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BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM QUÝ 2/ 2022

1. TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI (GDP)

2. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI)

Tăng trưởng GDP Quý 2 năm 2022 đạt mức 7.72%. Đây là mức tăng GDP cao nhất thời điểm Quý 2 các năm kể

Tổng giá trị vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong 6 tháng năm 2022 đạt trên 14 tỷ, giảm 8,12% so

từ năm 2018. Kể từ sau 2 năm đại dịch Covid bùng phát mạnh ở Việt nam, năm 2022 là năm đầu tiên đánh dấu

với cùng kỳ năm trước do sự giảm sút về cả số lượng và giá trị vốn đăng ký cấp mới (giảm tương ứng 6,47% và

nền kinh tế Việt Nam bắt đầu mở cửa trở lại, mức tăng 7.72% này được coi là dấu hiệu vô cùng lạc quan cho sự

48,27%). Tình hình thu hút vốn đăng ký cấp mới vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện

phục hồi nền kinh tế. Tuy nhiên chúng ta có thể quan sát ở biểu đồ bên dưới, tuy vẫn đà tăng nhưng mức tăng

pháp chống dịch mà Việt Nam đã áp dụng mạnh mẽ năm 2021 và kinh tế thế giới ghi nhận nhiều tác động tiêu

trưởng ngành xây dựng và ngành công nghiệp của Việt Nam trong Quý 2 năm 2022 đã giảm một chút so với

cực từ lạm phát, giá cả tăng cao do xung đột chính trị, thương mại.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM QUÝ 2/ 2022

cùng kỳ năm 2021. Tăng trưởng GDP tổng chủ yếu đến từ tăng trưởng ngành dịch vụ. Do sự ảnh hưởng của nền
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kinh tế thế giới khi chiến tranh Nga-Ukrane nổ ra làm tăng giá nhiên liệu và đặc biệt giá nguyên vật liệu tăng cao

Tuy nhiên với việc giá trị vốn điều chỉnh và vốn góp mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh ( tăng

cũng ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng của hai ngành Công nghiệp và Xây dựng trong thời điểm Quý 2 năm nay.

tương ứng 65,53% và 40,99%), đặc biệt là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt nam đạt hơn 10 tỷ
USD, tăng 8,87% (cao nhất trong 5 năm trở lại) đã cho thấy niềm tin và kỳ vọng của nhà đầu tư nước ngoài vẫn
tiếp tục được đặt vào tiềm năng phát triển của thị trường Việt Nam.

TĂNG TRƯỞNG GDP QUÝ 2 CÁC NĂM (THEO NGÀNH NGHỀ)
Đơn vị: %

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI QUÝ 2 NĂM 2022 (SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC)

4.94 tỷ USD

6.82 tỷ USD

2.27 tỷ USD

48.27%

65.53%

40.99%

Vốn đăng kí cấp mới

Vốn điều chỉnh

Tổng vốn FDI

14.03 tỷ USD
8.12%
Q2/18

Q2/19

Q2/20

Q2/21

Tăng trưởng GDP (Tổng)

Tăng trưởng ngành xây dựng

Tăng trưởng ngành công nghiệp

Tăng trưởng ngành dịch vụ

Q2/22

752

6.47%

Dự án cấp mới

487

5.87%

Lượt dự án
điều chỉnh

Tổng giá trị góp vốn,
mua cổ phần

10.06 tỷ USD

8.87%

Vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài thực hiện
tại Việt Nam (tỷ USD)

Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp
Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp

3. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP (IIP)
Trong Quý 2 chỉ số IIP toàn ngành ghi nhận mức tăng 10.8% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số IIP của các
nhóm ngành lớn đều có xu hướng tăng bao gồm: ngành chế biến-chế tạo tăng mạnh nhất +12.3%, ngành
sản xuất phân phối điện tăng nhẹ +4.3%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước
thải tăng +6.8% và ngành khai khoáng tăng +5%. Con số tăng trưởng trên cho thấy hoạt động kinh doanh
của các doanh nghiệp được duy trì đều đặn và đang trên đà phục hồi sau khi trải qua năm 2021 bị dịch
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM QUÝ 2/ 2022

Covid-19 ảnh hưởng trầm trọng.
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CHỈ SỐ IIP (SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC)
Đơn vị: %

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP IIP – Q2/2022
(SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC)
TOÀN NGÀNH

110,8%

112,3%

104,3%

106,8%

105%

Khai khoáng

Chế biến, chế tạo

Sản xuất và
phân phối điện

Cung cấp nước và
xử lý rác thải,
nước thải
Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp

Q1/21

Q2/21

Q3/21

Q4/21

Q1/22

Q2/22
Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp

4. XUẤT – NHẬP KHẨU HÀNG HÓA
XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA Q2/2022 (SO VỚI CÙNG KÌ NĂM TRƯỚC)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM QUÝ 2/ 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 185 tỷ USD,
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XUẤT KHẨU

tăng 17.3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó khu vực kinh tế nước ngoài đóng góp tới

17.3%

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 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% so với cùng kỳ. Nhưng với những rủi ro đến

NHẬP KHẨU

15.5%

185.94 tỷ USD

từ chính sách phong tỏa của Trung Quốc, chỉ số niềm tin tiêu dùng giảm liên tiếp và tỷ lệ
thất nghiệp tăng ở những quốc gia trọng điểm xuất khẩu của VIệt Nam đang là mối rủi ro
hiện hữu cho tình hình xuất khẩu trong 2 Quý còn lại của năm 2022.
Ở thị trường nhập khẩu cũng ghi nhận mức tăng 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 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

XUẤT SIÊU

710

triệu USD
Khu vực kinh tế trong nước:

26%

Khu vực kinh tế trong nước:

20%

35%

Khu vực kinh tế nước ngoài:

74%

Thị trường xuất khẩu:

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

Hoa kỳ

23%

15.2%

Khu vực kinh tế nước ngoài:

16.3%

đây là con số rất tích cực cho xuất nhập khẩu đầu năm nay, dự báo thị trường xuất nhập

185.23 tỷ USD

65%

15.6%

Thị trường nhập khẩu:

EU

39%

Trung Quốc

21.7%

Hàn Quốc

39.5%
Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp

5. SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP
VÀ XÂY DỰNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM QUÝ 2/ 2022

SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CHẾ TẠO VÀ XÂY DỰNG 6 THÁNG NĂM 2022
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Dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống sản
xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp và xây
dựng. Trải qua 2 năm kể từ thời điểm dịch bệnh bắt đầu tác động đến cuộc sống
và nền kinh tế, đã có nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc duy trì vận
hành, dẫn tới trong 6 tháng năm 2022, số lượng doanh nghiệp ngừng có thời
hạn của cả 2 ngành công nghiệp chế biến chế tạo và xây dựng đã tăng tương
ứng 40% và 45% so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên một tín hiệu đáng mừng khi số lượng doanh nghiệp quay lại hoạt động
và thành lập mới tăng. Tuy nhiên việc gia nhập ngành xây dựng gặp nhiều khó
khăn hơn do những khó khăn đến từ việc duy trì hoạt động nên ngành xây dựng
trong 6 tháng qua chỉ tăng 1.3% về số lượng doanh nghiệp thành lập mới so với
cùng kỳ.
Công nghiệp
chế biến,
chế tạo

Xây dựng

Doanh nghiệp đăng
ký thành lập mới

Công nghiệp
chế biến,
chế tạo

Xây dựng

Doanh nghiệp quay
lại hoạt động
Số lượng

Công nghiệp
chế biến,
chế tạo

Xây dựng

Doanh nghiệp ngừng
có thời hạn

Công nghiệp
chế biến,
chế tạo

Xây dựng

Doanh nghiệp giải thể

% YtD
Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp

6. GIÁ NHIÊN LIỆU VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
QUÝ 1 NĂM 2022 TĂNG MẠNH
Tiếp diễn chuỗi thời gian tăng mạnh về giá nhập khẩu nhiên liệu trong Quý 1/2022. Theo thống kê của Tổng Cục
Thống Kê (TCTK), chỉ số giá nhập khẩu nhiên liệu trong Quý 2 năm 2022 đạt mức cao nhất trong 5 năm trở lại
(tăng hơn 50% so với thời điểm cùng kỳ). Và theo như dự báo giá năng lượng trong thời gian tới vẫn chưa có dấu

GIÁ NHẬP KHẨU NHIÊN LIỆU TĂNG MẠNH
Tăng

Giảm

hiệu giảm khi chiến sự giữa Nga-Ukraine vẫn đang rất căng thẳng. Việc tăng giá nhập khẩu nhiên liệu đã kéo theo
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM QUÝ 2/ 2022

giá nguyên vật liệu xây dựng trong Quý 1 năm 2022 cũng tăng mạnh, lên mức hai con số (10.4%). Đây cũng là
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mức tăng cao nhất của Quý 1 từ năm 2018 tới nay. Tuy nhiên tại thời điểm hiện tại, giá dầu Brent và WTI bắt đầu
có xu hướng giảm nhờ vào các mỏ dầu Lybia tăng sản lượng . Nhưng việc tăng giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng
được dự báo sẽ kéo theo sự tăng chi phí xây dựng, dẫn tới tình trạng các dự án có khả năng sẽ bị trì hoãn và các
bên liên quan như Chủ đầu tư, Nhà thầu,…cũng sẽ gặp nhiều rủi ro về tài chính và tiến độ dự án.

