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1 / T0NG TR,-NG GDP C1A VI2T NAM

Nguồn: TCTK, HOUSELINK tổng hợp

T%ng tr&'ng GDP Qu( II n%m 2022 &)c tính t%ng 7.72% so v)i cùng k* 
n%m tr&)c theo tính toán c+a T,ng c-c th.ng kê (TCTK). /ây là m0c t%ng 
tr&'ng Qu( II cao nh1t k! t2 m3t th4p k5 v2a qua. Trong b.i c6nh tình 
hình th7 gi)i v8n 9ang di:n bi7n ph0c t"p v)i các cú s.c l"m phát ' nhi;u 
qu.c gia ' th<i 9i!m 9#u n%m 2022 và Vi$t Nam m)i 9ang ' giai 9o"n 
9#u c+a s= t%ng tr&'ng sau 9"i d>ch thì con s. t%ng tr&'ng này là vô cùng 
1n t&?ng cho th1y kinh t7 9ang có kh'i s@c r1t rõ nét. Trong 9ó hAn 39% 
9óng góp vào m0c t%ng 97n t2 khu v=c Công nghi$p và xây d=ng. 

T2 9#u n%m 97n nay, Vi$t Nam luôn 9&?c các t, ch0c qu.c t7 9ánh giá 
cao v; kh6 n%ng t%ng tr&'ng kinh t7 nh< chi7n l&?c phòng ch.ng d>ch 
phù h?p 9Bng th<i 9Cy m"nh vi$c th=c hi$n các Ch&Ang trình và ho"t 
93ng ph-c hBi kinh t7-xã h3i. /An cD nh& IMF hay ADB d= báo kinh t7 
Vi$t nam có th! 9"t t%ng tr&'ng ' m0c 6%, 6.5%. WB thì 9Et d= báo ' 
m0c th1p hAn (5.3%). /Ec bi$t S&P Global Ratings d= báo t%ng tr&'ng 
GDP Vi$t Nam th4m chí có th! 9"t m0c 6.9% trong n%m 2022. MEc dù  
con s. t%ng tr&'ng qu( I hàng n%m c+a Vi$t Nam có xu h&)ng t%ng và d= 
báo v; t%ng tr&'ng GDP n%m 2022 cFng ' m0c l"c quan nh&ng Vi$t 
Nam v8n 9ang ph6i 9.i mEt v)i nhi;u r+i ro 6nh h&'ng 97n s= phát tri!n 
kinh t7 nh& chi7n tranh Nga-Ukraine, chính sách Zero Covid c+a Trung 
Qu.c, l$nh tr2ng ph"t c+a các n&)c 9ang áp lên n&)c Nga,.v..v.. 

2018 2019 2020 2021 2022

TĂNG TRƯỞNG GDP QUÝ II HÀNG NĂM

IMF ADB WB S&P

DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG GDP VIỆT NAM NĂM 2022CƠ CẤU ĐÓNG GÓP TĂNG TRĂNG GDP QUÝ II/2022

Nông, lâm nghi3p và th4y s5n Công nghi3p và xây d6ng
D7ch v8 Thu9 s5n ph:m tr; tr< c=p s5n ph:m
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2 / CH> S) S+N XU?T CÔNG NGHI2P @IIPA

Nguồn: TCTK, HOUSELINK tổng hợp

ChG s. IIP c+a Vi$t Nam trong 6 tháng 9#u n%m 
t%ng kho6ng 9%, trong 9ó ngành ch7 bi7n ch7 t"o 
t%ng nhi;u nh1t (~10%). ChG s. s6n xu1t công 
nghi$p t,ng và c+a riêng ngành ch7 bi7n ch7 t"o 
n%m 2022 th1p hAn so v)i m0c t%ng cùng k* n%m 
2021 và chG cao hAn m0c n%m 2020, g#n ngang 
bHng m0c cùng k* n%m 2018.Tuy v8n duy trì m0c 
t%ng k! t2 th<i 9i!m xu1t hi$n 9"i d>ch, nh&ng vi$c 
giá c6 th7 gi)i bi7n 93ng, khan hi7m nguyên v4t 
li$u, 9Ec bi$t giá nguyên nhiên li$u t%ng cao do 
6nh h&'ng chi7n tranh Nga-Ukraine và chi7n d>ch 
Zero Covid c+a Trung Qu.c 9ã kìm hãm s= gia 
t%ng c+a s6n l&?ng s6n xu1t. 

2018 2019 2020 2021 2022

CHỈ SỐ IIP 6 THÁNG ĐẦU NĂM

TBng Ch9 bi9n ch9 t"o
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3 / XU?T/NHCP KHDU LÀ EI&M SÁNG TRONG 
NHFNG THÁNG EGU N0M 2022

Trong 6 tháng 9#u n%m 2022, t,ng kim ng"ch xu1t 
khCu c+a Vi$t Nam 9"t hAn 185 t5 USD, t%ng 17.3% 
so v)i cùng k* n%m 2021. Trong 9ó khu v=c kinh t7 
n&)c ngoài 9óng góp t)i 74% th> ph#n xu1t khCu. 
Các doanh nghi$p FDI v8n là nhóm xu1t khCu chính 
c+a th> tr&<ng Vi$t Nam. Th> tr&<ng xu1t khCu l)n 
nh1t c+a Vi$t Nam là Hoa K*, và trong 6 tháng 9#u 
n%m này, th> tr&<ng EU 9ã v&?t qua th> tr&<ng Trung 
Qu.c là tr' thành th> tr&<ng xu1t khCu l)n th0 2 c+a 
Vi$t Nam v)i m0c t%ng tr&'ng 39% scvk. Nhi;u t, 
ch0c kinh t7 l)n 9ang h" m0c d= báo t%ng tr&'ng 
c+a Trung Qu.c bình quân chG xoay quanh ng&Ing 
3%-4%, 9ây là m0c th1p kG l-c và chG s. ni;m tin tiêu 
dùng gi6m liên ti7p k! t2 9#u n%m, t5 l$ th1t nghi$p 
t%ng 9ang là m.i r+i ro hi$n hJu cho tình hình xu1t 
khCu c+a Vi$t Nam trong 2 Qu( còn l"i c+a n%m 
2022. 

K th> tr&<ng nh4p khCu cFng ghi nh4n m0c t%ng 
15.5% so v)i cùng k* 2021, 9"t giá tr> nh4p khCu 
hAn 185 t5 USD. Khu v=c doanh nghi$p FDI v8n 
chi7m ph#n l)n th> tr&<ng nh4p khCu v)i 65% th> 
ph#n. Theo ghi nh4n, Vi$t Nam nh4p nhi;u nh1t t2 

Trung Qu.c và Hàn Qu.c. Tính chung cán cân 
th&Ang m"i c+a Vi$t  Nam 6 tháng 9#u n%m 2022 
9"t xu1t siêu 710 tri$u USD. Trong khi cùng th<i 
9i!m này n%m ngoái Vi$t Nam nh4p siêu t)i 1.86 t5 
USD thì 9ây là con s. r1t tích c=c cho xu1t nh4p 
khCu 9#u n%m nay, d= báo th> tr&<ng xu1t nh4p 
khCu ti7p t-c sôi 93ng và kì vLng 9"t con s. 700 t5 
USD nh& m-c tiêu c+a Chính ph+. 

Th<i 9i!m 9#u n%m 2022 do 6nh h&'ng b'i cu3c 
chi7n tranh Ukranie d8n 97n giá n%ng l&?ng t%ng 
cao, mEc dù xu1t khCu c+a Vi$t Nam sang Nga và 
Ukraine chG chi7m s6n l&?ng không quá 9áng k! 
nh&ng cu3c chi7n tranh này cFng gây ra tình tr"ng 
90t gãy chuMi cung 0ng c6 v)i nhJng n&)c liên 9)i, 
9i;u này 9ã 9Cy chG s. giá xu1t khCu 6 tháng n%m 
2022 lên 97n 8% và chG s. giá nh4p khCu ghi nh4n 
m0c t%ng 9Ec bi$t cao 11.2% svck n%m ngoái. /i;u 
này có th! gây ra nhJng khó kh%n cho th> tr&<ng 
xu1t khCu c+a Vi$t Nam do các n&)c sN có nhu c#u 
nh4p khCu t2 nhJng nguBn giá rO hAn c+a Vi$t Nam 
trong b.i c6nh l"m phát 9Ec bi$t ' các n&)c phát 
tri!n 9ang t%ng cao kG l-c. 

tH USD

tri"u USD

17.3% SVCK

Khu v6c kinh t9 trong nIJc:

Khu v6c kinh t9 nIJc ngoài:

26%       20%

XU.T KH/U NH0P KH/U

XU.T SIÊU
710185.94 tH USD185.23 

Hoa k# EU Trung Qu$c

Hàn Qu$c

74%       16.3%

Khu v6c kinh t9 trong nIJc:

Khu v6c kinh t9 nIJc ngoài:

Th7 trIKng xu=t kh:u: Th7 trIKng nhLp kh:u:

35%       15.2%

65%       15.6%

15.5% SVCK

23% 39% 21.7%
39.5%
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Hi$n t"i theo th.ng kê, Vi$t Nam tham gia vào 17 hi$p 9>nh FTA, trong 9ó có 2 hi$p 9>nh 9ang 9àm phán 
và 15 hi$p 9>nh 9ã có hi$u l=c. M)i nh1t là Hi$p 9>nh RCEP 9&?c k( giJa ASEAN v)i các n&)c nh& Trung 
Qu.c, Hàn Qu.c, Nh4t B6n, Úc và New Zealand. Trong 9ó vi$c xu1t khCu sang các th> tr&<ng k( FTA v)i 
Vi$t Nam có xu h&)ng gi6m t2 n%m 2018 97n n%m 2021. M3t trong nhJng l( do d8n 97n s= s-t gi6m này 
là do m3t s. n&)c trong các hi$p 9>nh FTA 9ã có hi$p 9>nh th&Ang m"i v)i Vi$t Nam t2 tr&)c v)i nhJng 
quy 9>nh lPng lOo lAn và m0c thu7 quan t&Ang 9&Ang. Tuy nhiên c#n nh4n 9>nh rHng Vi$t Nam v8n ch&a 
khai thác h7t l?i th7 mà các FTAs này mang l"i, trong 9ó Vi$t Nam gEp nhi;u rào c6n v; quy t@c xu1t x0 
hàng hóa, 9òi hPi hàng hóa ph6i sD d-ng nguyên v4t li$u có xu1t x2 t2 các n&)c có trong hi$p 9>nh hoEc 
9&?c chG 9>nh. Trong khi 9ó nguyên v4t li$u ch+ y7u 9&?c nh4p khCu t2 Trung Qu.c d8n 97n s6n l&?ng 
hàng hóa có th! xu1t khCu theo 9úng yêu c#u hi$p 9>nh v8n ch&a cao. 

