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 TỔNG QUAN KINH TẾ  
1. 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 phƣơng 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 lƣợng và lƣơng 

thực toàn cầu, nhất là trong bối cảnh Nga là 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 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, 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) 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 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 Covid-19 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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2. 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 

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 uống tăng 12,6% và 

doanh thu du lịch lữ 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 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 vaccine trên 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. 
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THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý CHUYÊN NGÀNH CN & XD 

 Nhập khẩu kim loại màu về Việt Nam trong tháng 02/2022 ƣớc tính đạt 175 

nghìn tấn, trị giá 838 triệu USD, tăng 12,4% về lƣợng và tăng 14,8% về trị giá so với 

tháng 01/2022; tăng 20,4% về lƣợng và tăng 31,9% về trị giá so với tháng 02/2021. Tính 

chung trong 2 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu kim loại màu ƣớc đạt 331 nghìn tấn, trị 

giá 1,57 tỷ USD, tăng 3,3% về lƣợng và tăng 15,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 

Giá nhập khẩu nhôm có thể tăng trong thời gian tới khi Nga sản xuất khoảng 6% lƣợng 

nhôm của thế giới, ƣớc tính sản xuất khoảng 70 triệu tấn trong năm 2022, và chiến sự tại 

Ucraina sẽ ảnh hƣởng đến xuất khẩu kim loại này của Nga, giảm nguồn cung, dẫn đến 

giá tăng.  

 Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, nhập khẩu phế liệu sắt 

thép tháng 01/2022 đạt 176,9 nghìn tấn, trị giá 91,1 triệu USD, giảm 69,1% về lƣợng và 

giảm 69,4% về trị giá so với tháng 12/2021, giảm 57,18% về lƣợng và giảm 38,8% về trị 

giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 0,31% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt 

Nam.  

 Theo thống kê sơ bộ, nhập khẩu giấy các loại của Việt Nam từ thị trƣờng 

Trung Quốc trong tháng 2/2022 ƣớc đạt 50 triệu USD, giảm 6,4% so với tháng 

01/2022, nhƣng tăng 85,9% so với tháng 02/2021. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, 

nhập khẩu giấy các loại của Việt Nam từ thị trƣờng Trung Quốc ƣớc đạt 103,42 triệu 

USD, tăng 53,1% so với cùng kỳ năm 2021. Dự kiến nhập khẩu giấy các loại từ Trung 

Quốc về Việt Nam trong quý 1/2022 sẽ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2021.  

 Nhập khẩu nhựa đƣờng về Việt Nam trong tháng 2/2022 ƣớc đạt 80 nghìn tấn, 

trị giá 38 triệu USD, tăng 202,4% về lƣợng và tăng 180,4% về trị giá so với tháng 2/2021. 

Ƣớc tính trong quý 1/2022, nhập khẩu nhựa đƣờng về Việt Nam đạt khoảng 150 nghìn 

tấn, trị giá 80 triệu USD, tăng 20,8% về lƣợng và tăng 11,1% về trị giá so với cùng kỳ 

năm 2021. 

 Đại dịch đƣợc cho là đã thúc đẩy một phần nhu cầu sử dụng smartphone của 

ngƣời dùng Việt Nam, khi họ cần quét mã QR tại nơi công cộng. Tuy nhiên, đại dịch cũng 

mang đến nhiều ảnh hƣởng tiêu cực nhƣ nguồn cung ứng của các hãng điện thoại bị 

ảnh hƣởng, việc mua hàng trực tiếp không thể thực hiện trong thời gian dài. Điểm đáng 

chú ý là các kênh trực tuyến chiếm 15% tổng doanh số năm 2021, tăng 8% so với năm 

2020. Đây không phải là mức tăng lớn vì hệ thống logistics và hệ sinh thái thanh toán số 

ở Việt Nam vẫn đang phát triển. Do đó, nhập khẩu điện thoại di động vào Việt Nam sẽ 

còn nhiều triển vọng tăng, dự báo đạt khoảng 870 triệu USD trong quý 1/2022, cao hơn 

10,8% so với dự kiến trƣớc đó.  

 Nhập khẩu card đồ họa trong tháng 2/2022 ƣớc đạt 17,6 nghìn chiếc, trị giá 8 

triệu USD, giảm 54,5% về lƣợng và giảm 42,5% về trị giá so với tháng 1/2022, giảm 

19,1% về lƣợng, nhƣng tăng 80,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021; Nâng lƣợng 

nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm 2022 đạt 56,2 nghìn chiếc, trị giá 22 triệu USD, tăng 

12,3% về lƣợng và tăng 123,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Tiếp đà tăng trƣởng 

trong năm 2021, nhu cầu về card đồ họa trong nƣớc vẫn mạnh mẽ. Dự kiến quý 1/2022, 

nhập khẩu card đồ họa đạt 85 nghìn chiếc, trị giá 27 triệu USD, tăng 0,1% về lƣợng và 

tăng 44,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.  
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ĐẦU TƯ NGÀNH CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG 

Tp.HCM kiến nghị bổ sung thêm khu công nghiệp gần 
700 ha tại Bình Chánh 

UBND TP.HCM đã có kiến nghị Chính phủ cho phép bổ sung khu công nghiệp Phạm 

Văn Hai tại huyện Bình Chánh với quy mô 668 ha để thay thế 3 khu công nghiệp khác bị 

loại khỏi quy hoạch là khu công nghiệp Phƣớc Hiệp, Bàu Đƣng và Xuân Thới Thƣợng. 

TP cũng đề xuất xây dựng một khu dân cƣ, đô thị khoảng 100 ha liền kề để phục vụ 

cho khu công nghiệp Phạm Văn Hai. 

Khu công nghiệp này tại xã Phạm Văn Hai phía bắc và phía nam giáp huyện Hóc 

Môn, phía đông giáp khu dân cƣ hiện hữu dọc đƣờng An Hạ và kênh liên vùng (ranh giới 

xã Vĩnh Lộc A), phía tây giáp huyện Đức Hòa, Long An. 

Theo UBND TP.HCM, năm 2018, Chính phủ cũng đã đồng ý cho thành phố đƣợc 

chuyển đổi khu đất 668 ha tại xã Phạm Văn Hai sang đất công nghiệp. Vị trí khu đất này 

hiện nay là đất nông nghiệp, hiện do Công ty TNHH một thành viên Cây trồng TP quản 

lý, sử dụng. 

Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế thấp do đất bị nhiễm phèn nặng, luôn bị xâm nhập mặn 

và ô nhiễm bởi nguồn nƣớc thải từ khu dân cƣ xung quanh. Do đó, việc chuyển đổi cơ 

cấu sản xuất từ phát triển nông nghiệp không hiệu quả sang phát triển công nghiệp tập 

trung là phù hợp với điều kiện tự nhiên, sử dụng hiệu quả quỹ đất của thành phố. 

Bình Định kêu gọi doanh nghiệp đầu tư cụm công 
nghiệp 65ha 

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành công văn chỉ đạo về một số vấn đề liên quan 

việc thành lập Cụm công nghiệp (CCN) Giao Hội, thị xã Hoài Nhơn. 

Theo công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Công Thƣơng chủ trì, phối 

hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn và các Sở, ngành liên quan tham mƣu UBND tỉnh kêu 

gọi doanh nghiệp đầu tƣ CCN Giao Hội (không sử dụng ngân sách nhà nƣớc) để thực 

hiện dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN Giao Hội. 

Trƣớc đó, tháng 10/2021, UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định về việc bổ sung 

Cụm công nghiệp Giao Hội vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định 

đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2035. 

Cụm công nghiệp Giao Hội có diện tích khoảng 65 ha, địa điểm tại khu phố Giao Hội 

1, phƣờng Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn. 

Ngành nghề thu hút đầu tƣ gồm: Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre nứa 

(trừ giƣờng, tủ, bàn, ghế) và sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (mã ngành 

C16); sản xuất giƣờng, tủ, bàn, ghế (mã ngành C31); một số ngành sản xuất hàng tiêu 

dùng, hàng công nghiệp phụ trợ khác... trong đó, ƣu tiên các ngành ít gây ô nhiễm môi 

trƣờng. 

Thị xã Hoài Nhơn hiện có 13 CCN. Trong danh mục kêu gọi đầu tƣ hồi năm 2021, thị 

xã Hoài Nhơn có nhiều dự án nhƣ: CCN Bồng Sơn (giai đoạn 2) quy mô 30,5 ha; CCN 

Hoài Hảo quy mô 17 ha; CCN Hoài Thanh Tây quy mô 8,9 ha; CCN Hoài Châu quy mô 

25 ha,... 
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Phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 
2021-2030 

Phƣơng án phát triển cụm công nghiệp (CCN) tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030 đã 

đƣợc UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt nhằm đáp ứng nhu cầu về mặt bằng sản xuất, đón 

“sóng” đầu tƣ. 

Sau nhiều lần điều chỉnh, đến năm 2020, Hà Nam có 15 CCN với tổng diện tích 

314ha. Theo từng nhóm chủ đầu tƣ, hạ tầng CCN đƣợc hoàn thiện ở mức độ khác nhau. 

Cụ thể, nhóm CCN đƣợc hỗ trợ xây dựng hạ tầng bằng nguồn vốn ngân sách gồm 9 

CCN đã tiến hành cơ bản các hạng mục công trình, nhƣ: Đƣờng giao thông, thoát nƣớc, 

điện chiếu sáng… Riêng CCN Cầu Giát- Duy Tiên đã có công trình xử lý nƣớc thải tập 

trung. Nhóm 3 CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tƣ, trong đó 2 cụm đã cơ bản hoàn 

thành hạ tầng và 1 CCN đang đƣợc xây dựng; 1 CCN đã có trạm xử ý nƣớc thải. Nhóm 

CCN không có chủ đầu tƣ xây dựng hạ tầng do các doanh nghiệp thuê đất sản xuất, kinh 

doanh tự đầu tƣ xây dựng hạ tầng dùng chung đều chƣa có trạm xử lý nƣớc thải. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, hiện diện tích các CCN đã lấp đầy 100%, hiệu quả 

kinh tế mang lại từ khu vực này đang đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và 

an sinh xã hội của tỉnh. Thời gian gần đây, thu hút đầu tƣ hạ tầng công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh tăng nhanh do các hiệp định thƣơng mại tự do thế hệ mới có hiệu lực, làn sóng 

đầu tƣ đổ vào Việt Nam, trong đó có Hà Nam. Do vậy, nhiều nhà đầu tƣ xin mở rộng, bổ 

sung mới CCN để đầu tƣ hạ tầng thu hút đầu tƣ thứ cấp. 

Bên cạnh đó, Hà Nam với trên 60 làng nghề, trên 110 làng có nghề tiểu thủ công 

nghiệp đang rất cần mặt bằng để di dời các cơ sở công nghiệp nông thôn nhằm khắc 

phục tình trạng sản xuất chật chội, nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng. 

Trƣớc nhu cầu bức xúc về mặt bằng sản xuất, đồng thời tạo hạ tầng đón luồng đầu 

tƣ mới đang có xu hƣớng gia tăng, UBND tỉnh Hà Nam đã phê duyệt Phƣơng án phát 

triển CCN tỉnh giai đoạn 2021-2030. Trong đó, phƣơng án rút khỏi quy hoạch một số 

CCN không có khả năng phát triển, giữ nguyên các CCN hiện có và mở rộng một số cụm 

có khả năng phát triển đƣợc đánh giá phù hợp và lựa chọn thực hiện. 

Theo đó, đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Hà Nam sẽ có 30 CCN, tổng diện tích 

khoảng 1.196ha. Trong đó, với 15 CCN đã có quyết định thành lập, tỉnh sẽ rút khỏi quy 

hoạch cụm An Mỹ- Đồng Xá do vị trí không có khả năng phát triển và thực tế chƣa thu 

hút đƣợc chủ đầu tƣ hạ tầng; tiếp tục củng cố, duy trì phát triển và hoàn thiện theo hiện 

trạng 13 CCN, tổng diện tích 321,78ha; thực hiện thủ tục điều chỉnh diện tích CCN Thi 

Sơn và Kim Bình; mở rộng diện tích CCN Trung Lƣơng. 

Bên cạnh đó, Hà Nam sẽ thành lập mới 14 CCN với diện tích 805ha. Trong đó, thành 

lập 4 CCN, diện tích khoảng 150ha trên địa bàn thị xã Duy Tiên; 3 CCN, diện tích khoảng 

225 trên địa bàn huyện Kim Bảng; 3 CCN, diện tích khoảng 165ha trên địa bàn huyện Lý 

Nhân; 2 CCN, diện tích khoảng 145ha trên địa bàn huyện Thanh Liêm và 2 CCN, diện 

tích khoảng 120ha trên địa bàn huyện Bình Lục. 

Căn cứ tình hình thực tiễn và dự báo thu hút đầu tƣ trong thời gian tới, Hà Nam xác 

định tính chất các CCN là cụm tổng hợp đa ngành, chủ yếu là công nghiệp chế biến chế 

tạo, các ngành sản xuất sạch, ít gây ô nhiễm môi trƣờng. 

Để phƣơng án phát triển CCN của tỉnh đƣợc triển khai thuận lợi, đúng tiến độ, mục 

tiêu, UBND tỉnh Hà Nam cũng xây dựng hệ thống giải pháp đồng bộ từ cơ chế, chính 

sách tới thu hút đầu tƣ, nguồn nhân lực… 
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TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CÁC MẶT HÀNG CN & XD 

Nhập khẩu phế liệu sắt thép tháng 1 2022 giảm mạnh 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, nhập khẩu phế liệu sắt 
thép tháng 01/2022 đạt 176,9 nghìn tấn, trị giá 91,1 triệu USD, giảm 69,1% về lƣợng và 
giảm 69,4% về trị giá so với tháng 12/2021, giảm 57,18% về lƣợng và giảm 38,8% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 0,31% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt 
Nam. Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này chủ yếu từ Mỹ, New Zealand, Nhật Bản, Hồng 
Công, Campuchia... 

Nhập khẩu phế liệu sắt thép qua các tháng của Việt Nam năm 2021 - 2022 

 
Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê Tổng cục Hải quan  

Giá nhập khẩu trung bình nhóm hàng này trong tháng 1/2021 đạt 515,1 USD/tấn, 
tăng 154,72 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 5,4 USD/tấn so với tháng 
12/2021. Nguyên nhân khiến giá nhập khẩu nhóm hàng này tăng mạnh một phần là do 
chi phí vận tải, kho bãi tăng trong năm 2021. Cùng với đó là chi phí năng lƣợng nhƣ giá 
dầu thế giới tăng cao. 

Tháng 01/2022, nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam từ New Zealand tăng 
mạnh, đạt 29,8 nghìn tấn, trị giá 15,4 triệu USD, tăng 8.782% về lƣợng và tăng 13.246% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Mức giá nhập khẩu trung bình mặt hàng này của Việt 
Nam từ New Zealand trong tháng 1/2022 đạt 517,8 USD/tấn, tăng 50,26% so với cùng kỳ 
năm 2021. 

Trong khi đó, nhập khẩu nhóm hàng này từ các thị trƣờng lớn nhƣ Mỹ, Nhật Bản, 
Hồng Công, Campuchia giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2021. 

Giá nhập khẩu trung bình phế liệu sắt thép của Việt Nam năm 2019 – 2022 
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Nhu cầu nhập khẩu mặt hàng này của Việt Nam hiện tại là không cao, do giá nhóm 
hàng này cao, chi phí vận tải, xăng dầu tăng cao cũng khiến cho các doanh nghiệp 
không tăng lƣợng nhập khẩu. 

Dự báo, nhập khẩu phế liệu sắt thép năm 2022 đạt 6,4 triệu tấn, trị giá 2,82 tỷ USD, 
tăng 1% về lƣợng và 0,6% về trị giá so với năm 2021. 

