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I. Kinh tế thế giới 
Tâm điểm của kinh tế toàn cầu tuần qua là căng thẳng giữa Nga – Ucraina liên tục leo 

thang và đã trở thành cuộc xung đột vũ trang, trong khi các quốc gia phương Tây cũng đáp 
trả cuộc tấn công của Nga tại Ucraina bằng một loạt các lệnh trừng phạt đối với các ngân 
hàng và giao dịch tài chính, nhằm tác động đến nền kinh tế Nga.  

Diễn biến này không chỉ làm xói mòn an ninh địa chính trị mà còn đe dọa an ninh năng 
lượng và lương thực toàn cầu, nhất là trong bối cảnh Nga là nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai 
trên thế giới, chỉ đứng sau Ả rập xê út và hiện đang cung cấp khoảng 40% nhu cầu khí đốt 
trên thị trường Liên minh châu Âu (EU) và 8% nhu cầu khí đốt toàn cầu. Bên cạnh đó, cả 
Nga và Ucraina đều nằm trong nhóm các thị trường cung cấp ngũ cốc hàng đầu thế giới, 
riêng 2 thị trường này hiện chiếm hơn 25% lượng lúa mỳ xuất khẩu, gần 20% lượng ngô và 
12% lượng giao dịch tất cả các loại ngũ cốc trên toàn cầu. 

 Đợt bùng phát căng thẳng giữa Nga-Ucraina diễn ra trong giai đoạn kinh tế thế giới 
đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát gia tăng và các quốc gia đều đang nỗ lực thúc đẩy 
phát triển kinh tế hậu đại dịch Covid-19, khiến nhu cầu đối với nhiên liệu, lương thực, nguyên 
vật liệu ngày càng tăng. Tâm lý lo ngại về nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng khi cuộc xung đột 
quân sự nổ ra cũng như việc các nước đe dọa trừng phạt lẫn nhau đã đẩy giá cả nhiều mặt 
hàng lên cao, bao gồm dầu khí và lương thực. Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/3/2022, giá 
dầu Brent Biển Bắc đã đạt tới 112,93 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI cũng ghi nhận 
mức 110,60 USD/thùng. Đây là các mức đóng phiên cao nhất kể từ tháng 6/2014 đến nay 
của dầu Brent và từ tháng 5/2011 đối với dầu WTI. 

Trong khi đó, các nền kinh tế chủ chốt tiếp tục xu hướng hồi phục tích cực sau đại 
dịch. Tại Mỹ, lĩnh vực sản xuất được thúc đẩy nhờ nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh và ảnh 
hưởng của biến thể Omicron lên các lĩnh vực kinh tế đã giảm bớt. Theo tính toán của Viện 
Quản lý nguồn cung (ISM), chỉ số sản xuất của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tháng 
2/2022 đạt 58,6 điểm, cải thiện rõ rệt so với mức 57,6 điểm trong tháng trước và cao hơn so 
với mức ước tính đạt 58 điểm.  

Trên thị trường lao động, báo cáo của ADP cho thấy, trong tháng 2/2022 khu vực tư 
nhân tại Mỹ đã tạo thêm 475 nghìn việc làm, cao hơn nhiều so với ước tính 400 nghìn việc 
làm trước đó. Trước triển vọng khả quan của kinh tế Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) 
nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất theo đúng kế hoạch đặt ra vào kỳ họp chính sách dự kiến 
diễn ra ngày 15/3/2022 để kiềm chế sức ép lạm phát đang ở mức cao và hiện đã ở mức gấp 
ba lần mục tiêu 2% của FED. 

Tại Trung Quốc, hoạt động sản xuất của các nhà máy nước này mở rộng trong tháng 
2/2022 nhờ lượng đơn đặt hàng mới tăng trở lại. Số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung 
Quốc (NBS) cho thấy, chỉ số quản lý sức mua (PMI) lĩnh vực sản xuất trong tháng 2/2022 đạt 
50,2 điểm, cải thiện so với mức 50,1 điểm trong tháng 1/2022 và cao hơn so với mức dự 
kiến chỉ đạt 49,9 điểm. Chỉ số PMI sản xuất theo tính toán của Markit/Caixin cũng tăng từ 
49,1 điểm trong tháng 1 lên 50,4 điểm trong tháng 2/2022, chỉ số PMI dịch vụ tăng từ  51,1 
điểm lên 51,6 điểm. Tuy nhiên, đà hồi phục của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn rất mong 



Thông tin Thương mại chuyên ngành “Tài chính - Tiền tệ”  

7/03/2022 3 

manh trước các đợt bùng phát Covid-19 vẫn đang diễn ra tại nhiều địa phương trên khắp 
Trung Quốc, khiến nhiều nhà máy tạm thời phải đóng cửa. Trong khi đó, việc xung đột giữa 
Nga và Ucraina đang diễn ra có thể sẽ dẫn đến tắc nghẽn chuỗi cung ứng toàn cầu, gây 
căng thẳng kéo dài cho các nhà máy Trung Quốc. 

II. Kinh tế trong nước 
Kết thúc tháng 2/2022, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-

19 lan rộng với số ca nhiễm liên tục tăng lên các mức cao kỷ lục tại nhiều địa phương, 
nhưng với việc bắt đầu triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về chương 
trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nhìn chung kinh tế trong nước đã ghi nhận nhiều 
điểm sáng và cho thấy những tín hiệu hồi phục tích cực sau đại dịch. Trong đó, nông nghiệp 
vẫn giữ vai trò trụ cột, công nghiệp tiếp tục khởi sắc, nhiều dự án đầu tư nước ngoài tăng 
quy mô, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đều được đẩy mạnh…  

Trong lĩnh vực sản xuất, sản xuất công nghiệp tháng 2/2022 ước tính giảm 12,4% so 
với tháng trước do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần phần lớn tập trung trong tháng 
2. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2021, sản xuất công nghiệp tháng 2/2022 tiếp tục khởi sắc 
với mức tăng 8,5%. Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành 
công nghiệp tăng 5,4% so với 2 tháng đầu năm 2021. Trong khi đó, số liệu của IHS Markit 
cũng cho thấy, chỉ số PMI ngành sản xuất của Việt Nam đã tăng từ 53,7 điểm trong tháng 
1/2022 lên 54,3 điểm trong tháng 2/2022, đánh dấu tháng tăng thứ 4 liên tiếp nhờ sản lượng 
và đơn đặt hàng mới tăng với tốc độ cao nhất trong 10 tháng gần đây.  

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2/2022 tăng 3,1% so 
với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 12,6% và doanh thu 
du lịch lữ hành tăng 39,4%.   

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 02/2022 ước đạt 20,5 
nghìn tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, vốn 
đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 46,3 nghìn tỷ đồng, bằng 8,8% kế 
hoạch năm và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, mặc dù tổng vốn FDI đăng 
ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/02/2022 giảm 8,5% so với cùng kỳ năm 2021, tuy nhiên 
vốn đăng ký điều chỉnh tăng cao tới 123,8%, cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin 
tưởng vào môi trường đầu tư Việt Nam và mở rộng sản xuất kinh doanh trong bối cảnh 
chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội được triển khai thực hiện. 

Diễn biến tích cực của nền kinh tế cũng được thể hiện qua số lượng doanh nghiệp 
quay trở lại hoạt động. Trong 2 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp gia nhập và quay trở 
lại thị trường đã tăng 46,2% so với cùng kỳ năm 2021. Bình quân một tháng có 21,3 nghìn 
doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. 

Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam cũng đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc 
biệt là nhiều yếu tố rủi ro khó lường từ diễn biến dịch bệnh, lạm phát, tình hình căng thẳng 
chính trị trên toàn cầu leo thang. Trong đó, sức ép lạm phát đang trở nên rõ nét hơn trong bối 
cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh do ảnh hưởng của xung đột giữa Nga và Ucraina. Trong 
tháng 2/2022, CPI đã tăng 1% so với tháng 1/2022 và tăng 1,42% so với cùng kỳ năm 2021. 
Bình quân 2 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 1,68% so với cùng kỳ năm trước.  

Trong bối cảnh này, những giải pháp, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ đã và 
đang tạo sự yên tâm, tin tưởng cho cộng đồng doanh nghiệp. Trong thời gian tới, với chiến 
dịch tiêm phủ vaccine trên diện rộng, cộng với chiến lược thích ứng linh hoạt, an toàn và chủ 
động với dịch Covid-19, kinh tế nước ta được kỳ vọng sẽ tiếp tục từng bước phục hồi, ổn 
định và đạt được các mục tiêu đặt ra. 
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THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ VÀ CHÍNH SÁCH ĐIỀU HÀNH  

14 ngân hàng tại TP.HCM cam kết dành 400 ngàn tỷ đồng hỗ trợ 
doanh nghiệp và người dân 

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, trong năm 2022, có 14 thương hiệu 
ngân hàng đăng ký một gói tín dụng tổng trị giá trên 400 ngàn tỷ đồng hỗ trợ doanh 
nghiệp, người dân phục hồi sản xuất kinh doanh. 

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương 
trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH13 của 
Quốc hội, ngành Ngân hàng được Chính phủ giao hai nhiệm vụ. 

Bảo đảm an sinh xã hội 

 NHNN chi nhánh TP.HCM đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố rà 
soát nhu cầu vốn của người dân và triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính 
sách như: cho vay trả lương ngừng việc, tạo việc làm mới; cho vay học sinh, sinh viên; 
cho vay cá nhân mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; cho vay vốn xây dựng mới và sửa 
chữa, cải tạo nhà ở… 

Thông qua các ngân hàng thương mại cho vay hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 
kinh doanh 

Tới đây, NHNN Việt Nam có thông tư hướng dẫn cụ thể lĩnh vực ngành nghề kinh 
doanh nhận được hỗ trợ lãi suất 2% của Chính phủ. 

Các ngân hàng năm nay sẽ tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất và cho 
vay mới lãi suất thấp đối với hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh… theo cơ 
chế Thông tư 01/2020/TT-NHNN, Thông tư 03/2021/TT-NHNN và Thông tư 14/2021/TT-
NHNN. 

Năm 2022, Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp ở TP.HCM sẽ gắn với 
các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 11 để giải ngân gói tín dụng trên 400 ngàn tỷ 
đồng do 14 thương hiệu ngân hàng đăng ký, góp phần đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn 
cuộc sống có hiệu quả. 

Trong 2 năm vừa qua, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình 
kinh tế - xã hội, sức khỏe, đời sống của nhân dân và hoạt động sản xuất - kinh doanh 
của doanh nghiệp. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, giúp hồi phục kinh tế, qua đó tích lũy được nhiều 
kinh nghiệm trong ứng phó với dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi và phát triển 
sản xuất - kinh doanh. 

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với 
hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho 

người nước ngoài 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo 
Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử 
có thưởng dành cho người nước ngoài. 

Dự thảo Thông tư quy định rõ về nhận và sử dụng tiền trả thưởng bằng ngoại tệ. 
Theo đó, người chơi được nhận tiền trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt và chuyển khoản. 
Trường hợp nhận trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt, người chơi được bán cho ngân hàng 



Thông tin Thương mại chuyên ngành “Tài chính - Tiền tệ”  

7/03/2022 5 

được phép lấy đồng Việt Nam, nộp vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của người chơi, 
mang, chuyển ra nước ngoài qua ngân hàng được phép. Trường hợp người chơi nhận 
tiền trả thưởng bằng ngoại tệ chuyển khoản: số ngoại tệ trả thưởng được chuyển từ tài 
khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp sang tài khoản của người chơi. 

Doanh nghiệp thực hiện đổi đồng Việt Nam hoặc các loại ngoại tệ sang đồng tiền 
quy ước và ngược lại cho người chơi. Tỷ giá chuyển đổi căn cứ theo tỷ giá niêm yết của 
ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ. 

Dự thảo quy định phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác đối với 
doanh nghiệp bao gồm: Thu ngoại tệ tiền mặt từ việc bán đồng tiền quy ước, từ máy trò 
chơi điện tử có thưởng có chức năng thu ngoại tệ tiền mặt trực tiếp; thu ngoại tệ chuyển 
khoản từ tài khoản của người chơi; chi ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài 
khoản của người chơi để trả thưởng cho người chơi trúng thưởng hoặc chi trả lại trong 
trường hợp không chơi hết đồng tiền quy ước; các hoạt động ngoại hối khác bao gồm 
mở và sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ; tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt; xác nhận số 
tiền trúng thưởng của người chơi. 

Doanh nghiệp được NHNN cấp Giấy phép phải mở 01 tài khoản chuyên dùng cho 
từng loại ngoại tệ tại 01 ngân hàng được phép để tạo điều kiện cho công tác giám sát, 
quản lý cũng như hạn chế các trường hợp lợi dụng chuyển tiền bất hợp pháp. Đồng thời, 
dự thảo quy định cụ thể nội dung thu, chi trên tài khoản này. 

Về tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt, dự thảo nêu rõ, mức tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt căn cứ 
vào tình hình hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, doanh nghiệp xác định 
mức tồn quỹ ngoại tệ tiền hàng ngày trên cơ sở tính toán số ngoại tệ tiền mặt cần thiết 
để đáp ứng nhu cầu chi trả thưởng và nhu cầu chi trả lại ngoại tệ tiền mặt cho người chơi 
trong trường hợp không chơi hết đồng tiền quy ước. 

Đối với số ngoại tệ tiền mặt vượt mức tồn quỹ, để đảm bảo an toàn và tập trung 
ngoại tệ vào hệ thống ngân hàng, đồng thời để tránh lợi dụng rửa tiền, dự thảo Thông tư 
quy định doanh nghiệp phải nộp số ngoại tệ tiền mặt vượt mức tồn quỹ vào tài khoản 
chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp mở tại ngân hàng được phép vào ngày làm việc 
tiếp theo. 

Phí SMS Banking 11.000 đồng/tháng 

Các doanh nghiệp viễn thông và các ngân hàng thương mại cũng thống nhất được 
phương án 11.000 đồng đã bao gồm thuế VAT, không giới hạn số tin nhắn với sự đồng 
thuận của các ngân hàng. Mức phí này sẽ giúp thúc đẩy người dân không ngần ngại 
thanh toán không dùng tiền mặt khi mà họ bị giới hạn và trải nghiệm thì thuận lợi. 

Theo thống kê từ các ngân hàng, 70% lượng tin nhắn là thông báo biến động số 
dư, số còn lại là tin nhắn mã OTP. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều ngân hàng đã thay 
đổi cách thu phí SMS Banking khiến người dùng phải bỏ ra số tiền gấp 2, 3 thậm chí 7 
lần mức thu trước đây. Điều này gây bức xúc cho khách hàng, đòi hỏi ngân hàng và nhà 
mạng phải tìm ra hướng thu phí phù hợp hơn. 

Theo giới chuyên gia, động thái tăng phí SMS Banking trước đó của nhiều ngân 
hàng là để khuyến khích khách hàng chuyển sang nhận thông báo biến động số dư tài 
khoản qua ứng dụng banking và giúp ngân hàng cũng giảm bù lỗ chi phí từ SMS Banking 
khi nhiều lần kiến nghị nhưng nhà mạng không giảm cước tin nhắn. 

