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TÓM TẮT 

❖ Nhật Bản 

Chỉ số tổng hợp của các chỉ tiêu kinh tế hàng đầu ở Nhật Bản, thước đo triển 

vọng nền kinh tế trong vài tháng tới và được tổng hợp bằng cách sử dụng dữ liệu từ 

các nhiều chỉ tiêu cơ bản của nền kinh tế đã giảm xuống 104,1 trong tháng 7/2021, 

từ mức 104,6 của tháng liền trước. Sự suy giảm phản ánh nền kinh tế trong nước 

chậm lại do các ca nhiễm gia tăng vì biến thể Delta buộc chính phủ phải gia hạn và 

mở rộng tình trạng khẩn cấp. 

Các ngành sụt giảm trong tháng 7/2021 so với tháng 6/2021 gồm có: xe có 

động cơ (giảm 3,1%), máy móc điện và thiết bị điện tử thông tin và truyền thông 

(giảm 3,4%),  hóa chất vô cơ và hữu cơ (giảm 3,9%).  

Còn nếu so với tháng 7/2020 thì sản lượng công nghiệp tăng 11,6%, nhưng 

thấp hơn nhiều so với mức tăng 23,0% trong tháng 6/2021 so tháng 6/2020. 

Xuất khẩu từ Nhật Bản trong tháng 7 năm 2021 đã tăng 37% so với tháng 

7/2020 lên mức cao nhất trong 4 tháng là 7.356 tỷ Yên, sau khi tăng 48,6% vào 

tháng 6/2021. Đây là tháng thứ năm liên tiếp xuất khẩu tăng trưởng hai con số, trong 

bối cảnh thương mại toàn cầu tiếp tục phục hồi và các chiến dịch tiêm chủng diện 

rộng bắt đầu phát huy tác dụng ở các nền kinh tế tiên tiến.  

Mặc dù đà tăng chậm lại nhưng tháng 7/2021 là tháng thứ sáu liên tiếp nước 

này ghi nhận tăng trưởng về nhập khẩu, nhờ nhu cầu trong nước tăng mạnh. Nhập 

khẩu nhiên liệu khoáng sản tăng 79,8%, trong đó xăng dầu tăng mạnh tới 116% và 

LNG tăng 41,9%. Nhập khẩu máy móc điện tăng 21,5%, dẫn đầu là chất bán dẫn 

(tăng 38,8%).  

Trên cơ sở các chi tiết của Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) về Sở hữu trí tuệ 

được ký kết vào năm 2012, hai bên nhất trí rằng Kế hoạch hành động Nhật Bản – 

ASEAN về lĩnh vực này sẽ khởi động các nỗ lực hợp tác mới. Các vấn đề được 

thống cụ thể như sau (xem chi tiết trong Báo cáo).  

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) đã sửa đổi Lộ trình Công 

nghệ tái chế carbon, tài liệu này nhằm mục đích đẩy nhanh sự đổi mới bằng cách 

xác định lộ trình phát triển và phổ biến tái chế carbon (các công nghệ theo đó CO2 

được sử dụng làm nhiên liệu hoặc nguyên liệu thô). 

Trong năm qua, Nhật Bản đã có những tiến bộ đáng kể trong một loạt các 

lĩnh vực kể từ khi lộ trình Công nghệ tái chế carbon được thiết lập. Ví dụ tăng tốc 
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R&D và thương mại hóa công nghệ tái chế carbon ở cả Nhật Bản và nước ngoài, 

hợp tác quốc tế về tiến bộ công nghệ với Hoa Kỳ và các quốc gia khác. 

Ngày 18/8/2021, Nội các Nhật Bản đã ban hành quyết định kéo dài thời hạn 

áp thuế chống bán phá giá đối với kali hydroxit có nguồn gốc từ cả Hàn Quốc và 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 

❖ Singapore:  

Sản xuất công nghiệp của Singapore vào tháng 7/2021 đã tăng 16,3% so với 

tháng 7/2020, chậm lại so với mức tăng 28% của tháng 6/2021 so tháng 6/2020. Tuy 

nhiên, đây đã là tháng thứ 9 liên tiếp sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 

2020 nhờ nhiều hoạt động kinh tế được nối lại sau khi tiêm chủng COVID-19 tăng 

tốc.  

Các ngành có tốc độ tăng trưởng giảm trong tháng 7/2021 có thể kể đến cơ 

khí chính xác, điện tử (do giá chất bán dẫn giảm). Đặc biệt sản xuất hóa chất thậm 

chí còn giảm so với cùng kỳ năm 2020. Ngược lại, một số ngành lại tăng trưởng 

nhanh hơn so với tháng trước như y sinh (dược phẩm và thiết bị y tế).  

Cả xuất và nhập khẩu của Singapore đều giảm trong tháng 7/2021 so với 

tháng 6/2021, nhưng nước này vẫn đạt thặng dư thương mại 4 tỷ SGD, với xuất 

khẩu đạt 48,7 tỷ SGD và nhập khẩu đạt 44,7 tỷ SGD.  

Việt Nam và Singapore có nền kinh tế mở của Đông Nam Á. Sản phẩm giữa 

hai nước mang tính bổ sung cho nhau. Do đó, hai nước cần tận dụng năng lực ở 

nhiều khía cạnh khác nhau để hợp tác khai thác xuất xứ cộng gộp, cùng tăng xuất 

khẩu sang nước thứ 3. 

❖ Malaysia:  

Là một trong những quốc gia bị tác động mạnh bởi đợt dịch COVID-19 với 

biến thể Delta (cùng với Thái Lan và Việt Nam), việc mở cửa trở lại nền kinh tế 

Malaysia được thực hiện theo lộ trình thận trọng, theo đó các lĩnh vực kinh doanh sẽ 

nối lại hoạt động theo những cách khác nhau và với tốc độ khác nhau. 

Do sự phục hồi không đồng đều, nên các chính sách hỗ trợ sẽ vẫn cần thiết 

trong một thời gian ngay cả sau khi các biện pháp ngăn chặn được nới lỏng để giảm 

thiệt hại do COVID-19 và đảm bảo phục hồi bền vvwngx. 

Malaysia sẽ chính thức thắt chặt các tiêu chuẩn đối với chất thải trong kim 

loại phế liệu nhập khẩu sau ngày 31 tháng 10 năm 2021, kéo dài thời gian ân hạn 

tạm thời được ấn định sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 8 năm 2021. 
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Theo Bộ Thương mại Quốc tế Malaysia, thời hạn chuẩn bị áp dụng hơn sẽ 

cho phép các nhà xuất khẩu chuẩn bị đầy đủ cho việc thực hiện, cho biết, với lý do 

bảo vệ môi trường là cơ sở lý luận. 

❖ Brunei 

Mặc dù có sự suy giảm trong quý đầu tiên, nền kinh tế Brunei vẫn được dự 

báo sẽ tăng trưởng nhẹ vào năm 2021, khi nhu cầu bên ngoài và hoạt động trong 

nước cùng phục hồi sau dịch bệnh. 

Điều này đã được nhấn mạnh trong Bản cập nhật triển vọng Kinh tế Brunei 

do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách (CSPS) phát hành trong tháng 

8/2021. 

Lĩnh vực dầu khí thượng nguồn giảm do gián đoạn sản xuất ngoài dự kiến, 

trong khi mức giảm của ngành xây dựng được nhận định là do nguồn lao động nhập 

cư hạn chế và thiếu nguyên liệu trong bối cảnh biên giới đóng cửa. 

Ngược lại sự tăng trưởng mạnh mẽ được ghi nhận trong lĩnh vực dầu khí hạ 

nguồn, đặc biệt là sản xuất các sản phẩm dầu mỏ và hóa chất, cũng như trong nông 

nghiệp, thương mại bán lẻ, nhà hàng, dịch vụ y tế và dịch vụ kinh doanh. 
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NỘI DUNG BÁO CÁO 

1. Nhật Bản 

1.1. Tình hình chung về kinh tế và môi trường kinh doanh 

Chỉ số tổng hợp của các chỉ tiêu kinh tế hàng đầu ở Nhật Bản, thước đo 

triển vọng nền kinh tế trong vài tháng tới và được tổng hợp bằng cách sử dụng 

dữ liệu như các nhiều chỉ tiêu cơ bản của nền kinh tế đã giảm xuống 104,1 

trong tháng 7/2021 từ mức 104,6 của tháng liền trước.  

Sự suy giảm phản ánh nền kinh tế trong nước chậm lại do các ca nhiễm 

gia tăng vì biến thể Delta buộc chính phủ phải gia hạn và mở rộng tình trạng 

khẩn cấp. 

Tại Nhật Bản, Chỉ số tổng hợp của các chỉ tiêu kinh tế hàng đầu bao 

gồm 12 chỉ số như tỷ lệ hàng tồn kho trong tài khoản, đơn đặt hàng máy móc, 

giá cổ phiếu và các chỉ số kinh tế hàng đầu khác. Chỉ số này dự đoán những 

thay đổi của nền kinh tế Nhật Bản trong những tháng tới. Nhìn chung, chỉ số 

tăng phản ánh nền kinh tế đang trong giai đoạn mở rộng và chỉ số giảm phản 

ánh nền kinh tế đang trong giai đoạn đi xuống. Chỉ số này cũng được sử dụng 

để đưa ra đánh giá chính thức về thời điểm bắt đầu và kết thúc chu kỳ kinh 

doanh. 

1.2. Sản xuất và thương mại các sản phẩm công nghiệp: 

1.2.1. Sản xuất: 

Theo số liệu từ Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, sản 

xuất công nghiệp ở Nhật Bản vào tháng 7 năm 2021 giảm 1,5% so với tháng 

trước sau khi tăng 6,5% trong tháng liền trước. Sản xuất chậm lại do Chính 

phủ Nhật Bản áp dụng các biện pháp khẩn cấp và thắt chặt kiểm soát di 

chuyển giữa nhiều địa phương cũng như tổ chức các hoạt động sản xuất tập 

trung đông người.  