Nguồn: VCCI, MOIT, HOUSELINK tổng hợp

Nguồn: GSO, TCHQ, HOUSELINK tổng hợp

2018 2019 2020 2021 2022

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

Giá tr7 xu=t kh:u (tH USD) Giá tr7 nhLp kh:u (tH USD) CPI giá xu=t kh:u CPI giá nhLp kh:u

2018 2019 2020 2021

TỔNG KIM NGẠCH XUẤT KHẨU SANG CÁC THỊ TRƯỜNG KÝ FTA

Kim ng"ch XK tLn d8ng Iu Mãi thu9 quan theo FTA Khác
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1 / LAO ENNG

Theo kh6o sát c+a GSO vào cu.i n%m 2020, hi$n t"i 
Vi$t Nam 9ang ' trong giai 9o"n dân s. vàng. Hình 
tháp dân s. th! hi$n dân s. trong 93 tu,i 25-49 là l)n 
nh1t, 9i;u này cho th1y Vi$t Nam v8n 9ang ti7p t-c 
duy trì t5 l$ l)n dân s. trong 93 tu,i lao 93ng. Trong 
9ó nhJng ng&<i trong 93 tu,i lao 93ng t2 15 tu,i tr' 
lên phân b, t&Ang 9.i 9Bng 9;u giJa các vùng mi;n 
và s. l&?ng lao 93ng ngành Công nghi$p và xây 
d=ng hi$n v8n 9ang có xu h&)ng t%ng tr&'ng.  

Tuy nhiên xét v; lQnh v=c ngh; nghi$p, s. l&?ng lao 
93ng có chuyên môn trung bình và cao v8n chi7m tG l$ 
th1p. /i;u này 9Ec bi$t th! hi$n r1t rõ ràng trong các 
doanh nghi$p v.n FDI khi ' h#u h7t các ngành ngh; 
v8n ch+ y7u là lao 93ng có trình 93 kR n%ng th1p và 
trung bình. Bài toán v; tìm ki7m lao 93ng chuyên môn 
cao, dEc bi$t ' m0c 93 qu6n l( tr' lên v8n là bài toán 
khó trong th> tr&<ng lao 93ng ' Vi$t Nam hi$n nay.

Nguồn: UNICEF, GSO

Nguồn: ILSSA, HOUSELINK tổng hợp

Nguồn: TCTK, HOUSELINK tổng hợp

Chuyên môn
kR thu4t b4c cao
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thi7t b>
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Da giày
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M0c thu nh4p bình quân cho ng&<i lao 93ng trong m6ng Công nghi$p và xây d=ng 9ang ' m0c cao hAn so 
v)i mEt bHng chung. Tuy nhiên so v)i th<i 9i!m n%m 2020 thì m0c thu nh4p l"i 9i xu.ng vào th<i 9i!m Qu( 
3 n%m 2021 do 9ây là giai 9o"n 9Ec bi$t khó kh%n b'i 6nh h&'ng c+a d>ch Covid-19. Vào Qu( 4 n%m 2021 
con s. 9ã có s= t%ng lên nh&ng m0c t%ng v8n còn th1p. /Ec bi$t khi so sánh v)i các n&)c trong khu v=c, 
m0c l&Ang cho lao 93ng t"i Vi$t Nam v8n ' m0c th1p so v)i các qu.c gia lân c4n nh& Trung Qu.c, Thái Lan, 
Malaysia. /ây 9&?c coi là m3t trong nhJng y7u t. giúp Vi$t Nam tr' thành 9i!m 97n h1p d8n c+a các nhà 
9#u t& n&)c ngoài. Và k! c6 khi Vi$t Nam áp d-ng ch7 93 t%ng l&Ang 6% vào n%m 2022 nh&ng xét v; t,ng 
th!, m0c t%ng này v8n không quá l)n so v)i các n&)c láng gi;ng khác. 

Nguồn: TCTK, HOUSELINK tổng hợp

Nguồn: Trading Economics, HOUSELINK tổng hợp

Nguồn: Trading Economics và LuatVietNam, HOUSELINK tổng hợp

Q.3/20 Q.4/20 Q.3/21 Q.4/21

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

Chung Công nghi3p và xây d6ng

China Malaysia Thailand Vietnam Indonesia

MỨC LƯƠNG TRUNG BÌNH TẠI CÁC NƯỚC (USD/MONTH)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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

Vietnam Trung QuTc Malaysia Thailand Indonesia
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KHU VỰC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

11

Khó kh%n trong vi$c tuy!n d-ng lao 93ng theo yêu c#u nHm trong top nhJng khó kh%n l)n nh1t trong vi$c 
tri!n khai ho"t 93ng s6n xu1t kinh doanh. /Ec bi$t 9.i v)i doanh nghi$p FDI thì v1n 9; lao 93ng này 90ng 
th0 2 trong s. các v1n 9; 6nh h&'ng nhi;u nh1t. /Ec bi$t sau 2 n%m d>ch Covid-19 6nh h&'ng c3ng v)i giá 
nhiên li$u và các s6n phCm thi7t y7u khác t%ng cao thì xu h&)ng ng&<i lao 93ng tìm ki7m cA h3i ' môi tr&<ng 
thu nh4p t.t hAn, d>ch chuy!n  v; 9>a ph&Ang cho chi phí ' khu v=c thành th> ngày càng 9@t 9P là m3t trong 
nhJng nguyên nhân l)n d8n 97n tình tr"ng khó tuy!n d-ng lao 93ng. Vi$c Khu công nghi$p hay Nhà 9#u t& 
quan tâm, 9Cy m"nh phát tri!n nhJng hình th0c h" t#ng ti$n ích xã h3i nh& nhà ', tr&<ng hLc,..v..v bên c"nh 
vi$c c"nh tranh v; m0c thu nh4p v)i các Công ty khác sN giúp thu hút hAn l=c l&?ng lao 93ng c.ng hi7n lâu 
dài cho doanh nghi$p.

Nguồn: Liên đoàn lao động, HOUSELINK tổng hợpNguồn: TCTK, HOUSELINK tổng hợp

Nguồn: TCTK, HOUSELINK tổng hợp
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KHU VỰC DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC
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2 / NHÀ N,.C CHUDN BU TRI&N KHAI HÀNG LO%T 
CHÍNH SÁCH THU HÚT VÀ THÚC EDY EGU T,

Thay th7 cho Ngh> 9>nh s. 82/2018/N/-CP v; qu6n l( khu công nghi$p và khu kinh t7 là Ngh> 9>nh s. 
35/2022/N/-CP quy 9>nh v; qu6n l( khu công nghi$p và khu kinh t7 chính th0c có hi$u l=c k! t2 ngày 
15/7/2022. Ngh> 9>nh m)i này 9&?c kì vLng sN giúp c6i thi$n môi tr&<ng 9#u t&, kinh doanh, gi6m b)t th+ 
t-c hành chính cho doanh nghi$p…M3t s. 9i!m chính c+a Ngh> 9>nh 35 có th! 9&?c k! 97n nh&:

Bãi bP quy 9>nh v; l4p, 9i;u chGnh, b, sung và phê duy$t quy ho"ch phát 
tri!n Khu công nghi$p, Khu kinh t7. Thay th7 bHng quy 9>nh v; ph&Ang 
h&)ng xây d=ng, ph&Ang án phát tri!n h$ th.ng Khu công nghi$p, Khu 
kinh t7 9&?c th=c hi$n theo quy 9>nh c+a pháp lu4t v; quy ho"ch

Bãi bP th+ t-c thành l4p khu công nghi$p. Khu công nghi$p 9&?c xác 
9>nh là 9ã 9&?c thành l4p k! t2 ngày c1p có thCm quy;n quy7t 9>nh 
hoEc ch1p thu4n ch+ tr&Ang 9#u t& và/hoEc các ch0ng nh4n khác

Nhà n&)c khuy7n khích và có bi$n pháp hM tr? các t, ch0c, cá nhân 
9#u t& m)i hoEc chuy!n 9,i toàn b3 hoEc m3t ph#n khu công nghi$p 
9ã 9&?c thành l4p sang ho"t 93ng theo lo"i hình KCN hM tr?, KCN 
chuyên ngành, KCN công ngh$ cao
Mi:n, gi6m ti;n thuê 91t, &u tiên vay v.n tín d-ng, 9&a vào danh m-c 
thu hút 9#u t&

VV thành lLp 
Khu công nghi3p (KCN)

_

_

_

_

_

_
_

_

_

_

Khu công nghi3p
hW tr<, chuyên ngành, 
công ngh3 cao

Mi:n, gi6m ti;n thuê 91t, &u tiên vay v.n tín d-ng, 9&a vào danh m-c 
thu hút 9#u t&
Su tiên vay v.n &u 9ãi t2 nhi;u quR c+a Vi$t Nam
Su tiên tham gia các ch&Ang trình hM tr? kR thu4t, ch&Ang trình xúc ti7n 
9#u t&
Su tiên cung c1p thông tin có liên quan v; th> tr&<ng công ngh$, kh6 
n%ng h?p tác 9! th=c hi$n c3ng sinh công nghi$p trong lQnh v=c ho"t 
93ng s6n xu1t, kinh doanh c+a doanh nghi$p.

