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I. Kinh tế thế giới 

Kinh tế toàn cầu tuần qua tiếp tục chịu tác động nghiêm trọng trước diễn biến 

phức tạp của đại dịch Covid-19. Mặc dù số ca mắc bệnh giảm trên phạm vi toàn cầu, 

nhưng nhìn chung con số mắc bệnh và tử vong vẫn đang ở mức đáng quan ngại. 

Trong khi đó, tình hình dịch tại nhiều nước châu Âu, châu Á đang có xu hướng leo 

thang trở lại với sự bùng phát của biến chủng Delta và Delta Plus. Diễn biến này buộc 

chính phủ các nước phải tăng tốc tiêm chủng và siết chặt các biện pháp phòng dịch để 

tránh một làn sóng Covid-19 mới. Trong Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Tài 

chính nhóm các nền kinh tế phát triển (G20) được đưa ra ngày 10/7/2021, Bộ trưởng 

Tài chính các nước G20 đã cảnh báo sự lan rộng của các biến thể mới và tình trạng 

tiếp cận vaccine không bình đẳng giữa các quốc gia đang là nguy cơ đe dọa lớn nhất 

đến đà phục hồi của kinh tế toàn cầu. Do đó, yếu tố quan trọng nhất hỗ trợ cho kinh tế 

toàn cầu trong giai đoạn tiếp theo chính là sự hợp tác, đoàn kết giữa các quốc gia 

nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng Covid-19 để đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 

70% dân số thế giới vào năm tới. 

Tại Mỹ, Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2021 tăng 0,9% so 

với tháng 5/2021 và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức ước tính tăng 

4,9% trước đó và ghi nhận mức tăng cao nhất của chỉ số CPI tính từ tháng 8/2008 đến 

nay. Chỉ số giá tiêu dùng lõi (không tính giá thực phẩm và năng lượng) tăng 4,5% so với 

cùng kỳ năm trước – mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/1991. Nền kinh tế Mỹ mở cửa 

trở lại nhờ quá trình đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 là 

nguyên nhân chính khiến lạm phát tăng mạnh trong bối cảnh giá năng lượng tăng trở lại, 

nhu cầu tiêu dùng phục hồi và nguồn cung nguyên vật liệu thiếu hụt. Tuy nhiên, nhiều 

khả năng xu hướng tăng giá mạnh mẽ tại Mỹ trong những tháng gần đây sẽ chỉ là tạm 

thời bởi lạm phát ở mức cao liên quan đến việc mở cửa lại nền kinh tế sau đại dịch và dự 

kiến lạm phát sẽ giảm dần khi các “nút thắt” về nguồn cung cũng như các vấn đề khác 

được giải quyết.  

Mặc dù lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong 13 năm, nhưng trong thông báo 

mới nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) khẳng định sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp 

kích thích cho đến khi nền kinh tế phục hồi hoàn toàn. Trong báo cáo Beige Book của 

FED về nền kinh tế Mỹ, được công bố vào ngày 14/7/2021 nhận định, nền kinh tế Mỹ 

trong giai đoạn từ cuối tháng 5/2021 đến đầu tháng 7/2021 đã tăng trưởng tích cực, 

nhưng đồng thời, báo cáo cũng chỉ ra những lo ngại rằng tình trạng gián đoạn chuỗi cung 

ứng sau khi nền kinh tế mở cửa trở lại sẽ kéo dài lâu hơn dự đoán, trong khi triển vọng 

nhu cầu tiếp tục cải thiện. 

Tại Trung Quốc, theo số liệu của Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS), kinh tế 

nước này đạt mức tăng 7,9% trong quý II/2021 so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 

tăng 18,3% trong quý I/2021. Mặc dù tăng trưởng GDP trong quý II/2021 đã chậm lại 
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đáng kể so với quý I/2021 và cũng thấp hơn so với dự báo 8% ước tính trước đó, nhưng 

tính chung trong 6 tháng đầu năm 2021, GDP của Trung Quốc vẫn tăng 12,7% so với 

cùng kỳ năm trước lên 53,2 nghìn tỷ NDT (tương đương với 8,22 nghìn tỷ USD). Ngoài 

ra, sản lượng công nghiệp trong tháng 6/2021 đã tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước, 

cao hơn mức tăng trưởng dự báo là 7,8%, nhưng thấp hơn mức tăng 8,8% được ghi 

nhận vào tháng 5/2021. Đầu tư tài sản cố định trong tháng 6/2021 cũng tăng 12,6% so 

với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo tăng 12,1%, nhưng thấp hơn mức tăng 

trưởng 15,4% trong tháng 5/2021. Sau khi suy giảm trong quý I/2020, kinh tế Trung Quốc 

đã nhanh chóng lấy lại đà tăng từ quý II/2020 đến nay. Trong quý II/2021, mặc dù tốc độ 

tăng trưởng GDP có xu hướng chậm lại so với quý trước, nhưng diễn biến tích cực của 

kinh tế Trung Quốc giai đoạn vừa qua đã cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã 

thoát khỏi cuộc khủng hoảng dịch bệnh và mọi hoạt động xã hội đang trở lại mức bình 

thường trước đại dịch. 

II. Kinh tế trong nước 

Cùng với xu hướng tích cực của hoạt động sản xuất kinh doanh trong nửa đầu 

năm 2021, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam cũng ghi nhận sự bứt phá với tổng 

kim ngạch xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt tới 317,66 tỷ USD, tăng 

32,5% (tương ứng tăng gần 78 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020. Riêng trong tháng 

6/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 54,9 tỷ USD, cao hơn so với mức ước 

tính đạt 52 tỷ USD trước đó. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 6/2021 đạt tới 

27,2 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt  27,7 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 

trong 6 tháng đầu năm 2021 lên 158,34 tỷ USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước 

(tương ứng tăng 35,57 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020) và kim ngạch nhập khẩu đạt 

159,33 tỷ USD, tăng 36,3% (tương ứng tăng 42,43 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020). 

Với kết quả này, cân thương mại trong 6 tháng qua chỉ thâm hụt 993 triệu USD, giảm 

nhiều so với mức thâm hụt 1,47 tỷ USD theo số liệu ước tính trước đó. Trong thời gian 

tới, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục khởi sắc nhờ được hỗ 

trợ bởi hàng loạt Hiệp định Thương mại tự do, đặc biệt là CPTPP, EVFTA, UKFTA. 

Mặc dù các số liệu công bố về kết quả của nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2021 

đều cho thấy kinh tế trong nước đang trong xu hướng tích cực, tuy nhiên làn sóng thứ tư 

của dịch Covid-19 bùng phát và ngày càng trở nên nghiêm trọng, đặc biệt là tại các tỉnh, 

thành phía Nam, đang là nguy cơ lớn nhất kìm hãm đà hồi phục của kinh tế trong nước. 

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, trong tuần qua Thủ tướng Chính 

phủ đã phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 lớn nhất lịch sử trên 

toàn quốc nhằm khống chế đà lây lan của dịch bệnh. Trong khi đó, thực hiện chủ 

trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, tuần qua hàng loạt các ngân hàng 

thương mại cũng đã đồng thuận giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân 

vượt qua khó khăn. Trong đó, bước đầu sẽ tập trung hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản 

xuất thiết yếu cho nền kinh tế và doanh nghiệp có lực lượng lao động lớn. Với các giải 

pháp quyết liệt, đồng bộ của các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như những nỗ lực, 

quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp và toàn thể người dân Việt Nam 

trong việc kiên trì tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, kỳ vọng dịch bệnh sẽ sớm được 

kiểm soát trong ngắn hạn, góp phần quan trọng hồi phục và thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế trong giai đoạn tiếp theo.  
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THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ VÀ CHÍNH SÁCH ĐIỀU HÀNH  

Doanh nghiệp vừa và nhỏ khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng 
Để hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) có thế tiếp 

cận nguồn vốn trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, các ngân hàng liên tục 
đưa ra những gói tín dụng ưu đãi. Tuy nhiên, trong báo cáo tín dụng 6 tháng đầu năm 
nay của ngành ngân hàng cho thấy, hoạt động cho vay khối SME chỉ tăng dư nợ 3,9% - 
thấp hơn nhiều so với tăng trưởng chung. 

Làn sóng Covid-19 lần thứ 4 tác động tiêu cực lên hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của người dân và doanh nghiệp. Do đó, để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh 
nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận nguồn vốn, các ngân hàng đã liên tục đưa ra những 
gói tín dụng ưu đãi. 

HDBank tiếp tục giảm lãi suất vay gói Swift SME giá trị 5.000 tỷ đồng xuống mức 
6,2%/năm nhằm giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn tài chính, tái cơ cấu sản xuất và 
kinh doanh. 

VPBank giảm lãi suất cho vay đối với SME từ 0,5-2%/năm, đồng thời đẩy mạnh 
các gói vay không tài sản đảm bảo (vay tín chấp) dành cho đối tượng khách hàng này 
với hạn mức tín dụng lên đến 3 tỷ đồng trong 36 tháng tùy theo nhu cầu kinh doanh thực 
tế. Doanh nghiệp có thể vay theo món hoặc theo hạn mức với phương thức trả nợ linh 
hoạt, trong đó vay theo món thì áp dụng trả gốc và lãi theo tháng. 

Viet Capital Bank đưa ra gói tín dụng 9.000 tỷ đồng dành cho SME, lãi vay giảm 
đến 2%/năm so với trước đây. Mới đây, Công ty Tài chính quốc tế (IFC) đã cấp khoản 
vay 40 triệu USD cho SeABank để hỗ trợ cho các SME Việt Nam. Đây là hợp phần đầu 
tiên của gói tài trợ lên đến 150 triệu USD nhằm giúp mở rộng cho vay đối với những 
doanh nghiệp này, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. 

Tương tự, IFC cũng cấp khoản cho vay dài hạn 100 triệu USD cho OCB để thúc 
đẩy khu vực tư nhân, qua đó nâng tổng mức cấp tín dụng cho OCB lên 280 triệu USD.... 
Trước đó, vào cuối quý III/2019, IFC đã cấp khoản vay trị giá 40 triệu USD cho OCB. Với 
nguồn tài trợ từ này, OCB sẽ cấp vốn vay bổ sung cho những doanh nghiệp trong nước 
bị gián đoạn kinh doanh trước tác động của bệnh dịch. Hiện OCB đang triển khai gói ưu 
đãi dành cho các SME do nữ làm chủ với tổng hạn mức là 500 tỷ đồng, lãi suất vay ưu 
đãi từ 7,5%/năm. 

Thời gian tới, mức độ ảnh hưởng của dịch sẽ còn gia tăng. Để hỗ trợ tối đa cho các 
SME, OCB đã và đang rà soát, điều chỉnh các chương trình cho vay phù hợp với tình 
hình thực tế và tiếp tục thực thi các chính sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn, từ đó nhanh chóng khôi phục hoạt động kinh doanh, 
góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi nền kinh tế. 

Doanh nghiệp khó tiếp cận vốn 

Mặc dù các ngân hàng liên tục tung ra các gói tín dụng ưu đãi dành cho các SME, 
song không phải doanh nghiệp nào cũng có thể tiếp cận. Dữ liệu từ Ngân hàng Nhà 
nước cho thấy, tín dụng đối với các SME vẫn yếu, dư nợ cho vay nhóm này chỉ tăng 
3,9% tính đến giữa tháng 6/2021 (quý I/2021 tăng 1,5%), thấp hơn mức tăng trưởng 
chung của toàn ngành là 5,1%. Còn theo thống kê của Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI), hiện nay, có đến 70% SME chưa tiếp cận được nguồn vốn tín 
dụng ngân hàng và số còn lại phải sử dụng nguồn vốn tự có hoặc vay từ nguồn khác với 
chi phí rất cao. 
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Theo VCCI, việc nợ xấu có xu hướng tăng lên khiến các ngân hàng phải thận trọng 
hơn và không thể hạ thấp các tiêu chuẩn tín dụng, thậm chí còn thắt chặt hơn, cho dù 
thanh khoản dư thừa. Với các SME, rào cản tiếp cận vốn ngân hàng tới từ tính minh 
bạch chưa cao, vòng đời kinh doanh ngắn và thiếu sự ổn định…, và đặc biệt là hạn chế 
về tài sản bảo đảm. Điều này khiến các ngân hàng gặp khó khăn trong việc thẩm định 
hiệu quả của phương án kinh doanh cũng như uy tín khách hàng trong quan hệ tín dụng 
- vốn là cơ sở để đưa ra quyết định cho vay. 

Hiện nay, có đến 70% SME chưa tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ngân hàng và 
số còn lại phải sử dụng nguồn vốn tự có hoặc vay từ nguồn khác với chi phí rất cao. 

Thực tế, ở Việt Nam, SME đã phát triển rất nhanh, có sức lan tỏa đến tất cả lĩnh 
vực của đời sống kinh tế - xã hội. Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 800.000 
doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế, trong đó 98% là SME. Vai trò của các 
SME ở Việt Nam trong bảo đảm an sinh xã hội và xóa đói, giảm nghèo đã được các tổ 
chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ghi 
nhận. Theo đó, SME là lực lượng sản xuất quan trọng của nền kinh tế, tạo ra của cải vật 
chất và việc làm, thu nhập cho xã hội. Thế nhưng, thực trạng khó tiếp cận tín dụng ngân 
hàng của các SME vẫn là vấn đề nan giải. 

Về phía các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nguồn vốn là yếu tố sự quyết định sự thành 
công. Vì vậy, các chính sách của Chính phủ và ngành ngân hàng được SME đón nhận 
và đánh giá cao. Trong bối cảnh hiện nay, nhiều doanh nghiệp rất khó khăn, thậm chí 
phải đóng cửa, nhưng đây cũng là khó khăn của toàn cầu chứ không chỉ riêng Việt Nam. 
Nhận biết được các khó khăn của doanh nghiệp nên ngành ngân hàng đã vào cuộc tích 
cực, ban hành nhanh các giải pháp như cơ cấu lại khoản nợ, giảm lãi suất vay của cả 
khoản vay mới và nợ cũ... Vấn đề đặt ra là cần sự phối hợp giữa ngân hàng và doanh 
nghiệp để làm sao các chính sách, giải pháp đúng, trúng đối tượng đang có nhu cầu vốn. 