Ước tính, một ngân hàng cỡ nhỏ hàng tháng phải trả phí cước cho 15-20 triệu 
SMS, trong khi ngân hàng tầm trung trở lên là 50-80 triệu SMS mỗi tháng.  
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Tạm tính theo giá kể trên, một ngân hàng quy mô nhỏ sẽ phải trả cho doanh nghiệp 
viễn thông 7,5-9 tỷ đồng/tháng, trong khi số phải trả của ngân hàng tầm trung trở lên là 
25-40 tỷ đồng. 

Theo thống kê của VNBA, với số lượng tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài đang hoạt động lên tới cả trăm đơn vị, chi phí viễn thông cả hệ 
thống ngân hàng trả cho các nhà mạng lên tới vài nghìn tỷ/tháng. 

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2022 

Kho bạc Nhà nước thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2022. Cụ thể, tỷ 
giá hạch toán giữa VND và USD là 1 USD = 23.113 VND. Đây là tỷ giá hạch toán kế toán 
và báo cáo thu chi ngoại tệ áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước… 

Thông báo số 800/TB-KBNN ngày 28/02/2022 của Kho bạc Nhà nước nêu rõ, tỷ 
giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 3/2022 thống nhất trên phạm vi 
toàn quốc giữa VND với USD là 1 USD = 23.113 VND. 

Tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác của tháng 3/2022, cụ thể: 1 
EURO (tiền chung châu Âu) = 26.219 VND; 1 GBP (bảng Anh) = 31.279 VND; 1 AUD 
(Đô la Úc) = 16.574 VND; 1 JPY (Yên Nhật) = 201 VND; 1 HKD (đôla Hồng Kông) = 
2.964 VND; 1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.647 VND… 

Tỷ giá trên được áp dụng trong việc quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà 
nước bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán Kho bạc Nhà nước. 

Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, các Kho bạc Nhà nước các tỉnh, 
thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá này để hạch 
toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định. 

Trái phiếu doanh nghiệp năm 2022: Sẽ tăng cả “chất” và “lượng” 

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong năm nay sẽ vẫn tiếp tục sôi động 
với những bước mở rộng cả về quy mô lẫn tính đa dạng của sản phẩm. Đồng thời, với 
thay đổi của hành lang pháp lý, thị trường sẽ an toàn, minh bạch hơn. 

Trong năm 2021, trái phiếu đã trở thành một kênh đầu tư đại chúng với quy mô 
phát hành lên tới 659 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kép trong vòng 5 năm qua là 
55,4%/năm, hiện có khoảng 300 nghìn nhà đầu tư đã tham gia vào thị trường TPDN. 
Theo thống kê, nhóm ngân hàng và các doanh nghiệp bất động sản vẫn là những đơn vị 
dẫn đầu về khối lượng phát hành. Trong cơ cấu phát hành, nhóm ngân hàng chiếm 
khoảng 35%; 65% còn lại là nhóm phi tài chính, trong đó chủ yếu là bất động sản. 

Thị trường trái phiếu hiện đã trở thành một trong những kênh dẫn vốn quan trọng 
của nền kinh tế, tuy nhiên quy mô của thị trường hiện mới chiếm khoảng 15% GDP, thấp 
hơn nhiều so với một số nước trong khu vực như Malaysia là hơn 50%, Singapore là gần 
40%... Như vậy dư địa tăng trưởng còn rất lớn. 

Trong năm 2022 lượng phát TPDN dự báo sẽ rất sôi động bởi hai lực dẫn chính. 
Cụ thể, thống kê cho thấy 60% lượng trái phiếu đang lưu hành trên thị trường sẽ đáo hạn 
trong hai năm tới, giữa thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp bị ảnh 
hưởng nhiều, một số doanh nghiệp bị đóng băng hoạt động kinh doanh, áp lực phải phát 
hành trái phiếu mới để tái tài trợ cho các khoản nợ đến hạn rất lớn. Mặt khác, khi hoạt 
động kinh tế khôi phục, giãn cách nới lỏng thì các doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực 
bất động sản sẽ có nhu cầu huy động vốn để tài trợ xây mới, tiếp tục các dự án hiện tại. 
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Trong khi đó hành lang pháp lý cũng có những thay đổi như Thông tư số 
16/2021/TT-NHNN thay thế Thông tư số 22/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 quy định 
việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua TPDN có hiệu lực từ ngày 15/1/2022 
và Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch 
TPDN riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán TPDN ra thị trường quốc tế theo 
hướng thắt chặt điều kiện phát hành... Tất cả những thay đổi này dự báo sẽ ảnh hưởng 
đến doanh nghiệp có năng lực tín dụng thấp và doanh nghiệp muốn phát hành thành 
công thì sẽ nâng lãi suất phát hành lên mức cao hơn. Do đó, nền lãi suất trái phiếu của 
doanh nghiệp năm nay sẽ cao hơn năm 2021. 

Nâng cao chất lượng 

Cụ thể, Thông tư 16/2021/TT-NHNN nêu rõ các ngân hàng không được bán và 
mua lại trái phiếu của doanh nghiệp chưa niêm yết trong vòng 12 tháng. Ngoài ra, còn 
quy định các ngân hàng chỉ được mua TPDN khi nợ xấu dưới 3%. 

Trong khi Dự thảo sửa đổi Nghị định 153 có một số nội dung đáng chú ý. Chẳng 
hạn, Dự thảo sửa đổi quy định về mục đích phát hành trái phiếu, bổ sung quy định về 
xếp hạng tín nhiệm đối với một số loại trái phiếu phát hành. Một số quy định về cách thức 
xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là đối tượng được phép đầu tư và giao 
dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ; quy định về thời hạn và nội dung công 
bố thông tin cũng được sửa đổi tại Dự thảo sẽ khắc phục những bất cập thời gian vừa 
qua, tăng cường tính minh bạch của doanh nghiệp phát hành trái phiếu và việc sử dụng 
vốn phát hành trái phiếu của doanh nghiệp. 

Đối với các thay đổi quy định trên, các tổ chức phát hành sẽ cân nhắc hướng tới 
phát hành đại chúng nhiều hơn chứ không chỉ phát hành riêng lẻ nữa, chủ động nâng 
cao hồ sơ tín nhiệm của mình để có thể tăng khả năng huy động vốn, thị trường sẽ phát 
triển theo hướng tích cực hơn. 

Với những dự báo nêu trên, TPDN sẽ tiếp tục là một kênh đầu tư hiệu quả mà các 
nhà đầu tư có thể cân nhắc trong năm nay. Trong đó, hai nhóm thông tin mà nhà đầu tư 
cần quan tâm khi lựa chọn TPDN.  

Thứ nhất, với nhóm thông tin về đơn vị phát hành trái phiếu, nhà đầu tư cần tìm 
hiểu rõ lịch sử thành lập, lĩnh vực kinh doanh, quy mô kinh doanh, kết quả kinh doanh hai 
năm gần nhất, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và xếp hạng tín nhiệm.  

Thứ hai là nhóm thông tin về trái phiếu phát hành, nhà đầu tư cần nắm rõ mục đích 
phát hành, dự án đầu tư, thời gian đầu tư và phương án trả gốc lãi, thời gian đáo hạn và lãi 
suất; thông tin về tài sản bảo đảm; thông tin về bảo lãnh thanh toán hay cam kết mua lại. 

Đối với các TPDN có tài sản bảo đảm cũng cần xem xét giá trị định giá tài sản đảm 
bảo bởi đơn vị nào. Các trái phiếu được bảo đảm bởi bất động sản và tài sản từ vốn vay 
cũng rất rủi ro, bởi lẽ các tài sản này nếu không hoàn thành đúng kế hoạch đầu tư thì giá 
trị tài sản đảm bảo cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Ngoài ra, thời gian xử lý tài sản đảm bảo 
kéo dài cũng sẽ ảnh hưởng tới khả năng thu hồi vốn của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, các 
tài sản đảm bảo là cổ phiếu có mức độ dao động lớn và phụ thuộc nhiều vào năng lực tín 
dụng của tổ chức phát hành, do đó khi xảy ra sự kiện vi phạm, giá trị bảo đảm bằng cổ 
phiếu sẽ sụt giảm nhanh chóng. 

Đối với trái phiếu có bảo lãnh, cần phải xem xét năng lực tín dụng của cả doanh 
nghiệp và đơn vị bảo lãnh, không hẳn là các trái phiếu được bảo lãnh đã an toàn hơn trái 
phiếu không được bảo lãnh. 
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Để có thể đánh giá chất lượng nhà phát hành, cần xem xét tới đòn bẩy tài chính 
của doanh nghiệp thông qua nợ vay ngắn hạn, dài hạn, đầu tư tài chính ngắn hạn, khả 
năng chi trả lãi vay, khả năng chi trả nợ gốc. 

Một điểm cần chú ý nữa trên thị trường hiện nay đó là sự phân hóa về lãi suất trái 
phiếu chưa tương quan với kết quả xếp hạng tín nhiệm. Đơn cử như một số trái phiếu có 
mức độ rủi ro rất cao đang được phát hành với lãi suất tương đương với các trái phiếu 
có mức độ rủi ro ở mức thấp hơn nhiều. Vì vậy, chuyên gia nhấn mạnh nhà đầu tư cần 
cân nhắc, lựa chọn thật kỹ và sử dụng các công cụ pháp lý để bảo vệ chính mình. 
 

TIỀN TỆ - TÍN DỤNG – THANH TOÁN TRONG NƯỚC 

Diễn biến tình hình tài chính - tiền tệ trong tuần và dự báo 

Trong nước: Tuần qua, tỷ giá USD/VND tăng trên thị trường chính thức và trên thị 
trường tự do. Tại VCB, so với tuần trước, tỷ giá USD/VND tăng 20 đồng/USD (tương 
đương mức tăng 0,09%) ở cả hai chiều mua vào và bán ra, lên 22.670 đồng/USD (mua 
vào) và 22.980 đồng/USD (bán ra). So với đầu năm 2021, tỷ giá USD/VND tăng 80 
đồng/USD (tương đương mức tăng 0,35%). 

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND tăng 30 đồng/USD chiều mua vào và tăng 
10 đồng/USD chiều bán ra, lên 23.460 đồng/USD (mua vào) và 23.510 đồng/USD (bán 
ra). 

Tại Sở Giao dịch NHNN, tỷ giá USD mua vào ổn định ở mức 22.550 đồng/USD và 
thấp hơn 1.287 đồng/USD so với giá trần. So với tuần trước, tỷ giá USD ở chiều bán ra 
ổn định ở mức 23.050 đồng/USD và thấp hơn mức giá trần 787 đồng/USD.  

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm do NHNN công bố, áp dụng cho ngày 3/3/2022 là 
23.143 đồng/USD, tăng 12 đồng/USD (tương đương mức tăng 0,05%) so với mức công 
bố tuần trước, so với đầu năm 2022 tỷ giá trung tâm tăng 15 đồng/USD (tương đương 
mức tăng 0,06%). Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng 
được áp dụng vào thời điểm ngày 3/3/2022 là 23.837 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.449 
đồng/USD. 

Giá bán một số ngoại tệ tại NHTM (Theo giá bán của VCB) 

Mã NT 
Ngày 

3/3/2022 
So với ngày 

27/1/2022 (%) 
So với đầu 

năm 2022 (%) 
So với đầu 

năm 2021 (%) 
So với đầu 

năm 2020 (%) 

AUD 16.924,20 1,20 1,41 -6,00 5,17 

CAD 18.365,21 0,91 1,33 -0,29 2,18 

CHF 25.220,74 -0,23 0,07 -4,95 4,87 

EUR 26.115,64 -1,45 -1,39 -9,79 -1,01 

GBP 31.094,21 -0,91 -0,77 -2,96 1,78 

HKD 2.970,15 -0,02 0,11 -1,81 -1,07 

JPY 202,98 -0,49 0,91 -10,90 -4,75 

KRW 19,99 -0,45 0,05 -10,84 -4,95 

MYR 5.517,54 0,14 0,61 -5,18 -3,64 

SGD 17.131,56 -0,48 0,59 -3,51 -0,85 

THB 716,94 -0,34 2,73 -8,57 -8,31 

USD 22.980 0,09 0,35 -0,91 -1,08 

Tỷ giá TT 23.143 0,05 0,06 0,05 -0,13 

 (Nguồn: Vietcombank và Ngân hàng Nhà nước) 
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Tâm điểm thị trường tài chính toàn cầu đang xoay quanh xung đột giữa Nga – 
Ucraina và các biện pháp trừng phạt của Mỹ cũng như Chính phủ các nước lớn. Trong 
tuần qua, thị trường tài chính của nhiều quốc gia rơi vào trạng thái hoảng loạn, trước khi 
hồi phục lại phần nào vào phiên giao dịch cuối tuần. 

Trên thị trường ngoại hối trong nước tuần qua, đồng VND có xu hướng giao dịch 
trái chiều ở các thị trường. Trên thị trường liên ngân hàng, USD/VND giao dịch ổn định 
quanh mức 22.830 đồng/USD, trong khi tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại 
tăng lên mức VND 22.610/22.980 đồng (mua vào/bán ra). 

Như vậy có thể thấy, áp lực đối với đồng VND đã phần nào xuất hiện trong thời 
gian qua, khi đồng USD có xu hướng mạnh lên ở thị trường quốc tế, cũng như nguồn 
cung ngoại tệ chưa hồi phục do giai đoạn cao điểm nguồn kiều hối đã qua. Tuy nhiên, 
VND sẽ phục hồi khi xuất khẩu phục hồi, cán cân thương mại 2 tháng đầu năm nay ước 
đạt 395 triệu USD. 

Thế giới:  

- Ngân hàng trung ương Canada (BoC) quyết định tăng lãi suất từ 0,25% lên 0,5% 
bất chấp những gián đoạn đối với nền kinh tế toàn cầu do cuộc xung đột ở Ucraina và 
các lệnh trừng phạt ồ ạt của phương Tây nhằm vào Nga. 

Quyết định bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ của BoC được đưa ra để đối phó 
với mức lạm phát cao nhất trong nhiều thập kỷ, yếu tố làm xói mòn sức mua của đồng 
nội tệ CAD của Canada. 

Ngoài ra, trong những tháng gần đây, nền kinh tế Canada đã có dấu hiệu phục hồi 
và không còn cần sự hỗ trợ của chính sách tiền tệ khẩn cấp. Tỷ lệ lạm phát tại Canada 
trong tháng 1/2022 đã lên tới 5,1% - mức cao nhất trong ba thập kỷ. Kể từ tháng 4/2021, 
mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng đã vượt quá phạm vi mục tiêu 1-3% của BoC. 

Nhiều quốc gia trên thế giới đã phải vật lộn với tình trạng lạm phát cao trong năm 
qua, trong bối cảnh đại dịch làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và thay đổi mô hình 
tiêu dùng, khiến các ngân hàng trung ương gặp khó khăn trong việc điều chỉnh chính 
sách tiền tệ. 