Chuyên gia, ng&<i lao 93ng 9&?c phép t"m trú, l&u trú ' cA s' l&u trú 
t"i khu công nghi$p 9! ph-c v- ho"t 93ng s6n xu1t, kinh doanh c+a 
doanh nghi$p và th=c hi$n theo quy 9>nh. Tr&<ng h?p c#n thi7t, 
chuyên gia, qu6n l(, giám 9.c ng&<i n&)c 9&?c phép t"m trú t"i doanh 
nghi$p trong khu công nghi$p
Nhà n&)c khuy7n khích t, ch0c, cá nhân 9#u t& xây d=ng nhà ' 9! cho 
các 9.i t&?ng là ng&<i lao 93ng làm vi$c trong khu công nghi$p, khu 
kinh t7 thuê, mua, thuê mua

Khu công nghi3p
sinh thái

HW tr< chuyên gia, 
ngIKi lao MPng

NGHỊ ĐỊNH 35/2022/NĐ-CP 
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Ngoài ra Chính ph+ cFng th=c hi$n m3t s. nhJng &u 9ãi cho nhà 9#u t& 
n&)c ngoài nhHm thu hút hAn nhà 9#u t& n&)c ngoài 97n và phát tri!n 
kinh doanh t"i Vi$t Nam nh&:

Trong b.i c6nh toàn c#u hóa và h3i nh4p qu.c t7, m3t s. n&)c 9Ec bi$t là các qu.c gia m)i n,i và 9ang phát tri!n luôn c. g@ng t%ng 
c&<ng thu hút 9#u t& n&)c ngoài, ch+ y7u d=a trên các &u 9ãi v; thu7. Theo k7t qu6 kh6o sát c+a Tax foudation n%m 2021, m0c thu7 
su1t doanh nghi$p danh nghQa c+a Vi$t Nam 9ang ' m0c 20%, 9ây là m0c thu7 su1t khá h1p d8n. Và vào tháng 2 n%m 2022, Vi$t Nam 
chính th0c tham gia vào Công &)c 9a ph&Ang v; th=c hi$n các bi$n pháp liên quan 97n Hi$p 9>nh nhHm ng%n ng2a xói mòn cA s' tính 
thu7 và chuy!n d>ch l?i nhu4n (MLI). Theo 9ó, k! t2 n%m 2023, 9i;u kho6n v; m0c thu7 t.i thi!u toàn c#u 15% d= ki7n sN có hi$u l=c. 
M0c thu7 9&?c 9Et ra nhHm tránh tình tr"ng các n&)c gi6m thu7 &u 9ãi quá sâu, tình tr"ng tr.n thu7, tránh thu7,..v..v. Tuy Vi$t Nam có 
quy;n không áp d-ng toàn b3 m3t s. n3i dung nh&ng vi$c áp thu7 t.i thi!u toàn c#u này cFng sN 6nh h&'ng t)i s0c c"nh tranh thu hút 
9#u t& c+a Vi$t Nam, nh&ng 9,i l"i công tác này cFng là 93ng l=c 9! Vi$t Nam s@p t)i có nhJng chính sách và hành 93ng nhHm t%ng 
c&<ng c"nh tranh bHng môi tr&<ng 9#u t&, cA s' h" t#ng, nhân l=c...v.v.

Gi6m 50% ti;n thuê 91t trong giai 9o"n 2011-2014;
/i;u chGnh gi6m t5 l$ tính 9An giá thuê 91t chung t2 1,5% -> 1%. 
Áp d-ng h$ s. 9i;u chGnh giá 91t trong vi$c xác 9>nh giá 91t 9! tính 
thu ti;n thuê 91t

Nguồn: Tax foundation, HOUSELINK tổng hợp

• #u $ãi v% $&t $ai

Mi:n thu7 v.n: Chính ph+ không thu thu7 trên các kho6n chuy!n 
nh&?ng hay ph#n ki7m 9&?c t2 c, phi7u.
Mi:n gi6m thu7 su1t, thu7 thu nh4p doanh nghi$p (TNDN), m0c thu7 
su1t &u 9ãi cao nh1t là 10% trong th<i h"n 15 n%m và mi:n thu7 4 
n%m, gi6m 50% s. thu7 ph6i n3p trong 9 n%m ti7p theo 9.i v)i các 
d= án 9#u t& m)i trong m3t s. lQnh v=c 9Ec thù, khuy7n khích phát 
tri!n nh& công ngh$ thông tin, ph#n m;m, n%ng l&?ng tái t"o, lQnh 
v=c b6o v$ môi tr&<ng...
Mi:n gi6m các lo"i thu7 thu nh4p khác (thu7 doanh thu, l?i t0c)
Mi:n gi6m thu7 hàng t& li$u s6n xu1t nh4p khCu (v.n).

• #u $ãi v% thu'

Mức thuế suất

THUẾ SUẤT DOANH NGHIỆP DANH NGHĨA NĂM 2021

Cambodia China Vi3t Nam Indonesia India Thailand Philippines Trung bình

(i) 
(ii) 
(iii) 

(i) 

(ii) 

(iii) 
(iv) 
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1 / H% TGNG TI2N ÍCH KHU CÔNG NGHI2P

Nguồn: HOUSELINK

Theo kháo sát c+a chúng tôi v; h" t#ng giao thông n3i b3 c+a 277 KCN 
trên c6 n&)c, vi$c xây d=ng m3t s. 9&<ng xung quanh KCN hi$n nay 
9ã cA b6n 9áp 0ng tiêu chuCn thi7t k7 cA s' h" t#ng giao thông n3i khu 
công nghi$p.  Theo 9ó, vi$c sD d-ng 4 làn xe 9&<ng chính và 2 làn xe 
9&<ng ph- chi7m ph#n l)n (g#n 70%) 9Ec bi$t v)i các KCN ho"t 93ng 
t2 n%m 2003 97n 2009 m3t ph#n do 9ây là giai 9o"n nhi;u KCN 9&?c 
xây d=ng và 9i vào ho"t 93ng, ti7p theo là giao thông n3i b3 v)i 2 làn 
9&<ng chính và 2 làn 9&<ng ph- (chi7m kho6ng 11%). Sau n%m 2009 
cho 97n nay, vi$c xây d=ng v)i quy mô 9&<ng 8 làn xe h#u nh& không 
còn 9&?c áp d-ng nJa do quR 91t không còn nhi;u. Giao thông n3i b3 
trong các KCN hi$n nay 9ã cA b6n hoàn thành v)i ch1t l&?ng t.t, 9áp 
0ng nhu c#u di chuy!n n3i b3 trong KCN. V)i thi7t k7 cA b6n theo ki!u 
bàn c< giúp vi$c 9i l"i trong KCN 9&?c thu4n ti$n, d: dàng.

1.1 H% t&ng k' thu(t 

•  Giao thông n3i b3

H" t#ng giao thông

GIAO THÔNG NỘI BỘ VỀ SỐ LÀN

EIKng chính: 4-6 làn xe
EIKng ph8: 2 làn xe

Giao thông nPi bP 
vV sT làn

EIKng chính: 6 làn xe
EIKng ph8: 4 làn xe

EIKng chính: 4 làn xe
EIKng ph8: 2 làn xe
EIKng chính: 2 làn xe
EIKng ph8: 2 làn xe

EIKng chính: 6 làn xe
EIKng ph8: 2 làn xe
EIKng chính: 8 làn xe
EIKng ph8: 2-4 làn xe

EIKng chính: 6 làn xe
EIKng ph8: 2 làn xe

EIKng chính: 4-6 làn xe
EIKng ph8: 2 làn xe

EIKng chính: 2 làn xe

1991

1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 32

11 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 14

1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 15

1 1 1 1 2 2 8

2 1 3 2 1 2 22 1 1 1 18

11 6 4 4 8 3 2 3 6 10 13 14 17 17 20 14 7 4 42 4 6 65 6 3 4 4 198

1 1 12 4 2 2 4 2 8 5 9 3 4 2 12 4 2 36 1 6 2 3 1
1

81
31 8 10 11 10 5 2 5 8 14 21 19 34 28 41 25 13 8 86 14 10 1013 9 10 8 11 366

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 T2ng

EIKng ph8: 2 làn xe

EIKng chính: 4 làn xe
EIKng ph8: 2 làn xe

EIKng chính: 6 làn xe
EIKng ph8: 4làn xe

EIKng chính: 8 làn xe
EIKng ph8: 2-4 làn xe
Khác

T2ng
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Nguồn: HOUSELINK

V; 93 r3ng 9&<ng, chúng tôi nh4n th1y có t)i g#n 70% 9&<ng chính có 93 r3ng t2 30m-40m, và 35% 
9&<ng ph- r3ng 20m-25m. /3 r3ng 9&<ng này 9&?c coi là khá phù h?p và t"o nhi;u 9i;u ki$n thu4n l?i 
cho ng&<i tham gia giao thông trong KCN. Và th4m chí các KCN thu3c nhóm 3 (theo phân nhóm kho6ng 
cách 97n các thành ph. l)n), ngoài b; r3ng t2 30m-40m thì có t)i g#n 34% các KCN thu3c nhóm này 
xây d=ng b; r3ng 9&<ng lên t)i 40m-90m do di$n tích 91t c+a các KCN nhóm này t&Ang 9.i l)n và các 
Ch+ 9#u t& mu.n t"o thêm y7u t. h1p d8n bù 9@p l"i kho6ng cách xa t)i các thành ph. l)n c+a các KCN 
này. Các KCN t"i Vi$t Nam r1t quan tâm 97n 93 r3ng 9&<ng n3i b3 khi tri!n khai xây d=ng h" t#ng trong 
KCN, 9ây cFng 9&?c coi là m3t trong nhJng y7u t. thu4n l?i góp ph#n làm t%ng s= hài lòng c+a Ch+ 9#u 
t& khi 9#u t& d= án vào KCN.

Hi$n nay, có r1t nhi;u các lo"i hình giao thông 9&<ng b3 9&?c xây d=ng g#n hoEc th4m chí 9i xuyên qua 
các khu công nghi$p nh& các cao t.c, tGnh l3, nh&ng chi7m ph#n l)n là các tuy7n qu.c l3 (70,22%) so v)i 
t,ng các lo"i hình giao thông. Th4m chí các KCN ' mi;n B@c còn có t)i 11% KCN ti7p giáp tr=c ti7p v)i 
9&<ng cao t.c và n7u tính riêng các KCN thu3c nhóm 3 (theo kho6ng cách t)i các thành ph. l)n) thì con 
s. này là 18%. /ây là m3t y7u t. r1t h1p d8n, các Ch+ 9#u t& hoàn toàn có th! yên tâm v; giao thông khi 
9#u t& d= án t"i các KCN ' Vi$t Nam nói chung và ' mi;n B@c nói riêng. 

K khu v=c mi;n trung, chG có 2 lo"i hình giao thông 9&?c xây d=ng xung quanh các khu công nghi$p là 
các tuy7n qu.c l3 và tGnh l3. Trong 9ó qu.c l3 chi7m s. l&?ng c=c l)n (88,73%), qua 9ó có th! th1y rõ các 
khu công nghi$p mi;n trung 9&?c thi7t k7 và xây d=ng t4p trung dLc theo nhJng tuy7n 9&<ng trLng y7u 
c+a qu.c gia. Còn t"i mi;n Nam, g#n 60% KCN ti7p giáp v)i qu.c l3. H$ th.ng giao thông t"i Vi$t Nam 
9ang 9&?c chú trLng c6i thi$n và xây m)i các tuy7n 9&<ng cao t.c và vành 9ai r1t nhi;u. MEc dù v4y v8n 
còn tình tr"ng ch4m ti7n 93, n7u 9Cy nhanh 9&?c nhJng d= án này thì vi$c di chuy!n, giao th&Ang c+a 
các KCN sN càng thu4n l?i hAn r1t nhi;u.