Theo giới chuyên gia, cần triển khai Quỹ bảo lãnh SME hiệu quả hơn, điểu chỉnh 
cơ chế bảo lãnh không hủy ngang để giúp tổ chức tín dụng yên tâm khi cấp tín dụng 
cho các SME, bên cạnh xây dựng quy định cụ thể về việc trích lập dự phòng rủi ro, quỹ 
dự phòng rủi ro... Để mở rộng quy mô, tăng vốn điều lệ của Quỹ, có thể kêu gọi nguồn 
vốn từ các tổ chức tín dụng và các quỹ nước ngoài. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là 
các SME cần có phương án kinh doanh hiệu quả, minh bạch, tập trung vào những lĩnh 
vực khai thác được lợi thế của doanh nghiệp, thích ứng với bối cảnh phát triển mới của 
thị trường... 

Về phía ngân hàng, cần hướng đến việc đơn giản hóa các thủ tục cho vay, yêu cầu 
cung cấp các thông tin phù hợp với thực tế và có tư vấn, hướng dẫn chi tiết để các SME 
có thể nắm bắt và thực hiện được. Đồng thời, từng bước ứng dụng công nghệ Big Data 
(dữ liệu lớn) trong quản lý các hoạt động ngân hàng, từ đó giúp ngân hàng có thể nắm 
bắt được thông tin về hoạt động kinh doanh của khách hàng, đánh giá được mức độ tín 
dụng của khách hàng kịp thời, chính xác. 

Ngân hàng Nhà nước đổi mới cơ chế một cửa giải quyết thủ tục 
hành chính 

Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 1171/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch 
triển khai thực hiện Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành 
chính tại Ngân hàng Nhà nước giai đoạn 2021-2025. 

Kế hoạch nhằm tiếp tục đổi mới việc tổ chức cơ chế một cửa trong hoạt động giải 
quyết thủ tục hành chính (TTHC) với mục tiêu tổ chức, cá nhân có thể thực hiện thủ tục 
hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính nơi thường trú hoặc đặt trụ sở 
doanh nghiệp. 
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Số hóa, điện tử hóa quy trình, các thành phần hồ sơ, văn bản hình thành trong quá 
trình giải quyết thủ tục hành chính và kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng 
cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, 
doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. 

Một trong những nội dung triển khai của kế hoạch là thực hiện số hóa hồ sơ, kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính, từng bước tạo lập cơ sở dữ liệu điện tử đầy đủ, chính 
xác, bảo đảm tính pháp lý. Nâng cấp Hệ thống thông tin một cửa điện tử NHNN đáp ứng 
yêu cầu số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính, yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, 
cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 

Đồng thời, đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản 
hóa trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Thực hiện đồng bộ, 
liên kết tài khoản của cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công của NHNN với Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

Bên cạnh đó, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính không phụ thuộc vào 
địa giới hành chính; thực hiện các mô hình, giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng 
hoạt động của bộ phận một cửa; đổi mới việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết 
thủ tục hành chính; rà soát, hoàn thiện quy định về cơ chế một cửa. 

Thống đốc NHNN giao thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN trong phạm vi chức 
năng, nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, 
công việc nêu trên; các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện các nội dung 
được giao. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về 
Văn phòng NHNN để tổng hợp, báo cáo Thống đốc chỉ đạo xử lý. 

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư quy định về nghiệp vụ 
thị trường mở 

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 09/2021/TT-NHNN ngày 
7/7/2021 sửa đổi Thông tư số 42/2015/TT-NHNN quy định về nghiệp vụ thị trường mở. 

Theo đó, Thông tư số 09/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số quy định về 
nghiệp vụ thị trường mở tại NHNN, cụ thể như: 

Một là, bổ sung quy định về thông báo mua, bán giấy tờ có giá: Đối với phiên bán 
(phát hành) tín phiếu NHNN, ngoài việc thông báo cho các thành viên, Sở giao dịch đăng 
tải thông báo bán (phát hành) tín phiếu NHNN trên Cổng Thông tin điện tử NHNN chậm 
nhất vào 13 giờ 30 phút ngày đấu thầu. 

Hai là, bổ sung quy định về phương thức đấu thầu: Đối với bán (phát hành) tín phiếu 
NHNN qua nghiệp vụ thị trường mở, NHNN thực hiện theo phương thức đấu thầu lãi suất. 

NHNN bán (phát hành) tín phiếu NHNN theo phương thức đấu thầu khối lượng 
trong trường hợp cần thông báo lãi suất tín phiếu NHNN nhằm thực hiện mục tiêu chính 
sách tiền tệ. 

Những nội dung sửa đổi bổ sung trên sẽ được áp dụng từ ngày 25/8/2021. 

Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cần có thêm chính sách hỗ trợ xử 
lý nợ xấu 

Các đợt bùng phát dịch Covid-19, nhất là trong nửa đầu năm 2021, đã tác động 
đến khả năng trả nợ của khách hàng, tạo áp lực nợ xấu lên hoạt động tín dụng ngân 
hàng. Nhiều khoản vay biến thành nợ xấu do tác động của đại dịch Covid-19, trong khi 
nợ cũ phát sinh từ cách đây cả chục năm vẫn chưa xử lý được khiến nợ lãi gấp 2 - 3 lần 
nợ gốc. Do đó, các ngân hàng cũng như các chuyên gia kinh tế kiến nghị Ngân hàng Nhà 
nước (NHNN) cần tiếp tục đưa ra những chính sách hỗ trợ xử lý nợ xấu. 
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Tính đến cuối tháng 5/2021, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ 
cho gần 256.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với dư nợ gần 337.000 
tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho hơn 677.000 khách hàng với dư nợ gần 1,28 
triệu tỷ đồng. 

Thực tế, trên website của hầu hết ngân hàng đều thông báo bán nợ, bán tài sản 
đảm bảo. Không ít khoản nợ rao bán nhiều lần vẫn chưa tìm được người mua. 

Đơn cử, Vietcombank đang rao bán khoản nợ của Công ty TNHH Việt Trường Sơn 
lần thứ 8 với giá khởi điểm 22,8 tỷ đồng. Trước đó, từ tháng 10/2020, ngân hàng này liên 
tục tổ chức đấu giá khoản nợ, nhưng qua 7 lần rao bán và hạ giá, đến nay vẫn chưa có 
nhà đầu tư tham gia. Trong lần rao bán đầu tiên, giá khởi điểm của khoản nợ lên tới 38,6 
tỷ đồng, cao hơn 70% so với giá khởi điểm hiện tại. 

Thậm chí, có những khoản nợ đã phát sinh từ cách đây cả chục năm, khiến nợ lãi 
gấp 2 - 3 lần nợ gốc đang được nhiều ngân hàng rao bán. Chẳng hạn, BIDV thông báo 
bán đấu giá khoản nợ của Công ty CP kiến trúc và xây dựng Archplus với tổng dư nợ 
tính đến giữa tháng 4/2021 là 498 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 257 tỷ đồng, nợ lãi hơn 
173,8 tỷ đồng, phí phạt quá hạn là 67,2 tỷ đồng.  

Nợ xấu có khả năng tăng cao từ các khoản vay phát sinh trong 2 năm trở lại đây do 
dịch Covid-19. Theo đó, các khoản nợ xấu được phân luồng xử lý theo thứ tự ưu tiên, 
như: khách hàng có nguồn trả nợ nhưng bị quá hạn do dòng tiền bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19, ngân hàng xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng. 

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến kéo dài và phức tạp, gây ảnh 
hưởng lớn đến an toàn hệ thống tín dụng, các ngân hàng cũng như các chuyên gia kinh 
tế kiến nghị NHNN cần tiếp tục đưa ra những chính sách hỗ trợ xử lý nợ xấu. 

Trong khi đó, các ngân hàng chủ yếu đăng thông báo thanh lý, phát mãi tài sản hay 
đấu giá các khoản nợ trên website của mình, nên người mua sẽ phải tìm kiếm ở rất 
nhiều trang web khác nhau, nên không tập trung và khó giao dịch. 

Để tháo gỡ, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã 
lên kế hoạch đưa sàn giao dịch nợ xấu vào hoạt động trong quý III/2021. Hiện có khoảng 
30 thành viên đã đăng ký tham gia sàn giao dịch nợ, chủ yếu là các công ty mua bán nợ 
của các ngân hàng thương mại. Tuy sàn giao dịch vẫn chỉ là một chi nhánh của VAMC, 
hoạt động trong thẩm quyền hạn chế, nhưng sẽ là bước khởi đầu để thúc đẩy một "chợ" 
mua bán nợ thực sự với quy mô rộng. 
 

 

TIỀN TỆ - TÍN DỤNG – THANH TOÁN TRONG NƯỚC 

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

Trong nước: Tuần qua, tỷ giá USD/VND ổn định trên thị trường chính thức, nhưng 
giảm trên thị trường tự do. Tại VCB, so với tuần trước, tỷ giá USD/VND ổn định ở mức 
23.890 đồng/USD (mua vào) và 23.120 đồng/USD (bán ra). So với đầu năm 2021, tỷ giá 
USD/VND giảm 70 đồng/USD (tương đương mức giảm 0,30%). 

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND giảm 30 đồng/USD chiều mua vào và giảm 20 
đồng/USD chiều bán ra, xuống 23.270 đồng/USD (mua vào) và 23.320 đồng/USD (bán ra).  

Tại Sở Giao dịch NHNN, tỷ giá USD mua vào ổn định ở mức 22.975 đồng/USD, 
thấp hơn 924 đồng/USD so với mức giá trần. So với tuần trước, tỷ giá USD ở chiều bán 
tăng 14 đồng/USD, lên mức 23.850 đồng/USD và thấp hơn mức giá trần 50 đồng/USD. 
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Trong khi đó, tỷ giá trung tâm do NHNN công bố, áp dụng cho ngày 15/7/2021 là 
23.203 đồng/USD, tăng 13 đồng/USD (tăng 0,06%) so với mức công bố tuần trước, so 
với đầu năm 2021 tỷ giá trung tâm tăng 72 đồng/USD (tăng 0,31%). Với biên độ +/-3% 
đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng vào thời điểm ngày 
15/7/2021 là 23.899 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.507 đồng/USD. 

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

Mã NT 
Ngày 

15/7/2021 
So với tuần 
trước (%) 

So với đầu năm 
2021 (%) 

So với đầu năm 
2020 (%) 

So với đầu năm 
2019 (%) 

AUD 17.468,47 0,11 -2,98 6,54 6,54 

CAD 18.664,25 -0,22 1,34 3,62 3,62 

CHF 25.566,66 1,27 -3,65 5,89 5,89 

EUR 27.927,96 0,87 -3,53 4,86 4,86 

GBP 32.346,95 0,38 0,95 4,81 4,81 

HKD 3.010,22 0,01 -0,48 0,36 0,36 

JPY 213,85 0,56 -6,13 -1,11 -1,11 

KRW 21,14 -0,38 -5,71 -1,12 -1,12 

MYR 5.544,00 -0,62 -4,72 -2,88 -2,88 

SGD 17.271,71 -0,21 -2,72 -0,34 -0,34 

THB 719,39 -0,64 -8,25 -8,39 -8,39 

USD 23.120 0,00 -0,30 -0,47 -0,47 

Tỷ giá TT 23.203 0,06 0,31 0,23 0,23 

 (Nguồn: Vietcombank và Ngân hàng Nhà nước) 

Thế giới: Tuần qua, đồng USD giảm so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt trong 
giỏ tiền tệ thế giới, ngoại trừ ZAR và SGD.  

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng USD với 6 đồng tiền 
chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) ở mức 92,46 điểm, giảm 0,3 điểm so với 
tuần trước.  

Đồng USD giảm khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định không vội thắt chặt 
chính sách.  

Theo giới chuyên gia, nền kinh tế Mỹ chưa phục hồi đủ để Cục Dự trữ liên bang Mỹ 
(Fed) phải tăng lãi suất sớm hơn so với kỳ vọng. Năm 2020, nước Mỹ đã mất hơn 20 triệu 
việc làm do đại dịch Covid-19 và vẫn chưa khôi phục được 6,8 triệu việc làm trong số đó. 

Trong cuộc họp tháng 6/2021, Fed đã phát đi tín hiệu có thể tăng lãi suất vài lần 
trong năm 2023, thay vì năm 2024 như dự kiến trước đó. 

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá sản xuất tăng mạnh 1% trong tháng 6/2021 sau 
khi đã tăng 0,8% trong tháng 5/2021. Số liệu này cao hơn so với dự báo 0,6% của các 
nhà kinh tế. Mức tăng theo năm là 7,3%. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ cuối năm 

2010. Trước đó, Bộ Lao động Mỹ cho biết, lạm phát trong tháng 6/2021 tăng 0,9% sau 

khi đã tăng 0,6% trong tháng 5/2021. Lạm phát theo năm đã tăng cao nhất 13 năm. 

Theo FED, lạm phát tăng cao có liên quan đến việc mở cửa trở lại của nền kinh tế, 
và sẽ là một sai lầm nếu hành động sớm để khống chế nó, đồng thời cũng vẫn còn nhiều 
phương án tốt hơn việc giảm dần mua trái phiếu. 

Sau tuyên bố của FED, đồng USD thoát khỏi mức cao nhất trong ba tháng so với 
đồng euro và từ mức cao nhất trong một tuần so với đồng JPY, trong khi các nhà giao 
dịch chờ đợi dữ liệu kinh tế của Trung Quốc để xem liệu nền kinh tế này có đang giảm 
tốc hay không. 