Sau lần tăng lãi suất ngày 2/3/2022, Canada dự kiến sẽ tiếp tục chứng kiến các đợt 
tăng lãi suất tiếp theo trong những quý tới, có thể đưa chi phí đi vay trở lại mức trước đại 
dịch vào năm 2023. 

Lãi suất được đẩy lên mức nào trong chu kỳ tăng lãi suất này phụ thuộc vào một 
loạt các biến số, từ sự ổn định của thị trường nhà đất đến sức chi tiêu của người tiêu 
dùng Canada. Các công cụ tài chính dự báo sẽ có thêm 6 lần tăng lãi suất nữa trong 
vòng một năm tới, đưa lãi suất chính sách trở lại mức trước đại dịch là 1,75%. 

BoC cho biết nền kinh tế Canada đang hoạt động tốt hơn dự kiến. Theo Cơ quan 
Thống kê Canada, GDP của nước này trong quý 4/2021 tăng 6,7%. 

Những dữ liệu thống kê sơ bộ cũng cho thấy nền kinh tế Canada tiếp tục tăng 
trưởng trong tháng 1/2022 bất chấp những biện pháp hạn chế liên quan đến y tế cộng 
đồng nhằm kiểm soát sự lây lan của biến thể Omicron. 

- Tuần qua, đồng USD tăng so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt trên thế giới, 
ngoại trừ CAD, AUD, NZD. 

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng USD với 6 đồng tiền chủ 
chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) ở mức 97,56 điểm, tăng 1,26 điểm so với tuần 
trước. 



Thông tin Thương mại chuyên ngành “Tài chính - Tiền tệ”  

7/03/2022 10 

Đồng EUR chạm gần mức thấp nhất 21 tháng so với đồng USD do lo ngại việc Nga 
tấn công Ucraine sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng của châu Âu, đồng thời các đồng tiền 
hàng hóa đạt mức cao nhất trong nhiều tuần khi giá xuất khẩu tăng. 

Tỷ giá EUR/USD giảm 1,21% so với tuần trước, theo đó 1 EUR đổi 1,11026 – mức 
thấp nhất kể từ tháng 5/2020. Tính từ đầu tuần đến nay, đồng EUR đã giảm 1,4% và 
đang hướng tới mức giảm hàng tuần thứ tư liên tiếp so với đồng USD. 

Lạm phát Khu vực đồng euro đã tăng lên mức cao kỷ lục 5,8% vào tháng trước, và 
việc lạm phát vượt quá kỳ vọng đã phát đi cảnh báo về tình trạng đình lạm. 

Tỷ giá GBP/USD giảm 0,69% so với tuần trước, theo đó 1 GBP đổi 1,341 USD. 

Các đồng tiền trú ẩn an toàn khác như Yên Nhật vẫn được hỗ trợ, mặc dù đã giảm 
sâu so với đồng USD và các loại tiền tệ rủi ro khác. 

Tỷ giá USD/JPY tăng 0,9% so với tuần trước, theo đó 1 USD đổi 115,6619 JPY. 

Tỷ giá một số đồng tiền giao dịch chủ yếu trên thế giới 

Cặp tỷ giá 
Ngày 

3/3/2022 
So với tuần 
trước (%) 

So với đầu 
năm 2022 (%) 

So với đầu 
năm 2021 (%) 

So với đầu 
năm 2020 (%) 

Eur/USD 1,11026 -1,21 -1,87 -9,94 -0,95 

GBP/USD           1,3410  -0,69 -0,93 -1,41 1,45 

USD/INR 75,6864 0,80 1,64 3,51 6,08 

USD/AUD 1,36884 -1,54 -1,67 6,71 -4,17 

USD/CAD 1,262546 -1,20 -1,22 -0,39 -2,69 

USD/ZAR 15,33543 0,52 -3,77 1,82 9,70 

USD/NZD 1,474248 -0,77 -0,27 7,52 -0,89 

USD/JPY 115,6619 0,90 -0,15 12,14 6,30 

USD/SGD 1,356423 0,30 -0,17 2,88 0,70 

USD/CNY 6,316264 -0,07 -0,90 -2,17 -9,31 

(Nguồn: xe.com) 

Giá vàng: Tuần qua, giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt tăng trong bối cảnh 
căng thẳng Nga – Ucraina chưa lắng dịu, lạm phát lên cao và các thị trường chứng 
khoán giảm mạnh.  

Trong nước: Giá vàng tăng mạnh, vượt mốc lịch sử 67 triệu đồng/lượng.  

Ngày 3/3/2022, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc trong nước đều đồng loạt 
điều chỉnh giá vàng vượt 67 triệu đồng/lượng. So với tuần trước, giá vàng DOJI tại Hà 
Nội tăng 1,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và tăng 3,0 triệu đồng/lượng (bán ra), lên 65,15 
- 67,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tại TP/HCM, giá vàng DOJI tăng 2,7 triệu 
đồng/lượng (mua vào) và tăng 3,2 triệu đồng/lượng (bán ra), lên mức 66,3 – 67,3 triệu 
đồng/lượng (mua vào – bán ra). Giá vàng SJC tại Hà Nội và TP.HCM cùng tăng 2,89 
triệu đồng/lượng (mua vào) và tăng 2,95 triệu đồng/lượng (bán ra), lên 66,55 triệu 
đồng/lượng (mua vào) và 67,3 – 67,32 triệu đồng/lượng (bán ra). 

Cuối tuần qua, giá vàng thế giới quy đổi theo giá USD của ngân hàng là 54,9 triệu 
đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 12,5 triệu đồng/lượng so với giá 
vàng trong nước. 

Thế giới: Cuối tuần, giá vàng giao ngay ở mức 1.930,2 USD/oz, tăng 16,7 USD/oz 
so với tuần trước. Vàng giao tháng 4/2022 trên sàn Comex New York ở mức 1.932,1 
USD/oz, tăng 16,4 USD/oz. Trên sàn giao dịch Kitco, giá vàng giao dịch ở mức 1.929,5 – 
1.930,5 USD/oz, tăng 30,3 USD/oz so với tuần trước. 
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Dự báo giá vàng 

Thị trường vàng hiện bị chi phối chủ yếu bởi cuộc chiến giữa Nga-Ucraina và các 

lệnh trừng phạt của phương Tây lên Nga. Cuộc tấn công của Nga vào Ucraina đã làm 

dấy lên lo ngại về sự suy thoái toàn cầu. 

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây dồn dập và khá mạnh mẽ. Những tác 

động ban đầu lên thị trường tài chính Nga là lớn. Đồng rúp lao dốc, thị trường chứng 

khoán giảm. 

Hiện tại, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có dấu hiệu thận trọng trong quyết định 

tăng lãi suất. Fed có thể sẽ không tăng lãi suất với tốc độ mạnh 50 điểm phần trăm, mà 

thay vào đó là mức tăng 25 điểm phần trăm. 

Fed nhiều khả năng sẽ thừa nhận những rủi ro đến từ cuộc xung đột. Tuy nhiên, 

Fed có thể vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch tăng lãi suất. Điều này đồng nghĩa với việc đồng 

USD sẽ tăng giá và qua đó gây áp lực lên vàng. 

Dù vậy, trong ngắn hạn, vàng vẫn được hưởng lợi từ căng thẳng địa chính trị Nga 

– Ucraina. 

Tháng 3/2022, thị trường lãi suất tiếp tục biến động 

Tháng 3/2022, lãi suất huy động tại hầu hết các ngân hàng thương mại cổ 

phần có xu hướng tăng so với thời điểm đầu năm, trong khi khối ngân hàng nhà 

nước ổn định. Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất liên ngân hàng tuần đầu 

tháng 3/2022 mặc dù tăng ở một số kỳ hạn so với tuần trước, nhưng nhìn chung 

đã có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ mở cửa hoàn toàn trở lại trong trạng thái 

thích ứng an toàn mới với COVID-19. Cùng với đó, các chương trình hỗ trợ phục hồi kinh 

tế sau đại dịch sẽ thúc đẩy nhu cầu tín dụng tăng. 

Trên thực tế, tháng đầu năm 2022, tăng trưởng tín dụng đạt mức 2,74% (tính tới 

ngày 28/1/2022), mức tăng trưởng tháng 1 cao nhất trong vòng 10 năm qua. Dư nợ tín 

dụng tăng cho thấy nhu cầu tín dụng tăng lên, dòng vốn đã khai thông, các doanh nghiệp 

đang dần phục hồi sau đại dịch.  

Cũng theo số liệu của NHNN về tăng trưởng tín dụng, tổng phương tiện thanh toán 

và huy động vốn năm 2021 có những cải thiện đáng kể so với cuối năm 2020. Cụ thể, so 

với đầu năm, cung tiền M2 tăng 10,7% (ngày 24/12 đạt 8,93%); huy động vốn ghi nhận 

tăng 9,24% (ngày 24/12 tăng 8,44%).  

Cùng với đó, mức tăng lạm phát thấp trong hai tháng đầu năm sẽ tiếp tục cho phép 

NHNN duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng cho các tháng đầu năm 2022 để kích thích nền 

kinh tế hồi phục. 

Tuy nhiên, trong thời gian tới, dự báo áp lực lạm phát sẽ cao hơn khi giá nhiều loại 

nguyên vật liệu đã đang có xu hướng tăng mạnh, đặc biệt là giá xăng dầu, cùng triển 

vọng mở cửa lại toàn bộ nền kinh tế.  

Áp lực này có thể sẽ khiến nhiều ngân hàng thương mại phải tăng lãi suất huy 

động. Mặt bằng lãi suất năm 2022 khó giảm thêm so với cuối năm 2021 (quanh 0,25%-

0,5%). 
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+ Lãi suất huy động tiếp tục tăng 

Tháng 3/2022, lãi suất huy động tại hầu hết các ngân hàng thương mại cổ phần có 

xu hướng tăng so với thời điểm đầu năm, trong khi khối ngân hàng nhà nước ổn định. Cụ 

thể như sau: 

Tháng 3/2022, lãi suất huy động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã điều 

chỉnh tăng từ 0,15 - 0,2%/năm tuỳ kỳ hạn. Ở hầu hết các kỳ hạn (trừ kỳ hạn 6 tháng và 9 

tháng), SCB đều có lãi suất cao nhất thị trường hiện nay. Cụ thể, kỳ hạn 1 và 3 tháng ở 

mức 4,0%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đều 7,0%/năm. Đặc biệt, với số tiền gửi từ 

500 tỷ đồng trở lên và kỳ hạn gửi 13 tháng, SCB niêm yết lãi suất tiết kiệm lên tới 

7,6%/năm. 

Tại Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) các kỳ hạn dưới 9 tháng đều 

có mức lãi suất cao nhất trong thị trường. Cụ thể, kỳ hạn 1 và 3 tháng 4,0%/năm, kỳ hạn 

6 và 9 tháng lần lược 6,5%/năm và 6,6%/năm. Mức lãi suất từ 12 tháng trở lên đều 

6,7%/năm (trừ kỳ hạn 13 tháng là 6,8%/năm). 

Ngân hàng VRB (Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga) cũng có mức lãi suất khá tốt ở 

các kỳ hạn dài. Cụ thể, kỳ hạn 18 tháng lãi suất mức 6,7%/năm, kỳ hạn 24 và 36 tháng 

đều 7,0%/năm. Lãi suất không kỳ hạn là 0,2%/năm. 

Các ngân hàng cũng có những mức lãi suất ưu đãi đối với những khoảng tiền gửi 

lớn. Như Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), mức lãi suất cao nhất của ngân hàng lên tới 

7,1%/năm dành cho khoản tiền 100 tỷ đồng trở lên cho kỳ hạn 13 tháng. Ngân hàng 

TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) cũng áp dụng lãi suất 7,1%/năm cho khách 

hàng gửi từ 999 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 12 tháng. Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt 

Nam (MSB) với số tiền gửi tiết kiệm 500 tỷ đồng với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất là 

7,0%/năm. 

+ Lãi suất bình quân liên ngân hàng có dấu hiệu hạ nhiệt 

Lãi suất liên ngân hàng tuần đầu tháng 3/2022 mặc dù tăng ở một số kỳ hạn so với 

tuần trước, nhưng nhìn chung đã có dấu hiệu hạ nhiệt. 

 Ngân hàng Nhà nước bơm 522 tỉ đồng (kỳ hạn 14 ngày, tại mức lãi suất 2,5%) 

thông qua kênh thị trường mở. Trong khi đó, 735 tỉ đồng kỳ hạn 28 ngày được bơm ra hệ 

thống ngân hàng từ hồi tháng 1 đáo hạn trong tuần này. Như vậy, lượng vốn lưu hành 

qua thị trường mở đang lưu hành giảm xuống còn 14.912 tỉ đồng. Trong khi đó, lượng tín 

phiếu đang lưu hành tiếp tục đóng băng trong hơn 1,5 năm trở lại đây. 

Động thái của Ngân hàng Nhà nước xuất hiện trong bối cảnh lãi suất vay mượn 

vốn giữa các ngân hàng trong tuần ở các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần có chung 

diễn biến hạ nhiệt, hiện còn 2,54%/năm, 2,60%/năm và 2,62%/năm (ngày 1/3/2022). 

Thanh khoản hệ thống ngân hàng đã bắt đầu giảm bớt căng thẳng trong tuần qua, 

khi nhu cầu vay mượn vốn kỳ hạn ngắn trên thị trường mở đã giảm rõ rệt.  

Thanh khoản bớt căng thẳng là yếu tố giúp cho lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt 

trong tuần vừa qua. Trong thời gian tới, thanh khoản hệ thống ngân hàng sẽ dồi dào hơn, 

khi yếu tố mùa vụ là nhu cầu thanh toán dịp Tết Nguyên đán qua đi, trong khi lượng vốn 

FDI thực hiên hay xuất khẩu tăng, Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ tiếp tục mua ngoại tệ 

và bơm VND ra ngoài thị trường. 
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Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng 

Thời hạn 
Ngày 1/3/2022 

So với tuần 
trước (%) 

So với đầu 
năm 2022 

So với cuối 
năm 2021 

So với đầu 
năm 2021 

% năm % năm % năm % năm % năm 

Qua đêm               2,54  0,03 0,74 1,56 2,39 

1 Tuần               2,60  -0,04 0,69 0,69 2,26 

2 Tuần               2,62  0,02 0,31 0,82 2,33 

1 Tháng               2,66  -0,32 0,64 0,80 2,36 

3 Tháng               2,85  -0,55 -0,15 0,08 1,25 

6 Tháng               3,81  0,06 0,75 0,33 0,15 

9 Tháng               3,96  0,64 0,14 0,08 0,74 

(Nguồn: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước) 

Hiện mặt bằng lãi suất cho vay đang ở mức thấp 3-4% đối với lĩnh vực được ưu 
tiên và được hỗ trợ lãi suất, từ 5-7,5% đối với các lĩnh vực khác. Trong năm nay và 2023, 
Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã đề ra mục tiêu giảm thêm 0,5-1%/năm lãi suất. 