 Các ngành sụt giảm trong tháng 7/2021 so với tháng 6/2021 gồm có: xe 

có động cơ (giảm 3,1%), máy móc điện và thiết bị điện tử thông tin và truyền 

thông (giảm 3,4%),  hóa chất vô cơ và hữu cơ (giảm 3,9%).  

Còn nếu so với tháng 7/2020 thì sản lượng công nghiệp tăng 11,6%, 

nhưng thấp hơn nhiều so với mức tăng 23,0% trong tháng 6/2021 so tháng 

6/2020. 
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Hình 1: Tăng trưởng sản xuất công nghiệp của Nhật Bản hàng tháng so với 

cùng kỳ năm trước, giai đoạn 2020-2021 (đvt: %) 

 
Nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) 

Theo số liệu cập nhật mới nhất trong tháng 8/2021, các đơn đặt hàng 

máy móc cơ bản ở Nhật Bản (không bao gồm các đơn đặt hàng đóng tàu và từ 

các công ty năng lượng điện), vào tháng 6 năm 2021 đã giảm 1,5% so với 

tháng 5/2021, so với kỳ vọng của thị trường là giảm 2,8% và sau khi tăng 

7,8% một tháng trước đó. Đây là lần giảm đơn đặt hàng máy móc đầu tiên kể 

từ tháng 2/2021, trong bối cảnh các hạn chế để phòng chống dịch COVID-19 

kéo dài.  

Các đơn đặt hàng phi sản xuất chậm lại mạnh (3,8% so với 10% trong 

tháng 5), do các ngành viễn thông và phi sản xuất khác giảm.  

Trong khi đó, các đơn đặt hàng sản xuất tăng nhanh hơn (3,6% so với 

2,8%), được thúc đẩy bởi kim loại màu (168,6%) và thông tin và truyền thông. 

Nếu so với cùng kỳ năm 2020, các đơn đặt hàng máy móc cơ bản đã 

tăng 18,6% trong tháng 6/2021, tháng tăng thứ ba liên tiếp sau khi tăng 12,2% 

vào tháng 5/2021. 

1.2.2. Thương mại: 

a) Xuất khẩu:  

Xuất khẩu từ Nhật Bản trong tháng 7 năm 2021 đã tăng 37% so với 

tháng 7/2020 lên mức cao nhất trong 4 tháng là 7.356 tỷ Yên, sau khi tăng 
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48,6% vào tháng 6/2021. Đây là tháng thứ năm liên tiếp xuất khẩu tăng trưởng 

hai con số, trong bối cảnh thương mại toàn cầu tiếp tục phục hồi và các chiến 

dịch tiêm chủng diện rộng bắt đầu phát huy tác dụng ở các nền kinh tế tiên 

tiến.  

Mặt hàng xuất khẩu:  

Trong tháng 7/2021, sắt thép là nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng xuất 

khẩu so với cùng kỳ năm 2020 cao nhất, tiếp theo là thiết bị giao thông và 

nhóm máy  phát điện.  

Bảng 1: Biến động xuất khẩu các nhóm hàng của Nhật Bản trong tháng 7/2021 

so với tháng 7/2020 

Mặt hàng T7/2021 so T7/2020 (%) 

Thiết bị giao thông 44,8 

Máy móc thiết bị 35,8 

Máy phát điện 40,7 

Chất bán dẫn 27,8 

Máy móc thiết bị khác 21,9 

Công cụ khoa học 19,8 

Hóa chất 33,1 

Nguyên liệu nhựa 33,5 

Nhóm hàng chế tạo 55,1 

Sắt thép 88,3 

 

Thị trường xuất khẩu:  

Trong tháng 7/2021, xuất khẩu của Nhật Bản sang Thái Lan và 

Australia tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020. 
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Ngoài ra xuất khẩu sang Đức và Đài Loan (TQ) cũng tăng trưởng tốt.  

Nhìn chung xuất khẩu của Nhật Bản sang hầu hết các thị trường lớn 

trong tháng 7/2021 đều được cải thiện so với cùng kỳ năm 2020. Điều này là 

do thương mại quốc tế đang trong giai đoạn phục hồi sôi động. Những mặt 

hàng có thế mạnh của Nhật Bản như máy móc thiết bị, dụng cụ…đều có nhu 

cầu cao để phục vụ quá trình tái thiết sản xuất và các dự án đầu tư cơ sở hạ 

tầng đang được triển khai trên thế giới.  

Bảng 2: Xuất khẩu của Nhật Bản sang các thị trường trong tháng 7/2021 so với 

tháng 7/2020 

Thị trường T7/2021 so T7/2020 

Trung Quốc 18,9% 

Đài Loan (TQ) 39,9% 

Hồng Kông (TQ) 18,9% 

Hàn Quốc 24,5% 

Thái Lan 99,5% 

Hoa Kỳ 26,8% 

Đức 35,9% 

Australia 75,7% 

 

b) Nhập khẩu:  

Nhập khẩu vào Nhật Bản đạt 6,915 tỷ Yên vào tháng 7/2021, tăng 

28,5% so với tháng 7/2020, lên mức cao nhất trong ba tháng qua, sau khi tăng 

32,7% trong tháng 6/2021. 
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Mặc dù đà tăng chậm lại nhưng đây là tháng thứ sáu liên tiếp nước này 

ghi nhận tăng trưởng về nhập khẩu, nhờ nhu cầu trong nước tăng mạnh. Nhập 

khẩu nhiên liệu khoáng sản tăng 79,8%, trong đó xăng dầu tăng mạnh tới 

116% và LNG tăng 41,9%. Nhập khẩu máy móc điện tăng 21,5%, dẫn đầu là 

chất bán dẫn (tăng 38,8%).  

Bảng 3: Biến động xuất khẩu các nhóm hàng của Nhật Bản trong tháng 7/2021 

so với tháng 7/2020 

Mặt hàng T7/2021 so T7/2020 (%) 

Nhiên liệu khoáng sản 79,8 

Xăng dầu 116 

LNG 41,9 

Máy móc điện 21,5 

Chất bán dẫn 38,8 

Công cụ khoa học 10,7 

Hóa chất 21,8 

Sản phẩm y tế 5,2 

Máy móc khác 6,5 

Máy phát điện 27,1 

Kim loại màu 98,2 

Nguyên liệu thô 63,3 

Quặng sắt và tinh quặng sắt 206,6 

Thiết bị vận tải 34,1 
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Nhập khẩu từ phần lớn các thị trường chính đều tăng, cụ thể: từ Trung 

Quốc đại lục (12,4%), Hồng Kông-TQ (40,1%), Đài Loan-TQ (35,4%), Hàn 

Quốc (40,2%), Mỹ (24,4%) và Úc (41,5%). 

Hình 2: Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Nhật Bản các 

tháng giai đoạn 2020-2021 

 

Nguồn: Bộ Tài chính Nhật Bản 

1.3. Quy định, chính sách mới liên quan 

 

1.3.1. Nhật Bản và ASEAN thông qua Kế hoạch hành động quyền sở 

hữu trí tuệ Nhật Bản-ASEAN  

Văn phòng Sáng chế Nhật Bản (JPO) và các văn phòng sở hữu trí tuệ 

(SHTT) của Hiệp hội các quốc gia thành viên Đông Nam Á (ASEAN) đã tổ 

chức Cuộc họp các Trưởng Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Nhật Bản-ASEAN lần 

thứ 11 thông qua hội nghị truyền hình vào ngày 2 tháng 8 năm 2021. Trong 

cuộc họp, các đại biểu đã nhất trí về Kế hoạch Hành động quyền SHTT Nhật 

Bản-ASEAN. 

 Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) đã báo 

cáo kết quả nghiên cứu của họ về thực hành kiểm tra bằng sáng chế đối với 

các phát minh trí tuệ nhân tạo (AI) tại các văn phòng SHTT của các quốc gia 

Thành viên ASEAN. 
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Trên cơ sở các chi tiết của Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) về Sở hữu trí tuệ 

được ký kết vào năm 2012, hai bên nhất trí rằng Kế hoạch hành động Nhật 

Bản – ASEAN về lĩnh vực này sẽ khởi động các nỗ lực hợp tác mới. Các vấn 

đề được thống nhất cụ thể như sau: 

✓ Tổ chức cuộc họp các chuyên gia sáng chế ASEAN-Nhật Bản lần 

thứ hai để chia sẻ thông tin về việc xây dựng các hướng dẫn kiểm 

tra bằng sáng chế trong lĩnh vực công nghệ mới nổi, cũng như 

các vấn đề về dịch bằng sáng chế giữa Nhật Bản và các quốc gia 

thành viên ASEAN; 

✓ Điều tra và nghiên cứu của ERIA về hiện trạng và các vấn đề sử 

dụng thông tin sáng chế trong khu vực ASEAN; 

✓ Điều tra và nghiên cứu của ERIA về thực tiễn kiểm tra bằng sáng 

chế của các văn phòng JPO và IP tại các quốc gia thành viên 

ASEAN trong lĩnh vực công nghệ mới nổi; 

✓ Thúc đẩy hợp tác với việc các quốc gia thành viên ASEAN gia 

nhập hệ thống ứng dụng quốc tế (Nghị định thư Madrid / Thỏa 

thuận La Hay), cũng như hoạt động của hệ thống này; 

✓ Thúc đẩy hợp tác phát triển nguồn nhân lực và quản lý hoạt động 

sát hạch; và 

✓ Thúc đẩy hợp tác trong thương mại hóa SHTT và nâng cao nhận 

thức về SHTT. 

Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) đã báo cáo kết 

quả nghiên cứu của họ về thực hành kiểm tra bằng sáng chế đối với các phát 

minh AI tại các văn phòng sở hữu trí tuệ riêng lẻ của các quốc gia thành viên 

ASEAN. Nghiên cứu này đã phân tích cách đánh giá các trường hợp sáng chế 

AI được xuất bản trong Sổ tay Kiểm tra JPO dựa trên các hoạt động kiểm tra 

bằng sáng chế của các văn phòng IP riêng lẻ của các quốc gia thành viên 

ASEAN. Nội dung của báo cáo này cũng được thảo luận tại Cuộc họp các 

chuyên gia sáng chế ASEAN-Nhật Bản lần thứ hai, dự kiến được tổ chức vào 

tháng 9/202. Cuộc thảo luận này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự hiểu biết lẫn 

nhau và hài hòa với thực tiễn kiểm tra bằng sáng chế của các phát minh AI 

giữa các cơ quan SHTT của các quốc gia thành viên ASEAN. 
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1.3.2. Nhật Bản sửa đổi lộ trình Công nghệ tái chế carbon 

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) đã sửa đổi Lộ trình 

Công nghệ tái chế carbon, tài liệu này nhằm mục đích đẩy nhanh sự đổi mới 

bằng cách xác định lộ trình phát triển và phổ biến tái chế carbon (các công 

nghệ theo đó CO2 được sử dụng làm nhiên liệu hoặc nguyên liệu thô). 

Trong năm qua, Nhật Bản đã có những tiến bộ đáng kể trong một loạt 

các lĩnh vực kể từ khi lộ trình Công nghệ tái chế carbon được thiết lập. Ví dụ 

tăng tốc R&D và thương mại hóa công nghệ tái chế carbon ở cả Nhật Bản và 

nước ngoài, hợp tác quốc tế về tiến bộ công nghệ với Hoa Kỳ và các quốc gia 

khác. 

Ngoài ra, tháng 12 năm 2020 đánh dấu mốc quan trọng trong lộ trình 

này với việc xây dựng “Chiến lược Tăng trưởng Xanh thông qua trung hòa 

carbon vào năm 2050” và  thành lập Quỹ Đổi mới Xanh. Trong bối cảnh đó, 

tái chế carbon được xem như một công nghệ then chốt để đạt được mục tiêu 

trung hòa carbon. 

Lộ trình đã được sửa đổi để phản ánh những phát triển này và đẩy 

nhanh hơn nữa các nỗ lực hướng tới Tái chế Carbon. 

Những tiến bộ trong hợp tác quốc tế cũng là cơ sở để bổ sung những nội 

dung mới cho lộ trình, ví dụ các kết quả từ hội nghị quốc tế trong ngành-học 

viện-chính phủ về tái chế carbon, ký bản ghi nhớ hợp tác với Hoa Kỳ, Úc và 

UAE, và ký kết quan hệ đối tác khí hậu Nhật Bản-Hoa Kỳ. 

Tái chế carbon đề cập đến các công nghệ ngăn chặn phát thải CO2 vào 

khí quyển bằng cách coi CO2 như một nguồn tài nguyên, phân tách và thu 

thập nó và tái sử dụng nó để sản xuất các sản phẩm khác nhau như bê tông, 

hóa chất và nhiên liệu. 

Lộ trình cho các công nghệ tái chế carbon của Nhật Bản được xây dựng 

vào tháng 6 năm 2019 nhằm mục đích cụ thể hóa các mục tiêu, thách thức 

công nghệ và khung thời gian (những mục tiêu cần hướng tới trong từng giai 

đoạn) liên quan đến các công nghệ. 

Nhật Bản sẽ tăng tốc quá trình đổi mới bằng cách chia sẻ rộng rãi các 

mục tiêu giữa các bên liên quan gồm Nhà nước, công ty tư nhân, nhà đầu tư, 

nhà nghiên cứu và các bên liên quan khác trong và ngoài Nhật Bản. Lộ trình 
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được xây dựng chủ yếu bởi các chuyên gia hàn lâm và kỹ sư trong các lĩnh 

vực công nghệ tương ứng với sự hợp tác của Văn phòng Nội các, Bộ Giáo 

dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ và Bộ Môi trường. 

 

1.3.3. Nhật Bản kéo dài thời hạn áp thuế chống bán phá giá đối với 

kali hydroxit có nguồn gốc từ Hàn Quốc và Cộng hòa Nhân dân 

Trung Hoa 

Ngày 18/8/2021, Nội các Nhật Bản đã ban hành quyết định kéo dài thời 

hạn áp thuế chống bán phá giá đối với kali hydroxit có nguồn gốc từ cả Hàn 

Quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 

Chính phủ Nhật Bản bắt đầu áp thuế chống bán phá giá đối với kali 

hydroxit có xuất xứ từ Hàn Quốc (mức thuế 49,5%) và Cộng hòa Nhân dân 

Trung Hoa (Không bao gồm các khu vực Hồng Kông và Macao) (mức thuế 

73,7%) từ ngày 9 tháng 8 năm 2016. 

Vào tháng 8 năm 2020, Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu xem xét khi 

nhận được đơn vào tháng 7 năm 2020, yêu cầu gia hạn thời hạn chịu thuế hiện 

hành của thuế chống bán phá giá đối với kali hydroxit có xuất xứ tại Hàn 

Quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. . 

Vào ngày 02 tháng 8 năm 2021, Nhóm thuế quan đặc biệt của Tiểu ban 

Thuế quan thuộc Hội đồng Hải quan, Thuế quan, Ngoại hối và các Giao dịch 

khác đã báo cáo rằng việc gia hạn thời gian tính thuế chống bán phá giá đối 

với kali hydroxit có nguồn gốc là phù hợp. Hàn Quốc và Cộng hòa Nhân dân 

Trung Hoa trong 5 năm, dựa trên đánh giá do Chính phủ Nhật Bản thực hiện. 

Mục tiêu của việc ban hành Sắc lệnh này là để kéo dài thời kỳ tính thuế 

hiện hành dựa trên thực tế là cơ quan có thẩm quyền đã xác định việc bán phá 

giá các sản phẩm này tiếp tục gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước của 

Nhật Bản. 

 

1.4. Cơ hội hợp tác, giao thương: 

1.4.1. Một số lĩnh vực có triển vọng  

Ô tô có thể bay vào năm 2025: Chính phủ Nhật Bản đã đặt mục tiêu 

hiện thực hóa các phương tiện bay vào năm 2025 và các công ty liên doanh 
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đang dẫn đầu sự phát triển của phương tiện này. Hội chợ triển lãm Osaka 

Kansai vào năm 2025 được nhắm đến như một mục tiêu trung gian để giới 

thiệu công nghệ với việc chính phủ có kế hoạch sử dụng ô tô bay làm phương 

tiện di chuyển giữa Sân bay Quốc tế Kansai và địa điểm Hội chợ triển lãm, 

cách đó gần 30 km. 

Toyota vẫn là nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới: Toyota đã bán 

được kỷ lục 5,5 triệu xe trong sáu tháng đầu năm 2021, vượt qua đối thủ cạnh 

tranh từ Đức là Volkswagen, nhờ vào doanh số bán hàng mạnh mẽ tại các thị 

trường chủ chốt như Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đây là năm thứ hai liên tiếp 

Toyota trở thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới trong nửa đầu năm nay, 

cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của hãng sau đợt bùng phát COVID-19 và khả 

năng phục hồi bất chấp tình trạng thiếu chip toàn cầu đã buộc một số nhà sản 

xuất ô tô để hạn chế sản xuất. 

 

1.4.2. Một số cơ hội hợp tác, giao thương: 

Công ty Nhật Bản cần liên kết sản xuất mỹ phẩm tại Việt Nam 

Công ty Nhật Bản cần hợp tác với công ty sản xuất mỹ phẩm của Việt 

Nam, trong thời gian tới họ muốn liên kết sản xuất một số dòng mỹ phẩm của 

họ tại Việt Nam. 

Công ty sx mỹ phẩm nào quan tâm đề nghị liên hệ Thương vụ Việt Nam 

tại Nhật Bản. Email: jp@moit.gov.vn 

Thông tin về công ty Nhật Bản: 

株式会社マリーヌ https://www.marriene.co.jp/ 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản 

 

- Cung cấp thông tin cơ bản của doanh nghiệp để đăng tải trên trang 

thông tin B2B (theo đường link sau đây): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_N6SrM1vcLnBlXcs-

1a26ZOfjTiTsCeOoKtWDuTgTuw2hvg/viewform 

hoặc 
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https://forms.gle/jxSX8WLeTU4Aejbj8 

- Gửi hàng mẫu/catalogue (kèm name card) để trưng bày, giới thiệu tại 

Phòng trưng bày hàng mẫu đặt tại tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, theo 

địa chỉ như sau: Đ/c Nguyễn Mạnh Đồng, Bí thư thứ Ba, Thương vụ - Đại sứ 

quán Việt Nam tại Nhật Bản, Địa chỉ: 50-11 Motoyoyogi-cho, Shibuya-ku, 

Tokyo 151-0062, Japan. ĐT: (+813) 3466 3436; Email: jp@moit.gov.vn. 

Doanh nghiệp tại Osaka, Nhật Bản cần tìm đối tác Việt Nam sản xuất 

Hộp đựng đồ ăn làm từ bã mía. 

Doanh nghiệp tại Osaka chuyên kinh doanh cung cấp các sản phẩm gia 

dụng, đồ văn phòng phẩm, tạp phẩm, đồ dùng bằng nhựa, sản phẩm dệt 

may,...phân phối và bán tại các hệ thống cửa hàng của Nhật Bản. Hiện Công 

ty đang có nhu cầu tìm đối tác Việt Nam có thể sản xuất, cung ứng sản phẩm 

như sau để đặt hàng. 

Yêu cầu cụ thể như sau: 

- Loại sản phẩm: Hộp đựng đồ ăn làm từ bã mía. 

- Kích thước / Quy cách / Tiêu chuẩn: Tham khảo file đính kèm. 