Q2/18

DIỄN BIẾN GIÁ DẦU THẾ GIỚI

Q2/19

Q2/20

Q2/21

Q2/22

CHỈ SỐ GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUÝ 2/2022 TĂNG MẠNH

T1/22

T2/22

Giá dầu WTI (USD/Bbl)

T3/22

T4/22

T5/22

T6/22

T7/22

Cuối T7/22
Q2/18

Giá dầu Brent (USD/Bbl)
Nguồn: Tradingeconomics, HOUSELINK

Q2/19

Q2/20

Q2/21

Q2/22
Nguồn: TCTK, HOUSELINK tổng hợp

7. NHÂN LỰC TRONG NGÀNH XÂY DỰNG
Nhân lực ngành xây dựng năm 2020 là khoảng hơn 4 triệu lao động. Mức

NHÂN LỰC NGÀNH XÂY DỰNG CÁC NĂM

SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG NGÀNH XÂY DỰNG TĂNG MỚI

tăng nhân lực ngành xây dựng giảm đi rõ rệt qua các năm, đặc biệt năm
2020 mức tăng chỉ là 2% so với năm 2019. Đặc biệt giai đoạn năm 2020
và 2021 dịch Covid tác động rất mạnh lên thị trường ngành xây dựng đã

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM QUÝ 2/ 2022

khiến cho lực lượng lao động tăng mới giảm đi rõ rệt khi các công ty xây
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dựng bắt buộc phải cắt giảm nhân sự và chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh
cũng như các biện pháp phòng chống dịch. Sang 6 tháng năm 2022 khi
kinh tế bắt đầu mở cửa trở lại thì ngành xây dựng cũng đón thêm nhiều
nhân lực lao động hơn so với 2 năm trước đó. Nhưng với tăng trưởng kép

Đơn vị: Người

ngành xây dựng (CAGR) đạt 7.7% giai đoạn 2010-2021 thì lượng tăng
trưởng về nhân lực như hiện nay đang không đáp ứng được nhu cầu.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

6T/2019

6T/2020

Tổng số (Nghìn người)

Nhân lực đã qua đào tạo

6T/2021

6T/2022

Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp

Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp

Đặc biệt trình độ lao động ngành xây dựng đang phân hóa rất rõ rệt với

CƠ CẤU TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG

hơn 50% lao động tay nghề thấp và chỉ có gần 17% lao động tay nghề

BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG CHI PHÍ NHÂN CÔNG (%)
Nhận định Quý 3 so với Quý 2

cao. Do đặc thù là 70% số lao động là từ nông nhàn nên ngành xây dựng
không những phải đối mặt với nguy cơ thiếu thợ mà còn thiếu cả thầy. Và
nhiều doanh nghiệp đã có phương án nâng thu nhập cho người lao động
để tuyển dụng đủ số lượng lao động cần thiết, điều này đã dẫn tới biến
động sử dụng chi phí nhân công tăng theo khảo sát tại các công ty xây
dựng thực hiện bởi Tổng cục thống kê.

Tay nghề cao

Nhận định Quý 2 so với Quý 1

Tay nghề trung bình
Tay nghề thấp

Nguồn: Tổng hội xây dựng, HOUSELINK tổng hợp

Tăng

Không đổi

Giảm
Nguồn: TCTK, HOUSELINK tổng hợp

https://atad.vn/vi/

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN

CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM QUÝ 2 NĂM 2022
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; chúng tôi thực hiện tổng hợp, phân tích dữ liệu và lập
báo cáo những dự án công nghiệp trong lĩnh vực chế biến-chế tạo và kho bãi đăng ký cấp phép mới. Cùng với đó là những dự án đang
triển khai hoạt động xây dựng và đang thực hiện các bước chuẩn bị xây dựng (như chuẩn bị dự án, thiết kế, chọn thầu).
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1. DỰ ÁN FDI CẤP MỚI TRONG QUÝ 2 NĂM 2022 GIẢM SO VỚI
QUÝ 2 NĂM 2021 TUY NHIÊN CÓ NHIỀU DỰ ÁN VỐN LỚN