Nếu thực hiện được mục tiêu này, lãi suất cho vay sẽ tạo ra mặt bằng thấp mới. 
Tuy nhiên, trong bối cảnh lạm phát đe dọa, thanh khoản không còn dồi dào như 2 năm 
trước cũng tạo thách thức cho cả ngành ngân hàng. 

Theo số liệu thống kê, mặt bằng lãi suất của Việt Nam trong năm 2021 đã giảm 
mạnh về mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Dự báo, lãi suất năm 2022 có thể sẽ 
tăng trở lại khi nhiều dự báo đưa ra kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng trở lại sau khi dịch 
bệnh được kiểm soát nhờ vaccine. Như vậy, nhu cầu vốn tín dụng tăng lại sẽ đẩy lãi đi 
lên. 

Lãi suất tiết kiệm dân cư vẫn ở mức thấp, lãi suất liên ngân hàng neo cao, huy 
động trái phiếu Chính phủ sơ cấp đạt tỷ lệ thấp trong khi tín dụng tăng khá mạnh, phần 
nào cho thấy bức tranh thị trường vốn hiện nay bắt đầu chuyển động và đang dồn áp lực 
vào kênh tín dụng. Nhiều khả năng từ sau quý II/2022, mặt bằng lãi suất sẽ chuyển động 
theo hướng tăng mạnh, bên cạnh đó là những mối lo về lạm phát. 

Dự báo năm 2022, lãi suất huy động có thể tăng nhưng tỷ lệ NIM của toàn ngành 
vẫn sẽ duy trì ở mức khả quan, thậm chí có thể được cải thiện nhờ tỷ lệ tín dụng bán lẻ 
tăng, tiền gửi không kỳ hạn tăng, các ngân hàng không thực hiện nhiều chương trình 
giảm lãi suất cho vay như trong năm 2021 và có thể chuyển một phần áp lực về chi phí 
huy động sang lãi suất cho vay. 

 

CHỨNG KHOÁN – BẤT ĐỘNG SẢN 

Thị trường chứng khoán chịu áp lực giảm trong bối cảnh căng 
thẳng địa chính trị Nga – Ucraina 

Căng thẳng địa chính trị Nga – Ucraina tác động tiêu cực lên thị trường 
chứng khoán toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Chỉ số VN-Index giảm điểm, trong khi 
khối ngoại tiếp tục bán ròng. Mặc dù vẫn, vẫn xuất hiện một số cổ phiếu được 
hưởng lợi từ diễn biến căng thẳng Nga – Ucraina. Về dài hạn, thị trường chứng 
khoán vẫn thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. 

Diễn biến tương đối tiêu cực từ thị trường thế giới đã gây sức ép lên đà hồi phục 
của thị trường chứng khoàn Việt Nam. Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/2/2022, chỉ số 
VN-Index giảm 8,76 điểm, xuống 1.190,13 điểm.  



Thông tin Thương mại chuyên ngành “Tài chính - Tiền tệ”  

7/03/2022 14 

Xu hướng giảm trên thị trường chứng khoán tiếp diễn. Kết thúc phiên giao dịch 
ngày 2/3/2022, chỉ số VN-Index giảm 13,26 điểm, xuống 1.485,52 điểm; HNX-Index giảm 
1,31 điểm, xuống 442,25 điểm còn UPCoM-Index giảm 0,58 điểm, xuống 111,8 điểm. 

Xu thế bán ròng của nhà đầu tư ngoại vẫn tiếp tục diễn ra trong thời gian qua trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam. Đặc biệt, bối cảnh Chiến sự Nga – Ucraina và các đòn 
trừng phạt kinh tế của châu Âu, Mỹ đối với Nga càng khiến khối ngoại thận trọng giải 
ngân, khi bán ròng trên cả HOSE, HNX và xu thế mua ròng hầu như chỉ diễn ra trên sàn 
UPCoM. 

Thanh khoản thị trường tăng nhẹ so với phiên giao dịch ngày 1/3/2022 với giá trị 
giao dịch 3 sàn đạt trên 34.700 tỉ đồng. Số lượng cổ phiếu giảm đã tăng đáng kể. Áp lực 
lớn lên thị trường là nhóm ngân hàng - nhóm góp mặt nhiều nhất trong danh sách tác 
động tiêu cực lên VN-Index hôm nay. Bên cạnh đó, trái ngược với tín hiệu tích cực, nhóm 
bất động sản và dịch vụ tài chính (chứng khoán) quay đầu giảm khá mạnh. 

Với diễn biến căng thẳng địa chính trị Nga – Ucraina chưa thể lắng dịu, đà giảm 
trên thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục diễn ra. Nhiều khả năng VN-Index sẽ về sát 
ngưỡng 1.475 điểm. 

Cổ phiếu dầu khí, phân bón, thép đang được hưởng lợi từ diễn biến căng 
thẳng địa chính trị Nga – Ucraina 

Diễn biến căng thăng leo thang giữa Nga và Ucraina sẽ tác động trực tiếp đến giá 
cả hàng hóa trên thế giới điều này sẽ tác động đến một số ngành và doanh nghiệp ở Việt 
Nam. Những nhóm ngành hưởng lợi từ cuộc chiến này là dầu khí, phân bón và thép. 

Nhóm dầu khí hưởng lợi từ giá dầu tăng 

Nga là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ 3 thế giới sau UAE và Ả-rập Xê-út, với 
tổng sản lượng xuất khẩu dầu mỏ đạt khoảng 10 triệu thùng/ngày. Sự gián đoạn trong 
các chuyến dầu từ Nga tới các đường ống ở châu Âu sẽ ảnh hưởng tới nguồn cung 
năng lượng toàn cầu. 

Mặt khác, phía Mỹ đang lên kế hoạch ứng phó bằng cách xả kho dự trữ dầu, nhằm 
khắc phục nguồn cung trong ngắn hạn. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời và khó 
có thể duy trì trong thời gian dài. Do đó, giá dầu sẽ khó có thể điều chỉnh giảm và sẽ tiếp 
tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới.  

Giá dầu duy trì ở mức cao, nhìn chung sẽ tác động khả quan lên nhóm ngành dầu 
khí. Trong đó đối với nhóm thượng nguồn, kỳ vọng các dự án thăm dò, khai thác sẽ sôi 
động trở lại nhờ nhu cầu khai thác tăng, và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khoan, 
xây lắp giàn khoan, kho nổi như PVS và PVD dự kiến có được các hợp đồng mới với giá 
trị cao hơn.  

Đối với nhóm trung nguồn, nhu cầu vận tải dầu năm 2022 dự kiến sẽ gia tăng khi 
nhu cầu tiêu thụ sản phẩm hóa dầu từ các dự án Dung Quất, Nghi Sơn hồi phục. Ngoài 
ra, nhu cầu nhập khẩu LNG sẽ tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng hệ thống kho chứa. 

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT) hiện chiếm toàn bộ thị phần vận tải 
dầu thô và LPG trong nước, còn Tổng công ty Khí Việt Nam  (GAS) đang đầu tư vào các 
dự án LNG Thị Vải giai đoạn 2 và LNG Sơn Mỹ giai đoạn 1 nhiều tiềm năng trong thời 
gian tới.  

Đối với nhóm hạ nguồn, BSC khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu Tập đoàn 
Xăng Dầu Việt Nam (PLX), Tổng công ty Dầu Việt Nam (OIL) nhờ kỳ vọng sản lượng 
xăng dầu phục hồi cùng giá bán tăng, và triển vọng thoái vốn tại PGBank. 
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Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần (CTCP) Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR) cũng sẽ 
được hưởng lợi nhờ chênh lệch giữa giá sản phẩm và giá dầu thô nguyên liệu tăng, giúp 
cải thiện lợi nhuận.  

Nguồn cung phân bón thiếu hụt nghiêm trọng, sản lượng xuất khẩu và giá bán tiếp 
tục duy trì ở mức cao 

Đối với ngành phân bón, động thái cấm xuất khẩu Amoni nitrat (NH4NO3) của Nga 
có thể đẩy giá phân đạm trên toàn cầu tiếp tục tăng. Hiện nay, sản lượng Amoni nitrat 
xuất khẩu của Nga đạt khoảng 15 triệu tấn/năm, chiếm 75% nguồn cung toàn thế giới. 

Bên cạnh đó, Trung Quốc vẫn duy trì chính sách hạn chế xuất khẩu phân bón 
nhằm đảm bảo nguồn cung nội địa, trong bối cảnh thiếu hụt năng lượng và chi phí 
nguyên liệu đầu vào (khí, than) tăng cao. Điều này sẽ khiến tình trạng thiếu hụt nguồn 
cung nghiêm trọng thêm, và đẩy giá các loại phân bón tiếp tục duy trì ở mức cao.  

Do đó, khả quan đối với cổ phiếu Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - 
(DPM) và CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM), nhờ kỳ vọng sản lượng xuất khẩu 
phân bón tăng cùng giá bán tiếp tục duy trì ở mức cao.  

Ngành thép hứa hẹn xuất khẩu sang EU  

Nga đang xếp thứ 2 về xuất khẩu thép vào EU, sau Thổ Nhĩ Kỳ. Với tỷ trọng 
khoảng 14,1% đối với thép dẹt và 19% đối với thép dài.  

Tỷ trọng xuất khẩu vào EU của một số bên liên quan bao gồm Ucraina là 8% thép 
dẹt và 7.4% thép dài; Belarus là 14,4% thép dài; Trung Quốc là 5,7% thép dẹt và 5,8% 
thép dài  

Nếu lượng xuất khẩu này bị cắt giảm do cấm vận thì sẽ tạo cơ hội cho các nhà 
xuất khẩu khác vào thị trường này, đặc biệt với nhóm tôn mạ hiện đang xuất nhiều sang 
thị trường này như CTCP Thép Nam Kim (NKG) hay CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG). 
Hiện tại, HPG không xuất nhiều thép xây dựng sang EU.  

Đối với cổ phiếu của các công ty xuất khẩu thép lớn, đặc biệt là nhóm tôn mạ có 
xuất khẩu vào EU do có thể hưởng lợi nếu EU cắt giảm nhập khẩu thép từ Nga và 
Belarus, Ucraina không duy trì sản xuất được do chiến tranh. 

Điểm cần lưu ý, EU vẫn áp hạn ngạch nhập khẩu (quá 3% sẽ tăng bước thuế) lên 
các quốc gia xuất khẩu vào đây, hiện Việt Nam đang chiếm tỷ trọng 2% nhập khẩu thép 
dẹt của khối này.  

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 vẫn thu hút sự quan tâm của 
nhà đầu tư 

 Mặc dù chịu áp lực tiêu cực từ căng thẳng địa chính trị Nga – Ucraina, thị trường 
chứng khoán Việt Nam liên tục giảm điểm trong các phiên gần đây. Tuy nhiên, về dài 
hạn, năm 2022 thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của các 
nhà đầu tư. 

 Năm 2022, lãi suất tiền gửi tăng, nhưng lãi suất cho vay thấp bằng việc tiết kiệm 
chi phí, cũng như hỗ trợ của Nhà nước. Trong khi đó, giá vàng trong năm nay sẽ có 
những diễn biến tùy thuộc vào thị trường, nhưng do nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 
chậm lại, thêm nữa, lạm phát cũng đã có mức độ tăng cao trong năm 2021 và năm 2022, 
các nền kinh tế thế giới sẽ áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt; vì thế, đồng tiền của các 
quốc gia có nền kinh tế lớn có thể lại tăng giá, sẽ dẫn đến có những giai đoạn vàng giảm 
giá. 
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Nhiều chuyên gia dự báo, giá vàng có thể tiếp tục tăng cao lên đến 2.000 
USD/ounce, nếu có biến động lớn hơn trong nền kinh tế, đặc biệt là có những khó khăn 
do giá dầu mỏ tăng cao, hay nền kinh tế chịu tác động lớn từ biến chủng Omicron. Như 
vậy, đối với việc gửi tiền tiết kiệm, đầu tư vào USD, hay vàng, thì vẫn là những kênh đầu 
tư quen thuộc, nhưng không quá cuốn hút đối với nhà đầu tư. 

Tình trạng sốt đất, sốt chung cư, đấu giá đất... được xem là những dấu ấn của thị 
trường bất động sản năm 2021, cùng với lượng lớn các nhà đầu tư đổ tiền vào. Trong 
ngắn hạn, giá cổ phiếu của các doanh nghiệp bất động sản nói riêng cũng như của các 
hoạt động liên quan đến thị trường bất động sản đang có rất nhiều biến động, thậm chí là 
đang đi xuống. Tuy nhiên với đà hồi phục của nền kinh tế Việt Nam, cũng như lượng vốn 
đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục đổ vào rất mạnh mẽ. Từ đó, thị trường bất động sản vẫn 
có nhiều cơ hội tăng trưởng và sẽ tiếp tục thu hút vốn đầu tư. 

Như vậy, nếu nhìn vào tổng thể những chỉ số của nền kinh tế Việt Nam trong quý 
IV/2021, có rất nhiều chỉ tiêu kỳ vọng năm 2022 sẽ là một năm hồi phục và phát triển 
mạnh mẽ và kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục tăng trưởng. Trong đó, những 
doanh nghiệp liên quan đến công nghiệp chế biến, chế tạo; xuất nhập khẩu sẽ có sức hút 
mạnh nhất trên thị trường chứng khoán.  

Bất động sản với sự hồi phục trở lại của vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ vào 
mạnh mẽ, các nhà đầu tư Việt Nam tiếp tục thành lập doanh nghiệp mới nhiều hơn, đồng 
thời những doanh nghiệp cũ quay trở lại hoạt động tích cực, thì lĩnh vực bất động sản 
công nghiệp cũng sẽ tăng trưởng. Cùng với đó, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng và các 
hoạt động trong nền kinh tế dần dần hồi phục sẽ trở thành một nơi thu hút vốn để kích 
thích chỉ số VN-Index tăng cao.  

Tuy nhiên, trong năm 2022, thị trường chứng khoán sẽ xen kẽ giữa những đợt điều 
chỉnh giá của một số loại chứng khoán, để vừa có mức tăng theo xu hướng chung, 
nhưng cũng đồng thời có đợt điều chỉnh dừng lại; và đó là cơ hội tốt để thị trường chứng 
khoán có thể củng cố sự phát triển bền vững, phù hợp với sự tăng trưởng của nền kinh 
tế, cũng như phù hợp với các hoạt động khác trong xã hội. 

 

THÔNG TIN NGÀNH HÀNG 

Xuất nhập khẩu duy trì mức tăng trưởng cao trong 2 tháng  

đầu năm 2022  
Mặc dù trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, nhưng hoạt động thương mại của Việt 

Nam trong tháng 2/2022 vẫn đạt mức tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm ngoái, 
qua đó góp phần vào sự khởi sắc của bức tranh xuất nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm 
2022. 

