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THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THƯƠNG MẠI
KINH TẾ TRONG NƯỚC
Kết thúc tháng 2/2022, mặc dù phải đối
mặt với rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid19 lan rộng với số ca nhiễm liên tục tăng lên
các mức cao kỷ lục tại nhiều địa phƣơng,
nhƣng với việc bắt đầu triển khai thực hiện
Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về
chƣơng trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nhìn chung kinh tế trong nƣớc 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 tƣ
nƣớc ngoài tăng quy mô, tiêu thụ nội địa và
xuất khẩu đều đƣợc đẩy mạnh…
Trong lĩnh vực sản xuất, sản xuất công
nghiệp tháng 2/2022 ƣớc tính giảm 12,4% so
với tháng trƣớc 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 lƣợng 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 trƣớc, trong đó doanh thu
dịch vụ lƣu trú , ăn uố ng tăng 12,6% và
doanh thu du lịch lƣ̃ hành tăng 39,4%.
Vốn đầu tƣ thực hiện từ nguồn ngân sách
Nhà nƣớc tháng 02/2022 ƣớc đạt 20,5 nghìn
tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2021.
Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, vốn đầu
tƣ thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nƣớc
ƣớc 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
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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 tƣ nƣớc
ngoài tiếp tục tin tƣởng vào môi trƣờng đầu
tƣ Việt Nam và mở rộng sản xuất kinh doanh
trong bối cảnh chƣơng trình phục hồi, phát
triển kinh tế - xã hội đƣợc triển khai thực hiện.
Diễn biến tích cực của nền kinh tế cũng
đƣợc thể hiện qua số lƣợng doanh nghiệp
quay trở lại hoạt động. Trong 2 tháng đầu
năm 2022, số doanh nghiệp gia nhập và
quay trở lại thị trƣờng 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 trƣớc rất nhiều khó khăn, thách thức,
đặc biệt là nhiều yếu tố rủi ro khó lƣờng 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 hƣởng 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 trƣớc.
Trong bối cảnh này, những giải pháp, chỉ
đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ đã và
đang tạo sự yên tâm, tin tƣởng cho cộng
đồng doanh nghiệp. Trong thời gian tới, với
chiến dịch tiêm phủ vaccinetrên diện rộng,
cộng với chiến lƣợc thích ứng linh hoạt, an
toàn và chủ động với dịch Covid-19, kinh tế
nƣớc ta đƣợc kỳ vọng sẽ tiếp tục từng bƣớc
phục hồi, ổn định và đạt đƣợc các mục tiêu
đặt ra.

KINH TẾ THẾ GIỚI
Tâm điểm của kinh tế toàn cầu hai 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 phƣơng Tây
cũng đáp trả cuộc tấn công của Nga tại
Ucraina bằng một loạt các lệnh trừng phạt
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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 lƣợng
và lƣơng thực toàn cầu, nhất là trong bối
cảnh Ngalà nƣớc 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 trƣờng 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 trƣờng cung cấp ngũ cốc hàng đầu
thế giới, riêng 2 thị trƣờng này hiện chiếm
hơn 25% lƣợng lúa mỳ xuất khẩu, gần 20%
lƣợng ngô và 12% lƣợng giao dịch tất cả các
loại ngũ cốc trên toàn cầu.
Đợt bùng phát căng thẳng giữa NgaUcrainadiễn 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, lƣơng 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 nhƣ việc
các nƣớc đe dọa trừng phạt lẫn nhau đã đẩy
giá cả nhiều mặt hàng lên cao, bao gồm dầu
khí và lƣơng 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 hƣớng hồi phục tích cực sau đại dịch.
Tại Mỹ, lĩnh vực sản xuất đƣợc thúc đẩy nhờ
nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh và ảnh hƣởng
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 trƣớc và cao hơn so
với mức ƣớc tính đạt 58 điểm. Trên thị
trƣờng lao động, báo cáo của ADP cho thấy,
trong tháng 2/2022 khu vực tƣ nhân tại Mỹ
đã tạo thêm 475 nghìn việc làm, cao hơn
nhiều so với ƣớc tính 400 nghìn việc làm
trƣớc đó. Trƣớc triển vọng khả quan của
kinh tế Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED)
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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 châu Âu, kinh tế châu lục trong những
tuần gần đây đã hồi phục rõ nét nhờ các biện
pháp hạn chế để phòng dịch Covid-19 đƣợc
nới lỏng. Theo số liệu của IHS Markit, chỉ số
quản lý sức mua (PMI) của khu vực
Eurozone trong tháng 2/2022 đạt mức 55,8
điểm, cao hơn mức 52,3 điểm đƣợc ghi nhận
vào tháng trƣớc. Trong đó, tăng trƣởng kinh
tế Đức cao nhất trong 6 tháng, với PMI ở
mức 56,2 điểm. Kinh tế Pháp cũng tăng
trƣởng tốt nhất trong 8 tháng với chỉ số PMI
57,4 điểm. Tuy nhiên, niềm tin ngƣời tiêu
dùng khu vực vẫn ở mức thấp. Chỉ số niềm
tin ngƣời tiêu dùng trong tháng 2/2022 ƣớc
tính chỉ đạt -8,8 điểm, giảm thêm 0,3 điểm so
với mức -8,5 điểm trong tháng trƣớc đó,
giảm mạnh hơn nhiều so với mức dự kiến
đạt -8 điểm. Hiện lạm phát tại châu lục đã
tăng lên mức cao nhất trong 25 năm qua do
giá năng lƣợng tăng mạnh và lƣơng đƣợc
điều chỉnh tăng, là nguyên nhân chính kìm
hãm đà phục hồi của các nền kinh tế châu
lục cũng nhƣ tác động xấu tới đời sống của
ngƣời dân.
Tại Trung Quốc, hoạt động sản xuất của
các nhà máy nƣớc này mở rộng trong tháng
2/2022 nhờ lƣợng 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 manh trƣớc các đợt bùng phát Covid19 vẫn đang diễn ra tại nhiều địa phƣơng 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.
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TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – TIỀN TỆ
Tiếp tục triển khai nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp
sau đại dịch
Trong những tuần gần đây, mặt bằng lãi
suất tiền gửi lại nhiều ngân hàng đồng loạt
đƣợc điều chỉnh tăng và dự báo sẽ tiếp tục
xu hƣớng tăng trong thời gian tới nhằm đáp
ứng nhu cầu tín dụng gia tăng trong bối cảnh
cả nƣớc đã quay trở lại trạng thái bình
thƣờng mới, hoạt động sản xuất kinh doanh
phục hồi rõ nét. Hiện một phần không nhỏ
tiền gửi tại ngân hàng đã chảy qua các kênh
đầu tƣ có mức sinh lời tốt hơn nhƣ vàng,
chứng khoán hay bất động sản. Điều này
khiến các NHTM buộc phải cân đối giữa việc
tăng lãi suất tiền gửi để thu hút vốn, nhƣng
đồng thời vẫn giữ mức lãi suất cho vay ở
mức thấp để có thể hỗ trợ đƣợc doanh
nghiệp vƣợt qua đại dịch theo chủ trƣơng
của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nƣớc.
Tính đến tuần đầu tháng 3/2022, những
ngân hàng có lãi suất cao nhất vẫn chủ yếu
là ngân hàng nhỏ, trong khi lãi suất huy động
ở nhóm ngân hàng lớn ít biến động và thuộc
nhóm thấp nhất. Hiện lãi suất tiết kiệm cao
nhất trên thị trƣờng là 7,6%/năm tại ngân
hàng SCB. Tuy nhiên, để đƣợc hƣởng mức
lãi suất này, khách hàng phải gửi tiết kiệm từ
500 tỷ đồng trở lên. Đối với số tiền thấp hơn,
lãi suất cao nhất tại ngân hàng này là
7,35%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 18 tháng trở
lên khi gửi tiết kiệm online. Lãi suất kỳ hạn 15
tháng ở mức 7,3%/năm.
Ngân hàng có lãi suất cao thứ 2 hiện nay
là NamABank, với mức lãi cao nhất là
7,4%/năm khi gửi online kỳ hạn từ 16 tháng
trở lên. Đối với kỳ hạn từ 12 tháng – 15
tháng, lãi suất là 7,2%/năm. Đây cũng đang
là ngân hàng có lãi suất kỳ hạn dƣới 1 năm
cao nhất. Cụ thể, vừa qua NamABank đã
tăng lãi suất kỳ hạn 11 tháng thêm 0,3 điểm
% lên 6,8%/năm. Lãi suất kỳ hạn 8 tháng
tăng 0,1 điểm % lên 6,5%/năm.
Trong các ngân hàng lớn, nhóm có lãi suất
cao hơn có thể kể đến Sacombank hay SHB.
Cụ thể, Sacombank có lãi suất cao nhất là
6,8%/năm áp dụng cho hình thức gửi online
4

kỳ hạn 36 tháng. Còn tại SHB, lãi suất kỳ hạn
36 tháng ở mức 6,55%/năm. Nhóm thấp nhất
là Techcombank và "Big 4": Vietcombank,
VietinBank, BIDV, Agribank. Trong đó,
Vietcombank, BIDV, Agribank có lãi suất cao
nhất là 5,5%/năm, còn VietinBank là
5,6%/năm khi gửi tại quầy. Nếu gửi online,
khách hàng có thể đƣợc cộng thêm 0,1-0,3
điểm phần trăm. Techcombank có lãi suất
cao nhất là 5,8%/năm nhƣng chỉ áp dụng kỳ
hạn 26 tháng cho khách hàng ƣu tiên gửi từ
3 tỷ đồng trở lên.

Lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức cao
Cùng với xu hƣớng tăng của lãi suất huy
động, kể từ sau Tết nguyên đán đến nay, lãi
suất và doanh số cho vay trên thị trƣờng liên
ngân hàng cũng duy trì ở mức khá cao sau
thời gian dài ở mức thấp. Đến ngày
02/03/2022, lãi suất cho vay qua đêm đứng ở
mức 2,56%/năm, kỳ hạn 1 tuần 2,46%/năm;
kỳ hạn 1 tháng 2,68%/năm, kỳ hạn 3 tháng
3,18%/năm. Mặc dù các mức lãi suất này đã
giảm đáng kể so với mức cao kỷ lục trong 02
năm qua đƣợc ghi nhận vào ngày 10/2/2022,
nhƣng vẫn cao hơn từ 0,2-0,8 điểm phần
trăm so với thời điểm đầu năm 2022.
Trƣớc đó, lãi suất cho vay qua đêm trên
thị trƣờng liên ngân hàng bình quân cả năm
2021 chỉ ở mức 0,74%/năm và cũng chỉ
xoay quanh mức này trong suốt 3 tháng mở
cửa kinh tế trở lại vào cuối năm 2021 cho dù
thời điểm đó tín dụng phục hồi mạnh. Vì vậy,
diễn biến lãi suất qua đêm duy trì ở mức cao
trên 2%/năm nhƣ hiện nay là tín hiệu cho
thấy nhu cầu vốn của các ngân hàng đang ở
mức cao.
Tuy nhiên, nhu cầu vốn của các ngân
hàng hiện nay đƣợc đánh giá là mang tính
thời điểm và sẽ sớm ổn định trở lại bởi
thanh khoản của hệ thống còn nhiều yếu tố
vĩ mô hỗ trợ, đặc biệt là trong bối cảnh thu
hút vốn FDI vẫn đang khả quan trong khi
hoạt động xuất khẩu duy trì tốc độ tăng
trƣởng tích cực.
Số 1 tháng 3 năm 2022
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Lãi suất bình quân liên ngân hàng qua các thời điểm trong năm 2022
Thời hạn
Qua đêm
1 Tuần
2 Tuần
1 Tháng
3 Tháng
6 Tháng
9 Tháng

28/02/2022
2,56
2,46
2,58
2,68
3,18
3,9
3,96

Mặc dù tăng lãi suất tiền gửi, nhƣng hiện
các ngân hàng thƣơng mại vẫn triển khai
những những gói lãi suất cho vay ƣu đãi
dành cho cá nhân cũng nhƣ doanh nghiệp
đầu tƣ vào sản xuất kinh doanh trong bối
cảnh các cơ quan quản lý đang áp dụng chủ
trƣơng kích cầu tín dụng với chính sách tiền
tệ đang hƣớng về hỗ trợ doanh nghiệp và ƣu
tiên tập trung vào các lĩnh vực phục hồi kinh
tế trong năm 2022. Cụ thể, trong 2 năm 2022
và 2023, thông qua Chƣơng trình phục hồi
và phát triển kinh tế - xã hội, sẽ có gói ngân
sách hỗ trợ cấp bù 2% lãi suất cho vay trị giá
khoảng 40.000 tỷ đồng thông qua ngân
hàng. Hiện NHNN đang dự thảo nghị định
hƣớng dẫn thực hiện gói hỗ trợ lãi suất này
và lấy ý kiến các bộ, ngành, doanh nghiệp,
dự kiến sẽ ban hành để triển khai trong
tháng 3/2022.
Cụ thể, dự thảo quy định, đối tƣợng đƣợc
hỗ trợ lãi suất là doanh nghiệp, hợp tác xã,
hộ kinh doanh thuộc các ngành nghề: hàng
không, vận tải kho bãi; du lịch; dịch vụ lƣu
trú, ăn uống; giáo dục và đào tạo; nông
nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công
nghiệp, chế biến, chế tạo; xuất bản phần
mềm; lập trình máy vi tính và hoạt động có
liên quan; hoạt động dịch vụ thông tin. Các
trƣờng hợp khác cũng đƣợc hỗ trợ với mục
đích sử dụng vốn để xây dựng nhà ở cho
công nhân mua, thuê và thuê mua; xây dựng
nhà ở xã hội; cải tạo chung cƣ cũ thuộc danh
mục dự án do Bộ Xây dựng công bố. Mức lãi
suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm đối

15/02/2022
2,89
3
2,56
3,58
3,31
3,92
4,02

10/2/2022
3,4
3,3
3,3
2,88
3,23
5,01
4,04

4/1/2022
1,8
1,91
2,31
2,02
3
3,06
3,82

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước
với khoản vay đƣợc giải ngân trong khoảng
thời gian từ 11/1/2022 đến hết 31/12/2023.
Để đƣợc hỗ trợ lãi suất thông qua
Chƣơng trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, khách hàng phải có đơn đề nghị và
đƣợc ngân hàng cho vay chấp thuận tại thời
điểm giải ngân, hoặc thời điểm ký kết thỏa
thuận cho vay. Đáng lƣu ý, dự thảo của
NHNN cũng đề ra nguyên tắc cụ thể để ngăn
ngừa việc trục lợi chính sách. Đó là nếu
khách hàng sử dụng vốn vay không đúng
mục đích theo kết luận của các cơ quan, đơn
vị có thẩm quyền thì khách hàng có trách
nhiệm hoàn trả cho ngân hàng số tiền đã
đƣợc hỗ trợ lãi suất để hoàn trả ngân sách
nhà nƣớc. Quy định này đƣợc đánh giá
nhằm tránh trƣờng hợp doanh nghiệp thuộc
đối tƣợng ƣu tiên hỗ trợ lãi suất sử dụng vốn
vay vào các mục đích khác, nhất là đầu tƣ
vào các lĩnh vực không đƣợc ƣu tiên nhƣ bất
động sản, chứng khoán…
Đây là nội dung hỗ trợ mà doanh nghiệp
và cả các ngân hàng thƣơng mại đều đang
mong đợi hƣớng dẫn chi tiết để sớm đi vào
thực thi trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhằm
đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh,
các ngân hàng thƣơng mại sẽ không hạ
chuẩn cho vay đối với gói hỗ trợ này. Trong
khi đó, “sức khỏe” của nhiều doanh nghiệp
thời gian qua đã bị ảnh hƣởng nghiêm trọng
do dịch Covid-19 kéo dài nên việc siết chặt
điều kiện cấp tín dụng sẽ khiến các doanh
nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp
cận nguồn vốn ƣu đãi.