PHÂN BỔ DỰ ÁN THEO VÙNG MIỀN (THEO SỐ LƯỢNG DỰ ÁN) - QUÝ 2/2022

Trong quý 2 năm 2022, số lượng dự án cấp mới giảm khoảng 27% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng vốn đăng ký lại tăng
3,8%. Có thể thấy được rằng tuy số lượng dự án giảm đi nhưng quy mô của các dự án lại tăng lên, cho thấy xu hướng thu
hút dự án quy mô lớn vẫn đang tiếp diễn trên thị trường Việt Nam.
Trong đó có 47% dự án tập trung ở khu vực miền Bắc, còn ở miền Trung và miền Nam lần lượt là 13% và 40%. Xét trên yếu
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM QUÝ 2/ 2022

tố vốn đăng ký đầu tư, miền Bắc cũng đang thu hút được lượng lớn vốn đăng ký đầu tư ( tổng vốn đăng ký mới vào miền
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Bắc chiếm tới 60% tổng số vốn đăng ký đầu tư), trong đó ở miền Nam là 30% và miền Trung là 10%. Chúng ta có thể thấy
trong Quý 2/2022, về cả số lượng và quy mô đầu tư vào miền Bắc lớn hơn hẳn so với 2 vùng miền còn lại. Tính chung 6
tháng đầu năm, miền Bắc và miền Nam đang khá cân bằng trong việc thu hút vốn FDI cấp mới ( tương ứng mỗi vùng thu
hút khoảng 45% dự án về mặt số lượng). Tuy nhiên miền Nam vẫn có nhiều lợi thế thu hút dự án FDI quy mô vốn lớn (chiếm
61% tổng lượng vốn FDI cấp mới trong 6 tháng đầu năm). Miền Trung vẫn chưa tạo ra nhiều đột phá so với các năm trước.

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

DỰ ÁN FDI CẤP MỚI QUÝ 2 HÀNG NĂM
PHÂN BỔ DỰ ÁN THEO VÙNG MIỀN (THEO TỔNG VỐN ĐẦU TƯ) - QUÝ 2/2022

Q2/2018

Q2/2019
Số lượng dự án

Q2/2020

Q2/2021

Q2/2022
Miền Bắc

Vốn đầu tư (USD)
Nguồn: HOUSELINK tổng hợp

Miền Trung

Miền Nam

Nguồn: HOUSELINK tổng hợp

2. CÁC DỰ ÁN THUÊ NHÀ XƯỞNG CÓ XU HƯỚNG TĂNG
Chúng tôi nhận thấy xu hướng thuê nhà xưởng đang có xu hướng tăng cả về khía cạnh

DỰ ÁN FDI CẤP MỚI THUÊ NHÀ XƯỞNG

DỰ ÁN FDI CẤP MỚI THUÊ ĐẤT

số lượng dự án và vốn 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% svck năm 2021. Còn sang Quý II/2022, số lượng dự án thuê nhà

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM QUÝ 2/ 2022

xưởng cũng tăng 100% svck năm 2021. Quy mô vốn đầu tư các dự án thuê nhà xưởng
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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% svck 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

Quý I/21

đến mô hình thuê nhà xưởng tại các KCN. Việc đa dạng hóa về loại hình nhà xưởng,

Số lượng dự án

nâng cao chất lượng nhà xưởng đi kèm phát triển các hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng tiện

Quý II/21

Quý III/21

Quý IV/21

Tổng vốn đầu tư

Quý I/22

Quý II/22

Linear (Số lượng dự án)

Quý I/21

Quý II/21

Số lượng dự án

Quý III/21

Quý IV/21

Tổng vốn đầu tư

Quý I/22

Quý II/22

Linear (Số lượng dự án)
Nguồn: HOUSELINK tổng hợp

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.
Trong Quý 2/2022, các Khu công nghiệp thuê đất tập trung chủ yếu ở miền Bắc và

DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP THUÊ ĐẤT XÂY DỰNG TRONG

DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG

QUÝ 2/2022

QUÝ 2/2022

miền Nam, trong đó lượng lớn vốn đăng ký đầu tư chủ yếu ở miền Bắc. Còn các dự án
khu công nghiệp thuê nhà xưởng tập trung đồng đều ở cả 2 miền Bắc và miền Nam.
Tuy nhiên vốn đăng ký đầu tư ở các khu công nghiệp miền Nam lại nhiều hơn. Sự phân
bổ này cũng phù hợp với điều kiện hạ tầng của các Khu công nghiệp tại các vùng miền.
Khi ở miền Nam đang nổi lên các Khu công nghiệp đa dạng về các loại hình nhà xưởng
xây sẵn, các dự án quy mô lớn thuê nhà xưởng hầu hết cũng chọn các tỉnh thành phía
Nam làm địa điểm đầu tư dự án, trong đó nổi bật nhất là ở Đồng Nai. Về thuê đất, một
số tỉnh thành nổi bật ở miền Bắc thu hút lượng lớn vốn đầu tư như Hải Phòng, Bắc
Giang, Thái Nguyên.

Miền Bắc
Số lượng dự án

Miền Trung

Miền Nam

Vốn đăng ký (triệu USD)

Miền Bắc
Số lượng dự án

Miền Trung

Miền Nam

Vốn đăng ký (triệu USD)
Nguồn: HOUSELINK tổng hợp

Thiết bị điện, logistic và điện tử là top 3 ngành nghề thu hút nhiều vốn đầu tư nhất trong 6 tháng đầu
năm 2022. Trong đó ngành thiết bị điện nổi lên nhờ các dự án sản xuất tấm silic dùng trong công
nghệ sản xuất điện mặt trời. Đây cũng là ngành sản xuất mới xuất hiện ở Việt Nam thời gian gần đây
nhưng đang thu hút nhiều sự quan tâm và trong tương lai chúng tôi nhận định đây là ngành đặc biệt

3. TOP 10 KHU CÔNG NGHIỆP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ FDI
CẤP MỚI LỚN NHẤT CẢ NƯỚC (QUÝ 2/2022)
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phát triển bởi năng lượng tái tạo đang là xu thế hình thành và phát triển rất nhanh ở Việt Nam.
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TOP 10 KHU CÔNG NGHIỆP THU HÚT NHIỀU VỐN ĐẦU TƯ TRONG QUÝ 2/2022
TOP NGÀNH NGHỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRONG QUÝ 2/2022

KCN Nam Đình Vũ

KCN An Dương

KCN Việt Hàn

KCN
Hòa Phú

KCN Yên Bình
Thiết bị điện

Logistic

Điện tử

Da giày

KCN
Nhơn Trạch V

KCN VSIP Hải Phòng

KCN
Việt Nam Singapore
(VSIP) II-A

KCNC
Đà Nẵng

KCN
Sông Khoai

Kim loại
Nguồn: HOUSELINK tổng hợp
Nguồn: HOUSELINK tổng hợp

https:/ pebsteel.com/vi/

III. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH
TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP
VIỆT NAM QUÝ 2 NĂM 2022
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CÁC DỰ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ CÓ QUY MÔ ĐẦU TƯ LỚN
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Các dự án chuẩn bị triển khai xây dựng chiếm số lượng cũng như tổng
mức đầu tư lớn
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Trong khuôn khổ Báo cáo tình hình triển khai dự án công nghiệp tại Việt Nam
Quý 2 năm 2022, HOUSELINK tập trung phân tích các dự án đang trong quá
trình chuẩn bị xây dựng (Chuẩn bị dự án, Thiết kế, Đấu thầu, Chọn nhà thầu
chính) và các dự án đang triển khai thi công xây dựng dựa trên các tiêu chí:
Loại hình xây dựng, Địa phương, Loại hình dự án, Hình thức đầu tư trong Quý
2 năm 2022.
Các dự án trong giai đoạn chuẩn bị và thiết kế chiếm số lượng cũng như tổng
mức đầu tư lớn nhất trong số các dự án công nghiệp. Mặc dù vẫn bị ảnh
hưởng bởi giá nhiên liệu và nguyên vật liệu tăng cao và Trung Quốc tiếp tục
phong tỏa một số tỉnh thành bởi dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng tới tiến
độ xây dựng, dẫn tới có nhiều dự án vẫn chỉ ở bước chuẩn bị dự án. Nhưng
so với Quý 1/2022, tại thời điểm cuối Quý 2/2022 số lượng dự án bước vào
giai đoạn thi công xây dựng đã tăng 32%. Đây là một tín hiệu tốt cho thị
trường xây dựng công nghiệp khi các dự án đang đẩy nhanh tiến độ hơn.
Chuẩn bị dự án & Thiết kế