Trung Quốc đã bất ngờ nới lỏng chính sách tiền tệ vào tuần trước, dẫn đến suy 
đoán rằng số liệu tăng trưởng quý II có thể ở mức thấp, mặc dù dữ liệu dự báo về 
thương mại được công bố vẫn đầy triển vọng. 
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Mặc dù đang có sự gia tăng khác biệt giữa quan điểm điều hành duy trì nới lỏng 
của Fed với các ngân hàng trung ương đang lên kế hoạch để sớm hơn kết thúc chính 
sách tiền tệ nới lỏng, nhưng nó vẫn không đủ lực để đẩy tỷ giá của các đồng tiền chủ 
chốt khác so với đồng USD ra khỏi phạm vi giao dịch gần đây. 

Tỷ giá EUR/USD tăng 0,26% so với tuần trước, theo đó 1 EUR đổi 1,1828 USD; tỷ 
giá GBP/USD tăng 0,48%, 1 GBP đổi 1.38292 USD.  

Tỷ giá USD/NZD giảm 0,57%, theo đó 1 USD đổi 1,426965 NZD, dưới mức trung 
bình cộng 200 ngày, mặc dù ngân hàng trung ương New Zealand sẽ kết thúc chương 
trình mua trái phiếu vào tuần tới. 

Tỷ giá USD/CAD giảm 0,02%, theo đó 1 USD đổi 1,25449 CAD. 

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc giảm từ mức cao nhất trong một tháng và giao 
dịch ở 6,467268 CNY/USD. 

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

Cặp tỷ giá 
Ngày 

15/7/2021 
So với tuần 
trước (%) 

So với đầu năm 
2021 (%) 

So với đầu năm 
2020 (%) 

So với đầu năm 
2019 (%) 

Eur/USD 1,1828 0,26 -4,06 5,52 4,07 

GBP/USD 1,38292 0,48 1,67 4,62 10,17 

USD/INR 74,5348 -0,26 1,94 4,47 5,89 

USD/AUD 1,34086 -0,28 4,53 -6,13 -6,96 

USD/CAD 1,25449 -0,02 -1,02 -3,31 -7,99 

USD/ZAR 14,51934 0,59 -3,60 3,86 -0,33 

USD/NZD 1,426965 -0,57 4,07 -4,07 -5,38 

USD/JPY 109,898 -0,17 6,55 1,01 2,86 

USD/SGD 1,354437 0,13 2,73 0,55 -0,82 

USD/CNY 6,467268 -0,21 0,16 -7,14 -5,97 

(Nguồn: xe.com) 

Giá vàng: Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất 3 tuần, sau khi Mỹ công bố một 
loạt thông tin, trong đó có thông tin lạm phát cao và chỉ số nhà sản xuất tăng mạnh. 

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá sản xuất tăng mạnh 1% trong tháng 6/2021 sau 
khi đã tăng 0,8% trong tháng 5/2021.  

Vàng tăng giá do giới đầu tư lo ngại lạm phát tăng mạnh. Mua vàng được xem là 
một giải pháp trong thời điểm hiện tại. Song song đó, thế giới đang đối mặt với một đợt 
bùng phát dịch Covid-19 với chủng virus mới. Những bất ổn khiến vàng tăng giá. 

Dự báo, giá vàng sẽ tăng lên mức 2.000 USD/ounce vào cuối năm nay, sau thông 
tin lạm phát của Mỹ lên cao nhất trong vòng 13 năm. 

Cuối tuần, giá vàng giao ngay ở mức 1.828 USD/oz, tăng 28 USD/oz (tăng 1,55%) 
so với tuần trước. Vàng giao tháng 8/2021 trên sàn Comex New York ở mức 1.827 
USD/oz, tăng 23 USD/oz (tăng 1,27%). Trên sàn kitco, giá vàng giao ngay ở mức 1.827-
1.828 USD/oz, tăng 22,2 USD/oz (tăng 1,23%). Giá vàng giao kỳ hạn tháng 8/2021 ở 
mức 1.822,7 USD/oz, tăng 15,7 USD/oz (tăng 0,86%) so với tuần trước. 

Giá vàng thế giới quy đổi theo giá USD của ngân hàng là 51,4 triệu đồng/lượng, 
chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 6,0 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước. 

Giá vàng SJC biến động không đồng nhất. Ngày 15/7/2021, giá vàng SJC Hà Nội 
ổn định ở chiều mua vào và tăng 150 nghìn đồng/lượng chiều bán ra, lên 56,85 triệu 
đồng/lượng (mua vào) và 57,62 triệu đồng/lượng (bán ra). 



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

19/7/2021 10 

Giá giao dịch vàng ngày 15/7/2021 

Vàng 
Mua vào 

(triệu đồng/lượng) 
Bán ra 

(triệu đồng/lượng) 

SJC HCM 56,85 57,60 

SJC Hà Nội 56,85 57,62 

Giá vàng SJC tại một số ngân hàng 

SCB 56,90 57,60 

VIETINBANK GOLD 56,85 57,47 

SACOMBANK 57,00 57,60 

MARITIME BANK 56,65 57,85 

Vàng SJC ở một số tổ chức lớn 

PNJ SJC 56,85 57,60 

PHÚ QUÝ SJC 56,95 57,55 

Các thương hiệu vàng khác 

PNJ nhẫn 24K 51,60 52,20 

Nhẫn PHÚ QUÝ 24K 51,50 52,20 

(Nguồn: tygiavang.vn) 
 

Lãi suất cho vay giảm ngay trong tháng 7/2021 nhằm hỗ trợ 
doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 

Diễn biến phức tạp của làn sóng Covid-19 lần thứ 4 ảnh hưởng nặng nề đến 
hoạt động sản xuất và khả năng chống chịu ngày càng suy giảm của doanh 
nghiệp. Vì vậy, năm 2021 này vẫn cần những hỗ trợ tích cực từ tất cả ngân hàng 
trong việc tiếp tục cơ cấu lại các khoản nợ, hỗ trợ lãi suất. Ngân hàng Nhà nước 
giao Hiệp hội Ngân hàng vận động sự đồng thuận của các tổ chức tín dụng giảm 
lãi suất với những mức cụ thể ngay trong tháng 7 này. Theo đó, có 16 ngân hàng 
thương mại đã đồng thuận giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua 
dịch Covid-19. 

Làn sóng Covid-19 lần thứ 4 diễn biến phức tạp, kéo dài khiến sức chống chịu của 
doanh nghiệp ngày càng suy giảm. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ doanh 
nghiệp rút khỏi thị trường tương đối lớn, gần 60.000 doanh nghiệp trên cả nước đã đóng 
cửa, tạm dừng hoạt động hoặc giải thể chỉ trong năm tháng đầu năm nay, tăng 23% so 
với cùng kỳ năm 2020. Doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng ngưng hoạt động 
nhiều nhất với 90,9%, quy mô 10-20 tỷ là 5%, và doanh nghiệp quy mô 50-100 tỷ đồng là 
gần 1%. Ngoài ra, gần 200 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng cũng tạm 
ngừng kinh doanh, tăng 44,3% so với năm 2020. 

Theo hiệp hội doanh nghiệp TPHCM (HUBA), kết quả khảo sát nhanh 100 doanh 
nghiệp bằng hình thức online trong đợt dịch lần thứ 4 này, có đến 84% doanh nghiệp nhỏ 
và vừa cho biết gặp khó khăn. Trong đó, 40% doanh nghiệp thiếu vốn kinh doanh; đến 
80% cho biết thị trường bị ảnh hưởng, phải thu hẹp hoạt động. Có 52% doanh nghiệp 
phải cắt giảm lao động. 

Theo số liệu theo dõi của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM, từ đầu 
năm đến nay, TPHCM có 1.365 DN báo cáo gặp khó khăn do dịch Covid-19, với hơn 
42.500 công nhân mất việc hoặc ngừng việc. Có 410 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn 
để trả lương cho công nhân. Đáng chú ý, 2.274 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể 
(tăng 4,99% so với cùng kỳ) và  9.308 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động (tăng 22,99% 
so với cùng kỳ năm 2020). 
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Trước tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã triển khai nhiều giải pháp về tín 
dụng và lãi suất nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch (trong đó 
có các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch, lữ hành, giao thông vận tải…).  

Về tín dụng, NHNN đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 tạo 
cơ sở pháp lý và hướng dẫn các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả 
nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ tại thời điểm trước dịch, tạo điều kiện cho khách 
hàng tiếp tục vay mới để thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 

Đồng thời, để hỗ trợ TCTD có điều kiện giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp, 
NHNN đã giảm 0,85%-1,0%/năm trần lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 6 tháng; giảm 
1,5%/năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn Việt Nam đồng đối với các lĩnh vực ưu tiên; chỉ 
đạo TCTD chủ động cân đối khả năng tài chính để áp dụng lãi suất cho vay hợp lý, bảo 
đảm an toàn tài chính; tiết giảm chi phí hoạt động để tập trung nguồn lực giảm mạnh lãi 
suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới hỗ trợ và đồng hành 
cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn. 

Về lãi suất, tính đến thời điểm này kể từ khi bùng dịch Covid-19, NHNN đã 4 lần 
liên tục điều chỉnh giảm đồng bộ các mức lãi suất với quy mô lớn với tổng mức giảm 
khoảng 1,5-2,0%/năm lãi suất điều hành để sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD. 

Nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn giá rẻ, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu 
Hiệp hội Ngân hàng vận động sự đồng thuận của các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho 
vay với những mức cụ thể ngay trong tháng 7 này. Mặc dù vậy, NHNN yêu cầu mọi hoạt 
động của ngành ngân hàng phải hài hoà giữa 2 mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ nền 
kinh tế vượt qua khó khăn nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng và cho 
từng tổ chức tín dụng, không chỉ trong ngắn hạn mà còn trong trung, dài hạn. 

NHNN đánh giá cao sự đồng thuận của các ngân hàng trong giảm lãi suất để hỗ 
trợ khách hàng vượt qua những khó khăn từ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, các ngân 
hàng nên linh hoạt trong việc giảm lãi suất, tùy theo “sức khỏe” của mình để có mức 
giảm phù hợp. 

16 ngân hàng cam kết giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do 
dịch Covid-19 

Hưởng ứng sự vận động của NHNN, Hiệp hội ngân hàng cam kết sẽ tiếp tục đồng 
hành với các tổ chức hội viên trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động 
ngân hàng, đặc biệt liên quan đến góp ý về các văn bản pháp luật có liên quan để từ đó, 
các chính sách khi được ban hành sẽ hài hòa lợi ích các TCTD và Nhà nước, đảm bảo 
an toàn hệ thống. Các ngân hàng đã thống nhất, việc giảm lãi suất sẽ hướng đến các đối 
tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tùy theo đối tượng bị ảnh hưởng, các ngân 
hàng sẽ có mức giảm lãi suất phù hợp.  

Vietcombank cho biết ngân hàng đã duy trì mặt bằng lãi suất thấp từ đầu năm. 
Hiện lãi suất cho vay bình quân ngắn hạn tại ngân hàng này chỉ khoảng 6%/năm, trung, 
dài hạn khoảng 8%/năm. 

Agribank dự kiến đưa ra mức giảm lãi suất trung bình khoảng 1%/năm. Có khoản 
sẽ giảm 0,5%/năm, nhưng có khoản sẽ giảm 2-2,5%/năm để hỗ trợ khách hàng. 

Techcombank đã tham gia rất nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng theo chỉ đạo 
chung của Chính phủ và NHNN. Ngoài việc dành hơn 100 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ 
trợ phòng chống dịch Covid-19, Techcombank đã tái cơ cấu, giãn nợ, đảm bảo nguồn tín 
dụng để giúp khách hàng có đủ dòng tiền kinh doanh trong lúc khó khăn. 

Từ đầu năm 2020 đến nay, Techcombank đã liên tục giảm lãi suất, hiện lãi cho vay 
đối với doanh nghiệp trong nhóm lĩnh vực ưu tiên chỉ dưới 4,5%/năm; các lĩnh vực kinh 
tế thiết yếu lãi suất vào khoảng 6-7%/năm. 
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MBBank đã giảm lãi suất cho các đối tượng khách hàng gặp khó khăn từ khi dịch 
bùng phát, từ đầu năm 2021, ngân hàng cũng liên tục giải ngân vốn cho các đối tượng 
này. Tuy nhiên, với sự đồng thuận của các ngân hàng, MBBank cho biết sẽ hỗ trợ trực 
tiếp các doanh nghiệp gặp khó khăn không có doanh thu hoặc giảm doanh thu với mức 
giảm lãi suất 1%/năm hoặc thấp hơn. 

Sacombank thực hiện giảm lãi suất 1%/năm cho các khách hàng doanh nghiệp và 
cá nhân đang có khoản vay tại Ngân hàng thuộc các ngành nghề chịu tác động trực tiếp 
của dịch bệnh Covid-19 như du lịch, lữ hành, vận tải, nhà hàng - khách sạn - nghỉ 
dưỡng, giáo dục, y tế…, đồng thời tiếp tục ưu đãi/miễn phí dịch vụ, cơ cấu nợ và điều 
chỉnh giảm khung lãi suất cho vay. 

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất giảm ở hầu hết các kỳ hạn cho thấy, thanh 
khoản hệ thống ngân hàng khá dồi dào. NHNN đã và đang tác động qua bình ổn lãi suất 
huy động trên thị trường, tạo các điều kiện cân đối nguồn thuận lợi để các NHTM giảm lãi 
suất cho vay. Đây là tác động gián tiếp đến lãi suất. 

Thực tế suốt thời gian qua và cho đến nay nguồn vốn của hệ thống vẫn có trạng 
thái dư thừa, NHNN tạo điều kiện điều tiết nguồn dồi dào, lãi suất trên thị trường liên 
ngân hàng rất thấp cũng như sẵn sàng tạo nguồn hỗ trợ trên thị trường mở (OMO). 