Tỷ giá USD/VND đứng trước sức ép điều chỉnh tăng
Bám sát diễn biến của thị trƣờng tiền tệ
thế giới, thị trƣờng ngoại hối trong nƣớc hai
tuần qua ghi nhận xu hƣớng tăng của tỷ giá
USD/VND tại các ngân hàng thƣơng mại và
NHNN.
Số 1 tháng 3 năm 2022

Tính đến phiên giao dịch ngày 03/3/2022,
tỷ giá USD/VND tại VCB đứng ở mức 22.670
đồng/USD (mua vào) và 22.980 đồng/USD
(bán ra), tăng 70 đồng (tƣơng đƣơng mức
tăng 0,31% ở cả hai chiều mua và bán) so
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với thời điểm giữa tháng 2/2022. TạiBIDV, tỷ
giá USD/VND cũng tăng 80 đồng/USD ở cả
hai chiều so với 2 tuần trƣớc đó, đƣợc niêm
yết ở mức 22.690 đồng/USD (mua vào) –
22.970 đồng/USD (bán ra). Trong khi đó,
Vietinbank niêm yết tỷ giá ở mức 22.700
đồng/USD (mua vào) – 22.980 đồng/USD
(bán ra).

USD trên thị trƣờng tự do đƣợc giao dịch
(mua - bán) ở quanh mức 23.440 đồng/USD23.490 đồng/USD, giảm tƣơng ứng 60
đồng/USD ở cả hai chiều mua và bán so với
2 tuần trƣớc đó.

Hiện sức ép tăng giá với tỷ giá USD/VND
đã xuất hiện sau thời gian dài duy trì ổn định,
trong bối cảnh đồng USD có xu hƣớng mạnh
Tỷ giá trung tâm do NHNN công bố, áp
lên ở thị trƣờng thế giớicộng với nguồn cung
dụng cho ngày 03/3/2022 là 23.143
ngoại tệ “chững lại” sau khi giai đoạn cao
đồng/USD, tăng 30 đồng/USD (tƣơng đƣơng
điểm nguồn kiều hối đã qua và cán cân
tăng 0,13%) so với thời điểm giữa tháng
thƣơng mại thâm hụt ƣớc tính lên tới 2,3 tỷ
2/2022. So với thời điểm đầu năm 2022, tỷ
USD trong tháng 2/2022, tính chung 2 tháng
giá trung tâm tăng 0,06%. Với biên độ +/-3%
đầu năm nhập siêu tới 936 triệu USD. Tuy
đang đƣợc áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân
nhiên, trong thời gian tới dự báo cán cân
hàng đƣợc áp dụng vào thời điểm ngày
thƣơng mại sẽ nhanh chóng đƣợc cải thiện
03/3/2022 là 23.837 đồng/USD và tỷ giá sàn
khi xuất khẩu hồi phục và góp phần đƣa tỷ
là 22.449 đồng/USD.Trong khi đó, tỷ giá
giá USD/VND ổn định trở lại.
Giá bán một số ngoại tệ tại NHTM (Theo giá bán của VCB)
Mã NT
AUD
CAD
CHF
EUR
GBP
HKD
JPY
KRW
MYR
SGD
THB
USD
Tỷ giá TT

Ngày
3/3/2022
16.924,20
18.365,21
25.220,74
26.115,64
31.094,21
2.970,15
202,98
19,99
5.517,54
17.131,56
716,94
22.980
23.143

So với ngày
17/2/2022
(%)
1,46
0,76
0,44
-2,05
-1,05
0,14
0,26
-0,30
0,22
-0,56
-0,53
0,31
0,13

So với đầu
năm 2022
(%)
1,41
1,33
0,07
-1,39
-0,77
0,11
0,91
0,05
0,61
0,59
2,73
0,35
0,06

So với đầu
năm 2021
(%)
-6
-0,29
-4,95
-9,79
-2,96
-1,81
-10,9
-10,84
-5,18
-3,51
-8,57
-0,91
0,05

So với đầu
năm 2020
(%)
5,17
2,18
4,87
-1,01
1,78
-1,07
-4,75
-4,95
-3,64
-0,85
-8,31
-1,08
-0,13

(Nguồn: Vietcombank và Ngân hàng Nhà nước)
Trên thị trƣờng tiền tệ thế giới, tỷ giá đồng
(EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở
USD đƣợc điều chỉnh tăng so với hầu hết
mức 97,51 điểm, tăng 1,63 điểm so với mức
các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ trong bối
95,88 điểm trong hai tuần trƣớc đó.
cảnh căng thẳng giữa Nga và Ucraina liên
Trong khi đó, đồng CAD tiếp đà tăng sau
tục leo thang cộng với Cục Dự trữ Liên bang
khi Ngân hàng Trung ƣơng Canada tăng lãi
Mỹ (FED) sẽ tiếp tục với kế hoạch tăng lãi
suất thêm 25 điểm cơ bản lên 0,50% trong
suất trong tháng này nhằm kiềm chế lạm
lần tăng đầu tiên kể từ tháng 10/2018 và cho
phát dù tình hình địa chính trị bất ổn.
biết sẽ tiếp tục giai đoạn tái đầu tƣ cho
Bên cạnh đó, các số liệu vĩ mô mới công
chƣơng trình mua trái phiếu của mình.
bố đều cho thấy kinh tế Mỹ đang trong xu
Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/3/2021, tỷ
hƣớng hồi phục rõ nét trên tất cả các lĩnh
giá Eur/USD giảm 2,2% so với thời điểm
vực cơ bản nhƣ hoạt động sản xuất, tiêu
giữa tháng 2/2022xuống1,11026 USD/Eur; tỷ
dùng, dịch vụ hay thị trƣờng lao động.
giá GBP/USD giảm 1,24% xuống 1,341
Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/3/2022,
USD/GBP, tỷ giá USD/AUDgiảm 1,69%
chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lƣờng biến
xuống1,368AUD/USD; tỷ giá USD/JPYtăng
động đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt
0,38% lên 115,66 JPY/USD.
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Tỷ giá một số đồng tiền giao dịch chủ yếu trên thế giới
Cặp tỷ giá
Eur/USD
GBP/USD
USD/INR
USD/AUD
USD/CAD
USD/ZAR
USD/NZD
USD/JPY
USD/SGD
USD/CNY

Ngày
3/3/2022
1,11026
1,341
75,6864
1,36884
1,262546
15,33543
1,474248
115,6619
1,356423
6,316264

So với ngày
17/2/2022
(%)
-2,22
-1,24
0,79
-1,69
-0,68
1,89
-1,49
0,38
0,88
-0,31

So với đầu
năm 2022
(%)
-1,87
-0,93
1,64
-1,67
-1,22
-3,77
-0,27
-0,15
-0,17
-0,9

So với đầu
năm 2021
(%)
-9,94
-1,41
3,51
6,71
-0,39
1,82
7,52
12,14
2,88
-2,17

So với đầu
năm 2020
(%)
-0,95
1,45
6,08
-4,17
-2,69
9,7
-0,89
6,3
0,7
-9,31

(Nguồn: xe.com)

VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN
Kinh tế Việt Nam sẽ phát triển vượt kỳ vọng
Các quỹ đầu tƣ nƣớc ngoài đều có
những dự báo tích cực về triển vọng phục
hồi kinh tế Việt Nam và tăng trƣởng ổn định
dòng vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI)
trong năm 2022.
Tăng trưởng đang phục hồi ổn định
Hầu hết dự báo của các quỹ đầu tƣ nƣớc
ngoài đều cho thấy, Việt Nam sẽ đạt tăng
trƣởng GDP khoảng 7,5% trong năm 2022,
nhƣng không quá ngạc nhiên nếu nền kinh
tế sẽ tăng trƣởng với tốc độ nhanh hơn nhờ
sự phục hồi mạnh mẽ của tiêu dùng nội địa,
hoạt động xây dựng, du lịch quốc tế, cũng
nhƣ nhờ gói kích cầu tài chính của Chính
phủ trị giá 15 tỷ USD.
Sự bùng nổ của việc tái mở cửa nền kinh
tế nội địa sẽ là động lực lớn nhất cho tăng
trƣởng kinh tế trong năm nay. Chiếm khoảng
1/3 nền kinh tế Việt Nam, tiêu dùng nội địa
đã bị suy giảm nghiêm trọng vào năm ngoái.
Gói kích cầu bao gồm cắt giảm thuế giá trị
gia tăng từ 10% xuống 8%, hứa hẹn thúc đẩy
tiêu dùng trong nƣớc.
Với triển vọng tích cực, kỳ vọng, tiêu dùng
hộ gia đình của Việt Nam sẽ phục hồi từ mức
giảm 6% vào năm 2021 lên mức tăng 5%
vào năm 2022, vẫn thấp hơn nhiều so với tỷ
lệ tăng trƣởng hàng năm khoảng 8-9% trƣớc
đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, tiêu dùng
trong nƣớc sẽ đƣợc thúc đẩy bởi sự phục hồi
của du lịch nƣớc ngoài, chiếm khoảng 8%
GDP trƣớc đại dịch.
Số 1 tháng 3 năm 2022

Các cuộc khảo sát gần đây ở Mỹ và một
số quốc gia khác chỉ ra rằng, nhu cầu du lịch
đến Việt Nam đang tăng mạnh. Do vậy,
nhiều tổ chức đã kỳ vọng, sự phục hồi một
phần của du lịch quốc tế sẽ thúc đẩy tăng
trƣởng GDP Việt Nam ít nhất 3% trong năm
nay và tăng cao hơn nữa vào năm 2023 khi
khách du lịch Trung Quốc dự kiến quay trở
lại thị trƣờng Việt Nam.
Thêm vào đó, hơn 1/3 chi tiêu trong gói
kích cầu sẽ đƣợc dành cho phát triển kết cấu
hạ tầng và việc Chính phủ dƣờng nhƣ đã
tích cực đầu tƣ hơn trong cuối năm 2021 sẽ
trở thành tiền đề để phát triển hạ tầng. Do
đó, kỳ vọng, tăng trƣởng hoạt động xây dựng
(chiếm khoảng 6% GDP của cả nƣớc) sẽ
tăng từ 0,6% vào năm 2021 lên 10% vào
năm 2022, tƣơng đƣơng mức tăng trƣởng
trung bình trƣớc đại dịch.
Việt Nam tiếp tục là điểm đến của dòng
vốn FDI
Lĩnh vực sản xuất chiếm hơn 20% và
đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nền
kinh tế Việt Nam trong suốt đại dịch. Dự báo,
lĩnh vực này có thể đóng góp ít hơn trong
năm nay. Nhu cầu đối với mặt hàng cho nhà
ở nhƣ tivi và đồ nội thất đang giảm tại Mỹ và
các nơi khác.
Tuy nhiên, Chỉ số Nhà quản trị mua hàng
(PMI) của Việt Nam đã tăng mạnh trong
tháng Giêng, nhờ lƣợng đơn hàng từ khách
hàng nƣớc ngoài tăng nhanh nhất trong hơn
7
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4 năm qua. Công ty FDI cũng tăng cƣờng
nhập khẩu các nguyên liệu cần thiết để đáp
ứng các đơn đặt hàng. Do đó, ngành sản
xuất có thể sẽ tăng trƣởng mạnh hơn mong
đợi trong năm nay.
Triển vọng phát triển dài hạn của lĩnh vực
sản xuất vẫn rất mạnh mẽ và tiếp tục đƣợc
hỗ trợ bởi dòng vốn FDI. Thực tế, Việt Nam
vẫn là điểm đến của dòng vốn FDI trong 2
năm đại dịch. Theo số liệu của Liên hợp
quốc, trong khi FDI của Việt Nam giảm 3%
trong 2 năm qua, thì vốn FDI giảm hơn 40%
trên toàn cầu chỉ tính riêng năm 2020.
Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nƣớc
Việt Nam đã đạt đƣợc thỏa thuận về cơ bản
loại bỏ rủi ro Mỹ sẽ áp đặt thuế quan đối với
hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị
trƣờng này. Điều này cùng với chiến dịch
tiêm chủng thần tốc của Việt Nam có thể sẽ

thu hút dòng vốn FDI mạnh mẽ hơn trong
thời gian tới.
Bên cạnh đó, Tập đoàn LEGO (Đan
Mạch) - vốn nổi tiếng với cam kết về tính
bền vững - sẽ xây dựng nhà máy trung hòa
carbon đầu tiên trên thế giới tại Việt Nam.
Khoản đầu tƣ này sẽ góp phần khẳng định
các giá trị ESG (môi trƣờng, xã hội, chính
trị) của Việt Nam và thu hút các nhà sản
xuất nƣớc ngoài đang ƣu tiên phát triển bền
vững.
Cùng với những thông tin tích cực về nền
kinh tế, các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài cũng
không quá lo lắng về lạm phát. Mặc dù tỷ lệ
này đang tăng vọt ở nhiều quốc gia trên thế
giới, bao gồm cả Mỹ, với mức trên 7%,
nhƣng lạm phát chƣa đƣợc ghi nhận tại hầu
hết các quốc gia đang phát triển ở châu Á,
trong đó có Việt Nam.

