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I.
CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ
ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP

1 - TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA VIỆT NAM

TĂNG TRƯỞNG GDP QUÝ II HÀNG NĂM

Tăng trưởng GDP Quý II năm 2022 ước tính tăng 7.72% so với cùng kỳ
năm trước theo tính toán của Tổng cục thống kê (TCTK). Đây là mức tăng
trưởng Quý II cao nhất kể từ một thập kỷ vừa qua. Trong bối cảnh tình
hình thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp với các cú sốc lạm phát ở nhiều
quốc gia ở thời điểm đầu năm 2022 và Việt Nam mới đang ở giai đoạn
đầu của sự tăng trưởng sau đại dịch thì con số tăng trưởng này là vô cùng
ấn tượng cho thấy kinh tế đang có khởi sắc rất rõ nét. Trong đó hơn 39%
đóng góp vào mức tăng đến từ khu vực Công nghiệp và xây dựng.
Từ đầu năm đến nay, Việt Nam luôn được các tổ chức quốc tế đánh giá
cao về khả năng tăng trưởng kinh tế nhờ chiến lược phòng chống dịch
phù hợp đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện các Chương trình và hoạt

2018

2019

CƠ CẤU ĐÓNG GÓP TĂNG TRĂNG GDP QUÝ II/2022

2020

2021

2022

DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG GDP VIỆT NAM NĂM 2022

động phục hồi kinh tế-xã hội. Đơn cử như IMF hay ADB dự báo kinh tế
Việt nam có thể đạt tăng trưởng ở mức 6%, 6.5%. WB thì đặt dự báo ở
mức thấp hơn (5.3%). Đặc biệt S&P Global Ratings dự báo tăng trưởng
GDP Việt Nam thậm chí có thể đạt mức 6.9% trong năm 2022. Mặc dù
con số tăng trưởng quý I hàng năm của Việt Nam có xu hướng tăng và dự
báo về tăng trưởng GDP năm 2022 cũng ở mức lạc quan nhưng Việt
Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều rủi ro ảnh hưởng đến sự phát triển
kinh tế như chiến tranh Nga-Ukraine, chính sách Zero Covid của Trung
Quốc, lệnh trừng phạt của các nước đang áp lên nước Nga,.v..v..

Nông, lâm nghiệp và thủy sản
Dịch vụ

Công nghiệp và xây dựng

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

IMF

ADB

WB

S&P

Nguồn: TCTK, HOUSELINK tổng hợp
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2 - CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP (IIP)
CHỈ SỐ IIP 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Chỉ số IIP của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm
tăng khoảng 9%, trong đó ngành chế biến chế tạo
tăng nhiều nhất (~10%). Chỉ số sản xuất công
nghiệp tổng và của riêng ngành chế biến chế tạo
năm 2022 thấp hơn so với mức tăng cùng kỳ năm
2021 và chỉ cao hơn mức năm 2020, gần ngang
bằng mức cùng kỳ năm 2018.Tuy vẫn duy trì mức
tăng kể từ thời điểm xuất hiện đại dịch, nhưng việc
giá cả thế giới biến động, khan hiếm nguyên vật
liệu, đặc biệt giá nguyên nhiên liệu tăng cao do
ảnh hưởng chiến tranh Nga-Ukraine và chiến dịch
Zero Covid của Trung Quốc đã kìm hãm sự gia
tăng của sản lượng sản xuất.

2018

2019

2020
Tổng
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Chế biến chế tạo

2021

2022

Nguồn: TCTK, HOUSELINK tổng hợp

3 - XUẤT-NHẬP KHẨU LÀ ĐIỂM SÁNG TRONG
NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2022
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Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất
khẩu của Việt Nam đạt hơn 185 tỷ USD, tăng 17.3%
so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó khu vực kinh tế
nước ngoài đóng góp tới 74% thị phần xuất khẩu.
Các doanh nghiệp FDI vẫn là nhóm xuất khẩu chính
của thị trường Việt Nam. Thị trường xuất khẩu lớn

Trung Quốc và Hàn Quốc. Tính chung cán cân
thương mại của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022
đạt xuất siêu 710 triệu USD. Trong khi cùng thời
điểm này năm ngoái Việt Nam nhập siêu tới 1.86 tỷ
USD thì đây là con số rất tích cực cho xuất nhập
khẩu đầu năm nay, dự báo thị trường xuất nhập

nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ, và trong 6 tháng đầu
năm này, thị trường EU đã vượt qua thị trường Trung
Quốc là trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của
Việt Nam với mức tăng trưởng 39% scvk. Nhiều tổ

khẩu tiếp tục sôi động và kì vọng đạt con số 700 tỷ
USD như mục tiêu của Chính phủ.

chức kinh tế lớn đang hạ mức dự báo tăng trưởng
của Trung Quốc bình quân chỉ xoay quanh ngưỡng

chiến tranh Ukranie dẫn đến giá năng lượng tăng
cao, mặc dù xuất khẩu của Việt Nam sang Nga và

3%-4%, đây là mức thấp kỉ lục và chỉ số niềm tin tiêu
dùng giảm liên tiếp kể từ đầu năm, tỷ lệ thất nghiệp
tăng đang là mối rủi ro hiện hữu cho tình hình xuất
khẩu của Việt Nam trong 2 Quý còn lại của năm

Ukraine chỉ chiếm sản lượng không quá đáng kể
nhưng cuộc chiến tranh này cũng gây ra tình trạng
đứt gãy chuỗi cung ứng cả với những nước liên đới,
điều này đã đẩy chỉ số giá xuất khẩu 6 tháng năm

2022.
Ở thị trường nhập khẩu cũng ghi nhận mức tăng

2022 lên đến 8% và chỉ số giá nhập khẩu ghi nhận
mức tăng đặc biệt cao 11.2% svck năm ngoái. Điều
này có thể gây ra những khó khăn cho thị trường

15.5% so với cùng kỳ 2021, đạt giá trị nhập khẩu
hơn 185 tỷ USD. Khu vực doanh nghiệp FDI vẫn
chiếm phần lớn thị trường nhập khẩu với 65% thị
phần. Theo ghi nhận, Việt Nam nhập nhiều nhất từ

xuất khẩu của Việt Nam do các nước sẽ có nhu cầu
nhập khẩu từ những nguồn giá rẻ hơn của Việt Nam
trong bối cảnh lạm phát đặc biệt ở các nước phát
triển đang tăng cao kỉ lục.

Thời điểm đầu năm 2022 do ảnh hưởng bởi cuộc
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XUẤT KHẨU
17.3% SVCK

NHẬP KHẨU
15.5% SVCK

185.94 tỷ USD

XUẤT SIÊU

710

triệu USD

185.23 tỷ USD

Khu vực kinh tế trong nước:

Khu vực kinh tế trong nước:

Khu vực kinh tế nước ngoài:

Khu vực kinh tế nước ngoài:

26%

74%

20%

35%

16.3%

Thị trường xuất khẩu:

Hoa kỳ

23%

65%

15.2%
15.6%

Thị trường nhập khẩu:

EU

39%

Trung Quốc

21.7%

Hàn Quốc

39.5%

Hiện tại theo thống kê, Việt Nam tham gia vào 17 hiệp định FTA, trong đó có 2 hiệp định đang đàm phán
và 15 hiệp định đã có hiệu lực. Mới nhất là Hiệp định RCEP được ký giữa ASEAN với các nước như Trung
Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và New Zealand. Trong đó việc xuất khẩu sang các thị trường ký FTA với
Việt Nam có xu hướng giảm từ năm 2018 đến năm 2021. Một trong những lý do dẫn đến sự sụt giảm này
là do một số nước trong các hiệp định FTA đã có hiệp định thương mại với Việt Nam từ trước với những
quy định lỏng lẻo lơn và mức thuế quan tương đương. Tuy nhiên cần nhận định rằng Việt Nam vẫn chưa
khai thác hết lợi thế mà các FTAs này mang lại, trong đó Việt Nam gặp nhiều rào cản về quy tắc xuất xứ
hàng hóa, đòi hỏi hàng hóa phải sử dụng nguyên vật liệu có xuất xừ từ các nước có trong hiệp định hoặc
được chỉ định. Trong khi đó nguyên vật liệu chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc dẫn đến sản lượng

GIÁ TRỊ VÀ CHỈ SỐ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM 6 THÁNG NĂM 2022

hàng hóa có thể xuất khẩu theo đúng yêu cầu hiệp định vẫn chưa cao.

TỔNG KIM NGẠCH XUẤT KHẨU SANG CÁC THỊ TRƯỜNG KÝ FTA

2018
Giá trị xuất khẩu (tỷ USD)

2019

2020
Giá trị nhập khẩu (tỷ USD)

2021
CPI giá xuất khẩu

2022
CPI giá nhập khẩu

Nguồn: GSO, TCHQ, HOUSELINK tổng hợp

2018

2019

2020

Kim ngạch XK tận dụng ưu đãi thuế quan theo FTA

2021
Khác
Nguồn: VCCI, MOIT, HOUSELINK tổng hợp
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https:/ pebsteel.com/vi/

II. MỘT SỐ YẾU TỐ TRỰC TIẾP

ẢNH HƯỞNG TỚI THU HÚT
ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP

1 - LAO ĐỘNG

PHÂN BỔ PHẦN TRĂM DÂN SỐ HỘ GIA ĐÌNH THEO NHÓM TUỔI
VÀ GIỚI TÍNH

LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN PHÂN THEO NGHỀ NGHIỆP

Tuổi

Theo khảo sát của GSO vào cuối năm 2020, hiện tại
Việt Nam đang ở trong giai đoạn dân số vàng. Hình

85+

tháp dân số thể hiện dân số trong độ tuổi 25-49 là lớn
nhất, điều này cho thấy Việt Nam vẫn đang tiếp tục
duy trì tỷ lệ lớn dân số trong độ tuổi lao động. Trong
đó những người trong độ tuổi lao động từ 15 tuổi trở
lên phân bổ tương đối đồng đều giữa các vùng miền

75-79

và số lượng lao động ngành Công nghiệp và xây
dựng hiện vẫn đang có xu hướng tăng trưởng.
Tuy nhiên xét về lĩnh vực nghề nghiệp, số lượng lao
động có chuyên môn trung bình và cao vẫn chiếm tỉ lệ
thấp. Điều này đặc biệt thể hiện rất rõ ràng trong các
doanh nghiệp vốn FDI khi ở hầu hết các ngành nghề
vẫn chủ yếu là lao động có trình độ kỹ năng thấp và
trung bình. Bài toán về tìm kiếm lao động chuyên môn
cao, dặc biệt ở mức độ quản lý trở lên vẫn là bài toán
khó trong thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay.