Ngày 13/7/2021, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 3 tháng, 6 tháng và 9 
tháng giảm lần lượt 0,02 điểm phần trăm, 0,55 điểm phần trăm, 0,74 điểm phần trăm và 
giảm 0,05 điểm phần trăm so với tuần trước, xuống 0,93%/năm, 1,55%/năm, 2,15%/năm 
và 2,90%/năm. 

Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng 

Thời hạn 
Ngày 13/7/2021 

So với tuần 
trước 

So với đầu năm 
2021 

So với cuối năm 
2020 

So với đầu 
năm 2020 

% năm % năm % năm % năm % năm 

Qua đêm            0,93  -0,02 0,78 0,78 -1,51 

1 Tuần            1,29  0,04 0,95 1,03 -1,42 

2 Tuần            1,19  0,01 0,90 0,89 -1,98 

1 Tháng            1,54  0,18 1,24 1,12 -2,49 

3 Tháng            1,55  -0,55 -0,05 -0,78 -2,36 

6 Tháng            2,15  -0,74 -1,51 -1,29 -3,23 

9 Tháng            2,90  -0,05 -0,32 -0,18 -2,96 

(Nguồn: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước) 

Ở kênh khác, suốt từ đầu năm đến nay, các NHTM vẫn tập trung đẩy vốn vào kênh 
trái phiếu Chính phủ, dù lãi suất ở đây vẫn ở vùng thấp kỷ lục trong lịch sử, như kỳ hạn 5 
năm tuần qua chỉ 1,08%/năm, 10 năm chỉ 2,17%/năm… 

Ngày 12/7/2021 đã xuất hiện thêm đầu mối tham gia huy động ở kênh trái phiếu là 
Ngân hàng Chính sách xã hội, lãi suất trúng thầu chỉ 2,5%/năm kỳ hạn 10 năm, kỳ hạn 
15 năm tại 2,59%/năm, lần lượt thấp hơn so với mức 2,75%/năm và 2,9%/năm của phiên 
đấu thầu gần nhất trước đó là ngày 04/12/2020. 

Trạng thái dồi dào và cân đối nguồn thuận lợi như trên trước hết do NHNN chủ 
động tạo điều kiện. Đã hơn một năm qua kể từ cuối tháng 4/2020 đến nay NHNN đã 
không còn hút bớt tiền về qua kênh tín phiếu, mà để lượng tiền cung ứng lớn qua mua 
ngoại tệ ra thị trường. 

Tương tự, từ ngày 21/7/2021, nguồn tiền lớn từ mua ngoại tệ kỳ hạn với khoảng 82 
nghìn tỷ đồng cũng sẽ chảy ra thị trường, mà có thể dự tính NHNN sẽ vẫn tiếp tục tạo 
điều kiện cho nguồn này lan tỏa mà không hút ngay về, thêm thuận lợi trong cân đối và 
thậm chí tiếp tục dư thưa trong hệ thống. 
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Trạng thái dư thừa trên cũng thể hiện rõ khi cũng hơn một năm qua NHNN gần 
như không phải bơm thêm tiền qua OMO để hỗ trợ, ngoại trừ một vài thời điểm ngắn hạn 
mang tính mùa vụ. Năm nay cho đến thời điểm này vẫn gần như không phải mở van ở 
đây, một vài giao dịch mượn vốn NHNN ghi nhận chỉ hơn 1 tỷ đồng cách đầy gần một 
tháng, hay tuần trước có phát sinh 52,8 tỷ đồng cá biệt. 

Nới room tín dụng để có thêm dư địa hỗ trợ khách hàng  

Đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu ngành ngân hàng tăng trưởng tín 
dụng 12% để định hướng trong điều hành chính sách tiền tệ. Tuy nhiên cơ quan quản lý 
cho biết, trong điều kiện dịch bệnh được khống chế trên toàn cầu, nền kinh tế cần nhiều 
vốn hơn cho phục hồi và tăng trưởng, NHNN sẽ mở rộng tín dụng cao hơn. 

Trong bối cảnh doanh nghiệp cần thêm nguồn vốn để duy trì sản xuất, các ngân 
hàng đều mong muốn NHNN cấp thêm room tín dụng trong những tháng cuối năm để 
ngân hàng có dư địa tín dụng hỗ trợ khách hàng tốt hơn. 

Do đó, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho nhiều ngân hàng được 
nới room tín dụng. Theo đó, thay vì mức cao nhất là 10 - 12% được cấp ban đầu, trong 
đợt cấp tăng trưởng tín dụng lần này, có ngân hàng được điều chỉnh mức tăng trưởng tín 
dụng cả năm lên tới 14-15%.  

Các ngân hàng được nới room tín dụng hầu hết là những ngân hàng đã đáp ứng 
tốt chuẩn Basel II, một số đã bước sang lộ trình Basel III. Những ngân hàng được cấp tín 
dụng cũng nằm trong nhóm tiên phong giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và nền 
kinh tế trong suốt thời gian từ khi xảy ra đại dịch tới nay, cũng như đợt "vận động" hạ lãi 
suất gần đây từ cơ quan quản lý. 

Hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thời gian tới 

Biến chủng của SARS-CoV-2 xuất hiện khiến khả năng kiểm soát dịch bệnh của 
nhiều quốc gia trở nên khó khăn. Trên cơ sở mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ về kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền 
tệ chủ động, linh hoạt phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh 
tế vĩ mô khác để kiểm soát lạm phát; duy trì ổn định vĩ mô, thị trường, hỗ trợ phục hồi 
nhanh kinh tế.  

Theo đó, hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp thông qua các 
giải pháp, biện pháp trên tinh thần hỗ trợ tích cực, thực chất. Đặc biệt, hỗ trợ doanh 
nghiệp nhưng phải đảm bảo an toàn, duy trì năng lực tài chính cho bản thân ngân hàng 
và hệ thống. 

CHỨNG KHOÁN – BẤT ĐỘNG SẢN 

Làn sóng Covid-19 kìm hãm đà tăng của phân khúc bất động sản 
công nghiệp 

Diến biến phức tạp của làn sóng Covid-19 lần thứ 4 gây ảnh hưởng rất lớn 
cho cả nền kinh tế và thị trường bất động sản. Sự bùng phát trở lại của dịch Covid-
19 đã khiến cho các nhà đầu tư có sự cân nhắc trong việc đầu tư vào phân khúc 
bất động sản công nghiệp Việt Nam, tuy nhiên, khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, 
việc đầu tư vào phân khúc này sẽ vẫn diễn ra mạnh mẽ. 

Những tháng đầu năm 2021, Việt Nam tiếp tục đối mặt với 2 đợt dịch liên tiếp đặc 
biệt là lần bùng phát dịch Covid-19 thứ 4 này đã khiến cho tất cả các ngành nghề lĩnh 
vực kinh tế lần nữa chững lại.  

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, diễn biến phức tạp của làn sóng Covid-19 lần thứ 4 
khiến lượng giao dịch bất động sản trên thị trường giảm mạnh. 
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Theo báo cáo của Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho thấy, nguồn cung bất 
động sản trên cả nước trong nửa đầu năm nay đạt 129.890 sản phẩm, tuy nhiên lượng 
giao dịch chỉ đạt 47.119 sản phẩm. 

Riêng tại TP.HCM, quý 2/2021 ghi nhận 4.028 sản phẩm bất động sản chào bán. 
Trong đó, phân khúc căn hộ chung cư chiếm tỷ trọng lớn, với 3.844 sản phẩm. Tuy vậy, 
tổng sản phẩm giao dịch trên thị trường rất thấp, chỉ đạt 963 sản phẩm (856 căn hộ 
chung cư và 110 nhà thấp tầng). 

So với tổng nguồn cung trong quý 2/2021, tỷ lệ hấp thụ sản phẩm bất động sản 
trên cả nước chỉ đạt 23,9%. Lượng hàng tồn kho rất lớn, nguyên nhân do từ đầu năm 
2020 đến nay, lượng giao dịch trên thị trường giảm mạnh. 

Làn sóng Covid-19 kìm hãm đà tăng của phân khúc bất động sản công nghiệp 

Sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước dành cho Việt Nam vẫn hiện 
hữu, tuy nhiên, thị trường vẫn sẽ gặp hạn chế về vấn đề đi lại, giới hạn các chuyến bay, 
khiến cho việc đầu tư vào bất động sản công nghiệp Việt Nam có những hạn chế nhất 
định, không như kỳ vọng của thị trường. 

Trước đó, bất động sản công nghiệp được kỳ vọng là điểm nóng của thị trường, với 
điều kiện kinh tế bình thường. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, sự bùng phát trở lại 
của Covid-19 tại Việt Nam cũng như các vấn đề thông quan đã trở thành một trở ngại 
khiến các nhà đầu tư cân nhắc khi muốn đầu tư vào bất động sản công nghiệp Việt Nam. 

Ngoài ra, sự phát triển của phân khúc này còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề như chuỗi 
cung ứng, kho bãi, cảng biển, giao thông vận tải, cũng như tốc độ giải ngân của các nhóm 
chính sách công, đây chính là yếu tố then chốt giúp bất động sản công nghiệp Việt Nam 
đạt được thuận lợi, giúp các nhà đầu tư quyết định đầu tư vào khu công nghiệp. 

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nước ngoài còn cân nhắc, lựa chọn những khu vực 
địa điểm có quỹ đất phù hợp, cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông được quy hoạch đồng bộ, 
sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, việc đầu tư sẽ vẫn diễn ra mạnh mẽ. 

Như vậy, ngoài việc ảnh hưởng của dịch bệnh, thì để đầu tư vào bất động sản 
công nghiệp ở nước ta vẫn còn nhiều bất cập. Đơn cử, tại khu vực miền Tây, hạ tầng 
giao thông còn rất hạn chế, để vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh thành khác hiện nay chỉ 
có duy nhất quốc lộ 1, không đủ để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, cho nên ở khu vực 
này dù có quỹ đất rộng, nguồn nguyên liệu phong phú nhưng hạ tầng giao thông không 
thuận lợi nên ít nhà đầu tư nước ngoài hướng đến. Ngoài ra, nhân lực, lực lượng lao 
động có tay nghề để đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài vào bất 
động sản công nghiệp tại Việt Nam, trong khi vấn đề này ở nước ta vẫn chưa đảm bảo. 
Các thủ tục trong xuất nhập khẩu cũng là bài toán cần phải cân nhắc, việc hỗ trợ các 
doanh nghiệp trong việc thông quan hàng hoá cũng như là xuất hàng hoá ra nước ngoài 
sẽ giúp giảm thiểu được chi phí, tạo lợi thế để thu hút được nhà đầu tư nước ngoài. 

Để đầu tư làm khu công nghiệp doanh nghiệp sẽ cần số vốn rất lớn, ngoài việc đầu 
tư hạ tầng kỹ thuật đạt theo tiêu chuẩn, doanh nghiệp còn phải tìm nguồn nguyên liệu, thị 
trường đầu ra cho sản phẩm khi chuyển đến khu vực mới, do đó, để đón được làn sóng 
dịch chuyển này đòi hỏi những khu vực đó phải thật sự có những điều kiện thuận lợi thì 
mới có thể thu hút được nhà đầu tư. 

Thị trường đón nhận tín hiệu khả quan 

Mặc dù thị trường bất động sản chịu ảnh hưởng từ làn sóng Covid-19 lần thứ 4, 
nhưng thị trường bất động sản vẫn đón nhận dòng tiền đầu tư lớn. Đơn cử, dù tổng vốn 
FDI 6 tháng đầu năm nay giảm nhưng vốn vào ngành bất động sản lại gia tăng. Cụ thể, 
bất động sản là một trong 18 ngành, lĩnh vực tại Việt Nam đón nhận nguồn vốn từ các 
nhà đầu tư nước ngoài đăng ký trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 1,15 tỷ USD. Con số 
này tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức tăng 300 triệu USD. 
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Ngoài ra, có rất nhiều dòng tiền đang đầu tư vào bất động sản như tiền của các 
nhà đầu tư thu lợi từ thị trường chứng khoán; tiền kiều hối tại nhiều khu vực trên thế giới, 
do dịch bệnh nên không có hiệu quả đầu tư, đã cam kết về Việt Nam để đầu tư bất động 
sản. Cùng với đó, nhiều ngành kinh tế ở Việt Nam bị thu hẹp hoạt động bởi dịch bệnh 
nên chuyển vốn vào thị trường bất động sản để tìm kiếm cơ hội tốt hơn. Tiền gửi ngân 
hàng khi lãi suất giảm thấp lại được rút ra chuyển vào thị trường bất động sản.v.v.. 

Dự kiến nguồn vốn FDI đổ vào Việt Nam trong thời gian tới sẽ tiếp tục khả quan, 
bởi qua thăm dò các nhà đầu tư quốc tế đều tỏ ra rất muốn vào thị trường này, khi các 
nguyên tắc cơ bản về tăng trưởng thu nhập, nhân khẩu học và đô thị hóa khiến Việt Nam 
trở nên hấp dẫn vẫn không thay đổi. Cùng với đó là sự phát triển nhanh chóng của các 
dự án cơ sở hạ tầng lớn ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh được hỗ trợ thêm bởi chương 
trình kết nối giao thông quốc gia. 

Việt Nam đang ở một vị trí tốt và trong khi đại dịch đã ảnh hưởng đến các thị 
trường toàn cầu, Việt Nam đang làm tốt hơn nhiều so với hầu hết các quốc gia khác. 
Tiềm năng tăng trưởng vẫn còn cao, điều này làm tăng thêm sức hấp dẫn đối với FDI. 
Phần lớn vẫn là lĩnh vực sản xuất và trong khi đó vẫn là động lực chính thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế, tất cả các loại tài sản bất động sản đều đạt được những tác động tích 
cực, nhờ đó, Việt Nam đã trở thành một điểm nóng đối với các nhà đầu tư nước ngoài. 