Thị trường cung cấp phế liệu sắt thép cho Việt Nam tháng 01/2022 

Thị trường 

T  trọng tháng 
01/2022 (%) 

Tháng 01/2022 
So với     

Tháng 12 2021 Tháng 01/2021 

 ư ng Trị giá 
 ư ng 
 tấn  

Trị giá 
 nghìn USD  

 ư ng Trị giá  ư ng Trị giá 

T NG 100 100 176.940 91.133 -69,15 -69,47 -57,18 -38,81 

Mỹ 25,99 27,27 45.994 24.851 -71,21 -70,84 -41,22 1,48 

New Zealand 16,87 16,96 29.844 15.454 16,89 19,03 8782,14 13246,28 

Nhật Bản 15,42 16,30 27.284 14.856 -81,15 -80,91 -84,6 -78,34 

Hồng Kông 12,90 12,13 22.817 11.050 -43,79 -46,36 -53,82 -41,7 

Campuchia 6,32 5,91 11.180 5.390 -28,9 -28,54 -13,67 3,97 

Singapore 4,94 5,90 8.745 5.378 -5,55 -5,8   

Australia 3,33 3,20 5.884 2.915 -95,16 -95,3 -87,23 -82,32 

Chile 3,02 2,92 5.339 2.662 -1,91 1,52 -44,38 -16,38 

Anh 1,16 1,14 2.047 1.039 -52,92 -52,93   

Canada 1,21 1,14 2.143 1.036 4,95 7,76 -42,52 -9,64 

Nam Phi 0,57 0,53 1.014 487 297,65 289,25   

Ireland 0,40 0,36 707 332 50,11 53,45   

Đài Loan 0,16 0,16 287 147 -93,1 -92,7 -94,16 -91,41 

Mexico 0,07 0,07 125 66 -56,75 -55,27 -93,29 -87,96 

Thị trƣờng khác 7,65 6,00 13.530 5.470     

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

Giá nhôm thế giới tăng mạnh 
I. Thị trường kim loại màu thế giới 

Cuối tháng 02/2022, giá nhôm thế giới tăng lên mức cao kỷ lục sau khi các quốc gia 
phƣơng Tây công bố thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, làm dấy lên lo ngại về 
nguồn cung. 

Chốt phiên giao dịch ngày 28/02/2022, giá nhôm giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch 
kim loại London (LME) đã đạt kỷ lục 3.445 USD/tấn, tăng 4,02% với phiên trƣớc và tăng 
13,51% so với cuối tháng 01/2022. Tính chung trong tháng 02/2022, giá nhôm kỳ hạn 3 
tháng ở mức 3.222,8 USD/tấn, tăng 7,47% so với tháng trƣớc. 

Nhôm là kim loại sử dụng nhiều năng lƣợng nhất trong quá trình sản xuất. Trong khi 
đó, đã có thêm các biện pháp trừng phạt đƣợc công bố cuối tuần qua gồm việc loại bỏ 
một số ngân hàng của Nga khỏi hệ thông thanh toán quốc tế SWIFT có thể làm gián 
đoạn xuất khẩu hàng hóa của Nga. Rusal, nhà sản xuất nhôm của Nga đã dừng xuất 
khẩu alumin từ nhà máy luyện Nikolaev công suất 1,75 Mtpa nằm gần cảng Mykolaiv của 
Ucraina. 

Thị trƣờng nhôm bị ảnh hƣởng lớn vì cuộc xung đột quân sự tại Ucraina. Nga sản 
xuất khoảng 6% lƣợng nhôm của thế giới, ƣớc tính sản xuất khoảng 70 triệu tấn trong 
năm 2022, và chiến sự tại Ucraina sẽ ảnh hƣởng đến xuất khẩu kim loại này của Nga, 
giảm nguồn cung, dẫn đến giá tăng. Giá nhôm lên cao sẽ ảnh hƣởng đến ngành xây 
dựng, bao bì và trên hết là lĩnh vực ôtô. 
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Giá nhôm kỳ hạn 3 tháng trên sàn  ME (Đvt: USD/tấn) 
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Nguồn: LME 

II. Tình hình nhập khẩu kim loại màu của Việt Nam 

Nhập khẩu kim loại màu về Việt Nam trong tháng 02/2022 ƣớc tính đạt 175 nghìn 

tấn, trị giá 838 triệu USD, tăng 12,4% về lƣợng và tăng 14,8% về trị giá so với tháng 

01/2022; tăng 20,4% về lƣợng và tăng 31,9% về trị giá so với tháng 02/2021. Tính chung 

trong 2 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu kim loại màu ƣớc đạt 331 nghìn tấn, trị giá 1,57 

tỷ USD, tăng 3,3% về lƣợng và tăng 15,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. 

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu kim loại màu trong tháng 01/2022 

đạt 155,62 nghìn tấn, trị giá 729,49 triệu USD, giảm 2,7% về lƣợng và giảm 7,0% về trị 

giá so với tháng 12/2021; giảm 11,0% về lƣợng, nhƣng tăng 1,5% về trị giá so với cùng 

kỳ năm 2021. 

Trong đó, nhập khẩu nhôm các loại trong tháng 01/2022 đạt 91,21 nghìn tấn, trị giá 

315,87 triệu USD, tăng 4,8% về lƣợng và tăng 5,4% về trị giá so với tháng 12/2021; giảm 

3,7% về lƣợng, nhƣng tăng 32,5% về trị giá so với tháng 01/2021. 

Nhôm hợp kim dạng tấm, lá và dải có chiều dày trên 0,2mm là chủng loại đƣợc nhập 

khẩu nhiều nhất trong tháng 01/2022, đạt 28,75 nghìn tấn, trị giá 109,43 triệu USD, tăng 

22,8% về lƣợng và tăng 22,5% về trị giá so với tháng 12/2021; tăng 15,8% về lƣợng và 

tăng 59,9% về trị giá so với tháng 01/2021. 

Giá nhập khẩu trung bình nhôm hợp kim dạng tấm, lá và dải có chiều dày trên 

0,2mm trong tháng 01/2022 ở mức 3.806 USD/tấn, tăng 1,4% so với tháng 12/2021 và 

tăng 38,1% so với tháng 01/2021.  

Đứng thứ 2 là chủng loại nhôm không hợp kim chƣa gia công với lƣợng nhập khẩu 

trong tháng 01/2022 đạt 27,76 nghìn tấn, trị giá 81,93 triệu USD, tăng 14,2% về lƣợng và 

tăng 13,1% về trị giá so với tháng 12/2021; giảm 1,8% về lƣợng, nhƣng tăng 35,4% về trị 

giá so với tháng 01/2021. 

Giá nhập khẩu trung bình nhôm không hợp kim chƣa gia công trong tháng 01/2022 

ở mức 2.951 USD/tấn, giảm 1,0% so với tháng 12/2021, nhƣng tăng 37,9% so với tháng 

01/2021. 
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Chủng loại nhôm nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 01/2022 

(ĐVT: Lượng: tấn; Trị giá: nghìn USD) 

Chủng loại 
Tháng 01/2022 

So với tháng 
12/2021 (%) 

So với tháng 
01/2021 (%) 

 ư ng Trị giá  ư ng Trị giá  ư ng Trị giá 

Tổng 91.208 315.868 4,8 5,4 -3,7 32,5 

Nhôm hợp kim dạng tấm, lá và dải có chiều dày trên 
0,2mm 

28.754 109.434 22,8 24,5 15,8 59,9 

Nhôm không hợp kim chƣa gia công 27.759 81.929 14,2 13,1 -1,8 35,4 

Nhôm hợp kim chƣa gia công 15.397 49.130 -20,0 -22,7 -32,6 -5,5 

Nhôm hợp kim dạng thanh, que và hình 9.703 34.726 19,1 23,2 28,7 50,4 

Nhôm lá mỏng chƣa bồi có chiều dày không quá 
0,2mm 

3.985 17.500 14,8 13,3 43,7 86,9 

Nhôm không hợp kim dạng tấm, lá và dải có chiều 
dày trên 0,2mm 

1.740 6.931 -33,6 -27,5 -1,0 51,6 

Dây nhôm không hợp kim 1.668 5.895 -28,2 -24,5 -43,4 -15,9 

Nhôm lá mỏng đã bồi có chiều dày không quá 0,2mm 939 5.523 -15,0 -6,4 -22,3 -12,6 

Dây nhôm hợp kim 608 2.855 -56,4 -48,8 -28,1 -2,9 

Nhôm không hợp kim dạng thanh, que và hình 509 1.628 -47,3 -46,3 -68,3 -60,5 

Bột và vảy nhôm 146 316 1.324,4 58,7 188,9 330,9 

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan 

Thị trường cung cấp nhôm các loại 

Nhập khẩu nhôm các loại về Việt Nam trong tháng 01/2022 tăng chủ yếu là do nhập 
khẩu từ thị trƣờng lớn nhất là Trung Quốc tăng, đạt 35,55 nghìn tấn, trị giá 136,31 triệu 
USD, tăng 10,5% về lƣợng và tăng 12,2% về trị giá so với tháng 12/2021; tăng 61,9% về 
lƣợng và tăng 114,9% về trị giá so với tháng 01/2021. 

Ngƣợc lại, nhập khẩu nhôm các loại từ thị trƣờng Malaysia và Hàn Quốc trong tháng 
01/2022 giảm mạnh so với tháng 12/2021 và giảm mạnh so với tháng 01/2021. 

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

Thị trường 

Tháng 01/2022 So với tháng 12 2021     So với tháng 01 2021     

 ư ng  tấn  
Trị giá 

(nghìn USD) 
 ư ng Trị giá  ư ng Trị giá 

Trung Quốc 35.549 136.309 10,5 12,2 61,9 114,9 

Malaysia 12.861 38.330 -16,1 -17,9 -34,2 -9,4 

Hàn Quốc 8.944 30.870 -20,4 -17,6 -62,2 -49,0 

Australia 8.476 25.569 14,4 11,4 30,0 83,3 

Ấn Độ 7.754 22.997 71,9 67,5 490,0 657,4 

Thái Lan 5.387 20.237 24,5 34,6 60,4 109,8 

Indonesia 2.082 6.763 -44,1 -44,2 29,2 74,6 

Hồng Kông 2.036 5.884 334,1 193,0 57,5 71,2 

Đài Loan 1.988 7.424 -3,0 -2,8 -50,7 -20,4 

Singapore 1.276 4.088 0,6 5,4 -67,3 -54,1 

Nhật Bản 1.039 4.453 11,5 2,9 -58,2 -32,0 

Qata 860 2.558 85,7 80,3 15,4 56,1 

Thuỵ Sỹ 705 2.284 - - 842,8 670,9 

UAE 666 1.960 54,6 46,6 52,5 98,3 

Baren 547 1.680 134,9 123,4 128,9 245,1 

Mỹ 350 1.090 126,8 -29,8 4.889,5 467,0 

Nga 233 734 -83,1 -82,2 -80,3 -70,9 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 
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Nhập khẩu giấy từ Trung Quốc tăng mạnh 
I. Thế giới 

Tại Đông Nam Á: Nhu cầu và giá OCC nhập khẩu tăng cao 

Nhu cầu tăng và những khó khăn trong vấn đề logistics cộng với chi phí vận tải là 
những lý do thúc đẩy giá OCC nhập khẩu về thị trƣờng Đông Nam Á tăng mạnh trở lại. 

Giá giấy thu hồi (RCP) tăng mạnh ở Đông Nam Á do nguồn cung hạn chế và do sự 
cạnh tranh từ thị trƣờng Ấn Độ. Trong khi đó, logistics đƣợc coi là vấn đề cốt lõi, tập 
trung cả hai đầu cung và cầu của thị trƣờng. Các nhà cung cấp hiện đang gặp khó khăn 
để giải quyết đặt chỗ cho tàu và chậm giao hàng cho ngƣời mua. 

Điều đó đã dẫn đến việc tăng giá ở châu Á, với OCC của Mỹ đƣợc bán với giá 265 
USD/tấn ở Đài Loan, thậm chí đã có lúc đạt đỉnh 365-375 USD/tấn ở Ấn Độ đối với loại 
cao cấp. Ấn Độ hiện là nhà nhập khẩu RCP của Mỹ lớn nhất thế giới, trong quý 4/2021, 
nhập khẩu RCP từ Mỹ sang Ấn Độ đạt gần một triệu tấn, tăng 22,6% so với quý 3 và 
11,1% so với cùng kỳ năm 2020. 

Tại thị trƣờng nội địa Ấn Độ, OCC nội địa có giá khoảng 320 USD/tấn. OCC Mỹ loại 
tiêu chuẩn có giá 330-345 USD/tấn, OCC có giá 320-325 USD/tấn. 

Do ảnh hƣởng từ sức mua của Ấn Độ, khu vực Đông Nam Á cũng chịu nhiều sức 
ép. Tại Việt Nam, Thái Lan và Malaysia, OCC của Mỹ đã đƣợc bán ở mức 300-320 
USD/tấn, ở Indonesia là 330-340 USD/tấn. OCC của Mỹ đã đạt mức 260-320 USD/tấn, 
tăng 20 USD/tấn tại Đông Nam Á và thị trƣờng Đài Loan. OCC châu Âu tăng 5-10 
USD/tấn lên 280-300 USD/tấn. OCC của Nhật Bản tăng 5 USD/tấn lên 280-295 USD/tấn. 

II. Tình hình nhập khẩu giấy các loại của Việt Nam từ thị trường Trung Quốc 

Theo thống kê sơ bộ, nhập khẩu giấy các loại của Việt Nam từ thị trƣờng Trung 
Quốc trong tháng 2/2022 ƣớc đạt 50 triệu USD, giảm 6,4% so với tháng 01/2022, nhƣng 
tăng 85,9% so với tháng 02/2021. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu giấy 
các loại của Việt Nam từ thị trƣờng Trung Quốc ƣớc tính đạt 103,42 triệu USD, tăng 
53,1% so với cùng kỳ năm 2021. 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu giấy các loại của Việt Nam 
từ thị trƣờng Trung Quốc trong tháng 01/2022 đạt 53,42 triệu USD, giảm 8,9% so với 
tháng 12/2021, nhƣng tăng 32,2% so với tháng 01/2021.  

Nhập khẩu giấy của Việt Nam từ thị trƣờng Trung Quốc tăng khá mạnh trong 3 
tháng gần đây. Dự báo nhập khẩu giấy các loại từ Trung Quốc về Việt Nam sẽ tăng trong 
quý 1/2022. Cơ sở dự báo là: 

Trung Quốc là thị trƣờng cung cấp giấy các loại lớn nhất cho Việt Nam. Trong khi đó 
nhu cầu yếu tại thị trƣờng Trung Quốc, giá bột giấy giảm 15 USD/tấn trong tháng 
01/2022, xuống còn 465 USD/tấn, CIF, Trung Quốc, đây là mức giảm giá thứ hai liên tiếp 
sau mức giảm 20 USD/tấn vào cuối năm 2021. 

Tuy nhiên mức giá này vẫn cao hơn 3,3% so với mức giá 450 USD/tấn của tháng 
01/2021. Sự sụt giảm giá này diễn ra sau một đợt tăng vào năm 2021. Trong năm 2021, 
giá bột giấy nhập khẩu vào Trung Quốc đã đạt 525 USD/tấn vào tháng 6/2021. Tuy 
nhiên, kể từ tháng 7/2021 giá liên tục giảm. 

Nguyên nhân giảm giá của RBP tại Trung Quốc là do nhu cầu giảm từ các nhà máy 
ở Trung Quốc, các nhà máy phải tạm dừng sản xuất để tiết kiệm năng lƣợng. Hơn nữa, 
trong quý I/2022, các nhà máy sản xuất giấy bao bì công nghiệp cũng lên kế hoạch 
ngừng hoạt động. 
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Giá nhập khẩu giấy đã tăng mạnh trong năm 2021. Hiện tại giá bột giấy giảm khá 
mạnh tại Trung Quốc dẫn đến giá giấy sẽ giảm. 

Trong thời gian tới, nhiều loại giấy xuất khẩu của Trung Quốc giảm có khả năng sẽ 
ảnh hƣởng tới thị trƣờng giấy quốc tế, nhất là với các nƣớc Asean trong đó có Việt nam. 
Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp giấy của Việt Nam cần theo dõi để nhập khẩu 
khi giá giảm ở mức thấp. 

Trị giá nhập khẩu Giấy các loại của Việt Nam từ thị trường Trung Quốc qua các tháng 
(Triệu USD) 
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       Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Về chủng loại giấy nhập khẩu từ Trung Quốc: 

Giấy Duplex là chủng loại giấy đƣợc nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc trong 
tháng 01/2022, đạt 21,63 triệu USD, giảm 20% so với tháng 12/2021, nhƣng tăng 70,8% 
so với tháng 1/2021.  

Giấy công nghiệp đứng thứ 2, nhập khẩu về Việt Nam giảm 28,5% so với tháng 
12/2021 và giảm 4% so với tháng 1/2021, đạt 7,03 triệu USD.  

Đáng chú ý một số chủng loại nhập khẩu tăng mạnh trong tháng 01/2022 nhƣ giấy 
làm bao bì... 