- Màu sắc: theo thiết kế. 

- Tỷ lệ nguyên liệu: Bã mía. 

- Số lượng đặt hàng: khoảng hơn: 180000 set / năm. 

- Lưu ý khác: cần giá thành cạnh tranh và nếu đã có kinh nghiệm hợp 

tác với sản phẩm tương tự sang Nhật sẽ là 1 lợi thế. 

Các công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thích hợp và có nhu cầu 

kết nối vui lòng liên hệ và gửi thông tin đăng ký theo đường link sau: 

https://bitly.com.vn/xjq9p4 

Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản 

https://bitly.com.vn/xjq9p4
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Email: viettradeosaka@gmail.com / van.moit.jp@gmail.com / 

quyenhabct@gmail.com 

2. Singapore 

2.1. Tình hình chung về kinh tế và môi trường kinh doanh 

Ngày 11/8/2021, Bộ Thương mại và Công nghiệp (MTI) đã nâng dự báo 

tăng trưởng GDP của Singapore cho năm 2021 lên “6,0 đến 7,0%”, từ mức 

“4,0 lên 6,0%” được dự báo trước đó.  

Trong quý II/2021, kinh tế Singapore tăng trưởng 14,7% so với cùng kỳ 

năm 2020, nhanh hơn mức tăng 1,5% trong quý trước. Mức tăng này một phần 

cũng do quý II/2020, các hoạt động kinh tế của Singapore bị ảnh hưởng nặng 

nề bởi dịch bệnh.  

Còn nếu so với quý II/2019- môi trường kinh doanh ở trong điều kiện 

bình thường trước khi xảy ra dịch bệnh, GDP quý II/2021 vẫn thấp hơn 0,6% 

về giá trị tuyệt đối. 

Xét theo lĩnh vực thì chế biến, chế tạo tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 

trước, kéo dài mức tăng trưởng 11,4% được ghi nhận trong quý I/2021. Tăng 

trưởng được hỗ trợ bởi việc mở rộng sản lượng trên tất cả các cụm công 

nghiệp, lĩnh vực cơ khí giao thông và cơ khí chính xác có mức tăng sản lượng 

lớn nhất. Trên cơ sở điều chỉnh theo mùa hàng quý, lĩnh vực này giảm 2,5%, 

giảm so với mức tăng 11,5% trong quý trước. 

2.2. Sản xuất và thương mại sản phẩm công nghiệp 

2.2.1. Sản xuất công nghiệp: 

Sản xuất công nghiệp của Singapore vào tháng 7/2021 đã tăng 16,3% so 

với tháng 7/2020, chậm lại so với mức tăng 28% của tháng 6/2021 so tháng 

6/2020. Tuy nhiên, đây đã là tháng thứ 9 liên tiếp sản xuất công nghiệp tăng 

so với cùng kỳ năm 2020 nhờ nhiều hoạt động kinh tế được nối lại sau khi 

tiêm chủng COVID-19 tăng tốc.  

Nếu so với tháng liền trước, sản lượng chế tạo giảm 2,6%, so với mức 

đồng thuận là giảm 0,3% và sau khi điều chỉnh giảm 2,6% vào tháng 6/2021.  
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Hình 3: Sản lượng ngành chế biến chế tạo của Singapore so cùng tháng năm 

trước, giai đoạn 2020-2021 (đvt: %) 

 

Nguồn: Ban Phát triển kinh tế Singapore 

Trong tháng 7/2021, tăng trưởng sản xuất của nhóm ngành cơ khí chính 

xác chỉ đạt 20,3% (trong khi tháng 6/2020 tăng 21,3%), do máy móc & hệ 

thống chỉ tăng 11%, thấp hơn mức tăng 16,8% của tháng trước so với cùng kỳ 

năm 2020.  

Bảng 4: Biến động sản lượng một số ngành công nghiệp của Singapore 

trong tháng 7 và tháng 6/2021 so với cùng kỳ năm 2020 

STT Nhóm hàng Tháng 7/2021 

(đvt: %) 

Tháng 6/2021 

(đvt: %) 

1 Cơ khí chính xác 20,3 26,3 

2 Máy móc & hệ thống  11 16,8 

3 Điện tử 1,5 27,4 

4 Hóa chất -5,6 30,8 
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STT Nhóm hàng Tháng 7/2021 

(đvt: %) 

Tháng 6/2021 

(đvt: %) 

5 Y sinh 86,6 44,7 

6 Kỹ thuật vận tải 33,1% 27 

Nguồn: Ban Phát triển kinh tế Singapore 

Ngoài ra, sản lượng điện tử cũng chỉ tăng 1,5% sau khi tăng 27,4% 

trong tháng 6/2021 do giá chất bán dẫn giảm.  

Sản lượng hóa chất giảm 5,6%, sau khi tăng 30,8% trong tháng 6/2021. 

Ngược lại, sản xuất tăng nhanh hơn đối với cả lĩnh vực sản xuất y sinh (86,6% 

so với 44,7%),  và chủ yếu được thúc đẩy bởi nhóm dược phẩm và công nghệ 

y tế/. 

 

Chỉ số giá nguồn cung nội địa:  

Chỉ số giá nguồn cung nội địa ở Singapore tăng 17,0% so với một năm 

trước đó vào tháng 7 năm 2021, tăng nhanh so với mức tăng 16,8% trong 

tháng trước, do giá nhiên liệu loại trừ nguyên liệu thô tăng nhanh hơn (12,6% 

so với 5,4%), trong khi giá nhiên liệu khoáng sản tiếp tục tăng (64,8% so với 

76,1%).  

Ngoài ra, giá dầu động vật và thực vật cũng tăng cao hơn (55,1% so với 

52,6% trong tháng 6), hóa chất và sản phẩm hóa học (12,6% so với 9,9%), 

hàng hóa sản xuất (11,4% so với 9,5%), thực phẩm và động vật sống (1,9% so 

với 1,6%) và máy móc & thiết bị vận tải (2,6% so với 1,3%).  

Ngoài ra, giá phục hồi đối với cả đồ uống và thuốc lá (0,5% so với -

0,8%) và sản xuất linh tinh (0,6% so với -0,3%). 

Bảng 5: Biến động chỉ số giá nguồn cung nội địa đối với các nhóm hàng hóa tại 

Singapore, tháng 7/2021 và tháng 6/2021 

STT Nhóm hàng Tháng 7/2021 Tháng 6/2021 

1 Nhiên liệu khoáng sản  76,1% 
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STT Nhóm hàng Tháng 7/2021 Tháng 6/2021 

2 Nhiên liệu loại trừ nguyên 

liệu thô 

 5,7% 

3 Dầu động vật và thực vật  52,6% 

4 Hóa chất & sản phẩm   9,9% 

5 Đồ uống và thuốc lá  -0,8% 

6 Hàng chế biến, chế tạo  9,3% 

7 Máy móc & thiết bị vận tải  1,3% 

Nguồn: Cơ quan Thống kê quốc gia Singapore 

2.2.2. Thương mại:  

Xuất nhập khẩu 

Cả xuất và nhập khẩu của Singapore đều giảm trong tháng 7/2021 so 

với tháng 6/2021, nhưng nước này vẫn đạt thặng dư thương mại 4 tỷ SGD, với 

xuất khẩu đạt 48,7 tỷ SGD và nhập khẩu đạt 44,7 tỷ SGD.  

Hình 4: Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Singapore các tháng 

năm 2021 (đvt: tỷ Đôla Singapore- SGD) 
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Nguồn: Cơ quan Thống kê quốc gia Singapore 

Như vậy có thể thấy hoạt động ngoại thương đang có dấu hiệu chững 

lại, mặc dù mặt bằng năm nay cao hơn so với năm 2020 do Singapore đang 

từng bước mở cửa trở lại nền kinh tế.  

 

2.3. Các quy định, chính sách mới liên quan 

2.3.1. Singapore và Trung Quốc tăng cường hợp tác kinh tế song 

phương hậu COVID-19 

Singapore và Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ kinh tế song 

phương và khám phá các sáng kiến hợp tác mới. Đây là trọng tâm thảo luận tại 

Cuộc họp Ủy ban Xúc tiến Đầu tư (IPC) lần thứ 6 do Bộ trưởng Bộ Thương 

mại và Công nghiệp Gan Kim Yong và Bộ trưởng Bộ Thương mại Cộng hòa 

Nhân dân Trung Hoa Wang Wentao đồng chủ trì vào ngày 20 tháng 8 năm 

2021. IPC là một nền tảng song phương cho phép Singapore và Trung Quốc 

cập nhật các chính sách và sự phát triển kinh tế quan trọng, với mục tiêu làm 

sâu sắc hơn mối quan hệ đầu tư và hợp tác kinh tế giữa hai nước. 

Hai Bộ trưởng khẳng định mối quan hệ kinh tế song phương bền chặt và 

lâu dài giữa Singapore và Trung Quốc, cũng như sự quan tâm của các công ty 

trong việc nắm bắt các cơ hội tăng trưởng mới ở cả hai nước. Các Bộ trưởng 

cũng thảo luận về tiến độ của các dự án hợp tác song phương, chẳng hạn như 

Khu công nghiệp Tô Châu Trung Quốc-Singapore, Sáng kiến Kết nối Trung 

Quốc-Singapore (Trùng Khánh) và Thành phố Tri thức Quảng Châu-

Singapore. Các Bộ trưởng thừa nhận Hiệp định Thương mại tự do Trung 

Quốc-Singapore (CSFTA) là nền tảng của hợp tác kinh tế song phương và 

hoan nghênh những tiến bộ quan trọng đạt được tại các cuộc đàm phán tiếp 

theo của CSFTA nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thị trường trong lĩnh vực 

dịch vụ và đầu tư. 