Những lĩnh vực sẽ hưởng lợi từ hiệp định thương mại lớn nhất
có hiệu lực trong năm 2022
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu
vực RCEP đƣợc ký kết vào tháng 11/2020 và
có hiệu lực từ đầu năm 2022. Trong bối cảnh
đối phó với những tác động chƣa từng có
tiền lệ của đại dịch COVID-19, FTA thứ 15
của Việt Nam mang nhiều kỳ vọng trở thành
một xung lực mới cho nền kinh tế và các
doanh nghiệp Việt Nam để có thể phục hồi
và tăng trƣởng sau đại dịch.
Về mặt quy mô, dù thiếu sự tham gia của
Ấn Độ, quy mô RCEP vẫn vƣợt qua Hiệp
định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái
Bình Dƣơng (CPTPP) và Hiệp định Đối tác
Kinh tế Nhật Bản - EU. Các nền kinh tế thành
viên RCEP có tổng dân số 2,27 tỷ ngƣời,
chiếm khoảng 30% dân số thế giới. Tổng
GDP là 25,8 nghìn tỷ USD, gần một phần ba
GDP toàn cầu.
RCEP bao gồm gần nhƣ toàn bộ các đối
tác thƣơng mại và đầu tƣ quan trọng nhất
của Việt Nam. Thƣơng mại giữa Việt Nam
với các đối tác trong RCEP chiếm hơn một
nửa (55%) tổng thƣơng mại của Việt Nam
năm 2020 (trong đó xuất khẩu chiếm 41%,
nhập khẩu chiếm 71%). Về đầu tƣ trực tiếp
từ các nƣớc RCEP vào Việt Nam lũy kế đến
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tháng 10/2021 cũng chiếm tới 62% tổng đầu
tƣ trực tiếp nƣớc ngoài của Việt Nam.
RCEP đƣợc thực thi sẽ giúp quá trình khai
báo quy tắc xuất xứ "dễ thở" hơn so với các
hiệp định thƣơng mại tự do trƣớc đây nhất là
các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.
Trong đó lộ trình cắt giảm thuế của ngành dệt
may, có thể bắt đầu ngay đối với Singapore
hoặc kéo dài đến 15-20 năm đối với các 13
nƣớc còn lại.
Trong khi các hiệp định thƣơng mại tự do
trƣớc đó giữa Việt Nam với Nhật Bản (VJ
FTA), giữa ASEAN với Nhật Bản (AJCEP)
đều yêu cầu quy tắc xuất xứ hai công đoạn,
với Hiệp định RCEP, Việt Nam có thể nhập
vải bất cứ đâu, chỉ cần cắt may tại Việt Nam
(chuyển đổi chƣơng sản phẩm) là có thể
đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế khi xuất khẩu vào
Nhật Bản.
Với mặt hàng nhƣ giày dép, tỷ lệ xóa bỏ
thuế quan ngay từ 0% đến 100% tuỳ nƣớc,
những nƣớc có tỷ lệ xóa bỏ thuế quan cao
nhất là Singapore (100%), Hàn Quốc (94,2%),
Malaysia 70%, Lào (64,3%). Nhƣng các nƣớc
còn lại sẽ xóa dần thuế quan với Việt Nam
trong vòng 15-20 lên dần đến tỷ lệ 100%.
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Những nƣớc hào phóng nhất ngay lập tức
gỡ bỏ gần 100% hàng rào thuế quan xuất
khẩu đối với thuỷ hải sản là Australia, Brunei,
Malaysia, Singapore, Philippines, New
Zealand… Với mặt hàng này, các hiệp định
nhƣ EVFTA, AJCEP đều yêu cầu xuất xứ
thuần túy tại Việt Nam, nhƣng hiệp định
RCEP cho phép nhập khẩu con giống từ bất
cứ đâu, hoặc con giống đƣợc nuôi trồng tại
Việt Nam và xuất khẩu mà vẫn đƣợc hƣởng
ƣu đãi.
Ngoài ra, ngành xuất khẩu rau quả và đồ
gỗ trong nƣớc cũng sẽ hƣởng lợi ngay khi
RCEP có hiệu lực vào 2022.
Đổi lại Việt Nam cũng cam kết thuế quan
ƣu đãi cho các nƣớc trong RCEP đối với các
ngành mà Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu
lớn. Những ngành hƣởng lợi bao gồm: Máy
móc thiết bị, ô tô, đồ nhựa, và các loại thịt

sống… Tất cả các ngành này sẽ đƣợc giảm
thuế dần trong 15-20 năm.
Đối với máy móc thiết bị giảm ngay 70,4%
thuế, giảm đến 91,6% khi hết lộ trình ký kết.
Với nhập khẩu đồ nhựa, giảm ngay đến
68,6% và giảm sâu sau 15 năm lên đến 97%
tuỳ nƣớc đối tác. Nhƣng riêng đối với ngành
ô tô, do xu hƣớng bảo hộ ngành ô tô trong
nƣớc nên Việt Nam chỉ giảm 9,4% thuế quan
năm 2022, giảm sâu nhất sau 15-20 năm
cũng chỉ ở mức 27-33%.
Về cơ bản hiệp định RCEP tạo môi trƣờng
cạnh tranh gay gắt hơn, doanh nghiệp cũng
phải chuẩn bị tâm thế, sẵn sàng trong môi
trƣờng cạnh tranh mới. Để đƣợc hƣởng ƣu
đãi thuế quan thì sẽ yêu cầu hàng hóa phải
đáp ứng các quy tắc xuất xứ cao hơn, là
thách thức và động lực đổi mới cho doanh
nghiệp Việt Nam.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục khởi sắc
Theo Tổng Cục Thống kê, sản xuất công
nghiệp tháng 02/2022 ƣớc tính giảm 12,4%
so với tháng trƣớc do thời gian nghỉ Tết
Nguyên đán Nhâm Dần phần lớn tập trung
trong tháng 2. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm
trƣớc, sản xuất công nghiệp tháng 02/2022
tiếp tục khởi sắc với mức tăng 8,5%; tính
chung 2 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản
xuất toàn ngành công nghiệp tăng 5,4% so
với 2 tháng đầu năm 2021.
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp
(IIP) tháng 02/2022 ƣớc tính giảm 12,4% so
với tháng trƣớc và tăng 8,5% so với cùng kỳ
năm trƣớc. Trong đó, so với cùng kỳ năm
trƣớc, ngành khai khoáng giảm 4,1%; ngành
chế biến, chế tạo tăng 10%; sản xuất và
phân phối điện tăng 8%; cung cấp nƣớc,
hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nƣớc thải
tăng 0,8%.
Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, IIP
ƣớc tính tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trƣớc
(cùng kỳ năm 2021 tăng 6,8%). Trong đó,
ngành chế biến, chế tạo tăng 6,1% (cùng kỳ
năm 2021 tăng 9,4%), đóng góp 5,2 điểm
phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản
xuất và phân phối điện tăng 6,5%, đóng góp
0,6 điểm phần trăm; ngành cung cấp nƣớc,
hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nƣớc thải
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tăng 2,5%, đóng góp 0,04 điểm phần trăm;
riêng ngành khai khoáng giảm 2,8%, làm
giảm 0,44 điểm phần trăm trong mức tăng
chung.
Chỉ số sản xuất tháng 2 tháng đầu năm
2022 của một số ngành trọng điểm cấp II
tăng cao so với cùng kỳ năm trƣớc: Sản xuất
thiết bị điện tăng 27,9%; sản xuất máy móc,
thiết bị chƣa đƣợc phân vào đâu tăng 21,2%;
sản xuất trang phục tăng 20,1%; sản xuất
thuốc, hóa dƣợc và dƣợc liệu tăng 15%; in,
sao chép bản ghi các loại tăng 11%; sản xuất
xe có động cơ tăng 10,8%; sản xuất da và
các sản phẩm liên quan tăng 10,6%; sản
xuất phƣơng tiện vận tải khác (mô tô, xe
máy) tăng 10,2%; sản xuất hóa chất và sản
phẩm hóa chất tăng 9,7%. Ở chiều ngƣợc
lại, chỉ số IIP của một số ngành giảm: Sản
xuất sản phẩm từ cao su và plastic giảm
11,8%; sửa chữa, bảo dƣỡng và lắp đặt máy
móc, thiết bị giảm 11,4%; sản xuất than cốc,
sản phẩm dầu mỏ tinh chế giảm 10,8%; khai
thác quặng kim loại giảm 9,6%; khai thác dầu
thô và khí đốt tự nhiên giảm 8,6%.
Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực
trong 2 tháng đầu năm 2022 tăng cao so với
cùng kỳ năm trƣớc: Alumin tăng 20,3%; bột
ngọt tăng 17,6%; thủy hải sản chế biến tăng
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15%; quần áo mặc thƣờng tăng 14,1%; ô tô
tăng 12,2%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng
11,8%; sữa tƣơi tăng 11,5%; xi măng tăng
11%; linh kiện điện thoại và xe máy cùng
tăng 10,7%; thép cán tăng 10,5%; thức ăn
cho gia súc tăng 10,4%. Ở chiều ngƣợc lại,
một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm
trƣớc: Tivi giảm 32,4%; khí đốt thiên nhiên
dạng khí giảm 13,4%; xăng dầu các loại giảm
12,8%; điện thoại di động giảm 12,6%; vải
dệt từ sợi nhân tạo giảm 6,6%; thức ăn cho
thủy sản giảm 4,4%.
Số lao động đang làm việc trong các
doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm
01/02/2022 tăng 1,2% so với cùng thời điểm
tháng trƣớc và tăng 1,3% so với cùng thời

điểm năm trƣớc. Trong đó, lao động khu vực
doanh nghiệp Nhà nƣớc tăng 0,1% và giảm
3%; doanh nghiệp ngoài Nhà nƣớc tăng
0,8% và giảm 3,4%; doanh nghiệp có vốn
đầu tƣ nƣớc ngoài tăng 1,6% và tăng 3,4%.
Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm
việc trong các doanh nghiệp ngành khai
khoáng tăng 0,2% so với cùng thời điểm
tháng trƣớc và giảm 1,6% so với cùng thời
điểm năm trƣớc; ngành chế biến, chế tạo
tăng 1,3% và tăng 15%; ngành sản xuất và
phân phối điện, khí đốt, nƣớc nóng, hơi nƣớc
và điều hòa không khí tăng 0,5% và tăng
0,1%; ngành cung cấp nƣớc, hoạt động quản
lý và xử lý rác thải, nƣớc thải tăng 0,2% và
tăng 0,7%.

CPI tháng 2 tăng 1,42% do giá xăng dầu, lương thực tăng
Theo Tổng cục Thống kê, giá xăng dầu
tăng theo giá nhiên liệu thế giới; giá lƣơng
thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và
giá dịch vụ giao thông công cộng tăng trong
dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần là những
nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu
dùng (CPI) tháng 02/2022 tăng 1% so với
tháng trƣớc; tăng 1,42% so với cùng kỳ năm
trƣớc và tăng 1,2% so với tháng 12/2021.
Bình quân 2 tháng đầu năm 2022, CPI tăng
1,68% so với cùng kỳ năm trƣớc; lạm phát
cơ bản tăng 0,67%.
Lạm phát cơ bản 2 tháng tăng 0,67%
So với cùng kỳ năm trƣớc, CPI tháng
02/2022 tăng 1,42%. Trong 11 nhóm hàng
tiêu dùng chính có 8 nhóm tăng giá và 3
nhóm giảm giá.
Trong số các nhóm hàng tăng giá, nhóm
giao thông tháng 02/2022 tăng cao nhất với
15,46% so với cùng kỳ năm trƣớc, làm CPI
chung tăng 1,49 điểm phần trăm, trong đó
giá xăng dầu tăng 47,07% do từ tháng
2/2021 đến nay xăng A95 tăng 8.200
đồng/lít; xăng E5 tăng 8.500 đồng/lít và giá
dầu diezen tăng 6.960 đồng/lít. Nhóm đồ
uống và thuốc lá tăng 2,21% chủ yếu do
chi phí vận chuyển tăng và nguồn cung
thuốc lá giảm.
Bên cạnh đó, nhóm nhóm thiết bị và đồ
dùng gia đình tháng Hai tăng 1,2% so với
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cùng kỳ năm trƣớc; nhóm hàng hóa và dịch
vụ khác tăng 1,04%; nhóm may mặc, mũ
nón, giày dép tăng 0,7%; nhóm nhà ở và vật
liệu xây dựng tăng 0,44%, nhóm văn hóa,
giải trí và du lịch tăng 0,27%; nhóm thuốc và
dịch vụ y tế tăng 0,26%.
Ở chiều ngƣợc lại, có 3 nhóm hàng giảm
giá. Trong đó, nhóm giáo dục giảm 3,3% do
từ học kỳ I năm học 2021-2022, một số tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ƣơng miễn,
giảm học phí trong đại dịch. Nhóm bƣu
chính, viễn thông giảm 0,73% do giá phụ
kiện điện thoại thông minh giảm. Nhóm
hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,2% chủ
yếu do nguồn cung thịt lợn đƣợc đảm bảo
nên giá thịt lợn giảm 21,75%.
Lạm phát cơ bản tháng 02/2022 tăng
0,49% so với tháng trƣớc, tăng 0,68% so với
cùng kỳ năm trƣớc. Tính chung 2 tháng đầu
năm 2022, lạm phát cơ bản bình quân tăng
0,67% so với bình quân cùng kỳ năm 2021,
thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng
1,68%), điều này phản ánh biến động giá
tiêu dùng chủ yếu do giá lƣơng thực, xăng,
dầu và gas tăng.
Giá vàng tăng, giá đồng USD giảm
Thời gian qua, giá vàng trong nƣớc tăng
biến động cùng chiều với giá vàng thế giới
khi lạm phát các quốc gia tăng cao và lo ngại
ảnh hƣởng của giao tranh giữa Nga Ukraine.
Số 1 tháng 3 năm 2022
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Tính đến ngày 24/02/2022, bình quân giá
vàng thế giới ở mức 1.862,3 USD/ounce,
tăng 2,4% so với tháng 01/2022. Trong
nƣớc, nhu cầu mua sắm vàng trong ngày
Thần tài, Lễ Tình nhân 14/2 làm chỉ số giá
vàng tháng 02/2022 tăng 1,85% so với tháng
trƣớc; tăng 1,53% so với cùng kỳ năm trƣớc;
bình quân 2 tháng đầu năm 2022, chỉ số giá
vàng trong nƣớc tăng 0,72%.
Khác với diễn biến giá vàng, giá đồng
USD tháng 02/2022 khá ổn định, tính đến

ngày 25/02/2022, chỉ số giá USD trên thị
trƣờng quốc tế đạt mức 95,92 điểm, tăng
0,01% so với tháng trƣớc. Trong nƣớc, giá
USD bình quân trên thị trƣờng tự do quanh
mức 22.900 VND/USD.
Chỉ số giá USD tháng 02/2022 giảm
0,28% so với tháng trƣớc do nguồn cung
đảm bảo; giảm 0,84% so với cùng kỳ năm
trƣớc; bình quân 2 tháng đầu năm 2022, chỉ
số giá USD trong nƣớc giảm 0,79%.