Chủng loại giấy các loại nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam tháng 1/2022  

Thị trường 
T01/2022 

(nghìn USD) 
So với 

T12/2021 (%) 
So với 

T01/2021 (%) 
T  trọng 

T01/2022 (%) 
T  trọng 

T01/2021 (%) 

Tổng  53.421  -8,9 32,2  100,0   100,0  

Giấy Duplex  21.635  -20,0 70,8  40,5   31,4  

Giấy công nghiệp  7.030  -28,5 -4,0  13,2   18,1  

Giấy in các loại  5.594  -0,7 26,1  10,5   11,0  

Giấy chịu nhiệt  3.366  68,1 22,2  6,3   6,8  

Giấy Kraft  2.628  48,4 13,0  4,9   5,8  

Giấy bao bì  1.895  11,8 -28,8  3,5   6,6  

Giấy chống dính  1.634  -23,8 6,1  3,1   3,8  

Giấy làm bao bì  1.528  137,4 152,0  2,9   1,5  

Băng giấy  1.466  -1,4 155,9  2,7   1,4  

Giấy chống ẩm  1.084  13,3 53,3  2,0   1,8  

Giấy in ảnh  1.052  10,1 25,0  2,0   2,1  

Giấy bb đựng sữa  922  92,0 48,6  1,7   1,5  

Giấy tự dính  904  8,1 34,6  1,7   1,7  

Giấy làm lớp sóng  559  -39,1 -32,9  1,0   2,1  
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Thị trường 
T01/2022 

(nghìn USD) 
So với 

T12/2021 (%) 
So với 

T01/2021 (%) 
T  trọng 

T01/2022 (%) 
T  trọng 

T01/2021 (%) 

Giấy làm lớp mặt  533  46,6 -18,1  1,0   1,6  

Giấy thuốc lá  356  0,6 594,8  0,7   0,1  

Ngành giầy dép  286  -23,8 62,1  0,5   0,4  

Giấy lọc và bìa lọc  198  2,7 -5,1  0,4   0,5  

Giấy giả da gốc thực vật  194  45,2 96,1  0,4   0,2  

Giấy tissue  181  -48,4 32,1  0,3   0,3  

Giấy ngành điện  120  -5,3 53,3  0,2   0,2  

Giấy photocopy  93  8,8 -11,8  0,2   0,3  

Giấy sinh hoạt  68  115,6 97,2  0,1   0,1  

Giấy can  33  -25,4 -72,3  0,1   0,3  

Giấy bìa  30  18,5 -75,2  0,1   0,3  

Giấy làm lớp đáy  29  -77,8 -48,7  0,1   0,1  

  Giấy in báo    2  -78,8 71,6  0,0   0,0 

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

Một số doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu giấy các loại lớn nhất từ Trung 
Quốc trong tháng 1/2022 (ĐVT: nghìn USD) 

STT CÔNG TY NHẬP KHẨU 
TRỊ GIÁ 
T1/2022 

1 CÔNG TY C  PHẦN GIẤY CP  4.952  

2 CÔNG TY C  PHẦN GIẤY TOÀN LỰC  1.944  

3 CÔNG TY C  PHẦN CÔNG NGHIỆP GIẤY NGỌC VIỆT  1.783  

4 CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM GIẤY LEO (VIỆT NAM)  1.748  

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

6 CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ YUTO VIỆT NAM  1.219  

7 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ ANH ĐẠT  953  

8 CÔNG TY TNHH IN BAOSHEN VIỆT NAM  858  

9 CÔNG TY TNHH HH DREAM PRINTING  842  

10 CÔNG TY C  PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI P.P  826  

11 CÔNG TY TNHH FLAT (VIỆT NAM)  794  

12 CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM GIẤY GO-PAK VIỆT NAM  784  

13 CÔNG TY TNHH BAO BÌ HẠO HÃN  777  

14 CÔNG TY TNHH GUANGBO VIỆT NAM  755  

15 CÔNG TY TNHH R-PAC VIỆT NAM  742  

16 CÔNG TY TNHH V&L PACKAGING VIỆT NAM  712  

17 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN ALLIANCE  691  

18 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VẠN PHÚ GIA  611  

19 CÔNG TY C  PHẦN PAISHING VIỆT NAM  564  

20 CÔNG TY TNHH FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM  555  

21 CÔNG TY C  PHẦN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI GIẤY MÊ KÔNG  553  

22 CÔNG TY C  PHẦN SỮA QUỐC TẾ  538  

23 CÔNG TY C  PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HẢI PHÒNG  535  

24 CÔNG TY TNHH THREE - COLOR STONE STATIONERY (VIỆT NAM)  530  

25 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI SẢN XUẤT TOÀN VIỆT  524  

26 CÔNG TY TNHH IN BDT VIỆT NAM  516  

27 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NĂNG LƢỢNG AN VIỆT PHÁT  497  

28 CÔNG TY TNHH SML VIETNAM  486  

29 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THANH SANG VIỆT NAM  474  

30 CÔNG TY TNHH SHINING STAR PRINTING AND PACKAGING VIỆT NAM  471 

(Nguồn: Số liệu thống kê sơ bộ, chỉ dùng để tham khảo) 
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Nhập khẩu nhựa đường Bitumen Grade 60 70 từ thị 
trường Đài  oan tăng  

Nhập khẩu nhựa đƣờng về Việt Nam trong tháng 2/2022 ƣớc đạt 80 nghìn tấn, trị 
giá 38 triệu USD, tăng 202,4% về lƣợng và tăng 180,4% về trị giá so với tháng 2/2021. 
Dự tính trong quý 1/2022, nhập khẩu nhựa đƣờng về Việt Nam đạt khoảng 150 nghìn 
tấn, trị giá 80 triệu USD, tăng 20,8% về lƣợng, tăng 11,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 
2021. 

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhựa đƣờng về Việt Nam trong 
tháng 01/2022 đạt 99,4 nghìn tấn, trị giá 43,8 triệu USD, giảm 5,2% về lƣợng và giảm 
9,1% về trị giá so với tháng 12/2021, tăng 30,4% về lƣợng và tăng 5,1% về trị giá so với 
tháng 1/2021.  

Giá nhập khẩu trung bình nhựa đƣờng về Việt Nam trong tháng 01/2022 ở mức 
440,70 USD/tấn, giảm 4,2% so với tháng 12/2021 và giảm 19,4% so với cùng kỳ năm 2021. 

Giá giao dịch thị trƣờng thế giới trong ngày 25/2/2022 của nhựa đƣờng Bitum tăng 
214 CNY/tấn, tƣơng ứng tăng 6,67% kể từ đầu năm 2022, theo giao dịch trên hợp đồng 
chênh lệch (CFD). 

 ư ng nhựa đường nhập khẩu qua các tháng năm 2020 - 2022 
(ĐVT: nghìn tấn) 
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Cơ cấu thị trường và mặt hàng nhập khẩu nhựa đường 

Về mặt hàng:  

Nhập khẩu sản phẩm nhựa đƣờng trong tháng 01/2022 chủ yếu là sản phẩm 
nhựa đƣờng cấp độ 60/70 dạng lỏng, đạt 68,60 nghìn tấn, trị giá 30,5 triệu USD, tăng 
10,7% về lƣợng và tăng 8,3% về trị giá so với tháng 12/2021; tăng 25,9% về lƣợng và 
tăng 44,5% về trị giá so với tháng 01/2021. Mặt hàng này chiếm 69% tỷ trọng về 
lƣợng trong tháng 01/2022, giảm 2,5 điểm phần trăm so với tháng 01/2021. Mặt hàng 
này nhập khẩu chủ yếu từ các thị trƣờng nhƣ: Singapore chiếm 45,5%, Thái Lan 
chiếm 15,3%, Đài Loan chiếm 14,5%, Hàn Quốc chiếm 10,1%, Trung Quốc chiếm 
10,0% và Malaysia chiếm 4,7%. 

Nhập khẩu nhựa đƣờng Bitumen Grade 60/70 trong tháng 01/2022 đạt 26,5 
nghìn tấn, trị giá 11,9 triệu USD, giảm 28,0% về lƣợng  và giảm 32,8% về trị giá so với 
tháng 12/2021; tăng 41,3% về lƣợng nhƣng giảm 38,7% về trị giá so với tháng 
01/2021. So với tháng 01/2021, lƣợng nhập khẩu trong tháng 01/2022 tăng hơn so 
với trị giá là do nhập khẩu từ thị trƣờng Singapore đạt 11,1 nghìn tấn, tăng 101,4% về 
lƣợng nhƣng giá nhập khẩu giảm mạnh 78,1% so với cùng kỳ năm 2021, xuống còn 
449,78 USD/tấn. Mặt hàng này chiếm 26,7% tỷ trọng về lƣợng nhập khẩu trong tháng 
01/2022, tăng 2,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021.  
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Chủng loại nhập khẩu nhựa đường trong tháng 1 

Tháng 01/2022 (tỷ trọng theo lƣợng) Tháng 01/2021 (tỷ trọng theo lƣợng) 

Cốc dầu 

mỏ đã 
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Về thị trường: Trong tháng 01/2022, Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất sản phẩm 
nhựa đƣờng từ các thị trƣờng Singapore, Trung Quốc, Đài Loan , Thái Lan.  

Trong đó, nhập khẩu nhựa đƣờng từ một số thị trƣờng tăng nhƣ: Singapore đạt 
42,30 nghìn tấn, trị giá 18,9 triệu USD, tăng 8,7% về lƣợng và tăng 8,6% về trị giá so 
với tháng 12/2021, tăng 144,4% về lƣợng và tăng 10,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 
2021. Nhập khẩu nhựa đƣờng từ thị trƣờng Singapore trong tháng 01/2022 chiếm 
42,6%, tăng 19,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021. 

Nhập khẩu nhựa đƣờng từ thị trƣờng Thái Lan đạt 10,5 nghìn tấn, trị giá 4,5 triệu 
USD, tăng 81,2% về lƣợng và tăng 72,9% về trị giá so với tháng 12/2021, tăng 
106,2% về lƣợng và tăng 2,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ trọng nhập 
khẩu nhựa đƣờng từ thị trƣờng này chiếm 10,6%, tăng 3,9 điểm phần trăm so với 
cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, nhập khẩu từ thị trƣờng Malaysia, UAE đều tăng so với 
tháng 12/2021 và cùng kỳ năm 2021. 

Một số thị trường nhập khẩu nhựa đường của Việt Nam trong tháng 01/2022 

Thị trường 

nhập khẩu 

Tháng 01/2022 So với T12 2021    So với T01/2021(%) 
T  trọng về lư ng 

(%) 

 ư ng 

 tấn  

Trị giá 

(USD) 
 ư ng Trị giá  ư ng Trị giá T1/2022 T1/2021 

Trung Quốc 14.057 5.688.428 -39,0 -45,9 -34,7 -23,0 14,1 28,3 

Singapore 42.300 18.945.654 8,7 8,6 144,4 10,0 42,6 22,7 

Đài Loan 13.229 6.078.040 -13,1 -17,4 3.207,0 2.258,4 13,3 0,5 

Thái Lan 10.497 4.533.864 81,2 72,9 106,2 2,5 10,6 6,7 

Hàn Quốc 7.611 3.275.646 -49,8 -55,0 -57,6 -55,8 7,7 23,6 

Malaysia 6.204 2.728.085 99,2 102,5 -42,1 -31,2 6,2 14,1 

UAE 1.488 681.887 19,9 27,3 62,5 154,4 1,5 1,2 

Thị trƣờng khác 4.012 1.872.592 72,1 68,1 73,5 151,6 4,0 3,0 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 
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Đặc biệt, trong tháng 01/2022, nhập khẩu nhựa đƣờng từ thị trƣờng Đài Loan đạt 
13,2 nghìn tấn, trị giá hơn 6 triệu USD, tăng 3.207,0% về lƣợng, tƣơng ứng tăng gấp 
33,1 lần, tăng 2.258,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Nhập khẩu nhựa đƣờng 
từ thị trƣờng Đài Loan chủ yếu là nhựa đƣờng Bitumen Grade 60/70.  

Trong tháng 01/2022, nhập khẩu nhựa đƣờng giảm từ một số thị trƣờng nhƣ: 
Trung Quốc đạt 14,05 nghìn tấn, trị giá 5,7 triệu USD, giảm 39,0% về lƣợng và giảm 
45,9% về trị giá so với tháng 12/2021; giảm 34,7% về lƣợng và giảm 23,0% về trị giá 
so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 14,1% về lƣợng, giảm 14,1 điểm phần trăm 
so với cùng kỳ năm 2021.  

Một số sản phẩm nhựa đường nhập khẩu trong tháng 01/2022 

Chủng loại 
 ư ng 

 tấn  

Đơn giá 

(USD) 
Thị trường Cửa khẩu 

ĐK 
giao 

Nhựa đƣờngng lỏng -  Asphalt Grade 60/70 3.134 455,66 Hàn Quốc Nhà Bè CFR 

Nhựa đƣờng lỏng - shell bitumen 60/70 3.003 465,46 Singapore Gò Dầu CFR 

Asphalt Grade 60/70  - Nhựa đƣờng lỏng 60/70 Xá 3.001 431,94 Singapore Nhà Bè CFR 

Nhựa đƣờng lỏng - Shell Bitumen 60/70 3.000 425 Singapore Nhà Bè FOB 

Nhựa đƣờng 60/70, dạng lỏng (+/-5%) hàng phù hợp với 
tiêu chuẩn 7493:2005 và chỉ thị 13 của Bộ GTVT. 

2.803 455 Đài Loan Đoạn Xá CFR 

Asphalt Grade 60/70  - Nhựa đƣờng lỏng 60/70 Xá 2.050 450,62 Hàn Quốc Nhà Bè CFR 

Nhựa đƣờng 60/70, dạng lỏng (+/-5%) hàng phù hợp với 
tiêu chuẩn 7493:2005 và chỉ thị 13 của Bộ GTVT. 

2.003 427,6 Singapore Gò Dầu CFR 

Nhựa đƣờng  xá 60/70 dạng lỏng #& lƣợng hàng 2000 
tấn. Dung sai hợp đồng: +/- 5% 

2.000 430 Thái Lan Cần Thơ FOB 

Nhựa đƣờng lỏng 60/70 (từ bitum dầu mỏ) (Dung sai lô 
hàng +/- 5% 

1.998 445 Singapore Mỹ Tho CFR 

Nhựa đƣờng 60/70, dạng lỏng (+/-5%) hàng phù hợp với 
tiêu chuẩn 7493:2005 và chỉ thị 13 của Bộ GTVT. 

1.433 490 Singapore Đoạn Xá CFR 

Nhựa đƣờng  xá 60/70 dạng lỏng. Dung sai hợp đồng +/-
5%. 

1.400 431,64 Singapore Cần Thơ CFR 

Asphalt Grade 60/70  - Nhựa đƣờng lỏng 60/70 Xá 1.032 429,87 Thái Lan Nhà Bè FOB 

Nhựa đƣờng  không phải dạng tự nhiên, từ bitum dầu mỏ 607 338 Trung Quốc Cont SPITC CIF 

Nhựa đƣờng 60/70, dạng lỏng (+/-5%) hàng phù hợp với 
tiêu chuẩn kỹ thuật 7493:2005 và chỉ thị 13 của Bộ GTVT. 

501 489,4 Singapore Gò Dầu CFR 

Nhựa đƣờng đóng thùng, loại 60/70 có nguồn gốc từ 
bitumen dầu mỏ (bitumen grade 60/70) 

497 455 UAE 
Đình Vũ 
Nam Hải 

CFR 

Cốc dầu mỏ đã nung dùng trong ngành đúc GPC-02, kt:1-
5mm, 25KG/bao 

54 1.011,00 Trung Quốc Tân Cảng FOB 

Than cốc nhựa chƣng Pitch Coke (CAS:64743-05-1) đã 
nung, Thành phần(F.C 98.8%;Ash 0.35%; V.M 0.75%; S 
0.25%; Moisture 0.10%) 

36 910 Hàn Quốc Cát Lái CIF 

Cốc dầu mỏ (đã nung) CARBON RAISER, size: 1-5mm, 
1000kg/bao 

20 1.050,00 Trung Quốc Cát Lái CIF 

Than cốc nhựa chƣng Pitch Coke (CAS:64743-05-1) đã 
nung, Thành phần(F.C 98.8%;Ash 0.35%; V.M 0.75%; S 
0.25%; Moisture 0.10%) 

18 800 Hàn Quốc Cát Lái CIF 

Cốc dầu mỏ (đã nung) CARBON RAISER, size: 325 mesh, 
1000kg/bao 

15 733 Trung Quốc Cát Lái CIF 

Hỗn hợp matit bitum có thành phần chính là asphalt dùng 
trong xây dựng SS COAT-B (FLOOR) 

7 2.640,00 Hàn Quốc Cát Lái CFR 

Hỗn hợp matit bitum có thành phần chính là asphalt dùng 
trong xây dựng SS COAT-A (WALL) 

1 2.700,00 Hàn Quốc Cát Lái CFR 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 
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Nhập khẩu điện thoại di động tập trung vào phân 
khúc trung – cao cấp 

Trong năm 2021, doanh số smartphone ở Việt Nam tăng 7% so với năm 2020. Việt 
Nam là một trong những thị trƣờng điện tử tiêu dùng sôi động nhất ở Đông Nam Á, đồng 
thời là một trong những quốc gia châu Á có tỷ lệ sử dụng Internet cao nhất. Mặc dù 
Covid-19 tiếp tục làm gián đoạn thị trƣờng, nhƣng nhu cầu vẫn luôn cao. Kỳ vọng sự 
phục hồi này sẽ tiếp tục vào năm 2022. 

