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1.1/ TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI (GDP) 
CỦA DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG 

Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp

Trước năm 2020, ngành dịch vụ lưu trú & ăn uống liên tục phát triển và được đánh giá là cực kì tiềm năng 

với mức tăng GDP trung bình khoảng 10% / năm. Tuy nhiên dịch vụ lưu trú & ăn uống là một trong những 

ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19. Hoạt động của nhiều doanh nghiệp trong ngành này 

đã và đang phảo đối mặt với rất nhiều khó khăn và vướng mắc. Điều này được thể hiện rõ ràng trong biểu 

đồ dưới đây, GDP ngành này ghi nhận vào năm 2020 bị sụt giảm đáng kể so với các năm trước (-14% so với 

năm 2019).

Năm 2021, tình trạng ngành vẫn chưa được cải thiện do bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi làn sóng covid-19 

lần thứ 4 với GDP giảm liên tục qua từng quý. Đặc biệt trong quý 3, khi Covid-19 ảnh hưởng đến hầu hết 

các tỉnh, thành phố và chính sách giãn cách xã hội được áp dụng cho hầu hết các thành phố lớn đã 

khiến GDP ngành Qúy 3 giảm 40% so với Qúy 2. Tính chung 9 tháng năm 2021, GDP toàn ngành giảm 29% 

so với cùng kỳ năm 2020.
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1.2/ CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP (IIP)

Mặc dù ngành thực phẩm và đồ uống bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19 nhưng chỉ số IIP của ngành 

sản xuất & chế biến thực phẩm và đồ uống vẫn tăng trong các năm 2020 và 10 tháng năm 2021. Tuy 

nhiên có thể thấy rằng nếu trước khi có dịch chỉ số IIP của ngành Thực phẩm tăng bình quân hơn 7%/ 

năm, thi sang năm 2020 chỉ số IIP của ngành chỉ tăng 5,3% so với năm 2019 và 10 tháng năm 2021 chỉ 

tăng 1,1% so với cùng kỳ năm năm 2020. Tuy chỉ số tăng vẫn ít nhưng hoạt động kinh doanh trong 

ngành đã dần đi vào ổn định hơn so với những tháng trước năm 2021 khi bị hạn chế bởi dịch bệnh 

bùng phát nghiêm trọng.

Ngành Đồ uống trong những năm dịch bệnh không thể duy trì tốc độ tăng trưởng như ngành thực 

phẩm khi chỉ số IIP năm 2020 và 10 tháng năm 2021 giảm so với cùng kỳ các năm trước (tương ứng 

-5,2% và -5,8%).

Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp
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1.3/ CHỈ SỐ TIÊU THỤ VÀ TỒN KHO

Mức tiêu thụ của ngành sản xuất & chế biến thực phẩm tăng dần qua từng năm. Trước năm 2020, chỉ số 

tiêu thụ tăng bình quân 9%. Tuy nhiên, năm 2020 mức tăng chỉ là 3,17%, thấp hơn nhiều so với trước đây. 

Và trong 10 tháng năm 2021, chỉ số tiêu thụ giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2020 do gặp nhiều khó khăn 

trong các vấn đề như: logistic, chính sách giãn cách xã hội ảnh hưởng đến sản xuất, thiếu hụt lao động, 

..v.v. Nhưng trong những năm còn lại của năm 2021, chỉ số tiêu dùng dự kiến sẽ tăng trở lại khi người dân 

dần trở lại cuộc sống bình thường và có thể mua thực phẩm một cách dễ dàng hơn trước. Chỉ số tồn kho 

lương thực 10 tháng năm 2021 tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2020 cho thấy sản xuất được cải thiện 

nhiều và hoạt động trong ngành này đang dần trở lại bình thường.

Đối với lĩnh vực sản xuất đồ uống, chỉ số tiêu thụ năm 2020 và 10 tháng năm 2021 lần lượt giảm 6,3% và 

3,7% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài những yếu tố tác động như đối với ngành thực phẩm nêu trên, Nghị 

định 100 của Chính phủ về hạn chế sử dụng bia, rượu cũng ảnh hưởng nhiều đến tình hình tiêu thụ sản 

phẩm nước giải khát. Tồn kho sản phẩm đồ uống 10 tháng năm 2021 giảm 1% so với cùng kỳ năm 2020. 

Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp
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1.4/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT VÀI SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHÍNH CỦA NGÀNH
Ngành Thực phẩm & Đồ uống bao gồm nhiều loại sản phẩm. Trong đó sữa tươi, sữa bột, đường tinh luyện, bột ngọt, bia là những sản phẩm công nghiệp chủ lực của ngành. Nhìn chung, sản lượng 

của hầu hết các sản phẩm đều có xu hướng tăng chậm, hoặc giảm trong 2 năm 2020 và 2021. Đặc biệt sản phẩm đường tinh luyện và bia giảm nhiều qua các năm do ảnh hưởng của nhiều yếu tố 

như thời tiết, dịch bệnh cũng như cạnh tranh với hàng nhập khẩu đặc biệt là sản phẩm đường khi Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) có hiệu lực và Nghị định 100/2019 / NĐ-CP có hiệu 

lực cũng góp phần khiến các doanh nghiệp sản xuất bia rượu ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp
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1.5/ DOANH THU TỪ DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Các chính sách giãn cách xã hội và hạn chế dịch bệnh diễn ra trên toàn quốc trong thời kỳ đại dịch đã ảnh hưởng hết sức nặng nề đến các nhà hàng, quán cà phê và những người bán hàng rong. 

Theo Tổng cục Thống kê, doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống 10 tháng đầu năm 2021 đã giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 307.012 tỷ đồng. Những năm trước dịch, doanh thu từ dịch vụ lưu trú 

và ăn uống luôn duy trì mức tăng trưởng khá, khoảng 9% -10% / năm. Ngành F&B được dự báo sẽ duy trì tăng trưởng ở mức 6% trong giai đoạn 2021-2025.

Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp
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1.6/ CHỈ SỐ GIÁ CPI

Chỉ số CPI của nhóm ngành thực phẩm và dịch vụ ăn uống tăng vào 

năm 2020 do sự gián đoạn chuỗi cung ứng dẫn đến nguồn cung giảm. 

Năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng của cả ngành thực phẩm và dịch vụ ăn 

uống, đồ uống và thuốc lá vẫn ổn định, mặc dù năm 2021 là năm dịch 

bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhất ở hầu hết các tỉnh trong cả nước. 

Tại các tỉnh, thành phố, giao thông vận tải cũng gặp nhiều khó khăn, 

nhất là trong quý 2 và quý 3 do trật tự xã hội nghiêm ngặt.

Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp
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2.1/ DỰ ÁN FDI CẤP MỚI TRONG 10 THÁNG NĂM 2021

Trong báo cáo này, chúng tôi tập trung vào các dự án FDI được cấp phép 
mới với tổng vốn đăng ký từ 2 triệu USD trở lên (tương đương 46 tỷ đồng). 
Xét về số lượng dự án, 67% dự án F&B được cấp phép mới nằm ở phía 
Nam, 33% nằm ở phía Bắc. Không có dự án F&B nào được cấp phép mới 
tại miền Trung trong 10 tháng năm 2021. Số lượng F&B được cấp phép mới 
trong 10 tháng đầu năm 2021 là không nhiều. Về vốn đăng ký, 81% vốn 
đăng ký đầu tư vào miền Nam và con số này ở miền Bắc chỉ là 19%. Các 
dự án có vốn đăng ký lớn chủ yếu tập trung ở phía Nam. Việt Nam với lợi 
thế về số lượng lao động lớn, nhu cầu trong nước cao, công nghệ tiên tiến 
cũng đang dần được ứng dụng vào sản xuất cũng như hoạt động mua 
bán hàng ngày đã góp phần thu hút đầu tư từ nhiều quốc gia. Đặc biệt 
trong ngành F&B, Việt Nam đang đặc biệt thu hút nguồn vốn lớn từ Hàn 
Quốc. Trong 10 tháng đầu năm, có thêm nhiều dự án đầu tư từ các nước 
khác như Đức, Singapore và Thái Lan.