THÔNG TIN DỰ ÁN – ĐẦU TƯ
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)
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TỔNG
QUY
ĐỊA ĐIỂM
VỐN ĐẦU HÌNH THỨC
TÊN DỰ ÁN
MÔ/THÔNG SỐ
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
THỰC HIỆN
TƯ (Triệu
ĐẦU TƯ
KỸ THUẬT
USD)
HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU
KINH TẾ (tiếp theo)
Xây dựng và
kinh doanh
Khu
vực
Liên
doanh
hạ tầng Khu Đầu tƣ hạ phía
Bắc,
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
Diện tích 1.500
hoặc
100%
công nghiệp tầng khu công huyện Bến
1,740
Long An: 65B Châu Văn Giác,
ha
vốn đầu tƣ
phía
Bắc nghiệp
Lức,
tỉnh
Phƣờng 2, TP Tân An, Long An
nƣớc ngoài
huyện
Bến
Long An
Lức
Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh
Xây dựng và
Huyện Hải
Liên
doanh Nam Định. Địa chỉ: 172 Hàn
kinh doanh Hạ tầng Khu Hậu, huyện Diện
tích
hoặc
100% Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh
hạ tầng Khu kinh tế Ninh Nghĩa
khoảng 13.950 1,000
vốn đầu tƣ Nam Định
kinh tế Ninh Cơ
Hƣng, tỉnh ha
nƣớc ngoài
ĐT: 0228.3648482
Cơ
Nam Định
Fax: 0228.3647120
BQL Khu Công nghệ cao và các
KCN Đà Nẵng, Lô A17, đƣờng
Xây dựng và
Xã
Hòa
Xây dựng hạ
kinh doanh
Ninh, huyện
Đấu thầu quốc Trung tâm, Khu công nghệ cao,
Diện
tích:
tầng kỹ thuật
hạ tầng Khu
Hòa Vang,
265
tế lựa chọn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang,
khu
công
400,02 ha
Đà Nẵng.
Công nghiệp
thành phố
nhà đầu tƣ
nghiệp
Hòa Ninh
Đà Nẵng
ĐT: 0236 3666117
Email: dhpiza@danang.gov.vn
Ban Quản lý khu công nghiệp
Xây dựng và Đầu tƣ xây Xã Tân Lập
Liên
doanh Tiền Giang
kinh doanh dựng và kinh 1,
huyện
hoặc
100% Địa chỉ: số 27 Nam Kỳ Khởi
hạ tầng Khu doanh hạ tầng Tân Phƣớc, Diện tích 470 ha
175
vốn đầu tƣ Nghĩa, Phƣờng 4, thành phố Mỹ
công nghiệp khu
công tỉnh
Tiền
nƣớc ngoài
Tho, tỉnh Tiền Giang
Tân Phƣớc 1 nghiệp
Giang
ĐT: 0273.3871808
Hoàn thiện cơ
sở hạ tầng
Xây
dựng
Ban Quản lý KKT, KCN tỉnh
khu
Cảng Khu
cảng
Bến
hàng
Thừa Thiên Huế; Trung tâm
Chân
Mây, Chân Mây,
container
20 ha/bến
174
Liên doanh
XTĐT và Hỗ trợ doanh nghiệp,
đáp ứng nhu tỉnh
Thừa
(Bến số 7,
Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Thừa
cầu lƣu thông Thiên Huế
Bến số 8)
Thiên Huế.
hàng hóa qua
Cảng
Xây dựng và Xây dựng khu Khu kinh tế
Liên
doanh Ban Quản lý Khu kinh tế Trà
Diện tích: 501
143
kinh doanh quản lý điều Định
hoặc
100% Vinh; số 278 Bạch Đằng,
An,
ha
hạ tầng kỹ hành, thƣơng tỉnh
vốn đầu tƣ phƣờng 4, thành phố Trà Vinh,
Trà
MỤC TIÊU
DỰ ÁN
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QUY
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VỐN ĐẦU HÌNH THỨC
TT TÊN DỰ ÁN
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
MÔ/THÔNG SỐ
THỰC HIỆN
TƯ (Triệu
ĐẦU TƯ
KỸ THUẬT
USD)
thuật khu phi mại, dịch vụ, Vinh
nƣớc ngoài
tỉnh Trà Vinh
thuế quan
sản xuất, giải
trí, kho bãi và
các khu chức
năng phục vụ,
phụ trợ khác...
Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Đồng
Xây dựng hạ
Tháp. Trụ sở: số 11, đƣờng Võ
tầng
Khu Đầu tƣ hạ
Xã Tân Mỹ,
Liên
doanh Trƣờng Toàn, phƣờng 1, Tp.
công nghiệp - tầng khu công
Diện tích đầu tƣ
huyện Lấp
hoặc
100% Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
41 đô thị - dịch nghiệp,
kết
khoảng 500 ha
130
Vò,
tỉnh
vốn đầu tƣ
ĐT: 0277.3851101
vụ huyện Lấp hợp khu đô
đến 1.000 ha
Đồng Tháp
nƣớc ngoài
Vò,
Đồng thị, dịch vụ
Fax: 0277.3852955
Tháp
Email: skhđt@dongthap.gov.vn
Ban Quản lý khu công nghiệp
Xây dựng và Đầu tƣ xây Xã Tân Lập
Liên
doanh Tiền Giang
kinh doanh dựng và kinh 2,
huyện
hoặc
100% Địa chỉ: số 27 Nam Kỳ Khởi
42 hạ tầng Khu doanh hạ tầng Tân Phƣớc, Diện tích 300 ha
110
vốn đầu tƣ Nghĩa, Phƣờng 4, thành phố Mỹ
công nghiệp khu
công tỉnh
Tiền
nƣớc ngoài
Tho, Tỉnh Tiền Giang
Tân Phƣớc 2 nghiệp
Giang
ĐT: 0273.3871808
Xây dựng và
kinh doanh
07 xã: Hòa
hạ tầng Khu
Lạc,
Cai
Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Tỉnh
công nghiệp Kinh,
Hòa
Lạng Sơn. Địa chỉ: số 2 Hoàng
đô thị - dịch
Sơn,
Tân
Phát triển hạ
100% vốn đầu Văn Thụ - Phƣờng Chi Lăng vụ dọc theo
Thành, Hồ
tầng
công
tƣ nƣớc ngoài Thành phố Lạng Sơn
43 tuyến cao tốc
Sơn,
Hòa 5.000 ha
100
nghiệp, đô thị,
hoặc
liên
ĐT: 025.3812122;
Bắc Giang Thắng và xã
dịch vụ
doanh
Lạng
Sơn
Minh Hòa,
Fax: 025.3811132;
trên địa bàn
huyện Hữu
Email: skhđtls@langson.gov.vn
huyện Hữu
Lũng,
tỉnh
Lũng,
tỉnh
Lạng Sơn
Lạng Sơn
Đầu tƣ hoàn
thiện cơ sở hạ
tầng khu công
nghiệp
đáp
ứng nhu cầu
của nhà đầu
Ban quản lý Khu kinh tế Quảng
Xây dựng và
Khu Kinh tế
tƣ nhƣ: công
kinh doanh
Hòn
La
100% vốn đầu Bình Số 117, Lý Thƣờng Kiệt,
nghiệp cơ khí
hạ tầng kỹ
huyện
Quy mô dự án:
tƣ nƣớc ngoài thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng
44
chế tạo, chế
100
thuật
khu
Quảng
180ha
hoặc
liên Bình
biến
nông,
công nghiệp
Trạch, tỉnh
doanh
• Tel: 0232 3828 513
lâm, thủy hải
Hòn La II
Quảng Bình
• Fax: 0232 3828 516
sản,
thực
phẩm;
sản
xuất hàng tiêu
dùng;
dệt
may,
giày
da,...
1. BQL các Khu công nghiệp
Tỉnh Lâm Đồng: Trung tâm hành
chính Tỉnh Lâm Đồng, số 36
Đầu tƣ xây
Trần Phú, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm
Đầu tƣ xây
dựng và kinh
dựng và kinh
Liên
doanh Đồng.
Huyện Đức
doanh
kết
doanh kết cấu
hoặc
100% ĐT: 0263 3549103 - 0263
45 cấu hạ tầng
Trọng, tỉnh 246 ha
85
hạ tầng Khu
vốn
nƣớc 3549106
Khu
Công
Lâm Đồng
Công nghiệp
ngoài
3. Trung tâm Xúc tiến Đầu tƣ nghiệp Phú
Phú Bình
Thƣơng mại và Du lịch Tỉnh Lâm
Bình
Đồng: Số 02 - 04 đƣờng Trần
Quốc Toàn, phƣờng 3, thành
phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
MỤC TIÊU
DỰ ÁN
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Bản Thuông
Xây dựng và Hoàn thiện cơ
Cuông, xã
kinh doanh sở hạ tầng
Vân
Hồ,
46 hạ tầng Khu Khu
công
240 ha
huyện Vân
công nghiệp nghiệp
Vân
Hồ, tỉnh Sơn
Vân Hồ
Hồ
La
- Xây dựng
khu
công
nghiệp
Mƣờng So trở
thành
một
trung
tâm
công nghiệp dịch vụ của
huyện Phong
San lấp tạo mặt
Thổ,
góp
bằng, đầu tƣ
phần chuyển
xây dựng đồng
dịch cơ cấu
bộ hạ tầng kỹ
kinh tế theo
thuật trong khu
Xây dựng và
Xã Mƣờng
hƣớng tăng
công
nghiệp
kinh doanh
So, huyện
nhanh
tỷ
(Gồm: Đƣờng
47 hạ tầng Khu
Phong Thổ,
trọng
công
nội bộ, hệ thống
công nghiệp
tỉnh
Lai
nghiệp trong
điện, nƣớc, hệ
Mƣờng So
Châu
tổng thể cơ
thống thu gom
cấu
ngành
xử
lý
nƣớc
kinh tế của
thải,...) với tổng
địa phƣơng.
diện tích 220
ha.
- Tạo thành
mô hình quản
lý
công
nghiệp
tập
trung
điển
hình cho sự
phát
triển
công nghiệp
của tỉnh.
Xây
dựng,
dựng,
kinh doanh Xây
Huyện Châu
hạ tầng Khu kinh doanh hạ
48
Phú, tỉnh An 120 ha
công nghiệp tầng Khu công
Giang
Bình
Long nghiệp
mở rộng
Xây dựng và
KCN
Phú
Đầu tƣ xây
kinh doanh
Đa, huyện
dựng
kinh
49 kết cấu hạ
Phú Vang, 165 ha
doanh kết cấu
tầng
KCN
tỉnh
Thừa
hạ tầng KCN
Phú Đa
Thiên Huế
Diện
tích
103,53ha, trong
Đầu tƣ hoàn
đó:
Xây dựng và thiện, đồng bộ
kinh doanh hạ tầng kỹ Thị xã Giá - KCN: 94,19
50 hạ tầng kỹ thuật
KCN Rai,
tỉnh ha;
thuật
KCN nhằm thu hút Bạc Liêu
- Khu tái định
Láng Trâm các dự án đầu
cƣ và nhà ở
tƣ trong KCN
công nhân: 9,34
ha.
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ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

ĐT: 0263 3832 964
Fax: 0263 3811 656
Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Sơn
La; Tầng 6, tòa nhà 9 tầng, trung
100% vốn đầu tâm Hành chính tỉnh, tổ 7,
tƣ nƣớc ngoài phƣờng Tô Hiệu, TP. Sơn La,
hoặc
liên tỉnh Sơn La;
ĐT: 02123859938
doanh
Fax: 02123852032
Email: skhđt@sonla.gov.vn

UBND tỉnh Lai Châu. Địa chỉ:
Phƣờng Tân Phong - Thành phố
100% vốn đầu
Lai Châu
tƣ nƣớc ngoài
ĐT: 0213.3.876.359
Fax 0213.3.876.356

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An
Giang.
100% vốn đầu
Địa chỉ: số 02, đƣờng số 20,
tƣ nƣớc ngoài
phƣơng Mỹ Hòa, TP. Long
hoặc
liên
Xuyên.
doanh
ĐT: 84-296-3941583
Fax: 84-296-3943624
Ban Quản lý KKT, KCN tỉnh
Thừa Thiên Huế; Trung tâm
Liên doanh
XTĐT và Hỗ trợ doanh nghiệp,
Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Thừa
Thiên Huế.