Thƣơng hiệu duy nhất sụt giảm doanh số trong năm 2021 là Oppo mặc dù vẫn giữ vị 
trí thứ 2 về thị phần. Là một thƣơng hiệu tập trung vào các kênh phân phối ngoại tuyến, 
doanh số của Oppo giảm 6% so với năm 2020 do các hạn chế xã hội trong quý 2 và quý 
3 cũng nhƣ việc thiếu hụt chip 4G. 

Tình hình nhập khẩu điện thoại di động từ tháng 01 2022 đến 20 ngày đầu 
tháng 2/2022:  

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu điện thoại di động trong 
tháng 01/2022 đạt 1,78 triệu chiếc, trị giá 388,26 triệu USD, giảm 2,5% về lƣợng và giảm 
25,7% về trị giá so với tháng 12/2021; giảm 33,5% về lƣợng và giảm 29,9% về trị giá so 
với tháng 01/2021. Theo thống kê sơ bộ, trong 20 ngày đầu tháng 2/2022, nhập khẩu 
điện thoại di động đạt 576,13 nghìn chiếc, trị giá 190,68 triệu USD, giảm 6,1% về lƣợng, 
nhƣng tăng 94,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Nhập khẩu điện thoại di động tăng 
mạnh về trị giá trong 20 ngày đầu tháng 2/2022 do sự góp mặt số lƣợng lớn của thƣơng 
hiệu điện thoại di động Xiaomi, iPhone, Samsung. Giá nhập khẩu điện thoại di động nhìn 
chung ổn định so với tháng trƣớc. Dự kiến nhập khẩu điện thoại di động vào Việt Nam sẽ 
tiếp tục tăng, đạt khoảng 870 triệu USD trong quý 1/2022, tăng 10,8% so với dự kiến 
trƣớc đó.  

Diễn biến giá nhập khẩu trung bình điện thoại di động năm 2019 - 2022  
(Đvt: USD/chiếc, bộ) 
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                      Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Giá nhập khẩu trung bình điện thoại di động trong 20 ngày đầu tháng 2/2022 đạt 
330,96 USD/chiếc, mức cao nhất từ trƣớc tới nay. Trong đó, giá nhập khẩu trung bình 
của hầu hết các thƣơng hiệu điện thoại di động nhập khẩu đều tăng, trong đó tăng mạnh 
nhất là điện thoại di động thƣơng hiệu Samsung với giá nhập khẩu trung bình đạt 289,7 
USD/chiếc, tăng mạnh so với mức 176,8 USD/chiếc của cùng kỳ năm 2021; thƣơng hiệu 
Xiaomi có mức giá trung bình đạt 163,7 USD/chiếc, tăng so với mức 118, 7 USD/chiếc 
của cùng kỳ năm 2021 và nhiều thƣơng hiệu khác tăng nhƣ Oppo, Vivo, Realme... 
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Thương hiệu điện thoại di động nhập khẩu 20 ngày đầu tháng 2 2022 

Thương hiệu 

20 ngày đầu tháng 02/2022 So với cùng kỳ năm 2021     T  trọng     

 ư ng 
 chiếc  

Trị giá 
 (nghìn USD) 

 ư ng Trị giá  ư ng Trị giá 

Tổng  576.134   190.680  -6,1 94,5  100,00   100,00  

Xiaomi  176.352   28.876  117,4 199,9  30,61   15,14  

Samsung  163.599   47.400  -10,9 46,0  28,40   24,86  

iPhone  143.666   105.011  171,6 182,0  24,94   55,07  

Oppo  45.629   6.318  -29,1 -13,8  7,92   3,31  

Vivo  19.030   2.387  -74,0 -63,6  3,30   1,25  

Masstel  15.000   225  -84,2 -60,1  2,60   0,12  

Viettel  10.118   141     1,76   0,07  

Zte  2.400   188     0,42   0,10  

Black  200   30     0,03   0,02  

Realme  122   27  -99,4 -98,9  0,02   0,01  

Titanium  9   66     0,00   0,03 

Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Thương hiệu Xiaomi: 

Nhập khẩu điện thoại di động thƣơng hiệu Xiaomi trong 20 ngày đầu tháng 2/2022 
đạt 576,13 nghìn chiếc, trị giá 190,68 triệu USD, tăng 117,4% về lƣợng và tăng 199,9% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá nhập khẩu trung bình điện thoại di động Xiaomi 
đạt khoảng 163,74 USD/chiếc, cao hơn so với mức 130,12 USD/chiếc của cùng kỳ năm 
2021.  

Xiaomi là một trong những thƣơng hiệu điện thoại di động Trung Quốc đang phát 
triển mạnh tại khu vực Đông Nam Á. Trong các tháng gần đây, nhập khẩu điện thoại di 
động Xiaomi về Việt Nam thƣờng đạt số lƣợng cao do đảm bảo đƣợc nguồn cung linh 
kiện và tập trung đầy đủ vào các kênh trực tuyến để cạnh tranh với Oppo, thay vì tập 
trung vào tiếp thị. Trong khi những nỗ lực tiếp thị của Oppo, bao gồm cả tại Wimbledon 
và Euro 2020, đã giúp hãng giành đƣợc thị phần ở châu Âu, nhƣng lại chiếm số ít tại 
Đông Nam Á. Trong 20 ngày đầu tháng 2/2022, nhập khẩu điện thoại di động Oppo vào 
Việt Nam giảm 29,1% về lƣợng và giảm 13,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021; đứng 
thứ 4 sau Xiaomi, Samsung và Apple.  

Nhập khẩu điện thoại di động thương hiệu Xiaomi hàng tháng năm 2021 - 2022 
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Nguồn: Tính toán từ số liệu Tổng cục Hải quan  

Trong năm 2021, doanh thu của Xiaomi trên thị trƣờng thế giới tăng 49% so với năm 
2020, đạt 36 tỷ USD, so với 24 tỷ USD vào năm 2020, chủ yếu là do sự gia tăng các lô 
hàng và thị phần đối với điện thoại thông minh phân khúc trung và cao cấp nhƣ dòng Mi 
11x.  Ấn Độ là thị trƣờng tiêu thụ lớn nhất của thƣơng hiệu Xiaomi trong năm 2021, phân 
khúc điện thoại thông minh có giá từ 250 USD trở lên đã tăng 39% so với năm 2020, 
chiếm hơn 14% thị trƣờng Ấn Độ, so với 8% vào năm 2020.  

https://www.counterpointresearch.com/chips-governments-move-address-shortage/
https://www.counterpointresearch.com/chips-governments-move-address-shortage/
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Trong năm 2021, nhập khẩu điện thoại di động Xiaomi vào Việt Nam đứng thứ 3 về 
lƣợng và đứng thứ 4 về trị giá. Nhập khẩu điện thoại di động thƣơng hiệu này cũng tăng 
nhanh từ đầu năm 2022 đến ngày 20/2/2022. Một số mẫu trong phân khúc phổ thông có 
lƣợng tiêu thụ mạnh của Xiaomi trong 20 ngày đầu tháng 2/2022 là Xiaomi Redmi 9C 
64GB (lƣợng nhập khẩu đạt 39,4 nghìn chiếc), Xiaomi Redmi Note 11 128GB/4G dram 
(35,2 nghìn chiếc), Xiaomi Redmi Note 11 64GB/4G dram (16,9 nghìn chiếc) và trong 
phân khúc trung cấp – cao cấp có  Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB/8G dram (13 
nghìn chiếc), Xiaomi Redmi Note10 Pro 128GB/8G dram (10,8 nghìn chiếc)... 

Thương hiệu iPhone: 

Theo nhà phân tích Sanyam Chaurasia, chuỗi cung ứng của Apple bắt đầu hồi phục 
nhƣng vẫn phải cắt giảm sản xuất do thiếu linh kiện và vì thế không thể sản xuất đủ 
iPhone so với nhu cầu thị trƣờng. Tại các thị trƣờng đƣợc ƣu tiên, công ty vẫn đảm bảo 
giao hàng đúng hẹn, nhƣng tại các thị trƣờng khác, khách hàng phải chờ để có những 
chiếc iPhone mới nhất. 

Nhập khẩu điện thoại di động thương hiệu Apple hàng tháng năm 2021 - 2022 
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Nguồn: Tính toán từ số liệu Tổng cục Hải quan  

Theo thống kê của Counterpoint Research, hầu hết các hãng lớn đều tăng trƣởng 
trong năm 2021, trong đó Apple tăng mạnh nhất tỷ lệ 119%, gấp 2,2 lần năm 2020. 

Nhờ đó, thị phần smartphone của Apple tại Việt Nam tăng từ 4% lên 9%, đứng ở vị 
trí thứ năm sau Samsung, Oppo, Xiaomi và Vivo. Trƣớc đó, Apple đứng thứ 6, sau 
Realme và các hãng nói trên. 

Sự tăng trƣởng của iPhone cho thấy Việt Nam đang ngày càng trở thành thị trƣờng 
quan trọng với Apple. Doanh số iPhone đƣợc thúc đẩy một phần nhờ các kênh bán hàng 
trực tuyến và “cửa hàng mini”, điển hình nhƣ Lazada Apple Flagship Stores, TopZone và 
F.Studio. Sự xuất hiện của iPhone 13 vào cuối năm 2021, trong bối cảnh nhu cầu mua 
sắm của ngƣời dùng bị dồn nén cả năm, đã kích thích hoạt động mua hàng. 

Tính riêng trong quý IV/2021, doanh số iPhone tăng 300% so với quý III/2021 và tăng 
gần 100% so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần Apple trong quý IV/2021 cũng đạt mức 
11%, ngang bằng Xiaomi, theo thống kê của Counterpoint. 

Dù nằm trong phân khúc giá cao, iPhone vẫn tăng trƣởng ấn tƣợng nhất, cho thấy 
ngƣời dùng Việt Nam vẫn sẵn sàng chi nhiều tiền cho những thiết bị đắt đỏ trong bối 
cảnh dịch Covid-19. Thống kê tại một số hệ thống trong nƣớc cũng thể hiện kết quả 
tƣơng tự. Trong top 10 smartphone bán chạy nhất năm 2021, Apple có ba đại diện là 
iPhone 11, 12 Pro Max và 13 Pro Max. Theo số liệu thống kê sơ bộ, nhập khẩu điện thoại 
di động iPhone về Việt Nam trong 20 ngày đầu tháng 2/2022 đạt 143,66 nghìn chiếc, trị 
giá 105,01 triệu USD, tăng 171,6% về lƣợng và tăng 182% về trị giá so với cùng kỳ năm 
2021. Các sản phẩm có số lƣợng nhập khẩu lớn có iPhone 13 Pro Max 128GB (40,28 
nghin chiếc); iPhone 13 Pro Max 256GB (19,51 nghìn chiếc); iPhone 13 128GB (12,35 
nghìn chiếc)... 

https://www.techone.vn/
https://www.techone.vn/dien-thoai/samsung-hang-xa?orderby=price
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Tham khảo một số điện thoại di động nhập khẩu trong 20 ngày đầu tháng 02/2022 

Tên hàng 
 ư ng  

 chiếc, bộ  
ĐG cao nhất 
 USD chiếc  

Nguồn Cửa khẩu 
ĐK 

giao 

Samsung SM-A035F/DS  59.460   79,82  Hồng Kông GREEN PORT CIF 

iPhone 13 Pro Max 128GB 

 1   1.113,49  Australia HCM CIF 

 1   1.183,82  Hồng Kông VNSGN FCA 

 1.600   1.126,71  Singapore Hà Nội EXW 

 5.510   1.126,71   HCM EXW 

 7.330   1.126,71  Trung Quốc  Hà Nội EXW 

 25.840   1.126,71   HCM EXW 

Xiaomi Redmi 9C 64GB 

 1.000   95,70  Hồng Kông HCM CIP 

 9.200   96,00  Trung Quốc  Hà Nội CIP 

 29.200   95,70   HCM CIP 

Xiaomi Redmi Note 11 128GB/4G dram  35.200   146,60  Trung Quốc  HCM CIP 

Xiaomi Redmi Note 11S 128GB/8G dram 

 13.600   188,30  Hồng Kông Hà Nội CIP 

 500   181,00   HCM CIP 

 10.400   191,10  Trung Quốc  HCM CIP 

iPhone 13 Pro Max 256GB 

 2   1.544,51  Canada VNSGN CIF 

 1   1.439,72  Malaysia Hà Nội FOB 

 2.190   1.146,22  Singapore Hà Nội EXW 

 14.240   1.146,22   HCM EXW 

 1   1.179,56   HCM DDP 

 150   1.146,22  Trung Quốc  Hà Nội EXW 

 2.930   1.146,22   HCM EXW 

Xiaomi Redmi Note 11 64GB/4G dram 

 600   136,70  Hồng Kông Hà Nội CIP 

 4.500   136,50   HCM CIP 

 11.800   136,50  Trung Quốc  HCM CIP 

Samsung Galaxy S10E chƣa phụ kiện  16.042   421,31  Mỹ Hà Nội DDP 

Vivo V2111  16.000   112,80  Trung Quốc  Móng Cái EXW 

OPPO CPH2349 
 10.810   104,00  Trung Quốc  HCM FCA 

 4.210   104,00   Móng Cái EXW 

Masstel Fami12  15.000   15,00  Hồng Kông Cát Lái FOB 

iPhone 11 64GB 

 1   800,00  Mỹ HCM CIF 

 10   483,50  Singapore HCM EXW 

 2.040   483,50  Trung Quốc  Hà Nội EXW 

 12.400   483,50   HCM EXW 

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB/8G 
dram 

 3.800   238,40  Hồng Kông HCM CIP 

 9.200   238,40  Trung Quốc  HCM CIP 

Xiaomi Redmi 9C 128GB/4G dram  12.400   107,80  Trung Quốc  HCM CIP 

iPhone 13 128GB 

 1   988,52  Australia HCM CIF 

 2   1.000,00  Hàn Quốc Hà Nội DAP 

 1.080   826,27  Hồng Kông Hà Nội EXW 

 3.230   826,27   HCM EXW 

 3.580   826,27  Singapore Hà Nội EXW 

 4.460   826,27   HCM EXW 

iPhone 11 128GB 

 1   616,79  Pháp HCM CIF 

 50   492,34  Singapore HCM EXW 

 2.040   492,34  Trung Quốc  Hà Nội EXW 

 9.570   492,34   HCM EXW 

OPPO CPH2375 

 54   167,00  Hồng Kông HCM C&F 

 9.600   158,00  Trung Quốc  HCM FCA 

 1.806   158,00   Móng Cái EXW 

Xiaomi Redmi Note10 Pro 128GB/8G dram 
 6.600   210,20  Hồng Kông HCM CIP 

 4.250   210,20  Trung Quốc  HCM CIP 

Viettel V6420  10.118   13,95  Trung Quốc  Hải An FOB 

OPPO CPH2269 
 20   125,00  Trung Quốc  HCM FCA 

 8.800   125,00   Móng Cái EXW 

Samsung Galaxy S10 chƣa phụ kiện  7.791   570,83  Mỹ Hà Nội DDP 

Samsung Galaxy S20 ULTRA chƣa phụ 
kiện 

 7.581   899,34  Mỹ Hà Nội DDP 
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Tên hàng 
 ư ng  