80-84
70-74
65-69
Chuyên môn
kỹ thuật bậc cao

60-64
55-59
50-54

Chuyên môn
kỹ thuật bậc trung

2016

45-49

2017

2018

Thợ thủ công
và các thợ khác
có liên quan
2019

Thợ lắp ráp và
vận hành máy móc,
thiết bị

Sơ bộ 2020
Nguồn: TCTK, HOUSELINK tổng hợp

40-44
35-39

CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP FDI THEO
TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG

30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
6

4

2

0

2

4

6

Phần trăm
Nam

Nữ
Nguồn: UNICEF, GSO

Lắp ráp ô
tô/xe máy

May mặc

Điện tử

Chế biến thực
phẩm & Đồ
uống

Hóa chất/
Nội thất

Da giày

Việc làm có kỹ năng cao
Việc làm kỹ năng thấp
Việc làm có kỹ năng trung bình và trung bình thấp
Nguồn: ILSSA, HOUSELINK tổng hợp
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MỨC LƯƠNG TRUNG BÌNH TẠI CÁC NƯỚC (USD/MONTH)

Mức thu nhập bình quân cho người lao động trong mảng Công nghiệp và xây dựng đang ở mức cao hơn so
với mặt bằng chung. Tuy nhiên so với thời điểm năm 2020 thì mức thu nhập lại đi xuống vào thời điểm Quý
3 năm 2021 do đây là giai đoạn đặc biệt khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vào Quý 4 năm 2021
con số đã có sự tăng lên nhưng mức tăng vẫn còn thấp. Đặc biệt khi so sánh với các nước trong khu vực,
mức lương cho lao động tại Việt Nam vẫn ở mức thấp so với các quốc gia lân cận như Trung Quốc, Thái Lan,
Malaysia. Đây được coi là một trong những yếu tố giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà
đầu tư nước ngoài. Và kể cả khi Việt Nam áp dụng chế độ tăng lương 6% vào năm 2022 nhưng xét về tổng
thể, mức tăng này vẫn không quá lớn so với các nước láng giềng khác.
China

Malaysia

Thailand

Vietnam

Indonesia

Nguồn: Trading Economics, HOUSELINK tổng hợp

THU NHẬP BÌNH QUÂN HÀNG THÁNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG (TRIỆU ĐỒNG)

MỨC TĂNG/GIẢM LƯƠNG TỐI THIỂU GIAI ĐOẠN 2014 - 2021

2014
Q.3/20

Q.4/20
Chung

Q.3/21

Vietnam

Công nghiệp và xây dựng
Nguồn: TCTK, HOUSELINK tổng hợp
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2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Q.4/21
Trung Quốc

Malaysia

Thailand

Indonesia

Nguồn: Trading Economics và LuatVietNam, HOUSELINK tổng hợp

Khó khăn trong việc tuyển dụng lao động theo yêu cầu nằm trong top những khó khăn lớn nhất trong việc
triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt đối với doanh nghiệp FDI thì vấn đề lao động này đứng

KHU VỰC DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC

KHU VỰC DOANH NGHIỆP FDI

thứ 2 trong số các vấn đề ảnh hưởng nhiều nhất. Đặc biệt sau 2 năm dịch Covid-19 ảnh hưởng cộng với giá
nhiên liệu và các sản phẩm thiết yếu khác tăng cao thì xu hướng người lao động tìm kiếm cơ hội ở môi trường
thu nhập tốt hơn, dịch chuyển về địa phương cho chi phí ở khu vực thành thị ngày càng đắt đỏ là một trong
những nguyên nhân lớn dẫn đến tình trạng khó tuyển dụng lao động. Việc Khu công nghiệp hay Nhà đầu tư
quan tâm, đẩy mạnh phát triển những hình thức hạ tầng tiện ích xã hội như nhà ở, trường học,..v..v bên cạnh
việc cạnh tranh về mức thu nhập với các Công ty khác sẽ giúp thu hút hơn lực lượng lao động cống hiến lâu
dài cho doanh nghiệp.

TOÀN NGÀNH

KHU VỰC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Nhu cầu Khó khăn
Tính
Thiếu
cạnh tranh thị trường về tài chính nguyên,
nhiên,
của hàng trong nước
vật liệu
trong nước
thấp
cao

Lãi suất Không tuyển
vay vốn dụng được
cao
lao động
theo
yêu cầu

Thiếu Tính cạnh
Nhu cầu Không tuyển Nhu cầu Tính cạnh
thị trường dụng được thị trường tranh của nguyên, tranh của
quốc tế
lao động trong nước hàng trong nhiên, hàng nhập
thấp
theo
nước cao vật liệu khẩu cao
thấp
yêu cầu
Nguồn: TCTK, HOUSELINK tổng hợp

CÁC VẤN ĐỀ CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG QUAN TÂM HIỆN NAY
Việc làm, thu nhập
Giá cả các mặt hàng thiết yếu
Tình hình dịch bệnh
An toàn vệ sinh thực phẩm
An toàn giao thông
Nhà ở
Tính
cạnh tranh
của hàng
trong nước
cao

Nhu cầu
Khó khăn
thị trường về tài chính
trong nước
thấp

Thiếu
nguyên,
nhiên,
vật liệu

Không tuyển
dụng được
lao động
theo
yêu cầu

Nhu cầu Khó khăn
Tính
Thiếu Không tuyển Thiết bị
cạnh tranh thị trường về tài chính nguyên, dụng được công nghệ
lạc hậu
nhiên, lao động
của hàng trong nước
vật liệu
theo
trong nước
thấp
yêu cầu
cao
Nguồn: TCTK, HOUSELINK tổng hợp
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An ninh trật tự tại các khu trọ
Nhà trẻ, trường học
Địa điểm sinh hoạt văn hóa
Nguồn: Liên đoàn lao động, HOUSELINK tổng hợp

2 - NHÀ NƯỚC CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI HÀNG LOẠT
CHÍNH SÁCH THU HÚT VÀ THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ

_
Khu công nghiệp
hỗ trợ, chuyên ngành,
công nghệ cao

Thay thế cho Nghị định số 82/2018/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế là Nghị định số
35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế chính thức có hiệu lực kể từ ngày
15/7/2022. Nghị định mới này được kì vọng sẽ giúp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giảm bớt thủ
tục hành chính cho doanh nghiệp…Một số điểm chính của Nghị định 35 có thể được kể đến như:

_

_
Khu công nghiệp
sinh thái

_
_
_

Về thành lập
Khu công nghiệp (KCN)

hướng xây dựng, phương án phát triển hệ thống Khu công nghiệp, Khu
kinh tế được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch
_

12

Bãi bỏ quy định về lập, điều chỉnh, bổ sung và phê duyệt quy hoạch phát
triển Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Thay thế bằng quy định về phương

Bãi bỏ thủ tục thành lập khu công nghiệp. Khu công nghiệp được xác
định là đã được thành lập kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định
hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư và/hoặc các chứng nhận khác
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Miễn, giảm tiền thuê đất, ưu tiên vay vốn tín dụng, đưa vào danh mục
thu hút đầu tư
Ưu tiên vay vốn ưu đãi từ nhiều quỹ của Việt Nam
Ưu tiên tham gia các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, chương trình xúc tiến
đầu tư
Ưu tiên cung cấp thông tin có liên quan về thị trường công nghệ, khả
năng hợp tác để thực hiện cộng sinh công nghiệp trong lĩnh vực hoạt
động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

NGHỊ ĐỊNH 35/2022/NĐ-CP
_

Nhà nước khuyến khích và có biện pháp hỗ trợ các tổ chức, cá nhân
đầu tư mới hoặc chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần khu công nghiệp
đã được thành lập sang hoạt động theo loại hình KCN hỗ trợ, KCN
chuyên ngành, KCN công nghệ cao
Miễn, giảm tiền thuê đất, ưu tiên vay vốn tín dụng, đưa vào danh mục
thu hút đầu tư

_

Chuyên gia, người lao động được phép tạm trú, lưu trú ở cơ sở lưu trú

_

tại khu công nghiệp để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của
doanh nghiệp và thực hiện theo quy định. Trường hợp cần thiết,
chuyên gia, quản lý, giám đốc người nước được phép tạm trú tại doanh
nghiệp trong khu công nghiệp
Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở để cho

Hỗ trợ chuyên gia,
người lao động

các đối tượng là người lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu
kinh tế thuê, mua, thuê mua

Ngoài ra Chính phủ cũng thực hiện một số những ưu đãi cho nhà đầu tư

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, một số nước đặc biệt là các quốc gia mới nổi và đang phát triển luôn cố gắng tăng

nước ngoài nhằm thu hút hơn nhà đầu tư nước ngoài đến và phát triển
kinh doanh tại Việt Nam như:

cường thu hút đầu tư nước ngoài, chủ yếu dựa trên các ưu đãi về thuế. Theo kết quả khảo sát của Tax foudation năm 2021, mức thuế
suất doanh nghiệp danh nghĩa của Việt Nam đang ở mức 20%, đây là mức thuế suất khá hấp dẫn. Và vào tháng 2 năm 2022, Việt Nam
chính thức tham gia vào Công ước đa phương về thực hiện các biện pháp liên quan đến Hiệp định nhằm ngăn ngừa xói mòn cơ sở tính

• Ưu đãi về đất đai
(i)

Giảm 50% tiền thuê đất trong giai đoạn 2011-2014;
(ii) Điều chỉnh giảm tỷ lệ tính đơn giá thuê đất chung từ 1,5% -> 1%.
(iii) Áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất trong việc xác định giá đất để tính

thuế và chuyển dịch lợi nhuận (MLI). Theo đó, kể từ năm 2023, điều khoản về mức thuế tối thiểu toàn cầu 15% dự kiến sẽ có hiệu lực.
Mức thuế được đặt ra nhằm tránh tình trạng các nước giảm thuế ưu đãi quá sâu, tình trạng trốn thuế, tránh thuế,..v..v. Tuy Việt Nam có
quyền không áp dụng toàn bộ một số nội dung nhưng việc áp thuế tối thiểu toàn cầu này cũng sẽ ảnh hưởng tới sức cạnh tranh thu hút
đầu tư của Việt Nam, nhưng đổi lại công tác này cũng là động lực để Việt Nam sắp tới có những chính sách và hành động nhằm tăng
cường cạnh tranh bằng môi trường đầu tư, cơ sở hạ tầng, nhân lực...v.v.

thu tiền thuê đất
THUẾ SUẤT DOANH NGHIỆP DANH NGHĨA NĂM 2021

• Ưu đãi về thuế
(i)

Miễn thuế vốn: Chính phủ không thu thuế trên các khoản chuyển
nhượng hay phần kiếm được từ cổ phiếu.