Các dự án FDI cấp mới trong hai quý Q.1 & Q.3 ghi nhận ở mức thấp nhất 
do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra nghiêm trọng khiến tâm lý các 
nhà đầu tư lo lắng và kéo dài thời gian xử lý các thủ tục hành chính. Ở 
thời điểm Q.2, số lượng dự án tăng với số vốn đăng ký lớn. Một tín hiệu 
đáng mừng là trong tháng đầu tiên của Q.4, số lượng dự án đã có dấu 
hiệu tăng trở lại. Và con số dự án cao hơn trong Q.4 năm nay là hoàn 
toàn có thể đạt được. Nếu tìm hiểu chi tiết hơn, ở miền Bắc có các dự án 
ở Q.1 và Q.3 (vì đây là thời điểm mà Covid-19 đang diễn ra hết sức 
nghiêm trọng ở miền Nam). Và tại miền Nam, Q.2 ghi nhận số lượng và 
vốn đăng ký rất cao. Và trong tháng đầu tiên của Q.4, khu vực phía Nam 
vẫn là khu vực hấp dẫn đối với các dự án F&B với số lượng dự án tăng lên.

Trong số các dự án được cấp phép mới trong 10 tháng đầu 
năm 2021, hầu hết các dự án có giá trị vốn đăng ký lớn 
nằm trên địa bàn tỉnh Bình Dương, tiếp theo là tỉnh Long An 
và Hà Nội. Đồng Tháp và Tuyên Quang cũng nằm trong top 
những tỉnh thu hút nhiều vốn đầu tư vào ngành F&B tại Việt 
Nam.
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DỰ ÁN FDI ĐĂNG KÝ MỚI 
CÓ XU HƯỚNG TĂNG TRONG 
QUÝ 4/2021
Số lượng dự án
Vốn đăng ký (Triệu USD)

Bình Dương

Long An

Hà Nội

Đồng Tháp

Tuyên Quang

TOP 5 TỈNH THÀNH THU HÚT NHIỀU VỐN 
ĐẦU TƯ TỪ CÁC DỰ ÁN FDI TRONG NGÀNH F&B



Tên dự án

Loại nguồn vốn

Loại Dự án

Quy mô dự án

Địa điểm

Nhà đầu tư

Nhà thầu P.E.B

Người liên hệ

FDI
Dự án công nghiệp – Xây dựng nhà máy
3 ha   Diện tích xây dựng: 8,200m2
Khu Công nghiệp Điện Nam-Điện Ngoc, Quảng Nam
Công ty TNHH Bia Việt Nam (VBL)

Mr. Truong Khoi Nguyen
tkn@pebsteel.com.vn

NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM (VBL)

Tên dự án

Loại nguồn vốn

Loại Dự án

Quy mô dự án

Địa điểm

Nhà đầu tư

Nhà thầu P.E.B

Người liên hệ

FDI
Dự án công nghiệp – Xây dựng nhà máy
10 ha   Diện tích xây dựng: 10,000m2
Khu công nghiệp VSIP II-A, Bình Dương
Công ty TNHH ANHEUSER - BUSCH INBEV BREWERY VIỆT NAM

Mr. Truong Vi Cuong
tvc@pebsteel.com.vn

NHÀ MÁY BIA ANHEUSER - BUSCH INBEV VIỆT NAM

1 ILD COFFEE VIETNAM MANUFACTURING PLANT

2 CJ CAU TRE FOOD FACTORY IN LONG AN

3 CP HANOI FOOD MANUFACTURING PLANT

https://dashboard.houselink.com.vn/projects
https://dashboard.houselink.com.vn/projects
https://dashboard.houselink.com.vn/projects
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2.2/ TOP 3 DỰ ÁN CẤP MỚI 
TRONG 10 THÁNG NĂM 2021

Trong phần này, chúng tôi tập trung phân tích các dự án F&B bao gồm các dự án DDI và FDI 
đang trong giai đoạn chuẩn bị, lên thiết kế và lựa chọn nhà thầu chính. Tất cả các dự án đều 
đã được HOUSELINK tổng hợp và kiểm chứng.