Theo số liệu ước tính của Tổng cục Thống kê, trong tháng 2/2022 kim ngạch xuất 
khẩu hàng hóa của cả nước đạt 22,95 tỷ USD, giảm 25,6% so với tháng trước, nhưng 
tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Luỹ kế 2 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 53,79 tỷ USD, 
tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, khu vực kinh tế trong nước đạt kim 
ngạch xuất khẩu 14,29 tỷ USD, tăng 24,1%, chiếm 26,6% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu 
vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ghi nhận mức tăng thấp hơn khi tăng 
5,9%, đạt 39,5 tỷ USD và chiếm 73,4% tỷ trọng xuất khẩu. 
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Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 25,28 tỷ USD trong tháng 2/2022, giảm 14,2% so 
với tháng trước, nhưng tăng đến tăng 21,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 
tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 54,73 tỷ USD, tăng 15,9% 
so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 18,25 tỷ USD, tăng 
16,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 36,48 tỷ USD, tăng 15,4%.  

Như vậy, 2 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính nhập siêu 
937 triệu USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,6 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong 
nước nhập siêu 3,96 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất 
siêu 3,02 tỷ USD. 

Đầu năm là thời điểm các doanh nghiệp tăng nhập khẩu nguyên vật liệu, tư liệu để 
chuẩn bị sản xuất đơn hàng xuất khẩu cho các tháng tiếp theo. Trong khi đó, giá hàng 
hóa nguyên liệu duy trì ở mức cao cũng làm tăng kim ngạch nhập khẩu.  

Về xuất khẩu:  

Kim ngạch xuất khẩu của một số mặt hàng chủ chốt của nhóm hàng công nghiệp 
chế biến đã ghi nhận mức tăng trưởng khả quan trong 2 tháng đầu năm 2022 như: Máy 
vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 7,8 tỷ USD, tăng 7,4%; Máy móc, thiết bị, dụng 
cụ, phụ tùng đạt 6 tỷ USD, tăng 6,9%; giày dép các loại tăng 5%; gỗ và sản phẩm gỗ 
tăng 15,5%; đặc biệt, hàng dệt may đạt 5,87 tỷ USD, tăng đến 30,9%... Thông tin từ 
nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may, da giày cho thấy những tín hiệu tích cực về 
cả thị trường và đơn hàng xuất khẩu, trong đó nhiều đơn vị đã ký được hợp đồng với đối 
tác đến hết quý 2/2022. 

Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện, mặt hàng có kim 
ngạch xuất khẩu lớn nhất của nước ta giảm tới 15,1%, xuống còn 8,3 tỷ USD trong 2 
tháng đầu năm nay. 

Mặc dù chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19, song 2 tháng đầu năm 2022, 
tổng kim ngạch xuất khẩu hàng nông, thủy sản vẫn tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 
ngoái. Nhiều mặt hàng trong nhóm này trị giá xuất khẩu tăng cao, gồm: Cà phê tăng 
35,6%; cao su tăng 6,6%; gạo tăng 22,3%; hạt tiêu tăng 43,8%… 

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đang có nhiều thuận lợi khi nhu cầu hàng hóa 
thế giới đang dần phục hồi trở lại thời kỳ trước đại dịch, các đơn hàng xuất khẩu gia 
tăng. Nhiều nước thực hiện chính sách sống chung an toàn với dịch COVID-19, các biện 
pháp kiểm soát dịch dần dỡ bỏ. Đặc biệt, với gói hỗ trợ kích thích kinh tế của Chính phủ 
đã bắt đầu được triển khai trong tháng 2, điển hình là chính sách giảm thuế VAT, các 
doanh nghiệp sẽ phần nào được hưởng lợi và kéo theo đó tạo ảnh hưởng tích cực đến 
sự phục hồi sản xuất, kinh doanh. 

Theo báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tháng 
2/2022 của IHS Markit, sản lượng và đơn đặt hàng mới của Việt Nam trong tháng 2 tăng 
với tốc độ cao nhất trong 10 tháng; Tỷ lệ tạo việc làm chỉ ở mức khiêm tốn và các vấn đề 
đang diễn ra với nguồn cung cấp nguyên liệu thô. 

Theo báo cáo, khu vực sản xuất của Việt Nam tiếp tục phục hồi vào tháng 2, chứng 
kiến tốc độ tăng trưởng nhanh hơn nữa và sự tự tin được duy trì. PMI của Việt Nam đã 
tăng từ 53,7 điểm vào tháng 1 lên 54,3 điểm vào tháng 2, báo hiệu một sự tăng trưởng 
đáng kể tháng thứ tư liên tiếp. Các điều kiện kinh doanh hiện đã được cải thiện sau 
nhiều tháng bị gián đoạn do làn sóng COVID-19 lần thứ tư trong năm 2021. 
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Số lượng đơn đặt hàng mới tăng và điều kiện kinh doanh ổn định đã góp phần làm 
sản lượng sản xuất tăng nhiều tháng liên tiếp. 

Trong khi đó, tình hình sản xuất của các doanh nghiệp cũng có nhiều trở ngại khi 
chi phí nguyên liệu đầu vào, logistics tăng quá cao. Các thị trường xuất khẩu chủ lực của 
nước ta gia tăng các biện pháp kiểm tra, kiểm soát nông sản nhập khẩu. Việc Trung 
Quốc thực hiện chính sách “Zero COVID” cũng khiến cho xuất khẩu nông sản sang thị 
trường này gặp không ít khó khăn. 

Đà tăng trưởng xuất khẩu cũng có những trở ngại khi đại dịch COVID-19 vẫn còn 
diễn biến phức tạp, căng thẳng chính trị trong quan hệ giữa Nga với Ucraina, cũng như 
giữa Nga với Mỹ và các quốc gia châu Âu xoay quanh vấn đề Ucraina tiếp tục leo thang. 

Hiện còn quá sớm để đánh giá về những tác động của căng thẳng Nga và Ucraina 
đến hoạt động giao thương giữa Việt Nam với hai nước trên. Tuy nhiên, có một số yếu tố 
có thể gây ảnh hưởng đến tăng trưởng thương mại song phương giữa Việt Nam với Nga 
và Ucraina trong thời gian tới. 

Mặt khác, căng thẳng giữa Nga  -Ucraina đang là một trong những nguyên nhân 
chính làm tăng giá của một số mặt hàng nguyên liệu phục vụ sản xuất, tiêu dùng như khí 
đốt - dầu mỏ, lúa mỳ, nhôm, nickel, ngô... do thị phần sản xuất và xuất khẩu của các 
nước trên rất lớn. 

Do đó nếu căng thẳng giữa Nga và Ucraina tiếp tục kéo dài có thể khiến nhiều 
nước; trong đó có Việt Nam gặp khó khăn về nguồn cung các nguyên, nhiên liệu trên 
trong vài năm tới. 

Ngoài ra, nếu căng thẳng ở Ucraina còn kéo dài sẽ khiến nền kinh tế của Ucraina 
bị ảnh hưởng mạnh và sẽ tập trung xuất nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu. Do đó, 
thương mại giữa Việt Nam và Ucraina khó có tăng trưởng trong khoảng 1-2 năm tới. 

Về dài hạn, các lệnh trừng phạt về kinh tế của Mỹ và các nước phương Tây nhằm 
vào Nga liên tiếp trong thời gian vừa qua, nhất là trong những ngày gần đây Mỹ, EU và 
nhiều nước đã đưa ra các biện pháp trừng phạt về kinh tế đối với Liên bang Nga, tập 
trung chủ yếu vào các lĩnh vực như tài chính-ngân hàng, trái phiếu chính phủ, xuất khẩu 
công nghệ, năng lượng..., khiến việc hợp tác về thương mại và đầu tư với Nga gặp khó 
khăn trong thời gian tới. . 

Hiện nay, các nước phương Tây chưa ra quyết định trừng phạt cụ thể nên các hợp 
đồng sử dụng đồng nội tệ VND-RUB hoặc Euro vẫn còn chưa vướng vấn đề thanh toán. 
Trong thời gian tới, EU dự kiến sẽ áp dụng trừng phạt toàn diện với Nga và khi đó sẽ ảnh 
hưởng nhiều đến thương mại song phương Việt Nam-Nga, chủ yếu ở khâu thanh toán 
đối với các hợp đồng sử dụng đồng thanh toán là Euro. 

Trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp, cũng như những diễn biến mới đây về 
chính trị ngoại giao giữa Hoa Kỳ, các nước phương Tây-Nga-Ucraina, Bộ Công Thương 
đã gửi các hiệp hội và doanh nghiệp khuyến cáo lưu ý về khả năng hàng hóa bị chậm 
chễ giao do phải chờ thông quan nhiều ngày, dẫn đến rủi ro trong khâu thanh toán, đặc 
biệt là đối với các hợp đồng thanh toán T/T (chuyển tiền sau khi giao hàng). 

Do vậy, Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất 
khẩu lưu ý áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong thanh toán khi giao kết hợp 
đồng với khác hàng nước ngoài trong thời gian tới. 
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Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022 

(ĐVT: Lượng: nghìn tấn; trị giá: triệu USD) 

Tên hàng 

Ước tính 
tháng 2/2022 

Ước tính 2 
tháng năm 

2022 

Tháng 2/2022 
so với cùng kỳ 
năm trước (%) 

2 tháng năm 
2022 so với cùng 
kỳ năm trước (%) 

Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá 

TỔNG TRỊ GIÁ  22.947  53.792  13,2  10,2 

Khu vực kinh tế trong nước  5.649  14.286  20,3  24,1 

Khu vực có vốn đầu tư NN  17.298  39.506  11,1  5,9 

Các mặt hàng chủ yếu         

Thủy sản   600  1.472  53,2  47,2 

Rau quả  200  493  -21,0  -12,3 

Hạt điều 25 151 65 389 13,2 17,1 -3,7 -2,4 

Cà phê 130 304 293 674 5,7 40,1 3,4 35,6 

Chè 6 8 15 23 -11,1 -26,8 -5,4 -10,8 

Hạt tiêu 11 51 27 125 -17,6 32,3 -11,2 43,8 

Gạo 400 191 906 437 30,0 14,4 38,6 22,3 

Sắn và sản phẩm của sắn 260 101 537 219 22,5 29,7 -20,8 -12,8 

Clanhke và xi măng 3.900 161 7.735 323 37,7 61,3 29,7 49,3 

Dầu thô   270 198 453 320 88,0 179,4 -9,5 41,3 

Xăng dầu 150 106 246 179 7,8 53,6 -16,1 28,4 

Hóa chất   220  490  88,2  82,9 

Sản phẩm hóa chất  150  336  30,9  29,5 

Chất dẻo nguyên liệu 110 158 241 366 3,6 27,3 5,4 40,9 

Sản phẩm từ chất dẻo  350  862  30,9  33,9 

Cao su 100 178 293 509 -4,0 3,1 -0,3 6,6 

Túi xách, ví, va li, mũ, ô dù  150  540  -24,1  11,5 

Gỗ và sản phẩm gỗ  1.100  2.649  17,2  15,5 

Giấy và các sản phẩm từ giấy  90  229  10,1  11,2 

Xơ, sợi dệt các loại 130 410 274 883 3,9 31,4 -5,3 25,1 

Dệt, may  2.300  5.871  25,8  30,9 

Giày dép  1.300  3.238  6,8  5,0 

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày  120  320  0,6  10,6 

Sắt thép 350 372 1.165 1.269 -52,6 -30,0 -30,9 11,4 

Sản phẩm từ sắt thép  300  724  29,3  30,4 

Kim loại thường khác và sản phẩm  200  580  8,5  21,7 

Điện tử, máy tính và linh kiện  3.700  7.810  9,7  7,4 

Điện thoại và linh kiện  3.800  8.303  3,3  -15,1 

Máy ảnh, máy quay phim và LK  400  912  36,9  36,4 

Máy móc thiết bị, dụng cụ PT khác  2.500  6.000  6,0  6,9 

Dây điện và cáp điện  200  460  19,4  6,8 

Phương tiện vận tải và phụ tùng  900  1.915  19,2  14,3 

SP nội thất từ chất liệu khác gỗ  200  518  4,6  7,1 

Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận  220  514  26,7  32,6 

Hàng hoá khác  17.100  39.186  10,3  5,7 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê) 

Về hàng hóa nhập khẩu: Trong 2 tháng đầu năm 2022 có 13 mặt hàng nhập khẩu đạt 
trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 71,6% tổng kim ngạch nhập khẩu. 

Đáng chú ý, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,8% tổng kim ngạch hàng hóa nhập 
khẩu, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 46,6%; nhóm hàng 
nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 47,2%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm 6,2%. 

Trung Quốc là thị trường cung cấp lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng qua, với kim 
ngạch ước đạt 19,7 tỷ USD.  
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Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022 

(ĐVT: Lượng: nghìn tấn; trị giá: triệu USD) 

Tên hàng 

Ước tính tháng 
2/2022 

Ước tính 2 tháng 
năm 2022 

Tháng 02/2022 so 
với cùng kỳ năm 

trước (%) 

2 tháng năm 
2022 so với cùng 
kỳ năm trước (%) 

Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá 

TỔNG TRỊ GIÁ  25.279  54.728  21,9  15,9 

Khu vực kinh tế trong nước  8.279  18.249  22,8  16,9 

Khu vực có vốn đầu tư NN  17.000  36.479  21,4  15,4 

MẶT HÀNG CHỦ YẾU         

Thủy sản  180  357  55,5  19,3 

Sữa và sản phẩm sữa  130  243  59,5  41,1 

Rau quả  110  277  15,8  13,5 

Hạt điều 60 94 124 190 -50,0 -46,4 -49,0 -46,4 

Ngô 700 223 1.764 563 29,4 53,2 4,6 47,6 

Thức ăn gia súc và NPL  250  602  -21,1  -11,6 

Quặng và khoáng sản khác 2.000 257 3.888 466 29,1 8,4 14,0 -7,1 

Than đá 2.000 317 3.839 746 8,1 114,5 -18,9 83,8 

Dầu thô 1 1 555 394 -99,9 -99,8 -55,9 -24,4 

Xăng dầu 750 626 1.363 1.078 52,6 144,7 3,5 63,9 

Khí đốt hóa lỏng 60 50 201 161 -55,3 -41,9 -31,0 -9,9 

Hóa chất   680  1.444  45,0  38,3 

Sản phẩm hoá chất  640  1.387  41,8  31,3 

Tân dược  260  499  68,9  20,6 

Phân bón  320 150 643 304 10,1 103,6 5,2 92,3 

Chất dẻo  550 961 1.117 1.979 10,7 26,5 -1,7 15,0 

Sản phẩm chất dẻo  630  1.332  20,4  8,1 

Cao su 240 329 513 695 33,9 46,6 36,0 44,9 

Gỗ và sản phẩm gỗ  240  490  25,3  4,2 

Giấy các loại 190 188 367 360 22,5 47,1 0,5 19,4 

Bông  140 359 268 675 37,5 113,1 19,0 84,9 

Sợi dệt  90 235 183 467 20,6 48,3 -1,6 23,6 

Vải  1.000  2.392  27,3  26,4 

Nguyên PL dệt, may, giày dép  530  1.094  49,2  23,8 

Thủy tinh và các SP từ thủy tinh  100  231  -16,6  -20,4 

Phế liệu sắt thép 280 143 457 234 -26,3 -10,2 -42,2 -23,7 

Sắt thép  1.000 1.030 2.019 2.103 -2,2 42,5 -10,1 34,5 

Sản phẩm từ sắt thép  400  835  35,2  13,5 

Kim loại thường khác 140 670 296 1400 -3,7 5,5 -7,7 3,4 

SP từ kim loại thường khác  150  304  38,9  21,3 

Điện tử, máy tính và LK  6.300  13.421  27,1  26,4 

Hàng điện gia dụng và LK  220  434  18,9  13,1 

Điện thoại và linh kiện  1.600  3.610  28,6  2,2 

Máy ảnh, máy quay phim và LK  130  305  7,0  -4,9 

Máy móc thiết bị, DC PT khác  2.850  6.777  -2,3  -0,8 

Dây điện và cáp điện  210  414  43,3  20,2 

Ô tô  622  1.144  11,7  -1,1 

 Trong đó: ô tô nguyên chiếc(*) 11.600 262 16124 389 16,1 25,0 -11,9 -8,4 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê) 
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2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu chè giảm cả về lượng và trị giá 
so với cùng kỳ năm 2021 

Theo ước tính, xuất khẩu chè của Việt Nam trong tháng 2/2022 đạt 6 nghìn tấn, kim 
ngạch 8 triệu USD, giảm 33,1% về lượng và giảm 45,9% về kim ngạch so với tháng 
01/2022; giảm 11,1% về lượng và giảm 26,8% về kim ngạch so với tháng 02/2021. Tính 
chung 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu chè của Việt Nam ước đạt 15 nghìn tấn, kim 
ngạch 23 triệu USD, giảm 5,4% về lượng và giảm 10,8% về kim ngạch so với cùng kỳ 
năm 2021. 