•  Giao thông k7t n.i

Trên 10m tJi 40m 
Trên 40m 

T; 15m tJi 25m 
Trên 25m tJi 30m

Trên 20m tJi 25m 
T; 7m tJi 15m 

Trên  15m tJi 20m 
Trên 25m tJi 45m

QuTc lP
TXnh lP
Cao tTc
QuTc lP, tXnh lP

ĐỘ RỘNG CỦA ĐƯỜNG CHÍNH TRONG 
KHU CÔNG NGHIỆP

PHÂN LOẠI ĐƯỜNG CẠNH KHU CÔNG NGHIỆP

ĐỘ RỘNG CỦA ĐƯỜNG PHỤ TRONG KHU 
CÔNG NGHIỆP
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Nguồn: HOUSELINK

Nguồn: HOUSELINK

Khi chúng tôi phân 9>nh các KCN ' các mi;n theo 
nhóm kho6ng cách t)i cao t.c, sân bay, c6ng bi;n 
g#n nh1t. Chúng tôi nh4n th1y vì 9>a ph4n mi;n 
Trung là nAi có giáp ranh v)i bi!n nên các khu 
công nghi$p 9&?c b. trí r1t g#n v)i các c6ng bi!n 
(57,75% t,ng s. khu công nghi$p mi;n Trung) 
thu4n l?i cho vi$c xu1t nh4p khCu và giao th&Ang 
hàng hóa. Và ' mi;n Nam các KCN g#n c6ng bi!n 
cFng chi7m t)i g#n 50%. Trái ng&?c v)i mi;n 
Trung, các khu công nghi$p ' mi;n b@c l"i cách 
khá xa các c6ng bi!n, nh&ng l"i khá g#n v)i cao 
t.c (91,74% t,ng s. khu công nghi$p mi;n B@c). 

QuTc lP
TXnh lP QuTc lP

TXnh lPCao tTc
QuTc lP, tXnh lP

QuTc lP
TXnh lP
Cao tTc

DIJi 30km
T; 30km tJi 70km
Trên 70km

DIJi 30km
T; 30km tJi 70km
Trên 70km

DIJi 30km
T; 30km tJi 70km
Trên 70km

QuTc lP, tXnh lP

PHÂN LOẠI ĐƯỜNG CẠNH KHU CÔNG NGHIỆP 
Ở MIỀN BẮC

PHÂN LOẠI ĐƯỜNG CẠNH KHU CÔNG NGHIỆP 
Ở MIỀN TRUNG

PHÂN LOẠI ĐƯỜNG CẠNH KHU CÔNG NGHIỆP 
Ở MIỀN NAM

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
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Theo kh6o sát, nghiên c0u c+a chúng tôi, hi$n nay hAn 70% các 
KCN trên c6 n&)c sD d-ng nguBn 9i$n t2 l&)i 9i$n qu.c gia v)i 
công su1t 9i$n 22/110kV. Nh&ng nhJng n%m g#n 9ây các KCN 
b@t 9#u chú ( t)i vi$c sD d-ng nguBn 9i$n tái t"o t2 n%ng l&?ng 
mEt tr<i hay 9i$n gió. Có kho6ng 8% các KCN 9ã xây d=ng h$ 
th.ng 9i$n mEt tr<i n3i khu. Vi$c các d= án nhà máy n%ng l&?ng tái 
t"o 9ang 9&?c xây d=ng v)i t#n su1t 9;u 9En các n%m và ngày 
càng nhi;u nhà máy l@p 9Et các t1m pin n%ng l&?ng mEt tr<i áp 
mái. Khi các Ch+ 9#u t& 9Ec bi$t là các Ch+ 9#u t& FDI 9ang 9Ec 
bi$t quan tâm t)i vi$c sD d-ng 9i$n tái t"o và công ngh$ kR thu4t 
xanh, k7t h?p v)i chính sách c+a Nhà n&)c 9"t phát th6i ròng 
bHng 0 vào n%m 2050 thì vi$c các KCN sD d-ng n%ng l&?ng 9i$n 
tái t"o và xây d=ng nhà máy xD n&)c th6i, rác th6i sN góp ph#n thu 
hút nhi;u hAn nhJng nguBn v.n 9#u t& ch1t l&?ng. /Ec bi$t vi$c 
phát tri!n các KCN sinh thái, thu hút nguBn v.n 9#u t& xanh 9ang 
tr' thành xu h&)ng không nhJng trên th7 gi)i mà còn ' Vi$t Nam 
v)i vi$c có 5 KCN 9&?c thD nghi$m áp d-ng mô hình KCN sinh 
thái, mang l"i hi$u qu6 cao v; vi$c gi6m phát th6i thì m3t s. các 
Ch+ 9#u t& c+a các KCN l)n cFng 9ang d#n chuy!n 9,i sang mô 
hình KCN sinh thái này. 

H" t#ng vV Mi3n

Nguồn: HOUSELINK

Nguồn: Quy hoạch Điện 8, HOUSELINK tổng hợp

Hi$n t"i 2030 2045

SẢN LƯỢNG ĐIỆN SẢN XUẤT THEO QUY HOẠCH ĐIỆN 8

Ei3n than NRng lI<ng tái t"o (không tính th4y Mi3n)

NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN CHÍNH TRONG 
KHU CÔNG NGHIỆP

KHU CÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG ĐIỆN MẶT TRỜI

LIJi Mi3n quTc gia
LIJi Mi3n quTc gia, nhi3t Mi3n
LIJi Mi3n quTc gia, Mi3n mYt trKi
LIJi Mi3n quTc gia, Mi3n mYt trKi, Mi3n gió
Nhi3t Mi3n

Không Có
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/a s. các KCN trên c6 n&)c xây d=ng h$ th.ng c1p n&)c v)i công 
su1t 10,000 – 20,000 m3/ngày 9êm (36%). V; h$ th.ng xD l( 
n&)c th6i, 9a ph#n các khu có h$ th.ng xD l( n&)c th6i v)i công 
su1t d&)i 5,000m3/ngày 9êm (38%). Cá bi$t có khu v=c mi;n 
Nam, 9.i v)i các KCN có kho6ng cách d&)i 30km so v)i thành 
ph. HB Chí Minh có t)i g#n 45% KCN có công su1t xD l( n&)c th6i 
t2 5,000-10,000 m3/ngày 9êm. 

V; nhà máy xD l( rác th6i, hi$n t"i 9a s. các KCN trên c6 n&)c 
không có h$ th.ng nhà máy xD l( rác th6i riêng (92%), ch+ y7u v8n 
sD d-ng d>ch v- c+a 9>a ph&Ang. Cá bi$t có các KCN ' kho6ng 
cách d&)i 30km t"i mi;n B@c có g#n 20% s. KCN có nhà máy xD 
l( rác th6i. 

Qua 9ây chúng tôi nh4n 9>nh vi$c xD l( n&)c th6i và rác th6i ch&a 
9&?c Ch+ 9#u t& KCN chú trLng nhi;u. Trong khi 9ây là m3t trong 
nhJng v1n 9; c#n ph6i 9&?c quan tâm nhi;u hAn 9! 96m b6o 
m0c phát th6i ròng bHng 0 vào n%m 2050 theo cam k7t c+a Chính 
ph+ Vi$t Nam t"i Cop26. 

H" t#ng nIJc c=p, xZ l[ nIJc th5i và rác th5i

Nguồn: HOUSELINK

PHÂN LOẠI NHÓM XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÂN LOẠI NƯỚC CẤP NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI

DIJi 5000 m3/ngày
T; 5000 tJi dIJi 10000 m3/ngày
Khác
T; 10000 tJi 20000 m3/ngày
Trên 20000 m3/ngày

T; 1000 tJi 20000 m3/ngày
Trên 20000 m3/ngày
DIJi 5000 m3/ngày
T; 5000 tJi dIJi 10000 m3/ngày
Khác

Không Có
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Hi$n nay, 9a s. các khu công nghi$p 9;u ch&a có nhà ' cho công nhân 
và chuyên gia. /ây là 1 v1n 9; khá nghiêm trLng vì h#u h7t các khu 
công nghi$p ' xa trung tâm, xa các khu dân c& nên vi$c di chuy!n 9i l"i 
c+a các công nhân và các chuyên gia làm vi$c t"i nhà máy là b1t ti$n. 
Theo nghiên c0u c+a chúng tôi, có kho6ng 50% trên t,ng các khu công 
nghi$p trên c6 n&)c ch&a có chM ' cho nhJng ng&<i làm vi$c tr=c ti7p 
t"i khu công nghi$p. Con s. KCN có xây d=ng nhà ' cho công nhân và 
chuyên gia ' m0c 51% trên c6 n&)c. /Ec bi$t con s. KCN có xây d=ng 
nhà ' công nhân và chuyên gia ' mi;n B@c là g#n 53% trong 9ó các 
KCN ' nhóm kho6ng cách d&)i 30km so v)i các thành ph. l)n có t)i 
hAn 70% s. khu có xây d=ng h" t#ng xã h3i này, hai nhóm còn l"i 9;u 
d&)i 50%. Nh&ng ' mi;n Nam trung bình có t)i 62% KCN có lo"i hình 
nhà ' công nhân và chuyên gia. Trong 9ó c6 3 nhóm KCN theo kho6ng 
cách 9;u có s. l&?ng khu có nhà ' công nhân và chuyên gia ' m0c 
cao. K mi;n Trung ch&a có nhi;u KCN có lo"i hình này. 

NhJng con s. này 9ã nói lên 9&?c th=c t7 rHng vi$c xây d=ng nhà ' cho 
công nhân và chuyên gia 9ang 9&?c 9Cy m"nh, nhHm m-c 9ích an c& 
cho ng&<i lao 93ng. Do th=c t7 tình hình lao 93ng 9ang là v1n 9; nh0c 
nh.i, h$ th.ng nhà ' cho ng&<i lao 93ng bao n%m nay v8n là m.i lo c+a 
nhi;u lao 93ng. Thì nay khi các KCN quan tâm nhi;u hAn t)i h$ th.ng 
nhà ' cho công nhân và chuyên gia sN là 9i;u ki$n 9! thu hút và giJ 
chân lao 93ng t.t hAn. 

1.2 H% t&ng xã h)i

Ở MIỀN BẮC

Nhà \ công nhân và chuyên gia

Nguồn: HOUSELINK

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

NHÀ Ở CÔNG NHÂN VÀ NHÀ Ở CHUYÊN GIA

Không Có

Không Có

TRÊN CẢ NƯỚC

Kho5ng cách tJi thành phT: < 30km

Không
Có

Kho5ng cách tJi thành phT: < 30km

Không
Có

Kho5ng cách tJi thành phT: 30km M9n <70km

Không
Có

Kho5ng cách tJi thành phT: >70km_
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Nguồn: HOUSELINK

C6 n&)c có kho6ng 62% s. KCN có các d>ch v- ti$n ích cho ng&<i lao 93ng trong KCN hoEc 
' r1t g#n KCN. Tuy vi$c xây d=ng nhà ' công nhân và chuyên gia ' mi;n Nam và mi;n Trung 
ch&a 9&?c quá chú trLng, nh&ng nhJng ti$n tích xã h3i khác cho ng&<i lao 93ng nh& trung 
tâm th&Ang m"i, ch?, b$nh vi$n, tr&<ng hLc, ngân hàng l"i là nhJng h" t#ng 9&?c các KCN 
t"i 2 mi;n này quan tâm hAn khi ' mi;n Trung có t)i 93% KCN có các h" t#ng ti$n ích xã h3i 
trong KCN và hoEc g#n các h" t#ng ti$n ích này. Và ' mi;n Nam con s. này là 67%. Xét chung 
mEt bHng các KCN c6 n&)c, có t)i hAn 60% các KCN có các h" t#ng ti$n ích xã h3i này. 