(ii) Miễn giảm thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), mức thuế
suất ưu đãi cao nhất là 10% trong thời hạn 15 năm và miễn thuế 4

năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với các
dự án đầu tư mới trong một số lĩnh vực đặc thù, khuyến khích phát
triển như công nghệ thông tin, phần mềm, năng lượng tái tạo, lĩnh
vực bảo vệ môi trường...
(iii) Miễn giảm các loại thuế thu nhập khác (thuế doanh thu, lợi tức)
(iv) Miễn giảm thuế hàng tư liệu sản xuất nhập khẩu (vốn).
Cambodia

China

Việt Nam

Indonesia

India

Thailand

Philippines

Trung bình

Mức thuế suất
Nguồn: Tax foundation, HOUSELINK tổng hợp
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https://atad.vn/vi/

III.
HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP

1 - HẠ TẦNG TIỆN ÍCH KHU CÔNG NGHIỆP

GIAO THÔNG NỘI BỘ VỀ SỐ LÀN

1.1 Hạ tầng kỹ thuật

• Giao thông nội bộ

công nghiệp. Theo đó, việc sử dụng 4 làn xe đường chính và 2 làn xe
đường phụ chiếm phần lớn (gần 70%) đặc biệt với các KCN hoạt động
từ năm 2003 đến 2009 một phần do đây là giai đoạn nhiều KCN được
xây dựng và đi vào hoạt động, tiếp theo là giao thông nội bộ với 2 làn
đường chính và 2 làn đường phụ (chiếm khoảng 11%). Sau năm 2009
cho đến nay, việc xây dựng với quy mô đường 8 làn xe hầu như không
còn được áp dụng nữa do quỹ đất không còn nhiều. Giao thông nội bộ
trong các KCN hiện nay đã cơ bản hoàn thành với chất lượng tốt, đáp
ứng nhu cầu di chuyển nội bộ trong KCN. Với thiết kế cơ bản theo kiểu
bàn cờ giúp việc đi lại trong KCN được thuận tiện, dễ dàng.

Đường chính: 6 làn xe

Đường chính: 2 làn xe
Đường phụ: 2 làn xe

Đường chính: 6 làn xe
Đường phụ: 2 làn xe

Đường chính: 4-6 làn xe
Đường phụ: 2 làn xe

Đường chính: 8 làn xe
Đường phụ: 2-4 làn xe

Đường phụ: 2 làn xe

Hạ tầng giao thông

Theo kháo sát của chúng tôi về hạ tầng giao thông nội bộ của 277 KCN
trên cả nước, việc xây dựng một số đường xung quanh KCN hiện nay
đã cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế cơ sở hạ tầng giao thông nội khu

Đường chính: 4 làn xe

Giao thông nội bộ
về số làn

Đường phụ: 4 làn xe

1991 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Tổng

Đường chính: 2 làn xe
Đường phụ: 2 làn xe
Đường chính: 4 làn xe

1

1

1

2

1

1

1

1

6

4

4

8

3

1
2

3

1

1

5

2

2

2

1

1

6 10 13 14 17

17

20 14 7

2

3

2

2

4

2
4

4

2

2

1
6

2

5

6

1

1

6

3

1

3

32

4

4

198

Đường phụ: 2 làn xe

2

Đường chính: 4-6 làn xe

1

1

18

1

Đường phụ: 2 làn xe

1

Đường chính: 6 làn xe
Đường phụ: 2 làn xe

1
1

Đường chính: 6 làn xe

1
1

1

1

1

1

1

3

1

2

2

2

1

1

2

2

1

1
1

2

14

1

1

1

Đường phụ: 4làn xe

1

Đường chính: 8 làn xe

1

1

8

Đường phụ: 2-4 làn xe
Khác
Tổng

1

1
3

1 2 4
8 10 11

1
10 5

2

2
5

2 4 2 8 5 9 3 4
8 14 21 19 34 28 41 25 13

15

2
6

2
8

1
8

4 2 6 3 1
14 10 13 10 9

6 2
10 8

3
11

1 81
1 366

Nguồn: HOUSELINK
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Về độ rộng đường, chúng tôi nhận thấy có tới gần 70% đường chính có độ rộng từ 30m-40m, và 35%
đường phụ rộng 20m-25m. Độ rộng đường này được coi là khá phù hợp và tạo nhiều điều kiện thuận lợi
cho người tham gia giao thông trong KCN. Và thậm chí các KCN thuộc nhóm 3 (theo phân nhóm khoảng
cách đến các thành phố lớn), ngoài bề rộng từ 30m-40m thì có tới gần 34% các KCN thuộc nhóm này
xây dựng bề rộng đường lên tới 40m-90m do diện tích đất của các KCN nhóm này tương đối lớn và các
Chủ đầu tư muốn tạo thêm yếu tố hấp dẫn bù đắp lại khoảng cách xa tới các thành phố lớn của các KCN
này. Các KCN tại Việt Nam rất quan tâm đến độ rộng đường nội bộ khi triển khai xây dựng hạ tầng trong
KCN, đây cũng được coi là một trong những yếu tố thuận lợi góp phần làm tăng sự hài lòng của Chủ đầu
tư khi đầu tư dự án vào KCN.

ĐỘ RỘNG CỦA ĐƯỜNG CHÍNH TRONG
KHU CÔNG NGHIỆP

ĐỘ RỘNG CỦA ĐƯỜNG PHỤ TRONG KHU
CÔNG NGHIỆP

• Giao thông kết nối
Hiện nay, có rất nhiều các loại hình giao thông đường bộ được xây dựng gần hoặc thậm chí đi xuyên qua
các khu công nghiệp như các cao tốc, tỉnh lộ, nhưng chiếm phần lớn là các tuyến quốc lộ (70,22%) so với
tổng các loại hình giao thông. Thậm chí các KCN ở miền Bắc còn có tới 11% KCN tiếp giáp trực tiếp với
đường cao tốc và nếu tính riêng các KCN thuộc nhóm 3 (theo khoảng cách tới các thành phố lớn) thì con
số này là 18%. Đây là một yếu tố rất hấp dẫn, các Chủ đầu tư hoàn toàn có thể yên tâm về giao thông khi
đầu tư dự án tại các KCN ở Việt Nam nói chung và ở miền Bắc nói riêng.
Ở khu vực miền trung, chỉ có 2 loại hình giao thông được xây dựng xung quanh các khu công nghiệp là
các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Trong đó quốc lộ chiếm số lượng cực lớn (88,73%), qua đó có thể thấy rõ các
khu công nghiệp miền trung được thiết kế và xây dựng tập trung dọc theo những tuyến đường trọng yếu
của quốc gia. Còn tại miền Nam, gần 60% KCN tiếp giáp với quốc lộ. Hệ thống giao thông tại Việt Nam
đang được chú trọng cải thiện và xây mới các tuyến đường cao tốc và vành đai rất nhiều. Mặc dù vậy vẫn
còn tình trạng chậm tiến độ, nếu đẩy nhanh được những dự án này thì việc di chuyển, giao thương của
các KCN sẽ càng thuận lợi hơn rất nhiều.

PHÂN LOẠI ĐƯỜNG CẠNH KHU CÔNG NGHIỆP

Quốc lộ
Trên 10m tới 40m
Trên 40m

Từ 15m tới 25m
Trên 25m tới 30m

Trên 20m tới 25m
Từ 7m tới 15m

Trên 15m tới 20m
Trên 25m tới 45m

Tỉnh lộ
Cao tốc
Quốc lộ, tỉnh lộ

Nguồn: HOUSELINK
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PHÂN LOẠI ĐƯỜNG CẠNH KHU CÔNG NGHIỆP
Ở MIỀN BẮC

PHÂN LOẠI ĐƯỜNG CẠNH KHU CÔNG NGHIỆP
Ở MIỀN TRUNG

Quốc lộ
Tỉnh lộ

PHÂN LOẠI ĐƯỜNG CẠNH KHU CÔNG NGHIỆP
Ở MIỀN NAM

Quốc lộ
Tỉnh lộ

Quốc lộ
Tỉnh lộ

Cao tốc

Quốc lộ, tỉnh lộ

Cao tốc

Quốc lộ, tỉnh lộ

Nguồn: HOUSELINK

Khi chúng tôi phân định các KCN ở các miền theo
nhóm khoảng cách tới cao tốc, sân bay, cảng biền
gần nhất. Chúng tôi nhận thấy vì địa phận miền

PHÂN LOẠI NHÓM KHOẢNG CÁCH
TỚI CAO TỐC Ở MIỀN BẮC

PHÂN LOẠI NHÓM KHOẢNG CÁCH
TỚI CẢNG BIỂN Ở MIỀN TRUNG

PHÂN LOẠI NHÓM KHOẢNG CÁCH
TỚI CẢNG BIỂN Ở MIỀN NAM

Trung là nơi có giáp ranh với biển nên các khu
công nghiệp được bố trí rất gần với các cảng biển
(57,75% tổng số khu công nghiệp miền Trung)
thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu và giao thương
hàng hóa. Và ở miền Nam các KCN gần cảng biển
cũng chiếm tới gần 50%. Trái ngược với miền
Trung, các khu công nghiệp ở miền bắc lại cách
khá xa các cảng biển, nhưng lại khá gần với cao
tốc (91,74% tổng số khu công nghiệp miền Bắc).