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu chè của Việt Nam trong tháng 
01/2022 đạt 8,96 nghìn tấn, kim ngạch 14,7 triệu USD, giảm 24,3% về lượng nhưng tăng 
26,7% về kim ngạch so với tháng 12/2021; giảm 1,1% về lượng nhưng tăng 1,2% về kim 
ngạch so với tháng 01/2021. 

Giá xuất khẩu trung bình mặt hàng chè của Việt Nam trong tháng 01/2022 đạt 
1.640,7 USD/tấn, tăng 0,2% so với tháng 01/2021. 

Lượng chè xuất khẩu của Việt Nam qua các tháng năm 2021 – 2022 (Đvt: tấn) 
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 (Nguồn: Tổng cục Hải quan) 

Trên thị trường thế giới, tổng sản lượng chè của Kê-ni-a trong năm 2021 đạt 533 
nghìn tấn, giảm 6,3% so với năm 2020. Trong khi đó, xuất khẩu chè của Kê-ni-a trong 
năm 2021 đạt 558 nghìn tấn, trị giá 1,2 tỷ USD, tăng 7,7% về lượng và tăng 13% về trị 
giá so với năm 2020. Kê-ni-a là nước xuất khẩu chè đen hàng đầu trên thế giới. Tiêu thụ 
chè tại địa phương trong năm 2021 đạt 167,4 triệu USD, giảm 5% so với năm 2020. 

Ngành chè của Xri Lan-ca hoạt động tốt trong năm 2021, mặc dù sản lượng thấp 
và chi phí sản xuất tăng cao, nhưng xuất khẩu chè vẫn tăng cả về lượng và trị giá trong 
năm 2021. Theo nguồn teasrilanka.org, ngành chè của Xri Lan-ca hoạt động tốt trong 
năm 2021, mặc dù sản lượng thấp và chi phí sản xuất tăng cao. Trong năm 2021, xuất 
khẩu chè của Xri Lan-ca đạt 286 nghìn tấn, trị giá 240,6 tỷ Rs (tương đương 1,2 tỷ USD), 
tăng 7,7% về lượng và tăng 4,5% về trị giá so với năm 2020. Xri Lan-ca xuất khẩu chè 
nhiều nhất tới thị trường I-rắc trong năm 2021, đạt 42,5 nghìn tấn, tăng 27,2% so với 
năm 2020; Tiếp theo là xuất khẩu tới Thổ Nhĩ Kỳ đạt 29,7 nghìn tấn, giảm 23,5%; tới Nga 
đạt 27,4 nghìn tấn, giảm 7,6%; tới Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất đạt 23,1 nghìn 
tấn, tăng 167%... 

Giá chè thế giới tăng khiến giá xuất khẩu chè trung bình của Việt Nam cũng tăng 
theo, điều này sẽ hỗ trợ phần nào những khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu chè 
của Việt Nam bởi chi phí vận tải tăng trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm 
soát hoàn toàn tại nhiều quốc gia. 
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Các nhà xuất khẩu cho biết điều kiện mùa đông khắc nghiệt ở nhiều quốc gia bao 
gồm: Mỹ, Nga và châu Âu với các tuyến đường thủy đóng băng cản trở việc di chuyển 
của hàng hóa đã ảnh hưởng đến các chuyến hàng vận chuyển chè. Đồng thời, ngành  
chè vẫn được dự báo sẽ còn nhiều thách thức trong giai đoạn 2022-2023. 

Tháng 01/2022, Việt Nam xuất khẩu chè chủ yếu sang các thị trường Pakixtan, 
Indonesia, Nga và Đài Loan, chiếm 70,3% tổng lượng chè xuất khẩu của Việt Nam. 
Trong đó, xuất khẩu chè sang thị trường Indonesia tăng mạnh nhất, với lượng xuất 
khẩu đạt 811 tấn, kim ngạch 855,4 USD, tăng 46,1% về lượng và tăng 43,8% về kim 
ngạch so với tháng 01/2021.  

Về dài hạn, nhu cầu chè của thị trường Indonesia sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu chè 
của người dân Indonesia đang có xu hướng tăng do người tiêu dùng Indonesia ngày 
càng nâng cao nhận thức về sức khỏe cộng đồng, giữ gìn sức khỏe thông qua đồ uống 
là chè đã trở thành lựa chọn hàng ngày của nhiều người. Nhìn chung, ngoài chè xanh, 
chè đen, chè ô long truyền thống và các chủng loại khác, trên thị trường ngày càng có 
nhiều loại chè hỗn hợp tương ứng với các nhu cầu khác nhau cũng khiến nhu cầu 
thưởng thức chè tăng lên.  

Ngoài ra, với sự phát triển của các kênh phân phối mới, ngoài các cửa hàng 
truyền thống, thông qua thương mại điện tử, việc đưa các sản phẩm chè mới, chất 
lượng đến tay người tiêu dùng được thuận tiện và dễ dàng hơn. Đây sẽ là cơ hội để 
Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu chè sang thị trường Indonesia thời gian tới. 

Thị trường xuất khẩu chè của Việt Nam trong tháng 01/2022 

Thị trường 

Tháng 1/2022 So với tháng 12/2021 (%) So với tháng 1/2021 (%) 

Lượng 
(tấn) 

Kim ngạch 
(nghìn USD) 

Lượng Kim ngạch Lượng Kim ngạch 

Pakixtan 3.773 6.773 -30,22 -33,62 24,36 12,57 

Nga 998 1.734 15,64 21,23 -12,15 -0,79 

Indonesia 811 855 39,35 38,94 46,13 43,77 

Đài Loan 725 991 -49,05 -55,66 -35,44 -42,26 

Irắc 358 653 -18,45 -12,88 -11,17 9,70 

Mỹ 348 515 -53,91 -55,27 27,47 42,44 

Malaysia 289 176 -65,72 -64,98 -24,94 -36,04 

Ả rập Xê út 180 487 -5,26 -8,32 847,37 1.054,12 

Ấn Độ 166 207 374,29 196,40 191,23 383,18 

Trung Quốc 159 180 -32,63 -60,38 -86,29 -89,50 

Ukraina 86 144 38,71 -5,66 7,50 11,41 

Philippin 83 217 -40,71 -40,22 23,88 24,52 

UAE 65 166 195,45 195,43 -53,57 -30,82 

Đức 22 47 - - 175,00 82,68 

(Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan) 

20 doanh nghiệp xuất khẩu chè đạt kim ngạch cao trong tháng 01/2022 

Stt Doanh nghiệp 
Kim ngạch 

(nghìn USD) 

1 CÔNG TY TNHH CHÈ Á CHÂU 1.529 

2 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẾ HỆ MỚI PHÚ THỌ 725 

3 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ THIÊN PHÚ 655 

4 CÔNG TY CP CHÈ HÀ TĨNH 616 

5 CÔNG TY TNHH NAM SƠN PHÚ THỌ 574 

6 CÔNG TY TNHH CHÈ HOÀNG MINH 519 

7 CÔNG TY TNHH CHÈ SSOE PHÚ THỌ 518 

8 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ SÔNG LÔ 491 

9 CÔNG TY TNHH PHONG GIANG 454 
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Stt Doanh nghiệp 
Kim ngạch 

(nghìn USD) 

10 CÔNG TY TNHH NAM LONG 407 

11 CÔNG TY TNHH CHÈ HOÀNG ANH 331 

12 CÔNG TY TNHH BẢO LỘC VN 264 

13 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  PHÁT TRIỂN CHÈ TAM ĐƯỜNG 238 

14 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VÂN TIÊN 232 

15 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC LONG HERITAGE 214 

16 CÔNG TY TNHH CHÈ TRƯỜNG THỊNH 208 

17 TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN 206 

18 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH CHÈ TÂN LẬP MỘC CHÂU 202 

19 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ 192 

20 CÔNG TY TNHH CHÈ THÀNH ĐẠT 189 

(Số liệu thống kê sơ bộ, chỉ để tham khảo) 

Một số phương thức thanh toán các doanh nghiệp xuất khẩu chè sử dụng  
trong tháng 01/2022 

PTTT 
Kim ngạch  

(nghìn USD) 
Tỷ trọng  

(%) 
PTTT 

Kim ngạch  
(nghìn USD) 

Tỷ trọng  
(%) 

TTR 8.622 100 Indonesia 259 8,16 

Pakixtan 4.532 52,56 Iran 184 5,81 

Nga 1.202 13,95 Mỹ 159 5 

Đài Loan 919 10,66 Nga 149 4,7 

Indonesia 488 5,66 DP 1.093 100 

Thái Lan 389 4,51 Pakixtan 850 77,79 

Ả rập Xê út 246 2,85 Ả rập Xê út 92 8,44 

Georgia 142 1,64 Philipine 43 3,89 

Irắc 113 1,31 Indonesia 35 3,22 

Ấn Độ 90 1,04 Mỹ 26 2,41 

Nhật Bản 77 0,89 DA 731 100 

Malaysia 62 0,72 Nga 213 29,11 

Uzbekistan 58 0,67 Mỹ 193 26,41 

Li Băng 51 0,59 Ucraina 144 19,71 

KC 3.172 100 Indonesia 73 10,05 

Pakixtan 1.328 41,87 Ấn Độ 38 5,15 

Irắc 539 17    

     (Số liệu thống kê sơ bộ, chỉ để tham khảo)   

Dự báo nhập khẩu giấy và bột giấy vào Việt Nam sẽ tăng  
thời gian tới 

Theo ước tính, 2 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu giấy và sản phẩm giấy 
của Việt Nam đạt 229 triệu USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, 
nhập khẩu giấy các loại đạt ước đạt 367 nghìn tấn, kim ngạch 360 triệu USD, tăng 0,5% 
về lượng và tăng 19,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021. 

Tình hình xuất- nhập khẩu ngành giấy  

Về xuất khẩu:  

Theo thống kê sơ bộ, xuất khẩu giấy và sản phẩm giấy của Việt Nam trong tháng 
2/2022 ước đạt 90 triệu USD, giảm 35,3% so với tháng 01/2022, nhưng tăng 10,1% so 
với tháng 2/2021. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu giấy và sản phẩm giấy 
của Việt Nam ước đạt 229 triệu USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2021. 



Thông tin Thương mại chuyên ngành “Tài chính - Tiền tệ”  

7/03/2022 24 

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 01/2022, xuất khẩu giấy và sản 
phẩm giấy của Việt Nam đạt 139,0 triệu USD, giảm 5,4% so với tháng 12/2021, nhưng 
tăng 11,9% so với tháng 01/2021. 

Kim ngạch xuất khẩu giấy và các sản phẩm từ giấy giai đoạn năm 2021 - 2022 
(Đvt: triệu USD) 
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(Nguồn: Tổng cục Hải quan) 

Tháng 01/2022, Việt Nam xuất khẩu giấy và sản phẩm giấy chủ yếu sang các thị 
trường Mỹ, Campuchia và Trung Quốc, chiếm 45,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong 
đó, xuất khẩu sang thị trường Mỹ tăng 17,8% so với tháng 01/2021, Campuchia tăng 
41,4%, trái lại, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm 33,2%. 

Thị trường xuất khẩu giấy và các sản phẩm từ giấy trong tháng 01/2022 

Thị trường 
Tháng 1/2022 
(nghìn USD) 

So với tháng 
12/2021 (%) 

So với tháng 
1/2021 (%) 

Mỹ 31.676 -1,31 17,83 

Campuchia 17.367 -0,33 41,43 

Trung Quốc 14.709 -42,67 -33,15 

Đài Loan 12.308 -6,57 34,13 

Indonesia 11.142 72,62 35,66 

Malaysia 9.725 19,67 31,47 

Thái Lan 6.567 6,03 25,83 

Nhật Bản 5.920 3,25 -3,35 

Australia 4.587 0,46 1,91 

Hàn Quốc 3.254 -14,60 30,90 

Hồng Kông 3.094 -24,99 -14,20 

Singapore 2.969 -16,74 -3,86 

Philippin 2.736 17,85 136,42 

Lào 1.273 -18,05 -25,85 

Anh 549 -37,38 -7,72 

UAE 329 179,13 28,43 

Đức 276 75,29 -15,01 

(Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan) 

Về nhập khẩu:  

Theo thống kê sơ bộ, nhập khẩu giấy các loại trong tháng 02/2022 ước đạt 190 
nghìn tấn, kim ngạch 188 triệu USD, tăng 7,6% về lượng và tăng 9,7% về kim ngạch so 
với tháng 01/2022; tăng 22,5% về lượng và tăng 47,1% về kim ngạch so với tháng 
02/2021. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu giấy các loại ước đạt 367 nghìn 
tấn, kim ngạch 360 triệu USD, tăng 0,5% về lượng và tăng 19,4% về kim ngạch so với 
cùng kỳ năm 2021. 
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Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, nhập khẩu giấy các loại vào Việt Nam trong 
tháng 01/2022 đạt 176,5 triệu tấn, kim ngạch 171,4 triệu USD, giảm 11,0% về lượng và 
giảm 9,0% về kim ngạch so với tháng 12/2021; giảm 15,7% về lượng và giảm 1,0% về 
kim ngạch so với tháng 01/2021. 

Lượng giấy các loại nhập khẩu qua các tháng trong giai đoạn năm 2021-2022 

(Đvt: nghìn tấn) 
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(Nguồn: Tổng cục Hải quan) 

Tháng 01/2022, Trung Quốc vừa là thị trường cung cấp lớn nhất giấy các loại cho 
Việt Nam, vừa là thị trường có tốc độ nhập khẩu tăng mạnh nhất, với lượng nhập khẩu 
đạt 50,2 nghìn tấn, kim ngạch 55,7 triệu USD, giảm 8,2% về lượng và giảm 8,6% về kim 
ngạch so với tháng 12/2021; nhưng tăng 23,7% về lượng và tăng 28,1% về kim ngạch so 
với tháng 01/2021.  