Nh& chúng tôi 9ã nh4n 9>nh v; h" t#ng nhà ' công nhân và chuyên gia ' trên, vi$c xây d=ng 
và hoàn thi$n các lo"i hình h" t#ng xã h3i 9ang là xu h&)ng và chG khi các KCN có th! xây 
d=ng và hoàn thi$n các h" t#ng xã h3i ph-c v- nhu c#u sinh ho"t thi7t y7u c+a ng&<i lao 93ng 
thì kh6 n%ng thu hút và duy trì nguBn lao 93ng ,n 9>nh ph-c v- s6n xu1t c+a các nhà máy 
trong KCN m)i có th! 9&?c 96m b6o. 

M3t vài khu v=c có t5 l$ KCN có h$ th.ng ti$n ích xã h3i nhi;u t"i t2ng vùng.

Ti3n ích xã hPi trong KCN (Trung tâm thIOng m"i/Siêu th7/Ch</
B3nh vi3n/TrIKng h]c/Ngân hàng)

Nguồn: HOUSELINK

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

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

Có Không

Kho5ng cách tJi thành phT: > 7km_

MIỀN

BẮC

MIỀN 

TRUNG

MIỀN 

NAM
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Khi nghiên c0u v; ti$n ích d>ch v- h6i quan trong KCN,  hi$n nay s. l&?ng h6i quan trong các khu công 
nghi$p 9ang chi7m tG l$ khá nhP (31,42% t,ng s. khu công nghi$p c6 n&)c) nh&ng v8n 9ang ti7p t-c có 
xu h&)ng gia t%ng. V; các v1n 9; liên quan t)i an ninh và phòng cháy chJa cháy, theo ghi nh4n qua kh6o 
sát, h#u nh& các KCN t"i Vi$t Nam 9;u trang b> phòng cháy chJa cháy và có 93i ngF an ninh.. 

Ngoài ra chúng tôi còn nh4n th1y trên c6 n&)c có 6 khu công nghi$p có d>ch v- 1 cDa và trong 9ó mi;n 
nam s' hJu 5 khu công nghi$p. /ây là m3t d>ch v- khá m)i c+a các KCN cung c1p 9#y 9+ d>ch v- hM tr? 
tr&)c, trong và sau khi xây d=ng, l@p 9Et nhà máy c+a các Ch+ 9#u t&. Vi$c hoàn thi$n và liên t-c cung c1p 
nhJng d>ch v-, h" t#ng m)i ph-c v- nhu c#u c+a Ch+ 9#u t& và ng&<i lao 93ng sN giúp KCN ' Vi$t Nam 
t%ng kh6 n%ng c"nh tranh hAn r1t nhi;u, 9Ec bi$t trong tình tr"ng hai y7u t. h1p d8n nh1t là lao 93ng giá 
rO và thu7 &u 9ãi 9ang ngày càng th@t chEt hAn

D7ch v8 h5i quan, an ninh, phòng cháy chSa cháy và các d7ch v8 khác

TỔNG TRUNG BÌNH SỐ LƯỢNG HẢI QUAN TRÊN SỐ LƯỢNG KHU CÔNG NGHIỆP THEO NĂM

Nguồn: HOUSELINK

Có Không

DỊCH VỤ 1 CỬA TRONG KHU CÔNG NGHIỆP 

1990 2000 2010 2020
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2 / QUY HO%CH, T^ L2 L?P EGY VÀ GIÁ THUÊ CÁC LO%I HÌNH 
B?T ENNG S+N CÔNG NGHI2P 6 THÁNG EGU N0M 2022

Nguồn: HOUSELINK

Trong ph#n n3i dung này, chúng tôi sN phân chia nhóm 
các Khu công nghi$p trên toàn qu.c d=a theo kho6ng 
cách 9>a l( t2 Khu công nghi$p t)i trung tâm các thành 
ph. l)n g#n nh1t. D=a vào 9ó, chúng tôi phân các Khu 
công nghi$p theo các nhóm nh& sau:

Trong ph"m vi toàn qu.c, có t,ng c3ng 370 Khu công 
nghi$p (T) 9ã 9i vào ho"t 93ng v)i t,ng di$n tích quy 
ho"ch 9"t 136.247 hecta. T5 l$ l1p 9#y trung bình(U) c+a 
các khu công nghi$p 9"t 79%. 

(T) Ph#n m' r3ng c+a các Khu công nghi$p 9&?c tính nh& m3t Khu công nghi$p riêng bi$t sA v)i Khu công nghi$p hi$n hJu

(U) T5 l$ l1p 9#y trung bình 9&?c tính bHng trung bình c3ng t5 l$ l1p 9#y c+a các khu công nghi$p 9&?c kh6o sát.

Khi phân nhóm theo kho6ng cách 97n các thành ph. l)n, 
chúng tôi nh4n th1y có t)i 55% KCN cách trung tâm các 
thành ph. hAn 70km, 29% các KCN cách trung tâm các 
thành ph. l)n t2 30-70km và chG có 16% các KCN cách 
trung tâm các thành ph. l)n d&)i 30km. Các KCN 9ang 
t4p trung ph#n l)n ' các tGnh thành cách xa các thành 
ph. l)n ( Hà N3i, H6i Phòng, /à NVng, HB Chí Minh). 
Trong 9ó các KCN nhóm 1 9ang có t5 l$ l1p 9#y r1t cao, 
t)i 86%. Các KCN nhóm 2 và nhóm 3 có t5 l$ l1p 9#y 
không quá chênh l$ch, t&Ang 9&Ang 81% và 80%. D& 9>a 
các KCN nhóm 1 9ang d#n thu hWp l"i, nguBn cung không 
còn nhi;u nên các KCN sN r1t nhanh 9&?c l1p 9#y di$n 
tích. Trong 9ó các KCN nhóm 3 9ang là nhóm r1t có ti;m 
n%ng khi nguBn cung dBi dào hAn. MEc dù cách xa các 
thành ph. trung tâm nh&ng v)i h" t#ng giao thông k7t n.i 
ngày càng 9&?c chú trLng 9#u t& và phát tri!n thì vi$c thu 
hút 9#u t& 97n các KCN nhóm 3 9ang có tri!n vLng r1t 
kh6 quan.

Các thành ph. l)n c+a t2ng mi;n 9&?c xác 9>nh là:

Nhóm 1: Cách trung tâm thành ph. l)n <30km
Nhóm 2: Cách trung tâm thành ph. l)n t2 30km – 70km
Nhóm 3: Cách trung tâm thành ph. l)n >70km

Mi*n B+c: Hà N)i, H,i Phòng
Mi*n Trung: -à N.ng
Mi*n Nam: Thành ph$ H/ Chí Minh

PHÂN BỔ KHU CÔNG NGHIỆP THEO NHÓM KHOẢNG CÁCH

Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3

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

Di3n tích quy ho"ch (ha) TH l3 l=p M#y



Báo cáo phát tri!n h" t#ng khu công nghi$p Vi$t Nam Q2/202224

Nguồn: HOUSELINK

2.1 Giá thuê 01t và các s,n ph2m b1t 0)ng s,n công nghi3p

Các lo"i hình b=t MPng s5n công nghi3p

B@c

Trung

Nam

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

Khu công nghi3p cho thuê M=t chIa có nhà xI\ng
Khu công nghi3p có c5 thuê M=t và thuê nhà xI\ng xây s_n

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

/@k l%k

Thanh Hóa

Qu6ng Ninh

B@c K"n

Qu6ng Nam

Phú ThL

Bình Thu4n

Th2a Thiên Hu7

Qu6ng Tr>

Qu6ng Ngãi

C#n ThA

Ninh Thu4n

Khánh Hòa

Hòa Bình

Gia Lai

Nam />nh

Bình />nh

Hà Nam

Bà R>a- 
VFng Tàu

Thanh 
Hóa

B"c Liêu

Tuyên Q...

VQnh Phúc Hà N3i

Thái Bình Ngh$ An

Long An Cà Mau B@c...

H&ng Yên Hà TQnh Kiên Giang

Bình...

TP...

H6i...

H... /...

L... B... T...

V.. N..

B...
/à... /...

Bình... H... T...
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/1t công nghi$p cho thuê là hình th0c s6n phCm b1t 93ng s6n công nghi$p ph, bi7n nh1t và 
phát tri!n lâu 9<i nh1t trong các Khu công nghi$p ' Vi$t Nam. D=a trên kh6o sát 258 Khu công 
nghi$p 9ang ho"t 93ng, chúng tôi nh4n th1y có 33% quR 91t công nghi$p 9&?c cho thuê v)i giá 
d&)i 50 USD/m2/chu kì thuê, ti7p theo 9ó là 26% KCN có giá thuê 91t t2 51-70 USD/m2/chu kì 
thuê. /Ec bi$t trong n%m 2022 9ã xu1t hi$n m3t s. KCN có giá thuê 91t >200 USD/m2/chu kì 
thuê, ch+ y7u t"i khu v=c mi;n Nam, mEc dù chG chi7m 3% nh&ng cFng cho th1y giá thuê 91t 9ã 
có s= t%ng b4c 9Ec bi$t t"i khu v=c mi;n Nam trong n%m qua.   