Ban Quản lý các khu công
100% vốn đầu
nghiệp tỉnh Bạc Liêu - số 48,
tƣ nƣớc ngoài
đƣờng Bà Triệu, P3, TP.Bạc
hoặc PPP
Liêu, tỉnh Bạc Liêu
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THÔNG TIN XUẤT NHẬP KHẨU
Kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2022 tăng 13% so
với cùng kỳ
Theo Tổng Cục Thống kê, tháng 2/2022
có số ngày làm việc ít hơn tháng 1 nên tổng
kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng
2/2022 giảm 20% so với tháng trƣớc, ƣớc
đạt 48,2 tỷ USD. Tuy nhiên, so với cùng kỳ
năm trƣớc, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu
hàng hóa tháng 2/2022 vẫn tăng 17,6%.
Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, tổng
kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ƣớc đạt
108,52 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ
năm trƣớc, trong đó xuất khẩu tăng 10,2%;
nhập khẩu tăng 15,9%.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 2 tháng
đầu năm ước tăng 10%
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện
tháng 1/2022 đạt 30,84 tỷ USD, cao hơn
1,84 tỷ USD so với số ƣớc tính.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng
2/2022 ƣớc đạt 22,95 tỷ USD, giảm 25,6%
so với tháng trƣớc, trong đó khu vực kinh tế
trong nƣớc đạt 5,65 tỷ USD, giảm 34,6%;
khu vực có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài (kể cả
dầu thô) đạt 17,3 tỷ USD, giảm 22,1%. So
với cùng kỳ năm trƣớc, kim ngạch xuất khẩu
hàng hóa tháng 2 tăng 13,2%, trong đó khu
vực kinh tế trong nƣớc tăng 20,3%, khu vực
có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài (kể cả dầu thô)
tăng 11,1%.
Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, kim
ngạch xuất khẩu hàng hóa ƣớc đạt 53,79 tỷ
USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trƣớc,
trong đó khu vực kinh tế trong nƣớc đạt
14,29 tỷ USD, tăng 24,1%, chiếm 26,6% tổng
kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tƣ
nƣớc ngoài (kể cả dầu thô) đạt 39,5 tỷ USD,
tăng 5,9%, chiếm 73,4%.
Trong 2 tháng đầu năm 2022 có 9 mặt hàng
đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm
71,6% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 4 mặt
hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 52%).
Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 2 tháng
đầu năm 2022, nhóm hàng nhiên liệu và
14

khoáng sản chiếm 1%, tăng 0,1 điểm phần
trăm so với cùng kỳ năm trƣớc; nhóm hàng
công nghiệp chế biến chiếm 89,4%, giảm 0,8
điểm phần trăm; nhóm hàng thủy sản chiếm
2,7%, tăng 0,7 điểm phần trăm; nhóm hàng
nông sản, lâm sản chiếm 6,9%, bằng cùng kỳ
năm trƣớc.
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 2
tháng đầu năm ước tăng 16%
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa thực hiện
tháng 1/2022 đạt 29,45 tỷ USD, thấp hơn
51 triệu USD so với số ƣớc tính.
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng
2/2022 ƣớc đạt 25,28 tỷ USD, giảm 14,2%
so với tháng trƣớc, trong đó khu vực kinh tế
trong nƣớc đạt 8,28 tỷ USD, giảm 17%; khu
vực có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đạt 17 tỷ
USD, giảm 12,7%. So với cùng kỳ năm
trƣớc, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng
2 tăng 21,9%, trong đó khu vực kinh tế trong
nƣớc tăng 22,8%; khu vực có vốn đầu tƣ
nƣớc ngoài tăng 21,4%.
Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, kim
ngạch nhập khẩu hàng hóa ƣớc đạt 54,73 tỷ
USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trƣớc,
trong đó khu vực kinh tế trong nƣớc đạt
18,25 tỷ USD, tăng 16,9%; khu vực có vốn đầu
tƣ nƣớc ngoài đạt 36,48 tỷ USD, tăng 15,4%.
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.
Về thị trƣờng xuất, nhập khẩu hàng hóa 2
tháng đầu năm 2022, Mỹ là thị trƣờng xuất
khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch
ƣớc đạt 18,3 tỷ USD. Trung Quốc là thị
trƣờng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với
kim ngạch ƣớc đạt 20,8 tỷ USD. Xuất siêu
sang EU ƣớc đạt 5,5 tỷ USD, tăng 56,6% so
với cùng kỳ năm trƣớc; xuất siêu sang Nhật
Bản 566 triệu USD (cùng kỳ năm 2021, nhập
siêu 237 triệu USD); nhập siêu từ Trung
Quốc 13,4 tỷ USD, tăng 78,8%; nhập siêu từ
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Hàn Quốc 6,5 tỷ USD, tăng 24,4%; nhập siêu
từ ASEAN 1,5 tỷ USD, giảm 18,1%.
Cán cân thƣơng mại hàng hóa thực hiện
tháng 1 xuất siêu 1,4 tỷ USD; tháng 2 ƣớc
tính nhập siêu 2,34 tỷ USD. Tính chung 2
tháng đầu năm 2022, cán cân thƣơng mại

hàng hóa ƣớc tính nhập siêu 937 triệu
USD (cùng kỳ năm trƣớc xuất siêu 1,6 tỷ
USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nƣớc
nhập siêu 3,96 tỷ USD; khu vực có vốn đầu
tƣ nƣớc ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu
3,02 tỷ USD.

Xuất khẩu hàng dệt may và nguyên liệu 2 tháng đầu năm 2022
tăng 48,9%
và nguyên liệu của Việt Nam trong tháng
Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất
02/2022 đạt 3,99 tỷ USD, giảm 7,64% so với
khẩu hàng dệt may và nguyên liệu của Việt
tháng 01/2022, nhƣng tăng 72,5% với tháng
Nam trong tháng 01/2022 đạt 4,319 tỷ USD,
02/2021. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022,
giảm 2,5% so với tháng 12/2021, nhƣng tăng
xuất khẩu hàng dệt may và nguyên liệu của
32% so với tháng 01/2021. Với những đơn
Việt Nam ƣớc đạt 8,319 tỷ USD, tăng 48,9%
hàng xuất khẩu lớn trong những tháng đầu
so với cùng kỳ năm 2021.
năm 2022, ƣớc tính xuất khẩu hàng dệt may
Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc của Việt Nam năm 2021-2022
(Đvt: Triệu USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Trong các nhóm hàng dệt may và nguyên
So với tháng 01/2021, xuất khẩu các
liệu của Việt Nam xuất khẩu trong tháng
nhóm hàng dệt may và nguyên liệu đều tăng
01/2022, xuất khẩu hầu hết các nhóm hàng
ở mức hai con số trong tháng 01/2022, trong
đều giảm so với tháng 12/2021, chỉ riêng
đó xuất khẩu nhóm vài mành, vải kỹ thuật
xuất khẩu nhóm hàng vải mành, vải kỹ thuật
khác tăng mạnh nhất, tăng 45,3%.
khác tăng 12,2%.
Xuất khẩu hàng dệt may và nguyên liệu của Việt Nam tháng 01/2022
Nhóm hàng
Hàng dệt, may
Xơ, sợi dệt các loại
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
Vải mành, vải kỹ thuật khác
Tổng

Tháng 01/2022
(nghìn USD)
3.571.336
473.717
200.375
74.504
4.319.932

So với tháng
12/2021 (%)
-1,2
-11,4
-6,2
12,2
-2,5

So với tháng
01/2021 (%)
34,4
20,1
17,7
45,3
32,0

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Tình hình xuất khẩu hàng dệt may
may của Việt Nam đạt 3,571 tỷ USD, giảm
trong tháng 01/2022
1,2% so với tháng 12/2021, nhƣng tăng
34,4% so với tháng 01/2021.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải
quan, tháng 01/2022, xuất khẩu hàng dệt
Về thị trường xuất khẩu:
Số 1 tháng 3 năm 2022
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Trong tháng 01/2022, Việt Nam xuất khẩu
01/2022 đều tăng so với tháng 01/2021,
hàng dệt may chủ yếu sang thị trƣờng Mỹ,
trong đó xuất khẩu sang nhiều thị trƣờng
chiếm 51,85% tổng kim ngạch xuất khẩu
tăng mạnh nhƣ Mỹ, Hàn Quốc, Đức,
hàng dệt may của Việt Nam.
Canada, Hà Lan, Indonesia, Tây Ban Nha,
Chilê, Mexico, Thụy Điển.
Nhìn chung, xuất khẩu hàng dệt may của
Việt Nam sang các thị trƣờng trong tháng
Thị trường xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam tháng 01/2022
Thị trường
Tổng
Mỹ
Hàn Quốc
Nhật Bản
Trung Quốc
Đức
Canada
Hà Lan
Campuchia
Anh
Pháp
Indonesia
Tây Ban Nha
Australia
Bỉ
Nga
Italia
Bangladesh
Hồng Kông
Thái Lan
Chilê
Đài Loan
Mexico
Thụy Điển
UAE
Philippin
Malaysia
Singapore
Ấn Độ
Đan Mạch
Ba Lan
Sri Lanka
New Zealand
Braxin
Thổ Nhĩ Kỳ
Myanma
Xênêgan
Nam Phi
Ixraen
Nigiêria
Ả Rập Xê út
Na Uy
Kenya
Côlombia
Achentina
Panama
Lào

Tháng 01/2022
(nghìn USD)
3.571.336
1.851.846
314.078
297.977
111.521
100.716
99.385
85.343
81.064
64.336
49.691
41.770
40.116
38.117
37.624
34.801
27.630
22.232
21.539
19.871
19.207
19.156
17.514
14.064
12.340
12.088
11.124
10.926
10.603
9.809
9.688
6.575
5.415
4.870
4.711
3.343
3.273
2.897
2.675
2.600
2.438
2.276
2.210
2.136
1.454
1.400
1.393

So với tháng
12/2021 (%)
-1,2
2,0
30,9
-11,5
-17,1
-6,8
-13,2
-15,7
-5,9
-5,3
-16,1
-4,7
7,3
-5,8
-11,2
12,2
-12,7
14,9
-28,6
-13,9
-7,3
-42,9
20,1
53,7
2,2
29,3
-7,3
25,4
-21,2
29,0
24,7
38,0
6,5
-2,8
-33,9
-13,5
86,9
12,8
-20,7
-76,6
-7,0
-17,9
271,9
-4,4
28,1
-42,6
26,9

So với tháng
01/2021 (%)
34,4
42,0
33,4
2,9
10,1
62,6
59,5
28,3
23,5
52,5
14,5
86,5
69,9
26,0
25,9
37,3
33,7
82,1
10,6
-15,1
196,0
-5,2
157,0
116,1
85,5
104,4
28,6
0,9
0,9
113,1
34,0
73,6
120,6
6,2
113,2
10,9
77,7
-0,2
125,6
-23,6
28,0
-47,7
84,5
3,1
138,2
88,4

Tỷ trọng (%)
100,00
51,85
8,79
8,34
3,12
2,82
2,78
2,39
2,27
1,80
1,39
1,17
1,12
1,07
1,05
0,97
0,77
0,62
0,60
0,56
0,54
0,54
0,49
0,39
0,35
0,34
0,31
0,31
0,30
0,27
0,27
0,18
0,15
0,14
0,13
0,09
0,09
0,08
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
0,04
0,04
0,04

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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Về chủng loại xuất khẩu:

So với tháng 01/2021, xuất khẩu các
chủng loại hàng dệt may của Việt Nam trong
tháng 01/2022 tăng ở hầu hết các chủng loại
chính, trừ xuất khẩu mặt hàng áo thun giảm
16,2%.

Tháng 01/2021, quần dài các loại, áo
Jacket và áo thun là những chủng loại hàng
dệt may đƣợc xuất khẩu nhiều nhất, chiếm
41% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may
của Việt Nam.
Chủng loại hàng dệt, may xuất khẩu trong tháng 01/2022
Chủng loại
Tổng
Quần
Áo Jacket
Áo thun
Quần áo trẻ em
Vải
Quần Short
Áo sơ mi
Đồ lót
Váy
Áo
Quần áo bơi
Áo len
Găng tay
Bộ Quần áo
Hàng may mặc
Quần áo ngủ
Quần Jean
Quần áo BHLĐ
Quần tất, bít tất
Áo nỉ
Khăn bông
Áo Vest
Áo gió
PL may
Áo Gilê
Quần áo mƣa
Khăn choàng

Tháng 01/2022
(nghìn USD)
3.571.336
594.439
440.914
429.634
290.078
261.371
240.155
230.319
201.531
195.087
133.743
83.288
43.652
40.888
35.528
34.984
34.617
33.447
24.186
21.304
18.613
13.926
3.267
2.394
2.046
2.025
1.981
1.313

So với tháng
12/2021 (%)
-1,2
-0,8
-20,7
61,2
3,3
-5,0
22,1
1,6
-19,8
44,9
-59,8
30,4
20,6
-8,1
7,8
-22,0
-34,2
-10,8
-32,6
0,6
657,5
-44,4
-84,7
741,4
-5,3
29,6
-22,8

So với tháng
01/2021 (%)
34,4
20,2
51,0
-16,2
46,6
47,2
43,7
43,5
16,4
41,7
4.024,0
62,7
93,1
10,2
-8,1
82,1
98,4
-56,1
46,8
876,1
-48,6
-79,1
2.339,4
-72,6
-57,9
96,5

Tỷ trọng (%)
100,0
16,6
12,3
12,0
8,1
7,3
6,7
6,4
5,6
5,5
3,7
2,3
1,2
1,1
1,0
1,0
1,0
0,9
0,7
0,6
0,5
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Nâng cấp chuỗi giá trị giúp giảm nhập
khác. Các doanh nghiệp dệt may đã chủ
siêu nguyên liệu ngành dệt may
động nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao
trình độ tay nghề, chuyển hƣớng sản xuất từ
Những năm qua, dệt may Việt Nam đã có
hình thức chỉ nhận gia công sang hình thức
nhiều bứt phá ở các thị trƣờng nƣớc ngoài,
tự chủ nguồn nguyên liệu, tự thiết kế và hoàn
các doanh nghiệp đã chủ động nâng cao
thành sản phẩm.
năng lực sản xuất, nâng cao trình độ tay
nghề, chuyển hƣớng sản xuất từ chỉ nhận
Tuy vậy, nhìn từ thực tế doanh nghiệp,
gia công sang tự chủ nguồn nguyên liệu, tự
yêu cầu liên kết, nâng cao năng lực công
thiết kế và hoàn thiện.
nghiệp hỗ trợ là cần thiết, song vẫn có thách
thức đặt ra. Quy mô và năng lực của doanh
Trong những năm qua, ngành dệt may
nghiệp còn yếu, chƣa đủ lực để tham gia sâu
Việt Nam đã nắm bắt đƣợc xu hƣớng dịch
vào chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu. Liên
chuyển sản xuất của thế giới. Bên cạnh việc
kết đầu cuối trong chuỗi sản xuất vẫn chƣa
giữ vững, đạt mức tăng trƣởng tốt ở những
thực sự chặt chẽ.
thị trƣờng xuất khẩu lớn nhƣ Mỹ, Liên minh
châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, dệt may Việt
Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ đề xuất: Ở
Nam đã có những bứt phá ở các thị trƣờng
góc độ vĩ mô, đề xuất liên quan đến chuyển
17
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đổi phƣơng thức sản xuất, chuyển từ gia
công sang gia tăng giá trị, đây là vấn đề rất
dài hạn.