Các Bộ trưởng nhất trí tiếp tục hợp tác để duy trì một môi trường 

thương mại đa phương, dựa trên luật lệ thông qua các nền tảng như G20, 

APEC, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và cam kết tăng 

cường hợp tác kinh tế ASEAN-Trung Quốc bằng cách nâng cao ASEANChina 

Khu vực thương mại tự do (ACFTA). Ngoài ra, cả hai Bộ trưởng đã thảo luận 

về các lĩnh vực mới mà Singapore và Trung Quốc có thể thúc đẩy hợp tác kinh 
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tế, đồng thời nhất trí thảo luận sâu hơn về hợp tác trong thương mại kỹ thuật 

số và nền kinh tế xanh. 

IPC là một diễn đàn quan trọng để Singapore và Trung Quốc khám phá 

các cơ hội hợp tác mới khi cả hai quốc gia đều cơ bản thành công trong việc 

kiểm soát đại dịch COVID-19 và tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng mới. 

Trong thời gian tới, hai nước tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp bền 

chặt. Những kết quả vừa qua cho thấy Singapore và Trung Quốc có nhiều khả 

năng tăng cường quan hệ kinh tế và mang lại nhiều cơ hội hơn cho các doanh 

nghiệp và người dân hai nước.  

Quan hệ kinh tế song phương Singapore và Trung Quốc liên tục phát 

triển trong thời gian qua. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của 

Singapore kể từ năm 2013, đồng thời cũng là điểm đến đầu tư lớn nhất của 

Singapore kể từ năm 2007, chiếm khoảng 16% tổng vốn đầu tư trực tiếp ra 

nước ngoài của Singapore cộng dồn đến cuối năm 2019. 

Tại Diễn đàn Kết nối quốc tế (IDC) được tổ chức như một phần của 

Smart China Expo (SCE) 2021, Biên bản ghi nhớ (MOU) mới giữa các doanh 

nghiệp Singapore và Trùng Khánh đã được ký kết nhằm tăng cường hợp tác 

kỹ thuật số xuyên biên giới trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả sản xuất , thương 

mại và hậu cần, và chăm sóc sức khỏe. 

 Các biên bản ghi nhớ này được xây dựng dựa trên mối quan hệ song 

phương sâu sắc giữa Singapore và Trùng Khánh nhằm thúc đẩy sự hợp tác và 

đổi mới giữa các công ty của cả hai bên. Các công ty đang tận dụng các cơ hội 

ngày càng tăng trong nền kinh tế kỹ thuật số, trong đó châu Á ngày càng trở 

thành trung tâm của nền kinh tế thế giới. Một báo cáo của McKinsey  ước tính 

rằng vào năm 2040, khu vực này có thể chiếm hơn một nửa GDP toàn cầu và 

khoảng 40% tiêu dùng toàn cầu. Trung Quốc là một động lực kinh tế quan 

trọng ở châu Á, và Singapore, với tư cách là một trung tâm kỹ thuật số cởi mở, 

đáng tin cậy và được kết nối tốt của khu vực, đóng một vai trò quan trọng 

trong việc kết nối Trung Quốc với Đông Nam Á.  

Thương mại của Trùng Khánh với các nước thành viên của Đối tác 

Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), bao gồm cả các thành viên ASEAN, 

ngoái trong nửa đầu năm 2021 đã tăng 26% (118,59 tỷ RMB) so với cùng kỳ 

năm 2020.  
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Trong tương lai, Chương trình Sáng kiến về Kết nối Chiến lược 

Singapore- Trùng Khánh (CCI) sẽ tiếp tục đóng vai trò là chất xúc tác mạnh 

mẽ cho sự hợp tác rộng rãi hơn giữa miền Tây Trung Quốc và ASEAN, đối 

tác thương mại lớn nhất của Trùng Khánh. 

Một sáng kiến quan trọng giữa Trùng Khánh và Singapore là IDC. Ra 

mắt vào năm 2019, đây là kết nối internet điểm-điểm đầu tiên giữa Trung 

Quốc và nước ngoài, kết nối Singapore với bảy quận trên khắp Trùng Khánh, 

để cung cấp kết nối kỹ thuật số chất lượng cao và nhanh chóng giữa Đông 

Nam Á thông qua Singapore và Tây Trung Quốc thông qua Trùng Khánh. Các 

công ty thâm dụng băng thông phục vụ cả hai thị trường trong các lĩnh vực 

như truyền thông, trò chơi, hội nghị truyền hình, giáo dục và chăm sóc sức 

khỏe sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Một ví dụ là sự hợp tác của Bệnh viện 

Haifu và Farrer Park về chẩn đoán siêu âm xuyên biên giới. 

Cho đến nay, đã có gần 20 dự án trong khuôn khổ hợp tác. Một trong 

những dự án là Xjera Labs, một doanh nghiệp công nghệ cao của Singapore 

chuyên nghiên cứu và phát triển phân tích video AI và học máy. Công ty đang 

thiết lập một nền tảng điện toán đám mây để quản lý hoạt động giao thông 

hàng ngày ở quận Nam An ở Trùng Khánh. Với nhiều cơ hội kinh doanh ở 

miền Tây Trung Quốc, Xjera Labs đã ký một MOU mới với một đối tác Trùng 

Khánh khác để thành lập Viện Nghiên cứu Sản xuất Thông minh Trung Quốc-

Singapore. 

 Một dự án khác đã thành hiện thực là một nền tảng kết hợp kinh doanh 

cho các công ty Singapore và Trùng Khánh, đã được ra mắt tại Diễn đàn IDC. 

Dự án này là kết quả của sự hợp tác giữa SGTech và Chongqing Tech 

Marketplace, những người là đồng chủ tịch của Liên minh Đổi mới công nghệ 

thông tin-truyền thông (CNTT-TT) Singapore-Trung Quốc. Nền tảng này sẽ 

cho phép các công ty CNTT-TT của cả hai bên khám phá thêm các dự án và 

cơ hội kinh doanh để hợp tác. 

Một trong những Biên bản ghi nhớ được ký trong sự kiện lần này là 

giữa Singapore’s Combuilder và Chongqing’s Genmulu, nơi cả hai nhà xây 

dựng bất động sản sẽ tìm cách tích hợp các giải pháp bất động sản thông minh 

ở Trùng Khánh để nâng cao trải nghiệm của người dân. Một MOU khác đã 

được ký kết đã tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa công ty khởi nghiệp EyRIS 

của Singapore và Công ty Thương mại Quốc tế Aurora ở Bắc Kinh để cung 
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cấp khả năng sàng lọc tự động các bệnh võng mạc mà dân số già phải đối mặt, 

thông qua sử dụng các thuật toán AI bản địa. 

2.3.2. Tham khảo cách Singapore quản lý các hoạt động bán lẻ và 

dịch vụ trong điều kiện “bình thường mới” 

Lực lượng đặc nhiệm đa Bộ của Singapore (MTF) đã công bố một lộ 

trình được hiệu chỉnh để nối lại nhiều hoạt động kinh tế và xã hội hơn trong 

Giai đoạn 2 (Cảnh báo nâng cao) từ ngày 10 tháng 8 năm 2021. Các biện pháp 

quản lý an toàn hiện tại (Safe Management Measures-SMM) được điều chỉnh 

khi chuyển sang trạng thái “bình thường mới” cho phép những người đủ điều 

kiện cho thể tự do di chuyển và tham gia các hoạt động cộng đồng. 

Để cung cấp một môi trường an toàn cho khách hàng và người lao 

động, các cơ sở bán lẻ và các dịch vụ liên quan đến cuộc sống hàng ngày phải 

thực hiện các Biện pháp Quản lý An toàn (SMM), theo yêu cầu của Bộ Nhân 

lực (MOM) và tuân thủ Các biện pháp tạm thời để phòng chống dịch COVID-

19 và Các quy định (Lệnh kiểm soát)  

Ngoài ra, các cơ sở bán lẻ và các dịch vụ liên quan đến cuộc sống hàng 

ngày được yêu cầu tuân thủ các biện pháp do Enterprise Singapore (ESG), Hội 

đồng Nhà ở & Phát triển (HDB), Tổng cục Du lịch Singapore (STB) và Cơ 

quan Phát triển đô thị (URA) ban hành. Các cơ sở bắt buộc phải tuân thủ các 

biện pháp này bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị và cửa hàng độc lập. 

Thông tin trong tài liệu này thay thế thông tin trong các lời khuyên hoặc tuyên 

bố trước đó. Cụ thể như sau:  

 

Các cơ sở bán lẻ và các dịch vụ liên quan đến lối sống phải tuân thủ 

những điều sau đây: 

(1) Chỉ được tập trung tối đa 5 người. Để phù hợp với điều này, các cơ 

sở bán lẻ phải đảm bảo khoảng cách giữa các nhóm khách hàng (tối đa 5 

người) ít nhất là một mét. Các trung tâm thương mại cũng phải đảm bảo rằng 

đám đông không tụ tập tại các hành lang hoặc không gian chung, và không 

khuyến khích việc tiêu thụ thức ăn và đồ uống tại những không gian đó. 