Ngoài ra, nhập khẩu giấy các loại từ nhiều thị trường cũng tăng trong tháng 
01/2022 so với tháng 01/2021 như Nhật Bản tăng 7,5% về lượng và tăng 21,4% về kim 
ngạch; Ấn Độ tăng 8,4% về lượng và tăng 73,4% về kim ngạch. 

Thị trường cung cấp giấy các loại cho Việt Nam trong tháng 01/2022 

Thị trường 

Tháng 1/2022 So với tháng 12/2021 (%) So với tháng 1/2021 (%) 

Lượng (tấn) 
Kim ngạch 

(nghìn USD) 
Lượng Kim ngạch Lượng Kim ngạch 

Trung Quốc 50.186 55.714 -8,22 -8,59 23,68 28,06 

Indonesia 28.501 23.496 -6,73 -9,76 -38,30 -27,06 

Nhật Bản 24.821 19.988 8,67 7,89 7,48 21,41 

Hàn Quốc 22.775 22.845 -11,94 -12,05 -20,99 0,95 

Thái Lan 15.071 13.803 -35,36 -14,27 -31,64 -20,64 

Đài Loan 12.936 10.426 13,29 17,92 -10,91 14,21 

Ấn Độ 6.843 6.062 -25,60 -18,53 8,41 73,43 

Malaysia 3.261 4.276 -33,46 9,71 -23,36 29,89 

Nga 1.775 1.402 -30,47 -36,10 -67,23 -57,67 

Thụy Điển 1.274 1.354 5,73 9,79 -55,86 -47,12 

Phần Lan 1.256 1.449 -43,22 -45,77 -15,31 24,93 

Mỹ 1.031 1.351 11,46 16,66 -55,75 -40,20 

Singapore 857 3.026 -25,54 -48,95 -71,41 -56,63 

Italia 298 812 -38,43 -8,62 -79,07 -38,54 

Đức 248 673 -36,08 -22,02 -48,12 -46,07 

Philippin 65 61 32,65 86,50 - - 

Áo 52 76 - - - - 

Pháp 13 31 - - -90,91 -87,54 

(Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan) 
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Nhu cầu tiêu dùng giấy Tissue ngày càng tăng ở Trung Quốc 

Dịch Covid-19 đã gây nên những tác động tiêu cực đến nhiều ngành công nghiệp 
khác nhau, bao gồm cả ngành công nghiệp giấy ở Trung Quốc. Khi nền kinh tế tăng 
trưởng chậm lại, ngành du lịch và lĩnh vực thực phẩm và đồ uống đã bị ảnh hưởng. Do 
đó, nhu cầu về khăn ăn – khăn giấy được sử dụng ở môi trường ngoài trời của người 
tiêu dùng cũng giảm mạnh. 

Tuy nhiên, lượng tiêu thụ giấy làm khăn lau bếp tăng lên do nhiều người dùng bữa 
ở nhà hơn. Hầu hết các nhà máy đã nối lại hoạt động sản xuất, nhưng nhìn chung sản 
lượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 

Đầu tư vào các năng lực sản xuất mới trong nửa đầu năm 2020 bị giảm sút do tác 
động của tình trạng dư thừa công suất, cạnh tranh gay gắt và sự bùng phát Covid-19. Các 
công ty hàng đầu trong ngành đã tăng lợi nhuận trong thời kỳ đại dịch nhờ lợi thế về quy 
mô, hiệu ứng thương hiệu, hệ thống bán hàng phát triển và danh mục sản phẩm đa dạng. 

Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 

Đại dịch Covid-19 đã thay đổi cách sống của con người, bao gồm cả việc sử dụng 
giấy tissue. Trong thời kỳ bùng phát, doanh số bán hàng trực tuyến tăng lên. Rõ ràng là 
việc tiêu thụ giấy tissue tăng lên là do những thay đổi trong nhận thức về vệ sinh. 

Nhu cầu về giấy tissue đã tăng lên và khách hàng có kỳ vọng cao hơn đối với tốc 
độ hoạt động của dịch vụ hậu cần. Hiện nay, khách hàng quan tâm nhiều hơn đến các 
sản phẩm chất lượng cao hơn và trên thị trường cũng ngày càng thấy xuất hiện nhiều 
loại bao bì của giấy tissue thân thiện với môi trường hơn. 

Nhằm đáp ứng với nhu cầu tiêu dùng trong bối cảnh dịch Covid-19, nhiều công ty 
đã đề ra nhiều phương hướng và biện pháp, bao gồm các giải pháp tập trung vào chiến 
lược xây dựng thương hiệu dài hạn, đầu tư vào xúc tiến thương mại điện tử và tăng 
cường bán hàng tại các cửa hàng tiện lợi. 

Thay đổi nhu cầu tiêu dùng tại thị trường Trung Quốc 

Năm 2019, mức tiêu thụ giấy tissue trung bình ở Trung Quốc đạt tới 6,9 kg/người, 
vẫn thấp hơn so với các nước phát triển, nhưng triển vọng của thị trường này được đánh 
giá rất tích cực. 

Công ty C&S Paper đang dành riêng cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) 
và bán các sản phẩm khăn giấy cao cấp tại thị trường này. Trong hoạt động kinh doanh, 
điều quan trọng không kém là phải hiểu nhu cầu thị trường và cung cấp cho khách hàng 
những sản phẩm phù hợp với nhu cầu và mong muốn của họ. 

Công ty C&S Paper và các doanh nghiệp tương tự cung ứng sản phẩm giấy tissue 
tại thị trường Trung Quốc có thể nhận biết rõ ràng nhu cầu của khách hàng đang thay 
đổi. Tuy nhiên, khi thị phần giấy vệ sinh đang giảm thì mức độ tiêu thụ khăn giấy lại tăng 
lên. Nguyên nhân của tình trạng này là do xu hướng khách hàng ngày càng ưa thích sử 
dụng khăn giấy mặt nhiều hơn, và sử dụng thay thế cho cả các mục đích mà giấy vệ sinh 
đang đáp ứng. 

Nhu cầu giấy tissue của Trung Quốc đang bắt kịp các nước phát triển 

Hiện nay, khoảng cách về mức độ tiêu thụ giấy tissue giữa thị trường Trung Quốc 
và thị trường ở các nước phát triển đang thu hẹp lại. Hơn nữa, tốc độ tăng trưởng của thị 
trường Trung Quốc dự kiến sẽ cao hơn mức trung bình toàn cầu, làm cho Trung Quốc 
trở thành khu vực phát triển nhanh nhất trên thế giới. 
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Các nhà sản xuất giấy tissue hiện đang cạnh tranh để phát triển các sản phẩm 
khác biệt hơn, có giá trị gia tăng cao hơn, thông qua việc tăng cường tập trung vào chức 
năng của sản phẩm. 

Thị trường giấy tissue ở Trung Quốc rất cạnh tranh và hầu hết các thương hiệu 
giấy tissue tại thị trường này đều thuộc sở hữu tư nhân. 

Công ty Metsä Fiber – Nhà cung cấp nguyên liệu thô cho các nhà sản xuất giấy 
tissue tại Trung Quốc. Metsä Fiber có nguồn nguyên liệu tốt và nhà máy hiện đại, chất 
lượng sản phẩm bột giấy của Metsä Fiber đáp ứng yêu cầu cao về sản xuất giấy tissue 
tại Trung Quốc. 

Công ty Metsä Fiber có chuỗi cung ứng linh hoạt và có thể cung cấp nguyên liệu 
bằng đường sắt giữa Châu Âu và Trung Quốc. Điều này đã rút ngắn thời gian giao hàng 
tận nơi từ 80 ngày xuống còn 20 ngày. 

Ngoài ra, tầm nhìn xa của Metsä Fiber trong lĩnh vực quản lý môi trường mang lại 
giá trị cho việc khám phá và thực hiện các chiến lược bền vững của chính các nhà sản 
xuất giấy tissue. 

Một số doanh nghiệp nhập khẩu giấy và bột giấy đạt kim ngạch cao tháng 01/2022 

Stt Doanh nghiệp 
Kim ngạch 

(nghìn USD) 

1 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP 16.394 

2 CÔNG TY CỔ PHẦN TETRA PAK VIỆT NAM 4.208 

3 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GIẤY MÊ KÔNG 3.672 

4 CÔNG TY CỔ PHẦN  TETRA PAK BÌNH DƯƠNG 2.994 

5 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP 2.535 

6 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI P.P 2.525 

7 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY TOÀN LỰC 2.525 

8 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT 2.447 

9 CÔNG TY TNHH BAO BÌ VIỆT HƯNG 2.409 

10 CÔNG TY TNHH TOMOKU VIỆT NAM 2.341 

11 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HẢI PHÒNG 2.228 

12 CÔNG TY TNHH BÌNH DƯƠNG CHINH LONG 2.204 

13 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GIẤY NGỌC VIỆT 2.062 

14 CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM GIẤY LEO (VIỆT NAM) 1.966 

15 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TOÀN VIỆT 1.842 

16 CÔNG TY TNHH DETMOLD PACKAGING VIỆT NAM 1.819 

17 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BAO BÌ YUZHAN VIỆT NAM 1.633 

18 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VẠN PHÚ GIA 1.536 

19 CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ YUTO VIỆT NAM 1.493 

20 CÔNG TY TNHH AVERY DENNISON (VIỆT NAM) 1.485 

21 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BAO BÌ VISINGPACK 1.451 

22 CÔNG TY TNHH GIẤY TISU 1.446 

23 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN 1.429 

24 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN ALLIANCE 1.331 

25 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ GOLDSUN 1.299 

26 CÔNG TY TNHH DYNAPAC (HẢI PHÒNG) 1.237 

27 CÔNG TY TNHH GIẤY TÍN THỊNH PHÁT 1.206 

28 CÔNG TY TNHH BOX-PAK (VIỆT NAM) 1.184 

29 CÔNG TY TNHH DYNAPAC (HÀ NỘI) 1.159 

30 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ANH ĐẠT 1.091 

(Số liệu thống kê sơ bộ, chỉ để tham khảo) 
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Một số phương thức thanh toán các doanh nghiệp nhập khẩu giấy và bột giấy 
 sử dụng trong tháng 01/2022 

PTTT 
Kim ngạch  

(nghìn USD) 
Tỷ trọng  

(%) 
PTTT 

Kim ngạch  
(nghìn USD) 

Tỷ trọng 
 (%) 

KC 68.888 100 Thái Lan 7.330 11,98 

Trung Quốc 26.201 38,03 Singapore 4.027 6,58 

Hàn Quốc 9.229 13,4 Ấn Độ 2.809 4,59 

Nhật Bản 9.080 13,18 Nga 1.378 2,25 

Đài Loan 4.287 6,22 TTR 12.955 100 

Thái Lan 3.454 5,01 Trung Quốc 5.556 42,88 

Singapore 3.239 4,7 Thái Lan 2.739 21,14 

Malaysia 2.528 3,67 Malaysia 1.009 7,79 

Indonesia 2.130 3,09 Indonesia 587 4,53 

Ấn Độ 1.562 2,27 Nhật Bản 442 3,41 

Braxin 1.374 1,99 Hồng Kông 423 3,27 

Hồng Kông 1.191 1,73 DP 7.770 100 

Thuỵ Sỹ 988 1,43 Singapore 2.530 32,57 

Thuỵ Điển 778 1,13 Inđônêxia 2.093 26,93 

LC 61.162 100 Hàn Quốc 1.384 17,81 

Trung Quốc 13.712 22,42 Ấn Độ 888 11,42 

Indonesia 12.066 19,73 Trung Quốc 318 4,1 

Hàn Quốc 9.766 15,97 Malaysia 235 3,02 

Nhật Bản 7.519 12,29    

(Số liệu thống kê sơ bộ, chỉ để tham khảo) 
 

TIN VẮN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG  

+ Từ nay đến 15/6/2022, MSB triển khai chương trình “Chuyển tiền quốc tế siêu tốc, 
lộc xuân sang rộn ràng” dành cho tất cả các khách hàng cá nhân thực hiện giao dịch 
chuyển tiền với các mục đích khác nhau. Chương trình mang đến cho khách hàng cơ hội 
trải nghiệm dịch vụ chuyển tiền quốc tế tốt nhất chỉ với 0đ phí vào Ngày Vàng. Khi giao 
dịch chuyển tiền quốc tế tại MSB khách hàng sẽ được hưởng ngay ưu đãi miễn 100% phí 
dịch vụ chuyển tiền và điện phí vào Ngày Vàng bao gồm thứ Tư hàng tuần và 5 ngày làm 
việc cuối mỗi tháng (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo thông báo của MSB) 
và ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Đối với các ngày còn lại trong thời gian diễn ra chương trình, 
khách hàng sẽ được giảm 50% phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế. Ngoài ra, khi phát sinh 
giao dịch từ 50.000 USD quy đổi trở lên, khách hàng sẽ được định danh khách hàng ưu 
tiên (MFirst) và tận hưởng nhiều đặc quyền hấp dẫn. Bên cạnh đó, MSB cam kết mang đến 
cho khách hàng dịch vụ ưu việt với quy trình đơn giản hóa giấy tờ, giao dịch bảo mật, an 
toàn và chuyển tiền siêu tốc trong vòng 24 giờ. Cụ thể, khách hàng chỉ cần mang 
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD của người chuyển tiền, Hộ chiếu và thẻ định cư/thẻ cư trú/visa 
ở nước ngoài… của người đang định cư, học tập, sinh sống, làm việc ở nước ngoài và giấy 
tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số tiền chuyển tại Việt Nam như sổ tiết kiệm, giấy 
chứng nhận sở hữu trái phiếu (chỉ áp dụng đối với một số mục đích chuyển tiền)…, MSB 
sẽ hỗ trợ chuyển tiền quốc tế siêu tốc theo mọi nhu cầu. 

+ Từ nay đến hết ngày 30/4/2022, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi 
“Học phí online - Hoàn tiền liền tay” dành cho khách hàng cá nhân khi thanh toán học phí 
qua Sacombank. Theo đó, khách hàng sẽ được hoàn 100.000 đồng khi thanh toán học phí 
thành công qua Internet Banking/Mobile Banking/Ủy thác thanh toán hoặc ứng dụng 
Sacombank Pay với các hóa đơn từ 500.000 đồng. Ưu đãi áp dụng cho 3.000 hóa đơn đầu 
tiên mỗi tháng, trong đó 1.500 hóa đơn đối với ứng dụng Sacombank Pay và 1.500 hóa 
đơn đối với các hình thức thanh toán còn lại. Mỗi khách hàng được hoàn tiền 1 lần/tháng 
trong suốt thời gian diễn ra chương trình, số tiền hoàn sẽ được chuyển vào tài khoản/thẻ 
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đăng ký sử dụng dịch vụ của khách hàng. Sacombank có 8 kênh chấp nhận thanh toán 
học phí được miễn phí giao dịch, gồm ứng dụng Sacombank Pay, Internet Banking, Mobile 
Banking, Ủy thác thanh toán, tại các điểm giao dịch Sacombank, máy POS tại trường, tổng 
đài 1900 5555 88 Sacombank hoặc cổng thanh toán trực tuyến. Các phương thức thanh 
toán này áp dụng cho gần 1.100 trường học từ mầm non đến bậc trung học phổ thông và 
một số trường cao đẳng, đại học khác trên toàn quốc. 