2.3/ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRONG 
TƯƠNG LAI

a. Số lượng các dự án mở rộng tăng
Theo dữ liệu của HOUSELINK, tính đến cuối tháng 10 năm 2021, xét về tổng vốn đầu tư, các dự án 
xây dựng mở rộng chiếm phần lớn tổng vốn đầu tư vào các dự án F&B tại Việt Nam. Về số lượng 
dự án, diện tích đất cần thiết của các dự án mở rộng cũng lớn hơn so với các dự án xây dựng 
mới. Các dự án xây dựng mới của ngành F&B tại Việt Nam không nhiều do nhiều nguyên nhân. 
Trong đó, hậu quả của covid-19 là một trong những lý do lớn nhất. Tuy nhiên, tình hình trong Quý 
cuối năm 2021 có vẻ khả quan hơn các quý khác.

12
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PEB Steel Buildings Co., Ltd.

PEB Steel Buildings Co., Ltd.

https://pebsteel.com/vi/

https://pebsteel.com/vi/
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b. Phần lớn các dự án tập trung ở miền Nam

Khu vực phía Nam vẫn là mảnh đất lý tưởng cho các dự án F&B và thu hút rất nhiều sự quan tâm của 

các nhà đầu tư trong lĩnh vực này với con số áp đảo cả về số lượng dự án và giá trị vốn đầu tư. Miền 

Trung là khu vực có số lượng dự án F&B ít nhất trong ba miền nhưng ở đây vẫn có những dự án quy 

mô lớn. Tại miền Bắc, điểm nổi bật là vẫn có khá nhiều dự án F&B lựa chọn khu vực này để đầu tư, 

nhưng hầu hết chỉ là những dự án quy mô nhỏ.

Theo số liệu của HOUSELINK, nguồn vốn Đầu tư Trực tiếp Trong nước (DDI) là nguồn vốn đầu tư phát 

triển chính trong tương lai gần với hơn 61% thị phần vốn đầu tư, tiếp theo là nguồn vốn FDI-Nhật Bản 

và FDI-Singapore. Rõ ràng Việt Nam cần có những biện pháp phù hợp để thu hút thêm các dự án FDI 

trong ngành nghề đầy tiềm năng này của nền kinh tế này nhằm đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư và 

tạo cơ hội khám phá những công nghệ cao mới trên thế giới.

Nguồn: HOUSELINK

Nguồn: HOUSELINK
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Ở miền Bắc, hầu hết các dự án FDI là các dự án xây dựng mới. Xét về các dự án DDI trong khu vực này, sự khác 
biệt về số lượng các dự án mở rộng và xây dựng mới là không quá lớn. Trong khi đó tại khu vực miền Trung và miền 
Nam, hầu hết các dự án kể cả vốn FDI hay vốn DDI hầu hết đều là mở rộng. Các dự án xây dựng mới chỉ chiếm 
một tỷ lệ nhỏ. Tuy nhiên, các dự án mở rộng ở phía Nam đều có quy mô khá lớn. Dự án mở rộng đáng kể tại khu 
vực này có thể kể đến là: DỰ ÁN MỞ RỘNG NHÀ MÁY NESTLE TRỊ AN với tổng vốn đầu tư khoảng 132 triệu USD. Hay ở 
miền Trung, các dự án F&B ở đây tuy không nhiều nhưng có một dự án khá lớn được đầu tư xây mới đó là: NHÀ MÁY 
SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ THỰC PHẨM CTT. Điều này cho thấy Việt Nam được đánh giá là quốc gia thuận lợi cho các dự 
án F&B và mỗi khu vực đều có những điều kiện thuận lợi riêng để phát triển dự án.