Tiếp đến là công nghiệp dệt may, xây
dựng một cụm công nghiệp dệt may để có
những điểm tổng hợp và tận dụng những hạ
tầng cũng nhƣ những đầu tƣ, tiếp đến là đào
tạo thì khuyến khích đào tạo và nâng cao
chất lƣợng nguồn nhân lực, cam kết mở cửa
thị trƣờng trong hệ thống pháp luật minh
bạch và tƣơng thích với cam kết.

Thứ hai là nâng cấp chuỗi giá trị, đề xuất
liên quan đến nâng cấp theo hƣớng phát
triển khâu cung ứng nguyên liệu dệt may,
đảm bảo đƣợc là Việt Nam sẽ giảm bớt nhập
siêu.
Doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may đạt kim ngạch cao trong tháng 01/2022
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢI
CÔNG TY TNHH REGINA MIRACLE INTERNATIONAL VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH WORLDON (VIỆT NAM)
CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG
CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM HUẾ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHONG PHÚ
CÔNG TY TNHH MAY MẶC MAKALOT VIỆT NAM
CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU HÀ PHONG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI TNG
CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS 2
CÔNG TY TNHH SAKURAI VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HẢI ANH
CÔNG TY TNHH CRYSTAL MARTIN (VIỆT NAM)
CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN HƢNG
CÔNG TY TNHH TAV
CÔNG TY TNHH HAIVINA
CÔNG TY TNHH YOUNGONE NAM ĐỊNH
TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TY TNHH ESPRINTA (VIỆT NAM)
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HÀNG THỂ THAO
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY BẮC GIANG LGG
CÔNG TY TNHH MAXPORT LIMITED (VIET NAM)
CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG STAR
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
CHI NHÁNH MINH ĐỨC - CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU HÀ BẮC
CÔNG TY TNHH MAY THÊU THUẬN PHƢƠNG

Kim ngạch
(nghìn USD)
56.069
54.627
51.010
50.698
42.008
31.856
30.482
28.106
26.645
25.997
24.827
24.094
23.443
23.345
23.103
22.650
22.133
20.868
20.694
20.173
19.065
18.783
18.649
16.895
16.593
16.450
16.114
15.732
15.493
15.437

Nguồn: Số liệu thống kê sơ bộ, chỉ để tham khảo

Thị trường ô tô vẫn khó đoán định năm 2022
Tình hình nhập khẩu mặt hàng ô tô và
linh kiện, phụ tùng ô tô năm 2021
Về nhập khẩu ô tô nguyên chiếc
Theo thống kê sơ bộ, nhập khẩu ô tô
nguyên chiếc về Việt Nam tháng 2/2022 ƣớc
đạt 11.600 chiếc, kim ngạch 262 triệu USD,
tăng 156,4% về lƣợng và tăng 106,3% về kim
ngạch so với tháng 1/2022; tăng 16,1% về
lƣợng và tăng 24,8% về kim ngạch so với
tháng 2/2021. Tính chung 2 tháng đầu năm
18

2022, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại về
Việt Nam ƣớc đạt 16.124 chiếc, kim ngạch
389 triệu USD, giảm 11,9% về lƣợng và giảm
8,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan ,
trong tháng 01/2022 số lƣợ ng ô tô nguyên
chiếc các loại nhập khẩu đã giảm tới 70,2%
so với lƣợng nhập của tháng trƣớc.
Cụ thể, lƣợng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc
các loại trong tháng 01/2022 đạt 4.524 chiếc,
Số 1 tháng 3 năm 2022
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kim ngạch 127 triệu USD. Trong khi đó , ô tô
trƣớc đạt 15.196 chiếc với kim ngạch 433
nguyên chiếc các loại nh ập khẩu trong tháng
triệu USD.
Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu qua các năm 2021 - 2022
(Đvt: chiếc)
Năm 2021

Năm 2022
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(Nguồn: Tổng cục Hải quan)
Trong tháng 01/2022, ô tô nguyên chiế c
tƣ̀ Inđônêxia với 474 chiế c và từ Nhật Bản với
các loại nh ập khẩu vào Việt Nam chủ yế u có
284 chiếc. Số xe nhậ p khẩ u tƣ̀ 4 thị trƣờng
xuấ t xƣ́ tƣ̀ 4 thị trƣờng chính là : từ Thái Lan
này đ ạt 3.653 chiếc, chiế m t ới 87% tổ ng
với 2.595 chiế c; từ Trung Quốc với 584 chiếc;
lƣợ ng xe nhập khẩ u vào Việt Nam.
Thị trường nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của Việt Nam trong năm 2021 và tháng 01/2022
(Đvt: Lượng: chiếc, Kim ngạch: nghìn USD)
Thị trường
Thái Lan
Indonesia
Trung Quốc
Nhật Bản
Hàn Quốc
Mỹ
Đức
Nga
Anh
ấn Độ
Canada
Pháp

Năm 2021
So với năm 2020 (%)
Kim
Kim
Lượng
Lượng
ngạch
ngạch
80.903 1.509.146
53,59
40,66
44.250
559.542
26,27
27,52
22.753
873.137 206,64
216,79
3.173
150.061
30,52
36,30
1.634
106.498
27,36
42,01
1.626
92.529
6,27
27,06
1.093
84.866
10,85
55,06
834
41.267
-3,92
-17,66
371
40.075
8,80
28,51
189
12.462
25,17
-57,68
42
5.544
68,00
108,78
5
427 -64,29
-67,26

Tháng 01/2022
Kim
Lượng
ngạch
2.595
54.613
474
6.998
584
16.803
284
13.616
11
352
14
1.003
169
9.796
12
478
39
4.682
0
0
5
1.326
0
0

So với T01/2021
Kim
Lượng
ngạch
-40,22
-35,41
-67,01
-63,62
-59,75
-65,15
10,51
15,22
-91,47
-94,87
-87,72
-75,22
69,00
43,16
-94,78
-95,61
-26,42
1,81
150,00
167,62
-100,00
-100,00

(Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan)
Nhập khẩ u linh kiê ̣n, phụ tùng ô tô
Năm 2021, kim ngạch nhập khẩu nhóm
hàng linh kiện và phụ tùng ô tô đạt 4,92 tỷ
USD, tăng 22,9%, tăng 916 triệu USD so với
năm 2020.
Theo thống kê sơ bộ, nhập khẩu linh kiện,
phụ tùng ô tô vào Việt Nam trong tháng
2/2022 ƣớc đạt 360 triệu USD, giảm 8,9% so
với tháng 1/2022, nhƣng tăng 3,7% so với
tháng 2/2021. Tính chung 2 tháng đầu năm
2021, nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô về
Việt Nam ƣớc đạt 755 triệu USD, tăng 3,2%
so với cùng kỳ năm 2021.
Số 1 tháng 3 năm 2022

Thống kê của Tổng cục Hải quan, trong
tháng 01/2022, linh kiện và phụ tùng ô tô các
loại đƣợc các doanh nghiệp nhập khẩu vào
nƣớc ta với kim ngạch 395 triệu USD, trong
khi đó con số này của tháng trƣớc là 428 triệu
USD. Nhƣ vậy, linh kiện và phụ tùng ô tô các
loại nhập khẩu về Việt Nam trong tháng này
đã giảm 7,8% so với tháng trƣớc.
Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu
nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rấ t
đa dạng, chủ yếu từ Hàn Quốc với 107 triệu
USD, từ Trung Quốc với 95 triệu USD, từ Thái
Lan với 61 triệu USD, từ Nhật Bản với 56 triệu
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USD, từ Ấn Độ với 23 triệu USD. Tính chung,
linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 5 thị
trƣờng này đạt 343 triệu USD, chiếm tỷ trọng
87% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện và
phụ tùng ô tô của cả nƣớc trong tháng qua.

đến nay vẫn đang trong tình trạng tƣơng tự.
Điều này khiến các hãng gặp khó khăn trong
việc sản xuất, lắp ráp lẫn nhập khẩu. Thông
thƣờng sau Tết, giá xe tại đại lý thƣờng sẽ
giảm để kích cầu, nhƣng có thể năm nay giá
xe sẽ không giảm nhƣ trƣớc bởi nguồn cung
xe hạn chế.

Tình trạng thiếu hụt linh kiện, chất bán dẫn
để sản xuất, lắp ráp ô tô đã diễn ra từ lâu và
Thị trường nhập khẩu linh kiê ̣n, phụ tùng ô tô của Việt Nam năm 2021 và tháng 01/2022
Thị trường
Hàn Quốc
Trung Quốc
Thái Lan
Nhật Bản
Ấn Độ
Indonesia
Đức
Hà Lan
Mỹ
Malaysia
Philippin
Nga
Tây Ban Nha
Italia
Thổ Nhĩ Kỳ
Braxin
Bêlarút

Năm 2021
(nghìn USD)
1.330.359
916.803
834.713
735.090
290.221
170.928
111.808
73.382
39.606
34.436
20.736
14.529
7.474
7.305
7.215
1.561
332

So với năm
2020 (%)
22,59
42,39
13,82
0,99
45,25
-1,89
113,45
53,95
122,80
-9,46
2,96
308,64
4,72
77,34
33,79
-39,99
-8,40

Tháng 01/2022
(nghìn USD)
107.847
94.970
60.682
55.638
23.471
9.435
4.462
403
3.902
8.720
1.347
3.162
642
463
328
0
0

So với
T01/2021 (%)
-5,84
29,02
1,24
-4,52
1,17
-38,45
12,14
-91,09
198,51
125,83
3,06
3.861,89
29,21
-47,24
69,74
-100,00
-100,00

(Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan)
Triển vọng ngành ô tô năm 2022
Bỏ qua những bất ổn trong ngắn hạn, triển
vọng năm 2022 có thể tƣơi sáng hơn với khả
năng phục hồi tƣơng đối chắc chắn. Hiện tại,
triển vọng ngắn hạn của các công ty ô tô vẫn
còn chƣa ổn định do dịch bệnh vẫn còn diễn
biến phức tạp. Tuy nhiên, với 70% dân số Việt
Nam đã đƣợc tiêm vaccine mũi 2 tính đến
cuối năm 2021, và các biến thể Covid mới có
khả năng sẽ ít gây rủi ro tới sức khỏe hơn,
ƣớc tính tác động của dịch bệnh sẽ ít nghiêm
trọng hơn năm 2021.
Ƣớc tính nhu cầu ô tô trong năm 2022
sẽ tăng 16% so với năm 2021. Với mức
nền so sánh thấp trong năm 2021, cùng với
tỷ lệ sở hữu ô tô còn rất thấp tại Việt Nam
và việc Chính phủ giảm 50% phí trƣớc bạ
theo Thông tƣ 103/2021/ND-CP có thể là
nền tảng vững chắc cho mức tăng trƣởng
cao trong năm 2022. Ngoài ra, xu hƣớng
sử dụng xe điện mới tại Việt Nam dẫn đầu
bởi những mẫu xe điện của Vinfast sẽ thúc
đẩy nhu cầu ô tô tăng cao hơn nữa trong
năm 2022.
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Tình trạng thiếu cung chip tiếp tục làm
giảm nguồn cung ô tô, lợi nhuận các công ty ô
tô có thể đạt tăng trƣởng mạnh. Theo dự báo
của IHS Markit và Fitch Ratings, số lƣợng xe
sản xuất trên toàn cầu sẽ ƣớc tính giảm trung
bình 4% trong năm 2022, do tình trạng thiếu
cung chip dự kiến tiếp diễn đến cho đến nửa
cuối năm 2022.
Nhiều công ty ô tô đã tăng giá bán mẫu xe
mới trong năm 2021 và ƣớc tính việc này sẽ
có tác động rõ ràng tới thị trƣờng ô tô trong
năm 2022. Cả nhà sản xuất ô tô và đại lý
phân phối sẽ hƣởng lợi từ chênh lệch cung
cầu trong ngắn hạn này.
Vinfast gần đây đã công bố sẽ dừng dần
hoạt động sản xuất xe xăng để tập trung vào
xe điện. Hiện tại, xe xăng của Vinfast chiếm
gần 11% thị phần ô tô trong nƣớc, do đó tạo
nhiều cơ hội cho các hãng xe khác phát triển
và giành vị thế dẫn đầu. Ngoài ra, do Vinfast
là một trong những công ty có khả năng cạnh
tranh cao về giá, việc thƣơng hiệu này rời thị
trƣờng có thể giúp giảm bớt đáng kể áp lực
cạnh tranh giảm giá đối với các hãng xe khác.
Số 1 tháng 3 năm 2022
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Nhu cầu mua xe sẽ chƣa thực sự mạnh
sẽ bắt đầu tăng nhanh hơn, cộng với mức
trong nửa đầu năm 2022 do khả năng dịch
nền so sánh thấp trong quy 3/2021 sẽ là
bệnh gia tăng vì biến thể mới Omicron.
động lực ghi nhận kết quả kinh doanh đột
Trong nửa cuối năm 2022, doanh số bán xe
biến.
Doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô đạt kim ngạch cao trong tháng 01/2022
STT
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CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT Ô TÔ HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT Ô TÔ THACO - MAZDA
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP Ô TÔ DU LỊCH TRƢỜNG HẢI - KIA
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VINFAST
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XE DU LỊCH CHUYÊN DỤNG CAO CẤP THACO
CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH FORD VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP XE TẢI THACO
CÔNG TY LIÊN DOANH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HINO MOTORS VIỆT NAM
CÔNG TY HONDA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM NEW CENTURY INDUSTRIAL
CÔNG TY TNHH MERCEDES-BENZ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI THÀNH CÔNG THƢƠNG MẠI
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH KINH DOANH LỐP XE BRIDGESTONE VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH HYUNDAI KEFICO VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MICHELIN VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH Ô TÔ ISUZU VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH KOLON INDUSTRIES VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ TRƢỜNG HẢI
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ TÙNG Ô TÔ
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT XE BUS THACO
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH
CÔNG TY TNHH Ô TÔ MITSUBISHI VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH TOYODA GOSEI HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LỐP XE VIỆT
CÔNG TY TNHH DAEHAN MOTORS
CÔNG TY TNHH ZF AUTOMOTIVE VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP Ô TÔ DU LỊCH CAO CẤP THACO