Dự báo trong thời gian tới, lực cầu thị trường trở lại ở mức thấp trong quý III/2021 
và tăng mạnh trở lại ở quý IV/2021. Tổng giao dịch có thể đạt tương đương 70 – 80% so 
với năm 2020.  

 

THÔNG TIN NGÀNH HÀNG 

Xuất khẩu tăng trưởng bất chấp dịch bệnh 
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong 

tháng 6 tăng trưởng so với tháng trước dù đối mặt với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, 
với kim ngạch đạt 27,2 tỷ USD, tăng 3,9% so với tháng 5/2021. 

Đáng chú ý, dù trong bối cảnh dịch bệnh nhưng xuất khẩu dệt may vẫn đạt hơn 3 tỷ 
USD, tăng tới 19,1% so với tháng trước đó. 

Trong khi đó máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện vượt điện thoại trở thành 
nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất trong tháng với kim ngạch đạt 4,14 tỷ USD, tăng 6,8% so 
với tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ cũng tăng trưởng 
khá so với tháng trước với các kết quả lần lượt là: 1,984 tỷ USD, tăng 5,2%; 1,56 tỷ 
USD, tăng 10,2%. 

Tuy nhiên, 2 nhóm hàng xuất khẩu lớn sụt giảm so với tháng 5/2021 là điện thoại 
và linh kiện với kim ngạch 3,29 tỷ USD, giảm 8,1%; máy móc thiết bị đạt 2,37 tỷ USD, 
giảm 7,1%. 

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 158,34 tỷ USD, 
tăng trưởng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu trong tháng 6/2021 đạt 27,66 tỷ USD, 
giảm 2,1% so với tháng 5 trước đó. 

Nhóm hàng lớn nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 5,74 tỷ USD, 
tăng 2,1% so với tháng 5/2021. 

So với tháng trước, kim ngạch xuất khẩu sắt thép tăng 25,7%; Điện thoại các loại 
tăng 2,2%. 

Trong khi máy móc thiết bị đạt hơn 4 tỷ USD, giảm 2,8%. Tương tự chiều hướng 
giảm là vải và chất dẻo nguyên liệu, dù 2 nhóm hàng này vẫn duy trì được kim ngạch 
hơn 1 tỷ USD trong tháng 6. 
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6 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 159,33 tỷ USD, tăng 36,3% 
so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong tháng 6, nhập siêu gần 500 triệu USD và đưa mức thâm hụt trong 6 tháng 
đầu năm lên 1 tỷ USD. 

Mặc dù tăng trong tháng 6 nhưng nhìn chung hoạt động sản xuất trong nước đang 
có nhiều khó khăn do dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp tại các tỉnh thành đứng 
đầu về kim ngạch xuất khẩu như TP. Hồ Chí Minh. Do đó, hoạt động xuất nhập khẩu có 
khả năng sẽ chững lại trong tháng 7/2021. 

Về thị trường: Trong nửa đầu năm nay, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang 
hầu hết các thị trường chính đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch 
xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt cao nhất với 45,58 tỷ USD, tăng 44,7% so với cùng kỳ 
năm ngoái. 

Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc cũng tăng 24,8% lên 24,53 tỷ 
USD, EU tăng 18,3% lên 19,41 tỷ USD, ASEAN tăng 28,2%, Hàn Quốc tăng 13,3%, Nhật 
Bản tăng 8,2%... 

Ngoài ra kim ngạch xuất khẩu sang Ấn Độ, Anh, Canada, Australia… cũng đều 
tăng mạnh trong nửa đầu năm nay.   

Về nhập khẩu:  

Trung Quốc vẫn là thị trường cung cấp hàng hóa lớn nhất cho Việt Nam trong 6 
tháng đầu năm nay với kim ngạch đạt 52,92 tỷ USD, tăng 52,2% so với cùng kỳ năm 
ngoái. Đáng chú ý, Việt Nam nhập siêu 28,39 tỷ USD từ thị trường Trung Quốc trong 6 
tháng đầu năm nay, tăng mạnh so với mức 15,1 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái. 

Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ ASEAN cũng tăng 50,5% so với cùng kỳ 
năm trước, đạt 21,2 tỷ USD; Hàn Quốc tăng 21,9%, đạt 25,37 tỷ USD; Nhật Bản đạt 
10,68 tỷ USD, tăng 13,2%... 

Một số thị trường xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2021  

(ĐVT: nghìn USD) 

Thị trường 

6 tháng năm 2021 
So với 6 tháng năm 

2020 (%) 
Cán cân thương mại 

Xuất khẩu 
Nhập 
khẩu 

Tổng XNK 
Xuất 
khẩu 

Nhập 
khẩu 

Tổng 
XNK 

6T/2021 6T/2020 

Mỹ 45.576.894 7.627.774 53.204.669 44,7 9,0 38,2 37.949.120 24.493.281 

Trung Quốc 24.531.210 52.921.426 77.452.636 24,8 52,2 42,3 -28.390.215 -15.110.748 

EU 19.411.205 8.254.899 27.666.104 18,3 18,6 18,4 11.156.306 9.455.163 

Hà Lan 3.885.396 340.056 4.225.452 20,2 11,6 19,5 3.545.341 2.927.374 

Đức 3.595.533 1.784.057 5.379.590 9,1 13,7 10,6 1.811.476 1.725.251 

Italia 1.834.362 938.822 2.773.184 25,9 27,8 26,5 895.541 722.720 

Bỉ 1.709.165 248.834 1.957.998 51,6 12,9 45,3 1.460.331 906.715 

Pháp 1.568.044 814.616 2.382.660 -0,4 14,5 4,2 753.428 862.742 

Áo 1.393.681 167.318 1.560.999 -2,1 19,4 -0,1 1.226.363 1.282.893 

Tây Ban Nha 1.111.837 293.424 1.405.262 12,4 18,6 13,6 818.413 742.136 

Ba Lan 1.074.308 225.312 1.299.620 44,7 49,8 45,6 848.997 591.791 

Slovakia 603.930 37.916 641.846 46,9 71,9 48,2 566.014 388.930 

Thụy Điển 537.932 174.993 712.925 -5,1 -4,6 -5,0 362.940 383.757 

Hunggary 321.801 280.460 602.260 3,0 93,8 31,7 41.341 167.737 

Cộng Hoà Séc 271.001 75.527 346.528 41,8 22,6 37,1 195.474 129.519 

Bồ Đào Nha 244.046 77.134 321.179 47,7 78,1 54,0 166.912 121.889 
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Thị trường 

6 tháng năm 2021 
So với 6 tháng năm 

2020 (%) 
Cán cân thương mại 

Xuất khẩu 
Nhập 
khẩu 

Tổng XNK 
Xuất 
khẩu 

Nhập 
khẩu 

Tổng 
XNK 

6T/2021 6T/2020 

Đan Mạch 181.981 126.534 308.515 29,2 32,2 30,4 55.447 45.156 

Hy Lạp 166.111 41.655 207.766 37,8 9,9 31,1 124.456 82.648 

Slovenia 204.268 30.904 235.172 71,2 -11,1 52,7 173.365 84.530 

Phần Lan 168.469 115.976 284.445 110,9 20,2 61,3 52.492 -16.576 

Látvia 101.201 10.602 111.803 15,6 -43,5 5,2 90.599 68.772 

Ai Len 112.585 2.262.669 2.375.254 78,0 13,9 15,8 -2.150.084 -1.924.109 

Rumani 96.260 54.042 150.302 -21,5 64,3 -3,4 42.218 89.795 

Lítva 58.985 17.210 76.195 13,3 159,0 29,8 41.774 45.415 

Bungari 54.931 38.540 93.471 92,4 25,9 58,0 16.391 -2.053 

Luxembua 49.208 24.563 73.772 65,3 3,3 37,7 24.645 5.988 

Croatia 27.263 19.471 46.734 -13,7 63,9 7,5 7.791 19.709 

Estonia 16.917 8.509 25.425 -42,0 9,8 -31,2 8.408 21.439 

Síp 17.059 26.833 43.892 -8,1 10,3 2,3 -9.774 -5.783 

Manta 4.930 18.923 23.854 22,4 9,7 12,1 -13.993 -13.221 

ASEAN 13.920.202 21.197.424 35.117.626 28,2 50,5 40,8 -7.277.223 -3.226.878 

Thái Lan 3.031.010 6.605.151 9.636.160 33,6 30,5 31,4 -3.574.141 -2.794.212 

Campuchia 2.371.660 2.868.408 5.240.067 24,5 444,4 115,5 -496.748 1.377.851 

Malaysia 2.118.610 4.200.164 6.318.774 30,3 39,2 36,1 -2.081.554 -1.391.769 

Philippin 2.064.664 969.636 3.034.300 15,3 30,3 19,7 1.095.028 1.047.274 

Indonesia 1.919.439 3.615.188 5.534.627 47,2 47,4 47,3 -1.695.750 -1.148.843 

Singapore 1.884.348 2.252.786 4.137.134 40,8 25,6 32,1 -368.438 -456.336 

Lào 329.722 341.446 671.168 19,0 58,8 36,4 -11.725 62.173 

Myanma 195.781 233.223 429.004 -42,6 119,8 -4,0 -37.442 234.701 

Brunei 4.970 111.422 116.392 -56,6 -34,1 -35,6 -106.453 -157.716 

Hàn Quốc 10.323.281 25.370.207 35.693.488 13,3 21,9 19,3 -15.046.926 -11.694.203 

Nhật Bản 10.063.587 10.681.227 20.744.814 8,2 13,2 10,7 -617.640 -134.625 

Hồng Kông 5.674.200 723.932 6.398.133 38,2 57,9 40,2 4.950.268 3.646.060 

Mỹ Latinh 5.028.015 4.177.354 9.205.370 50,8 35,0 43,2 850.661 239.814 

Mexico 2.100.879 248.206 2.349.085 50,0 -4,4 41,5 1.852.673 1.140.855 

Braxin 1.077.216 2.173.491 3.250.707 36,8 80,7 63,3 -1.096.275 -415.338 

Chilê 641.475 158.354 799.829 48,8 16,3 41,0 483.121 294.905 

Achentina 481.442 1.554.660 2.036.102 114,1 6,8 21,2 -1.073.218 -1.230.894 

Côlombia 286.973  286.973 40,5  40,5 286.973 204.215 

Pêru 281.968 42.643 324.611 121,9 9,4 95,5 239.325 88.079 

Panama 158.063  158.063 0,0  0,0 158.063 157.990 

Trung Đông 17.128.828 22.567.887 39.696.715 26,4 39,0 33,2 -5.439.059 -2.687.014 

UAE 2.240.626 227.454 2.468.080 45,2 12,7 41,5 2.013.172 1.340.788 

Ixraen 394.369 472.135 866.504 9,3 9,7 9,5 -77.766 -69.471 

Ả Rập Xê út 198.783 851.641 1.050.424 1,2 78,5 55,9 -652.859 -280.772 

Irắc 130.367  130.367 -17,0  -17,0 130.367 157.102 

Côoét 31.887 1.969.247 2.001.134 17,9 24,1 24,0 -1.937.360 -1.559.273 

Ấn Độ 2.924.234 3.426.510 6.350.744 35,5 76,3 54,8 -502.276 214.274 

Anh 2.880.372 413.445 3.293.817 28,9 22,1 28,0 2.466.927 1.895.229 

Canada 2.457.861 384.100 2.841.961 38,5 5,9 33,0 2.073.761 1.411.932 

Australia 2.088.688 3.659.358 5.748.046 26,7 58,8 45,4 -1.570.671 -656.074 

Đài Loan 2.124.924 10.135.030 12.259.954 -3,1 34,9 26,3 -8.010.105 -5.317.743 

Nga 1.656.717 967.203 2.623.921 31,3 -3,3 16,0 689.514 261.333 

Châu Phi 1.407.054 1.243.278 2.650.332 23,4 22,4 22,9 163.775 125.159 

Nam Phi 453.746 253.632 707.378 42,1 -40,0 -4,7 200.115 -103.365 

Ai Cập 238.666  238.666 11,4  11,4 238.666 214.185 

Gana 241.030 147.955 388.985 52,1 33,3 44,3 93.075 47.484 
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Thị trường 

6 tháng năm 2021 
So với 6 tháng năm 

2020 (%) 
Cán cân thương mại 

Xuất khẩu 
Nhập 
khẩu 

Tổng XNK 
Xuất 
khẩu 

Nhập 
khẩu 

Tổng 
XNK 

6T/2021 6T/2020 

Togo 98.025  98.025 19,2  19,2 98.025 82.216 

Bờ Biển Ngà 121.812 336.270 458.082 9,8 82,8 55,4 -214.458 -73.020 

Angiêri 67.326  67.326 -18,8  -18,8 67.326 82.964 

Nigiêria 75.489 202.546 278.035 22,6 85,4 62,8 -127.057 -47.647 

Kenya 40.559  40.559 29,0  29,0 40.559 31.451 

Mozambique 31.990  31.990 17,2  17,2 31.990 27.300 

Tanzania 19.018 227.415 246.433 1,8 100,4 86,4 -208.397 -94.819 

Xênêgan 12.869  12.869 -48,6  -48,6 12.869 25.051 

Angôla 6.523  6.523 -23,1  -23,1 6.523 8.480 

Bangladesh 594.435 44.363 638.798 110,7 24,1 100,9 550.072 246.407 

Thổ Nhĩ Kỳ 547.924 184.082 732.006 30,5 29,5 30,2 363.842 277.818 

New Zealand 314.483 321.485 635.969 48,4 11,9 27,4 -7.002 -75.325 

Pakixtan 261.533 77.357 338.890 67,3 57,4 64,9 184.176 107.188 

Sri Lanka 175.288  175.288 100,4  100,4 175.288 87.484 

Ukraina 157.096 122.128 279.224 42,1 92,6 60,5 34.968 47.137 

Thụy Sỹ 89.990 339.939 429.929 -45,4 12,2 -8,1 -249.949 -138.251 

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

Xuất khẩu hồ tiêu dự báo khởi sắc những tháng cuối năm 2021  
Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay tăng cả về lượng và trị 

giá so với cùng kỳ năm 2020. Với kết quả đạt được tương đối khả quan trong nửa đầu 
năm nay, dự báo, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam thời gian tới sẽ thuận lợi về giá khi các 
thị trường Mỹ, EU, Ấn Độ nới lỏng giãn cách xã hội, Trung Quốc tăng nhập khẩu để bù 
đắp phần thiếu hụt từ những tháng trước đó. 