(2) Các dịch vụ và hoạt động ở những địa điểm có nguy cơ cao hơn, đòi 

hỏi phải tháo khẩu trang (ví dụ khi ăn/uống, chữa răng…), được phép tiếp tục 

hoạt động theo nhóm tối đa 5 người nhưng điều kiện là khách hàng được tiêm 
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chủng đầy đủ. Các dịch vụ này bao gồm chăm sóc cá nhân (ví dụ: chăm sóc da 

mặt, dịch vụ trang điểm và xông hơi), ăn uống tại nhà hàng (nhóm Thực phẩm 

& Đồ uống-F & B) và các dịch vụ thể thao cường độ cao hoạc dịch vụ đắp mặt 

nạ trong nhà. 

a) Khách hàng phải đáp ứng tất cả tiêu chí sau đây: 

Tiêm chủng đầy đủ (một cá nhân được coi là đã tiêm chủng đầy đủ sau 

hai tuần sau khi họ đã nhận đủ phác đồ của vắc xin Pfizer-BioNTech / 

Comirnaty hoặc Moderna hiện đang được sử dụng theo Chương trình tiêm 

chủng quốc gia, hoặc sau khi hoàn thành phác đồ đầy đủ của vắc xin trên 

Danh sách Sử dụng Khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO EUL) với 

khoảng thời gian thích hợp sau khi tiêm chủng để vắc xin có hiệu lực hoàn 

toàn ; hoặc: 

+ Đã khỏi COVID-19 và có thể cung cấp thông báo miễn xét nghiệm 

trước sự kiện (Pre-Event-Test- PET) hợp lệ trong suốt thời gian của dịch vụ / 

hoạt động từ nhà cung cấp xét nghiệm COVID-19 được Bộ Y tế phê duyệt; 

hoặc 

+ Có kết quả xét nghiệm âm tính hợp lệ trong suốt thời gian thực hiện 

dịch vụ / hoạt động từ nhà cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19 được Bộ 

Y tế phê duyệt trong vòng 24 giờ qua. 

+ Trẻ em từ 12 tuổi trở xuống không đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện có 

thể được bao gồm trong nhóm tối đa 5 người. Nếu có nhiều hơn một trẻ như 

vậy trong nhóm, tất cả trẻ phải thuộc cùng một hộ gia đình. 

+ Hiện tại, chỉ công dân Singapore, thường trú nhân và người có thẻ dài 

hạn có hồ sơ tiêm chủng tại Cơ quan đăng ký tiêm chủng quốc gia của 

Singapore mới đủ điều kiện dùng bữa tại các cơ sở dịch vụ ăn uống có nhận 

diện tiêm chủng vắc-xin. Tất cả những khách du lịch khác đến sẽ phải lấy xác 

nhận PET âm tính được cung cấp bởi các cơ sở xét nghiệm được Bộ Y tế phê 

duyệt và có giá trị trong 24 giờ. 

Từ ngày 21 tháng 8 năm 2021, Công dân Singapore, Thường trú nhân, 

Người có thẻ dài hạn (LTPH) và Người có thẻ thăm ngắn hạn (STVP) mới đến 

Singapore sẽ đủ điều kiện nhận các SMM phân biệt tiêm chủng, nếu họ xuất 

trình bằng chứng giả mạo hợp lệ, Nhập cư và Cơ quan quản lý các điểm kiểm 

tra (ICA) cấp nhãn tiêm chủng trên hộ chiếu của họ hoặc PET hợp lệ với kết 

quả âm tính. Những nhãn dán này sẽ có hiệu lực cho đến khi kết thúc hiệu lực 
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STVP hoặc cho đến 23h59 phút ngày 30 tháng 9 năm 2021, tùy theo điều kiện 

nào sớm hơn. 

Đến tháng 9/2021, hệ thống công nghệ thông tin sẽ được nâng cấp để 

khách du lịch, sau khi xác minh tình trạng tiêm chủng đủ điều kiện của họ khi 

nhập cảnh, cũng sẽ được Ứng dụng SafeEntry (Business) công nhận thông qua 

ứng dụng TraceTogether / Token của họ để đủ điều kiện nhận các SMM phân 

biệt tiêm chủng mà không cần PET. 

Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, tất cả các cá nhân chưa được tiêm 

phòng làm việc tại các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân xét nghiệm 

hai lần một tuần bằng cách sử dụng ART để giảm thiểu nguy cơ lây truyền cho 

công chúng, theo chế độ “Tiêm chủng hoặc Kiểm tra thường xuyên” (VoRT). 

Điều này hiện cũng có thể áp dụng cho những người làm việc trong các trung 

tâm thương mại, cửa hàng độc lập lớn và cửa hàng siêu thị. Tương tự, xét 

nghiệm có thể được thực hiện thông qua việc tự lấy mẫu có giám sát do chủ sử 

dụng lao động hướng dẫn. 

+ Chi phí xét nghiệm bắt buộc đối với nhân viên chưa được tiêm chủng 

sẽ do người đó hoặc người sử dụng lao động của họ chịu hoàn toàn. 

+ Chính phủ sẽ trợ cấp các xét nghiệm cho một nhóm nhỏ các cá nhân 

không đủ điều kiện về mặt sức khỏe để tiêm vắc xin. 

+ Lưu ý rằng tất cả nhân viên được tiêm chủng làm việc tại các cơ sở 

cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân phải tiếp tục với chế độ FET hiện hành 

(xét nghiệm 14 ngày một lần). 

+ Người sử dụng lao động có thể tham khảo Hướng dẫn của Bộ Nhân 

lực (MOM) về tiêm chủng COVID-19 trong môi trường việc làm. 

2.4. Cơ hội hợp tác, giao thương 

Sáng ngày 28/8/2021, Hội thảo trực tuyến “Hiểu về Hiệp định thương 

mại tự do để tiếp cận thị trường EU và Vương quốc Anh – Những cơ hội hợp 

tác giữa các doanh nghiệp Singapore và Việt Nam” đã diễn ra tại Singapore 

với sự tham gia của trên 200 cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai nước. Các 

chuyên gia hàng đầu về FTAs của Việt Nam, Singapore và thế giới đã giúp 

các doanh nghiệp hai nước hiểu rõ hơn cách thức tận dụng nguyên tắc xuất xứ 

để phối hợp sản xuất OEM, cùng khai thác thương hiệu và mạng lưới đối tác 
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nhập khẩu, phát triển các cơ chế hợp tác logistics và thương mại điện tử cho 

lĩnh vực thực phẩm chế biến để cùng thâm nhập thị trường EU và UK. 

Hội thảo là sáng kiến của Thương vụ Việt Nam tại Singapore, với sự 

tham gia đồng tổ chức của Cục Xúc tiến thương mại, sự phối hợp hỗ trợ của 

Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Vụ Chính sách Thương mại đa biên (Bộ 

Công Thương) và sự ủng hộ của các cơ quan tổ chức tại Singapore và Việt 

Nam như: Liên đoàn sản xuất Singapore, Phòng Thương mại và công nghiệp 

Singapore, Trung tâm Thương mại châu Á, Eurocham Việt Nam, PwC 

Singapore. 

Việt Nam và Singapore là hai quốc gia ASEAN có sự hợp tác trên nhiều 

lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Lũy kế đến 

tháng 7 năm 2021, Singapore là đối tác đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn 

thứ 3 của Việt Nam. Bên cạnh đó, Singapore còn là đối tác thương mại lớn thứ 

10 trên toàn cầu và đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam trong số các 

nước Đông Nam Á. 

Việt Nam đã tham gia ký kết 15 FTA, trong đó 14 hiệp định đã có hiệu 

lực; 9 trong số những FTA này có sự tham gia đồng thời của cả Việt Nam và 

Singapore, trong đó có FTA với EU và Vương quốc Anh. 

Với vị trí địa lý đặc thù của mình, Singapore đã trở thành một trạm 

trung chuyển thương mại lớn của thế giới. Trong khi đó, gần đây Việt Nam 

đang phát triển là một nền kinh tế sản xuất và xuất khẩu mới nổi với nhiều sản 

phẩm có năng lực cạnh tranh đáng kể của ASEAN và thế giới. Thị trường xuất 

khẩu của Việt Nam đã được mở rộng; nhiều doanh nghiệp Việt Nam ngày 

càng tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. 

Theo phân tích của ông Mai Phước Dũng, Đại sứ Việt Nam tại 

Singapore, Việt Nam và Singapore có nền kinh tế mở của Đông Nam Á. Sản 

phẩm giữa hai nước mang tính bổ sung cho nhau. Do đó, hai nước cần tận 

dụng năng lực ở nhiều khía cạnh khác nhau để hợp tác khai thác xuất xứ cộng 

gộp, cùng tăng xuất khẩu sang nước thứ 3. 

Ông Alaim Cany, đại diện Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam 

(EuroCham) phân tích, từ khi FTA giữa Việt Nam và EU (EVFTA) chính thức 
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có hiệu lực, 65% hàng xuất khẩu của EU sang Việt Nam và 71% hàng xuất 

khẩu của Việt Nam sang EU được miễn thuế. Trong thập kỷ tới, con số này sẽ 

tăng lên gần 99%. Điều này sẽ khiến Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn 

hơn đối với các nhà đầu tư Châu Âu, đồng thời, hàng hóa Việt Nam cũng sẽ 

được đặc quyền tiếp cận thị trường tiêu dùng rộng lớn và thịnh vượng với 

khoảng 450 triệu dân của EU. 

EU đã ký hai FTA với Singapore và Việt Nam tuy nhiên hàng hóa của 

Việt Nam và Singapore không cạnh tranh trực tiếp tại EU. Những mặt hàng 

xuất khẩu của Singapore sang EU bao gồm hóa chất và dược phẩm. Trong khi 

đó, Việt Nam bán các sản phẩm da giày, dệt may và thủy sản. Vì vậy, hai 

nước có thể hợp tác thông qua những sự kiện như hội nghị lần này để giúp các 

doanh nghiệp của cả hai nước tiếp cận thị trường EU được tốt hơn. 

Khả năng các hiệp định thương mại tự do giữa EU và các quốc gia 

thành viên ASEAN khác hiện là viễn cảnh xa vời, do đó, các công ty Việt 

Nam và Singapore có cơ hội tận dụng “lợi thế đi trước” và khẳng định mình 

trên thị trường Châu Âu trước những đối thủ cạnh tranh. 

Tuy nhiên, ông Alaim Cany cũng chỉ ra, rào cản phổ biến nhất đối với 

các thành viên EuroCham là thủ tục hành chính. Do đó, các bên cần nỗ lực để 

đảm bảo việc thực hiện EVFTA suôn sẻ và thành công. 