Đang đấu thầu và đã

Thi công xây dựng

chọn được nhà thầu
nhưng chưa xây dựng
Tổng mức đầu tư (triệu USD)

Diện tích đất (ha)

Số lượng dự án
Nguồn: HOUSELINK tổng hợp

1. DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP CHUẨN BỊ XÂY DỰNG

DỰ ÁN MỞ RỘNG CÓ QUY MÔ KHÁ NHỎ SO VỚI NHỮNG DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI
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a. Dự án xây dựng mới chiếm đa số cả về số lượng và quy mô đầu tư
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Dữ liệu HOUSELINK cho thấy tại thời điểm cuối tháng 6 năm 2022, dự án mở rộng có quy mô
khá nhỏ so với những dự án xây dựng mới. Tuy số lượng dự án mở rộng so với dự án xây mới
chỉ ít hơn không quá đáng kể nhưng quy mô vốn đầu tư lại có sự chênh lệch khá lớn (xem thêm
chi tiết tại biểu đồ bên dưới). Điều này cho thấy các chủ đầu tư hiện tại vẫn có xu hướng mở
rộng sản xuất nhưng quy mô không quá lớn và Việt Nam vẫn đang thu hút nhiều Chủ đầu tư và
dự án mới với quy mô lớn.
Xây dựng mở rộng

b. Mỗi khu vực có ưu tiên phát triển khác biệt trong tương lai
Mỗi khu vực có ưu tiên phát triển trong tương lai khác nhau và thu hút loại hình nguồn vốn đầu
tư cũng khác nhau. Trong khi các tỉnh khu vực phía Bắc có số lượng lớn các dự án trong lĩnh
vực trung tâm logistic, dệt may, điện tử. Ở miền Trung vẫn chủ yếu là các dự án nông nghiệp
thực phẩm, năng lượng. Còn tại miền Nam nông nghiệp thực phẩm, trung tâm logistic và thực
phẩm-đồ uống là top ngành nghề thu hút dự án đầu tư. Có thể thấy các dự án nông nghiệp
thực phẩm vẫn đang là ngành nghề nổi bật, đặc biệt ở miền Trung và miền Nam. Ngành này
chủ yếu thu hút vốn đầu tư trực tiếp trong nước (DDI), trong bối cảnh các nước lạm phát
nghiêm trọng, nhờ phát triển các dự án nông nghiệp thực phẩm, tự chủ được nguồn cung thực
phẩm mà Việt Nam có thể kiểm soát được lạm phát khá tốt trong bối cảnh hiện tại.
Nguồn vốn đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) vẫn là nguồn vốn đầu tư phát triển chính trong thời
gian tới khi xuất hiện trong top 5 hình thức đầu tư lớn nhất ở cả 3 miền, trong đó đặc biệt chiếm
tới 34% tổng giá trị vốn đăng ký đầu tư các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai ở
miền Bắc và 45% ở miền Trung. Khu vực miền Bắc và miền Nam đang thu hút lượng lớn nguồn
vốn đầu tư liên doanh FDI-DDI.

Tổng mức đầu tư (triệu USD)

Xây dựng mới
Diện tích đất (ha)

Số lượng dự án
Nguồn: HOUSELINK tổng hợp

DỰ ÁN PHÂN BỔ KHÁ ĐỒNG ĐỀU GIỮA BA MIỀN

Bắc
Tổng mức đầu tư (triệu USD)

Trung
Diện tích đất (ha)

Nam
Số lượng dự án
Nguồn: HOUSELINK tổng hợp

TOP 5 LOẠI HÌNH DỰ ÁN, THEO SỐ LƯỢNG DỰ ÁN

Miền Bắc

42.7 TỶ USD
415

DỰ ÁN

Thiết bị điện
Nông nghiệp và thực phẩm
Điện tử
Dệt may
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Trung tâm Logistic
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Miền Trung

35.9 TỶ USD
217 DỰ ÁN

Miền Nam

42.8 TỶ USD
380

DỰ ÁN

TOP 5 HÌNH THỨC ĐẦU TƯ, THEO GIÁ TRỊ (TRIỆU USD)

DDI
FDI - USA
FDI - USA + DDI
FDI - Denmark + DDI
FDI - Japan + DDI
Khác

Vật liệu xây dựng
Dệt may
Lâm sản
Năng lượng
Nông nghiệp và thực phầm

Năng lượng
Dệt may
Thực phẩm & đồ uống
Trung tâm Logistic
Nông nghiệp và thực phẩm