 chiếc, bộ  
ĐG cao nhất 
 USD chiếc  

Nguồn Cửa khẩu 
ĐK 

giao 

Samsung Galaxy NOTE 10 PLUS chƣa 
phụ kiện 

 7.187   656,94  Mỹ Hà Nội DDP 

OPPO CPH2365  6.600   211,00  Trung Quốc  HCM FCA 

Samsung Galaxy Note 20 chƣa phụ kiện  6.497   923,90  Mỹ Hà Nội DDP 

Samsung Galaxy S20 chƣa phụ kiện  5.779   579,32  Mỹ Hà Nội DDP 

Samsung Galaxy S10 Plus chƣa phụ kiện  5.772   794,85  Mỹ Hà Nội DDP 

Xiaomi 11T Pro 256GB/12G dram  5.500   436,90  Trung Quốc  HCM CIP 

Samsung Galaxy NOTE 10 chƣa phụ kiện  5.371   465,64  Mỹ Hà Nội DDP 

Samsung Galaxy S20 Plus chƣa phụ kiện  5.148   676,91  Mỹ Hà Nội DDP 

Samsung SM-A226B 

 205   172,00  Hàn Quốc Hà Nội DAP 

 20   172,00    DDP 

 950   148,12  Hồng Kông GREEN PORT CIF 

 3.550   148,12   Hà Nội CIF 

iPhone 13 Pro 128GB 

 1   1.020,56  Australia HCM CIF 

 1.020   1.018,80  Hồng Kông Hà Nội EXW 

 2.530   1.018,80   HCM EXW 

 1   1.000,00  Mỹ VNSGN FCA 

 265   1.018,80  Singapore Hà Nội EXW 

 615   1.018,80   HCM EXW 

iPhone 12 64GB 

 920   672,51  Singapore Hà Nội EXW 

 2.610   672,51   HCM EXW 

 10   672,51  Trung Quốc  Hà Nội EXW 

 270   672,51   HCM EXW 

Samsung Galaxy S20 FE chƣa phụ kiện  3.582   537,01  Mỹ Hà Nội DDP 

Samsung Galaxy Note 9 chƣa phụ kiện  3.563   366,70  Mỹ Hà Nội DDP 

OPPO CPH2351 
 1.789   115,00  Trung Quốc  HCM FCA 

 1.744   115,00   Móng Cái EXW 

Xiaomi 11T 128GB  3.500   324,10  Trung Quốc  HCM CIP 

iPhone 13 ProMax 512GB 

 1   1.300,00  Mỹ HCM FCA 

 140   1.189,74  Singapore Hà Nội EXW 

 2.570   1.189,74   HCM EXW 

 510   1.189,74  Trung Quốc  HCM EXW 

Samsung SM-A326 chƣa phụ kiện  3.063   240,00  Mỹ Hà Nội DDP 

Samsung Galaxy S9 chƣa phụ kiện  2.855   242,62  Mỹ Hà Nội DDP 

Xiaomi Redmi Note 10S 128GB/8G dram  2.650   180,00  Hồng Kông HCM CIP 

Xiaomi Redmi Note 11S 128GB/6G dram  2.500   178,00  Hồng Kông HCM CIP 

SAMSUNG SM-A125 chƣa phụ kiện  2.479   140,00  Mỹ Hà Nội DDP 

Xiaomi Poco M4 Pro 256GB/8G dram 
 150   191,10  Hồng Kông HCM CIP 

 2.000   191,10  Trung Quốc  HCM CIP 

Samsung Galaxy S21 chƣa phụ kiện  2.076   574,26  Mỹ Hà Nội DDP 

Samsung Galaxy S8 chƣa phụ kiện  2.041   236,63  Mỹ Hà Nội DDP 

Vivo V2110  2.010   134,42  Trung Quốc  Móng Cái EXW 

Xiaomi Poco X4 Pro 5G 256GB/8G dram 
 1.600   253,50  Hồng Kông HCM CIP 

 400   253,50  Trung Quốc  HCM CIP 

Xiaomi Poco X4 Pro 5G 128GB/6G dram 
 1.800   226,30  Hồng Kông HCM CIP 

 200   226,30  Trung Quốc  HCM CIP 

ZTE Blade A51  1.900   83,00  Hồng Kông Cát Lái CFR 

Xiaomi Redmi 9A 32GB  1.500   75,50  Hồng Kông HCM CIP 

Samsung Galaxy A10E chƣa phụ kiện  1.429   71,31  Mỹ Hà Nội DDP 

Samsung Galaxy S21 Plus chƣa phụ kiện  1.407   719,75  Mỹ Hà Nội DDP 

Samsung Galaxy NOTE 8 chƣa phụ kiện  1.315   310,72  Mỹ Hà Nội DDP 

Xiaomi Redmi Note 11 128GB/6G dram 
 100   156,70  Hồng Kông HCM CIP 

 1.000   156,70  Trung Quốc  HCM CIP 

Samsung Galaxy A7 chƣa phụ kiện  1.034   350,75  Mỹ Hà Nội DDP 

iPhone 12 128GB 

 122   681,47  Singapore Hà Nội EXW 

 410   681,47   HCM EXW 

 500   681,47  Trung Quốc  HCM EXW 

Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan 
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Dự kiến nhập khẩu Card đồ họa tăng mạnh về trị giá 
trong quý 1/2022 

Nhập khẩu card đồ họa trong tháng 2/2022 ƣớc đạt 17,6 nghìn chiếc, trị giá 8 triệu 
USD, giảm 54,5% về lƣợng và giảm 42,5% về trị giá so với tháng 1/2022, giảm 19,1% về 
lƣợng, nhƣng tăng 80,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021; Nâng số lƣợng nhập khẩu 
trong 2 tháng đầu năm 2022 đạt 56,2 nghìn chiếc, trị giá 22 triệu USD, tăng 12,3% về 
lƣợng và tăng 123,9% về trị giá so với năm 2021.  

Dự kiến quý 1/2022, nhập khẩu card đồ họa đạt 85 nghìn chiếc, trị giá 27 triệu USD, 
tăng 0,1% về lƣợng và tăng 44,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Tiếp đà tăng 
trƣởng trong năm 2021, nhu cầu về card đồ họa trong nƣớc vẫn mạnh mẽ. Các nhà sản 
xuất card đồ họa trên thế giới dự báo tình trạng thiếu hụt card đồ họa sẽ còn kéo dài đến 
cuối năm 2022, khi đồng tiền điện tử có nhiều biến động và nguồn cung trên thị trƣờng 
trở nên ổn định hơn. Giá card đồ họa nhập khẩu về Việt Nam vẫn cao so với giá niêm yết 
từ các nhà sản xuất, nhƣng đã hạ nhiệt sau thời gian dài tăng giá. 

 ư ng nhập khẩu card đồ họa trong năm 2020 – 2022 (ĐVT: nghìn chiếc) 
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Theo dự đoán của hai nhà sản xuất Nvidia và Intel, tình trạng thiếu hụt nguồn cung 
VGA có thể cải thiện từ nửa cuối năm 2022 và ổn định vào năm 2023. Điều này đồng 
nghĩa với việc thị trƣờng card đồ họa cho game có thể mua với giá rẻ hơn. Thời điểm 
hiện tại, thị trƣờng card đồ họa đã có những dầu hiệu giảm giá, tuy nhiên ở mức độ thấp. 
Theo 3DCenter theo dõi giá card đồ họa tại thị trƣờng bán lẻ ở châu Âu đã có 2 đợt giảm 
giá mạnh trong tháng 01/2022. Đối với các dòng card đồ họa RTX 30 series của Nvidia 
thì mức giá của sản phẩm đã giảm xuống còn 185% trong đầu tháng 1/2022, và giảm 
thêm còn 177% trong tháng 2/2022. Giá card đồ họa của AMD cũng giảm xuống còn 
167% trong tháng 2/2022.  

Trong tháng 2/2022, giá bán lẻ trên thị trƣờng thế giới của dòng card đồ họa RTX 
3080 ở mức 1.600 USD/chiếc, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2021. Tại thị trƣờng châu 
Âu các mẫu card đồ họa AMD Radeon RX 6800XT hiện đang đƣợc bán với giá 1.279 
đến 1.559 Euro/chiếc. 

Sự ảnh hƣởng của dịch bệnh căng thẳng kèm theo cạnh tranh giữa những thị 
trƣờng tiền điện tử đã tạo nên một cơn "bão giá" trong thị trƣờng card đồ hoạ. Theo báo 
cáo của Digitimes Asia, thị trƣờng card màn hình trong năm 2022 sẽ có dấu hiệu hạ 
nhiệt. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến điều này là nguồn cung đã tăng trở lại. Sau khi đại 
dịch lắng xuống, các nhà máy sản xuất đang vận hành hết công suất để đáp ứng nhƣ 
cầu của thị trƣờng. Theo Digitimes Asia, nguồn cung GPU trong năm 2022 sẽ tăng 10% 
so với năm 2021. Cả hai nhà sản xuất chip đồ họa Nvidia và AMD kỳ vọng nguồn cung 
sẽ đƣợc cải thiện trong khoảng nửa cuối năm 2022. Các hãng sản xuất GPU lớn nhƣ 
Nvidia hay AMD sẽ là đầu tàu để đƣa thị trƣờng trở lại bình ổn. 
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Tại thị trƣờng Việt Nam, những dòng card nổi tiếng của AMD và NVIDIA đang có 
dấu hiệu giảm giá. Cụ thể, một số sản phẩm card đồ họa RTX 30 series hiện tại nhƣ: 
Palit RTX3070Ti GamingPRO 8GB GDDR6X giá nhập khẩu 779 USD/chiếc, giá bán lẻ 
hiện tại là 28,99 triệu đồng/chiếc cao hơn 63,2% so với giá nhập khẩu; nhập khẩu MSI 
RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC có giá nhập khẩu 435 USD/chiếc, trong khi giá bán lẻ 
trong nƣớc là 17,99 triệu đồng/chiếc cao hơn 81% so với giá nhập khẩu, tƣơng tự một số 
model khác cũng có giá nhập khẩu và chênh lệch giá bán lẻ từ 63 – 81%/chiếc.  

AMD Radeon RX 6000 series có mức giá giảm sâu hơn nhƣ: Asus DUAL-
RX6700XT-O12G giá nhập khẩu 770 USD/chiếc, trong khi giá bán lẻ trong nƣớc là 
22,199 triệu đồng/chiếc, chênh lệch giữa giá nhập khẩu và giá bán lẻ là 26,4%, đây là 
mức giá giảm sâu nhất; Asus TUF-RX6900XT-O16G-Gaming giá nhập khẩu 1.430,00 
USD/chiếc trong khi giá bán lẻ ở mức 44,99 triệu đồng/chiếc, giá chênh lệch giữa giá 
nhập khẩu và bán lẻ là 37,9%. 

Đáng chú ý, sản phẩm RTX 3050, với giá nhập khẩu dao động từ 222 USD/chiếc đối 
với mã thấp nhất nhƣ Inno3D RTX 3050 TWIN X2/ 8GB GDDR6 và đến 520 USD/chiếc 
cho model Asus ROG-STRIX-RTX3050-O8G-Gaming. Những model này số lƣợng đƣợc 
nhập khẩu về tới Việt Nam/chiếc đối với phiên bản cao cấp nhƣ Asus ROG-STRIX-
RTX3050-O8G-Gaming, chênh lệch giữa giá bán lẻ và giá nhập khẩu 17,9%.  

Model RTX 3050 phiên bản giá thấp nhƣ Inno3D RTX 3050 TWIN X2/ 8GB GDDR6 
hay Inno3D RTX 3050 TWIN X2 OC/ 8GB GDDR6 giá nhập khẩu 275 USD/chiếc; 
Gainward RTX3050 GHOST 8GB GDDR6 và Palit RTX3050 DUAL 8GB GDDR6 giá 
nhập khẩu 299 USD/chiếc có sự chênh lệch lớn giữa giá bán lẻ và giá nhập khẩu lên tới 
từ 100 – 136%, mức cao này là do số lƣợng hạn chế. 

Việc giá linh kiện đầu vào tăng cao vẫn sẽ là yếu tố gây ảnh hƣởng tới việc tăng giá 
card màn hình. Những chiếc card đồ họa mới đƣa ra thị trƣờng vẫn khó có thể mua và 
thƣờng trong tình trạng cháy hàng tại nhiều nhà bán lẻ. Theo chu kỳ vào nửa cuối năm 
2022 sẽ là thời điểm Nvidia và AMD đƣa ra những sản phẩm mới của mình. Đối với 
Nvidia, dòng card RTX 40-series nhiều khả năng sẽ đƣợc phát hành vào khoảng tháng 
8/2022 trở đi. 

Một số sản phẩm nhập khẩu card đồ họa trong tháng 2 2022 

Tên hàng 
 ư ng 
 chiếc  

Giá 
(USD/chiếc  

Thị trường Cửa khẩu 
ĐK 

giao 

Gigabyte 6GB GV-N166TOC-6GD 1.200 399,00 Hồng Kông Cát Lái FCA 

Gigabyte 6GB GV-N2060D6-6GD 930 428,00 Đài Loan TP Hồ Chí Minh FCA 

Gigabyte 6GB GV-N166SOC-6GD 590 379,00 Đài Loan TP Hồ Chí Minh FCA 

Gigabyte 12GB GV-N2060WF2OC-12GD 570 519,00 Hồng Kông Cát Lái FCA 

Palit GTX1660SUPER GP 6GB GDDR6 506 200,00 Đài Loan Hà Nội FCA 

Gigabyte 6GB GV-N1660OC-6GD 490 350,00 Đài Loan TP Hồ Chí Minh FCA 

Gigabyte 8GB GV-N307TGaming OC-8GD 450 874,00 Đài Loan TP Hồ Chí Minh FCA 

Gainward RTX2060SUPER GHOST 8GB GDDR6 400 499,00 Belize Hà Nội FOB 

Gigabyte 4GB GV-N1650OC-4GD 340 182,00 Hồng Kông Cát Lái FCA 

Gigabyte 2GB GV-N1030D4-2GL 310 80,00 Hồng Kông Hải Phòng FOB 

Galax T66D Black GF GTX1660Ti (1-Click OC) 6GB 
GDDR6 300 330,00 Hồng Kông Cát Lái FCA 

Galax T66S Black GF RTX2060 Plus(1-Click OC) 
6GB GDDR6 300 389,00 Hồng Kông TP Hồ Chí Minh FCA 

Nvidia 16GB QUADRO RTX A4000 300 930,00 Hồng Kông TP Hồ Chí Minh FCA 

Asus PH-RTX3050-8G 258 370,00 Trung Quốc Hà Nội FOB 

Nvidia 12GB QUADRO RTX A2000 250 437,00 Hồng Kông TP Hồ Chí Minh FCA 

Palit RTX3070Ti GamingPRO 8GB GDDR6X 250 779,00 Hồng Kông TP Hồ Chí Minh DAP 

Palit RTX3060 DUAL 12GB GDDR6 210 205,00 Hồng Kông TP Hồ Chí Minh DAP 

Asus DUAL-RTX3050-O8G 209 400,00 Trung Quốc Cát Lái FOB 

Palit RTX2060SUPER DUAL 8GB GDDR6 202 499,00 Đài Loan Hà Nội FCA 
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Tên hàng 
 ư ng 
 chiếc  