Thị trường EU có nhiều tiêu chuẩn cao về môi trường, nông nghiệp và 

phát triển bền vững. Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam cần đáp ứng các tiêu 

chuẩn này (tiêu chuẩn về môi trường, lao động, an toàn thực phẩm…) để có 

thể bán được sản phẩm cho người tiêu dùng Châu Âu. 

Theo chủ tịch Liên đoàn các nhà sản xuất Singapore (SMF), FTA giữa 

Singapore - Anh và FTA Singapore – EU giúp công ty các nước thành viên 

được hưởng nhiều lợi ích thuế quan. Do đó, Việt Nam và Singapore có nhiều 

cơ hội hợp tác với nhau để tận dụng năng lực và thế mạnh của nhau trong việc 

khai thác các thị trường EU và Vương quốc Anh. 

SMF là thành viên mạng lưới của Mạng lưới doanh nghiệp Châu Âu 

của EU, doanh nghiệp Việt Nam và Singapore có thể hợp tác với nhau để tận 

dụng mạng lưới kinh doanh của SMF tại EU cho hoạt động kinh doanh của 
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mình. Doanh nghiệp Việt Nam có thể liên hệ với SMF để tìm các công ty 

Singapore đang tìm kiếm sự hợp tác như vậy. 

 

3. Malaysia 

3.1. Tình hình chung về kinh tế:  

Là một trong những quốc gia bị tác động mạnh bởi đợt dịch COVID-19 

với biến thể Delta (cùng với Thái Lan và Việt Nam), việc mở cửa trở lại nền 

kinh tế Malaysia được thực hiện theo lộ trình thận trọng, theo đó các lĩnh vực 

kinh doanh sẽ nối lại hoạt động theo những cách khác nhau và với tốc độ khác 

nhau. 

Sau thời gian giãn cách quá dài, các doanh nghiệp đều mong muốn sớm 

khởi động lại, các công trình, dự án cần được nối lại và người tiêu dùng muốn 

trở lại nhịp sống bình thường. 

Tuy nhiên, tốc độ tiêm chủng vắc xin, tỷ lệ lây nhiễm cao và khả năng 

ngăn chặn sự lây lan sẽ quyết định mức độ và tiến độ mở cửa của Malaysia 

trong thời gia tới. Làm thế nào để chính phủ có thể thiết lập lại và các công ty 

điều hướng được môi trường khó khăn này khi các hạn chế được nới lỏng? 

Do sự phục hồi không đồng đều, nên các chính sách hỗ trợ sẽ vẫn cần 

thiết trong một thời gian ngay cả sau khi các biện pháp ngăn chặn được nới 

lỏng để giảm thiệt hại do COVID-19 và đảm bảo phục hồi bền vững. 

Hỗ trợ những người dễ bị tổn thương, các doanh nghiệp và thúc đẩy 

phục hồi kinh tế. 

Trên thị trường lao động, đại dịch đã làm dư thừa nhiều lao động cũng 

như tạo ra những cản trở cho những người tham gia vào thị trường. Do đó, các 

chương trình đào tạo, tăng cường phát triển việc làm và khuyến khích tuyển 

dụng cũng như hỗ trợ doanh nghiệp để giữ nhân viên; và các biện pháp 

khuyến khích cho những người lao động độc lập hoặc các doanh nhân vi mô 

đang trở nên rất cấp thiết.  

Để thúc đẩy tạo việc làm và tăng trưởng, hỗ trợ thanh khoản và cơ sở tài 

chính cho các doanh nghiệp nên có chọn lọc và ưu tiên các công ty đổi mới để 

giúp nền kinh tế loại bỏ các công ty đã ngừng hoạt động.  
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Đối với các khu vực dễ bị tổn thương và các hộ gia đình, chính phủ nên 

cung cấp hỗ trợ tài chính có mục tiêu và có thời hạn, bổ sung bằng mạng lưới 

an sinh xã hội nâng cao để cải thiện phúc lợi của các bộ phận dễ bị tổn thương, 

đặc biệt là người nghèo khó, nhóm 40 tuổi, lao động cao tuổi và lớn tuổi. 

Các quỹ công nghệ và đổi mới cần vận hành hiệu quả để cung cấp 

khoản tài trợ lên tới 50% chi phí cho việc tạo mẫu và đổi mới các giải pháp hỗ 

trợ 5G. 

Việc giảm thuế và chi tiêu là cần thiết để giúp các doanh nghiệp giảm 

bớt chi phí đầu tư cho việc “chuyển sang kỹ thuật số” đồng thời khuyến khích 

họ số hóa dữ liệu và hiện đại hóa các quy trình. 

Điều chỉnh lại công tác quản lý lao động nước ngoài:  

Trước mắt, các cơ quan chức năng cần giải quyết vấn đề thiếu hụt lao 

động nước ngoài đã làm gián đoạn nhiều ngành công nghiệp. 

Lao động nước ngoài đã là một điểm nóng trong nhiều thập kỷ và cần 

phải có một cách tiếp cận tổng thể rõ ràng để điều chỉnh lại các chính sách lao 

động nước ngoài (về chất lượng, số lượng và mức độ tập trung) nhằm tạo ra sự 

cân bằng giữa việc chấp nhận lao động nhập cư và giải quyết các mối quan 

tâm về kinh tế và xã hội. 

3.2.  Sản xuất và thương mại sản phẩm công nghiệp 

3.2.1. Sản xuất: 

Giá sản xuất ở Malaysia tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái vào 

tháng 7 năm 2021, tăng nhanh so với mức tăng 11,5% một tháng trước đó, do 

giá sản xuất ở cả 3 ngành chính là nông, lâm và ngư nghiệp, chế biến chế tạo 

và  khai khoáng đều tăng.  

Nếu so với tháng 6/2021, giá sản xuất tăng 0,6% trong tháng 7/2021, 

cao hơn mức tăng hàng tháng của tháng liền trước.  

Bảng 6: Biến động giá sản xuất các nhóm hàng công nghiệp tại Malaysia, tháng 

7 và tháng 6/2021 so với cùng kỳ năm 2020 

STT Nhóm hàng Tháng 7/2021 so 

tháng 7/2020 (%) 

Tháng 6/2021 

so T6/2020 (%) 
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STT Nhóm hàng Tháng 7/2021 so 

tháng 7/2020 (%) 

Tháng 6/2021 

so T6/2020 (%) 

1 Nông, lâm và ngư nghiệp 31,5% 29,8% 

2 Chế biến chế tạo 7,1% 6,7% 

3 Cung cấp điện và khí đốt 0,2% -0,2% 

4 Cung cấp nước 1,3% 1,6% 

5 Khai khoáng 57,7% 64,4% 

Nguồn: Cơ quan thống kê quốc gia Malaysia 

Sản xuất công nghiệp ở Malaysia vào tháng 6 năm 2021 tăng 1,4% so 

với cùng kỳ năm 2020, sau khi điều chỉnh tăng 26,1% một tháng trước đó. 

Đây là tháng thứ bảy liên tiếp sản lượng công nghiệp tăng nhờ nới lỏng các 

hạn chế COVID-19 và tiêm chủng được mở rộng. 

 

Hình 5: Tăng trưởng sản xuất công nghiệp của Malaysia so cùng tháng 

của năm trước, giai đoạn 2020-2021 (đvt: %) 

 

Nguồn: Cơ quan Thống kê quốc gia Malaysia 
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3.2.2. Thương mại:  

Xuất khẩu:  

Do dịch bệnh diễn biến phức tạp trong tháng 7/2021 xuất khẩu từ 

Malaysia chỉ tăng 5,0% so với tháng 7/2020, đạt 97,3 tỷ MYR. Đây là tháng 

có mức tăng trưởng một con số đầu tiên trong 5 tháng trở lại đây, và thấp hơn 

hẳn với mức tăng 27,2% trong tháng 6/2021.  

Mặc dù vậy, xuất khẩu nhìn chung vẫn tăng đối với tất cả các ngành: 

hàng chế tạo (2,3%), khai khoáng (18,3%) và hàng nông sản (29,2%). Xuất 

khẩu của lĩnh vực chế biến, chế tạo chủ yếu được thúc đẩy các sản phẩm điện 

và điện tử (41,9%), tiếp theo là các sản phẩm dầu mỏ (12,5%), và các sản 

phẩm hóa chất (6,5%).  

Trong số các đối tác thương mại lớn, xuất khẩu tăng sang Singapore 

(9,0%), các nước ASEAN (7,9%), nhưng xuất khẩu sang Mỹ giảm 1,1% và 

sang Trung Quốc giảm 8,1%. 

Nhập khẩu 

Nhập khẩu vào Malaysia trong tháng 7 năm 2021 tăng 24,0% so với 

cùng kỳ năm 2020, đạt 83,6 tỷ MYR, cao hơn dự báo của thị trường nhưng 

chậm lại so với mức tăng 32,1% trong tháng 6/202. 

Nhập khẩu hàng tiêu dùng tăng 7,7%, hàng hóa trung gian tăng 55,8% 

và hàng hóa vốn tăng 10,1%. 

Xét về thị trường cung ứng, nhập khẩu từ Trung Quốc và Mỹ lần lượt 

tăng 40,9% và 6,9%. Nhập khẩu từ khối ASEAN cũng tăng 14,7% nhưng 

trong đó nhập khẩu giảm từ Singapore lại giảm 2,3%. 

3.3. Các chính sách, quy định liên quan: 

3.3.1. Malaysia sẽ chính thức thắt chặt các tiêu chuẩn đối với nhập 

khẩu phế liệu 

Malaysia sẽ chính thức thắt chặt các tiêu chuẩn đối với chất thải trong 

kim loại phế liệu nhập khẩu sau ngày 31 tháng 10 năm 2021, kéo dài thời gian 

ân hạn tạm thời được ấn định sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 8 năm 2021. 
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Theo Bộ Thương mại Quốc tế Malaysia, thời hạn chuẩn bị áp dụng hơn 

sẽ cho phép các nhà xuất khẩu chuẩn bị đầy đủ cho việc thực hiện, cho biết, 

với lý do bảo vệ môi trường là cơ sở lý luận. 