V; giá thuê 91t phân theo nhóm kho6ng cách 97n các thành ph. l)n, nhóm 1 ch+ y7u kho6ng 
giá thuê ' m0c 71-90 USD/m2/chu kì thuê v)i 28% s. khu có giá thuê này. M0c giá 91-110 
USD/m2/chu kì thuê và 51-70 USD/m2/chu kì thuê t&Ang 9&Ang nhau v)i 19%. Các KCN nhóm 
1 là nhóm có nhi;u KCN v)i m0c giá thuê v&?t m0c 200 USD/m2/chu kì thuê v)i 12% s. l&?ng 
KCN có m0c giá này trong khi ' th<i 9i!m cu.i n%m 2021 con s. này chG ' m0c 3%. M0c giá thuê 
trung bình 9.i v)i các KCN thu3c nhóm 1 ' m0c 101 USD/m2/chu kì thuê. /.i v)i các KCN nhóm 
2, ch+ y7u là KCN có m0c giá 71-90 USD/m2/chu kì thuê (31%), ti7p theo là kho6ng giá 51-70 
USD/m2/chu kì thuê (29%). K các KCN nhóm 2 cFng 9ã có s= t%ng giá so v)i cu.i n%m 2021 khi 
m0c giá 71-90 USD/m2/chu kì thuê t%ng thêm 2% và v&?t lên các m0c giá khác. Các KCN có 
m0c giá thuê >110 USD/m2/chu kì thuê cFng chi7m 19%. Nh&ng cá bi$t KCN có giá thuê >200 
USD/m2/chu kì thuê chG chi7m 1%. M0c giá thuê trung bình c+a nhóm 2 9"t kho6ng 89 
USD/m2/chu kì thuê. Nhóm 3 do ' xa trung tâm thành ph. nên giá thuê cFng ' m0c m;m hAn, 
v)i hAn 50% KCN có m0c giá thuê <50 USD/m2/chu kì thuê. 27% KCN nhóm 3 có giá thuê ' 
m0c 51- 70 USD/m2/chu kì thuê. Nh&ng m0c giá thuê trung bình c+a nhóm 3 không quá th1p 
hAn so v)i nhóm 2, ' m0c 83 USD/m2/chu kì thuê do các KCN ' nhóm này có quR 91t r3ng, vi$c 
9#u t& h" t#ng KCN cFng 9&?c c6i thi$n và chú trLng hAn nên nhi;u KCN có m0c giá cao. 

Giá cho thuê M=t t"i các Khu công nghi3p
KHOẢNG GIÁ THUÊ ĐẤT TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN CẢ NƯỚC

<50
51-70
71-90
91-110
111-150
151-200
>200

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3

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

<50 51-70 71-90 91-110 111-150 151-200 >200
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Lo"i hình nhà x&'ng xây sVn còn d& 9>a cho thuê hi$n 
t"i v8n t4p trung ch+ y7u ' khu v=c phía Nam v)i 
kho6ng 50% KCN có lo"i nhà x&'ng xây sVn t4p trung 
' 9ây. Và ' khu v=c phía B@c theo sát v)i 45% KCN có 
nhà x&'ng xây sVn. Lo"i hình này ' khu v=c mi;n Trung 
h#u nh& không phát tri!n, chG có g#n 5% các KCN có 
nhà x&'ng xây sVn t4p trung ' mi;n Trung. 

Hi$n t"i, giá thuê c+a các khu nhà x&'ng/ Kho xây xVn 
dao 93ng ch+ y7u trong hai kho6ng giá t2 2-3 
USD/m2/tháng (35%) và 3-5 USD/m2/tháng (51%), 
kho6n chi phí này ' m0c trung bình, không quá l)n 9.i 
v)i nhà 9#u t& có nhu c#u thuê nhà x&'ng t"i Khu công 
ngh$ cao. /i kèm v)i xu h&)ng xây d=ng Khu công 
nghi$p cung c1p 9a d"ng lo"i hình s6n phCm t2 91t cho 
thuê, nhà x&'ng xây sVn, nhà ' cho công nhân và 
chuyên gia, cùng các ti$n ích khác sN góp ph#n thu hút 
hAn các nhà 9#u t& 97n v)i lo"i hình s6n phCm này.

Khi phân nhóm các KCN theo kho6ng cách các khu t)i trung tâm các thành ph. l)n, 
chúng tôi nh4n th1y các KCN ' nhóm 1 có giá thuê ch+ y7u là 3-5 USD/m2/tháng ( chi7m 
58%), theo sau là kho6ng giá 2-3 USD/m2/tháng v)i 30%. Các khu nhà x&'ng xây sVn có 
giá >5 USD /m2/tháng chi7m 11% phân b, ch+ y7u t"i mi;n B@c và mi;n Nam. M0c giá 
nhà x&'ng cho thuê c+a các KCN nhóm 1 hi$n 9ang có m0c giá t&Ang 9.i cao. Cùng v)i 
9ó ' nhóm 2, cFng duy trì s= phân chia t&Ang t= nh& nhóm 1 khi 62% các khu nhà x&'ng 
xây sVn có m0c giá thuê 3-5 USD/m2/tháng, con s. này là 32% v)i kho6ng giá 2-3 
USD/m2/tháng. Và ' nhóm 3, chi7m t5 l$ nhi;u nh1t là kho6ng giá thuê 2-3 
USD/m2/tháng v)i 41%, 35% thu3c v; kho6ng giá 3-5 USD/m2/tháng. /Ec bi$t kho6ng 
giá thuê <2 USD/m2/tháng chi7m t)i 23%, cao nh1t trong 3 nhóm KCN. Chúng tôi nh4n 
9>nh kho6ng giá thuê c+a lo"i hình nhà x&'ng xây sVn ' ba nhóm KCN cFng không có s= 
khác bi$t quá 9áng k! nào, m0c giá thuê ' c6 3 nhóm v8n duy trì 9&?c m0c trung bình, 
không có s= khác bi$t quá nhi;u giJa các m0c giá. Tuy nhiên có th! th1y các KCN ' v> trí 
g#n trung tâm các thành ph. v8n có m0c giá thuê nhGnh hAn so v)i 2 nhóm KCN còn l"i. 

2.2 Giá thuê nhà x45ng xây s.n

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

MiVn B`c MiVn Trung MiVn Nam

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

<2 USD 2-3 USD 3-5 USD >5 USD Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3

KHOẢNG GIÁ THUÊ NHÀ XƯỞNG, KHO XÂY SẴN THEO NHÓM KHU CÔNG NGHIỆP 
THEO KHOẢNG CÁCH TỚI CÁC THÀNH PHỐ LỚN

<2 USD 2-3 USD 3-5 USD >5 USD
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Nguồn: HOUSELINK

Ngày nay lo"i hình nhà x&'ng xây sVn 9ang r1t h1p 
d8n và có quy mô t%ng d#n v; v.n 9#u t&, nh&ng ch+ 
y7u v8n thiên v; nhJng d= án có quy mô nhà x&'ng 
không quá l)n và không quá ph0c t"p cFng nh& yêu 
c#u Công ngh$ cao.  /.i v)i nhà x&'ng xây sVn công 
ngh$ cao 9ang có xu h&)ng t%ng trong th<i gian g#n 
9ây do Nhà n&)c Vi$t Nam có chính sách hM tr?, t"o 
9à phát tri!n cho các Khu công nghi$p thiên v; công 
ngh$ cao. Tuy nhiên, t5 l$ này 97n nay v8n không 
nhi;u và th=c t7 là các Khu công ngh$ cao ' Vi$t 
Nam hi$n nay phát tri!n ch&a 9#y 9+, do 9ó v8n 
ch&a thu hút quá nhi;u Nhà 9#u t& tham gia. Ch+ 
y7u ' Vi$t Nam hi$n nay v8n t4p trung ch+ y7u vào 
các ngành công nghi$p nEng, ít yêu c#u công ngh$ 
cao, d8n t)i lo"i hình b1t 93ng s6n này v8n ch&a t%ng 
quá nhanh. Nh&ng v)i nhu c#u t%ng cao c+a Nhà 
9#u t& cFng nh& s= chú trLng v; ch1t l&?ng nhà 
x&'ng c+a các Ch+ 9#u t& KCN hi$n nay cFng sN 
góp ph#n t%ng thêm nhi;u s= l=a chLn cho các Nhà 
9#u t& khi tham kh6o th> tr&<ng KCN ' Vi$t Nam. 

/.i v)i nhà x&'ng xây sVn hoEc kho bãi cho thuê 
hi$n cFng 9ang là lo"i hình 9&?c r1t nhi;u Ch+ 9#u t& 
phát tri!n trong các KCN hi$n t"i. /Ec bi$t ' mi;n 
B@c và mi;n Nam, hai vùng mi;n t4p trung ph#n l)n 
KCN c+a c6 n&)c, lo"i hình nhà x&'ng và kho bãi 
logistic cho thuê là 1 trong 6 ngành ngh; phát tri!n 
nh1t trong n%m 2022 v; t,ng v.n 9#u t&. Trên quy 
mô c6 n&)c, theo s. li$u 9ã 9&?c t,ng h?p và ki!m 
ch0ng b'i HOUSELINK, chúng tôi nh4n 9>nh trong 
t&Ang lai sN có kho6ng hAn 2.7 nghìn hecta 91t nhà 
x&'ng, kho bãi logistic 9&?c hình thành v)i t,ng v.n 
9#u t& hAn 4 t5 USD. Có th! th1y trong t&Ang lai, s6n 
phCm nhà x&'ng, kho bãi xây sVn cho thuê sN là lo"i 
hình b1t 93ng s6n công nghi$p 9Ec bi$t phát tri!n. 

2.3 Nhà x45ng kho bãi 0ang là lo%i hình b1t 0)ng s,n 046c nhi*u Nhà 0&u t4 
quan tâm nhi*u h7n và 046c chú tr8ng phát tri9n b5i Ch: 0&u t4 Khu công nghi3p

B@c Trung Nam

LƯỢNG CUNG ỨNG NHÀ XƯỞNG KHO BÃI TRONG TƯƠNG LAI

TBng mac M#u tI (Tri3u USD) Di3n tích M=t (ha) ST lI<ng d6 án
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3 / CÁC KHU CÔNG NGHI2P M.I N0M 2022

Nguồn: HOUSELINK

Trong ph#n này chúng tôi t4p trung phân tích các KCN có ch+ tr&Ang 
9#u t&, có gi1y ch0ng nh4n 9#u t& và có quy ho"ch 1/2000, 1/500 
trong 6 tháng 9#u n%m 2022 (KCN m' r3ng 9&?c tính nh& m3t KCN 
m)i). Theo s. li$u c+a HOUSELINK, trong 6 tháng n%m 2022 có 
kho6ng 27 Khu công nghi$p m)i 9&?c b, sung trên ph"m vi c6 n&)c. 
Trong 9ó, khu v=c mi;n B@c 9&?c b, sung nhi;u nh1t v)i 15 khu , mi;n 
Nam có 7 khu công nghi$p và ' mi;n Trung là 5 khu. C6 v; s. l&?ng và 
di$n tích quy ho"ch, các Khu m)i ' mi;n B@c 9;u chi7m 9a s., cho 
th1y nguBn cung các tGnh phía B@c 9ang r1t sVn sàng 9ón 9#u nguBn 
v.n 9#u t& m)i trong các n%m ti7p theo. 

V)i s. l&?ng KCN m)i nh& dJ li$u trên cho th1y ít nh1t trong ng@n và 
trung h"n, sN có kho6ng g#n 9.000 ha 91t khu công nghi$p thành 
phCm sN gia nh4p th> tr&<ng b1t 93ng s6n Khu công nghi$p trong 
t&Ang lai. 