Dưới 30km

Dưới 30km

Dưới 30km

Từ 30km tới 70km

Từ 30km tới 70km

Từ 30km tới 70km

Trên 70km

Trên 70km

Trên 70km
Nguồn: HOUSELINK
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Hạ tầng về điện

NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN CHÍNH TRONG
KHU CÔNG NGHIỆP

KHU CÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG ĐIỆN MẶT TRỜI

Theo khảo sát, nghiên cứu của chúng tôi, hiện nay hơn 70% các
KCN trên cả nước sử dụng nguồn điện từ lưới điện quốc gia với
công suất điện 22/110kV. Nhưng những năm gần đây các KCN
bắt đầu chú ý tới việc sử dụng nguồn điện tái tạo từ năng lượng
mặt trời hay điện gió. Có khoảng 8% các KCN đã xây dựng hệ
thống điện mặt trời nội khu. Việc các dự án nhà máy năng lượng tái
tạo đang được xây dựng với tần suất đều đặn các năm và ngày
càng nhiều nhà máy lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời áp
mái. Khi các Chủ đầu tư đặc biệt là các Chủ đầu tư FDI đang đặc
biệt quan tâm tới việc sử dụng điện tái tạo và công nghệ kỹ thuật
xanh, kết hợp với chính sách của Nhà nước đạt phát thải ròng
bằng 0 vào năm 2050 thì việc các KCN sử dụng năng lượng điện
tái tạo và xây dựng nhà máy xử nước thải, rác thải sẽ góp phần thu
hút nhiều hơn những nguồn vốn đầu tư chất lượng. Đặc biệt việc
phát triển các KCN sinh thái, thu hút nguồn vốn đầu tư xanh đang
trở thành xu hướng không những trên thế giới mà còn ở Việt Nam

Lưới điện quốc gia
Lưới điện quốc gia, nhiệt điện

Không

Có

Lưới điện quốc gia, điện mặt trời
Lưới điện quốc gia, điện mặt trời, điện gió

Nguồn: HOUSELINK

Nhiệt điện

SẢN LƯỢNG ĐIỆN SẢN XUẤT THEO QUY HOẠCH ĐIỆN 8

với việc có 5 KCN được thử nghiệm áp dụng mô hình KCN sinh
thái, mang lại hiệu quả cao về việc giảm phát thải thì một số các
Chủ đầu tư của các KCN lớn cũng đang dần chuyển đổi sang mô
hình KCN sinh thái này.
Hiện tại

2030
Điện than

2045

Năng lượng tái tạo (không tính thủy điện)
Nguồn: Quy hoạch Điện 8, HOUSELINK tổng hợp
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Hạ tầng nước cấp, xử lý nước thải và rác thải

Đa số các KCN trên cả nước xây dựng hệ thống cấp nước với công
suất 10,000 – 20,000 m3/ngày đêm (36%). Về hệ thống xử lý
nước thải, đa phần các khu có hệ thống xử lý nước thải với công
suất dưới 5,000m3/ngày đêm (38%). Cá biệt có khu vực miền
Nam, đối với các KCN có khoảng cách dưới 30km so với thành
phố Hồ Chí Minh có tới gần 45% KCN có công suất xử lý nước thải
từ 5,000-10,000 m3/ngày đêm.

PHÂN LOẠI NHÓM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

PHÂN LOẠI NƯỚC CẤP

NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI

Về nhà máy xử lý rác thải, hiện tại đa số các KCN trên cả nước
không có hệ thống nhà máy xử lý rác thải riêng (92%), chủ yếu vẫn
sử dụng dịch vụ của địa phương. Cá biệt có các KCN ở khoảng
cách dưới 30km tại miền Bắc có gần 20% số KCN có nhà máy xử
lý rác thải.
Qua đây chúng tôi nhận định việc xử lý nước thải và rác thải chưa
được Chủ đầu tư KCN chú trọng nhiều. Trong khi đây là một trong
những vấn đề cần phải được quan tâm nhiều hơn để đảm bảo
mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 theo cam kết của Chính
phủ Việt Nam tại Cop26.

Dưới 5000 m3/ngày

Từ 1000 tới 20000 m3/ngày

Từ 5000 tới dưới 10000 m3/ngày

Trên 20000 m3/ngày

Khác

Dưới 5000 m3/ngày

Từ 10000 tới 20000 m3/ngày

Từ 5000 tới dưới 10000 m3/ngày

Trên 20000 m3/ngày

Khác

Không

Có

Nguồn: HOUSELINK

19

Báo cáo phát triển hạ tầng khu công nghiệp Việt Nam Q2/2022

1.2 Hạ tầng xã hội
Nhà ở công nhân và chuyên gia

NHÀ Ở CÔNG NHÂN VÀ NHÀ Ở CHUYÊN GIA
TRÊN CẢ NƯỚC

Hiện nay, đa số các khu công nghiệp đều chưa có nhà ở cho công nhân
và chuyên gia. Đây là 1 vấn đề khá nghiêm trọng vì hầu hết các khu
công nghiệp ở xa trung tâm, xa các khu dân cư nên việc di chuyển đi lại
của các công nhân và các chuyên gia làm việc tại nhà máy là bất tiện.
Theo nghiên cứu của chúng tôi, có khoảng 50% trên tổng các khu công
nghiệp trên cả nước chưa có chỗ ở cho những người làm việc trực tiếp
tại khu công nghiệp. Con số KCN có xây dựng nhà ở cho công nhân và
chuyên gia ở mức 51% trên cả nước. Đặc biệt con số KCN có xây dựng
nhà ở công nhân và chuyên gia ở miền Bắc là gần 53% trong đó các
KCN ở nhóm khoảng cách dưới 30km so với các thành phố lớn có tới
hơn 70% số khu có xây dựng hạ tầng xã hội này, hai nhóm còn lại đều
dưới 50%. Nhưng ở miền Nam trung bình có tới 62% KCN có loại hình
nhà ở công nhân và chuyên gia. Trong đó cả 3 nhóm KCN theo khoảng
cách đều có số lượng khu có nhà ở công nhân và chuyên gia ở mức
cao. Ở miền Trung chưa có nhiều KCN có loại hình này.

NHÀ Ở CÔNG NHÂN VÀ NHÀ Ở CHUYÊN GIA Ở MIỀN NAM

Không
Có

Khoảng cách tới thành phố: < 30km

Không

Có

NHÀ Ở CÔNG NHÂN VÀ NHÀ Ở CHUYÊN GIA
Ở MIỀN BẮC

Không
Có

Khoảng cách tới thành phố: 30km đến <70km

Những con số này đã nói lên được thực tế rằng việc xây dựng nhà ở cho
công nhân và chuyên gia đang được đẩy mạnh, nhằm mục đích an cư
cho người lao động. Do thực tế tình hình lao động đang là vấn đề nhức
nhối, hệ thống nhà ở cho người lao động bao năm nay vẫn là mối lo của
nhiều lao động. Thì nay khi các KCN quan tâm nhiều hơn tới hệ thống
nhà ở cho công nhân và chuyên gia sẽ là điều kiện để thu hút và giữ
chân lao động tốt hơn.

Không
Có

Khoảng cách tới thành phố: >70km
_
Không

Có

Khoảng cách tới thành phố: < 30km
Nguồn: HOUSELINK
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Tiện ích xã hội trong KCN (Trung tâm thương mại/Siêu thị/Chợ/
Bệnh viện/Trường học/Ngân hàng)
Cả nước có khoảng 62% số KCN có các dịch vụ tiện ích cho người lao động trong KCN hoặc
ở rất gần KCN. Tuy việc xây dựng nhà ở công nhân và chuyên gia ở miền Nam và miền Trung
chưa được quá chú trọng, nhưng những tiện tích xã hội khác cho người lao động như trung
tâm thương mại, chợ, bệnh viện, trường học, ngân hàng lại là những hạ tầng được các KCN
tại 2 miền này quan tâm hơn khi ở miền Trung có tới 93% KCN có các hạ tầng tiện ích xã hội
trong KCN và hoặc gần các hạ tầng tiện ích này. Và ở miền Nam con số này là 67%. Xét chung
mặt bằng các KCN cả nước, có tới hơn 60% các KCN có các hạ tầng tiện ích xã hội này.

Một vài khu vực có tỷ lệ KCN có hệ thống tiện ích xã hội nhiều tại từng vùng.
CÁC TIỆN ÍCH CHO CÔNG NHÂN TRONG KHU CÔNG NGHIỆP (TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI/SIÊU THỊ/CHỢ/
BỆNH VIỆN/TRƯỜNG HỌC/NGÂN HÀNG)
Có

Không

Như chúng tôi đã nhận định về hạ tầng nhà ở công nhân và chuyên gia ở trên, việc xây dựng
và hoàn thiện các loại hình hạ tầng xã hội đang là xu hướng và chỉ khi các KCN có thể xây
dựng và hoàn thiện các hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người lao động
thì khả năng thu hút và duy trì nguồn lao động ổn định phục vụ sản xuất của các nhà máy

MIỀN

MIỀN

TRUNG

BẮC

trong KCN mới có thể được đảm bảo.