KIM NGẠCH
(NGHÌN USD)
37.911
33.845
31.540
28.093
19.830
18.168
16.158
15.443
13.471
12.329
11.833
11.597
7.705
6.760
6.364
4.480
4.371
4.168
3.353
3.278
3.198
2.976
2.206
2.194
1.971
1.870
1.739
1.697
1.623
1.605

Số liệu thống kê sơ bộ, chỉ để tham khảo

Giá xuất khẩu cao su tiếp tục ở mức cao trong thời gian tới
Trong tháng 2/2022, hoạt động xuất khẩu
cao su tiếp tục chậm lại do trùng với kỳ nghỉ
Tết Nguyên Đán của Việt Nam và Trung
Quốc - nƣớc tiêu thụ cao su lớn nhất của
Việt Nam. Ƣớc tính, lƣợng cao su xuất khẩu
trong tháng 2/2022 đạt 100 nghìn tấn, trị giá
178 triệu USD, giảm 48,1% về lƣợng và
46,3% về trị giá so với tháng 1/2022; so với
tháng 2/2021 giảm 4% về lƣợng nhƣng tăng
3,1% về trị giá. Tính chung trong 2 tháng
đầu năm 2022, lƣợng cao su xuất khẩu của
Việt Nam ƣớc tính giảm nhẹ 0,3% so với
cùng kỳ năm trƣớc, đạt 293 nghìn tấn, tuy
nhiên kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng 6,6%,
đạt 509 triệu USD.
Số 1 tháng 3 năm 2022

Trong khi đó, theo số liệu của Tổng cục
Hải quan, xuất khẩu cao su của Việt Nam
trong tháng 1/2022 đạt 191,72 nghìn tấn, trị
giá 331,12 triệu USD, giảm 22,9% về lƣợng
và giảm 22,8% về trị giá so với tháng trƣớc,
nhƣng so với tháng 1/2021 tăng nhẹ 1,7% về
lƣợng và tăng 8,6% về trị giá. Giá xuất khẩu
bình quân cao su trong tháng này đạt 1.718
USD/tấn, tăng nhẹ so với mức 1.714
USD/tấn của tháng 12/2021 và tăng 6,8% so
với cùng kỳ năm 2021.
Dự báo:
Trong ngắn hạn, dự kiến xuất khẩu cao su
của Việt Nam sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ
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trong bối cảnh cây cao su đang bƣớc vào
giai đoạn ngừng cạo mủ từ tháng 2-tháng 5
theo chu kỳ hàng năm. Tuy nhiên, triển vọng
xuất khẩu cao su trong những tháng tiếp
theo nhìn chung vẫn rất khả quan bởi việc
nới lỏng các hạn chế liên quan đến đại dịch
Covid-19 nhƣ mở lại biên giới của một số
quốc gia và nối lại các hoạt động kinh tế sẽ
góp phần đáng kể vào sự phục hồi nhu cầu
cao su trong năm nay, đặc biệt là kể từ quý
II/2022.
Theo dự báo của Hiệp hội Các nƣớc sản
xuất cao su tự nhiên (ANRPC), sản lƣợng
cao su toàn cầu năm 2022 sẽ tăng không
cao, chỉ khoảng 5% so với năm 2021. Theo
đó, ANRPC ƣớc tính sản lƣợng cao su toàn
cầu năm 2022 đạt khoảng 14,55 triệu tấn,
tiêu thụ ở mức 14,39 đến 14,82 triệu tấn.
Tiêu thụ cao su đƣợc dự báo sẽ tăng 2,5%,
do đó, sản lƣợng năm 2022 có thể ít hơn
nhu cầu. Năm 2023, dự kiến nguồn cung cao
su toàn cầu thiếu hụt và sẽ gia tăng thiếu hụt
trong những năm tiếp theo cho đến năm
2028 và có thể kéo dài đến năm 2031 do
khoảng cách cung và cầu ngày càng lớn. Dự
báo này đã đƣợc thực hiện trên cơ sở đánh
giá xu hƣớng trồng và khả năng mở rộng
diện tích cây cao su trƣởng thành ở các
quốc gia sản xuất cao su. Ngành cao su tự
nhiên đã thoát ra thời kỳ kéo dài nguồn cung
dƣ thừa. Bên cạnh đó, giá cao su thế giới
thời gian tới cũng tiếp tục đƣợc hỗ trợ bởi sự
phục hồi của nền kinh tế toàn cầu cộng với
nguồn cung cao su tự nhiên toàn cầu dự
kiến thiếu hụt bởi nguồn cung cao su Đông
Nam Á đang bị thời tiết xấu ảnh hƣởng đến
sản lƣợng mủ tự nhiên.

trƣớc mắt bởi tình hình địa chính trị NgaUcraina và biến động từ dòng tiền của các
nhà đầu tƣ trong bối cảnh căng thẳng hiện
nay. Tuy nhiên, với việc nguồn cung giảm
do yếu tố mùa vụ và giá dầu đạt cao nhất
trong nhiều năm sẽ kéo theo sự khởi sắc
của giá cao su, dự báo giá cao su sẽ tiếp
tục tăng trong những tháng tới. Trong giai
đoạn 2022-2024, cao su thế giới có thể sẽ
bƣớc vào chu kỳ tăng giá khá mạnh do
nguồn cung đang giảm dần, nên xuất khẩu
cao su của Việt Nam có thể tiếp tục đƣợc
hƣởng lợi về giá.
Về thị trường:
Trong tháng 1/2022, Trung Quốc vẫn là
thị trƣờng xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt
Nam với khối lƣợng đạt 143,24 nghìn tấn, trị
giá 243,8 triệu USD, so với tháng 12/2021
giảm 24,7% về lƣợng và giảm 24,4% về trị
giá, nhƣng so với cùng kỳ năm ngoái tăng
0,9% về lƣợng và 10,1% về trị giá. Lƣợng
cao su xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm
74,3% tổng khối lƣợng cao su xuất khẩu của
nƣớc ta.
Đáng chú ý, xuất khẩu cao su sang thị
trƣờng Ấn Độ tăng mạnh 63,3% về lƣợng và
67,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái,
đạt 13.279 tấn, trị giá 23,7 triệu USD.
Ngoài ra, lƣợng cao su xuất khẩu sang
một số thị trƣờng khác cũng tăng so với
tháng 1/2021 nhƣ: Thổ Nhĩ Kỳ tăng 26,6%,
Italia tăng 53,1%, Indonesia tăng 15,5%, Nga
tăng 189,8%...
Trong khi đó, lƣợng cao su xuất khẩu
sang Mỹ giảm 11,7% so với tháng 1/2021,
sang Đức giảm 4,1%, sang Hàn Quốc giảm
35,3%...

Hiện giá cao su xuất khẩu của Việt Nam
đang chịu ảnh hƣởng tiêu cực do tác động
Xuất khẩu cao su của Việt Nam sang các thị trường chính trong tháng 1/2022
Thị trường
Trung Quốc
Ấn Độ
Mỹ
Thổ Nhĩ Kỳ
Đức
Italia
Hàn Quốc
Indonesia
Nga
Sri Lanka
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Tháng 1/2022
Lượng
Trị giá
(tấn)
(nghìn USD)
143.245
243.813
13.279
23.703
3.354
5.629
3.269
5.861
2.833
4.801
2.798
4.536
2.776
5.222
2.204
3.890
2.168
3.934
2.154
3.782

So với tháng 12/2021 (%)
Lượng
-24,7
-8,6
2,6
-10,1
-17,9
33,7
-55,3
12,4
54,4
-27,6

Trị giá
-24,4
-9,4
8,6
-12,7
-22,3
30,9
-52,7
0,4
54,5
-29,1

So với tháng 1/2021 (%)
Lượng
0,9
63,3
-11,7
26,6
-4,1
53,1
-35,3
15,5
189,8
-9,2

Trị giá
10,1
67,5
-13,2
23,7
-10,3
33,7
-35,7
22,2
185,7
-16,6

Số 1 tháng 3 năm 2022
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Thị trường
Braxin
Đài Loan
Pakixtan
Hà Lan
Nhật Bản
Tây Ban Nha
Malaysia
Bỉ
Anh
Canada
Pháp
Achentina
Phần Lan
Mexico
Bangladesh
Pêru
Ukraina
Thụy Điển
Hồng Kông
Singapore

Tháng 1/2022
Lượng
Trị giá
(tấn)
(nghìn USD)
1.675
2.374
1.525
2.709
978
1.831
697
1.175
675
1.278
565
893
542
815
531
702
377
541
262
493
262
492
243
428
222
418
204
379
163
320
117
252
79
155
60
112
40
90
20
40

So với tháng 12/2021 (%)
Lượng

Trị giá

-10,4
-74,8
-9,0
-51,1
-57,5
-29,7
-18,9
77,6
78,7
-48,0
-55,1
50,0
-26,5
-55,3
-74,6
53,9
92,7
200,0
471,4
0,0

-11,4
-75,3
-5,7
-52,1
-58,3
-35,6
-24,7
93,0
76,5
-47,2
-56,0
22,1
-23,9
-54,4
-74,3
50,4
105,7
206,0
114,4
4,3

So với tháng 1/2021 (%)
Lượng

Trị giá

46,5
-49,3
-54,1
-44,7
-9,3
-16,5
-25,0
68,0
107,1
-69,1
-23,4
33,5
9,9
67,2
-87,1
-34,6

44,4
-48,3
-48,0
-40,5
-9,9
-16,8
-22,6
60,0
68,4
-74,5
-30,8
34,4
4,6
47,1
-86,5
-29,5

0,0
-45,2
-50,0

2,6
-50,9
-51,6

(Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan)
Đáng chú ý, Trung Quốc chiếm gần nhƣ toàn
Về chủng loại xuất khẩu
bộ lƣợng hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su
Trong tháng đầu năm 2022, xuất khẩu các
tổng hợp (HS: 400280) xuất khẩu của Việt
chủng loại cao su của nƣớc ta đều giảm so
Nam với 127.700 tấn trong tổng số 128.072
với mức kỷ lục của tháng 12/2021, nhƣng
tấn xuất khẩu.
tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
Đứng thứ hai là mủ cao su Latex với
Cụ thể, hỗn hợp cao su tự nhiên và cao
19.962 tấn, giảm 21,3% so với tháng
su tổng hợp (HS: 400280) tiếp tục là chủng
12/2021, nhƣng tăng 12,1% so với cùng kỳ
loại cao su đƣợc xuất khẩu nhiều nhất trong
năm ngoái.
tháng 1/2022, chiếm 67% tổng khối lƣợng
So với cùng kỳ năm ngoái, lƣợng cao su
cao su xuất khẩu của nƣớc ta với 128.072
SVR 3L xuất khẩu cũng tăng 18,7%, SVR 10
tấn, trị giá 222,4 triệu USD, giảm 22,5% về
tăng 1,5%, SVR CV50 tăng 20,2%... Trái lại,
lƣợng và 22,6% về trị giá so với tháng
lƣợng xuất khẩu cao su RSS 3 giảm 14,9%,
12/2021, nhƣng so với tháng 1/2021 lại tăng
SVR CV60 giảm 36,4%...
0,4% về lƣợng và tăng 10,4% về trị giá.
Chủng loại cao su xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 1/2022
Chủng loại
Hỗn hợp cao su tự
nhiên và cao su tổng
hợp (HS: 400280)
Latex
SVR 3L
SVR 10
RSS 3
SVR CV60
SVR CV50
Cao su tổng hợp
SVR 20
Cao su hỗn hợp
(HS: 4005)

Tháng 1/2022
So với tháng 12/2021 (%) So với tháng 1/2021 (%)
Lượng
Trị giá
Giá XKBQ
Giá
Giá
Lượng Trị giá
Lượng Trị giá
(tấn) (nghìn USD) (USD/tấn)
XKBQ
XKBQ
128.072
222.405
1.737
-22,5
-22,6
-0,1
0,4
10,4
10,0

Số 1 tháng 3 năm 2022

19.962
13.851
11.749
5.598
4.888
2.508
2.303
1.485
799

24.591
25.576
21.091
10.697
9.344
4.866
5.951
2.561
1.782

1.232
1.847
1.795
1.911
1.912
1.940
2.584
1.725
2.231

-21,3
-40,1
-12,8
-27,4
-32,3
4,6
318,4
-54,2

-22,2
-39,9
-11,8
-27,7
-33,1
5,6
310,5
-54,6

-1,3
0,2
1,2
-0,5
-1,1
0,9
-1,9
-0,9

12,1
18,7
1,5
-14,9
-32,9
20,2
109,1
36,6
687,7

7,7
16,4
15,0
-18,4
-36,4
16,7
240,1
47,4
299,4

-4,0
-1,9
13,3
-4,1
-5,2
-2,9
62,6
7,9
-49,3
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Chủng loại
Cao su tái sinh
RSS1
Skim block
SVR 5
Cao su dạng Crếp

Tháng 1/2022
So với tháng 12/2021 (%) So với tháng 1/2021 (%)
Lượng
Trị giá
Giá XKBQ
Giá
Giá
Lượng Trị giá
Lượng Trị giá
(tấn) (nghìn USD) (USD/tấn)
XKBQ
XKBQ
667
559
839
-14,9
-6,8
9,5
1,2
23,5
22,0
520
1.028
1.976
-29,5
-30,1
-0,8 -63,0
-65,8
-7,6
186
260
1.394
196,0
238,3
14,3
81
151
1.869
-42,9
-44,0
-1,9 -82,6
-81,1
8,6
10
62
6.100
23,0
23,0
0,0 -96,1
-72,8
601,6

(Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan)
Tham khảo một số doanh nghiệp xuất khẩu cao su đạt kim ngạch cao
trong tháng 1/2022
Kim ngạch
(nghìn USD)
58.463
50.546
16.337
15.723
15.323
14.643
10.254
9.970
8.751
8.385
6.950
6.006
5.892
5.731
5.703
5.252
4.780
4.552
4.150
3.810
3.714

Tên doanh nghiệp
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN LỢI KON TUM
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP BÌNH PHƢỚC
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CAO SU LIÊN ANH
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NĂNG
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI LINH HƢƠNG
CÔNG TY TNHH CAO SU THUẬN LỢI
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC HIỀN QUẢNG TRỊ
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI HOA SEN VÀNG
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI HÕA THUẬN
CÔNG TY TNHH TIẾN THÀNH
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VẠN XUÂN
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẮNG THẮNG LỢI
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU VIỆT PHÖ THỊNH
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI THÀNH LONG
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LONG THÀNH LỢI
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU HIỆP THÀNH
CÔNG TY TNHH SAILUN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MAI THẢO
CÔNG TY TNHH HÓA NHỰA ĐÔNG DƢƠNG
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VĨNH HOÀNG

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

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, Sở Công Thƣơng tỉnh Lâm
Đồng cho biết, Sở đã báo cáo UBND tỉnh
Lâm Đồng để cơ quan này xem xét, trình
Bộ Công Thƣơng thẩm định trình Chính
phủ phê duyệt, bổ sung Cụm dự án nhà
máy điện gió Đơn Dƣơng (huyện Đơn
Dƣơng) vào Quy hoạch phát triển điện lực
quốc gia, giai đoạn 2021-2030.
Theo đó, Cụm dự án nhà máy điện gió
Đơn Dƣơng 1, 2, 3 và 3A có tổng công suất
gần 200MW do Công ty cổ phần đầu tƣ
EMI thực hiện. Tổng mức đầu tƣ dự toán
7.600 tỷ đồng.
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Các nhà máy điện gió này đƣợc khảo
sát, xây dựng tại thị trấn D’ran và các xã
Lạc Xuân, Ka Đô, P’ró (huyện Đơn
Dƣơng), 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 32ha. Theo kế hoạch, 4 nhà máy điện
gió tại huyện Đơn Dƣơng sẽ có 12 trụ tuabin.
Mỗi trụ có công suất từ 4-4,2MW, chiều
cao khoảng 100m, đƣờng kính cánh 150m.
Dự kiến, cụm dự án 4 nhà máy điện gió
Đơn Dƣơng sẽ có sản lƣợng điện phát lên
lƣới hơn 170 MWh/năm.
Số 1 tháng 3 năm 2022
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Theo khảo sát của Sở Công Thƣơng
tỉnh Lâm Đồng, cụm dự án điện gió nêu
trên sẽ ảnh hƣởng đến hơn 4.500ha rừng
phòng hộ, rừng sản xuất của địa phƣơng
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
hƣớng đến 2030. Ngoài ra, diện tích đất
ngoài lâm nghiệp bị ảnh hƣởng hơn
800ha.