Giá 
(USD/chiếc  

Thị trường Cửa khẩu 
ĐK 

giao 

Gigabyte 8GB GV-N206SWF2OC-8GD 200 490,00 Hồng Kông Cát Lái FCA 

Manli GTX1050Ti 4GB GDDR5 200 159,00 Đài Loan TP Hồ Chí Minh FCA 

Nvidia GTX1650 4GB GDDR6 200 215,00 Hồng Kông Hà Nội FCA 

Palit RTX3050 DUAL 8GB GDDR6 200 299,00 Hồng Kông TP Hồ Chí Minh DAP 

Asus DUAL-RX6500XT-O4G 172 259,00 Trung Quốc TP Hồ Chí Minh FCA 

Gigabyte 8GB GV-N3050Gaming OC-8GD 170 400,00 Hồng Kông Cát Lái FCA 

Gigabyte 4GB GV-N105TD5-4GD 160 172,00 Hồng Kông Hải Phòng FOB 

Powercolor RX 6600 8GB GDDR6 160 380,00 Hồng Kông TP Hồ Chí Minh DAP 

Palit RTX3060TI DUAL 8GB GDDR6 156 240,00 Hồng Kông TP Hồ Chí Minh DAP 

Gainward RTX3070Ti PHOENIX 8GB GDDR6X 150 779,00 Belize Hà Nội FOB 

Nvidia GTX1050TI 4GB GDDR5 150 168,00 Hồng Kông TP Hồ Chí Minh FCA 

Asus TUF-GTX1660S-O6G-Gaming 142 345,00 Trung Quốc Cát Lái FOB 

MSI RX 6600 XT MECH 2X 8G OCV1 130 465,00 Hồng Kông TP Hồ Chí Minh FCA 

Asus TUF-GTX1660S-O6G Gaming 126 345,00 Đài Loan Tân Vũ FOB 

Gigabyte 12GB GV-N3060Gaming OC-12GD 120 529,00 Hồng Kông Cát Lái FCA 

MSI GTX 1650 D6 VENTUS XS OC SING 120 200,00 Hồng Kông TP Hồ Chí Minh FCA 

Gigabyte 12GB GV-N2060D6-12GD 110 499,00 Hồng Kông Cát Lái FCA 

Inno3D RTX 3050 TWIN X2 OC/ 8GB GDDR6 110 275,00 Hồng Kông Hà Nội FOB 

Gigabyte 2GB GV-N1030D4-2GL 1.0 PCI-E  105 80,00 Hồng Kông Cát Lái FOB 

MSI RTX 2060 VENTUS GP OC 102 255,07 Hồng Kông Hà Nội FCA 

Asus DUAL-RX6600XT-O8G 100 449,00 Trung Quốc TP Hồ Chí Minh FCA 

Gainward RTX3060 GHOST 12GB GDDR6 100 440,00 Belize Hà Nội FOB 

Gainward RTX3060Ti GHOST 8GB GDDR6 100 515,00 Belize Hà Nội FOB 

Gainward GTX1660Ti GHOST 6GB GDDR6 100 399,00 Belize Hà Nội FOB 

Galax A46T Black GF RTX3070Ti (1-Click OC) 8GB 
GDDR6X 100 699,00 Hồng Kông Cát Lái FCA 

Gigabyte 12GB GV-N3060EAGLE OC-12GD 100 450,00 Hồng Kông Cát Lái FCA 

Gigabyte 8GB GV-R66EAGLE-8GD 100 399,00 Hồng Kông Cát Lái FCA 

Inno3D GTX 1650 GDDR6 TWIN X2 OC/ 4GB 
GDDR6 100 190,00 Hồng Kông Hà Nội FOB 

MSI RX 6500 XT MECH 2X 4G OC 100 230,00 Hồng Kông Hà Nội FCA 

Nvidia Quadro P620 2GB GDDR5 100 131,39 Đài Loan Cát Lái FCA 

Nvidia RTX A2000 6GB GDDR6 DPX4 100 399,00 Đài Loan Cát Lái FCA 

Nvidia RTX3050 8GB GDDR6 100 330,00 Hồng Kông Hà Nội FCA 

Palit GTX1660TI DUAL 6GB GDDR6 100 385,00 Đài Loan Hà Nội FCA 

Sapphire Pulse RX 6600 Gaming 8GB GDDR6 100 344,00 Hồng Kông TP Hồ Chí Minh DAP 

Asus TUF-GTX1660Ti-O6G EVO Gaming 95 405,00 Trung Quốc Hà Nội FOB 

Asus TUF-RX6500XT-O4G-Gaming 93 279,00 Trung Quốc Hải Phòng FOB 

Asus TUF-GTX1650-4GD6-Gaming 91 212,00 Hồng Kông Cát Lái FOB 

Palit RTX3080 GamingPRO 10GB GDDR6X 91 910,00 Hồng Kông TP Hồ Chí Minh DAP 

Gainward GTX1660SUPER GHOST 6GB GDDR6 90 400,00 Belize Hà Nội FOB 

Gigabyte 8GB GV-N3050EAGLE OC-8GD 90 380,00 Đài Loan TP Hồ Chí Minh FCA 

MSI GTX 1650 D6 VENTUS XS OC 90 200,00 Hồng Kông TP Hồ Chí Minh FCA 

MSI RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC SING 90 435,00 Hồng Kông TP Hồ Chí Minh FCA 

Powercolor RX 6700 XT 12GB GDDR6 90 680,00 Hồng Kông TP Hồ Chí Minh DAP 

Gigabyte 4GB GV-R65XTGaming OC-4GD 80 319,00 Hồng Kông Cát Lái FCA 

Inno3D GTX 1660 SUPER TWIN X2/ 6GB GDDR6 80 355,00 Hồng Kông 
Đình Vũ Nam 
Hải FOB 

Inno3D RTX 3060 TWIN X2 OC / 12GB GDDR6 80 470,00 Hồng Kông Hà Nội FOB 

Powercolor RX 6600 XT 8GB GDDR6 80 430,00 Hồng Kông TP Hồ Chí Minh DAP 

Asus DUAL-RTX3060-O12G-V2 75 470,00 Trung Quốc Hà Nội FOB 

Gigabyte 8GB GV-N307TAORUS M-8GD 75 914,00 Hồng Kông Cát Lái FCA 

Asus TUF-GTX1660TI-O6G-EVO-Gaming 73 415,00 Trung Quốc Hà Nội FOB 

Asus TUF-GTX1650-O4GD6-P-Gaming 70 220,00 Đài Loan Cát Lái FOB 

Gigabyte 2GB GV-N1030D5-2GL 70 84,00 Hồng Kông Cát Lái FOB 

MSI RTX 2060 VENTUS GP OC SING 70 420,00 Hồng Kông Hà Nội DDP 

MSI RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC 70 435,00 Hồng Kông TP Hồ Chí Minh FCA 

Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan 
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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

Giá nguyên vật liệu tăng, nhu cầu thép vẫn cao trong 
năm 2022 

Sau khi Chính phủ chuyển chiến lƣợc phòng chống Covid-19 sang thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh thép đã 

có những chuyển biến tích cực. Bên cạnh những thuận lợi, thì những doanh nghiệp nhất 

là các doanh nghiệp xây dựng cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu nhân 

công, giá nhân công, giá nguyên vật liệu tăng cao gây bất lợi cho doanh nghiệp. 

Loạt doanh nghiệp thép điều chỉnh giá từ giữa tháng 2/2022, dự báo việc tăng giá sẽ 

tiếp tục. Nhìn chung, giá mới tăng 250.000-350.000 đồng/tấn so với cuối tháng 1/2022 và 

tuần đầu tháng 2/2022. 

Động thái tăng giá thép của các doanh nghiệp gần đây là do giá thép thế giới từ đầu 

năm 2022 tăng mạnh trở lại. Việc hàng loạt công trình, dự án đồng loạt khởi động từ cuối 

năm 2021 đến nay, khiến nhu cầu thép xây dựng tăng cao cũng ảnh hƣởng đến giá thép 

trong nƣớc. 

Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng (MBKE) trong báo cáo mới đây đánh giá, 

tăng trƣởng ngành thép trong nƣớc có thể ở mức 15-20% năm 2022. Triển vọng này đến 

từ các gói đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng trị giá 150.000 tỷ đồng, cộng với mức 530.000 

tỷ đang có, sẽ giúp chi tiêu công tăng 38%. Ngoài ra, những điều chỉnh trong luật xây 

dựng, đầu tƣ và nhà ở... sẽ tháo gỡ nút thắt đang ngăn cản sự phát triển của ngành bất 

động sản, nhà ở. 

Các chuyên gia dự báo giá thép sẽ còn tiếp tục tăng, ít nhất là trong nửa đầu năm 

2022 khi nhiều dự án bất động sản tái khởi động. Ngoài ra, năm 2022 có nhiều dự án 

đầu tƣ công quy mô lớn triển khai nhƣ các tuyến cao tốc Bắc - Nam, các tuyến đƣờng 

vành đai, sân bay quốc tế Long Thành... cũng sẽ đƣa lƣợng tiêu thụ thép tăng mạnh. 

Năm 2021, thị trƣờng chứng kiến sự tăng vọt của giá thép với mức đáy 14.800 

đồng/kg lên đỉnh 17.200 đồng/kg. Giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu có xu hƣớng 

tăng cao trong nửa đầu năm 2021. Tuy nhiên, đến thời điểm cuối năm 2021, giá vật liệu 

xây dựng cơ bản đã đƣợc kiểm soát, có xu hƣớng ổn định. Đến đầu năm 2022 giá thép 

lại tiếp tục tăng. 

Việc giá thép tăng mạnh trong những tháng đầu năm và dự kiến tiếp đà tăng giá 

trong thời gian tới sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho các chủ đầu tƣ cũng nhƣ nhà thầu. 

Sự nóng lên của thị trƣờng bất động sản nhà ở sẽ giúp sản lƣợng tiêu thụ thép xây 

dựng của Việt Nam tăng 10 - 15% trong năm 2022. Với mặt hàng tôn mạ, Công ty cổ 

phần Chứng khoán VNDirect kỳ vọng sản lƣợng tiêu thụ tôn mạ của Việt Nam sẽ tăng 

5% trong năm 2022 so với năm 2021, từ mức cao là 38% của năm 2021 so với năm 

2020. 

Việt Nam đứng trƣớc cơ hội trở thành công xƣởng sản xuất thép mới của thế giới khi 

Trung Quốc – quốc gia sản xuất 45% sản lƣợng thép thô toàn cầu năm 2021, đang thực 

hiện hàng loạt chính sách gây ảnh hƣởng tiêu cực đến ngành thép nƣớc này. Cùng với 

đó, xu hƣớng các nƣớc phát triển nhƣ Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản ngày càng 

chiếm tỷ trọng thấp trong tổng sản lƣợng thép sản xuất. 

Nhƣ vậy sẽ mở ra cơ hội phát triển cho ngành thép của các nƣớc đang phát triển với 

giá nhân công thấp nhƣ Việt Nam. Điều này dễ thấy khi sản lƣợng xuất khẩu thép xây 
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dựng và tôn mạ của Việt Nam đạt lần lƣợt 1,4 triệu và 3,4 triệu tấn trong năm 2021, tăng 

lần lƣợt 36% và 10% so với năm 2020. Riêng tháng 1/2022, xuất khẩu thép đạt gần 

232.000 tấn, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021.  

Năm 2022 sẽ là một năm triển vọng của ngành thép khi dịch bệnh đƣợc kiểm soát, 

nhu cầu xây dựng hồi phục mạnh trở lại sẽ khiến mức tiêu thụ sản phẩm này tiếp tục 

tăng mạnh hơn. 

Nhiều dự báo cho thấy ít nhất là trong nửa đầu năm 2022 giá thép sẽ khó hạ nhiệt 

mà vẫn tiếp đà tăng khi nhiều dự án bất động sản tái khởi động. Năm 2022 có nhiều dự 

án đầu tƣ công quy mô lớn triển khai nhƣ các tuyến cao tốc Bắc - Nam, các tuyến đƣờng 

vành đai... cùng nhiều công trình đầu tƣ công khác khiến nhu cầu mặt hàng này tăng 

cao. 

CHÍNH SÁCH – QUY ĐỊNH MỚI 

Quy định mới về lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số 
vô tuyến điện 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tƣ số 11/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử 

dụng tần số vô tuyến điện. 

Thông tƣ số 11/2022/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 

265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến 

điện. Theo đó, lệ phí gia hạn, cấp lại giấy phép bằng 20% mức lệ phí cấp giấy phép. 

Lệ phí sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép bằng mức lệ phí cấp giấy phép. Trƣờng 

hợp sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép không phải ấn định lại tần số hoặc phải ấn định 

lại tần số theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành thì mức thu 

bằng 20% mức lệ phí cấp giấy phép. 

Thông tƣ số 11/2022/TT-BTC cũng sửa đổi, bổ sung trƣờng hợp miễn thu phí, lệ phí. 

Theo đó, ngƣời nộp lệ phí đƣợc miễn lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện 

trong các trƣờng hợp: đài vô tuyến điện đặt trên phƣơng tiện nghề cá; thiết bị đầu cuối 

vệ tinh phục vụ mục đích giám sát hành trình tàu cá. 

Ngƣời nộp phí đƣợc miễn phí sử dụng tần số vô tuyến điện trong các trƣờng hợp: 

đài vô tuyến điện của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nƣớc ngoài, 

cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao nƣớc ngoài đến 

thăm Việt Nam thuộc diện ƣu đãi, miễn trừ ngoại giao; đài vô tuyến điện chỉ phục vụ trực 

tiếp an ninh, quốc phòng sử dụng tần số cho mục đích an ninh, quốc phòng theo quy 

định tại Điều 45 Luật Tần số vô tuyến điện; đài vô tuyến điện phục vụ nhiệm vụ phòng 

chống thiên tai, lụt bão sử dụng các tần số cho mạng thông tin phòng chống thiên tai, lụt 

bão; đài vô tuyến điện sử dụng tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn theo quy định; 

đài vô tuyến điện phục vụ trực tiếp việc tìm kiếm, cứu nạn thuộc Hệ thống tổ chức tìm 

kiếm, cứu nạn của các bộ, ngành Trung ƣơng và địa phƣơng; đài vô tuyến điện của các 

tổ chức từ thiện phục vụ hoạt động nhân đạo; đài vô tuyến điện thuộc mạng điện báo hệ 

đặc biệt phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nƣớc; đài vô tuyến điện đặt trên phƣơng tiện nghề 

cá; thiết bị đầu cuối vệ tinh phục vụ mục đích giám sát hành trình tàu cá; thiết bị vô tuyến 

điện hoạt động trên các băng tần quy hoạch cho phƣơng tiện nghề cá đặt trên tàu cũng 

đƣợc miễn phí sử dụng tần số vô tuyến điện. 

https://vatlieuxaydung.org.vn/vlxd-co-ban/sat-thep/gia-thep-trong-nuoc-tiep-tuc-tang-manh-15773.htm
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Ngoài ra, miễn phí sử dụng tần số vô tuyến điện với: đài truyền thanh không dây cấp 

xã; máy phát thanh, phát hình phát sóng chƣơng trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông 

tin tuyên truyền thiết yếu, phát với công suất từ 100w trở xuống trên địa bàn các huyện 

nghèo, huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao theo quy định của Nhà nƣớc; máy phát dự phòng có 

cùng tần số phát, cùng vị trí ăng ten và công suất phát ERP nhỏ hơn hoặc bằng máy 

phát sóng chính đã đƣợc cấp phép. 

Về hoàn trả phí, Thông tƣ số 11/2022/TT-BTC quy định, tổ chức, cá nhân ngừng sử 

dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trƣớc thời hạn quy định tại giấy phép sử dụng tần số 

vô tuyến điện thì chỉ đƣợc hoàn trả phần phí sử dụng tần số vô tuyến điện cho thời gian 

còn lại của giấy phép trong trƣờng hợp: thời gian còn lại của giấy phép từ 30 ngày trở lên 

đối với giấy phép sử dụng tần số ngừng do đấu giá tần số hoặc thay đổi của quy hoạch tần 

số; thời gian còn lại của giấy phép từ 90 ngày trở lên đối với các trƣờng hợp còn lại. Thời 

gian còn lại của giấy phép đƣợc tính kể từ ngày tổ chức, cá nhân chính thức ngừng sử 

dụng nhƣng không trƣớc ngày Cục Tần số vô tuyến điện nhận đƣợc Thông báo ngừng. 

Thông tƣ số 11/2022/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2022. Trƣờng hợp ngƣời 

nộp phí, lệ phí đã nộp lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng 

tần số vô tuyến điện theo mức thu quy định tại Thông tƣ số 265/2016/TT-BTC trƣớc ngày 

1/5/2022 thì không truy thu hoặc hoàn phần chênh lệch giữa mức phí, lệ phí theo quy 

định tại 2 Thông tƣ. 

Ô tô điện đư c miễn 100  phí trước bạ 

Ngày 15/1, Phó Thủ tƣớng Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị định 10/2022/NĐ-CP 

quuy định về lệ phí trƣớc bạ đối với nhiều loại hàng hóa, trong đó có ô tô điện. 

Cụ thể, Nghị định 10 quy định ô tô điện chạy pin sẽ nộp phí trƣớc bạ lần đầu với mức 

thu là 0% kể từ ngày 1/3/2022, trong vòng 3 năm. Trong 2 năm tiếp theo, mức thu bằng 

50% so với ô tô chạy xăng, dầu có cùng chỗ ngồi. 

Đây đƣợc xem là động thái từ Chính phủ nhằm khuyến khích phát triển, sử dụng các 

dòng ô tô chạy điện, thân thiện với môi trƣờng đúng vào thời điểm thị trƣờng ô tô chạy 

điện bắt đầu hình thành tại Việt Nam. 