CÁC TIỆN ÍCH CHO CÔNG NHÂN TRONG KHU CÔNG NGHIỆP (TRUNG TÂM
THƯƠNG MẠI/SIÊU THỊ/CHỢ/BỆNH VIỆN/TRƯỜNG HỌC/NGÂN HÀNG)

_ 7km
Khoảng cách tới thành phố: >

Có
Không

MIỀN
NAM

Nguồn: HOUSELINK
Nguồn: HOUSELINK
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Dịch vụ hải quan, an ninh, phòng cháy chữa cháy và các dịch vụ khác

Khi nghiên cứu về tiện ích dịch vụ hải quan trong KCN, hiện nay số lượng hải quan trong các khu công

Ngoài ra chúng tôi còn nhận thấy trên cả nước có 6 khu công nghiệp có dịch vụ 1 cửa và trong đó miền

nghiệp đang chiếm tỉ lệ khá nhỏ (31,42% tổng số khu công nghiệp cả nước) nhưng vẫn đang tiếp tục có
xu hướng gia tăng. Về các vấn đề liên quan tới an ninh và phòng cháy chữa cháy, theo ghi nhận qua khảo
sát, hầu như các KCN tại Việt Nam đều trang bị phòng cháy chữa cháy và có đội ngũ an ninh..

nam sở hữu 5 khu công nghiệp. Đây là một dịch vụ khá mới của các KCN cung cấp đầy đủ dịch vụ hỗ trợ
trước, trong và sau khi xây dựng, lắp đặt nhà máy của các Chủ đầu tư. Việc hoàn thiện và liên tục cung cấp
những dịch vụ, hạ tầng mới phục vụ nhu cầu của Chủ đầu tư và người lao động sẽ giúp KCN ở Việt Nam
tăng khả năng cạnh tranh hơn rất nhiều, đặc biệt trong tình trạng hai yếu tố hấp dẫn nhất là lao động giá
rẻ và thuế ưu đãi đang ngày càng thắt chặt hơn

TỔNG TRUNG BÌNH SỐ LƯỢNG HẢI QUAN TRÊN SỐ LƯỢNG KHU CÔNG NGHIỆP THEO NĂM
DỊCH VỤ 1 CỬA TRONG KHU CÔNG NGHIỆP
Có

1990

2000

2010

2020
Nguồn: HOUSELINK
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Không

Nguồn: HOUSELINK

2 - QUY HOẠCH, TỶ LỆ LẤP ĐẦY VÀ GIÁ THUÊ CÁC LOẠI HÌNH
BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
Trong phần nội dung này, chúng tôi sẽ phân chia nhóm
các Khu công nghiệp trên toàn quốc dựa theo khoảng
cách địa lý từ Khu công nghiệp tới trung tâm các thành
phố lớn gần nhất. Dựa vào đó, chúng tôi phân các Khu
công nghiệp theo các nhóm như sau:
Nhóm 1: Cách trung tâm thành phố lớn <30km

Nhóm 2: Cách trung tâm thành phố lớn từ 30km – 70km
Nhóm 3: Cách trung tâm thành phố lớn >70km
Các thành phố lớn của từng miền được xác định là:
Miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng

Miền Trung: Đà Nẵng
Miền Nam: Thành phố Hồ Chí Minh
Trong phạm vi toàn quốc, có tổng cộng 370 Khu công
nghiệp (1) đã đi vào hoạt động với tổng diện tích quy
hoạch đạt 136.247 hecta. Tỷ lệ lấp đầy trung bình(2) của
các khu công nghiệp đạt 79%.

PHÂN BỔ KHU CÔNG NGHIỆP THEO NHÓM KHOẢNG CÁCH

Khi phân nhóm theo khoảng cách đến các thành phố lớn,
chúng tôi nhận thấy có tới 55% KCN cách trung tâm các
thành phố hơn 70km, 29% các KCN cách trung tâm các
thành phố lớn từ 30-70km và chỉ có 16% các KCN cách
trung tâm các thành phố lớn dưới 30km. Các KCN đang
tập trung phần lớn ở các tỉnh thành cách xa các thành
phố lớn ( Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh).
Trong đó các KCN nhóm 1 đang có tỷ lệ lấp đầy rất cao,
tới 86%. Các KCN nhóm 2 và nhóm 3 có tỷ lệ lấp đầy
không quá chênh lệch, tương đương 81% và 80%. Dư địa
các KCN nhóm 1 đang dần thu hẹp lại, nguồn cung không
còn nhiều nên các KCN sẽ rất nhanh được lấp đầy diện

Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3

DIỆN TÍCH ĐẤT CÔNG NGHIỆP VÀ TỶ LỆ LẤP ĐẦY CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
THEO NHÓM KHOẢNG CÁCH

tích. Trong đó các KCN nhóm 3 đang là nhóm rất có tiềm
năng khi nguồn cung dồi dào hơn. Mặc dù cách xa các
thành phố trung tâm nhưng với hạ tầng giao thông kết nối
ngày càng được chú trọng đầu tư và phát triển thì việc thu
hút đầu tư đến các KCN nhóm 3 đang có triển vọng rất
khả quan.

Nhóm 1
(1) Phần mở rộng của các Khu công nghiệp được tính như một Khu công nghiệp riêng biệt sơ với Khu công nghiệp hiện hữu
(2) Tỷ lệ lấp đầy trung bình được tính bằng trung bình cộng tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp được khảo sát.
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Nhóm 2
Diện tích quy hoạch (ha)

Nhóm 3
Tỷ lệ lấp đầy
Nguồn: HOUSELINK

2.1 Giá thuê đất và các sản phẩm bất động sản công nghiệp
Các loại hình bất động sản công nghiệp

HIỆN TRẠNG CUNG ỨNG NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN VÀ ĐẤT CÔNG NGHIỆP TẠI CÁC
KHU CÔNG NGHIỆP (THEO SỐ LƯỢNG)

CÁC TỈNH THÀNH CÒN DIỆN TÍCH ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP CHO THUÊ

Nam

Bà RịaBình Thuận
Đắk lăk

Cần Thơ

Gia Lai

Vũng Tàu

Bình Định
Quảng Trị

Bạc Liêu Hưng Yên Hà Tĩnh

Quảng Nam

Vĩnh Phúc Hà Nội

Khu công nghiệp có cả thuê đất và thuê nhà xưởng xây sẵn

Quảng Ninh

Phú Thọ

Long An

Cà Mau

Bắc...

Nam Định Hóa
Thừa Thiên Huế Ninh Thuận

Khu công nghiệp cho thuê đất chưa có nhà xưởng

Kiên Giang

Khánh Hòa
Thanh

Thanh Hóa

Nghệ An

Bắc Kạn

Trung

Bắc

Thái Bình

Quảng Ngãi

Hòa Bình

Hà Nam

Hải...

Bình...

TP...

B...

Tuyên Q... Bình... H...

H...

T...

Đà...

Đ...

L...

B...

T...

Đ...

V.. N..

Nguồn: HOUSELINK
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Giá cho thuê đất tại các Khu công nghiệp
KHOẢNG GIÁ THUÊ ĐẤT TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN CẢ NƯỚC

Đất công nghiệp cho thuê là hình thức sản phẩm bất động sản công nghiệp phổ biến nhất và
phát triển lâu đời nhất trong các Khu công nghiệp ở Việt Nam. Dựa trên khảo sát 258 Khu công
nghiệp đang hoạt động, chúng tôi nhận thấy có 33% quỹ đất công nghiệp được cho thuê với giá
dưới 50 USD/m2/chu kì thuê, tiếp theo đó là 26% KCN có giá thuê đất từ 51-70 USD/m2/chu kì

<50
51-70

thuê. Đặc biệt trong năm 2022 đã xuất hiện một số KCN có giá thuê đất >200 USD/m2/chu kì
thuê, chủ yếu tại khu vực miền Nam, mặc dù chỉ chiếm 3% nhưng cũng cho thấy giá thuê đất đã
có sự tăng bậc đặc biệt tại khu vực miền Nam trong năm qua.

71-90
91-110
111-150
151-200
>200

Về giá thuê đất phân theo nhóm khoảng cách đến các thành phố lớn, nhóm 1 chủ yếu khoảng
giá thuê ở mức 71-90 USD/m2/chu kì thuê với 28% số khu có giá thuê này. Mức giá 91-110
USD/m2/chu kì thuê và 51-70 USD/m2/chu kì thuê tương đương nhau với 19%. Các KCN nhóm
1 là nhóm có nhiều KCN với mức giá thuê vượt mức 200 USD/m2/chu kì thuê với 12% số lượng
KCN có mức giá này trong khi ở thời điểm cuối năm 2021 con số này chỉ ở mức 3%. Mức giá thuê
trung bình đối với các KCN thuộc nhóm 1 ở mức 101 USD/m2/chu kì thuê. Đối với các KCN nhóm
2, chủ yếu là KCN có mức giá 71-90 USD/m2/chu kì thuê (31%), tiếp theo là khoảng giá 51-70
USD/m2/chu kì thuê (29%). Ở các KCN nhóm 2 cũng đã có sự tăng giá so với cuối năm 2021 khi
mức giá 71-90 USD/m2/chu kì thuê tăng thêm 2% và vượt lên các mức giá khác. Các KCN có
mức giá thuê >110 USD/m2/chu kì thuê cũng chiếm 19%. Nhưng cá biệt KCN có giá thuê >200
USD/m2/chu kì thuê chỉ chiếm 1%. Mức giá thuê trung bình của nhóm 2 đạt khoảng 89
USD/m2/chu kì thuê. Nhóm 3 do ở xa trung tâm thành phố nên giá thuê cũng ở mức mềm hơn,

KHOẢNG GIÁ THUÊ CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP PHÂN NHÓM THEO KHOẢNG CÁCH TỚI
CÁC THÀNH PHỐ LỚN

với hơn 50% KCN có mức giá thuê <50 USD/m2/chu kì thuê. 27% KCN nhóm 3 có giá thuê ở
mức 51- 70 USD/m2/chu kì thuê. Nhưng mức giá thuê trung bình của nhóm 3 không quá thấp
hơn so với nhóm 2, ở mức 83 USD/m2/chu kì thuê do các KCN ở nhóm này có quỹ đất rộng, việc
đầu tư hạ tầng KCN cũng được cải thiện và chú trọng hơn nên nhiều KCN có mức giá cao.