DDI
FDI - USA
FDI - Germany
FDI - USA + DDI
FDI - Russia
Khác

FDI - Denmark + DDI
DDI
FDI - USA + DDI
FDI - USA
FDI - Singapore
Khác

Nguồn: HOUSELINK Data

2. DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP ĐANG TRIỂN KHAI THI CÔNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM QUÝ 2/ 2022

a. Các dự án xây dựng mở rộng được triển khai nhiều
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CÁC DỰ ÁN MỞ RỘNG ĐƯỢC XÂY DỰNG NHIỀU

Tại thời điểm cuối tháng 6 năm 2022, các dự án xây dựng mở rộng đang được triển khai nhiều và tiếp
tục là xu hướng phát triển của phân khúc xây dựng công nghiệp trong thời gian tới. Tuy nhiên so với thời
điểm cuối tháng 3 thì tỷ lệ các dự án xây mới bước vào giai đoạn xây dựng đã tăng 42%. Chúng tôi nhận
định các Chủ đầu tư mới và các Bộ ban ngành của Việt Nam đang có những động thái hết sức tích cực
nhằm đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án.

b. Đẩy mạnh hoạt động triển khai thi công tại khu vực phía Bắc
Dữ liệu HOUSELINK cho thấy tại thời điểm cuối tháng 6 năm 2022, số lượng dự án đang được triển khai
thi công tại khu vực phía Bắc vẫn tiếp tục chiếm đa số với tổng mức đầu tư khoảng 8,8 tỷ USD. Số
lượng dự án ở miền Nam ít hơn miền Bắc cả về giá trị đầu tư lẫn số lượng dự án triển khai, tuy nhiên mức
độ chênh lệch không quá lớn. Ở miền Trung số lượng dự án triển khai thi công là ít nhất trong ba miền
nhưng tổng mức đầu tư của các dự án lại lớn nhất do quy tụ nhiều dự án năng lượng.
Về khía cạnh ngành nghề đầu tư của các dự án đang triển khai thi công, thời điểm cuối tháng
6/2022 không có sự khác biệt so với thời điểm cuối tháng 3. Cụ thể, ở miền Bắc, các dự án điện
tử, trung tâm logistic hay thiết bị điện đang được triển khai nhiều. Con tại miền Trung, dệt may,
nông nghiệp & thực phẩm, năng lượng là ba ngành nghề dự án đang được triển khai nhiều nhất.
Còn tại miền Nam các dự án trung tâm logistic, nông nghiệp & thực phẩm, dệt may lại chiếm đa
số trong số các dự án đang được triển khai thi công xây dựng.
Bên cạnh đó, hình thức đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) là loại hình đầu tư chiếm thị phần nhiều nhất
trong số các dự án đang được triển khai xây dựng. Nhưng ở miền Bắc các dự án vốn FDI-China và
FDI-Netherlands lại chiếm tỷ trọng nhiều hơn.

Xây dựng mở rộng
Tổng mức đầu tư (triệu USD)

Xây dựng mới
Diện tích đất (ha)

Số lượng dự án
Nguồn: HOUSELINK tổng hợp

TOP 5 LOẠI HÌNH DỰ ÁN, THEO SỐ LƯỢNG DỰ ÁN

TOP 5 HÌNH THỨC ĐẦU TƯ, THEO GIÁ TRỊ (TRIỆU USD)

Miền Bắc

8.8 TỶ USD
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DỰ ÁN
Điện tử Trung tâm Thiết bị điện Nhựa
Logistic

Dệt may

FDI - China
DDI
FDI - Taiwan
FDI - Korea
FDI - Japan
Khác

Miền Trung

12.7 TỶ USD
93 DỰ ÁN
Dệt may Nông nghiệp Năng
& thực
lượng
phẩm

Điện tử Thực phẩm
& đồ uống

DDI
FDI - Japan
FDI - Korea + DDI
FDI - China
FDI - USA
Khác

Miền Nam
DDI
FDI - China
FDI - Hongkong
FDI - Singapore
FDI - Taiwan
Khác

42.8 TỶ USD
196 DỰ ÁN
Trung tâm Nông nghiệp Dệt may Thực phẩm Hóa chất
Logistic
& thực
& đồ uống
phẩm

Nguồn: HOUSELINK Data

3. MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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SHENGYANG-DUNG QUAT TEXTILE FACTORY

https:/ pebsteel.com/vi/

https://atad.vn/vi/

https:/ daidung.com.vn/

SECC

NESTLE FACTORY

PLASTIC MANUFACTURING FACTORY

Loại Dự án

Dệt May

Loại Dự án

Trung tâm triển lãm

Loại Dự án

Thực phẩm & nước giải khát

Loại hình đầu tư DDI

Địa điểm

Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Xã Tịnh Phong,
Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Quy mô dự án