Tháng 12/2021, VinFast chính thức bàn giao những chiếc xe điện VF e34 đầu tiên 

đến tay khách hàng. Theo số liệu từ hãng này, trong các tháng 12/2021 và tháng 1/2022, 

hãng đã bàn giao tổng cộng 125 chiếc VF e34.  

Một model xe điện khác là Porsche Taycan cũng đƣợc bán chính thức tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, với mức giá thấp nhất từ 5,72 tỷ đồng, đây không phải mẫu xe phổ thông cho 

phần lớn ngƣời dùng. 

Tuy nhiên trong năm 2022, một số hãng sản xuất đều đã lên kế hoạch đƣa những 

chiếc ô tô điện của mình về Việt Nam, chẳng hạn Kia EV6 vào quý II hay Mercedes-Benz 

EQS. Một số hãng sản xuất Trung Quốc cũng rục rịch đƣa xe điện về Việt Nam. 

So với các thị trƣờng quốc tế, việc hỗ trợ phí trƣớc bạ cho ô tô điện tại Việt Nam hiện 

chỉ đƣợc xem là hình thức hỗ trợ ban đầu. Nhiều thị trƣờng đang áp dụng hàng loạt biện 

pháp hỗ trợ khác nhau để đẩy nhanh tốc độ phổ cập xe điện, chẳng hạn trợ giá trực tiếp 

cho ngƣời đi xe điện, ƣu tiên chỗ đỗ xe, cho phép chạy vào làn đƣờng ƣu tiên, đặc biệt 

là các hỗ trợ dành cho phát triển cơ sở hạ tầng nhƣ trạm sạc cũng nhƣ các ƣu đãi dành 

cho nhà sản xuất để giảm chi phí ban đầu. 

Mỹ và nhiều thị trƣờng châu Âu đều đã đặt ra các mục tiêu cụ thể về tỷ lệ phủ cập xe 

điện cho đến các năm 2025 hoặc năm 2030.  
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THAM KHẢO GIÁ CÁC  Ô HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU 
Một số lô hàng sắt thép nhập khẩu từ ngày 22 02 – 01/03/2022 

Thị trường Tên hàng  ư ng GiáUSD tan 
Cửa 
khẩu 

M  
GH 

Ấn Độ 
Thép cán nóng, cán phẳng, dạng cuộn (không hợp kim, chƣa tráng, 
phủ, mạ sơn) Quy cách: 2.8mm x 1500mm, Grade SS400 - Hàng 
mới 100% 

529,2 750 
Tân 
Thuận 

CFR 

Campuchia 
Phế liệu và mảnh vụn của sắt hoặc thép ; loại khác 

3.500,0 498 
Vĩnh 
Xƣơng 

CFR 

Campuchia 
Phế liệu và mảnh vụn của sắt hoặc thép ; loại khác 

1.800,0 520 
Thƣờng 
Phƣớc 

CFR 

Hàn Quốc 
Dây thép mạ kẽm tỷ lệ carbon cao,đƣờng kính 1.60MM(HIGH 
CARBON STEEL WIRE 42A 1.60MM), 

0,8 1.506 Cát Lái CIF 

Hàn Quốc 

ống thép không hàn, không nối, mặt cắt ngang hình tròn, không 
hợp kim, dùng cho dẫn dầu, không kèm phụ kiện, ĐK ngoài 48.3 - 
610mm, dày 3.9 - 32mm, dài 4.043 - 11.8m. TC API 5L Gr.B. Mới 
100%. 

49,2 720 Tân Vũ CFR 

Hàn Quốc 
Thép cuộn cán nóng, đƣợc cán phẳng, không tráng phủ mạ sơn, 
không hợp kim. Tiêu chuẩn SAE1006, xuất xứ ấn Độ. Hàng mới 
100%. SX thép ống hộp. KT(mm): 2,45  x 1250 x cuộn 

7.086,2 751 
Hoàng 
Diệu 

CFR 

Hàn Quốc 
Thép cuộn cán nóng, không hợp kim, đƣợc cán phẳng, chƣa sơn, 
chƣa tráng phủ mại, mới 100%, quy cách: 2.0 x 1262 x Coil, TCCL: 
STO MMK 352-2013, mác thép SAE1006 

1.920,1 850 
Bến 

Nghé 
CFR 

Hàn Quốc 

Thép cuộn không hợp kim đã cán phẳng phủ sơn màu xanh, phủ 
lớp plastic chống lóa (phủ lớp plastic là công đoạn sau cùng) 
C<0.6%. Dày 0.3mm, rộng 1190mm, kẻ ô li 50mmx50mm, JIS 
G3312 CGCC, mới 100% 

20,9 2.010 Tân Vũ CFR 

Hàn Quốc 
Thép hợp kim Bo ,cán phẳng,dạng cuộn đƣợc mạ kẽm bằng pp 
nhúng nóng-Galvanized steel sheet in coil ( Alloy Steel), JIS G3302 
SGCC,0.30X1210XC 

51,7 1.226 POSCO CFR 

Hàn Quốc 
Thép không gỉ cán nguội dạng cuộn / COLD ROLLED STAINLESS 
STEEL SHEET IN COIL, mác thép 304, tiêu chuẩn ASTM 
A240/A240M, 304 FH(2B) FINISH MILL EDGE 1.5  x 1234  x C 

151,6 3.299 POSCO CFR 

Hàn Quốc 

Thép không gỉ cán nóng dạng cuộn / HOT ROLLED STAINLESS 
STEEL COIL, mác thép 304 , tiêu chuẩn ASTM A240/A240M NO.1 
FINISHED, PRIME QUALITY MILL EDGE NO CONNECTION IN 
COIL 3.0  x 1240  x C 

434,9 2.758 Lotus CFR 

Hồng Kông 
Phế liệu và mảnh vụn khác của sắt hoặc thép (loại ra từ quá trình 
sản xuất, tiêu dùng), chủng loại Grade A/B: 50/50, phù hợp với TT 
25/2019/TT-BTNMT đáp ứng QCVN31: 2018/BTNMT. 

1.773,5 525 
Cảng 

Nghi Sơn 
CFR 

Hồng Kông 
Sắt, thép phế liệu dạng mảnh, mẩu dùng để luyện phôi thép 
(Chủng loại H2). Hàng đáp ứng QCVN 31:2018/BTNMT. 2.868,7 485 

Thép 
miền 
Nam 

CFR 

Hồng Kông 
Thép hợp kim chƣa đƣợc gia công quá mức cán nóng, dạng cuộn, 
rộng 1219mm, dày 1.2mm. Hàng mới 100% 

107,4 850 
Hoàng 
Diệu 

CFR 

Hồng Kông 
Thép hợp kim chƣa đƣợc gia công quá mức cán nóng, dạng cuộn, 
rộng 1250mm, dày 2mm . Hàng mới 100% 

51,1 810 
Hoàng 
Diệu 

CFR 

Hồng Kông 
Thép không hợp kim cán nóng cán phẳng chƣa tráng phủ mạ sơn 
dạng cuộn, chƣa ngâm tẩy gỉ và bề mặt không có hình dập nổi QC 
:( 2.0 - 2.75  x 1230 )mm Mác thép: SAE1006 hàng mới 100% 

4.567,4 838 Lotus CFR 

Malaysia 
Dây thép hợp kim phủ đồng dùng để hồ quang điện KC28, đƣờng 
kính 1.0mmx15kg/cuộn (theo KQ PTPL số 0257/TB - KĐ4 ngày 
21/03/2018, hàm lƣợng % theo KL của Si > 0.6%), hàng mới 100%. 

17,6 1.460 
Cát Tiên 

Sa 
CIF 

Malaysia 
Dây thép hợp kim phủ đồng dùng để hồ quang điện KC28, đƣờng 
kính 1.2mmx15kg/cuộn (theo KQ PTPL số 0257/TB - KĐ4 ngày 
21/03/2018, hàm lƣợng % theo KL của Si > 0.6%), hàng mới 100%. 

5,4 1.420 
Cát Tiên 

Sa 
CIF 

Mỹ 

Phế liệu và mảnh vụn của sắt,thép(HMS2),đƣợc thu hồi từ 
CTXD,máy móc, thiết bị và các SP khác sau khi cắt tháo tại nƣớc 
ngoài hoặc lãnh thổ xuất khẩu, đã bỏ tạp chất vật liệu cấm 
nhập.dùng làm NLSX. 

213,5 465 Hải  An CFR 

Mỹ Phế liệu và mảnh vụn của sắt,thép(PNS),đƣợc thu hồi từ 2.131,0 498 Chùa Vẽ CFR 
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Thị trường Tên hàng  ư ng GiáUSD tan 
Cửa 
khẩu 

M  
GH 

CTXD,máy móc, thiết bị và các SP khác sau khi cắt tháo tại nƣớc 
ngoài hoặc lãnh thổ xuất khẩu, đã bỏ tạp chất vật liệu cấm 
nhập.dùng làm NLSX. 

Nhật Bản 
Hàng sắt thép phế liệu mảnh vụn dùng để luyện phôi thép tiêu 
chuẩn H2. Hàng đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 
31:2018/BTNMT 

4.823,0 498 Thị Vải CFR 

Nhật Bản 
Phế liệu và mảnh vụn khác của sắt hoặc thép (loại ra từ quá trình 
sản xuất, tiêu dùng), Chủng loại H2 phù hợp với TT 25/2019/TT-
BTNMT đáp ứng QCVN31: 2018/BTNMT. 

18.036,0 517 
Cảng 

Nghi Sơn 
CFR 

Nhật Bản 
Phế liệu và mẫu vụn khác của sắt hoặc thép : loại khác dùng để 
luyện phôi thép,chủng loại H2  phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về môi trƣờng QCVN31:2018/BTNMT. 

194,0 487 
SP-PSA 
(Vũng 
Tàu 

CFR 

Nhật Bản 
Phế liệu và mẫu vụn khác của sắt hoặc thép : loại khác dùng để 
luyện phôi thép,chủng loại H2  phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về môi trƣờng QCVN31:2018/BTNMT. 

7.006,0 487 Thị Vải CFR 

Nhật Bản 

Thép lá  không hợp kim đƣợc cán phẳng dạng cuộn, chƣa gia công 
quá mức cán nóng, đã ngâm tẩy gỉ,chƣa dát phủ,mạ, tráng,sơn, 
mới 100% JIS G3134 SPFH540  (3,95 mm x1148 mm x cuộn 
).Hàm lƣợng C:0,07%. 

15,4 1.187 
Hoàng 
Diệu 

CIF 

Nhật Bản 
Thép Silic kỹ thuật điện không định hƣớng dạng băng. Quy cách: 
(0.25 -0.65)mm x (50-1280 )mm x Cuộn. Hàng mới 100% 

105,5 700 Cát Lái C&F 

Nhật Bản 
Thép tấm không hợp kim, dạng cuộn, cán nguội, chƣa tráng phủ 
mạ HES-JSC270C-SD dày 3.2mm,rộng 1107mm xC , hàm lƣợng 
C:0.04%,TC: JIS G 3141. mới 100%, dùng sx phụ kiện ô tô xe máy. 

6,9 1.238 
Hoàng 
Diệu 

CIF 

Nhật Bản 

Thép tấm, không hợp kim, dạng cuộn, cán nguội, tráng kẽm-niken 
bằng pp điện phân JNC270F 0/30 dày 0.7 mm , rộng 1088 mm x 
cuộn, C: 0.001%,TC:JFS A 3041 ( dùng sx phụ kiện ô tô xe máy), 
mới 100%. 

13,2 1.330 Chùa Vẽ CIF 

Nhật Bản 
Thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo và Titan, ở dạng que, có mặt cắt 
ngang hình tròn, đƣờng kính danh nghĩa 6.3 mm, đƣợc gia công kéo 
nguội, hàng mới 100% (NHF880-D) 

13,4 2.276 Cát Lái CIP 

Nhật Bản 

Thép lá  không hợp kim đƣợc cán phẳng dạng cuộn, chƣa gia công quá 
mức cán nóng, đã ngâm tẩy gỉ,chƣa dát phủ,mạ, tráng,sơn, mới 100% 
JIS G3134 SPFH540  (3,95 mm x1148 mm x cuộn ).Hàm lƣợng 
C:0,07%. 

15,4 1.187 
Hoàng 
Diệu 

CIF 

Nhật Bản 
Thép Silic kỹ thuật điện không định hƣớng dạng băng. Quy cách: (0.25 
-0.65)mm x (50-1280 )mm x Cuộn. Hàng mới 100% 

105,5 700 Cát Lái C&F 

Nhật Bản 

Thép tấm không hợp kim, dạng cuộn, cán nguội, chƣa tráng phủ mạ 
HES-JSC270C-SD dày 3.2mm,rộng 1107mm xC , hàm lƣợng 
C:0.04%,TC: JIS G 3141. mới 100%, dùng sx phụ kiện ô tô xe máy. 
NSX : Nippon steel 

6,9 1.238 
Hoàng 
Diệu 

CIF 

Nhật Bản 
Thép tấm, không hợp kim, dạng cuộn, cán nguội, tráng kẽm-niken bằng 
pp điện phân JNC270F 0/30 dày 0.7 mm , rộng 1088 mm x cuộn, C: 
0.001%,TC:JFS A 3041 ( dùng sx phụ kiện ô tô xe máy), mới 100%. 

13,2 1.330 Chùa Vẽ CIF 

Nhật Bản 
Thép hợp kim chƣa đƣợc gia công quá mức cán nguội, silic nhỏ hơn 
0.6%,nhôm lớn hơn 0.3%,Mangan nhỏ hơn 0.5% (0.5mm x 600*1300 
mm x Cuộn) 

205,5 1.630 
Tân 
Thuận 
Đông 

CIF 

Phần Lan 
Phế liệu & mảnh vụn khác của sắt/thép:Loại khác(Used rails) dạng 
đầu mẩu,mảnh vụn,thanh dùng làm nguyên liệu sản xuất.Hàng phù 
hợp với QCVN 31:2018/BTNMT 

5.084,8 520 
Dung 
Quất 

CFR 

Singapore Dây xích con lăn dùng trong công nghiệp (đã qua sử dụng) 6,0 200 Cát Lái CIF 

Singapore 
Hàng sắt thép phế liệu mảnh vụn dùng để luyện phôi thép tiêu 
chuẩn H1/H2 (50:50). Hàng đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
QCVN 31:2018/BTNMT 

4.032,0 505 Thị Vải CFR 

Singapore 
Thép tấm cán nóng đƣợc cán phẳng,chƣa tráng phủ mạ,hợp kim 
dạng tấm ASTM A36/A36M QC ( 50 x 2000 x 6000) mm. hàng mới 
100% 

47,1 832 
Bến 

Nghé 
CFR 

Singapore 
Thép tấm dạng không cuộn, không hợp kim, cán nóng, chƣa tráng 
phủ mạ, không ngâm tẩy gỉ, kt:dày:6 mm,rộng trên 600(mm).Mới 
100%(4pcs)(rộng2000mm dài6m). 

2,3 1.356 
Tân 
Thuận 
Đông 

CIF 

Singapore 
Vảy cán chƣa đƣợc ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó, 
hàng phù hợp với QCVN 31:2018/BTNMT theo thông tƣ 

26.851,1 128 
Dung 
Quất 

CFR 
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Thị trường Tên hàng  ư ng GiáUSD tan 
Cửa 
khẩu 

M  
GH 

08/2018/BTNMT 

Thái Lan 

Cáp thép dự ứng lực dùng trong xây dựng- PC STRAND 
NSX:,ĐK:15,24mm,Lực kéo:1860 MPA,gồm 7sợi tao đƣợc vặn 
xoắn dọc theo chiều dài .SL:96.188TNE;ĐG:1,090USD/TNE QCVN 
7:2019/BKHCN TC: ASTM A416 mới 100% 

96,2 1.090 Cát Lái CIF 

Thái Lan 

Sắt thép phế liệu loại HMS2 under ISRI dạng thanh, mảnh, mẩu 
đƣợc cắt phá từ công trình nhà xƣởng, loại ra từ QTSX ko còn 
GTSD nhƣ ban đầu, làm NLSX, phù hợp QĐ28/2020/QĐTTG, 
QCVN31:2018/BTNMT 

3.377,7 471 
Hoàng 
Diệu 

CFR 

Trung Quốc 
Cáp thép dự ứng lực bện tạo 07 sợi thép, dùng cho ngành xây 
dựng không vỏ bọc, đƣờng kính 12,7mm theo tiêu chuẩn ASTM 
/A416-2012-grde 270. hàng mới 100%. 