Ngoài nhJng KCN trên, th> tr&<ng b1t 93ng s6n công nghi$p v8n còn 
nhi;u KCN 9ã 9&?c c1p ch+ tr&Ang 9#u t&, hay ch0ng nh4n 9#u t& t2 
lâu nh&ng công tác tri!n khai xây d=ng cA s' h" t#ng gEp nhi;u tr-c 
trEc do khâu gi6i phóng mEt bHng, ch+ y7u 97n t2 v1n 9; chi phí 9;n bù 
t%ng, 9i;u này d8n t)i vi$c ti7n 93 hoàn thành c+a KCN có th! b> kéo dài 
thêm 1-2 n%m. Có th! th1y nguBn cung b1t 93ng s6n công nghi$p 
trong ng@n và trung h"n là t&Ang 9.i dBi dào, sVn sàng 9ón 9#u làn 
sóng 9#u t& trong th<i gian t)i nh&ng so v)i nguBn v.n m"nh mN ch6y 
vào Vi$t Nam sau d>ch thì nguBn cung cFng 9ang khá h"n hWp. 

Khi phân chia Khu công nghi$p theo Nhóm 1, 2, 3 tùy thu3c kho6ng 
cách 9>a l( v)i các Thành ph. l)n, nh4n th1y rHng ' mi;n B@c ch+ y7u 
các Khu công nghi$p thu3c nhóm 2 9&?c xây d=ng (9 khu), s. l&?ng 
các Khu công nghi$p thu3c nhóm 1 có thêm 2 khu 9;u ' thành ph. H6i 
Phòng, và có 4 Khu công nghi$p thu3c nhóm 3. Th> tr&<ng b1t 93ng 
s6n công nghi$p mi;n B@c trong th<i gian t)i h0a hWn sN mang 97n s= 
9a d"ng hAn r1t nhi;u c6 v; v> trí, cFng nh& t%ng l&?ng cung v; các lo"i 
hình b1t 93ng s6n công nghi$p, t4p trung thu hút các Nhà 9#u t&. 
Trong khi 9ó t"i mi;n Nam ch+ y7u là các Khu công nghi$p thu3c nhóm 
2 sN 9&?c xây d=ng nhi;u, ch+ y7u t"i hai tGnh Long An và Bình D&Ang. 
Và t"i mi;n Trung, ch+ y7u các Khu công nghi$p thu3c nhóm 3 9&?c 
xây d=ng, t"i các tGnh nh& Qu6ng Ngãi, Qu6ng Tr> và Thanh Hóa.

Mi;n B@c

Mi;n Trung

Mi;n Nam

DIỆN TÍCH KHU CÔNG NGHIỆP MỚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Mi;n B@cMi;n TrungMi;n Nam

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

Nhóm 3 Nhóm 2 Nhóm 1
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Các t;nh thành 046c 0&u t4 thêm m<i Khu công nghi3p trong t47ng lai t%i t=ng mi*n ( theo di3n tích 01t quy ho%ch)

Nguồn: HOUSELINK

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)

Thái Bình H6i Phòng H&ng Yên Qu6ng Tr> Thanh Hóa /à NVng

Qu6ng Nam

Bình D&Ang Ti;n Giang B7n Tre

Long An

B@c Giang

VQnh Phúc
N...
/...

H6i D&Ang



https://daidung.com.vn/
IV.
TÌNH HÌNH CÁC 
D, ÁN -+U T& VÀO 
KHU CÔNG NGHI!P
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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 dJ li$u c+a HOUSELINK, trong 6 tháng 9#u n%m 2022, c6 n&)c có t,ng c3ng 145 d= án FDI c1p 
m)i 9%ng k( 9#u t&, ghi nh4n s= s-t gi6m v; s. l&?ng d= án so v)i cùng k* n%m tr&)c (gi6m 8%) nh&ng 
t,ng v.n 9#u t& 9%ng k( l"i t%ng t)i 27%. /i;u này cho th1y Vi$t Nam 9ang là 9i!m 97n h1p d8n c+a các 
d= án quy mô l)n, là 9>a chG 9áng tin c4y c+a nhi;u nhà 9#u t&. S. l&?ng d= án FDI c1p m)i 6 tháng 9#u 
n%m 2022 là con s. ghi nh4n ít nh1t trong giai 9o"n 6 tháng 9#u các n%m k! t2 n%m 2016. Tr6i qua 
quãng th<i gian dài b> 6nh h&'ng nEng n; b'i d>ch b$nh ( 9Ec bi$t nghiêm trLng trong th<i 9i!m cu.i 
tháng 4 97n g#n cu.i n%m 2021), Vi$t Nam 9ang m' cDa tr' l"i, cùng v)i vi$c c6i thi$n v; cA s' h" t#ng, 
chính sách cFng nh& nhJng l?i ích t2 các hi$p 9>nh FTA 9ã k( k7t, cùng v)i vi$c các nhà 9#u t& có xu 
h&)ng 9#u t& d= án qui mô l)n, Vi$t Nam hoàn toàn có ti;m n%ng thu hút nhi;u hAn nJa các d= án 9#u 
t& trong t&Ang lai. 

Trong s. các vùng mi;n, mi;n Nam là khu v=c thu hút 9#u t& nhi;u nh1t, c6 v; s. l&?ng d= án và v.n 
9%ng k( 9#u t&. /Ec bi$t mEc dù s. l&?ng d= án g#n nh& ngang bHng v)i khu v=c mi;n B@c, nh&ng v.n 
9%ng k( 9#u t& l"i cao hAn g#n g1p 9ôi. Chúng tôi nh4n 9>nh v; thu hút 9#u t& mi;n Nam và mi;n B@c 
v8n có s= thu hút nh& nhau, ' mi;n Nam có s= t%ng 93t bi7n v; v.n 9%ng k( 9#u t& do có m3t vài d= án 
v.n l)n nh& d= án Nhà máy LEGO MANUFACTURING ' Bình D&Ang (hAn 1 t5 USD v.n 9%ng k( 9#u t&), 
d= án Nhà máy s6n xu1t v6i LOUVRE ' Tây Ninh (hAn 200 tri$u USD v.n 9%ng k( 9#u t&) hay d= án nhà 
máy COCACOLA t"i Long An (hAn 130 tri$u USD),..v..v. 
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1 / D$ ÁN FDI E,bC C?P PHÉP EGU T, 
NcA EGU N0M 2022

Nguồn: HOUSELINK

B@c Trung Nam

DỰ ÁN FDI PHÂN BỔ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BA MIỀN

ST lI<ng d6 án VTn MRng k[ (tri3u USD)

Qu( I/21 Qu( II/21 Qu( III/21 Qu( IV/21 Qu( I/22 Qu( II/22

TÌNH HÌNH DỰ ÁN FDI CẤP MỚI THEO QUÝ

ST lI<ng d6 án TBng vTn M#u tI (tri3u USD)
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C#n ph6i nói thêm v; lo"i hình b1t 93ng s6n c+a các d= án FDI c1p m)i trong 
n%m 2021 và 6 tháng 9#u n%m 2022. Theo 9ó, chúng tôi nh4n th1y xu h&)ng 
thuê nhà x&'ng 9ang có xu h&)ng t%ng c6 v; khía c"nh s. l&?ng d= án và v.n 
9%ng k( 9#u t&. /Ec bi$t trong n%m 2022 xu h&)ng này càng th! hi$n rõ r$t khi 
s. l&?ng d= án thuê nhà x&'ng Qu( I/2022 t%ng 132% so v)i Qu( IV/2021 và 
t%ng 193% so v)i cùng k* n%m 2021. Còn sang Qu( II/2022, s. l&?ng d= án thuê 
nhà x&'ng cFng t%ng 100% so v)i cùng k* n%m 2021. Quy mô v.n 9#u t& các 
d= án thuê nhà x&'ng cFng có s= t%ng cao khi t,ng v.n 9%ng k( 9#u t& c+a các 
d= án FDI c1p m)i trong 6 tháng n%m 2022 t%ng 93% so v)i cùng k* n%m 2021.  
Trong khi 9ó 9.i v)i các d= án thuê 91t chúng tôi ghi nh4n xu h&)ng ng&?c l"i, 
khi s. l&?ng d= án và quy mô v.n 9#u t& 9;u có xu h&)ng gi6m.
 
/i;u này cho th1y các Nhà 9#u t& 9ang r1t quan tâm và dành s= chú trLng 9Ec 
bi$t 97n mô hình thuê nhà x&'ng t"i các KCN. Vi$c 9a d"ng hóa v; lo"i hình nhà 
x&'ng, nâng cao ch1t l&?ng nhà x&'ng 9i kèm phát tri!n các h" t#ng kR thu4t 
và h" t#ng ti$n ích trong KCN sN góp ph#n thu hút nhi;u hAn và t"o ni;m tin cho 
các Nhà 9#u t& khi 9#u t& vào th> tr&<ng Vi$t Nam. 

32

Nguồn: HOUSELINK

Qu( I/21 Qu( II/21 Qu( III/21 Qu( IV/21 Qu( I/22 Qu( II/22

DỰ ÁN FDI CẤP MỚI THUÊ NHÀ XƯỞNG

ST lI<ng d6 án TBng vTn M#u tI Linear (ST lI<ng d6 án)

Qu( I/21 Qu( II/21 Qu( III/21 Qu( IV/21 Qu( I/22 Qu( II/22

DỰ ÁN FDI CẤP MỚI THUÊ ĐẤT

ST lI<ng d6 án TBng vTn M#u tI Linear (ST lI<ng d6 án)
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Trong 6 tháng n%m 2022, chúng tôi ghi nh4n ngành d$t 
may là ngành ngh; có nhi;u d= án FDI 9%ng k( c1p m)i 
nh1t. Theo sau là các d= án thu3c ngành: /i$n tD, Kim lo"i, 
Logistic, Da giày,v..v. Có th! th1y trong th<i gian v2a qua, 
d$t may là m3t trong nhJng ngành thu hút nhi;u v.n FDI 
nh1t ' c6 3 mi;n B@c, Trung, Nam. /Ec bi$t ' mi;n Trung và 
mi;n Nam thì 9ây là ngành thu hút nhi;u d= án nh1t. Còn t"i 
mi;n B@c, 9i$n tD và logistic v8n là 2 ngành ngh; mFi nhLn. 
/i;u này hoàn toàn phù h?p v)i h" t#ng KCN t"i ba mi;n. K 
mi;n Nam t2 x&a v.n là vùng mi;n phát tri!n ngành D$t may 
do 9ây là nAi t- h3i c+a nhi;u d= án d$t may l)n t2 tr&)c, 
thêm nJa các KCN t"i 9ây có cA s' h" t#ng và l=c l&?ng lao 
93ng dBi dào hAn cho ngành này. Còn t"i mi;n B@c h$ 
th.ng nhà x&'ng kho bãi ngành Logistic 9ang r1t 9&?c chú 
trLng 9#u t&. HAn nJa, 9ây là khu v=c có nhi;u KCN 9#u t& 
h" t#ng v; kR thu4t cao, vi$c nh4p khCu nguyên v4t li$u 9i$n 
tD 9Ec bi$t t2 Trung Qu.c có nhi;u thu4n l?i v; v> trí 9>a l(, 
h" t#ng giao thông 9&?c c6i thi$n 9áng k! 9ã góp ph#n t"o 
nên s0c h1p d8n 9Ec bi$t trong vi$c thu hút dòng v.n FDI 
ngành 9i$n tD. 
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Nguồn: HOUSELINK