1.770 tấn

Quy mô dự án

10,500 m2

Loại Dự án

Dự án công nghiệp - Nhà máy

Địa điểm

TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

Việt Nam

Quy mô dự án

30,000 m2

SHENGYANG (VIETNAM) TEXTILE CO., LTD

Địa điểm

Nhà đầu tư

Công ty Hội Chợ và Triển Lãm Sài Gòn

Nhà đầu tư

Nestle

Thiết kế, thi công

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

Nhà đầu tư

Địa điểm

Liên hệ

(+84) 028 38641262

Nhà thầu

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

Nhà thầu

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

Khu công nghiệp Hải Sơn, Xã Đức Hòa Hạ,
Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Liên hệ

+84 28 3926 0666

Nhà thầu P.E.B

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

Liên hệ

(+84) 908 883 531
marketing@pebsteel.com.vn

newcc@newcc.com.vn

Liên hệ

htps:/w w.newc.om.vn/Home/Index/vi

+84 28 3868 1689 sales@daidung.vn

https://atad.vn/vi/

https:/ daidung.com.vn/

LOGITEM DỰ ÁN KHO MỚI TÂN ĐÔNG HIỆP

sales@atad.vn

TRUNG TÂM KHO VẬN CAINIAO P.A.T

https:/ pebsteel.com/vi/

YIBEI VIETNAM FACTORY

FURNITURE PROCESSING FACTORY

Loại Dự án

Nhà máy

Loại Dự án

Trung tâm kho vận

Loại Dự án

Đồ nội thất

Loại hình đầu tư FDI

Quy mô dự án

9000 m2

Quy mô dự án

110.000 m2

Quy mô dự án

25,250 m2

Loại Dự án

Dự án công nghiệp - Nhà máy
50,000 m2

Khu công Nam Tân Uyên, Bình Dương,
Việt Nam

Địa điểm

KCN Tân Đông Hiệp B, Phường Tân Đông Hiệp,
Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương Việt Nam.

Nhà đầu tư

LOGITEM VIETNAM CORP

Thiết kế, thi công

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

Liên hệ

(+84) 028 38641262

newcc@newcc.com.vn

Địa điểm

Long An – Việt Nam

Địa điểm

Việt Nam

Quy mô dự án

Nhà đầu tư

Tập đoàn Alibaba

Nhà đầu tư

YIBEI

Địa điểm

Nhà thầu

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

Nhà thầu

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

Liên hệ

+84 28 3926 0666

Liên hệ

+84 28 3868 1689 sales@daidung.vn

sales@atad.vn

Nhà thầu P.E.B
Liên hệ

CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP PEB
https://pebsteel.com/en/
(+84) 908 883 531
marketing@pebsteel.com.vn

ht ps:/ daidung.com.vn/
IV. TOP 10 DỰ ÁN XÂY DỰNG

CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ CẤP MỚI
QUÝ 2 NĂM 2022 THEO GIÁ TRỊ
VỐN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
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TOP 10 DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ CẤP MỚI QUÝ 2 NĂM 2022
THEO GIÁ TRỊ VỐN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
1

NHÀ MÁY TRINA SOLAR THÁI NGUYÊN

2

NHÀ MÁY SẢN XUẤT NYLON-VN2 HYOSUNG TNC

3

DỰ ÁN SẢN XUẤT TẤM SILIC JA SOLAR VIỆT NAM

4

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHẾ TẠO THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI AUTEL ROBITICS HAINAN

5

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHẾ TẠO BỘ PHẬN LINH KIỆN HỆ THỐNG AN TOÀN THỤ ĐỘNG Ô TÔ HMT

6

NHÀ MÁY GIANT MANUFACTURING VIỆT NAM

7

NHÀ MÁY SẢN XUẤT BẢNG MẠCH IN & VI CƠ ĐIỆN TỬ (MEMS)

8

NHÀ MÁY SẢN XUẤT MOTOR HYOSUNG

9

NHÀ MÁY VẬT LIỆU KIM LOẠI NEX VINA

10

22

DỰ ÁN TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP GNP NAM ĐÌNH VŨ
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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