+ Từ ngày 1-3-2022, Sacombank triển khai chính sách miễn phí giao dịch chuyển 
tiền trực tuyến dành cho tất cả khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ Internet Banking, 
Mobile Banking và ứng dụng Sacombank Pay. Theo đó, khách hàng cá nhân sẽ được miễn 

phí mọi giao dịch chuyển qua Internet Banking, Mobile Banking và Sacombank Pay với hạn 
mức chuyển tiền lên đến 10 tỷ đồng/giao dịch/ngày. Đặc biệt, khách hàng sử dụng Combo 
4.0 tại Sacombank còn được miễn phí phát hành/thường niên Thẻ thanh toán, miễn phí 
báo giao dịch tự động trên Sacombank Pay và miễn phí quản lý tài khoản. Bên cạnh đó, 
Sacombank còn miễn phí một số dịch vụ trên ứng dụng Sacombank Pay như mở tài khoản 
số đẹp, rút tiền mặt bằng QR tại ATM, miễn phí duy trì dịch vụ và phí quản lý tài khoản mà 
không yêu cầu duy trì số dư tối thiểu. 

 

LUÂN CHUYỂN VỐN VÀ ĐẦU TƯ  

Lâm Đồng đề xuất bổ sung 4 dự án điện gió có mức đầu tư 7.600 
tỷ đồng 

Ngày 3/3/2022, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, Sở đã báo cáo UBND 
tỉnh Lâm Đồng để cơ quan này xem xét, trình Bộ Công Thương thẩm định trình Chính 
phủ phê duyệt, bổ sung Cụm dự án nhà máy điện gió Đơn Dương (huyện Đơn Dương) 
vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, giai đoạn 2021-2030. 

Theo đó, Cụm dự án nhà máy điện gió Đơn Dương 1, 2, 3 và 3A có tổng công suất 
gần 200MW do Công ty cổ phần đầu tư EMI thực hiện. Tổng mức đầu tư dự toán 7.600 
tỷ đồng. 

Các nhà máy điện gió này được khảo sát, xây dựng tại thị trấn D’ran và các xã Lạc 
Xuân, Ka Đô, P’ró (huyện Đơn Dương), nằm kế bên dự án điện gió Cầu Đất (thành phố 
Đà Lạt) đang thi công. 

Diện tích tối đa cho mỗi nhà máy trên khoảng 32 ha. Theo kế hoạch, 4 nhà máy 
điện gió tại huyện Đơn Dương sẽ có 12 trụ tuabin. 

Mỗi trụ có công suất từ 4-4,2MW, chiều cao khoảng 100m, đường kính cánh 150m. 
Dự kiến, cụm dự án 4 nhà máy điện gió Đơn Dương sẽ có sản lượng điện phát lên lưới 
hơn 170 MWh/năm. 

Theo khảo sát của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, cụm dự án điện gió nêu trên 
sẽ ảnh hưởng đến hơn 4.500ha rừng phòng hộ, rừng sản xuất của địa phương nếu căn 
cứ theo quyết định điều chỉnh quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng 
tỉnh Lâm Đồng 2016 – 2025, định hướng đến 2030. Ngoài ra, diện tích đất ngoài lâm 
nghiệp bị ảnh hưởng hơn 800ha. 

Trà Vinh có thêm nhà máy điện gió với vốn đầu tư 3.860 tỷ đồng 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và 
chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Nhà máy điện gió Thăng Long, công suất 96 MW, 
có tổng vốn đầu tư 3.860 tỷ đồng. 
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Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Điện gió Thăng Long Trà Vinh, xã Lương Hòa A, 
huyện Châu Thành. Đây là dự án điện gió thứ 9 trên địa bàn tỉnh được cấp chủ trương 
đầu tư. 

Dự án Nhà máy điện gió Thăng Long được lắp đặt tối đa 24 tuabin gió, xây dựng 
trên tổng diện tích gần 600ha; trong đó, gần 545ha là diện tích mặt nước tại huyện 
Duyên Hải, trên 53ha ở đất liền nằm trong Khu Kinh tế Định An, gồm các hạng mục: trạm 
biến áp, nhà điều hành, cầu dẫn, móng trụ đường dây 220kV, đường vận hành và hành 
lang an toàn đường dây. Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành nghiệm thu và phát điện 
thương mại vào quý 3/2023. 

Tính đến nay, tỉnh Trà Vinh đã có 5 công trình điện gió hoàn thành và hòa vào lưới 
điện quốc gia. Năm công trình điện gió này có 79 trụ tuabin gió trải dài từ vùng biển xã 
Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải đến xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, với tổng vốn đầu tư 
hơn 16.000 tỷ đồng, tổng công suất 322MW. 

Theo tính toán, các công trình này cung cấp nguồn năng lượng sạch với sản lượng 
điện khoảng 1.200 triệu kWh/năm, doanh thu đạt trên 1.300 tỷ đồng, nộp ngân sách 500 
tỷ đồng và giải quyết việc làm cho 300 lao động. 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh đang kiến nghị Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, chấp thuận bổ sung các dự án điện gió, điện Mặt Trời, điện sinh khối, 
điện khí của tỉnh Trà Vinh với tổng công suất hơn 46.500MW vào Quy hoạch điện VIII (Quy 
hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045). 

Hải Dương đề xuất đầu tư 52,7 km vành đai V qua địa bàn trị giá 
23.390 tỷ đồng 

UBND tỉnh Hải Dương vừa có công văn gửi Bộ GTVT đề xuất đầu tư đường vành 
đai V - Vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Cụ thể, lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương đề nghị Bộ GTVT tham mưu Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương giao tỉnh này thực hiện đầu tư xây dựng tuyến 
đường vành đai V – Vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương; 

Về nguồn vốn đầu tư, UBND tỉnh Hải Dương đề nghị Chính phủ hỗ trợ vốn ngân 
sách trung ương cho tỉnh để thực hiện phần xây lắp, ngân sách địa phương sẽ thực hiện 
công tác giải phóng mặt bằng. 

Khái toán kinh phí đầu tư dự án trên qua địa bàn tỉnh Hải Dương với chiều dài 
52,7km, quy mô đường ô tô cao tốc 6 làn xe, nền đường rộng 33m là khoảng 23.390 tỷ 
đồng; trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 3.150 tỷ đồng; xây lắp và các chi phí khác 
là 18.400 tỷ đồng; dự phòng là 1.840 tỷ đồng. 

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050), đường 
vành đai V – Vùng Thủ đô là trục cao tốc quốc gia quan trọng phục vụ kết nối và phát 
triển kinh tế xã hội cho 8 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Thái Bình, Hải 
Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc. Đoạn vành đai 5 – Vùng Thủ đô qua địa 
phận tỉnh Hải Dương có chiều dài 52,7 km có vị trí, vai trò là trục Bắc - Nam của tỉnh Hải 
Dương, kết nối các trục giao thông quan trọng quốc gia gồm: cao tốc Hà Nội – Hải 
Phòng, Quốc lộ 5, Quốc lộ 18 và cao tốc Nội Bài - Hạ Long. 

Việc sớm triển khai đầu tư đoạn tuyến này sẽ phân bổ lưu lượng cho Quốc lộ, 
Quốc lộ 5 vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng hiện chưa khai thác hiệu quả, hỗ trợ giải quyết 
tình trạng quá tải và mất an toàn giao thông cho Quốc lộ 37, Quốc lộ 38,  Quốc lộ 17B, 
Quốc lộ 5 và  Quốc lộ 8; góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 
Hải Dương và các tỉnh trong vùng thủ đô Hà Nội. 

https://baodautu.vn/
https://baodautu.vn/dau-tu-d2/
https://baodautu.vn/o-to-xe-may-d9/
https://baodautu.vn/thoi-su-d1/
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Hải Phòng sắp có hai dự án nhà ở cho 14.000 công nhân với 
mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng 

Ngày 25/2, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức trao giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư cho hai dự án xây dựng nhà ở công nhân tại khu vực Đình Vũ (quận Hải 
An) của Công ty TNHH Pegatron Việt Nam và Công ty TNHH Universal Scientific 
Industrial Việt Nam. 

Theo đó, dự án xây dựng khu nhà ở công nhân viên của nhà đầu tư Công ty TNHH 
Pegatron Việt Nam tại một phần Lô ĐO 120-03 (trong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 
quận Hải An) thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, quận Hải An, với tổng vốn đầu tư 68,3 
triệu USD (tương đương hơn 1.558 tỷ đồng). Diện tích đất sử dụng 5,6ha, quy mô xây 
dựng 8 tòa ký túc xá 10 tầng và 1 tòa nhà tiện ích công cộng 4 tầng, phục vụ nhu cầu lưu 
trú cho 10.000 công nhân. 

Dự án xây dựng khu nhà ở công nhân viên của nhà đầu tư Công ty TNHH 
Universal Scientific Industrial Việt Nam tại một phần Lô ĐO 120-03 (trong quy hoạch 
phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An) thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, quận Hải An có 
diện tích sử dụng đất 2,4 ha với tổng vốn đầu tư 18,34 triệu USD (tương đương hơn 418 
tỷ đồng). Quy mô xây dựng 4 tòa ký túc xá 7 tầng và 1 tòa nhà tiện ích công cộng 3 tầng, 
phục vụ nhu cầu lưu trú cho tối đa 4.000 công nhân. 

Hơn 2.700 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông tại Cần Thơ 
giai đoạn 2022-2026 

Mới đây, UBND TP.Cần Thơ ký ban hành Báo cáo số 59/BC-UBND đề xuất dự án 
sử dụng nguồn vốn ODA dự án Phát triển bền vững TP.Cần Thơ thích ứng với biến đổi 
khí hậu. 

Theo đó, TP.Cần Thơ sẽ đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng giao 
thông từ năm 2022-2026 

Dự án Phát triển bền vững TP.Cần Thơ thích ứng với biến đổi khí hậu dự kiến sẽ 
được tài trợ, đồng tài trợ nước ngoài. Các tổ chức hỗ trợ thực hiện dự án là: Ngân hàng 
Thế Giới (WB), Ngân hàng phát triển Á Châu (ADB), Tổ chức tài chính phát triển công 
cộng toàn diện của Pháp (AFD) và Tổ chức tài chính phát triển của Đức (KfW). 

Dự án gồm 2 hợp phần: Nâng cấp, mở rộng tuyến Cần Thơ - Hậu Giang (Quốc lộ 
61C) giai đoạn 2 (đoạn qua địa phận TP.Cần Thơ); Đường kết nối quận Ô Môn, huyện 
Thới Lai, TP.Cần Thơ với huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. 

Theo UBND TP.Cần Thơ, hiện trạng kết nối Cần Thơ - Hậu Giang chủ yếu thông 
qua các tuyến Quốc lộ 61C, Quốc lộ 61 có quy mô nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu lưu 
thông hiện tại và tương lai. Để đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế và phát triển bền vững 
thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/9/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về 
phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, TP.Cần 
Thơ ngoài việc đầu tư phát triển mạng lưới giao thông trên địa bàn, còn cần chú trọng 
phát triển các tuyến giao thông liên vùng để tăng cường kết nối TP.Cần Thơ với các địa 
phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Hậu Giang nói riêng. 

Đây là tuyến ngắn nhất nối TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với TP.Cần Thơ có tổng 
chiều dài hơn 47km (trong đó đoạn thuộc TP.Cần Thơ hơn 10km), đóng vai trò là trục kết 
nối với các giao thông rất quan trọng của vùng Tây Nam bộ. 
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Tuyến đường nối Vị Thanh - Cần Thơ kết hợp với Quốc lộ 1A, Quốc lộ 61, Quốc lộ 
61C, cầu Cần Thơ bắc qua sông Hậu, tuyến Nam Sông Hậu, tuyến Quản lộ - Phụng 
Hiệp, Quốc lộ 91, Quốc lộ 91B… tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh khu vực 
Đồng bằng sông Cửu Long. 

Hiện trạng kết nối giữa Cần Thơ và Kiên Giang chủ yếu thông qua các tuyến Quốc 
lộ 61C, Quốc lộ 61, Quốc lộ 91 và Quốc lộ 80 có quy mô nhỏ, chưa đáp ứng được nhu 
cầu lưu thông hiện tại và tương lai. Trong tương lai xây dựng cầu Ô Môn, tuyến sẽ góp 
phần hình thành tuyến kết nối liên vùng giữa các tỉnh Đồng Tháp - Cần Thơ - Kiên Giang 

Tổng mức đầu tư dự án Phát triển bền vững TP.Cần Thơ thích ứng với biến đổi khí 
hậu là 2.728,720 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng 
kỹ thuật hơn 394 tỷ đồng, chi phí xây lắp hơn 1.800 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án, tư 
vấn, chi phí khác hơn 120 tỷ đồng, chi phí dự phòng hơn 345 tỷ đồng. Dự kiến cơ cấu 
nguồn vốn: nguồn vốn nước ngoài hơn 1.868 tỷ đồng (100% vốn xây lắp), trong đó, ngân 
sách Trung ương cấp phát hơn 1.681tỷ đồng (90%), địa phương vay lại hơn 186 tỷ đồng 
(10%), vốn trong nước hơn 860 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án 2022-2026. 

Flamingo đầu tư dự án khu dân cư hơn 1.100 tỷ đồng tại Thái Nguyên 

Theo thông báo từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên, liên danh CTCP 
Flamingo Holding Group và CTCP Hồng Hạc Đại Lải là nhà đầu tư duy nhất đáp ứng yêu 
cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án khu dân cư nông thôn mới Tân Thái 
tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ. 

Dự án khu dân cư nông thôn mới Tân Thái có diện tích 29,94 ha với sơ bộ tổng chi 
phí thực hiện hơn 1.108,6 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, tiến độ 
thực hiện từ năm 2021 - 2024. 

Đất đất xây dựng nhà ở quy hoạch mới của dự án là 77.953 m2; diện tích sàn xây 
dựng nhà ở là 89.710 m2. 

Khu dân cư mới có 704 căn nhà ở, trong đó gồm 289 nhà ở phố thương mại, 200 
lô nhà ở liền kề, 124 biệt thự. Nhà ở tái định cư dạng chia lô gồm 91 lô với tổng diện tích 
9.014 m2). Quy mô dân số từ 2.800 - 3.000 người. 

Mục tiêu của dự án nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển Khu du lịch Quốc gia Hồ 
Núi Cốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Xây dựng và phát triển Khu du lịch 
Hồ Núi Cốc đáp ứng các tiêu chí công nhận là Khu du lịch Quốc gia trước năm 2025,... 
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