49,2 945 Đình Vũ CIF 

Trung Quốc 
ống thép (Seamless pipe) không hợp kim, mặt cắt ngang hình tròn, 
không nối, Q345B, kích thƣớc: 355.6x13x12000 mm. Mới 100%. 

13,2 1.420 Cát Lái CIF 

Trung Quốc 
ống thép hợp kim- đƣợc hàn theo chiều dọc dùng cho hệ thống 
điều hòa không khí trung tâm, (không bao gồm ống nối,khửu nối), 
KT: 406.4mmx6.4mmx6m. Hàng mới 100% 

3,0 917 Đình Vũ FOB 

Trung Quốc 
phụ kiện giàn giáo- đia bat giac,chất liệu bằng thép ( OCTAGON 
DISK ) , KT ( 120*49*7 ) mm, 0,395 kg/chiếc, dùng trong xây dựng 
dân dụng, mới 100% 

26,0 1.071 Đình Vũ CIF 

Trung Quốc 
Thép hình mỏ không hợp kim, cán nóng, kích thƣớc: cao 160mm x 
dày 7mm, Grade NVA36/DNVGL A36, hàng mới 100% 

5,2 1.234 Cát Lái CFR 

Trung Quốc 
Thép không gỉ cán nóng, cán phẳng, dạng cuộn,dùng để sản xuất 
ống, hộp, tấm, cuộn; kích thƣớc 3.0mm x 620mm x cuộn, mác thép 
J1(201/TD21), TCCS01:2014/TDAT, hàng mới 100%. 

209,4 1.660 Đình Vũ CIF 

Trung Quốc 
Thép không hợp kim cán phẳng đƣợc tráng mạ thiếc dạng Cuộn. 
Size (0.20) mm x (785) mm x Coil. TC: JIS G3303, Hàng mới 100% 

13,8 1.413 Cát Lái CIF 

Trung Quốc 

Thép không hợp kim đƣợc cán phẳng có chiều rộng 1,5m dạng 
cuộn, chƣa đƣợc gia công quá mức cán nóng, chƣa tráng, sơn 
hoặc phủ mạ.Tiêu chuẩn JIS G3101, SS400. Chiều dày 11,8mm, 
hàng mới. 

85,3 760 
Bến 

Nghé 
CFR 

Trung Quốc 
Thép không hợp kim mạ thiếc, dạng tấm, kích thƣớc: dày 0.28mm, 
rộng915mm, dài 710mm, hàm lƣợng carbon 0.05%, dùng trong sản 
xuất lon. Hàng mới 100%,91.537MT 

91,5 1.357 Cát Lái CIF 

Trung Quốc 

Thép không hợp kim,chƣa gia công quá mức cán nóng,dạng tấm 
cán phẳng,chƣa tráng phủ mạ sơn,chƣa ngâm tẩy 
gỉ,Grade:65Mn,KT: 3.5*1250*2570mm. Mới 100%, đơn 
giá:1130usd 

24,5 1.130 
HảI 

Phòng 
CFR 

Trung Quốc 
Thép ống cán nóng, không hợp kim C20# seamless pipe, ĐK ngoài 
133mm, ĐK trong 53mm, dày 40mm, dài 3-5.8m dùng làm NVL gia 
công thành chi tiết máy. Mới 100%#&3,097.1033 

3,1 1.032 
Đình Vũ 
Nam Hải 

CFR 

Trung Quốc 
Thép thanh vuông cán nóng, ko hợp kim C45# square bar (C 
0.48%, Mn 0.6%), kích thƣớc 51x51mm, dài 3-5.8m, dùng làm NVL 
gia công thành chi tiết máy. Mới 100% 

6,4 1.065 
Đình Vũ 
Nam Hải 

CFR 

Trung Quốc 

Xích mạ,đƣờng kính 5.0mm, 28 mm x 19 mm,dùng để xích động 
vật,treo vật nặng,ngăn các barie đƣờng,k thuộc mục 7 PL2, Ttƣ 
41/2018/TT-BGTVT,k dùng cho các phƣơng tiện vận tải và hàng 
hải, mới 100% 

10,7 1.005 Cát Lái FOB 

Trung Quốc 

Xíchmạ,đƣờngkính 6.0mm,29mmx23mm,dùng để xích động 
vật,treo vật nặng,ngăn các barie đƣờng,k thuộc mục 7 PL2, Ttƣ 
41/2018/TT-BGTVT,k dùng cho các phƣơng tiện vận tải và hàng 
hải,mới 100% 

17,9 980 Cát Lái FOB 

Trung Quốc 

Xíchmạ,đƣờngkính 8.0mm,32mmx29mm,dùng để xích động 
vật,treo vật nặng,ngăn các barie đƣờng,k thuộc mục 7 PL2, Ttƣ 
41/2018/TT-BGTVT,k dùng cho các phƣơng tiện vận tải và hàng 
hải,mới 100% 

26,5 955 Cát Lái FOB 

UAE 
Bi nghiền dùng cho máy nghiền clinker kiểu nghiền bi, đƣờng kính 
17mm, Model VEGAHARD 12, bằng thép đúc, mới 100% 

4,0 1.300 
Cont 
Spitic 

FOB 
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Một số lô hàng kim loại màu nhập khẩu từ ngày 22 02 – 01/03/2022 

Tên hàng 
Lượng 
(tấn) 

Giá 
(USD) 

Thị trường 
Cảng, cửa 

khẩu 
ĐK 
GH 

Dây đồng đƣờng kính 1,024 mm làm ruột dây cáp trong sản 
xuất dây cáp ngành truyền hình cáp 

21 3.020 Trung Quốc Cát Lái FOB 

Đồng thau dạng thanh kích thƣớc: 
31.8mm*17.8mm*3000mm 

21 3.900 Brunei Green Port CIF 

Lõi đồng (đồng mạ), đƣờng kính 0.33mm 5 4.860 Trung Quốc Cát Lái CIF 

Dây đồng 2.6 MM DIA (JISC 3101) 90 7.164 Trung Quốc Cát Lái CIF 

Đồng thau dạng tấm,Rộng: 400mm, Dài:465mm, Dày:15mm 3 7.850 Trung Quốc Cát Lái CIF 

Thanh đồng phi 18.0x2500mm 1,5 7.930 Đài Loan Cát Lái CIF 

Đồng lá hợp kim (đồng thau) dạng cuộn, tiêu chuẩn JIS 
H3100 loại C2680R -1/2H, Kích thƣớc 0.8 x 600 mm 

1,2 7.975 Hàn Quốc Green Port CIF 

Đồng thau dạng dải (có chiều dày trên 0,15 mm) - Brass 1,5 8.209 Hàn Quốc Cát Lái CIF 

Đồng hợp kim (dạng thanh) J802, phi 26.1, dài 3000(MM) 1,0 8.684 Nhật Bản Tân Vũ C&F 

Điện cực dây bằng đồng (dây đồng hợp kim CU60/ZN40 
dùng làm dây cắt, đƣờng kính 0.25mm, độ bền kéo: 
1000N/sq.mm, 5kg/cuộn) 

17 8.950 Trung Quốc Tân Vũ FOB 

Dải hợp kim đồng- kẽm (đồng thau) ở dạng cuộn có chiều 
dày 0.7mm, rộng 39.5mm (Brass Roller Piece) 

10 9.500 
Đảo British 

Virgin 
Cát Lái CFR 

Đồng tấm âm cực loại A (Đồng tinh luyện đƣợc sản xuất bằng 
phƣơng pháp điện cực âm dùng làm nguyên liệu sản xuất) 

300 9.626 Singapore Cát Lái CIF 

Đồng nguyên liệu dạng cuộn, dày 0.8mm rộng 49mm, dùng 
sản xuất đầu nối thiết bị điện ô tô 

0,6 9.680 Nhật Bản Tân Vũ CIF 

Đồng tấm tinh luyện cực âm. Hàng mới: 100% 171 9.685 Thái Lan Cát Lái CIF 

Đồng tinh luyện- electrolytic copper cathodes 40 9.686 Trung Quốc Cát Lái CIF 

Đồng tinh luyện cực âm dạng tấm kích thƣớc 1050x960x9mm 150 9.926 Hồng Kông Đình Vũ CIF 

Đồng sợi 2,9 mm 60 9.951 Indonesia Đình Vũ CIF 

Dây đồng tinh luyện ( đƣờng kính 8mm) 41 10.047 Singapore Đình Vũ CIP 

Dây đồng 2.6-MM DIAMETER 20 10.123 Indonesia Cát Lái CIF 

Đồng tinh chế ở dạng thanh 4.0mm*34mm ( Red Copper 
Plate)(dùng để sản xuất sản phẩm thiết bị điện) 

2 10.200 
Đảo British 

Virgin 
Cát Lái CFR 

Nhôm lá mỏng, đã bồi trên giấy, kích thƣớc 889x485mm, 
889x630mm, 787x570mm, 700x570mm, dùng trong sản xuất 
nắp hộp nhôm đựng thực phẩm 

5 1.000 Trung Quốc Cát Lái CIF 

Nhôm hợp kim dạng cuộn độ dày 0.6mm, khổ rộng 1182mm 
(đã chia 5 đoạn: 268mm (4 part)+110mm (1 part)) 

5 1.150 Trung Quốc Cát Lái CIF 

Nhôm hợp kim chƣa gia công (phôi nhôm ) 10" 1800mmL - 6063 0,2 2.450 Hàn Quốc Green Port CIF 

Hợp kim nhôm ADC12 dạng thỏi chƣa gia công, kích thƣớc 
660mmx90mmx40mm; hàm lƣợng nhôm từ 80,299% đến 88,9% 

58 2.680 Malaysia Cảng Xanh CIF 

Nhôm dạng thỏi, KT: 650mm x 95mm x 50mm 21 2.765 Malaysia Tân Vũ CIF 

Phôi nhôm hợp kim (chƣa gia công) - BILLET (A6063-228-
1200), phi228mm; dài 1,200mm 

106 2.780 Nhật Bản Cát Lái CIF 

Nhôm dây không hợp kim đƣờng kính 9.5 mm (dạng cuộn) 98 2.891 Malaysia Cảng Xanh CIF 

Nhôm thỏi hợp kim loại AA 941.4, chƣa qua gia công 480  X 
840 X 1465 mm -Si 3% 

191 2.940 Singapore Cái Mép CIF 

Nhôm lá dạng cuộn không hợp kim chƣa xử lý bề mặt, hàng 
mới 100% - A1050 H14  1.10mm x 1200mm x COIL 

6 3.000 Trung Quốc Cát Lái FOB 

Nhôm tấm không hợp kim chƣa xử lý bề mặt, hàng mới 
100% - A1050 H14  1.45mm x 1000mm x 2000mm 

6 3.000 Trung Quốc Cát Lái FOB 

Nhôm dạng thanh que: 50.8mmX4.8mmX2.2M:548kg; 
63.5mmX38.1mmX2M:300kg; phi 35.9 x 2.5m:337kg 

1,2 3.030 Brunei Móng Cái DAP 

Nhôm AA1050-H14 cán nguội dạng cuộn 0.43mm x 1200mm 
x cuộn, không hợp kim, không phủ bồi 

5 3.175 Trung Quốc Cát Lái CIF 

Thanh nhôm hợp kim dạng hình rỗng bề mặt đã đƣợc sơn 
phủ màu trắng, xám, nâu chƣa khoan lỗ xẻ rãnh. dài(5,8-6) 
m rộng (19-138) mm,cao(10,4-120)mm.dầy(1,5-2) mm 

47 3.300 Trung Quốc Cát Lái CIF 

  Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan  
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Một số lô hàng máy in, máy tính và linh kiện nhập khẩu từ ngày 22 02 - 01/03/2022 

Tên hàng 
 ư ng 
 chiếc  

Giá 
 USD chiếc  

Thị trường Cửa khẩu 
ĐK 

giao 

Máy in 

Cannon CP 1000  100   80,00  UAE ICD Phƣớc Long 3 CFR 

Cannon CP 1300  100   98,60  UAE ICD Phƣớc Long 3 CFR 

Canon Ir2006n  100   346,00  Singapore Taân Vũ HP C&F 

Canon LBP226DW  1.320   169,00  Singapore Cát Lái FOB 

Canon MF3010  224   123,00  Singapore Lạch Huyền FOB 

Epson L121  60   55,72  Singapore Cát Lái FOB 

Epson L805  1.312   145,95  Singapore Cát Lái FOB 

HP 5225dn  3   1.000,00  UAE ICD Phƣớc Long 3 CFR 

HP LaserJet Pro MFP M479fdw  4   471,40  Singapore HA NOI DAP 

HP M436NDA  51   580,00  UAE Cát Lái C&F 

HP M751DN  3   1.550,00  UAE Cát Lái C&F 

HP Neverstop Laser 1000w  1.125   164,50  Singapore Cảng Xanh VIP FCA 

Konica Minolta  bizhub 550I  4   3.153,61  Singapore Đình Vũ Nam Hải FOB 

Konica Minolta bizhub 266i  5   962,91  Singapore Đình Vũ Nam Hải FOB 

Máy tính bảng 

Acer Aspire 3 A315-57G-573F 1.611 574,17 Đài Loan Nam Đình Vũ FCA 

Acer  SF314-43-R4X3 (N20C12) 1.596 709,35 Đài Loan Nam Đình Vũ FCA 

MSI 14 B11MOU-1028VN 800 464,00 Đài Loan Cát Lái FOB 

MSI Modern 14 B11MOU-1030VN 600 469,00 Đài Loan Hà Nội FOB 

Asus UX325EA-KG656W 576 857,00 Singapore Cát Lái CIP 

Asus X515EP-EJ449W 576 777,00 Singapore Cát Lái CIP 

Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 500 675,00 Singapore Cát Lái CIF 

MSI GF63 Thin 11UD-649VN 500 880,00 Đài Loan Cát Lái FOB 

Asus D515DA-EJ1364W 432 458,00 Singapore Cát Lái CIP 

Asus BR1100FKA-BP1135W 390 424,00 Singapore Cát Lái CIP 

Acer Aspire 3 A315-56-58EG 335 472,78 Đài Loan Nam Đình Vũ FCA 

Lenovo Legion 5 15ACH6H 300 1.167,00 Singapore Cát Lái CIF 

Lenovo V14 G2 ITL 300 630,00 Singapore Hữu Nghị CIP 

HP 15-DW3033dx 300 387,30 Mỹ Hà Nội EXW 

Asus UX363EA-HP726W 288 958,00 Singapore Hồ Chí Minh CIP 

Ổ cứng máy tính 

Western Digital WD10EZEX 1TB 11.000 36,00 Singapore Hồ Chí Minh CPT 

Kingmax KM240GSMV32 240GB 3.080 26,00 Đài Loan Hà Nội FOB 

Dato DS700 120GB 3.000 13,00 Đài Loan Hà Nội EXW 

Gigabyte SSD GP-GSTFS31120GNTD 120GB 3.000 15,50 Đài Loan Hồ Chí Minh FCA 

Gigabyte SSD GP-GSTFS31240GNTD 240GB 2.000 24,70 Đài Loan Hồ Chí Minh FCA 

Adata SU650 240GB 1.640 22,50 Đài Loan Hồ Chí Minh FCA 

Kingmax KM120GSMV32 120GB 1.400 17,00 Đài Loan Hà Nội FOB 

Bộ nhớ Ram 

Gskill F4-2400C17S-4GNT 10.000 13,50 Đài Loan Hà Nội FOB 

Kingmax DDR4-2666MHz 8GB GLAG42F 3.000 28,50 Đài Loan Hà Nội FOB 

Gskill F4-2400C17S-4GNT 3.000 13,50 Đài Loan Hà Nội FOB 

Lexar LD4AU008G-B3200GSST(UDIMM DDR4 8GB) 2.500 25,50 Hồng Kông Hà Nội FOB 

Lexar LD4AU008G-B2666GSST(UDIMM DDR4 8GB) 2.500 24,96 Hồng Kông Hà Nội FOB 

Kingmax 8GB DDR4-2666 2.300 28,00 Đài Loan Hồ Chí Minh CIP 

Kingmax DDR4-2666MHz 4GB GLAF62F 2.000 18,00 Đài Loan Hà Nội FOB 

Gskill F4-2666C19S-8GNT (RAM DDR4) 2.000 26,10 Đài Loan Hà Nội FOB 

        Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan  

Bản tin Thông tin thƣơng mại chuyên ngành: Công nghiệp và Xây dựng 
     Giấy phép xuất bản số:              45/GP – XBBT do Cục báo chí cấp ngày 19/8/2021 
     In tại:     Hà Nội 
     Kỳ hạn xuất bản:              Hàng tuần 

 


