ đã sẵn sàng vào Việt Nam, sẵn sàng nắm bắt thời cơ.

Lãi suất cho vay tiếp tục ổn định
Theo Ngân hàng Nhà Nước, 2 tháng vừa qua, đã
có 11 ngân hàng tăng lãi suất các kỳ hạn, với
mức tăng khoảng 0,1-0,5%/năm. Bên cạnh đó,
có 2 ngân hàng giảm lãi suất khoảng 0,1-0,3%/
năm. Xu hướng tăng lãi suất được nhận định chủ
yếu là do yếu tố mùa vụ, mang tính chất tạm thời
để đáp ứng nhu cầu thanh toán và dự phòng chi
trả trong dịp giáp Tết.

Dấu hiệu thứ 2 cho thấy cơ hội phát triển của kinh tế Việt Nam 2016 chính là nỗ lực
cải thiện môi trường kinh doanh. Đây cũng là điểm nhấn quan trọng trong việc thực
hiện các nghị quyết 19. Nội dung là trong một thời gian ngắn, Việt Nam phải nỗ lực có
một môi trường kinh doanh hoàn chỉnh, đặc biệt là cách ứng xử một quy trình của bộ
máy Nhà nước với các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Quá trình kinh doanh cần hoạt động
một cách thuận lợi như các nước hàng đầu ASEAN.
2016 thực sự là một năm bản lề để Việt Nam có thể nắm bắt và tận dụng được cơ hội
mới. Điều này tương ứng với cam kết hội nhập sâu rộng, đặc biệt gắn với sự hình thành
cộng đồng kinh tế ASEAN, hiệp định thương mại tự do EU, TPP…

Tuy nhiên nếu tính trung bình toàn hệ thống, lãi suất huy động bình quân chỉ cao hơn
ít so với tháng trước đó. Điều đó cho thấy, mức tăng lãi suất huy động của các tổ chức
tín dụng thời gian gần đây là không đáng kể. Do đó, về cơ bản mặt bằng lãi suất huy
động bằng VND vẫn tiếp tục ổn định.
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Hàng hóa, nguyên liệu
Rau quả Việt Nam - Tăng trưởng ngoạn mục

Chuối Việt được xuất khẩu sang nhiều nước

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm nay,
kim ngạch xuất khẩu của ngành rau quả đạt 2,2
tỉ USD. Tăng trưởng gần 50% so với năm 2014,
ngành rau quả được coi như “hiện tượng” bứt phá
ngoạn mục trong xuất khẩu nông sản năm nay.
Trong năm, nhiều loại trái cây, như nhãn, vải, xoài
đã tiếp cận được với nhiều thị trường xuất khẩu
khó tính, như Mỹ, Australia, EU, Nhật Bản… góp phần giúp cho xuất khẩu rau quả
trong thời gian qua liên tục tăng trưởng mạnh.
Việc tiếp cận những thị trường này có được là do thời gian qua, nước ta có nhiều diện
tích rau quả đạt tiêu chuẩn VietGAP. Điển hình như trong tháng 9/2015, đã có trên
20 ha nhãn lồng Hưng Yên đạt tiêu chuẩn VietGAP được cấp mã vùng xuất khẩu sang
thị trường Mỹ. Bên cạnh đó, sản phẩm thanh long cũng đã được thị trường Nhật Bản
chấp nhận.

Xuất khẩu thủy sản 2016 sẽ khởi sắc
Đầu năm 2016, tình hình chế biến, xuất khẩu thủy
sản tại các tỉnh ĐBSCL đều rất khả quan.

Theo báo cáo tháng cuối năm của Bộ NN & PTNT trong tháng vừa qua, người nông dân
trồng chuối ở Hưng Yên đã rất vui mừng vì chuối được giá.

Giá tôm nguyên liệu hiện nay cao hơn cùng kỳ, thị
trường xuất khẩu cũng khá ổn định. Cụ thể, Hội
Chế biến - Xuất khẩu Thủy sản Cà Mau (Casep)
cho biết, giai đoạn đầu năm 2016, tình hình xuất
khẩu thủy sản đã có những tiến triển tốt, ước giá trị xuất khẩu thủy sản của các doanh
nghiệp trên địa bàn tăng khoảng hơn 10% so với năm 2015. Tính riêng tháng 1 năm
2016, giá trị thủy sản ước đạt 75 triệu USD, cao hơn cùng kỳ khoảng 20 triệu USD.

Thời điểm này, dù chuối vẫn còn non nhưng nhiều thương lái đã đến vườn đặt cọc. Nguyên
nhân là ngoài nhu cầu trong nước tăng, hiện nay đã có một số doanh nghiệp xuất khẩu
chuối sang Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hiện giá chuối 7.000-8.000 đồng/kg.
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Tổng hợp từ báo chí
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