Nguồn: HOUSELINK
Nguồn: HOUSELINK

c. Phần lớn các dự án FDI ở các vùng là cá dự án mở rộng ngoại trừ miền Bắc d. Bản đồ phân bổ dự án

DỰ ÁN CHIA THEO LOẠI HÌNH ĐẦU TƯ
(DỰA TRÊN SỐ LƯỢNG DỰ ÁN)

DDI FDIDự án mở rộng

FDI DDI

Dự án xây mới Dự án xây mới Dự án xây mới
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III. 
TIỀM NĂNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
CÁC DỰ ÁN F&B TẠI VIỆT NAM  

III. 
TIỀM NĂNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
CÁC DỰ ÁN F&B TẠI VIỆT NAM 
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3.1/ DÂN SỐ
Dân số Việt Nam có xu hướng tăng liên tục với tỷ lệ từ 0,8% đến 1,2%/ 

năm từ năm 2017 đến nay. Tính đến tháng 11 năm 2021, dân số Việt 

Nam đạt khoảng 98,5 triệu người và dự kiến sẽ đạt khoảng 98,6 triệu 

người vào đầu năm 2022, đứng thứ 15 trên thế giới. Trong đó, tỷ lệ 

dân số thành thị cũng có xu hướng tăng lên khi chiếm 34% tổng dân 

số vào năm 2017 và đến nay, dân số thành thị chiếm khoảng 37,4%. 

Tốc độ tăng dân số thành thị tăng cao nhất vào năm 2019 với 7%, 

những năm tiếp theo vẫn có xu hướng tăng nhưng tốc độ tăng 

chậm hơn.

Dân số trong độ tuổi lao động từ năm 2017 đến nay luôn chiếm hơn 50% 

tổng dân số. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỷ lệ thất nghiệp 

năm 2020 tăng nên tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động năm 2020 giảm từ 

57% năm 2019 (trước dịch) xuống còn 55%. Năm 2021, tỷ lệ thất nghiệp 

được dự báo sẽ tăng cao hơn do chính sách giãn cách xã hội, người dân 

mất việc làm hoặc chuyển đi nơi khác, về quê có xu hướng tưng cao hơn.

Phần lớn dân số trong độ tuổi lao động tập trung ở khu vực kinh tế ngoài 

nhà nước với 84% vào năm 2020. Lực lượng lao động trong khu vực kinh tế 

có vốn đầu tư nước ngoài chỉ chiếm xấp xỉ 9%. Tỷ lệ lao động trong khu 

vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng liên tục từ năm 2016 đến 

năm 2019. Năm 2020, tỷ lệ lao động trong khu vực này có xu hướng giảm 

nhẹ. Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, đặc biệt 

là ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, tỷ lệ lao động khu vực này dự kiến 

sẽ giảm tiếp vào năm 2021 và tăng dần từ năm 2022 khi các khu công 

nghiệp và công ty nước ngoài dần hoạt động trở lại trong thời kỳ bình 

thường mới.

Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp

Nguồn: GSO, danso.org, HOUSELINK tổng hợp
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3.2/ XU HƯỚNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH 
TRONG QUÝ 4/2021

3.3/ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU

Theo khảo sát do GSO thực hiện, tình hình kinh doanh trong lĩnh vực F&B được kỳ vọng sẽ khả quan hơn 
trong quý 4/2021 với sự gia tăng về sản lượng, đơn đặt hàng mới và cả đơn đặt hàng xuất khẩu mới.

Trong thời gian xuất hiện dịch Covid năm 2020, sản lượng các loại nguyên liệu như: thủy sản, trứng, sữa ... 
vẫn được duy trì và tăng so với năm 2019. Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm 2021, sản lượng một số 
nguyên liệu như: chè, cà phê vẫn còn rất nhỏ và khó đạt sản lượng như năm 2020. Đối với các nguyên 
liệu khác, sản lượng có thể vượt con số đạt được năm 2020. Ngoài ra, chỉ số CPI của giá lúa mì tăng mạnh 
trong 9 tháng năm 2021 làm tăng chi phí sản xuất của các công ty F&B sử dụng loại nguyên liệu này. Chỉ 
số CPI của dầu mỡ động vật và rau quả cũng không phải là thấp, có sự tăng tương ứng khoảng 5% so với 
năm 2020. Tất cả những yếu tố trên sẽ ảnh hưởng đến khối lượng và chi phí đầu vào, dẫn tơi chi phí bán 
hàng có thể sẽ bị tăng lên theo.

Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp

Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp
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3.4/ XUẤT KHẨU
Việc xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực trong 10 tháng đầu năm 2021 trong ngành F&B bắt đầu tăng 

mạnh từ năm 2018. Năm 2020 là năm dịch bệnh covid 19 bắt đầu bùng phát tại Việt Nam, và ảnh 

hưởng nghiêm trọng hơn vào quý III năm 2021, tuy nhiên sản lượng xuất khẩu cả năm 2020 và năm 2021 

giảm không nhiều, đặc biệt 10 tháng năm 2021, lượng xuất khẩu còn cao hơn so với năm 2019. Và trong 

thời gian tới, việc xuất khẩu các mặt hàng này dự kiến sẽ được gia tăng nhiều hơn nhờ các hiệp định 

thương mại, nhu cầu từ các nước dần tăng trở lại và Việt Nam đang duy trì chính sách bình thường mới 

nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh kết hợp với các chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Điều 

này cũng được kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư đến Việt Nam.

Hiện nay việc bán hàng trực tuyến đang trở nên rất phổ biến, và các trang bán hàng trực tuyến cũng 

dần trở nên quen thuộc với nhiều người. Như tại Trung Quốc, theo thống kê trên trang mua sắm Alibaba, 

các mặt hàng thủy sản, rau củ quả, sữa ... có xuất xứ từ Việt Nam đang dẫn đầu về lượng tiêu thụ.

Nguồn: GSO, HOUSELINKNguồn: GSO, Vietnam Custom, HOUSELINK tổng hợp
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3.5/ THAY ĐỔI TRONG THÓI QUEN TIÊU DÙNG SAU DỊCH COVID-19
Ở Việt Nam, chi tiêu cho ăn uống của người dân ở các thành phố lớn chiếm hơn 40% thu nhập của họ. 
Đây là một trong những động lực và lợi thế lớn cho các nhà đầu tư đầu tư vào các dự án F&B.

Dịch Covid-19 đã thay đổi thói quen mua sắm của người dân và theo Khảo sát của Euromonitor 
International Lifestyles năm 2020, mối quan tâm của các hộ gia đình Việt Nam dưới tác động của dịch 
Covid-19 chủ yếu là các vấn đề liên quan đến sức khỏe và việc chi tiêu cũng phụ thuộc vào thu nhập 
của người dân. Và 79% người Việt Nam chấp nhận và sẵn sàng trả giá cao hơn cho các loại thực 
phẩm tốt cho sức khỏe.

Người dân hiện nay chuộng đồ ăn đã chế biến hơn và họ có thói quen đặt đồ ăn qua dịch vụ giao 
hàng tận nơi thay vì ăn trực tiếp tại nhà hàng vì lo ngại về Covid-19 nên họ bắt đầu thay đổi tư duy 
chuyển sang ăn ở nhà nhiều hơn và giữ khoảng cách với người khác. Các nhà đầu tư, nhà sản xuất 
đã đón đầu xu hướng này và ngày càng sản xuất ra nhiều sản phẩm tiện lợi hơn cho việc đóng gói với 
phương pháp chế biến được đơn giản hóa hơn rất nhiều.

Nguồn: Euromonitor, HOUSELINK tổng hợp

Nguồn: Deloitte, HOUSELINK tổng hợp
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Sự thay đổi rõ ràng nhất trong tiêu dùng trong thời kỳ Covid thể hiện ở phân khúc thực phẩm. Chi tiêu 

cho thực phẩm tươi sống và chế biến sẵn và thực phẩm đóng hộp tăng cao. Trong khi chi tiêu cho 

đồ uống có cồn giảm do Nghị định số 100 của Chính phủ về một số hạn chế đối với đồ uống có cồn 

tại Việt Nam.