Nhóm 1
<50

51-70

Nhóm 2
71-90

91-110

Nhóm 3
111-150

151-200

>200
Nguồn: HOUSELINK
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2.2 Giá thuê nhà xưởng xây sẵn

Loại hình nhà xưởng xây sẵn còn dư địa cho thuê hiện
tại vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam với
khoảng 50% KCN có loại nhà xưởng xây sẵn tập trung
ở đây. Và ở khu vực phía Bắc theo sát với 45% KCN có

SỐ LƯỢNG KHU CÔNG NGHIỆP CÓ NHÀ XƯỞNG,
KHO XÂY SẴN

58%), theo sau là khoảng giá 2-3 USD/m2/tháng với 30%. Các khu nhà xưởng xây sẵn có
giá >5 USD /m2/tháng chiếm 11% phân bổ chủ yếu tại miền Bắc và miền Nam. Mức giá
nhà xưởng cho thuê của các KCN nhóm 1 hiện đang có mức giá tương đối cao. Cùng với
đó ở nhóm 2, cũng duy trì sự phân chia tương tự như nhóm 1 khi 62% các khu nhà xưởng
xây sẵn có mức giá thuê 3-5 USD/m2/tháng, con số này là 32% với khoảng giá 2-3

nhà xưởng xây sẵn. Loại hình này ở khu vực miền Trung
hầu như không phát triển, chỉ có gần 5% các KCN có
nhà xưởng xây sẵn tập trung ở miền Trung.

Miền Bắc

Hiện tại, giá thuê của các khu nhà xưởng/ Kho xây xẵn
dao động chủ yếu trong hai khoảng giá từ 2-3

Khi phân nhóm các KCN theo khoảng cách các khu tới trung tâm các thành phố lớn,
chúng tôi nhận thấy các KCN ở nhóm 1 có giá thuê chủ yếu là 3-5 USD/m2/tháng ( chiếm

Miền Trung

Miền Nam

KHOẢNG GIÁ THUÊ NHÀ XƯỞNG, KHO XÂY SẴN TẠI CÁC
KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN CẢ NƯỚC

USD/m2/tháng (35%) và 3-5 USD/m2/tháng (51%),
khoản chi phí này ở mức trung bình, không quá lớn đối
với nhà đầu tư có nhu cầu thuê nhà xưởng tại Khu công

USD/m2/tháng. Và ở nhóm 3, chiếm tỷ lệ nhiều nhất là khoảng giá thuê 2-3
USD/m2/tháng với 41%, 35% thuộc về khoảng giá 3-5 USD/m2/tháng. Đặc biệt khoảng
giá thuê <2 USD/m2/tháng chiếm tới 23%, cao nhất trong 3 nhóm KCN. Chúng tôi nhận
định khoảng giá thuê của loại hình nhà xưởng xây sẵn ở ba nhóm KCN cũng không có sự
khác biệt quá đáng kể nào, mức giá thuê ở cả 3 nhóm vẫn duy trì được mức trung bình,
không có sự khác biệt quá nhiều giữa các mức giá. Tuy nhiên có thể thấy các KCN ở vị trí
gần trung tâm các thành phố vẫn có mức giá thuê nhỉnh hơn so với 2 nhóm KCN còn lại.
KHOẢNG GIÁ THUÊ NHÀ XƯỞNG, KHO XÂY SẴN THEO NHÓM KHU CÔNG NGHIỆP
THEO KHOẢNG CÁCH TỚI CÁC THÀNH PHỐ LỚN

nghệ cao. Đi kèm với xu hướng xây dựng Khu công
nghiệp cung cấp đa dạng loại hình sản phẩm từ đất cho
thuê, nhà xưởng xây sẵn, nhà ở cho công nhân và
chuyên gia, cùng các tiện ích khác sẽ góp phần thu hút
hơn các nhà đầu tư đến với loại hình sản phẩm này.

<2 USD

2-3 USD

3-5 USD

>5 USD

Nhóm 1

Nhóm 2
<2 USD
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2-3 USD

3-5 USD

Nhóm 3
>5 USD

Nguồn: HOUSELINK

2.3 Nhà xưởng kho bãi đang là loại hình bất động sản được nhiều Nhà đầu tư
quan tâm nhiều hơn và được chú trọng phát triển bởi Chủ đầu tư Khu công nghiệp
Ngày nay loại hình nhà xưởng xây sẵn đang rất hấp
dẫn và có quy mô tăng dần về vốn đầu tư, nhưng chủ
yếu vẫn thiên về những dự án có quy mô nhà xưởng
không quá lớn và không quá phức tạp cũng như yêu

Đối với nhà xưởng xây sẵn hoặc kho bãi cho thuê
hiện cũng đang là loại hình được rất nhiều Chủ đầu tư
phát triển trong các KCN hiện tại. Đặc biệt ở miền
Bắc và miền Nam, hai vùng miền tập trung phần lớn

cầu Công nghệ cao. Đối với nhà xưởng xây sẵn công
nghệ cao đang có xu hướng tăng trong thời gian gần
đây do Nhà nước Việt Nam có chính sách hỗ trợ, tạo
đà phát triển cho các Khu công nghiệp thiên về công

KCN của cả nước, loại hình nhà xưởng và kho bãi
logistic cho thuê là 1 trong 6 ngành nghề phát triển
nhất trong năm 2022 về tổng vốn đầu tư. Trên quy
mô cả nước, theo số liệu đã được tổng hợp và kiểm

nghệ cao. Tuy nhiên, tỷ lệ này đến nay vẫn không
nhiều và thực tế là các Khu công nghệ cao ở Việt

chứng bởi HOUSELINK, chúng tôi nhận định trong
tương lai sẽ có khoảng hơn 2.7 nghìn hecta đất nhà

Nam hiện nay phát triển chưa đầy đủ, do đó vẫn
chưa thu hút quá nhiều Nhà đầu tư tham gia. Chủ
yếu ở Việt Nam hiện nay vẫn tập trung chủ yếu vào

xưởng, kho bãi logistic được hình thành với tổng vốn
đầu tư hơn 4 tỷ USD. Có thể thấy trong tương lai, sản
phẩm nhà xưởng, kho bãi xây sẵn cho thuê sẽ là loại

các ngành công nghiệp nặng, ít yêu cầu công nghệ
cao, dẫn tới loại hình bất động sản này vẫn chưa tăng

hình bất động sản công nghiệp đặc biệt phát triển.

LƯỢNG CUNG ỨNG NHÀ XƯỞNG KHO BÃI TRONG TƯƠNG LAI

quá nhanh. Nhưng với nhu cầu tăng cao của Nhà
đầu tư cũng như sự chú trọng về chất lượng nhà
xưởng của các Chủ đầu tư KCN hiện nay cũng sẽ
góp phần tăng thêm nhiều sự lựa chọn cho các Nhà
đầu tư khi tham khảo thị trường KCN ở Việt Nam.

Bắc

Trung
Tổng mức đầu tư (Triệu USD)

Nam
Diện tích đất (ha)

Số lượng dự án
Nguồn: HOUSELINK
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3 - CÁC KHU CÔNG NGHIỆP MỚI NĂM 2022
Trong phần này chúng tôi tập trung phân tích các KCN có chủ trương
đầu tư, có giấy chứng nhận đầu tư và có quy hoạch 1/2000, 1/500

Với số lượng KCN mới như dữ liệu trên cho thấy ít nhất trong ngắn và
trung hạn, sẽ có khoảng gần 9.000 ha đất khu công nghiệp thành

trong 6 tháng đầu năm 2022 (KCN mở rộng được tính như một KCN
mới). Theo số liệu của HOUSELINK, trong 6 tháng năm 2022 có
khoảng 27 Khu công nghiệp mới được bổ sung trên phạm vi cả nước.

phẩm sẽ gia nhập thị trường bất động sản Khu công nghiệp trong
tương lai.

Trong đó, khu vực miền Bắc được bổ sung nhiều nhất với 15 khu , miền
Nam có 7 khu công nghiệp và ở miền Trung là 5 khu. Cả về số lượng và
diện tích quy hoạch, các Khu mới ở miền Bắc đều chiếm đa số, cho
thấy nguồn cung các tỉnh phía Bắc đang rất sẵn sàng đón đầu nguồn
vốn đầu tư mới trong các năm tiếp theo.

Ngoài những KCN trên, thị trường bất động sản công nghiệp vẫn còn
nhiều KCN đã được cấp chủ trương đầu tư, hay chứng nhận đầu tư từ
lâu nhưng công tác triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng gặp nhiều trục
trặc do khâu giải phóng mặt bằng, chủ yếu đến từ vấn đề chi phí đền bù
tăng, điều này dẫn tới việc tiến độ hoàn thành của KCN có thể bị kéo dài

DIỆN TÍCH BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP THEO NHÓM
KHOẢNG CÁCH CỦA TỪNG MIỀN (HA)

thêm 1-2 năm. Có thể thấy nguồn cung bất động sản công nghiệp
trong ngắn và trung hạn là tương đối dồi dào, sẵn sàng đón đầu làn
DIỆN TÍCH KHU CÔNG NGHIỆP MỚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

sóng đầu tư trong thời gian tới nhưng so với nguồn vốn mạnh mẽ chảy
vào Việt Nam sau dịch thì nguồn cung cũng đang khá hạn hẹp.
Khi phân chia Khu công nghiệp theo Nhóm 1, 2, 3 tùy thuộc khoảng
cách địa lý với các Thành phố lớn, nhận thấy rằng ở miền Bắc chủ yếu

Miền Bắc

các Khu công nghiệp thuộc nhóm 2 được xây dựng (9 khu), số lượng
các Khu công nghiệp thuộc nhóm 1 có thêm 2 khu đều ở thành phố Hải
Phòng, và có 4 Khu công nghiệp thuộc nhóm 3. Thị trường bất động
sản công nghiệp miền Bắc trong thời gian tới hứa hẹn sẽ mang đến sự
đa dạng hơn rất nhiều cả về vị trí, cũng như tăng lượng cung về các loại

Miền Trung

hình bất động sản công nghiệp, tập trung thu hút các Nhà đầu tư.
Trong khi đó tại miền Nam chủ yếu là các Khu công nghiệp thuộc nhóm

Miền Nam

2 sẽ được xây dựng nhiều, chủ yếu tại hai tỉnh Long An và Bình Dương.
Nguồn: HOUSELINK
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Và tại miền Trung, chủ yếu các Khu công nghiệp thuộc nhóm 3 được
xây dựng, tại các tỉnh như Quảng Ngãi, Quảng Trị và Thanh Hóa.