Trong giai đoạn tạm thời, bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 năm 2021, 

Malaysia bắt đầu yêu cầu các nhà xuất khẩu phế liệu đồng, nhôm và sắt hạn 

chế chất thải phi kim loại ở mức trọng lượng 0,25% và bảng mạch hoặc phế 

liệu điện tử xuống 0%. 

Malaysia trong nửa đầu năm là điểm đến số một đối với xuất khẩu 

nhôm của Mỹ và là điểm đến số hai đối với phế liệu đồng, sau Trung Quốc. 

Malaysia là điểm đến xếp thứ ba đối với phế liệu sắt của Mỹ trong nửa đầu 

năm, chiếm 11% kim ngạch xuất khẩu. 

Chỉ có một số ít máy hủy tài liệu của Hoa Kỳ có thể sản xuất gói zorba 

99% cho thị trường xuất khẩu, theo yêu cầu của Trung Quốc và một số lượng 

nhỏ hơn nữa có thể tạo ra gói 99,75%, về cơ bản giống như tinh chỉnh hoặc 

chỉnh sửa. Zorba là một sản phẩm kim loại hỗn hợp được thu hồi từ máy 

nghiền ô tô, được làm chủ yếu bằng nhôm và một lượng nhỏ đồng, đồng thau, 

kẽm, magiê và vật liệu phi kim loại như xốp ngồi và nhựa. 

Thông báo của Malaysia được đưa ra không lâu sau khi Indonesia, một 

nhà nhập khẩu phế liệu khác đang và sắp tới của Mỹ ở Đông Nam Á, tuyên bố 

sẽ mở rộng mức phụ cấp phế liệu lên 2%, đi ngược lại xu hướng của các đối 

tác thương mại trong khu vực như Trung Quốc và Malaysia. 

3.3.2. Bộ Thương mại quốc tế và Công nghiệp Malaysia đẩy mạnh xúc 

tiến thu hút đầu tư vào Malaysia 

Bộ Thương mại quốc tế và Công nghiệp Malaysia, YB Dato 'Seri 

Mohamed Azmin Ali đã tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư tại Qatar để 

quảng bá Malaysia như một điểm đến đầu tư nhiều triển vọng cũng như củng 

cố niềm tin từ cộng đồng quốc tế sau những tổn thất vì dịch bệnh COVID-19.  

Những nội dung được xúc tiến bao gồm các hoạt động để tiến tới các 

sáng kiến hợp tác kinh tế song phương và khu vực nhằm thúc đẩy quan hệ 

thương mại và đầu tư cũng như phục hồi kinh tế bền vững giữa Malaysia và 

Qatar.  

Malaysia đã phân bổ 85 tỷ RM trong các gói kích thích để hỗ trợ tính 

liên tục của các hoạt động kinh tế và sinh kế của người dân trong thời kỳ đại 
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dịch. Kết quả là GDP của Malaysia được dự đoán sẽ tăng 6,0% vào năm 2021. 

Tuy nhiên, nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn, mức tăng sẽ chỉ còn khoảng 

4,5%. Mặc dù vậy, Malaysia có các nền tảng sản xuất rất tốt, giúp họ vượt kỷ 

lục xuất khẩu hơn 100 tỷ RM trong các tháng 3, 4 và 5 năm nay. 

Năm 2020, Nhà nước Qatar là đối tác thương mại lớn thứ sáu của 

Malaysia và là thị trường nhập khẩu lớn thứ bảy của Malaysia ở khu vực Tây 

Á. Tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước được ghi nhận ở mức 2,10 tỷ 

RM (0,50 tỷ USD) với xuất khẩu của Malaysia sang Qatar lên tới 1,13 tỷ RM 

(0,27 tỷ USD) và giá trị nhập khẩu đạt 0,9 tỷ RM (0,23 tỷ USD). 

 Phần lớn các khoản đầu tư từ Qatar là vào phát triển bất động sản 

thương mại và dịch vụ bảo hiểm. 

3.4. Triển vọng hợp tác, giao thương: 

 Malaysia đang bắt đầu nởi lòng các biện pháp hạn chế và đưa nền kinh 

tế đến với “điều kiện bình thường mới” để kịp thời phục hồi và không bị tụt 

lại trong “cuộc đua” với các nước khác trong khu vực về môi trường kinh 

doanh thân thiện, đặc biệt cho các nhà đầu tư quốc tế. 

 Chính phủ đã nới lỏng quy định về sở hữu nước ngoài trong lĩnh vực 

sản xuất và cũng đã thực hiện một loạt các biện pháp khuyến khích để thu hút 

các nhà đầu tư trong các lĩnh vực ưu tiên như tòa nhà văn phòng, trung tâm 

phân phối và trung tâm mua sắm quốc tế.  

Chính phủ cũng đã đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc kinh doanh hiệu quả và mức sống cao, đặc biệt là ở các 

trung tâm lớn. Gần đây, họ cũng có những bước đi mới về tự do hóa trong lĩnh 

vực dịch vụ tài chính để thu hút nhiều hơn các công ty quốc tế hoạt động trong 

thị trường. 

Khi Malaysia tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số, lĩnh vực kỹ thuật 

số được dự báo sẽ chiếm 20% GDP vào năm 2025. Với thị trường tiêu dùng 

tăng đáng kể và tỷ lệ thâm nhập thiết bị di động là 144 thiết bị trên 100 người, 

cơ hội trong thương mại điện tử là đáng kể. Là quê hương của nền tảng 

thương mại điện tử lớn nhất Đông Nam Á (Lazada), Malaysia có thể được coi 

là điểm mở đầu cho các cơ hội xuyên biên giới sang các thị trường khác trong 

khu vực.  
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Malaysia đã xây dựng các cơ sở hậu cần xuyên biên giới (Khu thương 

mại tự do kỹ thuật số) để nâng cao tiềm năng hoạt động trên toàn ASEAN. 

Thu nhập liên tục tăng đã thúc đẩy sự tăng trưởng đáng kể trong doanh số bán 

lẻ trực tuyến, dự kiến sẽ tăng lên 24,9 tỷ RM (8,7 tỷ Đôla Úc) vào năm 2020, 

nhờ thu nhập cao hơn của người Malaysia.  

Ba danh mục sản phẩm hàng đầu có tiềm năng mà các doanh nghiệp 

Việt Nam có thể quan tâm là: thời trang và mỹ phẩm, hàng hóa liên quan đến 

thể thao, thực phẩm và hàng tạp hóa. 

4. Brunei 

Mặc dù có sự suy giảm trong quý đầu tiên, nền kinh tế Brunei vẫn được 

dự báo sẽ tăng trưởng nhẹ vào năm 2021, khi nhu cầu bên ngoài và hoạt động 

trong nước cùng phục hồi sau dịch bện 

Điều này đã được nhấn mạnh trong Bản cập nhật triển vọng Kinh tế 

Brunei do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách (CSPS) phát hành 

trong tháng 8/2021. 

Những rủi ro cho nền kinh tế Brunei trong thời gian tới co thể kể đến:  

+ Một làn sóng đại dịch kéo dài khác với các biến thể Covid-19 mới 

hoặc tiến độ triển khai vắc xin chậm, có thể cản trở sự phục hồi toàn cầu và 

đẩy giá hàng hóa xuống.  

+ Việc không lường trước gián đoạn nguồn cung cấp dầu và khí đốt 

trong nước được cũng gây ra rủi ro giảm giá vật chất cho triển vọng. 

Covid-19 đã giảm mạnh ở các nền kinh tế tiên tiến khi việc triển khai 

vắc xin diễn ra nhanh chóng, nhưng các ca nhiễm mới vẫn gia tăng ở nhiều 

nơi trên thế giới, trong đó có các nước láng giềng của Brunei ở Đông Nam Á.  

Nền kinh tế Brunei giảm 1,4% trong quý I/2021 so với cùng kỳ năm 

2020, phần lớn do sản lượng dầu thô, khí đốt tự nhiên và khí đốt tự nhiên hóa 

lỏng (LNG) giảm. Khu vực dịch vụ ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn trong 

sau bốn quý giảm liên tiếp. 

Cán cân thương mại của Brunei trở lại thặng dư sau khi xuất khẩu dầu 

thô và các sản phẩm dầu mỏ và hóa chất khác tăng trở lại trong tháng 3 và 

tháng 4/2021 Lạm phát được kiểm soát ở mức 1,1% so với cùng kỳ năm 2020 

vào tháng 4 và tháng 5/2021. Thâm hụt ngân sách thu hẹp nhẹ do nguồn thu từ 

dầu và thuế tăng. 
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Thương mại toàn cầu tiếp tục phát triển mạnh mẽ và giá cước vận tải 

tăng cao do tắc nghẽn cảng và thiếu container. Giá hàng hóa đã giảm một phần 

do nhu cầu của Trung Quốc được điều chỉnh và các điều kiện tài chính toàn 

cầu đã thắt chặt hơn với kỳ vọng tăng trưởng mạnh hơn và lạm phát cao hơn. 

Lĩnh vực dầu khí thượng nguồn giảm do gián đoạn sản xuất ngoài dự 

kiến, trong khi mức giảm của ngành xây dựng được nhận định là do nguồn lao 

động nhập cư hạn chế và thiếu nguyên liệu trong bối cảnh biên giới đóng cửa. 

Ngược lại sự tăng trưởng mạnh mẽ được ghi nhận trong lĩnh vực dầu 

khí hạ nguồn, đặc biệt là sản xuất các sản phẩm dầu mỏ và hóa chất, cũng như 

trong nông nghiệp, thương mại bán lẻ, nhà hàng, dịch vụ y tế và dịch vụ kinh 

doanh. 