Cũng theo khảo sát của Deloitte, chất lượng, mức độ an toàn và độ tươi sống của thực phẩm là yếu 

tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Và trong lĩnh vực 

nước giải khát, các vấn đề liên quan đến sức khỏe, thương hiệu và hương vị của sản phẩm là những 

yếu tố mà nhà sản xuất phải quan tâm nếu muốn thu hút nhiều khách hàng hơn. Dữ liệu này càng 

khẳng định rõ hơn xu hướng sử dụng các sản phẩm tốt cho sức khỏe trong giai đoạn này của người 

dân.

Nguồn: Deloitte, HOUSELINK tổng hợp

Nguồn: Deloitte, HOUSELINK tổng hợp
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3.6/ SỰ MỞ RỘNG CỦA CÁC CỬA HÀNG TIỆN LỢI
Việc mua sắm qua các kênh buôn bán truyền thống vẫn giữ được ưu thế của mình, đặc biệt là đối với dòng sản phẩm tươi sống-chế biến sẵn và đồ uống có cồn, tuy nhiên nó lại bộc lộ nhiều nhược điểm đối với 

các vấn đề về an toàn, ảnh hưởng môi trường, ..vv. Nhưng đối với các sản phẩm khác trong ngành F&B như bánh kẹo, đố uống không cồn, đồ hộp, thì xu hướng mua sắm trực tuyến và các kênh buôn bán hiện đại 

như siêu thị, cửa hàng tiện lợi đang nỗ lực mở rộng mạng lưới. Có một xu hướng mà các công ty hoạt động trong ngành F&B có thể hướng tới là sự gia tăng mức độ sẵn sàng mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng 

với hầu hết các sản phẩm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nguồn: Deloitte, HOUSELINK tổng hợpNguồn: Deloitte, HOUSELINK tổng hợp
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3.7/ HỆ THỐNG DỮ LIỆU LỚN (BIG DATA) 
VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Hiện tại ở Việt Nam, các sản phẩm công nghệ đã được ứng dụng vào lĩnh vực F&B để tối ưu hóa sản 

lượng, đảm bảo chất lượng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng như: Số hóa, IoT, AI, Máy học 

(Machine learing). Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án có 

ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất và các hoạt động khác, điều này cũng giúp Việt Nam 

nâng cao năng lực kỹ thuật, tay nghề của lao động để thu hút thêm nhiều dự án lớn và đảm bảo sản 

phẩm sản xuất ra phải đạt tiêu chuẩn quốc tế.

MỘT VÀI CÔNG NGHỆ MỚI ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT F&B

THANH TOÁN
NGAY

KIỂM TRA
NGUỒN GỐC
XUẤT XỨ

CÁ NHÂN HÓA
DỰA TRÊN DỮ LIỆU
TỔNG HỢP

TƯƠNG LAI

HIỆN TẠI

QUY TRÌNH

Việc phân tích kết hợp với kiểm 
soát quy trình theo thời gian 
thực cho phép việc sản xuất có 
thể điều chỉnh được ở mỗi 
bước trong quy trình

Bộ phận cảm biến thu thập 
dữ liệu và việc phân tích 
được tiến hành bên ngoài 
để cải thiện việc lựa chọn 
các thông số vận hành

Việc lấy mẫu và kiểm 
tra ngoại tuyến được 
quản lý bởi hệ thống 
hình ảnh 2D

Việc theo dõi tồn kho 
và chuỗi cung ứng 
được hỗ trợ bởi mã 
vạch và cảm biến 
định vị

Lao động tiếp nhận 
đào tạo thông qua 
các văn bản số hóa

Các chương trình an 
toàn cho người lao 
động và quy định lao 
động được kiểm soát 
ngoại tuyến; hồ sơ số 
hóa được tạo thủ 
công

Phương pháp phân tích 
Lean Six Sigma giúp giảm 
thời gian chết

Năng suất và tối 
ưu hóa sản xuất - 
Mfg liên tục

Năng suất và tối 
ưu hóa sản xuất - 
Mfg rời rạc

Bảo dưỡng 
thiết bị

Quản lý chất 
lượng

Quản lý tồn 
kho và chuỗi 
cung ứng

An toàn lao 
động và tuân 
thủ quy định

Đào tạo lao 
động

Sắp xêp thời gian ngừng 
hoạt động theo lịch trình 
để phục vụ công tác bảo 
trì được tăng cường bằng 
cách theo dõi dựa trên bộ 
phận cảm biến

Nhiều loại cảm biến cung cấp 
theo dõi hàng tồn kho và chuỗi 
cung ứng theo thời gian thực, 
giám sát việc vận chuyển và sự 
thay đổi trong lộ trình và đảm báo 
chất lượng sản phẩm mà không 
làm tăng khố lượng công việc 

Các sáng kiến của Lean kết 
hợp với dữ liệu cảm biến, 
phân tích nâng cao và kiểm 
soát quy trình theo thời gian 
thực được sử dụng để dự 
đoán các thông số quy trình 
dựa trên các feature-based

Hệ thông theo dõi chất lượng 
dựa trên cảm biến thúc đẩy 
các hoạt động bảo trì một 
cách tự động, với việc lên lịch, 
đặt hàng các bộ phận cần 
thay thế và hiệu chuẩn lại 
được thực hiện bởi các hoạt 
động phân tích 

Việc giám sát chất lượng sản 
phẩm trong quá trình sản xuất 
được đưa điều chỉnh theo thời 
gian thực thông qua các thông 
số máy; Việc kiểm tra hình ảnh 
3Dđược tăng cường 

Người lao động 
sử dụng tương tác thực tế ảo để 
hiểu rõ hơn về môi trường làm việc 
của họ dựa trên thông tin về quá 
trình hoạt động; Việc đào tạo qua 
thực tế ảo cho phép người lao 
động được trải nghiệm các tình 
huống nguy hiểm một cách thực 
nhất mà không gây ra rủi ro đáng 
kể nào

Tình trạng sức khỏe của công 
nhân được cập nhật theo thời 
gian thực, điều kiện làm việc và 
các quy định luôn luôn sẵn sàng 
thông qua các cảm biến có thể 
được trang bị trên người, cảm 
biến trên thiết bị và việc ghi lại 
các thông số kỹ thuật được thực 
hiện tự động
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3.8/ MỘT SỐ THÁCH THỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 
TRONG NGÀNH

+ Cơ sở hạ tầng cho hệ thống chế tạo, vận chuyển chưa được đầu tư phát triển đúng mức làm tăng chi phí sản xuất và chi phí 

quản lý. Vì vậy việc đầu tư vào sản xuất và khâu vận chuyển sẽ góp phần giúp các nhà đầu tư kiểm soát tốt hơn giá thành và nâng 

cao năng lực sản xuất.

 

+ Thị trường xuất khẩu thiếu tính ổn định do các chính sách về chất lượng sản phẩm liên tục thay đổi và Việt Nam vẫn chưa đáp 

ứng được các yêu cầu trong các Hiệp định thương mại tự do FTA liên quan đến các vấn đề về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm. 

Đó là lý do tại sao các nhà máy trong ngành F&B tại Việt Nam hiện nay đều đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản 

xuất, R&D, phân phối giúp đáp ứng những yêu cầu khắt khe này.

 

+ Tính cạnh tranh cao: Các công ty nước ngoài khi vào thị trường Việt Nam không chỉ phải cạnh tranh gay gắt với hàng hoá sản 

xuất trong nước mà còn với hàng hóa xuất xứ từ các nước khác. Việt Nam là một quốc gia sản xuất lớn đối các sản phẩm nông 

nghiệp như thịt lợn, cà phê, rau quả và đã hội nhập toàn cầu nhờ việc ký kết và thực hiện một loạt các hiệp định FTA, dẫn đến sự 

gia tăng các sản phẩm của các đối tác khác, đặc biệt là các đối tác đến từ châu Á trên các kệ hàng của Việt Nam.
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