/i$n tD Logistic Bao bì Kim lo"i D$t may

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

D$t may /i$n tD Máy móc Công nghi$p
xe hAi

Logistic

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

D$t may Logistic Da giày Kim lo"i Máy móc, thi7t b>

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

D$t may /i$n tD LogisticKim lo"i Da giày Plastic Máy 
móc, 

thi7t b>

Bao bì Thi7t b> 
9i$n

F&B

TOP NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
(THEO SỐ LƯỢNG DỰ ÁN)
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Khi phân tích sâu hAn v; nhJng KCN trong top 10 này, chúng tôi nh4n th1y t2 
9#u n%m 97n nay, xu h&)ng l=a chLn KCN c+a Ch+ 9#u t& FDI v8n 9ang thiên 
v; v> trí c+a KCN cFng nh& thu4n ti$n v; mEt v> trí 9>a l(. Khi 80% các khu 9;u 
ti7p giáp v)i 9&<ng qu.c l3 và hAn 50% chG cách c6ng bi!n / sân bay / cao t.c 
d&)i 30km. 

Các d= án n%ng l&?ng 9i$n tái t"o ( ph, bi7n 9i$n gió và 9i$n mEt tr<i) 9ang duy 
trì t#n su1t ,n 9>nh. Sau s= 93t bi7n v; s. l&?ng và qui mô v.n 9#u t& t"i th<i 
9i!m Qu( I/2021, th<i gian sau 9ó các d= án n%ng l&?ng 9i$n tái t"o 9ang có xu 
h&)ng t%ng nhW theo Qu(. Vi$c sD d-ng n%ng l&?ng tái t"o 9ang 9&?c r1t nhi;u 
nhà 9#u t& n&)c ngoài quan tâm, tiêu bi!u nh& m3t s. các d= án l)n nh& D= án 
nhà máy LEGO, hay d= án PANDORA mEc dù m)i ' giai 9o"n k( k7t biên b6n 
ghi nh) thPa thu4n xây d=ng cA s' ch7 tác nhà máy t"i Bình D&Ang nh&ng cFng 
9ã cam k7t sD d-ng 100% n%ng l&?ng tái t"o. 

/ây cFng là xu h&)ng chung c+a toàn c#u và là l?i th7 c+a Vi$t Nam khi Chính 
ph+ cFng 9ang 9>nh h&)ng theo xu th7 này, 9Ec bi$t khi các th&Ang hi$u l)n 
trên toàn c#u 9;u 9ang 9; cao vi$c s6n xu1t s6n phCm theo h&)ng thân thi$n 
v)i môi tr&<ng, tránh phát th6i và ng&<i tiêu dùng cFng 9ang có xu h&)ng yêu 
thích các s6n phCm này thì vi$c các KCN t"i Vi$t Nam 9#u t& cA s' h" t#ng có 
y7u t. sD d-ng hoEc 9+ 9i;u ki$n l@p 9Et h$ th.ng n%ng l&?ng tái t"o sN góp 
ph#n thu hút các d= án ch1t l&?ng trong t&Ang lai. 
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Nguồn: HOUSELINK

Top KCN thu hút nhiVu d6 án FDI c=p mJi trong 6 tháng 
M#u nRm 2022

Xu hIJng thu hút d6 án nRng lI<ng tái t"o và nhà máy 
sZ d8ng công ngh3 xanh

Q.I/21 Q.II/21 Q.IV/21 Q.I/22 Q.II/22
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Nguồn: HOUSELINK

 Lo"i hình vTn M#u tI
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2 / XU H,.NG NGÀNH NGHd EGU T, 
VÀ LO%I HÌNH V)N EGU T, VÀO 
CÁC KCN C1A VI2T 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. 

V.n FDI v8n chi7m 9a s. trong t,ng s. v.n 9#u t& vào ngành công 
nghi$p c+a Vi$t Nam t2 n%m 2016 97n nay (chi7m t)i 49% t,ng s. v.n 
9#u t&). Nh&ng nhìn vào s= t%ng tr&'ng, chúng tôi nh4n 9>nh dòng v.n 
FDI n&)c ngoài 9ang có xu h&)ng gi6m d#n, nh1t là khi tình hình kinh t7 
th7 gi)i 9ang có nhi;u bi7n 93ng l)n và 6nh h&'ng b'i d>ch b$nh. Thay 
vào 9ó, nguBn v.n DDI tuy chG chi7m kho6ng 31% nh&ng l"i có xu 
h&)ng t%ng trong nhJng n%m v2a qua.  

PHÂN LOẠI VỐN PHÂN LOẠI VỐN THEO NĂM

DDI FDI & DDI FDI 

DDI FDI & DDI FDI

2016 2018 2019 2020 20212017
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Trong 9ó có th! k! 97n m3t s. n&)c có 9#u t& l)n vào Vi$t 
Nam nh& Hoa K*, Trung Qu.c, /an M"ch, Singapore, Nh4t 
B6n, Hàn Qu.c,vv.v. Xét v; mEt s. l&?ng d= án thì Trung Qu.c, 
/ài Loan, Hàn Qu.c, Nh4t B6n 9ang là nhJng n&)c d8n 9#u. 
H#u h7t 9ây là nhJng n&)c 9ã có truy;n th.ng 9#u t& vào Vi$t 
Nam t2 nhi;u n%m. Và 9! ti7p t-c thu hút v.n 9#u t& t2 nhJng 
n&)c trên và các nguBn v.n ch1t l&?ng t2 các n&)c khác nh& 
/0c, Hà Lan, Pháp, Úc,.v.v. 9òi hPi h" t#ng các KCN c#n ph6i 
9&?c 9a d"ng theo h&)ng công nghi$p xanh, s"ch b'i 9ây h#u 
h7t là các n&)c tham gia Hi$p 9>nh Cop26 v; bi7n 9,i khí h4u, 
9Bng th<i có 9>nh h&)ng s6n xu1t theo công ngh$ s"ch.  

Nguồn: HOUSELINK
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M3t s. ngành ngh; 9#u t& nhi;u vào Vi$t Nam có th! k! 97n 
nh& ngành nông nghi$p th=c phCm, trung tâm logistic, d$t 
may, 9i$n tD, n%ng l&?ng,v.v. Trong 9ó ngành nông nghi$p 
th=c phCm, th=c phCm 9B u.ng và v4t li$u xây d=ng thu hút 
ph#n l)n v.n DDI, thì các ngành khác v.n 9#u t& FDI v8n chi7m 
9a s.. Vi$c h" t#ng KCN c6i thi$n theo h&)ng 9a d"ng hóa h" 
t#ng an sinh xã h3i, c4p nh4t công ngh$ cao và có h$ th.ng 
kho bãi sN giúp thu hút nhi;u hAn d= án 9#u t& trong t&Ang lai.  

Và n7u xét riêng v; lo"i hình xây d=ng m' r3ng và xây d=ng m)i 
có th! th1y rõ s= t%ng tr&'ng v; qui mô v.n c+a các d= án xây 
d=ng m' r3ng. Nh&ng các d= án xây d=ng m)i 9ang có 9à 
t%ng tr&'ng k! c6 trong th<i kì d>ch Covid-19 nhJng n%m 2020 
và 2021 so v)i th<i kì tr&)c d>ch (2018-2019). Qua 9ây có th! 
th1y h" t#ng KCN 9ang 9&?c c6i thi$n theo 9úng h&)ng, nh< 
9ó giúp giJ chân Nhà 9#u t& cF và t%ng d#n nhà 9#u t& m)i.

Nguồn: HOUSELINK

Nhà máy nông nghi$p & th=c phCm
Trung tâm Logistic

Nhà máy d$t may
Nhà máy 9i$n tD

Nhà máy s6n xu1t th=c phCm & 9B u.ng
Nhà máy n%ng l&?ng

Nhà máy cung c1p thi7t b> 9i$n
Nhà máy nh=a

Nhà máy v4t li$u xây d=ng
S6n phCm v4t li$u kim lo"i

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

VỐN THEO LOẠI HÌNH DỰ ÁN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Xây d6ng m\ rPng
Xây d6ng mJi



Báo cáo phát tri!n h" t#ng khu công nghi$p Vi$t Nam Q2/2022

->N V? TÀI TR@

38

TA VBN THICT KC
THI CÔNG
QUDN LE DF ÁN

Chuyên cung cấp các dịch vụ

CÔNG TY TNHH TA VBN XÂY DFNG TÂN CC

https://www.newcc.com.vn/Home/Index/vi

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

Công ty Xây d=ng Tân CC là m3t trong nhJng công ty uy tín nh1t t"i Vi$t Nam 
hi$n nay chuyên cung c1p d>ch v- t& v1n thi7t k7 và qu6n l( các d= án xây d=ng 
công nghi$p và th&Ang m"i.

K! t2 khi ra 9<i vào n%m 1996, công ty luôn 9&?c khách hàng và 9.i tác 9ánh 
giá cao b'i s= chuyên nghi$p, ch1t l&?ng và 9Ec bi$t là 93i ngF nhân s= 9&?c 
9ào t"o bài b6n và giàu kinh nghi$m qua nhi;u d= án quan trLng 9ã và 9ang 
9&?c tri!n khai trên kh@p Vi$t Nam.
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https://pebsteel.com/vi/
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https://atad.vn/vi/
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CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN CChttps://www.newcc.com.vn/Home/Index/vi
 

CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP PEBhttps://pebsteel.com/vi/https://www.newcc.com.vn/Home/Index/vi  

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

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. 

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. 

CÔNG TY CỔ PHẦN HOUSELINK 

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

Tầng 9, tòa nhà Sannam, 78 Duy Tân, Cầu  Giấy, Hà Nội, Việt Nam

CAM KẾT 

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

https://pebsteel.com/vi/ https://atad.vn/vi/ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 
THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG

Báo cáo được tài trợ bởi:

https://daidung.com.vn/ https://daidung.com.vn/