Đầu tư gần 2.400 tỷ đồng xây dựng Khu công nghiệp Nhuận Trạch
Phó Thủ tƣớng Chính phủ Lê Văn Thành
vừa ký quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án đầu
tƣ xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu
công nghiệp Nhuận Trạch, tỉnh Hòa Bình.
Theo đó, chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ
đồng thời chấp thuận nhà đầu tƣ là Công ty
TNHH Hòa Phú - Hòa Bình.
Dự án có quy mô 200 ha; đƣợc bổ sung
13,68 ha để đạt quy mô 213,68 ha trong
trƣờng hợp 13,68 ha đƣợc cấp có thẩm
quyền bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất,
chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp của
tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2030.
Địa điểm thực hiện dự án tại xã Nhuận
Trạch và xã Cƣ Yên, huyện Lƣơng Sơn, tỉnh

Hòa Bình. Vốn đầu tƣ của dự án là 2.389,5
tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tƣ là
366 tỷ đồng; vốn huy động 2.023,5 tỷ đồng.
UBND tỉnh Hòa Bình thực hiện rà soát
quy mô diện tích của Dự án 200 ha theo
đúng Nghị quyết của Chính phủ; trƣờng hợp
13,68 ha không đƣợc bổ sung vào quy
hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất khu
công nghiệp của tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh
Hòa Bình có trách nhiệm thực hiện việc điều
chỉnh giảm quy mô Dự án từ 213,68 ha
xuống 200 ha, đồng thời chỉ đạo hƣớng dẫn
Nhà đầu tƣ thực hiện trình tự, thủ tục điều
chỉnh các nội dung liên quan đến Dự án đầu
tƣ theo quy định của pháp luật.

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 trƣơng đầu tƣ và chấp
thuận nhà đầu tƣ đối với Dự án Nhà máy
điện gió Thăng Long, công suất 96 MW, có
tổng vốn đầu tƣ 3.860 tỷ đồng.
Nhà đầu tƣ là Công ty Cổ phần Điện gió
Thăng Long Trà Vinh, xã Lƣơng Hòa A,
huyện Châu Thành. Đây là dự án điện gió
thứ 9 trên địa bàn tỉnh đƣợc cấp chủ trƣơng
đầu tƣ.
Dự án Nhà máy điện gió Thăng Long
đƣợc lắp đặt tối đa 24 tuabin gió, xây dựng
trên tổng diện tích gần 600ha; trong đó, gần
545ha là diện tích mặt nƣớc 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 đƣờng dây
220kV, đƣờng vận hành và hành lang an
toàn đƣờng dây. Dự kiến dự án này sẽ hoàn
thành nghiệm thu và phát điện thƣơng mại
vào quý 3/2023.

Tính đến nay, tỉnh Trà Vinh đã có 5 công
trình điện gió hoàn thành và hòa vào lƣới
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 tƣ
hơn 16.000 tỷ đồng, tổng công suất 322MW.
Theo tính toán, các công trình này cung
cấp nguồn năng lƣợng sạch với sản lƣợng
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 Thƣơng báo cáo Thủ tƣớng
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).

Đề xuất đầu tư 1.781 tỷ đồng xây 6 km cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng
UBND TP. Hải Phòng vừa có công văn số
964/UBND – GT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ
Số 1 tháng 3 năm 2022

đề xuất dự án nhận vốn từ Chƣơng trình phục
hồi kinh tế - xã hội.
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Theo đó, công trình đƣợc UBND TP. Hải
Phòng chọn là Dự án đầu tƣ xây dựng đƣờng
cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn từ
đƣờng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến
đƣờng bộ ven biển), đi qua địa bàn quận
Dƣơng Kinh và huyện Kiến Thụy, TP. Hải
Phòng.

UBND TP. Hải Phòng cho biết là đã giao
nhiệm vụ chuẩn bị đầu tƣ, chỉ đạo các cơ
quan, đơn vị liên quan khẩn trƣơng lập báo
cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ, trình thẩm
định và sẽ trình HĐND Thành phố phê duyệt
chủ trƣơng đầu tƣ tại kỳ họp chuyên đề dự
kiến tổ chức trong tháng 3/2022.

Dự án có điểm đầu tại nút giao với tuyến
đƣờng bộ ven biển đi qua địa bàn TP. Hải
Phòng (Km5+300) tại xã Tú Sơn, huyện Kiến
Thụy; điểm cuối tại giao cắt khác mức với
cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại Km93+970.

UBND TP. Hải Phòng sẽ phê duyệt quyết
định đầu tƣ dự án trong tháng 5/2022 và
phần đầu khởi công trong tháng 9/2022; cơ
bản hoàn thành thi công năm 2023 và quyết
toán toàn bộ dự án năm 2024.

Dự án có chiều dài tuyến là khoảng 6 km,
vận tốc thiết kế 100 km/h, với quy mô bề
rộng nền đƣờng 24,75m, tƣơng ứng 4 làn
xe, kết cấu mặt đƣờng bê tông nhựa. Trên
tuyến xây dựng 2 nút giao: nút giao đầu
tuyến với tuyến đƣờng bộ ven biển (tại
Km5+300) dạng ngã ba đồng mức; nút giao
với đƣờng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (tại
Km93+970) dạng hoa thị (quy hoạch là nút
giao ngã 4).

Việc đầu tƣ xây dựng đƣờng cao tốc Ninh
Bình - Hải Phòng đoạn nối từ tuyến đƣờng
bộ ven biển đoạn qua địa bàn TP. Hải Phòng
đến đƣờng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là rất
cần thiết, kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
với cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, tuyến
đƣờng ven biển và cảng Nam Đồ Sơn, tạo
thành mạng lƣới đƣờng bộ liên kết các địa
phƣơng.

Sơ bộ tổng mức đầu tƣ của Dự án là
1.781 tỷ đồng, đƣợc đầu tƣ bằng nguồn
ngân sách Trung ƣơng, Ngân sách thành
phố và các nguồn vốn hợp pháp khác, trong
đó kế hoạch vốn năm 2022 là 500 tỷ đồng;
năm 2023 là 1.100 tỷ đồng; năm 2024 là 181
tỷ đồng. Dự kiến tiến độ thực hiện Dự án là
2022 – 2024.

Công trình còn giúp rút ngắn đƣợc
khoảng cách cũng nhƣ thời gian di chuyển
bằng đƣờng bộ, đáp ứng nhu cầu vận tải
ngày càng tăng cao trong khu vực, phù hợp
với định hƣớng phát triển của thành phố và
góp phần hoàn thiện liên kết hạ tầng giao
thông vùng ven biển, thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội và du lịch cũng nhƣ đảm bảo an
ninh quốc phòng.

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 tƣ 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
đƣợc tài trợ, đồng tài trợ nƣớc 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).
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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); Đƣờng 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, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu lƣu
thông hiện tại và tƣơng 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
tƣớng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện
Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về
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phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu
Long thích ứng với biến đổi khí hậu, TP.Cần
Thơ ngoài việc đầu tƣ phát triển mạng lƣới
giao thông trên địa bàn, còn cần chú trọng
phát triển các tuyến giao thông liên vùng để
tăng cƣờng kết nối TP.Cần Thơ với các địa
phƣơng trong khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long nói chung và Hậu Giang nói riêng.

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, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu
lƣu thông hiện tại và tƣơng lai. Trong tƣơng
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

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.

Tổng mức đầu tƣ 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 thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ, 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, tƣ vấn,
chi phí khác hơn 120 tỷ đồng, chi phí dự
phòng hơn 345 tỷ đồng. Dự kiến cơ cấu
nguồn vốn: nguồn vốn nƣớc ngoài hơn 1.868
tỷ đồng (100% vốn xây lắp), trong đó, ngân
sách Trung ƣơng cấp phát hơn 1.681tỷ đồng
(90%), địa phƣơng vay lại hơn 186 tỷ đồng
(10%), vốn trong nƣớc hơn 860 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện dự án 2022-2026.

Tuyến đƣờng 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
lƣới giao thông hoàn chỉnh khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long.

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
tƣ tỉnh Thái Nguyên, liên danh CTCP
Flamingo Holding Group và CTCP Hồng
Hạc Đại Lải là nhà đầu tƣ duy nhất đáp ứng
yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm
thực hiện dự án khu dân cƣ nông thôn mới
Tân Thái tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ.
Dự án khu dân cƣ 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 cƣ mới có 704 căn nhà ở, trong
đó gồm 289 nhà ở phố thƣơng mại, 200 lô
nhà ở liền kề, 124 biệt thự. Nhà ở tái định
cƣ dạng chia lô gồm 91 lô với tổng diện
tích 9.014 m2). Quy mô dân số từ 2.800 3.000 ngƣời.
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 hƣớng 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 trƣớc năm
2025...

VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH MỚI
Ban hành Thông tư mới về giám sát đầu tư nước ngoài
Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ vừa ban hành
Thông tƣ số 02/2022/TT-BKHĐT hƣớng
dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tƣ
đối với hoạt động đầu tƣ nƣớc ngoài
(ĐTNN) tại Việt Nam.
Số 1 tháng 3 năm 2022

Theo Thông tƣ này, nguyên tắc giám
sát, đánh giá hoạt động ĐTNN phải đúng
thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, trình tự,
thủ tục và trên cơ sở quy định pháp luật;
không chồng chéo, trùng lắp về phạm vi
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đối tƣợng, thời gian và nội dung kiểm tra;
phối hợp trong theo dõi, kiểm tra, đánh giá.
Đồng thời, việc giám sát, đánh giá hoạt
động ĐTNN phải kịp thời, khách quan,
chính xác và nghiêm minh; công khai, minh
bạch, không cản trở, ảnh hƣởng đến hoạt
động bình thƣờng của các cơ quan, tổ
chức kinh tế, dự án có vốn ĐTNN đang
trong quá trình giám sát, đánh giá.
Thông tƣ hƣớng dẫn cụ thể về thẩm
quyền giám sát, đánh giá hoạt động ĐTNN;
các nội dung theo dõi hoạt động ĐTNN; nội
dung, hình thức, cách thức, xử lý kết quả
kiểm tra hoạt động ĐTNN; nội dung đánh
giá hoạt động ĐTNN. Trong đó, đối với
hoạt động đánh giá ĐTNN, có đánh giá về

tiến độ góp vốn điều lệ của tổ chức kinh tế
có vốn ĐTNN, vốn pháp định đối với ngành
nghề yêu cầu phải có vốn pháp định, góp
vốn đầu tƣ của dự án có vốn ĐTNN; việc
huy động và sử dụng vốn huy động theo
quy định của pháp luật; đánh giá hiệu quả
đầu tƣ (sử dụng lao động, đất đai; nộp
ngân sách nhà nƣớc; suất đầu tƣ; chuyển
giao khoa học kỹ thuật, công nghệ và kinh
nghiệm, kỹ năng quản lý, kinh doanh) trên
cơ sở so sánh chi phí và kết quả thực tế
đạt đƣợc trong quá trình khai thác, vận
hành…
Thông tƣ có hiệu lực thi hành từ ngày
1/4/2022, thay thế Thông tƣ số
09/2016/TT-BKHĐT.

Bộ Công Thương ban hành kế hoạch xuất khẩu than năm 2022
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tƣớng
Chính phủ Lê Văn Thành, ngày 24/02/2022
Bộ Công Thƣơng đã có Công văn số
887/BCT-DKT chỉ đạo Tập đoàn Công
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng
công ty Đông Bắc về việc tổ chức thực hiện
xuất khẩu than cục các loại và tham cám 1,
2, 3 năm 2022 theo Kế hoạch đã đƣợc Thủ
tƣớng Chính phủ chấp thuận; tiếp thu đầy
đủ ý kiến các Bộ, Cơ quan và bảo đảm:
Một là, tuân thủ quy định tại Điều 14
Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05
tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định

liên quan đến điều kiện đầu tƣ kinh doanh
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Bộ
Công Thƣơng và các quy định khác của
pháp luật liên quan;
Hai là, phù hợp với quan điểm, định
hƣớng phát triển ngành Than Việt Nam đã
đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt và
không ảnh hƣởng đến nguồn nguyên liệu
phục vụ nhu cầu tiêu thụ, sản xuất trong
nƣớc;
Ba là, hiệu quả kinh tế cao hơn so với
tiêu thụ trong nƣớc và tối đa lợi ích kinh tế
cho nhà nƣớc, doanh nghiệp.
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