Miền Nam

Miền Trung
Nhóm 3

Nhóm 2

Miền Bắc
Nhóm 1

Các tỉnh thành được đầu tư thêm mới Khu công nghiệp trong tương lai tại từng miền ( theo diện tích đất quy hoạch)

DIỆN TÍCH CÁC KHU CÔNG NGHIỆP MỚI TẠI MIỀN BẮC (HA)

DIỆN TÍCH CÁC KHU CÔNG NGHIỆP MỚI TẠI MIỀN TRUNG (HA)

DIỆN TÍCH CÁC KHU CÔNG NGHIỆP MỚI TẠI MIỀN NAM (HA)

Bắc Giang

Long An

Quảng Nam
Hải Dương
N...
Thái Bình

Hải Phòng

Hưng Yên

Vĩnh Phúc Đ...

Quảng Trị

Thanh Hóa

Đà Nẵng

Bình Dương

Tiền Giang

Bến Tre
Nguồn: HOUSELINK
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ht ps:/ daidung.com.vn/
IV.
TÌNH HÌNH CÁC
DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO
KHU CÔNG NGHIỆP

1 - DỰ ÁN FDI ĐƯỢC CẤP PHÉP ĐẦU TƯ
NỬA ĐẦU NĂM 2022

DỰ ÁN FDI PHÂN BỔ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BA MIỀN

Trong phần nội dung này, chúng tôi chủ yếu phân tích dữ liệu các dự án FDI được cấp phép đầu tư có
vốn đầu tư từ 2 triệu USD trở lên (tương đương khoảng 46 tỷ đồng) của các Chủ đầu tư có dự án đầu
tư tại các Khu công nghiệp trên cả nước trong 6 tháng đầu năm 2022 thuộc ngành công nghiệp chế
biến chế tạo.
Theo dữ liệu của HOUSELINK, trong 6 tháng đầu năm 2022, cả nước có tổng cộng 145 dự án FDI cấp
mới đăng ký đầu tư, ghi nhận sự sụt giảm về số lượng dự án so với cùng kỳ năm trước (giảm 8%) nhưng
tổng vốn đầu tư đăng ký lại tăng tới 27%. Điều này cho thấy Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của các
dự án quy mô lớn, là địa chỉ đáng tin cậy của nhiều nhà đầu tư. Số lượng dự án FDI cấp mới 6 tháng đầu
năm 2022 là con số ghi nhận ít nhất trong giai đoạn 6 tháng đầu các năm kể từ năm 2016. Trải qua
quãng thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh ( đặc biệt nghiêm trọng trong thời điểm cuối
tháng 4 đến gần cuối năm 2021), Việt Nam đang mở cửa trở lại, cùng với việc cải thiện về cơ sở hạ tầng,
chính sách cũng như những lợi ích từ các hiệp định FTA đã ký kết, cùng với việc các nhà đầu tư có xu
hướng đầu tư dự án qui mô lớn, Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng thu hút nhiều hơn nữa các dự án đầu

Bắc

Trung
Số lượng dự án

Nam
Vốn đăng ký (triệu USD)

TÌNH HÌNH DỰ ÁN FDI CẤP MỚI THEO QUÝ

tư trong tương lai.
Trong số các vùng miền, miền Nam là khu vực thu hút đầu tư nhiều nhất, cả về số lượng dự án và vốn
đăng ký đầu tư. Đặc biệt mặc dù số lượng dự án gần như ngang bằng với khu vực miền Bắc, nhưng vốn
đăng ký đầu tư lại cao hơn gần gấp đôi. Chúng tôi nhận định về thu hút đầu tư miền Nam và miền Bắc
vẫn có sự thu hút như nhau, ở miền Nam có sự tăng đột biến về vốn đăng ký đầu tư do có một vài dự án
vốn lớn như dự án Nhà máy LEGO MANUFACTURING ở Bình Dương (hơn 1 tỷ USD vốn đăng ký đầu tư),
dự án Nhà máy sản xuất vải LOUVRE ở Tây Ninh (hơn 200 triệu USD vốn đăng ký đầu tư) hay dự án nhà
máy COCACOLA tại Long An (hơn 130 triệu USD),..v..v.

Quý I/21

Quý II/21

Quý III/21

Số lượng dự án
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Quý IV/21

Quý I/22

Tổng vốn đầu tư (triệu USD)

Quý II/22
Nguồn: HOUSELINK

Cần phải nói thêm về loại hình bất động sản của các dự án FDI cấp mới trong
năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, chúng tôi nhận thấy xu hướng
thuê nhà xưởng đang có xu hướng tăng cả về khía cạnh số lượng dự án và vốn

DỰ ÁN FDI CẤP MỚI THUÊ NHÀ XƯỞNG

đăng ký đầu tư. Đặc biệt trong năm 2022 xu hướng này càng thể hiện rõ rệt khi
số lượng dự án thuê nhà xưởng Quý I/2022 tăng 132% so với Quý IV/2021 và
tăng 193% so với cùng kỳ năm 2021. Còn sang Quý II/2022, số lượng dự án thuê
nhà xưởng cũng tăng 100% so với cùng kỳ năm 2021. Quy mô vốn đầu tư các
dự án thuê nhà xưởng cũng có sự tăng cao khi tổng vốn đăng ký đầu tư của các
dự án FDI cấp mới trong 6 tháng năm 2022 tăng 93% so với cùng kỳ năm 2021.
Trong khi đó đối với các dự án thuê đất chúng tôi ghi nhận xu hướng ngược lại,
khi số lượng dự án và quy mô vốn đầu tư đều có xu hướng giảm.
Điều này cho thấy các Nhà đầu tư đang rất quan tâm và dành sự chú trọng đặc
biệt đến mô hình thuê nhà xưởng tại các KCN. Việc đa dạng hóa về loại hình nhà
xưởng, nâng cao chất lượng nhà xưởng đi kèm phát triển các hạ tầng kỹ thuật
và hạ tầng tiện ích trong KCN sẽ góp phần thu hút nhiều hơn và tạo niềm tin cho
các Nhà đầu tư khi đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Quý I/21

Quý II/21

Quý III/21
Số lượng dự án

Quý IV/21
Tổng vốn đầu tư

Quý I/22

Quý II/22

Linear (Số lượng dự án)

DỰ ÁN FDI CẤP MỚI THUÊ ĐẤT

Quý I/21

Quý II/21

Quý III/21
Số lượng dự án

Quý IV/21
Tổng vốn đầu tư

Quý I/22

Quý II/22

Linear (Số lượng dự án)
Nguồn: HOUSELINK
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Trong 6 tháng năm 2022, chúng tôi ghi nhận ngành dệt
may là ngành nghề có nhiều dự án FDI đăng ký cấp mới
nhất. Theo sau là các dự án thuộc ngành: Điện tử, Kim loại,

TOP NGÀNH NGHỀ CHẾ BIẾN CHẾ TẠO TẠI MIỀN TRUNG
(VỐN FDI CẤP MỚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022)

TOP NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
(THEO SỐ LƯỢNG DỰ ÁN)

Logistic, Da giày,v..v. Có thể thấy trong thời gian vừa qua,
dệt may là một trong những ngành thu hút nhiều vốn FDI
nhất ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Đặc biệt ở miền Trung và
miền Nam thì đây là ngành thu hút nhiều dự án nhất. Còn tại
miền Bắc, điện tử và logistic vẫn là 2 ngành nghề mũi nhọn.
Điều này hoàn toàn phù hợp với hạ tầng KCN tại ba miền. Ở
miền Nam từ xưa vốn là vùng miền phát triển ngành Dệt may
do đây là nơi tụ hội của nhiều dự án dệt may lớn từ trước,
thêm nữa các KCN tại đây có cơ sở hạ tầng và lực lượng lao
động dồi dào hơn cho ngành này. Còn tại miền Bắc hệ
thống nhà xưởng kho bãi ngành Logistic đang rất được chú
trọng đầu tư. Hơn nữa, đây là khu vực có nhiều KCN đầu tư
hạ tầng về kỹ thuật cao, việc nhập khẩu nguyên vật liệu điện
tử đặc biệt từ Trung Quốc có nhiều thuận lợi về vị trí địa lý,
hạ tầng giao thông được cải thiện đáng kể đã góp phần tạo
nên sức hấp dẫn đặc biệt trong việc thu hút dòng vốn FDI
ngành điện tử.

Dệt may Điện tử LogisticKim loại Da giày Plastic Máy Bao bì Thiết bị F&B
điện
móc,
thiết bị

TOP NGÀNH NGHỀ CHẾ BIẾN CHẾ TẠO TẠI MIỀN BẮC
(VỐN FDI CẤP MỚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022)

Điện tử

Logistic

Bao bì

Kim loại

Dệt may

Điện tử

Máy móc

Công nghiệp
xe hơi

Logistic

TOP NGÀNH NGHỀ CHẾ BIẾN CHẾ TẠO TẠI MIỀN NAM
(VỐN FDI CẤP MỚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022)

Dệt may

Dệt may

Logistic

Da giày

Kim loại

Máy móc, thiết bị
Nguồn: HOUSELINK
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Top KCN thu hút nhiều dự án FDI cấp mới trong 6 tháng
đầu năm 2022

TOP 10 KCN THU HÚT NHIỀU NHIỀU DỰ ÁN FDI CẤP MỚI (THEO SỐ LƯỢNG DỰ ÁN)

Khi phân tích sâu hơn về những KCN trong top 10 này, chúng tôi nhận thấy từ
đầu năm đến nay, xu hướng lựa chọn KCN của Chủ đầu tư FDI vẫn đang thiên
về vị trí của KCN cũng như thuận tiện về mặt vị trí địa lý. Khi 80% các khu đều
tiếp giáp với đường quốc lộ và hơn 50% chỉ cách cảng biển / sân bay / cao tốc
dưới 30km.