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam tháng 6/2021 
đạt 24,3 nghìn tấn, kim ngạch 91,9 triệu USD, tăng 22,3% về lượng và tăng 28,2% về 
kim ngạch so với tháng 5/2021; tăng 54,7% về lượng và tăng 138,0% về kim ngạch so 
với tháng 6/2020. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 
109,1 nghìn tấn, kim ngạch 376,9 triệu USD, tăng 2,8% về lượng và tăng 51,9% về kim 
ngạch so với cùng kỳ năm 2020. 

Giá xuất khẩu trung bình mặt hàng hồ tiêu tháng 6/2021 đạt 3.772,5 USD/tấn, tăng 
4,8% so với tháng 5/2021 và tăng 53,8% so với tháng 6/2020. Tính chung 6 tháng đầu 
năm nay, giá xuất khẩu hồ tiêu bình quân đạt 3.453,8 USD/tấn, tăng mạnh 47,7% so với 
cùng kỳ năm 2020. 

Lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam qua các tháng giai đoạn năm 2019-2021 

(Đvt: nghìn tấn) 
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(Nguồn: Tổng cục Hải quan) 
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Trong tháng 6/2021, Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất mặt hàng hồ tiêu sang thị trường 
Mỹ, với lượng xuất khẩu đạt 7,99 nghìn tấn, kim ngạch 30,3 triệu USD, tăng 96,7% về 
lượng và tăng 206,5% về kim ngạch so với tháng 6/2020. Tính chung 6 tháng đầu năm 
2021, xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường này đạt 32,7 nghìn tấn, kim ngạch 114,3 triệu 
USD, tăng 13,9% về lượng và tăng 60,0% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020. 

Nhìn chung, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 6/2021 tăng ở nhiều thị 
trường, trong đó, xuất khẩu sang một số thị trường tăng trên 100% như UAE tăng 
413,5% về lượng và tăng 780,3% về kim ngạch; Nga tăng 124,5% về lượng và tăng 
281,8% về kim ngạch;  Thổ Nhĩ Kỳ tăng 44,8% về lượng và tăng 124,3% về kim ngạch… 

Thị trường xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam tháng 6/2021 

(Lượng: tấn, kim ngạch: nghìn USD) 

Thị trường 

Tháng 6/2021 
So với tháng 

5/2021 (%) 
So với tháng 

6/2020 (%) 
6 tháng năm 

2021 
So với 6 tháng 

2020 (%) 

Lượng 
Kim 

ngạch 
Lượng 

Kim 
ngạch 

Lượng 
Kim 

ngạch 
Lượng 

Kim 
ngạch 

Lượng 
Kim 

ngạch 

Tổng 24.363 91.909 22,32 28,17 54,70 137,97 109.122 376.887 2,82 51,88 

Mỹ 7.985 30.309 47,05 50,78 96,72 206,50 32.749 114.266 13,90 59,97 

UAE 3.004 11.102 100,67 113,17 413,50 780,29 10.302 34.731 72,16 179,48 

Ấn Độ 2.095 7.487 9,17 15,48 72,29 160,93 7.955 26.285 -7,46 40,20 

Pakixtan 1.485 5.350 37,88 51,76 58,82 187,09 7.758 25.153 9,61 75,78 

Đức 1.118 5.156 -8,13 -2,04 76,62 177,88 6.022 24.417 -6,08 43,80 

Hà Lan 992 4.113 13,89 24,26 -2,27 32,27 4.380 16.961 -0,61 25,37 

Ai Cập 697 2.585 18,54 25,53 9,08 103,18 3.766 13.096 -43,45 6,92 

Anh 891 3.438 79,64 75,72 49,00 107,36 3.536 13.065 15,25 47,38 

Hàn Quốc 727 2.813 -28,02 -23,75 11,16 68,28 3.645 12.930 8,77 61,00 

Nga 936 3.509 26,66 30,86 124,46 281,75 3.122 10.840 -5,22 61,93 

Thái Lan 541 2.464 24,37 32,41 -6,08 33,74 2.551 10.513 -25,80 9,81 

Pháp 449 1.570 -33,08 -22,41 4,18 69,84 2.681 8.274 59,11 112,29 

Philippin 469 1.388 -22,48 -27,30 -61,96 -51,17 2.767 7.976 -24,40 6,38 

Thổ Nhĩ Kỳ 391 1.365 3,99 22,06 44,81 124,26 2.431 7.079 -0,78 51,26 

Canada 236 892 -38,22 -37,46 30,39 72,06 1.918 6.539 15,54 47,14 

Tây Ban Nha 297 1.206 32,59 24,47 -29,62 4,32 1.449 5.577 -9,49 37,42 

Nam Phi 380 1.178 199,21 138,62 53,85 103,06 1.532 4.922 24,76 61,71 

Australia 155 544 -51,26 -54,94 6,16 33,15 1.385 4.840 41,47 72,73 

Ả Rập Xê út 173 673 51,75 59,41 - - 1.411 4.825 -30,93 6,39 

Ba Lan 201 775 -14,47 -4,09 -47,38 -1,52 1.386 4.654 -31,72 10,33 

Nhật Bản 256 661 2,81 0,35 -35,03 -16,67 1.694 4.192 -2,31 26,30 

Xênêgan 111 419 -62,24 -57,33 -41,88 -1,66 1.107 3.337 -38,33 -7,04 

Ukraina 174 614 -33,33 -37,80 24,29 84,72 859 3.008 -10,33 55,72 

Malaysia 123 473 -31,67 -33,39 11,82 52,16 739 2.753 19,58 77,81 

Italia 182 743 -2,15 16,61 133,33 304,38 646 2.305 38,33 105,57 

Singapore 157 549 -12,78 -6,97 3,97 36,06 609 2.111 -21,52 21,42 

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

Dự báo giá tiêu trong nước có thể tăng “nóng” trở lại 

Theo Tổ chức Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thu hoạch hồ tiêu vụ mùa 2021 của Việt Nam 
đạt 180 nghìn tấn, giảm 40 nghìn tấn so với dự báo trước đó, giảm 25% so với vụ thu 
hoạch 2020. 

Dự báo, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam thời gian tới sẽ thuận lợi về giá khi các thị 
trường Mỹ, EU, Ấn Độ nới lỏng giãn cách xã hội, Trung Quốc tăng nhập khẩu để bù đắp 
phần thiếu hụt từ những tháng trước đó. Tuy nhiên, lượng hồ tiêu còn lại trong dân 
không còn nhiều do đã đẩy mạnh bán ra từ trước đó. Điều này sẽ tác động tích cực lên 
giá hồ tiêu trong thời gian tới. 
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Hiện giá tiêu tại thị trường trong nước dao động trong khoảng 70.000 – 75.000 
đồng/kg đối với tiêu đen. Giá tiêu trắng ở mức trên 100.000 đồng/kg tăng mạnh so với 
67.000 đồng/kg cùng kỳ năm 2020. Dự báo, giá tiêu đen sẽ tốt dần lên và khả năng đến 
cuối năm giá sẽ đạt 90.000 - 100.000 đồng/kg. 

Mặc dù vậy, vẫn còn những yếu tố bất lợi cho ngành hàng này. Cụ thể, Covid-19, 
nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn ít nhiều làm ảnh hưởng và giảm tiêu thụ hồ tiêu, 
làm đứt gãy lưu thông hàng hoá giữa Việt Nam và các nước. Bên cạnh đó, giá cước tàu 
vận chuyển đi các nước Trung Đông, EU, Mỹ… tăng lên quá cao, chi phí logistics tăng 
cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Giá cước vận tải tăng cao 
trong khi container cũng không có để vận chuyển hàng khiến lượng xuất khẩu sụt giảm. 

Những tháng qua, nhờ giá tiêu tăng tương đối ổn định nên nhiều nông dân Đắk 
Lắk, Đắk Nông đang bắt đầu tăng diện tích. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hiện dịch 
bệnh ở hồ tiêu vẫn còn diễn biến phức tạp; giá hồ tiêu còn bấp bênh, chưa ổn định. 
Người dân cần cẩn trọng, trong thời điểm này chưa nên mở rộng diện tích hồ tiêu. 

Hồ tiêu Việt Nam chiếm khoảng 60% tổng sản lượng hồ tiêu được giao dịch trên 
toàn thế giới. Tuy nhiên, ngành hồ tiêu Việt Nam lại đang đứng trước những thách thức 
lớn như giá bán thấp, thiếu tính bền vững, chưa đáp ứng tốt các yêu cầu đang ngày một 
thắt chặt hơn của các thị trường. 

Hiện nay, việc đảm bảo không còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong các sản 
phẩm hồ tiêu xuất khẩu là rất quan trọng, bởi những đòi hỏi của thị trường ngày càng 
cao. Ngay cả Trung Quốc, thị trường nhập khẩu quan trọng của tiêu Việt Nam cũng đã có 
những đòi hỏi ngày càng khắt khe về an toàn toàn thực phẩm. Do đó sản xuất bền vững 
ngành hồ tiêu là một nhiệm vụ quan trọng và là đòi hỏi tất yếu. 

Trong bối cảnh giá hồ tiêu biến động, ngành hồ tiêu Việt Nam cần chuyển dịch cơ 
cấu nguồn cung, trong đó, hồ tiêu hữu cơ là một trong những hướng đi bền vững, giúp 
gia tăng giá trị sản phẩm so với các loại hồ tiêu trồng truyền thống. 

Doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu đạt kim ngạch cao 5 tháng đầu năm 2021 

 DOANH NGHIỆP 
KIM NGẠCH 
(NGHÌN USD) 

1 CHI NHÁNH LONG BÌNH CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM. 32.974 

2 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ -XUẤT NHẬP KHẨU TRÂN CHÂU 31.543 

3 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHẾ BIẾN GIA VỊ NEDSPICE VIỆT NAM 26.417 

4 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC SINH 21.832 

5 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN THÀNH 20.027 

6 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI 15.059 

7 CÔNG TY TNHH HƯƠNG GIA VỊ SƠN HÀ 14.456 

8 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HOÀNG GIA LUÂN 11.959 

9 CÔNG TY TNHH HARRIS FREEMAN VIỆT NAM 10.279 

10 CÔNG TY TNHH GIA VỊ LIÊN HIỆP 9.334 

11 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX 8.634 

12 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN DK 8.459 

13 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV NAM THỊNH PHÁT 8.455 

14 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX 7.314 

15 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC THỊNH 6.465 

16 CÔNG TY CỔ PHẦN INTERSERCO VCI 6.450 

17 CÔNG TY TNHH EXPO COMMODITIES (VIỆT NAM) 6.149 

18 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC LỢI 5.618 

19 CÔNG TY CỔ PHẦN SINH LỘC PHÁT 5.304 

20 CÔNG TY TNHH OTTOGI VIET NAM 5.103 

21 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN HUY TOÀN 5.068 
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 DOANH NGHIỆP 
KIM NGẠCH 
(NGHÌN USD) 

22 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU 2-9 ĐẮK LẮK 5.021 

23 CÔNG TY TNHH SYNTHITE VIỆT NAM 4.751 

24 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÝ HOÀNG SƠN 4.703 

25 CÔNG TY TNHH MOLVIZADAH SONS VIỆT NAM 4.008 

26 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HANFIMEX VIỆT NAM 3.913 

27 CÔNG TY CỔ PHẦN PROSI THĂNG LONG 3.904 

28 CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX BÌNH DƯƠNG 3.824 

29 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHẠM THỊ HẰNG 3.441 

30 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VŨ ĐỨC THUẬN 3.229 

31 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUÂN GIANG SB 3.218 

32 CÔNG TY TNHH BI CHU 3.057 

33 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯỚC TẤN 3.001 

34 CÔNG TY CỔ PHẦN BENZMARK 2.690 

35 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TUẤN MINH 2.622 

36 CÔNG TY CỔ PHẦN GIA VỊ ĐÔNG DƯƠNG 2.593 

37 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI CUNG ỨNG BỀN VỮNG 2.480 

38 CÔNG TY TNHH NAM INTERNATIONAL 2.257 

39 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ÂN NGA 2.121 

40 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG DUY TÔN 2.109 

41 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN QUANG HUY 2.086 

42 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT QUANG 2.084 

43 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU TẤN TÀI LỘC 2.079 

44 CÔNG TY CỔ PHẦN PHALCO VIỆT NAM 2.055 

45 CÔNG TY TNHH TÍN MAI 1.895 

46 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VA MA “ CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG 1.877 

47 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÚC THÀNH 1.753 

48 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ - GIA VỊ TIÊN SƠN. 1.616 

49 CÔNG TY TNHH MTV HỒNG PHÚC LẠNG SƠN 1.530 

50 CÔNG TY TNHH GIA VỊ HOÀNG GIA 1.361 

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

Một số phương thức thanh toán các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu sử dụng trong 
5 tháng đầu năm 2021 

PTTT 
Kim ngạch 

 (nghìn USD) 
Tỷ trọng (%) PTTT 

Kim ngạch 

 (nghìn USD) 
Tỷ trọng (%) 

TTR 139.698 100,00 CAD 68.091 100,00 

Trung Quốc 29.327 20,99 Mỹ 18.453 27,10 

Mỹ 28.124 20,13 Đức 9.141 13,42 

UAE 5.624 4,03 Pakixtan 5.911 8,68 

Đức 5.317 3,81 Ai Cập 4.752 6,98 

Pháp 5.035 3,60 Ấn Độ 4.368 6,41 

Hàn Quốc 4.929 3,53 UAE 3.563 5,23 

Iran 4.407 3,15 KC 72.538 100,00 

Philippin 4.344 3,11 Mỹ 25.557 35,23 

DP 67.304 100,00 Hà Lan 7.075 9,75 

Mỹ 11.246 16,71 Anh 4.411 6,08 

Pakixtan 9.430 14,01 Thái Lan 4.381 6,04 

Ấn Độ 8.325 12,37 Ấn Độ 4.165 5,74 

UAE 8.017 11,91 Hàn Quốc 4.013 5,53 

Ai Cập 3.916 5,82 Australia 2.177 3,00 

Đức 2.899 4,31 Đức 1.903 2,62 

 (Số liệu thống kê sơ bộ, chỉ để tham khảo) 
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Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tháng 6/2021 giảm nhẹ so với 
tháng trước 

Trong tháng 6/2021, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục giảm kể từ đỉnh dốc thiết lập 
vào hồi tháng 3/2021 cho thấy sự ảnh hưởng từ dịch Covid-19. 

Tháng 6/2021, mặc dù cả doanh số bán hàng cũng như nhập khẩu ô tô, linh kiện ô 
tô giảm so với tháng 5/2021, tuy nhiên, so với tháng 6/2020, cả doanh số bán cũng như 
nhập khẩu ô tô nguyên chiếc và linh kiện, phụ tùng ô tô đều tăng, điều này cho thấy 
ngành ô tô trong nước vẫn đang tăng trưởng. Theo nhận định, trong thời gian tới, nhu cầu 
mua ô tô có thể tiếp tục tăng nhanh nhờ tăng nguồn cung ô tô trong nước, giảm thuế/phí 
và giảm giá ở nhiều mẫu ô tô.  

Diễn biến thị trường ô tô trong nước tháng 6/2021 

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán ô tô toàn thị 
trường trong tháng 6/2021 đạt 23.587 xe, giảm 8% so với tháng 5/2021 và tăng 2% so 
với cùng kỳ năm 2020. 

Trong đó, doanh số bán xe du lịch đạt 15.802 xe giảm 10% so với tháng 5/2021; xe 
thương mại đạt 7.131 xe, giảm 5% và xe chuyên dụng đạt 654 xe, giảm 25%.  

Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 13.365 xe, giảm 3% so với tháng trước và 
số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 10.222 xe, giảm 13%. 

Với các hãng xe ngoài VAMA, TC Motor (đơn vị đang phân phối xe du lịch Hyundai) 
công bố kết quả bán hàng tháng 6/2021 đạt 5.558 xe, giảm 8,18% so với tháng 5/2021. 6 
tháng đầu năm 2021, số xe của hãng này bán được là 34.035 xe, giảm nhẹ 1% so với 
cùng kỳ năm 2020. 

Một thương hiệu khác không nằm trong báo cáo VAMA là Vinfast cho biết, kết quả 
kinh doanh ô tô tháng 6 là 3.517 xe ô tô bán ra, đã đạt mức tăng trưởng 23% so với 
tháng 5.  

Như vậy, so với 3 tháng trước đó, thị trường ô tô Việt Nam đang có dấu hiệu giảm 
dần đều. Lượng bán xe của tháng 6/2021 chỉ cao hơn tháng 1 với cách biệt là 10.002 xe, 
và ít hơn tháng đang nhiều nhất (tháng 3) là 7.640 xe. 

Luỹ kế, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường từ đầu năm đến hết tháng 
6/2021 là 150.481 xe, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2020.  

Trong số hơn 20 thương hiệu xe ô tô đang bán tại Việt Nam, Hyundai tiếp tục vượt 
trên Toyota để dẫn đầu thị trường xe du lịch trong tháng 6 với 5.558 xe, Toyota xếp sau 
với 5.127 xe. Vị trí số 3 thuộc về Vinfast với 3.517 xe. Kia giảm 1 bậc xuống vị trí số 4 
với 3.290 xe. Đứng sau Kia ở vị trí số 5 là Mitsubishi với 1.825 xe. 

Việc Vinfast đứng ở vị trí đầu bảng các hãng xe bán chạy đã tiếp diễn nhiều tháng, 
nhưng việc lên vị trí số 3 được coi là bước ngoặt lớn của thương hiệu xe Việt Nam. Góp 
công đầu cho thành tích này chính nhờ sự gia tăng lượng tiêu thụ của chiếc xe cỡ A là 
Fadil. Đã 2 tháng liên tiếp, Fadil dẫn đầu doanh số ôtô tại thị trường Việt Nam. 

Bức tranh toàn cảnh trên cho thấy tác động từ đợt bùng phát dịch Covid-19 hồi 
tháng 5 đến nay đang khiến sức mua xe của người dân giảm dần. Dự báo, trong các 
tháng tiếp theo khi dịch bệnh chưa thể khống chế, thị trường ô tô Việt Nam có thể bước 
vào giai đoạn khủng hoảng tiêu thụ, nhất là trong tháng 7 âm lịch tới đây (bắt đầu từ ngày 
8/8 dương lịch). 

https://vietnamnet.vn/tc-motor-tag229978.html
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Tình hình nhập khẩu mặt hàng ô tô và linh kiện, phụ tùng ô tô tháng 6/2021 

Về nhập khẩu ô tô nguyên chiếc 

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc về Việt Nam  
trong tháng 6/2021 đạt 14.786 chiếc, kim ngạch 306,5 triệu USD, giảm 3,5% về lượng và 
giảm 14,6% về kim ngạch so với tháng 5/2021; nhưng tăng mạnh 333,1% về lượng và 
tăng 236,1% về kim ngạch so với tháng 6/2020. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, nhập 
khẩu ô tô nguyên chiếc về Việt Nam đạt 79.353 chiếc, kim ngạch 1,73 tỷ USD, tăng 
100,9% về lượng và tăng 100,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020. 

 Việc ô tô nhập khẩu trong tháng 6/2021 giảm so với tháng trước đó là bởi thị 
trường ô tô trong nước vẫn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Trong khi đó, lượng xe 
nhập khẩu trong những tháng trước mà đỉnh là tháng 3/2021 với xấp xỉ 17.000 chiếc vẫn 
chưa thể tiêu thụ hết. Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh nên một số mẫu xe mới phải lùi lại 
lịch ra mắt vào những tháng cuối năm. Điều này khiến nhiều hãng ô tô và các đơn vị 
nhập khẩu chưa thể đưa xe về Việt Nam trong tháng qua như kế hoạch. 

Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu qua các năm 2019 - 2021 

(Đvt: chiếc) 
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(Nguồn: Tổng cục Hải quan) 

Tháng 6/2021, Việt Nam nhập khẩu ô tô nguyên chiếc chủ yếu từ các thị trường 
Thái Lan, Trung Quốc và Indonesia, chiếm 95% tổng lượng ô tô nhập khẩu.  

Nhìn chung, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ các thị trường vào Việt Nam trong 
tháng 6/2021 tăng ở hầu hết các thị trường so với tháng 6/2020, trừ nhập khẩu từ thị 
trường Nga giảm 10,0% về lượng và giảm 93,0% về trị giá so với tháng 6/2020 . 

Thị trường nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của Việt Nam tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021 

(Đvt: Lượng: chiếc, Kim ngạch: nghìn USD)   

Thị trường 

Tháng 6/2021 
So với tháng 

5/2021 (%) 
So với tháng 

6/2020 (%) 
6 tháng năm 

2021 
So với 6 tháng 

2020 (%) 

Lượng 
Kim 

ngạch 
Lượng 

Kim 
ngạch 

Lượng 
Kim 

ngạch 
Lượng 

Kim 
ngạch 

Lượng 
Kim 

ngạch 

Tổng 14.786 306.509 -3,47 -14,58 333,10 236,07 79.353 1.728.998 100,90 100,45 

Thái Lan 7.264 131.510 -1,93 -12,31 316,75 433,72 40.485 757.887 126,16 103,37 

Trung Quốc 2.077 74.333 -25,56 -30,72 199,28 168,75 11.459 426.780 438,49 358,65 

Indonesia 4.729 58.338 5,79 4,53 641,22 781,04 23.072 287.040 40,50 38,38 

Nhật Bản 231 10.849 -34,93 -28,31 128,71 141,61 1.509 73.471 15,63 26,71 

Đức 174 7.959 68,93 -56,46 411,76 235,05 592 45.200 8,62 37,22 

Hàn Quốc 94 7.767 754,55 270,48 23,68 63,42 840 43.740 129,51 114,32 

Nga 9 534 - - -10,00 -92,95 523 33.037 198,86 40,19 

Mỹ 179 11.209 105,75 173,31 265,31 402,71 575 30.996 40,93 39,38 

Anh 24 3.218 -52,94 -38,39 -4,00 11,38 183 25.664 28,87 87,06 

Canada 5 791 -28,57 39,85 - - 21 2.428 90,91 50,91 

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

https://vietnamnet.vn/thi-truong-o-to-tag55212.html
https://vietnamnet.vn/thi-truong-o-to-tag55212.html
https://vietnamnet.vn/vn/covid-19/
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Nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô  

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 6/2021, nhập khẩu linh kiện, phụ tùng 
ô tô vào Việt Nam đạt 435,6 triệu USD, giảm 3,3% so với tháng 5/2021, nhưng tăng 
65,1% so với tháng 6/2020. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu linh kiện, phụ 
tùng ô tô vào Việt Nam đạt 2,47 tỷ USD, tăng 64,6% so với cùng kỳ năm 2020. 

Hàn Quốc là thị trường cung cấp lớn nhất linh kiện, phụ tùng ô tô vào Việt Nam 
trong 6 tháng đầu năm 2021, chiếm 27,7% tổng kim ngạch nhập khẩu, tiếp đến là các thị 
trường Trung Quốc, Thái Lan và Nhật Bản, chiểm tỷ trọng lần lượt là 19,7%, 19,6% và 
17,1%. Trong đó, nhập khẩu mặt hàng này từ các thị trường đều tăng so với cùng kỳ 
năm 2020.  

Đáng chú ý, nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô từ hai thị trường Ấn Độ và Italia 
tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2021 so với 6 tháng năm 2020 với tốc độ tăng lần lượt 
là 108,2% và 165,1%. 

Thị trường nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô của Việt Nam trong tháng 6 và 6 
tháng đầu năm 2021 

Thị trường 
Tháng 6/2021 
(nghìn USD) 

So với tháng 
5/2021 (%) 

So với tháng 
6/2020 (%) 

6 tháng 2021 
(nghìn USD) 

So với 6 tháng 
2020 (%) 

Tổng 435.634 -3,33 65,07 2.471.900 64,58 

Hàn Quốc 113.083 -9,38 19,27 683.675 60,41 

Trung Quốc 86.011 -12,09 83,44 485.806 84,97 

Thái Lan 102.674 9,00 213,77 483.726 86,77 

Nhật Bản 66.865 -5,03 21,23 422.059 40,66 

Ấn Độ 18.628 21,79 80,96 137.543 108,20 

Indonesia 19.318 4,83 112,17 109.349 41,11 

Đức 11.974 -4,73 214,84 47.663 22,64 

Hà Lan 4.212 -14,13 -4,25 35.621 61,22 

Malaysia 3.966 -2,16 35,67 23.733 42,41 

Mỹ 3.916 9,25 361,76 15.564 51,31 

Philippin 2.492 -3,32 279,69 12.551 57,09 

Italia 924 44,02 414,60 4.483 165,12 

Tây Ban Nha 737 -4,58 24,74 4.425 -4,81 

Thổ Nhĩ Kỳ 620 10,10 145,58 2.476 -45,90 

Braxin 0 - -100,00 1.523 -24,07 

Nga 109 184,66 -91,23 1.424 -7,79 

Bêlarút 108 - - 280 172,98 

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

Thị trường ô tô sẽ sôi động trở lại 

Thị trường ô tô Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021 đang phải đối mặt với những rào 
cản do tình hình dịch bệnh Covid-19. Ngay cả trong 6 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh 
Covid-19 mới chỉ bùng phát lần đầu tiên vào giữa tháng 3 và đợt giãn cách xã hội được 
thực hiện vào tháng 4. 

Rõ ràng, hầu hết các ngành nghề và dịch vụ đều vấp phải những khó khăn. Tuy 
nhiên, riêng thị trường ô tô lại đạt được tỷ lệ tăng trưởng đáng kể. 

Theo thống kê của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng sức mua 
ô tô trên toàn thị trường 5 tháng đầu năm 2021 đạt đến 126.894 chiếc, tăng 53% so với 
cùng kỳ năm 2020. 

Theo nhận định, đại dịch Covid-19 dường như đang có những tác động đáng kể 
trong việc “lôi kéo” nguồn tiền nhàn rỗi trong nhân dân vào một số lĩnh vực như đầu tư 
chứng khoán, ngoại tệ, bảo hiểm, bất động sản và cả việc mua sắm ô tô. 

https://vneconomy.vn/khach-viet-giam-manh-mua-o-to-trong-thang-5-2021.htm
https://vneconomy.vn/khach-viet-giam-manh-mua-o-to-trong-thang-5-2021.htm


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

19/7/2021 25 

Doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô đạt kim ngạch cao trong 5 tháng 
đầu năm 2021 

STT DOANH NGHIỆP 
KIM NGẠCH 
(NGHÌN USD) 

1 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT Ô TÔ HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM 273.913 

2 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VINFAST 172.216 

3 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT Ô TÔ THACO - MAZDA 161.631 

4 CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM 158.229 

5 CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ TRƯỜNG HẢI 113.956 

6 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP Ô TÔ DU LỊCH TRƯỜNG HẢI - KIA 113.919 

7 CÔNG TY HONDA VIỆT NAM 103.526 

8 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP XE TẢI THACO 85.965 

9 CÔNG TY TNHH MERCEDES-BENZ VIỆT NAM 68.758 

10 CÔNG TY LIÊN DOANH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HINO MOTORS VIỆT NAM 58.344 

11 CÔNG TY TNHH Ô TÔ ISUZU VIỆT NAM 51.367 

12 CÔNG TY TNHH KINH DOANH LỐP XE BRIDGESTONE VIỆT NAM 39.785 

13 CÔNG TY TNHH FORD VIỆT NAM 36.841 

14 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM NEW CENTURY INDUSTRIAL 33.059 

15 CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM 31.906 

16 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT 29.409 

17 CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI 28.768 

18 CÔNG TY TNHH Ô TÔ MITSUBISHI VIỆT NAM 25.181 

19 CÔNG TY TNHH MICHELIN VIỆT NAM 20.717 

20 CÔNG TY TNHH ZF AUTOMOTIVE VIỆT NAM 18.217 

21 CÔNG TY TNHH NEW VIỆT NAM. 16.060 

22 CÔNG TY TNHH KOLON INDUSTRIES VIỆT NAM 15.859 

23 CÔNG TY TNHH HYUNDAI KEFICO VIỆT NAM 15.443 

24 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ TÙNG  Ô TÔ 12.815 

25 CÔNG TY TNHH DENSO VIỆT NAM 12.480 

26 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÂN PHỐI Ô TÔ DU LỊCH CHU LAI TRƯỜNG HẢI 10.374 

27 CÔNG TY TNHH FAURECIA INTERIOR SYSTEMS VIỆT NAM 8.487 

28 CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG DÂY SUMI-HANEL 8.130 

29 CÔNG TY CỔ PHẦN LỐP XE VIỆT 8.116 

30 CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT XE BUS THACO 8.025 

31 CÔNG TY TNHH BAHN AUTO 6.147 

32 CÔNG TY TNHH OTO VINA 5.818 

33 CÔNG TY TNHH Ô TÔ CHIẾN THẮNG 5.414 

34 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI 5.373 

35 CÔNG TY TNHH TOYODA GOSEI HẢI PHÒNG 5.300 

36 CÔNG TY TNHH LEAR (VIỆT NAM) 5.137 

37 CÔNG TY TNHH ĐIỆN STANLEY VIỆT NAM 5.103 

38 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - XÂY DỰNG GIAO THÔNG 5.067 

39 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT DỊCH VỤ THÀNH CÔNG 5.052 

40 CÔNG TY TNHH HONDA TRADING VIỆT NAM 5.015 

41 CÔNG TY TNHH DAEHAN MOTORS 4.954 

42 CÔNG TY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM 4.681 

43 CÔNG TY TNHH MITSUBA VIỆT NAM 4.149 

44 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ JAC VIỆT NAM 4.114 

45 CÔNG TY TNHH TYRE PACIFIC (VIỆT NAM) 3.807 

46 CÔNG TY TNHH TOYOTA TSUSHO VIỆT NAM 3.661 

47 CÔNG TY TNHH Ô TÔ SHINERAY VIỆT NAM 3.660 

48 CÔNG TY TNHH SAMSONG VINA 3.593 

49 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XE DU LỊCH CHUYÊN DỤNG CAO CẤP THACO 3.262 

50 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MAI LAN ANH 3.217 

(Số liệu thống kê sơ bộ, chỉ để tham khảo) 
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Một số phương thức thanh toán các doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô 
tô sử dụng trong 5 tháng đầu năm 2021 

PTTT 
Kim ngạch  

(nghìn USD) 
Tỷ trọng 

(%) 
PTTT 

Kim ngạch  
(nghìn USD) 

Tỷ trọng 
(%) 

KC 1.047.619 100,00 LC 471.787 100,00 

Thái Lan 284.626 27,17 Hàn Quốc 173.694 36,82 

Trung Quốc 203.627 19,44 Nhật Bản 122.296 25,92 

Nhật Bản 158.134 15,09 Trung Quốc 110.092 23,34 

Hàn Quốc 151.432 14,45 Ấn Độ 35.091 7,44 

Indonesia 53.836 5,14 Thái Lan 24.344 5,16 

Hà Lan 31.901 3,05 Pháp 1.769 0,38 

Ấn Độ 26.569 2,54 Braxin 1.385 0,29 

Đức 20.911 2,00 Nga 880 0,19 

TTR 155.788 100,00 DA 328.702 100,00 

Đức 65.312 41,92 Hàn Quốc 212.160 64,54 

Thái Lan 32.739 21,02 Ấn Độ 43.772 13,32 

Trung Quốc 27.080 17,38 Nhật Bản 38.608 11,75 

Hàn Quốc 16.999 10,91 Trung Quốc 17.793 5,41 

Singapore 4.881 3,13 Việt Nam 13.851 4,21 

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

TIN VẮN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG  

+ Theo thông báo từ HNX, ngày 20/7/2021, hơn 444,96 triệu cổ phiếu, tương ứng 
tổng giá trị xấp xỉ 4.450 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) sẽ đăng ký giao 
dịch trên UPCoM với mã chứng khoán VAB. Năm 2021, VietABank đặt mục tiêu tổng tài 
sản đạt 97.075 tỷ đồng, huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 66.150 tỷ đồng, lợi 
nhuận trước thuế đạt 658 tỷ đồng, tăng 62% so với kết quả thực hiện năm 2020. Ngoài 
ra, Ngân hàng còn lên kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 4.450 tỷ đồng lên 5.400 tỷ đồng 
thông qua việc phát hành 95 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương đương tỷ lệ 
21,35%. Thời gian dự kiến hoàn thành trong năm 2021. 

+ BAC A BANK trở thành ngân hàng thành viên để cho vay lại tới người vay cuối 
cùng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ưu đãi thời hạn cho vay tối đa lên đến 15 năm, áp 
dụng mức lãi suất chỉ từ 8,45%/ năm, BAC A BANK hy vọng nguồn vốn từ Dự án “Tài 
chính nông thôn II” lần này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp có thể chủ động vốn kinh doanh, 
đồng thời mang về sự đổi thay tích cực cho bộ mặt nông thôn Việt Nam. Đội ngũ nhân 
viên của BAC A BANK luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ thủ tục, hồ sơ để khách hàng 
nhanh chóng tiếp cận nguồn tài chính ưu đãi này, giảm thiểu tâm lý dè dặt, e ngại. Mọi 
thông tin chi tiết, vui lòng truy cập Website www.baca-bank.vn, liên hệ các chi nhánh/ 
phòng giao dịch BAC A BANK hoặc Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 1800 588 828. 

+ Sacombank đang triển khai nguồn vốn ưu đãi trị giá đến 10.000 tỷ đồng với lãi 
suất từ 4%/năm, thời hạn vay tối đa 6 tháng dành cho doanh nghiệp xuất khẩu cũng như 
hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Nguồn vốn ưu đãi 10.000 tỷ đồng được Ngân hàng áp dụng từ ngày 18/06/2021 đến hết 
ngày 31/12/2021 hoặc khi hết nguồn tùy điều kiện nào đến trước. Sắp tới, Ngân hàng sẽ 
tiếp tục đưa ra các gói ưu đãi khác để tăng cường hơn nữa những giải pháp thiết thực 
đồng hành cùng khách hàng. 

+ BIDV lãi trước thuế trong quý II/2021 tăng 51% so với cùng kỳ năm 2020, lên 
3.850 tỷ đồng nhờ tăng trưởng tín dụng đạt cao, ở mức 7% so với mức tăng 2,35% trong 
nửa đầu năm 2020.  
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+ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 3.000 
tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay, tăng gần 48% so với cùng kỳ năm trước và hoàn 
thành 54% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Bên cạnh đó, TPBank nâng tổng tài sản đạt hơn 
242 nghìn tỷ đồng, gần đạt mục tiêu 250 nghìn tỷ đồng cho cả năm. Tính đến cuối tháng 
6/2021, TPBank huy động được hơn 217 nghìn tỷ đồng, tăng 17,5% so với cuối năm 
2020 và tương đương 98,3% kế hoạch năm. Đáng chủ ý, TPBank đã trích lập đủ dự 
phòng rủi ro theo quy định, đồng thời cũng trích đủ phần dự phòng bổ sung cho dư nợ 
được tái cơ cấu theo Thông tư 03/2021 của NHNN mới ban hành. 

+ Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đạt lợi nhuận trước thuế đạt 1.164 tỷ đồng 
trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2020. Dư nợ tín dụng đạt gần 
74 nghìn tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 6,4% so với 31/12/2020.  

 

LUÂN CHUYỂN VỐN VÀ ĐẦU TƯ  

Đề xuất đầu tư cao tốc Vân Phong - Nha Trang gần 13.000 tỷ đồng 
Mới đây, tỉnh Khánh Hòa đã có đề xuất đầu tư cao tốc Vân Phong - Nha Trang theo 

hình thức PPP. Đây là dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 
2021 - 2025. 

Theo đề xuất, dự kiến tổng vốn đầu tư xây dựng cao tốc Vân Phong - Nha Trang là 
12.906 tỷ đồng. Tỉnh Khánh Hòa xin được vay lại nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để 
phục vụ công tác giải phóng mặt bằng vì địa phương còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, 
với kinh phí phục vụ phần xây lắp, tỉnh sẽ huy động theo hình thức PPP. 

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cho hay, tổng chiều dài cao tốc Vân Phong - 
Nha Trang 83km. Điểm đầu tuyến tại km285 (phía Nam hầm Cổ Mã), xã Vạn Thọ, huyện 
Vạn Ninh; điểm cuối tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh.  

Về quy mô, cao tốc này sẽ có 4 làn xe, nền đường rộng 24m, vận tốc thiết kế 100 - 
120km/h. Ban quản lý dự án 7 đề xuất, giai đoạn 1 xây dựng 4 làn xe hạn chế, bề rộng 
nền đường 17m, khai thác theo tiêu chuẩn đường cao tốc.  

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang sẽ kết nối với các đoạn cao tốc Bắc - Nam như 
Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo tại tỉnh Khánh Hòa và Bình Thuận. 

Về tiến độ, dự án sau khi được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền sẽ tiến hành 
tuyển chọn nhà đầu tư vào đầu năm 2022, khởi công sau đó nửa năm. Đến năm 2024, 
dự án sẽ được đưa vào khai thác. 

Bình Dương: 1.470 tỷ đồng xây dựng đường từ ngã ba Tam Lập 
đến Bàu Bàng 

Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
Dự án Xây dựng đường từ ngã ba Tam Lập đến Bàu Bàng thuộc tuyến đường tạo lực 
Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng. Dự án có tổng mức đầu 1.470,882 tỷ đồng. 

Dự án do UBND huyện Phú Giáo làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm mời thầu là Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Giáo. 

Theo đó, Bên mời thầu đang trong thời gian tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, 
qua mạng để chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Thi công xây dựng giai đoạn 1 (dự toán 
1.004,889 tỷ đồng). Gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng 1.260 ngày, dự kiến đóng 
thầu ngày 15/7/2021. 

Dự án Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng sau khi hoàn thành, sẽ góp phần tạo 
thành trục đường liên kết giữa huyện Bắc Tân Uyên - Phú Giáo. Từ đó, giúp cư dân của 
3 huyện dễ dàng vận chuyển hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của 
huyện Bắc Tân Uyên, Phú Huyện Giáo nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung. 
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Hơn 358 tỷ đồng đầu tư Dự án Thủy điện Mường Luân 2 
Công ty CP SCI Điện Biên (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu thực hiện Dự án Thủy điện Mường Luân 2 với tổng mức đầu tư 358,597 tỷ đồng, 
được xây dựng tại tỉnh Điện Biên. 

Theo đó, trong tháng 7/2021, sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 18 Thi 
công Cụm đầu mối, tuyến năng lượng, và nhà máy thủy điện (giá gói thầu 88,449 tỷ 
đồng); Gói thầu TB 20 Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt thiết bị cơ điện đồng bộ và các dịch 
vụ kỹ thuật (giá gói thầu 80,9 tỷ đồng); Gói thầu Cung cấp, chế tạo, lắp đặt và thí nghiệm 
hiệu chỉnh thiết bị cơ khí thủy công và các dịch vụ kỹ thuật cho Dự án Thủy điện Mường 
Luân 2 (giá gói thầu 46,168 tỷ đồng); Gói thầu Thi công đào, đắp hố móng cụm đầu mối, 
tuyến năng lượng, thi công hệ thống giao thông TC-VH và các hạng mục phụ trợ (giá gói 
thầu 19,3 tỷ đồng). 

Sớm khởi công dự án giao thông 1.300 tỷ đồng tại Đồng Nai 
UBND tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu UBND TP. Biên Hòa hoàn thành lập hồ sơ đấu 

thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường ven sông Đồng 
Nai trong tháng 7, khởi công trong tháng 9/2021. 

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp là 384 tỷ 
đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 713 tỷ đồng và chi phí khác là 242 tỷ đồng. 
Theo quy hoạch, tuyến đường ven sông Đồng Nai có chiều dài khoảng 5,2 km. Điểm đầu 
tại mố A cầu Hóa An và điểm cuối giáp ranh huyện Vĩnh Cửu. 

4 nhà đầu tư Hàn Quốc làm khu công nghiệp 1.788 tỷ đồng tại 
Hưng Yên 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1070/QĐ-TTg ngày 6/7/2021 về chủ 
trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật  

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công 
nghiệp, quy mô sử dụng đất của dự án là 143,08 ha với tổng số vốn đầu tư là 1.788,59 tỷ 
đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 357,718 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện dự án 
thuộc địa phận xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu và xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh 
Hưng Yên. 

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch bao 
gồm các nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị TDH Ecoland (công ty 
con của Tập đoàn Ecopark) cùng 24 nhà đầu tư Hàn Quốc là Tập đoàn Nhà đất Hàn 
Quốc, Tập đoàn phát triển Hạ tầng và Đô thị Hàn Quốc tại nước ngoài, Công ty xây dựng 
KBI và Ngân hàng Shinhan. 

Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. 
Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư. 
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