Xu hướng thu hút dự án năng lượng tái tạo và nhà máy
sử dụng công nghệ xanh
Các dự án năng lượng điện tái tạo ( phổ biến điện gió và điện mặt trời) đang duy
trì tần suất ổn định. Sau sự đột biến về số lượng và qui mô vốn đầu tư tại thời
điểm Quý I/2021, thời gian sau đó các dự án năng lượng điện tái tạo đang có xu
hướng tăng nhẹ theo Quý. Việc sử dụng năng lượng tái tạo đang được rất nhiều
nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, tiêu biểu như một số các dự án lớn như Dự án
nhà máy LEGO, hay dự án PANDORA mặc dù mới ở giai đoạn ký kết biên bản
ghi nhớ thỏa thuận xây dựng cơ sở chế tác nhà máy tại Bình Dương nhưng cũng
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DỰ ÁN FDI CẤP MỚI MẢNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

đã cam kết sử dụng 100% năng lượng tái tạo.
Đây cũng là xu hướng chung của toàn cầu và là lợi thế của Việt Nam khi Chính
phủ cũng đang định hướng theo xu thế này, đặc biệt khi các thương hiệu lớn
trên toàn cầu đều đang đề cao việc sản xuất sản phẩm theo hướng thân thiện
với môi trường, tránh phát thải và người tiêu dùng cũng đang có xu hướng yêu
thích các sản phẩm này thì việc các KCN tại Việt Nam đầu tư cơ sở hạ tầng có
yếu tố sử dụng hoặc đủ điều kiện lắp đặt hệ thống năng lượng tái tạo sẽ góp
phần thu hút các dự án chất lượng trong tương lai.
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Q.I/21

Q.II/21

Q.IV/21
Số lượng dự án

Q.I/22

Q.II/22

Tổng vốn đầu tư (triệu USD)
Nguồn: HOUSELINK

2 - XU HƯỚNG NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ
VÀ LOẠI HÌNH VỐN ĐẦU TƯ VÀO
CÁC KCN CỦA VIỆT NAM
Trong phần nội dung này chúng tôi dựa trên dữ liệu các dự án công
nghiệp có vốn đầu tư từ 2 triệu USD trở lên (tương đương 46 tỷ đồng)
với hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đầu tư trực tiếp trong
nước (DDI) trên nền tảng HOUSELINK trong lĩnh vực công nghiệp
trong năm 2021 và 6 tháng năm 2022.

PHÂN LOẠI VỐN

PHÂN LOẠI VỐN THEO NĂM

Loại hình vốn đầu tư
Vốn FDI vẫn chiếm đa số trong tổng số vốn đầu tư vào ngành công
nghiệp của Việt Nam từ năm 2016 đến nay (chiếm tới 49% tổng số vốn
đầu tư). Nhưng nhìn vào sự tăng trưởng, chúng tôi nhận định dòng vốn
FDI nước ngoài đang có xu hướng giảm dần, nhất là khi tình hình kinh tế
thế giới đang có nhiều biến động lớn và ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Thay
vào đó, nguồn vốn DDI tuy chỉ chiếm khoảng 31% nhưng lại có xu
hướng tăng trong những năm vừa qua.

DDI

FDI & DDI

FDI
2016

2017

2018
DDI

2019
FDI & DDI

2020

2021

FDI
Nguồn: HOUSELINK
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QUY MÔ VỐN ĐẦU TƯ FDI VÀO VIỆT NAM

QUY MÔ VỐN ĐẦU TƯ FDI VÀO VIỆT NAM

(THEO TỔNG VỐN ĐẦU TƯ)

(THEO SỐ LƯỢNG DỰ ÁN)

Trong đó có thể kể đến một số nước có đầu tư lớn vào Việt
Nam như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Đan Mạch, Singapore, Nhật
Bản, Hàn Quốc,vv.v. Xét về mặt số lượng dự án thì Trung Quốc,
Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản đang là những nước dẫn đầu.
Hầu hết đây là những nước đã có truyền thống đầu tư vào Việt
Nam từ nhiều năm. Và để tiếp tục thu hút vốn đầu tư từ những
nước trên và các nguồn vốn chất lượng từ các nước khác như
Đức, Hà Lan, Pháp, Úc,.v.v. đòi hỏi hạ tầng các KCN cần phải
được đa dạng theo hướng công nghiệp xanh, sạch bởi đây hầu
hết là các nước tham gia Hiệp định Cop26 về biến đổi khí hậu,

FDI -Korea

FDI -

+DDI

Germany

FDI -

FDI -

FDI -

Singapore
+DDI

FDI -

FDIFDI Neth...

FDI FDI - USA

FDI - China

Taiwan

FDI-

FDI Hongk...

F... F... F...
F...

FDI - FDI -

Thail... Jap... Ge...

Rus... ...

FDI - Japan Taiwan FDI -... F...

Singapore
FDI -

Hongk... Japan+.

Korea

đồng thời có định hướng sản xuất theo công nghệ sạch.

FDI -

FDI -

FDI -Denmark

FDI - Japan

Korea

...

FDI... FDI... F...
F... F... F...F...
F... F...

FDI FDI - China

FDI-

FDI - USA

F... F... F... F...

Nguồn: HOUSELINK
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TOP NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ CỦA CÁC DỰ ÁN VỐN FDI + DDI (THEO SỐ LƯỢNG DỰ ÁN)

Một số ngành nghề đầu tư nhiều vào Việt Nam có thể kể đến
như ngành nông nghiệp thực phẩm, trung tâm logistic, dệt
may, điện tử, năng lượng,v.v. Trong đó ngành nông nghiệp
thực phẩm, thực phẩm đồ uống và vật liệu xây dựng thu hút
phần lớn vốn DDI, thì các ngành khác vốn đầu tư FDI vẫn chiếm
đa số. Việc hạ tầng KCN cải thiện theo hướng đa dạng hóa hạ
tầng an sinh xã hội, cập nhật công nghệ cao và có hệ thống
kho bãi sẽ giúp thu hút nhiều hơn dự án đầu tư trong tương lai.

Nhà máy nông nghiệp & thực phẩm
Trung tâm Logistic
Nhà máy dệt may
Nhà máy điện tử
Nhà máy sản xuất thực phẩm & đồ uống
Nhà máy năng lượng
Nhà máy cung cấp thiết bị điện
Nhà máy nhựa
Nhà máy vật liệu xây dựng
Sản phẩm vật liệu kim loại

VỐN THEO LOẠI HÌNH DỰ ÁN

Và nếu xét riêng về loại hình xây dựng mở rộng và xây dựng mới
có thể thấy rõ sự tăng trưởng về qui mô vốn của các dự án xây

Xây dựng mở rộng
Xây dựng mới

dựng mở rộng. Nhưng các dự án xây dựng mới đang có đà
tăng trưởng kể cả trong thời kì dịch Covid-19 những năm 2020
và 2021 so với thời kì trước dịch (2018-2019). Qua đây có thể
thấy hạ tầng KCN đang được cải thiện theo đúng hướng, nhờ
đó giúp giữ chân Nhà đầu tư cũ và tăng dần nhà đầu tư mới.

2016

2017

2018

2019

2020

2021
Nguồn: HOUSELINK
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ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

https://www.newcc.com.vn/Home/Index/vi
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN CC
Chuyên cung cấp các dịch vụ

TƯ VẤN THIẾT KẾ
THI CÔNG
QUẢN LÝ DỰ ÁN
Công ty Xây dựng Tân CC là một trong những công ty uy tín nhất tại Việt Nam
hiện nay chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế và quản lý các dự án xây dựng
công nghiệp và thương mại.
Kể từ khi ra đời vào năm 1996, công ty luôn được khách hàng và đối tác đánh
giá cao bởi sự chuyên nghiệp, chất lượng và đặc biệt là đội ngũ nhân sự được
đào tạo bài bản và giàu kinh nghiệm qua nhiều dự án quan trọng đã và đang
được triển khai trên khắp Việt Nam.

18B, Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, P. 15, Q. 11, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(+84) 028 3864 1262
newcc@newcc.com.vn
newcc.com.vn
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https:/ pebsteel.com/vi/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
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https://daidung.com.vn/

https://daidung.com.vn/
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htps:/w w.newc . om.vn/Home/Index/vi

Báo cáo được tài trợ bởi:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN CC
https://www.newcc.com.vn/Home/Index/vi

ht ps:/ pebste l.com/vi/

CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP PEB
https://pebsteel.com/vi/

https://atad.vn/vi/

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD
https://atad.vn/vi/

CÔNG TY CỔ PHẦN HOUSELINK
Tầng 9, tòa nhà Sannam, 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

(+84) 966 222 490 | info@houselink.com.vn | https://houselink.com.vn/

CAM KẾT

Chúng tôi, bộ phận nghiên cứu và phân tích thị trường của Công ty Cổ phần HOUSELINK, cam kết rằng các thông tin đưa ra trong báo cáo này được xử lý một cách chân thực và chuẩn mực
nhất. Chúng tôi cam kết tuân thủ đạo đức nghề nghiệp ở mức độ cao nhất có thể đạt được.

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

Bản quyền báo cáo này thuộc về Công ty cổ phần HOUSELINK. Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn mà HOUSELINK coi là đáng tin cậy, có sẵn và hợp pháp. HOUSELINK không chịu trách nhiệm về tính
chính xác của chúng.
Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của HOUSELINK. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này lưu ý các nhận định trong báo cao mang tính chất chủ quan của
chuyên viên phân tích HOUSELINK. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của HOUSELINK.

ht ps:/ daidung.com.vn/ https://daidung.com.vn/

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG

