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Sự bùng phát lần thứ 4 vào cuối tháng 
04/2021 của đại dịch Covid-19 đã gây ra 
ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến nền 
kinh tế Việt Nam nói chung và TP.HCM 
nói riêng, và tiếp tục có những diễn biến 
phức tạp, khó lường. Tình hình tăng 
trưởng kinh tế thế giới và thương mại 
toàn cầu bị đe doạ do tác động của biến 
chủng Delta và sắp tới là biến chủng mới 
Omicron, tỷ lệ tiêm chủng ở các nước 
chưa đồng đều; các chuỗi cung ứng và 
các liên kết sản xuất bị gián đoạn do ách 
tắc giao thông cùng với tình trạng thiếu 
hụt lao động; giá năng lượng, giá nguyên 
vật liệu tăng. Nền kinh tế Việt Nam tuy 
chịu ảnh hưởng nặng nề, nhưng cũng thể 
hiện sức chống chịu đáng kể. Sau Quý 3 
GDP tăng trưởng âm 6,17%, tăng trưởng 
GDP cả năm 2021 tăng trưởng dương 
2,58%. Việt Nam xuất siêu 4 tỷ USD, tổng 
kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 668,5 tỷ 
USD, tăng 22,6% so với năm trước, trong 
đó xuất khẩu tăng 19%; nhập khẩu tăng 
26,5%, thu hút 31,15 tỷ USD vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 9,2% so 
với năm 2020. 

Theo Cổng thông tin quốc gia về Đăng 
ký doanh nghiệp, việc chuyển hướng 
chiến lược phòng, chống dịch sang 
“thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch Covid-19” đã có tác động 
tích cực tới tinh thần khởi nghiệp của 
người dân trong tháng 11/2021. Bước 
sang tháng 12/2021, tình hình doanh 
nghiệp gia nhập thị trường trong tháng 
vẫn cho thấy sự phục hồi tích cực (tăng 
5% so với cùng kỳ năm 2020). Trong 
đó, TP.HCM, nơi chịu ảnh hưởng nặng 
nề của dịch bệnh đã có sự phục hồi ấn 
tượng với 3.564 doanh nghiệp đăng ký 
thành lập mới trong tháng 12/2021, tăng 
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7,4% so với cùng kỳ năm 2020. Cũng như 
TP.HCM, các tỉnh lân cận như Đồng Nai, 
Bình Dương, Long An,... những tháng 
cuối năm đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh 
và tiến hành mở cửa các hoạt động sản 
xuất kinh doanh theo phương châm "An 
toàn là trên hết". Người lao động có xu 
hướng trở lại để tìm việc, doanh nghiệp 
chủ động thực hiện các biện pháp 5K 
nhằm từng bước khôi phục sản xuất. 

Với vai trò là tổ chức quốc gia đại diện 
cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, 
VCCI đã kịp thời phản ánh tình hình khó 
khăn, các kiến nghị của doanh nghiệp lên 
Chính phủ và các cơ quan hữu quan, tích 
cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ 
doanh nghiệp tiếp cận và tận dụng hiệu 
quả các chính sách hỗ trợ trước tác động 
của dịch Covid-19. Là một trong những 
đơn vị tích cực trong hệ thống VCCI, Chi 
nhánh VCCI tại TP.HCM (VCCI-HCM) 
thời gian qua đã có nhiều đóng góp quan 
trọng trong hoạt động hỗ trợ doanh 
nghiệp giảm thiểu tác động của đại dịch, 
phục hồi và tái hoạt động sản xuất. 

Năm 2022, nền kinh tế thế giới nói chung 
và nền kinh tế Việt Nam nói riêng vẫn sẽ 
chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19. 
Tuy nhiên, sự phục hồi kinh tế của các thị 
trường trọng điểm như Hoa Kỳ, EU, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc sẽ thúc đẩy 
nhu cầu nhập khẩu tại các nước này tăng 
cao. Triển vọng xuất khẩu của Việt Nam 
trong năm sau được dự báo sẽ có nhiều 
thuận lợi. Với nền tảng cơ bản tốt và nếu 
tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm 
soát ở Việt Nam cũng như trên thế giới, 
kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi, tình hình 
sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là xuất 
khẩu sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Covid-19 

tuy tạo ra nhiều thách thức cho doanh 
nghiệp, song đây cũng là cơ hội để các 
doanh nghiệp xem xét lại hoạt động, tái 
cơ cấu, thúc đẩy chuyển đổi số, đa dạng 
hóa sản phẩm, nguồn cung và kênh phân 
phối. Trong bối cảnh “bình thường mới”, 
tuy có nhiều tín hiệu tích cực, lạc quan 
nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro, bên cạnh vai 
trò đồng hành và tiếp sức của Chính phủ, 
chính quyền các cấp, thì những nỗ lực, 
sáng kiến, giải pháp thích ứng và hướng 
đi phù hợp của doanh nghiệp cũng vô 
cùng quan trọng.

Trong không khí vui tươi và ấm áp của 
những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022, 
thay mặt Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ 
VCCI-HCM, tôi xin trân trọng gửi đến 
Quý Hội viên, cộng đồng doanh nghiệp 
và các đối tác của VCCI-HCM lời chúc 
mừng năm mới tốt đẹp nhất. Kính chúc 
Quý vị cùng gia đình một năm mới Bình 
an, Hạnh phúc và Thành công.

Trân trọng.

Phó Chủ tịch VCCI
Giám đốc VCCI-HCM

VÕ TÂN THÀNH
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Năm 2021, đợt bùng phát thứ 4 của đại 
dịch Covid-19 được đánh giá là gây nhiều 
ảnh hưởng và thiệt hại nhất cho hoạt 
động của Doanh nghiệp và cuộc sống 
của người lao động. Trong bối cảnh đó, 
VCCI-HCM đã xây dựng chuỗi hoạt động 
hỗ trợ và đồng hành cùng Doanh nghiệp 
trong đại dịch Covid-19. Các hoạt động 
hỗ trợ và đồng hành bao gồm:

- Xây dựng và thực hiện các hội thảo về 
Phòng tránh lây nhiễm Covid-19 với sự 
tham gia của các cơ quan quản lý nhà 
nước như Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế nhằm 
chia sẻ những thông tin về Phòng tránh 
lây nhiễm, các chính sách của Nhà nước 

và các thực hành tốt của Doanh nghiệp 
trong việc phòng tránh lây nhiễm. Hội 
thảo đã thu hút sự tham gia trực tuyến 
của hơn 400 người tham gia, 60-80 lượt 
xem theo dõi trực tiếp và 1400 lượt xem 
trên fanpage của VCCI-HCM. 

- Trong đại dịch Covid-19, người lao động 
trực tiếp cũng là 1 trong những người 
chịu ảnh hưởng nặng nề cả về vật chất 
lẫn tinh thần. Chính vì vậy, VCCI-HCM 
cũng đã tiên phong xây dựng chương 
trình Hội thảo về chăm sóc sc khỏe tâm 
thần cho người lao động với sự tham gia 
của trên 300 người. 

- VCCI-HCM cũng tổ chức các buổi hội 
thảo nhằm cung cấp các thông tin cho 
DN gặp các vướng mắc trong việc thực 
hiện Nghị quyết 68 và Quyết định 23 về 
các chính sách hỗ trợ cho người lao động 
và người sử dụng lao động gặp khó khăn 
do đại dịch Covid-19.

- Trong giai đoạn cao điểm của dịch tại 
TP.HCM, VCCI-HCM cũng đã tổ chức 4 
khóa đào tạo về Phòng tránh lây nhiễm 
Covid và Xây dựng kế hoạch ứng phó với 
Covid-19 tại nơi làm việc với sự tham gia 
của gần 300 học viên.

- Khi kết thúc giãn cách xã hội, nhằm hỗ 
trợ DN trong vấn đề tuyển dụng và đào 
tạo lại lao động sau tác động của dịch 
Covid-19, VCCI-HCM đã tổ chức 1 buổi 
hội thảo chia sẻ và cung cấp thông tin 
hữu ích cho DN.

01

Các hoạt động tiêu biểu của VCCI-HCM 
năm 2021

CHUỖI HOẠT ĐỘNG ĐỒNG HÀNH VÀ HỖ TRỢ DN 
TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
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Cẩm nang Hướng dẫn đầu tư kinh doanh 
tại Việt Nam phiên bản 2021 được ra mắt 
tháng 12.2021, là một trong những hoạt 
động quan trọng, mang dấu ấn của VCCI-
HCM trong công tác xúc tiến thương mại 
và đầu tư.

Thuộc dòng sách phổ biến “Doing 
business” nhằm quảng bá môi trường 
đầu tư kinh doanh tại các quốc gia, cuốn 
“Cẩm nang Hướng dẫn Đầu tư Kinh doanh 
2021” đã kế thừa những ưu điểm của các 
ấn bản trước đó như tính trực quan, kết 
cấu có tính hệ thống và các nội dung được 
sắp xếp theo các mô đun với các chương 
mục độc lập cho phép các đối tượng đa 
dạng quan tâm tới môi trường đầu tư 
kinh doanh chung của Việt Nam có thể 
tìm hiểu một hay nhiều phương diện của 
môi trường kinh doanh tổng quan. Theo 
đó, các độc giả quan tâm tới chủ đề ‘đất 
nước, con người’ và “văn hóa kinh doanh” 
chỉ cần tập trung vào Chương I; Các nhà 
kinh doanh muốn nắm bắt những biến 

động của “môi trường kinh tế vĩ mô” và 
“môi trường ngành” có thể vào Chương 
II để tìm hiểu; Các nhà đầu tư muốn tìm 
hiểu những khuôn khổ pháp lý liên quan 
tới đầu tư nước ngoài và quy trình thủ 
tục liên quan có thể tìm hiểu tìm hiểu 
những thông tin trên ở Chương IV. Trong 
mục “Phân tích ngành”, ngành logistics 
Việt Nam đã được chọn và giới thiệu ở 
Chương II.

Đại dịch COVID-19 đã và đang tác động 
nhiều mặt tới đời sống kinh tế xã hội ở 
quy mô toàn cầu trong đó có nền kinh tế 
Việt Nam trong thời gian qua. Giai đoạn 
2020 - 2021 cũng là thời gian ghi nhận 
những sự kiện quan trọng có tính bước 
ngoặt của Việt Nam như Đại hội Đảng 
lần thứ XIII, tiếp đó là việc bầu ra nhân 
sự của Quốc hội và Chính phủ nhiệm kỳ 
mới và việc đề ra mục tiêu định hướng và 
chiến lược phát triển kinh tế xã hội của 
Việt Nam cho giai đoạn 2021 - 2026, tầm 
nhìn đến năm 2030 và 2045. Luật Đầu tư 
2020 và Luật Doanh nghiệp 2020 vừa có 
hiệu lực với các định hướng trọng tâm 
thu hút đầu tư và các ưu đãi mới chắc 
chắn sẽ được các nhà đầu tư quan tâm. 

Trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại, Hiệp định 
Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA) 
và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện 
Khu vực (RCEP) mà Việt Nam là thành 
viên tham gia sẽ tạo cơ hội cho các 
doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài 
hoạt động tại Việt Nam có cơ hội tiếp 
cận thị trường của các nước thành viên 
và hưởng những ưu đãi theo quy định 
của các hiệp định này. Ngoài ra, danh 
sách các dự án kêu gọi đầu tư vào các 
tỉnh phía Nam được đưa vào phần phụ 
lục giúp cho các nhà đầu tư có những 
thông tin hữu ích để tìm kiếm cơ hội đầu 
tư và kết nối.

PHÁT HÀNH CẨM NANG HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ  
KINH DOANH TẠI VIỆT NAM02
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Các hoạt động và sự kiện phổ biến, cập nhật chính sách thương mại đã là hoạt động 
thường xuyên và kịp thời của VCCI-HCM nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh xuất 
nhập khẩu của các doanh nghiệp. Hoạt động nhằm phân tích, hướng dẫn chi tiết, cụ 
thể cho đại diện Doanh nghiệp, Hiệp hội hiểu rõ và vận dụng hiệu quả, thiết thực các 
quy định áp dụng theo nhóm ngành hàng xuất nhập khẩu thế mạnh của Việt Nam khi 
xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa với các nước và khu vực. 

Trong khuôn khổ các Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) giữa ASEAN 
và 5 đối tác được ký kết ngày 15/11/2020 và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – 
Vương quốc Anh (UKVFTA) được ký kết ngày 29/12/2020, nhằm phổ biến, cập nhật 
kịp thời các quy định mới về xuất xứ hàng hóa trong các FTA, hướng dẫn chi tiết cách 
thức khai báo từng loại C/O và thông qua phân tích các tình huống thực tiễn về HS để 
học viên hiểu rõ và vận dụng hiệu quả trình tự thủ tục, các nguyên tắc phân loại hàng 
hoá xuất nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan, VCCI-HCM đã tổ chức chuỗi 
khóa tập huấn về các chủ đề xuất xứ hàng hóa, mã HS, đồng thời tổ chức các buổi hỏi 
đáp chuyên sâu trực tuyến về các vấn đề trên.

Chuỗi khóa tập huấn, chuyên đề hỏi đáp trực tuyến - đã nhận được sự quan tâm và 
tham dự của trên 500 đại biểu thuộc các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu 
trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và lân cận. Nhiều câu hỏi 
cho các tình huống thực tế được nêu ra và được các Báo cáo viên hướng dẫn, giải đáp 
cụ thể, giải quyết thiết thực các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh phong 
phú của doanh nghiệp.

03 CHUỖI KHÓA TẬP HUẤN VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA,  
TẬN DỤNG ƯU ĐÃI TỪ CÁC FTA
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Nhằm hỗ trợ các Nhà đầu tư hạ tầng và 
Doanh nghiệp tại các khu công nghiệp 
(KCN), khu kinh tế (KKT) các tỉnh nâng 
cao năng lực phát triển bền vững, Chi 
nhánh Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam tại TP. HCM (VCCI-
HCM) và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn 
Thiên nhiên (WWF) phối hợp với Sở 
Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản 
lý các Khu Kinh tế (KKT) và Khu Công 
nghiệp (KCN) TP. Hồ Chí Minh và các 
tỉnh tổ chức chuỗi 04 hội thảo và tập 
huấn “Tăng cường năng lực Quản lý môi 
trường và Chuyển đổi Xanh tại các Khu 
Công nghiệp” từ tháng 03 đến tháng 12 
năm 2021 tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Long 
An và tỉnh Đồng Nai.

Chuỗi hội thảo tập huấn đã diễn ra thành 
công tốt đẹp với sự tham dự của hơn 250 
đại biểu là các Nhà đầu tư hạ tầng, Doanh 
nghiệp và Ban Quản lý KCN-KKT các 
tỉnh. Các đại biểu tham dự đánh giá cao 
về chất lượng tổ chức và nội dung các 
bài trình bày tại hội thảo như bài trình 
bày về “Tăng cường năng lực phát triển 
bền vững của DN thông qua Quản lý Môi 
trường” của VCCI-HCM; “Các chính sách 
hỗ trợ và mục tiêu chiến lược nâng cao 
chất lượng quản lý và bảo vệ môi trường 
tại KCN-KKT” của các Sở Tài nguyên 
và Môi trường; “Giới thiệu về các hoạt 
động hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực 
Quản lý Môi trường” của các BQL KKT-
KCN; “Rủi ro nguồn nước và thúc đẩy 
tuần hoàn nước tại các KKT-KCN” của 
WWF Việt Nam và “Cơ hội và các điển 
hình KCN quản lý tuần hoàn nước và xử 
lý nước thải” của VNCPC.

Ngoài ra, các hội thảo còn có các bài 
tham luận và chia sẻ về “Những thuận lợi 
và khó khăn về quản lý nước và nước thải 

04
CHUỖI HỘI THẢO TẬP HUẤN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC 
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ CHUYỂN ĐỔI XANH TẠI CÁC 
KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP”

của nhà đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp trong KKT/
KCN” và các phiên thảo luận rất sôi nổi, thực tế, đưa 
ra được nhiều sáng kiến và đề xuất, kiến nghị của các 
doanh nghiệp và các nhà đầu tư hạ tầng về vấn đề quản 
lý môi trường và chuyển đổi xanh tại các KCN tỉnh 
Long An và Đồng Nai. Trong năm 2022, VCCI-HCM và 
WWF Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp triển khai chuỗi 
các hoạt động nâng cao năng lực chuyển đổi xanh, 
tiết kiệm năng lượng, quản lý môi trường, nguồn nước 
và xử lý nước thải các tỉnh Bình Dương, Bình Phước 
và Tây Ninh, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà 
đầu tư hạ tầng và các KCN-KKT cùng đồng hành phát 
triển bền vững.
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XÂY DỰNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VỀ DỰ BÁO  
NHU CẦU KỸ NĂNG NGÀNH LOGISTIC05

Dự báo nhu cầu lao động là một trong những nhiệm 
vụ quan trọng và cần thiết gắn liền với chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên tại Việt Nam 
hiện nay việc thực hiện công tác dự báo kỹ năng vẫn 
gặp nhiều hạn chế. Chính vì vậy, VCCI-HCM phối 
hợp cùng các tổ chức đối tác đã tiên phong phối hợp 
cùng các chuyên gia trong ngành Logistic, các DN 
Logistic để thực hiện nghiên cứu về Dự báo kỹ năng 
cho lao động trong ngành Logistic tại Việt Nam.

Đây được xem như là nghiên cứu dự báo kỹ năng đầu 
tiên tại Việt Nam với sự tham gia đồng bộ của các 
bên liên quan và sự tham gia trực tiếp của người sử 
dụng lao động - doanh nghiệp.

Vào ngày 15/10/2021, diễn đàn về Dự báo kỹ năng 
cho lao động ngành Logistic tại Việt Nam đã được 
tổ chức nhằm công bố Nghiên cứu và thảo luận 
các vấn đề lao động và kỹ năng cho lao động trong 
ngành Logistic. Chương trình với sự tham gia của 
các bên liên quan đã đánh giá cao vai trò tiên phong 
của VCCI-HCM và đánh giá cao giá trị của kết quả 
nghiên cứu sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho việc phát 
triển kỹ năng trong ngành Logistic.
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Tầm nhìn, sứ mệnh
Với quan điểm định hướng hoạt động của 
VCCI phải đồng bộ với định hướng phát 
triển của đất nước, tầm nhìn của VCCI là: 
DN vững mạnh - đất nước thịnh vượng. Sứ 
mệnh của VCCI là liên kết, thúc đẩy phát 
triển DN, các hiệp hội DN bền vững, văn 
minh, hội nhập và ngang tầm thế giới, 
cùng phấn đấu xây dựng Việt Nam đến 
năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, 
phồn vinh, hạnh phúc.

Phương hướng
Thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh 
thuận lợi, tạo sức hút với nguồn vốn đầu tư 
nước ngoài và động lực cho thành lập, phát 
triển doanh nghiệp trong nước, góp phần 
cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh 
và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tiên phong xây dựng văn hóa kinh doanh 
Việt Nam trở thành nền tảng phát triển 
bền vững, đem lại giá trị cho từng doanh 

Tầm nhìn, sứ mệnh, phương hướng hoạt 
động, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá 
chiến lược

VCCI 2021 - 2026:

nghiệp, doanh nhân, cho xã hội, cho hôm 
nay và cho các thế hệ mai sau; thúc đẩy 
xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt 
Nam văn minh, hội nhập và ngang tầm với 
thế giới.

Tăng cường vai trò của VCCI trong liên kết 
liên ngành, liên kết theo chuỗi giá trị, liên 
kết vùng, góp phần tăng tính linh hoạt và 
hiệu quả của chuỗi sản xuất và cung ứng, 
từ đó góp phần năng cao năng lực sản 
xuất và cạnh tranh của doan nghiệp trong 
nước.

Phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh kết 
nối và phát triển các hiệp hội doanh nghiệp 
theo ngành nghề, quy mô, địa phương 
nhằm hỗ trợ xây dựng cộng đồng doanh 
nghiệp Việt Nam thống nhất, hợp tác cùng 
phát triển, nâng cao hiệu quả trong việc hỗ 
trợ và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, 
hợp pháp của cộng đồng doanh nghiệp.

Thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số thực 
chất và toàn diện trong doanh nghiệp để 
góp phần quan trọng trong hỗ trợ doanh 
nghiệp tái cấu trúc, nâng cáo năng suất lao 
động, năng lực cạnh tranh quốc tế.

Tăng cường vai trò của tổ chức đại diện 
cho người sử dụng lao động, đóng góp tích 
cực vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật 
về lao động, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao 
động ổn định, hài hòa và tiến bộ ở cấp độ 
quốc gia, ngành và tại doanh nghiệp.

Đổi mới tổ chức và phương thúc hoạt động 
của VCCI trên tinh thần chủ động, sáng 
tạo, vai trò định hướng và lan tỏa trong các 
hoạt động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.



VCCI-HCM.ORG.VN    I    11

Mục tiêu chung
Chủ động, tích cực tham gia xây dựng 
pháp luật, chính sách, tăng cường phối 
hợp công tác hiệu quả với các cơ quan 
liên quan để thúc đẩy hoàn thiện môi 
trường kinh doanh thuận lợi, thu hẹp 
khoảng cách về năng lực cạnh tranh 
quốc gia với các nước ASEAN-4.

Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt 
động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 
theo hướng xanh, bền vững, thực hiện 
chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao 
động và sức cạnh tranh trong hội nhập, 
khai thác hiệu quả các cơ hội từ quá 
trình thực thi các FTA thế hệ mới, dịch 
chuyển lên vị trí cao hơn trong chuỗi giá 
trị toàn cầu.

Thúc đẩy phát triển số lượng doanh 
nghiệp hướng tới mục tiêu đến năm 2025 
có 1,5 triệu doanh nghiệp , xây dựng đội 
ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần 
dân tộc, đồng thời xây dựng văn hoá kinh 
doanh Việt Nam, hình thành các chuẩn 
mực kinh doanh văn minh và thúc đẩy 
môi trường thông tin, truyền thông lành 
mạnh hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Nâng cao vai trò tổ chức quốc gia đại 
diện cộng đồng doanh nghiệp, là trung 
tâm liên kết, hỗ trợ phát triển các hiệp 
hội doanh nghiệp, thực hiện tốt các chức 
năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp của hội viên, đồng thời thúc 
đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, 
ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
Đổi mới tổ chức, nâng cao năng lực 
cán bộ, hiệu quả hoạt động của Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 
xứng tầm là tổ chức quốc gia đại diện 
của cộng đồng doanh nghiệp, doanh 
nhân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập 
quốc tế.

Các chỉ tiêu cụ thể
- Tổ chức đánh giá, xếp loại hàng năm Chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, thúc đẩy cải 
thiện môi trường kinh doanh tại các tỉnh, thành 
phố.

- Thu hút 5000 doanh nghiệp, hiệp hội doanh 
nghiệp trên toàn quốc áp dụng Bộ chỉ số Doanh 
nghiệp bền vững (CSI), tập trung vào các ngành 
da giày, túi xách, thủy hải sản.

- Xây dựng và triển khai Bộ chỉ số Xanh (Green 
Index), thúc đẩy công tác
bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí 
hậu tại các địa phương, doanh nghiệp.

- Xây dựng và triển khai hiệu quả từ 5 – 10 
chương trình, dự án, nhiệm vụ quy mô quốc 
gia hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nâng cao 
năng lực cạnh tranh (đào tạo CEO, tái cấu trúc, 
chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị...).

- Tổ chức mỗi năm ít nhất 20 chương trình, sự 
kiện hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập quốc tế.

- Xây dựng và triển khai các quy ước, quy tắc về 
ứng xử và đạo đức kinh doanh, hình thành Hệ 
giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam.

- Tăng 10-15% số lượng hội viên chính thức và 
thu hút 40% các hiệp hội doanh nghiệp đang 
hoạt động trên cả nước tham gia là hội viên tập 
thể của VCCI.

- Thành lập các hội đồng doanh nghiệp theo 
khu vực (vùng) tại 7 vùng kinh tế trọng điểm 
của đất nước.

- Hỗ trợ vận động thành lập các hiệp hội doanh 
nghiệp tỉnh, thành phố, phấn đấu đạt đủ 63/63 
tỉnh, thành phố.

- Thực hiện tốt vai trò đại diện cộng đồng 
doanh nghiệp Việt Nam trong các tổ chức quốc 
tế và trong các cơ chế hợp tác đa phương như 
(APEC, ASEAN, GMS, ACMECS, PECC, ICC, 
CACCI, ASEAN CCI...).



12   I

6 nhiệm vụ trọng tâm
1. Chủ động tích cực tham gia xây dựng 
pháp luật, chính sách, thúc đẩy thuận 
lợi hóa môi trường kinh doanh
- Nâng cao chất lượng hoạt động góp ý, 
xây dựng, pháp luật, chính sách.
- Thúc đẩy xây dựng môi trường kinh 
doanh thuận lợi
- Thúc đẩy môi trường truyền thông hộ 
trợ doanh nghiệp phát triển.

2. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 
hoạt động hỗ trợ phát triển doanh 
nghiệp.
- Thúc đẩy các sáng kiến hỗ trợ doanh 
nghiệp phát triển bền vững
- Tăng cường hoạt động hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
- Thúc đẩy các sáng kiến và tăng cường 
hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp do nữ 
làm chủ 
- Thúc đẩy phát triển và tăng cường liên 
kết các doanh nghiệp đầu ngành
- Hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp thực 
hiện chuyển đổi số
- Hỗ trợ hiệu quả hoạt động khởi nghiệp, 
đổi mới sáng tạo 
- Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nguồn 
nhân lực và nâng cao năng lực quản trị 
doanh nghiệp.

3. Tăng cường hoạt động kết nối, hỗ trợ 
phát triển hiệp hội doanh nghiệp và 
hội viên
- Phát triển và kết nối hệ thống các hiệp 
hội doanh nghiệp, nâng cao năng lực các 
HHDN
- Hỗ trợ nâng cao năng lực giới sử dụng 
lao động
- Phát triển hội viên và nâng cao chất 
lượng công tác hỗ trợ hội viên 
- Tăng cường liên kết vùng và hợp tác với 
chính quyền địa phương trong hoạt động 
hỗ trợ doanh nghiệp.

4. Phát triển đội ngũ doanh nhân; tiên 
phong xây dựng hóa kinh doanh Việt 
Nam
- Phát triển đội ngũ doanh nhân
- Tiên phong thúc đẩy xây dựng văn hóa 
kinh doanh Việt Nam.

5. Tăng cường kết nối và nâng cao hiệu 
quả hôi nhập quốc tế
- Tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt 
Nam với cộng đồng quốc tế
- Khai thác tốt các cơ hội từ các hiệp 
định thương mại tự do
- Tăng cường công tác bảo vệ doanh 
nghiệp và hỗ trợ thích ứng trong hội 
nhập.

6. Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt 
động, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt 
động của VCCI
- Đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng 
tinh gọn, hiệu quả
- Đổi mới phương thức, cơ chế hoạt động 
theo hướng chuyên nghiệp
- Tăng cường công tác quản lý, phát triển 
và khai thác hiệu quả các nguồn lực.
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3 đột phá chiến lược
Từ 6 nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, VCCI 
xác định 3 đột phá chiến lược trong 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 là:

1. Thúc đẩy xây dựng môi trường kinh 
doanh thuận lợi, chủ động tham gia sâu 
hơn, tích cực và hiệu quả hơn vào quá 
trình xây dựng pháp luật, chính sách, 
cải thiện môi trường kinh doanh quốc 
gia cũng như các địa phương. Phối hợp 
chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, 
đồng thời hỗ trợ, phối hợp các hiệp hội 
doanh nghiệp tham gia quá trình xây 
dựng chính sách, nhất là các chính sách 
chuyên ngành.

2. Tiên phong xây dựng văn hóa kinh 
doanh Việt Nam, hình thành và thúc đẩy 
thực hiện các quy ước, chuẩn mực chung 
về đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh 
nhân, doanh nghiệp. Xây dựng hệ giá trị 
văn hoá kinh doanh Việt Nam bao gồm 
các giá trị văn hoá tinh hoa của dân tộc 
và các giá trị chuẩn mực của thế giới, 
nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã 
hội, hướng tới mục tiêu phát triển doanh 
nghiệp bền vững, vì lợi ích con người và 
cho các thế hệ mai sau. Xây dựng, củng 
cố niềm tin xã hội đối với doanh nghiệp 
và sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp 
Việt Nam.

3. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số 
trong doanh nghiệp, tạo nền tảng để 
doanh nghiệp nắm bắt các cơ hội mới 
của cách mạng công nghiệp 4.0, thay 
đổi mô hình kinh doanh, cơ cấu lại sản 
phẩm và thị trường, nâng cao hiệu quả 
và năng lực cạnh tranh của từng doanh 
nghiệp cũng như cả cộng đồng doanh 
nghiệp Việt Nam, khai thác, phát huy các 
tiềm năng kinh tế và lợi thế của Việt Nam 
trong nền kinh tế toàn cầu.

THỦ TƯỚNG PHẠM MINH 
CHÍNH: VCCI CẦN NỖ LỰC 
HƠN NỮA, PHÁT HUY SỨC 
MẠNH TỔNG LỰC, TINH THẦN 
ĐOÀN KẾT CỦA CỘNG ĐỒNG 
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 
ĐỂ GÓP PHẦN GIẢI QUYẾT 
NHỮNG BÀI TOÁN, VẤN ĐỀ 
LỚN ĐANG ĐẶT RA, ĐƯA ĐẤT 
NƯỚC PHÁT TRIỂN, HÙNG 
CƯỜNG, THỊNH VƯỢNG
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CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2021

Diện tích 331.698 km2

Dân số 98,51 triệu

Xuất khẩu 281,5 tỷ

Nhập khẩu 262,4 tỷ

Số liệu thống kê 2021. Nguồn: GSO, MPI

Nông nghiệp
12,36%

Công nghiệp
37,86%

Dịch vụ
40,95%

Trung Quốc

Điện thoại các loại  
và linh kiện

Nguyên phụ liệu 
ngành dệt may da giày

Điện thoại các loại  
và linh kiện

Máy vi tính, sản phẩm 
điện tử và linh kiện

Máy vi tính, sản phẩm 
điện tử và linh kiện

Hàng dệt may

Giày dép các loại Chất dẻo

Gỗ và sản phẩm gỗ Sắt thép các loại

Máy móc thiết bị  
dụng cụ phụ tùng khác

Máy móc thiết bị  
dụng cụ phụ tùng khác

Hoa KỳEUNhật BảnASEAN

n Nhập khẩu n Xuất khẩu

n Tăng trưởng GDP l   CPI

Hàn Quốc

10
9,
87

56
,1
6

41
,1
3

22
,6
5

16
,8
9

15
,2
7

96,29

40,06

20,13
24,8

21,95

55,95

Kim ngạch xuất nhập khẩu phân theo nước - khu vực năm 2021 (tỷ USD)

TOP mặt hàng xuất khẩu 2021 (tỷ USD) TOP mặt hàng nhập khẩu 2021 (tỷ USD)

Tăng trưởng GDP và chỉ số CPI qua các nămTổng quan 2021

57,54 75,44

202120202019201820172016201520142013201220112010

50,83 46,3

38,3 26,37

17,75 11,6

14,81 11,5

32,75 21,43

6.78

9.19 9.21
6.6

0.63
2.66

3.53 3.54 3.23

0.812.79

4.09

5.03 5.42 5.98
6.68

6.81
7.08 7.02

2.91

2.85

6.21

5.89

18.58
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n Vốn đăng ký  n Vốn thực hiện

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài theo năm (tỷ USD) 

Dân cư và lao độngTỔNG MỨC BÁN LẺ  
HÀNG HÓA VÀ DOANH THU 
DỊCH VỤ TIÊU DÙNG

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM NĂM 2021

Thu nhập bình quân 
1 người/tháng

Tỷ lệ thất nghiệp 
trong độ tuổi lao động

Lực lượng lao động 
trong độ tuổi lao động

Đơn vị: triệu lượt

Đơn vị: nghìn tỷ đồng

n  434,1 
 Dịch vụ khác

n	6,5 
 Dịch vụ lữ hành

n  398 
 Dịch vụ lưu trú, ăn uống

n  3950,9 
 Bán lẻ hàng hóa

4789,5
NGHÌN TỶ ĐỒNG

3,22 
%

4,2 triệu 
VND/tháng

50,5 
triệu người

38

6.84 7.57 7.87 7.49 10
12.9

15.5
18

3.8

0.16

2021202020192018201720162015201420132012

28.5 31.2

19.72020.4
19.117.5

14.514.5
12.311.510.5

35.4635.88
24.124.1

22.3

13

20.2

2021202020192018201720162015201420132012

Trung tâm Thông tin thương mại, VCCI-HCM tổng hợp
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Năm 2022: Nền kinh tế kỳ vọng  
sẽ phục hồi nhanh và hiệu quả

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần 
Quốc Phương, trải qua năm 2020 và 2021, Việt 
Nam đã đúc rút được rất nhiều bài học kinh 
nghiệm, trên cơ sở đó sẽ có động lực mới, sức 
sống mới cho sự phát triển trong năm nay.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh 
bối cảnh đại dịch COVID-19 một lần nữa minh 
chứng tinh thần dân tộc rất cao của người Việt 
khi gặp khó khăn lớn. Hiện Việt Nam vẫn giữ 
được những nền tảng cơ bản giúp phục hồi 
kinh tế nhanh, phát triển bền vững trong bối 
cảnh ổn định kinh tế - xã hội và khống chế 
được lạm phát trong năm 2022. 

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, để duy trì 
tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh nhiều khó 
khăn do tác động của dịch bệnh thì vai trò của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 
2021, đặc biệt là trong công tác phòng, chống 
dịch COVID cùng với phát triển kinh tế-xã hội, 
bảo đảm an sinh, kiểm soát vĩ mô... là hết sức 
quan trọng.

Điều này thể hiện ở sự chủ động và sự quyết 
liệt của hàng loạt các chính sách đã được Chính 
phủ ban hành. Cụ thể, các cuộc họp chỉ đạo 
của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 
và kết luận của Thủ tướng cho thấy sự quyết 
liệt trong chỉ đạo điều hành và điển hình trong 
lĩnh vực kinh tế là việc giải ngân vốn đầu tư 
công.

Các chính sách, quyết sách, quyết định của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đưa ra đều 
phù hợp với bối cảnh tình hình cụ thể với từng 
thời điểm trong năm 2021, điển hình là Nghị 
quyết 128/NQ-CP “Ban hành quy định tạm thời 
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch COVID-19”.

THỨ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH 
VÀ ĐẦU TƯ - TRẦN QUỐC 
PHƯƠNG ĐÁNH GIÁ NĂM 
2022, NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 
SẼ PHỤC HỒI NHANH, HIỆU 
QUẢ VÀ MẠNH MẼ ĐỒNG 
THỜI QUAY TRỞ LẠI QUỸ 
ĐẠO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  
Trần Quốc Phương tại tọa đàm “Nhìn lại 2021 
- Những chuyển hướng chiến lược”
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Tiến sỹ Nguyễn Sỹ Dũng - Nguyên Phó 
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho 
rằng đây có thể coi là một chiến lược rất 
mạnh mẽ của Chính phủ và có ý nghĩa 
rất quan trọng cả trong chống dịch và 
phát triển kinh tế.

Hoàn toàn thống nhất với quan điểm đó, 
Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng 
định Nghị quyết 128 đã làm xoay chuyển 
cả cục diện, cả trong công tác chống 
dịch và phát triển kinh tế - xã hội.

“Trên thực tế, Nghị quyết 128 đã đáp ứng 
được sự mong mỏi của nhân dân khi họ 
phải trải qua quãng thời gian rất dài giãn 
cách xã hội do đợt dịch lần thứ tư bùng 
phát. Về kinh tế, Nghị quyết 128 có ý 
nghĩa then chốt trong việc đảo chiều kết 
quả kinh tế của năm 2021,” Thứ trưởng 
phân tích.

Ông Phương dẫn chứng về sự chuyển biến lớn 
của nền kinh tế sau khi tăng trưởng GDP âm 
trên 6% trong quý 3 đã hồi phục và tăng trưởng 
trở lại 5,2% trong quý 4 đồng thời kéo cả năm 
lên mức tăng trưởng dương.
 
Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định 
trên cơ sở những gì đã đạt được trong năm 
2021 hoàn toàn có thể kỳ vọng năng lực nội tại 
của nền kinh tế vẫn còn duy trì được để quay 
lại quỹ đạo phát triển nhanh và bền vững trong 
năm 2022.

Trước đó, từ năm 2020 và năm 2021, rất nhiều 
chuyên gia kinh tế trong nước và nước ngoài 
đã đề cập đến mô hình phục hồi theo hình chữ 
V hay hình chữ U để mô tả khả năng một nền 
kinh tế trong nước có thể quay lại sau khi chịu 
tác động của dịch COVID-19.

Theo ông Phương, kết quả kinh tế vĩ mô đạt 
được trong năm 2021 là một thành tựu rất lớn. 
Nhờ việc ban hành Nghị quyết 128, qua rà soát 
về số liệu GDP theo từ quý 2, 3 và 4 đã chỉ ra mô 
hình phục hồi là hình chữ V.

“Mô hình phục hồi này cũng cho thấy sức bật 
của nền kinh tế nước ta rất khả quan, chỉ cần 
có điều kiện cụ thể để các hoạt động kinh tế 
quay trở lại là lập tức sẽ đóng góp vào sự tăng 
trưởng,” Thứ trưởng cho hay.
 
Ông Phương chỉ ra các động lực tăng trưởng 
kinh tế trong năm tới bao gồm lĩnh vực nông 
nghiệp - đã duy trì ở mức hợp lý, tạo sự chống 
đỡ khá ổn định cho nền kinh tế trong các 
năm 2020 và năm 2021. Thứ hai, lĩnh vực công 
nghiệp vẫn giữ vị trí chủ chốt. Bên cạnh đó, 

Tiến sỹ Nguyễn Sỹ Dũng - Nguyên Phó Chủ 
nhiệm Văn phòng Quốc hội

TỐC ĐỘ  
TĂNG - GIẢM 
GDP CÁC QUÝ 
NĂM 2021

Quý I

4,72% 6,73%

-6,02%

5,22%

QUÝ IV NĂM 2021

GDP

Nông, lâm nghiệp 
và thủy sản

Công nghiệp  
và xây dựng

Dịch vụ

5,22%

3,16%

5,61%

5,42%
Quý II Quý III Quý IV



18   I

lĩnh vực dịch vụ mặc dù chịu tác động bởi dịch 
COVID-19 lâu nhất, sâu nhất tới sự phát triển và 
tăng trưởng của ngành, nhưng sau khi áp dụng 
Nghị quyết 128, tăng trưởng của khu vực này đã 
có sự khởi sắc và quý 4/2021 đã đạt 5,4%. 

Trên bình diện quốc tế, Thứ trưởng Bộ Ngoại 
giao - Nguyễn Minh Vũ cho biết có một sự lạc 
quan song vẫn thận trọng ở năm 2022. Nhìn 
rộng ra, khu vực châu Á và thế giới hiện đang 
có ba xu hướng. Thứ nhất là phục hồi kinh tế 
toàn cầu và đặc biệt là ở trong khu vực châu Á 
- Thái Bình Dương, các đối tác chiến lược toàn 
diện, các đối tác của Việt Nam ký hiệp định 
thương mại tự do (FTA) đều đang trong quá 
trình phục hồi ở mức độ khác nhau. Bên cạnh 

đó, Việt Nam cũng đang trong quá trình 
phục hồi theo mô hình chữ V.

Thứ hai là xu hướng sống chung với đại 
dịch, kể cả với chủng mới Omicron rất 
phức tạp. Nhiều nước cho thấy sự quyết 
tâm và không nao núng trong việc sống 
chung với đại dịch COVID-19 để bắt vào 
một giai đoạn bình thường mới trở lại.
 
Thứ ba, với tác động của Cách mạng 
Công nghiệp lần thứ 4 và đại dịch COVD-
19, các xu hướng mới đang dần định hình, 
ví dụ như chuyển đổi xanh, chuyển đổi 
số... Hiện Việt Nam đều đã tham gia rất 
tích cực vào các xu hướng này trong các 
diễn đàn đa phương và đang trong qua 
trình nội luật hóa nhiều nội dung.

“Việt Nam không bị lỡ nhịp, thậm chí 
đang bắt nhịp rất chính xác các xu 
hướng trên. Và vì vậy chúng ta hy vọng 
một cách thận trọng rằng dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, Nhà nước và sự phối hợp 
chặt chẽ, nhuần nhuyễn của các bộ 
ngành, địa phương, người dân, doanh 
nghiệp, đất nước sẽ đồng lòng, tận dụng 
tốt những cơ hội đang mở ra từ ba xu 
hướng đó để phục hồi nhanh, phát triển 
kinh tế xã hội ổn định, bền vững và tiếp 
tục thành công trong quá trình chống lại 
đại dịch COVID-19,” ông Vũ nhấn mạnh.

Nguồn: Vietnamplus

CƠ CẤU GDP NĂM 2021

Nông, lâm nghiệp 
và thủy sản

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp 
sản phẩm

Công nghiệp 
và xây dựng

Dịch vụ

12,36% 37,86% 40,95% 8,83%

Thứ trưởng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 
- Nguyễn Minh Vũ



 

 

 

   
  
 

   
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

2. Ưu đãi đặc biệt dành cho các hội viên tái ký hợp 
đồng quảng bá hình ảnh, thương hiệu trên các kênh 
truyền thông VCCI-HCM
Nhằm tri ân và tiếp tục đồng hành hỗ trợ các hội viên 
hình ảnh, thương hiệu trên các kênh truyền thông, VCCI-
HCM triển khai chương trình “RENEW PROMOTION”, 
cụ thể doanh nghiệp hội viên tái ký hợp đồng trước 
31/03/2022 sẽ nhận được những ưu đãi sau:
l  Được hưởng mức giá cực kỳ  
 ưu đãi (giảm 50% cho các giá  
 trị hợp đồng trên 39 triệu,  
 giảm 30% cho các giá trị  
 hợp đồng khác).
l  Được đăng miễn phí  
 bài viết giới thiệu về hoạt  
 động của doanh nghiệp  
 trên Website VCCI-HCM.

3. Ưu đãi đặc biệt dành cho các hội viên 
tham gia quảng bá hình ảnh, thương 
hiệu trên các kênh truyền thông 
VCCI-HCM
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hội 
viên phục hồi và vượt qua giai đoạn 
khó khăn sau dịch Covid-19, VCCI-
HCM triển khai Chương trình ưu đãi 
đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp quảng 
bá thương hiệu, tăng cường độ nhận 
diện và kết nối khách hàng tiềm năng trên 
các kênh truyền thông của VCCI-HCM.
Cụ thể, doanh nghiệp hội viên ký hợp đồng quảng cáo 
trước 31/03/2022 sẽ nhận được những ưu đãi sau:
l  Được hưởng mức giá cực kỳ ưu đãi (giảm 20% cho các  
 giá trị hợp đồng trên 9 triệu, giảm 10% cho các giá trị  
 hợp đồng khác).
l  Được đăng miễn phí bài viết giới thiệu về hoạt động  
 của doanh nghiệp trên Website VCCI-HCM.

Doanh nghiệp quan tâm vui lòng liên hệ
Trung tâm Thông tin thương mại, VCCI-HCM 

theo thông tin bên dưới để được tư vấn chi tiết.

Thông tin liên hệ:
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯƠNG MẠI, VCCI-HCM

Phòng 205, lầu 2, tòa nhà VCCI-HCM, 
171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

C. Vân Anh - Điện thoại: 028 3932 5171
Email: vananh@vcci-hcm.org.vn

1. Quà tặng đặc biệt dành cho 
các hội viên hoàn tất đóng phí 
hội viên năm 2022 trước ngày 
31/03/2022:

Đối với các hội viên VCCI-HCM đã 
hoàn tất đóng hội phí trong thời gian 

nêu trên, VCCI-HCM sẽ gửi tặng:
l  1 bài viết PR miễn phí đăng trên website VCCI-HCM  
 (tối đa 1.000 chữ và 3 hình minh họa).
l  1 bài PR miễn phí đăng trên fanpage VCCI-HCM  
 (tối đa 500 chữ và 3 hình minh họa).
l  Được đăng tải thông tin trên Danh bạ hội viên  
 VCCI-HCM 2022.
Doanh nghiệp hội viên đã hoàn tất đóng hội phí trong 
thời gian trên vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin 
thương mại, VCCI-HCM theo thông tin bên dưới để được 
hướng dẫn nhận quà.

[ GÓC HỘI VIÊN ]

Bảng giá tham khảo

Các kênh truyền thông  
VCCI-HCM

Chi phí

Website Từ 3.000.000 VNĐ

Facebook Từ 3.000.000 VNĐ

Bản tin điện tử 
VCCI E-newsletter

Từ 5.000.000 VNĐ

Danh bạ hội viên 
Connections 2022

Từ 9.000.000 VNĐ
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TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 2021

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 
NĂM 2021

SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP THÀNH  LẬP 
NĂM 2021 THEO TỈNH, THÀNH PHỐ

116.839 thành lập mới

43.116 quay lại hoạt động

54.960 ngừng kinh doanh

48.127 chờ giải thể

16.741 đã giải thể

10,7%

17,8%

13,4%

18,0%

2,2%

27,8%

4,1%

GIA NHẬP & TÁI GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG

RÚT LUI KHỎI THỊ TRƯỜNG

So sánh năm 2020 So sánh năm 2020

n Địa phương có số DN thành lập tăng cùng kỳ
n Địa phương có số DN thành lập giảm cùng kỳ

159.955 DOANH NGHIỆP

119.828 DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP  
GIAI ĐOẠN 2016 - 2021
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DN

NHÓM ĐỊA PHƯƠNG 
CÓ SỐ DOANH NGHIỆP 
THÀNH LẬP NĂM 2021 

TĂNG / GIẢM
(so cùng kỳ năm 2020)

16 TỈNH

47 TỈNH

47 TỈNH: Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ning, Cao Bằng, Hà 
Giang, Điện Biên, Lai Chhâu, Sơn La, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk 
Nông, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Long An, Đồng Thháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà 
Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

16 TỈNH: Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Yên Bái, Lạng Sơn, Lào 
Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
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3/17 NGÀNH KINH DOANH GHI NHẬN 
SỐ DN THÀNH LẬP NĂM 2021 TĂNG

3/17 NGÀNH KINH DOANH GHI NHẬN SỐ DN 
QUAY LẠI HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 TĂNG

So sánh năm 2020

So sánh năm 2020

So sánh năm 2020

TP. Hồ Chí Minh
q 21,9%

Kinh doanh
bất động sản

Buôn bán, bán lẻ, 
sửa chữa ôtô, xe máy

41.423 6.695

15.849

32.344 7.560

17.912

24.026 6.056

1.328

5.293
3.839

322

3.086

3.294

3.676

26.136 5.566

1.177

6.557
3.699

306

3.926

3.752

3.492

Hà Nội
q 6,1%

Vận tải kho bãi

Kinh doanh  
bất động sản

Bình Dương
q 19,3%

Thông tin  
và truyền thông

SX phân phối 
điện, nước, gas

Đồng Nai
q 21,4%

Đà Nẵng
q 12,2%

Thanh Hóa
p 5,3%

So sánh năm 2020

So sánh năm 2020

n Năm 2020 n Năm 2021

n Năm 2020 n Năm 2021

n Năm 2020 n Năm 2021

Doanh nghiệp  
thành lập

Vốn đăng ký 
(tỷ đồng)

Lao động 
đăng ký

Nguồn: Cục quản lý đăng ký kinh doanh  
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP NĂM 2021 TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP 
THÀNH LẬP PHÂN THEO 
NGÀNH, LĨNH VỰC NĂM 2021

TOP 7 ĐỊA PHƯƠNG CÓ TRÊN 3.000 
DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP TRONG 
NĂM 2021
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q 13,4% q 27,9% q 18,1%
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116.839 q 18,1%
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THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
83.591 q 9,2%

NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 
1.999 q 24,3%

CÔNG NGHIỆP
XÂY DỰNG 
31.249 q 22,4%
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I. Các yếu tố tác động đến tình 
hình đăng ký doanh nghiệp 
năm 2021

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 
bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội 
đồng nhân dân các cấp, là năm đầu tiên 
thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế 
- xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 
- 2025 theo Nghị quyết của Đảng, Quốc 
hội. Tuy nhiên, đây cũng là năm gặp 
nhiều khó khăn thử thách do dịch bệnh 
Covid-19 kéo dài với sự xuất hiện của 
biến thể Delta, sự bùng phát mạnh của 
làn sóng Covid-19 lần thứ tư đã tác động 
nặng nề, toàn diện đến hầu hết các mặt 
của đời sống kinh tế, xã hội nói chung 
và sự phát triển của doanh nghiệp nói 
riêng.

Trong bối cảnh hết sức khó khăn, Đảng, 
Quốc hội và Chính phủ đã kịp thời ban 
hành các kết luận, nghị quyết, chỉ thị 
nhằm áp dụng nhiều biện pháp phòng, 
chống dịch chưa có tiền lệ, mạnh mẽ, 
quyết liệt để thực hiện mục tiêu ưu tiên 
trước hết, trên hết là bảo vệ sức khỏe, 
tính mạng của Nhân dân. Nhờ sự vào 
cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính 
trị, sự nỗ lực, quyết tâm cao và phối hợp 
chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa 
phương, đặc biệt là các lực lượng tuyến 
đầu chống dịch như y tế, quân đội, công 
an, các lực lượng cơ sở và sự đoàn kết, 
đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực của 
các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh 
nghiệp, công tác phòng, chống dịch ngày 
càng chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn. 
Đến nay dịch bệnh cơ bản được kiểm 
soát trên phạm vi toàn quốc và đang 
thực hiện lộ trình thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh tại 
nhiều địa phương. Có thể thấy, các chủ 
trương, chính sách, biện pháp được triển 
khai trong thời gian qua là đúng đắn, kịp 
thời và chỉ đạo, tổ chức thực hiện khẩn 
trương, quyết liệt, đạt được những kết 
quả quan trọng. Đây là cơ sở, nền tảng 
quan trọng để kinh tế Việt Nam nói 
chung và doanh nghiệp Việt Nam nói 
riêng đã có những bước phục hồi mạnh 
mẽ trong thời điểm cuối năm 2021.

Trong bản tin Cập nhật tình hình kinh 
tế vĩ mô Việt Nam tháng 12/2021, Ngân 
hàng Thế giới (WB) nhận định, tình hình 
kinh tế Việt Nam tiếp tục được cải thiện. 
Kết quả trong đầu tư trực tiếp nước 
ngoài và hoạt động xuất, nhập khẩu của 
nền kinh tế cho thấy, các nhà đầu tư 

Hoạt động doanh nghiệp năm 2021,  
dự báo 2022
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nước ngoài đang đặt niềm tin vào mắt 
xích Việt Nam trong chuỗi cung ứng 
toàn cầu. Cộng đồng thế giới đánh giá 
Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong 
thúc đẩy thương mại quốc tế và cam kết 
mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong giai 
đoạn tới. Với những điểm sáng về sản 
xuất, đầu tư và thương mại quốc tế trong 
11 tháng năm 2021, phản ánh nền kinh tế 
đang từng bước phục hồi.

II. Tình hình chung về đăng ký 
doanh nghiệp năm 2021

Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 
2021 tiếp tục chịu ảnh hưởng từ những 
tác động của các vấn đề kinh tế, chính 
trị, xã hội trong nước và quốc tế, trong 
đó, đáng kể nhất là sự bùng phát của 
làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư với sự 
xuất hiện của các biến chủng mới cùng 
những diễn biến phức tạp, khó lường. 
Nền kinh tế thế giới nói chung và kinh 
tế Việt Nam nói riêng phải đối mặt với 
những hệ lụy chưa từng có từ đại dịch 
Covid-19, cũng như đứng trước nguy cơ 
chậm phục hồi khi các biến chủng mới 

đe dọa đến mỗi quốc gia và sức khỏe của 
mỗi doanh nghiệp. Sau 4 làn sóng dịch 
bệnh liên tiếp, nền kinh tế Việt Nam đã 
chịu những tác động liên tiếp trên diện 
rộng, từ những doanh nghiệp quy mô 
nhỏ đến các tập đoàn lớn đều bị cuốn 
vào vòng xoáy đình trệ các hoạt động 
sản xuất, kinh doanh.

Theo dõi tình hình đăng ký doanh nghiệp 
năm 2021 có thể nhận thấy sự thay đổi rõ 
nét qua từng tháng, từng quý theo diễn 
biến của dịch bệnh. Ngay từ Quý I/2021, 
sau một năm 2020 chống chịu với ảnh 
hưởng của dịch bệnh, các doanh nghiệp 
Việt Nam đã gặp phải nhiều khó khăn do 
việc đóng cửa biên giới giữa nhiều quốc 
gia, thương mại quốc tế chưa thông suốt, 
đứt gãy chuỗi cung ứng khiến cho chi 
phí nguyên vật liệu đầu vào trở nên đắt 
đỏ... Do vậy, lần đầu tiên trong giai đoạn 
Quý I kể từ năm 2016 đến nay, số doanh 
nghiệp đăng ký thành lập mới đã có sự 
giảm sút.

Bước sang Quý II/2021, mặc dù xuất 
hiện những ca bệnh đầu tiên của làn 
sóng Covid-19 lần thứ tư với biến chủng 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ VÀ 
CHUYÊN GIA KINH TẾ THẾ GIỚI 
CŨNG NHẬN ĐỊNH, MẶC DÙ 
GẶP PHẢI NHIỀU KHÓ KHĂN, 
THÁCH THỨC, SONG KINH TẾ 
VIỆT NAM CÓ TRIỂN VỌNG 
TÍCH CỰC PHỤC HỒI, ĐIỀU NÀY 
SẼ MANG LẠI NIỀM TIN, ĐỘNG 
LỰC CHO CỘNG ĐỒNG DOANH 
NGHIỆP, TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC 
ĐẾN TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN 
DOANH NGHIỆP TRONG THỜI 
GIAN TỚI.
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mới Delta kể từ cuối tháng 4/2021, 
nhưng việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô 
của nước ta đã giúp cho tình hình đăng 
ký doanh nghiệp trong tháng 4, 5/2021 
có những tín hiệu tích cực. Trong đó, số 
lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường 
trong tháng 4/2021 đạt mức kỷ lục so với 
giai đoạn cùng kỳ các năm trước.

Tuy nhiên, kể từ tháng 6/2021, tình hình 
đăng ký doanh nghiệp bắt đầu có dấu 
hiệu chững lại. Bối cảnh dịch bệnh cùng 
thời gian phong tỏa kéo dài đã khiến cho 
tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 
những tháng tiếp theo có sự sụt giảm 
“nghiêm trọng” so với những năm trước. 
Sau thời gian dài chịu tác động dai dẳng 
của dịch Covid-19, sức lực của nhiều 
doanh nghiệp đã bị bào mòn. Đặc biệt, 

trong Quý III/2021 đã xuất hiện hiện 
tượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt 
động, giải thể cao hơn số doanh nghiệp 
thành lập mới. Đồng thời, số lượng doanh 
nghiệp thành lập mới Quý III/2021 là 
thấp nhất trong giai đoạn Quý III kể từ 
năm 2015.  

Mặc dù vậy, với nhiệm vụ trọng tâm 
nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng 
của Nhân dân, khôi phục, phát triển kinh 
tế - xã hội, bảo đảm an sinh, trật tự an 
toàn xã hội, Chính phủ đã ban hành Nghị 
quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 
về Quy định tạm thời “Thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19”. Việc triển khai Nghị quyết 
thống nhất trên phạm vi toàn quốc đã 
góp phần quan trọng trong việc khôi 



VCCI-HCM.ORG.VN    I    25

phục sản xuất và thúc đẩy thị trường, 
được đông đảo người dân và doanh 
nghiệp hoan nghênh, đồng tình ủng hộ. 
Sau hơn hai tháng thực hiện Nghị quyết 
128/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội dần 
được khôi phục, từng bước tạo nên sự 
khởi sắc rõ nét của “bức tranh về doanh 
nghiệp” trong những tháng cuối năm 
2021. Tháng 11/2021 là tháng có số lượng 
doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập 
thị trường cao nhất kể từ tháng 4/2021 
(khi làn sóng dịch bệnh Covid-19 bùng 
phát lần thứ tư ở nước ta). Bước sang 
tháng 12/2021, tình hình doanh nghiệp 
gia nhập thị trường trong tháng vẫn cho 
thấy sự phục hồi tích cực (tăng 5% so với 
cùng kỳ năm 2020). Trong đó, thành phố 
Hồ Chí Minh, nơi chịu ảnh hưởng nặng 
nề của dịch bệnh thời gian qua đã có sự 
phục hồi ấn tượng. Trong tháng 12/2021, 
thành phố Hồ Chí Minh có 3.564 doanh 
nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 7,4% 
so với cùng kỳ năm 2020. Con số này 
cũng cao hơn mức doanh nghiệp thành 
lập mới trung bình trong 01 tháng của 
năm 2020 (3.452 doanh nghiệp) và tiệm 
cận với số doanh nghiệp thành lập mới 
trung bình trong 01 tháng của năm 2019 
tại thành phố này (3.731 doanh nghiệp).   

Có thể nói, những tác động dai dẳng của 
Covid-19 và sự xuất hiện của biến chủng 
mới Omicron tiếp tục cho thấy những 
biến đổi phức tạp và khó lường của dịch 
bệnh. Cùng với đó, tình hình kinh tế thế 
giới được dự báo sẽ đối mặt với nhiều 
thách thức khi tình trạng lạm phát có thể 
kéo dài, các gói hỗ trợ dần bị siết chặt, 
cuộc khủng hoảng nợ ở Trung Quốc, giá 
nhiên liệu, thực phẩm leo thang, chuỗi 
cung ứng đứt gãy chưa được hàn gắn... 
Trong bối cảnh đó, việc số doanh nghiệp 
gia nhập và tái gia nhập thị trường có sự 
gia tăng sau thời điểm thực hiện giãn 
cách xã hội cũng là những kết quả đáng 
ghi nhận về tình hình đăng ký doanh 
nghiệp trong năm 2021.

III. Dự báo hoạt động doanh 
nghiệp 2022

Theo Tổng cục Thống kê, đơn vị đã điều 
tra xu hướng sản xuất, kinh doanh của 
6.500 doanh nghiệp ngành công nghiệp 
chế biến, chế tạo và 6.975 doanh nghiệp 
ngành xây dựng. Tổng số doanh nghiệp 
trả lời trong kỳ điều tra quý IV/2021 là 
5.707 doanh nghiệp ngành công nghiệp 
chế biến, chế tạo và 6.209 doanh nghiệp 
ngành xây dựng, chiếm 88,5% số doanh 
nghiệp được chọn mẫu điều tra.

Về xu hướng kinh doanh của doanh 
nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế 
tạo cho thấy, việc chuyển hướng phòng, 
chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” 
theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của 
Chính phủ đã có tác động tích cực tới 
hoạt động của các doanh nghiệp. Theo 
đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh, số 
lượng đơn đặt hàng mới; đơn đặt hàng 
xuất khẩu của doanh nghiệp trong quý 
IV đã có sự phục hồi đáng kể so với quý 
III/2021. Dự báo, quý I/2022, tình hình 
tiếp tục khả quan hơn so với quý IV/2021 
khi có tới 81,7% doanh nghiệp công 
nghiệp chế biến, chế tạo nhận định tình 
hình sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp sẽ tốt hơn và giữ ổn định; tỷ lệ 
doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn giảm 
xuống chỉ còn 18,3%.
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Về số lượng đơn đặt hàng mới, dự báo 
quý I/2022 tiếp tục tăng với 83,2% so 
với quý IV/2021. Các doanh nghiệp cũng 
dự báo, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu 
mới quý I/2022 khả quan hơn với 83,3% 
doanh nghiệp dự báo tăng và giữ nguyên 
so với quý IV/2021. Cụ thể, có tới 37,2% 
doanh nghiệp tham gia khảo sát dự báo 
số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu tăng; 
46,1% cho rằng số lượng đơn đặt hàng 
giữ nguyên, trong khi đó chỉ có 16,7% 
doanh nghiệp dự báo giảm.

Tuy nhiên, về chi phí sản xuất, dự báo 
quý I/2022 so với quý IV/2021, có 91,1% 
doanh nghiệp dự báo chi phí sản xuất 

một đơn vị sản phẩm tăng và giữ nguyên, 
trong khi đó chỉ có 8,9% doanh nghiệp 
dự báo chi phí sản xuất một đơn vị sản 
xuất giảm.

Về khối lượng tồn kho thành phẩm quý 
I/2022 so với quý IV/2021, có 15,7% 
doanh nghiệp dự báo khối lượng tồn kho 
thành phẩm tăng; 54,8% doanh nghiệp 
dự báo giữ nguyên khối lượng tồn kho 
thành phẩm; 29,5% doanh nghiệp dự báo 
khối lượng tồn kho thành phẩm giảm. 
Dự báo quý I/2022 so với quý IV/2021, 
có 72,1% doanh nghiệp đánh giá khối 
lượng tồn kho nguyên vật liệu tăng và 
giữ nguyên, 27,9% doanh nghiệp dự kiến 
giảm khối lượng tồn kho nguyên vật liệu.

Tổng cục Thống kê dự báo, năm 2022, 
tình hình kinh tế trong nước và thế giới 
vẫn đối mặt với rất nhiều khó khăn. 
Trong đó, khó khăn lớn nhất là vấn đề 
tiêu thụ do thị trường bị thu hẹp, do đó 
Chính phủ và các cấp, ngành, địa phương 
cần tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tiêu 
thụ sản phẩm, tìm kiếm thị trường. Cùng 
với đó, giảm phí, thuế, hạ lãi suất cho 
vay, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp 
cận nguồn vốn giá rẻ. Các chính sách hỗ 
trợ người lao động thời gian tới cũng cần 
rõ ràng hơn, giảm thủ tục, tạo thuận lợi 
trong hỗ trợ doanh nghiệp trong đào tạo 
lại, tăng cường kỹ năng cho người lao 
động.

THEO TỔNG CỤC THỐNG KÊ, ĐƠN VỊ ĐÃ 
ĐIỀU TRA XU HƯỚNG SẢN XUẤT, KINH 
DOANH CỦA 6.500 DOANH NGHIỆP NGÀNH 
CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO VÀ 6.975 
DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG. TỔNG 
SỐ DOANH NGHIỆP TRẢ LỜI TRONG KỲ ĐIỀU 
TRA QUÝ IV/2021 LÀ 5.707 DOANH NGHIỆP 
NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ 
TẠO VÀ 6.209 DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY 
DỰNG, CHIẾM 88,5% SỐ DOANH NGHIỆP 
ĐƯỢC CHỌN MẪU ĐIỀU TRA.



VCCI-HCM.ORG.VN    I    27

Ông Trần Việt Anh
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần XNK 
Nam Thái Sơn, Hội viên VCCI-HCM

Theo ông Trần Việt Anh, Tổng giám đốc Công ty 
Cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn, năm nay 
sẽ là năm bản lề để doanh nghiệp xây dựng các 
kế hoạch hồi phục, lấy lại những gì đã mất của 
năm 2021. Do đó, mục tiêu của doanh nghiệp đặt 
ra sẽ là tăng trưởng hơn nữa, bởi trung bình hàng 
năm doanh nghiệp thường tăng trưởng 10%, do 
tác động của đại dịch chỉ còn 7 - 8%. Vì thế, các 
doanh nghiệp phải có chiến lược và kế hoạch để 
tăng trưởng, không thể để doanh nghiệp đi lùi vì sẽ 
ảnh hưởng đến các đánh giá từ ngân hàng, đối tác 
cung ứng và đối tác đầu tư bên ngoài.

“Năm 2022 sẽ lấy lại những gì đã mất của 2021 và 
hồi phục lại những gì trước dịch. Để làm việc này 
doanh nghiệp phải nỗ lực hơn 100% - 200% do đó 
doanh nghiệp phải rất quyết tâm trong việc này. 
Phải đặt mục tiêu tăng trưởng 50% là sự nỗ lực 
rất lớn đối với doanh nghiệp. Nếu không làm được 
thì doanh nghiệp sẽ không hoạt động được, ngân 
hàng sẽ thu hồi lại vốn tín dụng, nhà cung cấp thu 
hồi hàng hóa… doanh nghiệp bị thu hẹp quy mô” - 
ông Trần Việt Anh nói.

Ông Võ Trí Thành 
Nguyên Phó viện trưởng Viện nghiên 
cứu kinh tế Trung ương (CIEM) 

Ông Võ Trí Thành, Nguyên Phó viện trưởng Viện 
nghiên cứu kinh tế Trung ương (CIEM) đánh giá 
các chương trình phục hồi kinh tế chắc chắn có 
tác động rất lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp 
và tiến trình phục hồi kinh tế của nước ta sau đỉnh 
dịch COVID-19.

Theo ông Thành, nếu không có chương trình này 
thì kinh tế Việt Nam vẫn có thể phục hồi sau đại 
dịch nhưng chỉ tăng trưởng khoảng 4,5 - 5%. Còn 
nếu có các chương trình, các gói hỗ trợ thì tăng 
trưởng kinh tế của năm nay hoặc năm sau mỗi năm 
có thể tăng thêm 1 - 1,5%.

Ông Thành cho rằng một nền kinh tế đòi hỏi tăng 
trưởng nhanh như Việt Nam là vấn đề về việc làm. 
Chương trình này sẽ cải thiện điều đó. Chúng ta đặt 
ra mục tiêu, khát vọng năm 2030, tầm nhìn 2045 là 
nước có thu nhập trung bình cao. Dưới những câu 
chuyện lớn lao là câu chuyện vi mô về vấn đề việc 
làm, kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp, 
trong đó có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, những ý 
tưởng ban đầu đặt ra cho chương trình này là bên 
cạnh vượt khó, bắt nhịp với đà phục hồi kinh tế 
thế giới thì phải góp phần đặt ra những nền tảng 
để Việt Nam phát triển mạnh mẽ, bền vững trong 
những năm tiếp theo.

Tác động quan trọng hơn nữa là những cơ chế đặc 
thù ví dụ như chỉ định thầu, TPP, đầu tư công, đầu 
vào cho phát triển hạ tầng, phân cấp phân quyền 
trong làm đường cao tốc, trách nhiệm của địa 
phương và Bộ Giao thông vận tải... Ông Thành cho 
rằng mặc dù việc thực hiện chương trình này có 
thời hạn tuy nhiên đó sẽ là bài học kinh nghiệm 
rất tốt cho Việt Nam trong việc tiếp tục hoàn thiện 
khuôn khổ pháp lý.

VCCI-HCM.ORG.VN    I    27



28   I

Ý thức được vấn đề này, Việt Nam đang 
tích cực hoàn thiện hệ thống luật pháp 
trong nước về bảo vệ môi trường và ưu 
tiên nguồn lực cho việc triển khai các 
chương trình liên quan đến ứng phó với 
tác động rủi ro thiên tai và biến đổi khí 
hậu. Theo đó, Chính phủ đang xây dựng 
dự thảo Nghị định quy định giảm nhẹ 
phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng 
ôzôn (GHG) và đang làm việc rất tích cực 
với nhiều bên liên quan để hoàn thành 
Nghị định trong năm 2021. 

Với mục tiêu cập nhật thông tin và giới 
thiệu chính sách hỗ trợ tổng thể, đồng 
thời thu thập các ý kiến, khuyến nghị và 
đề xuất các ưu đãi cho doanh nghiệp, 
hiệp hội và các tổ chức; và tăng cường 
hợp tác giữa các bên về giảm thiểu biến 
đổi khí hậu, đồng thời thúc đẩy mạng 
lưới các doanh nghiệp tiên phong và liên 
minh đối tác đa bên cùng quan tâm, chia 
sẻ tầm nhìn, cam kết và có chiến lược 
hướng tới 100% Năng lượng tái tạo và 
Net Zero trong hành trình chuyển đổi 
xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam, 
Chi nhánh Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam tại TP. HCM (VCCI-
HCM) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về 
Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) và Trung 
tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) 
tổ chức chuỗi 05 hội thảo và tọa đàm 
về chủ đề “Thúc đẩy Mạng lưới Doanh 
nghiệp Tiên phong hướng tới mục tiêu 

Giảm nhẹ biến đổi khí hậu  
& thúc đẩy mạng lưới doanh nghiệp  
tiên phong hướng tới mục tiêu  
Net-Zero & 100% năng lượng tái tạo

VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG MƯỜI QUỐC GIA 
CHỊU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC NHẤT TỪ CÁC 
HIỆN TƯỢNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. BIẾN ĐỔI 
KHÍ HẬU CÓ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC MANG 
TÍNH ĐA DIỆN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN 
XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP, 
GÂY RA TÌNH TRẠNG GIÁN ĐOẠN SẢN XUẤT, 
KINH DOANH, GIẢM NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG, 
GIẢM DOANH THU, GIÁN ĐOẠN KÊNH VẬN 
CHUYỂN, TĂNG CHI PHÍ SẢN XUẤT, ĐÌNH 
TRỆ MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI, GIẢM CHẤT 
LƯỢNG SẢN PHẨM, THIỆT HẠI CƠ SỞ VẬT 
CHẤT, THIẾU HỤT NHÂN LỰC VÀ GÂY THIẾU 
NGUỒN CUNG NGUYÊN VẬT LIỆU.
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NET-ZERO & 100% Năng lượng Tái tạo” 
theo hình thức trực tiếp tại Thành phố 
Hồ Chí Minh và Thành phố Cần Thơ hoặc 
và theo hình thức hybrid, kết hợp trực 
tiếp và trực tuyến cho các tỉnh phía Nam 
từ tháng 03 đến tháng 12 năm 2021.

Chuỗi hội thảo và tọa đàm đã diễn ra 
thành công tốt đẹp với sự tham dự 
của hơn gần 500 đại biểu là các doanh 
nghiệp và tổ chức tiên phong trong lĩnh 
vực năng lượng tái tạo thuộc các  ngành 
như: dệt may, thuỷ sản, lâm nghiệp, 
du lịch khách sạn, năng lượng, ngân 
hàng,... các cơ quan nhà nước, đơn vị 
đầu mối thực hiện mục tiêu phát triển 
bền vững, đối tác phát triển, ngân hàng 
phát triển đa phương, tổ chức khoa học 
xã hội, viện nghiên cứu, nhà khoa học, 
hiệp hội ngành nghề... Chương trình đã 
tạo cơ hội tương tác và thúc đẩy tiếng 
nói của doanh nghiệp hướng tới Net 
Zero và 100% Năng lượng Tái tạo thông 
qua chia sẻ tầm nhìn và thảo luận về lộ 
trình giảm phát thải, đồng thời trao đổi 
và chia sẻ các giải pháp năng lượng tái 
tạo và kết nối các nguồn lực để thúc đẩy 
doanh nghiệp ứng dụng năng lượng tái 
tạo trong hành trình chuyển đổi xanh và 
phát triển bền vững tại Việt Nam, đồng 
thời thúc đẩy hình thành và phát triển 
Liên minh Hành động Khí hậu Việt Nam 
(VCCA) và Liên minh Doanh nghiệp Tiên 
phong hướng tới mục tiêu Net Zero và 

100% Năng lượng Tái tạo, là các liên 
minh đối tác đa bên bao gồm các doanh 
nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ 
và phi lợi nhuận, tổ chức tài chính, tổ 
chức nghiên cứu và người tiêu dùng, 
thúc đẩy các hành động về ứng phó với 
biến đổi khí hậu, giảm phát thải carbon, 
quản lý môi trường, tiết kiệm năng lượng 
và phát triển năng lượng tái tạo trong 
cộng đồng địa phương, doanh nghiệp và 
hộ gia đình, nỗ lực hỗ trợ Việt Nam thực 
hiện các cam kết của Hiệp định Paris vào 
năm 2030.

Trong năm 2022, VCCI-HCM sẽ tiếp tục 
phối hợp với WWF Việt Nam, Trung tâm 
Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) và 
các đối tác đa bên khác triển khai các 
chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và địa 
phương nâng cao năng lực ứng phó với 
biến đổi khí hậu, phát triển nền kinh tế 
xanh bền vững, giảm phát thải các-bon, 
tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi xanh và 
tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, 
góp phần thực hiện cam kết mạnh mẽ 
của Việt Nam như Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuân Phúc tại Hội nghị Thượng đỉnh về 
Khí hậu và Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính đã phát biểu tại Hội nghị lần 
thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung 
của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu 
(COP26).
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Tính lũy kế đến ngày 20/12/2021, cả 
nước có 34.527 dự án còn hiệu lực với 
tổng vốn đăng ký gần 408,1 tỷ USD. Vốn 
thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư 
nước ngoài ước đạt 251,6 tỷ USD, bằng 
61,7% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu 
lực.

Tình hình thu hút đầu tư nước 
ngoài năm 2021

Vốn thực hiện:
Ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã 
giải ngân được 19,74 tỷ USD trong năm 
2021, giảm nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm 
2020, tăng 3 điểm phần trăm so với 11 
tháng năm 2021.

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài  
năm 2021

TÍNH ĐẾN 20/12/2021, TỔNG 
VỐN ĐĂNG KÝ CẤP MỚI, ĐIỀU 
CHỈNH VÀ GÓP VỐN MUA CỔ 
PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP 
(GVMCP) CỦA NHÀ ĐTNN ĐẠT 
31,15 TỶ USD, TĂNG 9,2% SO 
VỚI CÙNG KỲ NĂM 2020. VỐN 
THỰC HIỆN CỦA DỰ ÁN ĐẦU 
TƯ NƯỚC NGOÀI ƯỚC ĐẠT 
19,74 TỶ USD, GIẢM NHẸ 1,2% 
SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2020.
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Tình hình đăng ký đầu tư

Tính đến 20/12/2021, tổng vốn đăng ký 
cấp mới, điều chỉnh và GVMCP của nhà 
ĐTNN đạt trên 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% 
so với cùng kỳ năm 2020. Cả vốn đăng 
ký mới và vốn điều chỉnh đều tăng so với 
cùng kỳ. GVMCP tuy vẫn giảm song mức 
giảm đã cải thiện rất nhiều so với các 
tháng trước. Cụ thể:

Theo ngành:
Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư 
vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành 
kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với 
tổng vốn đầu tư đạt trên 18,1 tỷ USD, 
chiếm 58,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. 
Ngành sản xuất, phân phối điện mặc dù 
thu hút được số lượng dự án mới, điều 
chỉnh cũng như GVMCP không nhiều, 
song có dự án có quy mô vốn lớn nên 
đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 
5,7 tỷ USD, chiếm 18,3% tổng vốn đầu tư 
đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành 
kinh doanh bất động sản; bán buôn, bán 
lẻ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là 
trên 2,6 tỷ USD và trên 1,4 tỷ USD. Còn 
lại là các ngành khác.

Nếu xét về số lượng dự án mới thì công 
nghiệp chế biến chế tạo, bán buôn bán 
lẻ và hoạt động chuyên môn, khoa học 
công nghệ là các ngành thu hút được 
nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt 30,7%, 
28,1% và 16,7% tổng số dự án.

Theo đối tác:
Đã có 106 quốc gia và vùng lãnh thổ có 
đầu tư tại Việt Nam trong năm 2021. 
Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng 
vốn đầu tư trên 10,7 tỷ USD, chiếm 34,4% 
tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, tăng 19,1% 
so với cùng kỳ 2020; Hàn Quốc đứng thứ 
hai với gần 5 tỷ USD, chiếm 15,9% tổng 
vốn đầu tư, tăng 25,4% so với cùng kỳ. 
Nhật Bản đứng thứ 3 với tổng vốn đầu 
tư đăng ký gần 3,9 tỷ USD, chiếm 12,5% 
tổng vốn đầu tư, tăng 64,6% so với cùng 
kỳ. Tiếp theo là Trung Quốc, Hồng Kông, 
Đài Loan,…

Vốn đăng ký mới
Có 1.738 dự án mới được cấp 
GCNĐKĐT (giảm 31,1%), tổng vốn 
đăng ký đạt trên 15,2 tỷ USD (tăng 
4,1% so với cùng kỳ).

Vốn điều chỉnh
Có 985 lượt dự án đăng ký điều 
chỉnh vốn đầu tư (giảm 13,6%), 
tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 
trên 9 tỷ USD (tăng 40,5% so với 
cùng kỳ).

Góp vốn, mua cổ phần
Có 3.797 lượt GVMCP của nhà 
ĐTNN (giảm 38,2%), tổng giá trị 
vốn góp đạt gần 6,9 tỷ USD (giảm 
7,7% so với cùng kỳ).
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Trong năm 2021, vốn đầu tư của 
Singapore gấp gần 2,2 lần vốn đầu tư 
của Hàn Quốc và gấp hơn 2,7 lần vốn đầu 
tư của Nhật Bản do Singapore có 01 dự 
án đầu tư mới và 01 trường hợp GVMCP 
có vốn đầu tư lớn. Riêng hai dự án này 
đã chiếm trên 49% tổng vốn đầu tư của 
Singapore. Hàn Quốc mặc dù chỉ xếp thứ 
hai về vốn đầu tư, song lại là đối tác dẫn 
đầu về số dự án đầu tư mới, số lượt dự án 
điều chỉnh vốn cũng như số lượt GVMCP. 
Như vậy, nếu xét về số lượng dự án, Hàn 
Quốc là đối tác có nhiều nhà đầu tư quan 
tâm và đưa ra các quyết định đầu tư mới 
cũng như mở rộng dự án đầu tư nhất 
trong năm 2021.

Theo địa bàn:
Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 59 tỉnh, 
thành phố trên cả nước trong năm 2021. 
Hải Phòng vượt qua Long An vươn lên 
dẫn đầu trong cả năm với tổng vốn đầu 
tư đăng ký trên 5,26 tỷ USD, chiếm 16,9% 
tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp gần 3,5 
lần so với cùng kỳ năm 2020. Long An 
xếp thứ hai với trên 3,84 tỷ USD, chiếm 
12,3% tổng vốn đầu tư cả nước. TP Hồ 
Chí Minh đứng vị trí thứ ba với gần 3,74 
tỷ USD, chiếm gần 12% tổng vốn đầu tư, 
giảm 14,2% so với cùng kỳ. Tiếp theo lần 
lượt là Bình Dương, Bắc Ninh, Hà Nội,…

Nếu xét về số dự án, các nhà ĐTNN vẫn 
tập trung đầu tư nhiều tại các thành phố 
lớn, có cơ sở hạ tầng thuận lợi như TP. 
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Ninh. Trong 
đó, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu cả về số dự 
án mới (29,2%), số lượt dự án điều chỉnh 
(18,1%) và GVMCP (60,3%). Hà Nội tuy 
không thuộc top 5 địa phương thu hút 
ĐTNN trong năm, song xếp thứ hai về 
số dự án mới (16,7%) và số lượt GVMCP 
(12,2%).

MỘT SỐ DỰ ÁN ĐTNN LỚN 
TRONG NĂM 2021

1. Dự án Nhà máy điện LNG Long An I và 
II (Singapore), tổng vốn đăng ký trên 3,1 
tỷ USD với mục tiêu truyền tải và phân 
phối điện, sản xuất điện tại Long An (cấp 
GCNĐKĐT ngày 19/3/2021).

2. Dự án LG Display Hải Phòng (Hàn 
Quốc), điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 
2,15 tỷ USD (trong đó điều chỉnh tăng 
1,4 tỷ USD ngày 30/8/2021 và tăng 750 
triệu USD ngày 04/02/2021).

3. Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II 
(Nhật Bản), tổng vốn đăng ký trên 1,31 
tỷ USD với mục tiêu xây dựng một nhà 
máy nhiệt điện nhằm đáp ứng nhu cầu 
cung cấp điện cho lưới điện khu vực và 
hệ thống điện quốc gia tại Cần Thơ (cấp 
GCNĐKĐT ngày 22/01/2021).

4. Dự án nhà máy sản xuất giấy Kraft 
Vina công suất 800.000 tấn/năm (Nhật 
Bản), tổng vốn đầu tư 611,4 triệu USD với 
mục tiêu sản xuất giấy kraft, giấy lót và 
giấy bao bì tại Vĩnh Phúc (cấp GCNĐKĐT 
ngày 23/7/2021).

5. Dự án Nhà máy Công ty TNHH Polytex 
Far Eastern Việt Nam (Đài Loan), điều 
chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 610 triệu 
USD (GCNĐT điều chỉnh cấp ngày 
13/5/2021).
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Hơn nửa doanh nghiệp Nhật Bản  
tại Việt Nam muốn mở rộng sản xuất

THÔNG TIN TRÊN DO TỔ CHỨC 
THÚC ĐẨY NGOẠI THƯƠNG 

NHẬT BẢN (JETRO) CÔNG BỐ 
TRONG BÁO CÁO KHẢO SÁT VỀ 

THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ.

Báo cáo khảo sát từ 4.600 doanh nghiệp 
Nhật Bản hoạt động tại gần 20 thị trường 
nước ngoài, trong đó có 700 doanh 
nghiệp ở Việt Nam. Khảo sát được thực 
hiện từ 25/8 đến 24/9, trùng với khoảng 
thời gian Việt Nam áp dụng các biện 
pháp cách ly xã hội nghiêm ngặt.

Theo kết quả khảo sát, hơn 55% trong 
số 700 doanh nghiệp Nhật muốn mở 
rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại 
Việt Nam trong 1 - 2 năm tới. Hơn 42,5% 
doanh nghiệp dự kiến duy trì ở quy mô 
hiện tại.

Cụ thể, cứ 10 doanh nghiệp Nhật Bản có 
gần 6 công ty trong lĩnh vực phi sản xuất 
cho biết sẽ mở rộng việc kinh doanh. Tỷ 
lệ này ở nhóm chế tạo là 51%.

Thị trường tiêu thụ nhiều triển vọng tại 
Việt Nam cùng kỳ vọng gia tăng được 

Hơn 55% trong số 700 doanh nghiệp Nhật muốn mở rộng hoạt động sản 
xuất kinh doanh tại Việt Nam trong 1 - 2 năm tới. 

Ảnh: Minh họa - Báo Đầu tư

hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới 
là lý do chính của quyết định mở rộng 
đầu tư.

Ông Takeo Nakajima, Trưởng đại diện 
văn phòng JETRO Hà Nội cho biết, tỷ lệ 
doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động 
tại Việt Nam có giảm so với trước dịch. 
Tuy nhiên theo ông, đây là xu thế chung 
tại các thị trường khác, không riêng Việt 
Nam, do những tác động của COVID19. 
Việt Nam cũng là quốc gia có tỷ lệ doanh 
nghiệp mở rộng sản xuất luôn duy trì ở 
mức cao hơn mặt bằng khu vực ASEAN.

Việc mở rộng hoạt động sản xuất của 
doanh nghiệp Nhật Bản ghi nhận sự dịch 
chuyển từ các mặt hàng đa năng sang 
các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, 
trong lĩnh vực chế tạo. Còn các doanh 
nghiệp thuộc lĩnh vực phi chế tạo chú 
trọng hơn đến bán hàng tại thị trường 
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Việt Nam, như một giải pháp thích nghi 
với chuỗi cung ứng bị gián đoạn vì dịch 
COVID-19.

Nhờ quy mô thị trường và tiềm năng 
tăng trưởng, Việt Nam luôn nằm trong 
top các nước được doanh nghiệp Nhật 
mở rộng hoạt động. Ngoài ra, Việt Nam 
cũng là thị trường ghi điểm trong mắt 
doanh nghiệp nhờ chất lượng nhân công.

Khảo sát của JETRO cho thấy, trong khi 
“chất lượng lao động” đều là khó khăn 
chung của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản 
tại thị trường khác, họ lại không đề cập 
đến vấn đề này tại thị trường Việt Nam.

“Doanh nghiệp Nhật đánh giá cao chất 
lượng người lao động tại Việt Nam”, ông 
Takeo Nakajima cho biết.

Những năm gần đây, doanh nghiệp Nhật 
ngày càng đánh giá cao về hệ thống pháp 
luật minh bạch và thủ tục hành chính 
của Việt Nam. Tuy nhiên điểm số về vấn 
đề này giảm mạnh trong hai năm 2020 và 
2021, theo JETRO có thể do tác động từ 
các quyết sách chống dịch.

Cũng theo ông Takeo Nakajima, số liệu 
từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, các 
khoản đầu tư của doanh nghiệp Nhật 
Bản vào Việt Nam trong năm nay phần 
lớn đến từ đầu tư mở rộng. Số lượng 
doanh nghiệp mới đầu tư vào Việt Nam 
là không nhiều, trong bối cảnh diễn biến 
dịch bệnh thế giới khó lường như hiện 
nay.

Về triển vọng của dòng vốn mới trong 
năm 2022, JETRO cho rằng khi các đường 
bay quốc tế giữa hai nước được phục hồi 
và đi vào ổn định sẽ tạo cơ sở cho việc 
tìm hiểu môi trường kinh doanh và quyết 
định của doanh nghiệp Nhật.

Nguồn: vtv.vn

Định hướng phát triển kinh doanh 1 - 2 năm tới của doanh 
nghiệp Nhật Bản. Nguồn: Jetro

n Mở rộng n Duy trì hiện tại
n Thu nhỏ n Chuyển sang quốc gia (khu vực) thứ 3

Toàn bộ khu vực (4,587)
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Hồng Kông
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duy trì ở quy mô  
hiện tại
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Trung tâm Thông tin Thương mại, VCCI-HCM tổng hợp
(Nguồn: Báo Công Thương, TT WHO VCCI)

20202019201720152011200820071998199519861976

Hiệp định Thương mại tự do
ASEAN - Trung Quốc (ACFTA)

Hiệp định Thương mại tự do
ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA)

Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện
ASEAN - Nhật Bản (AJCEP)

Hiệp định Thương mại tự do
ASEAN - Ấn Độ (AIFTA)

Hiệp định đối tác kinh tế
Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện

khu vực (RCEP ASEAN +5)

Hiệp định Thương mại tự do 
Việt Nam - Khối EFTA (gồm các 
nước Thụy Sĩ, Na-uy, Ai-xơ-len, 
Lichteinsten)

Hiệp định Thương mại tự do
ASEAN - Australia / New Zealand 
(AANZFTA)

Hiệp định Thương mại Tự do  
Việt Nam - Chile (VCFTA)

Hiệp định Thương mại Tự do  
Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA)

FTA Việt Nam - Liên minh kinh tế  
Á - Âu (VCUFTA)

Hiệp định Thương mại Tự do  
Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA)

Hiệp định Thương mại Tự do  
ASEAN - HongKong (AHKFTA)

Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Hiệp định Thương mại tự do
Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA)

Hiệp định Thương mại tự do
Việt Nam - Israel
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Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế  
của Việt Nam
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Nâng cao nghiệp vụ xuất nhập khẩu cho 
các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập 
kinh tế quốc tế

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
(C/O) xuất khẩu, một trong những chứng 
từ quan trọng trong hoạt động xuất 
nhập khẩu hàng hóa, là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng của Phòng thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). 
Phòng Pháp chế, Phòng Thương mại Và 
Công nghiệp Việt Nam CN tại TP.HCM 
được phân công nhiệm vụ cấp C/O và 
chứng thực các loại chứng từ thương mại 
cần thiết trong hoạt động kinh doanh với 
các Tổ cấp C/O đặt tại Tp.HCM, Bình 
Dương và Đồng Nai với số lượng C/O 
được cấp chiếm trên 60% lượng C/O 
được cấp trong toàn hệ thống của VCCI.

Bên cạnh hoạt động cấp C/O, Phòng 
Pháp chế còn thường xuyên tổ chức 
các khóa tào tạo chuyên sâu về lĩnh vực 
xuất nhập khẩu, hội nhập kinh tế quốc 
tế, đặc biệt là lĩnh vực xuất xứ hàng hóa 
xuất nhập khẩu được cộng đồng doanh 
nghiệp ủng hộ và giam gia nhiệt tình.

Chương trình đào tạo của Phòng Pháp 
chế ngày càng chuyên sâu và đáp ứng 
được yêu cầu hội nhập ngày càng sâu 
rộng của cộng đồng doanh nghiệp.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn 
cầu, mở rộng tự do hóa thương mại, làn 
sóng ký kết các Hiệp định thương mại 
tự do (FTA) đang trở nên phổ biến trên 
khắp thế giới, là xu thế mới trong quan 
hệ kinh tế quốc tế, Việt Nam đang đàm 
phán 02 FTA và đã có 15 FTA có hiệu lực. 
Trong đó, Hiệp định Đối tác toàn diện và 
Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 
và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam 
- Liên minh Châu Âu (EVFTA) là các FTA 
thế hệ mới, tiếp theo đó là Hiệp định 
Thương mại tự do lớn nhất thế giới RCEP.

Về tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan trong 
FTAs theo số liệu từ Bộ Công Thương, thị 
trường Ấn Độ chiếm tỷ lệ tận dụng ưu đãi 
cao nhất với 70%; tiếp theo là thị trường 
Chile 65.5% và Hàn Quốc là 52,1%. Tính 
chung tỷ lệ tận dụng ưu đãi FTA của Việt 
Nam năm 2020 tương đối thấp, chỉ đạt 
33,1%. Nghĩa là gần 67% kim ngạch hàng 
hóa xuất khẩu còn lại của Việt Nam phải 
chịu mức thuế MFN. Điều này xuất phát 
từ nhiều nguyên nhân, một trong những 
nguyên nhân chính là mức độ hiểu biết 
của các doanh nghiệp Việt Nam về các 
FTA còn hạn chế, đặt biệt là về quy tắc 
xuất xứ. Việt Nam là thành viên của nhiều 
FTA, doanh nghiệp có thể tùy chọn FTA 
nào có lợi nhất, mức thuế nào thấp hơn, 
quy tắc xuất xứ nào dễ đáp ứng để đạt 
mức độ thỏa mãn xuất xứ cao nhất, từ đó 
ưu đãi thuế quan sẽ tốt hơn. Theo khảo 

Khóa đào tạo: “Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định RCEP 
và Hiệp định UKVFTA”  
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sát của VCCI năm 2020, nhiều doanh 
nghiệp còn nhận thức khá hạn chế về các 
FTA, mặc dù hầu hết đều đã “nghe nói” tới 
các FTA này. Tỷ lệ các doanh nghiệp có 
hiểu biết nhất định về các FTA tiêu biểu 
(đã tìm hiểu một số cam kết hoặc đã tìm 
hiểu kỹ) chỉ là thiểu số (kể cả FTA lớn như 
CPTPP), cao nhất là AEC cũng chỉ là 37%. 

Nhằm giúp các doanh nghiệp tận dụng 
hiệu quả lợi thế từ các FTA mang lại, 
Phòng Pháp chế thường xuyên tổ chức 
các khóa đào tạo chuyên sâu về xuất 
xứ hàng hóa. Chương trình đào tạo của 
Phòng Pháp chế ngày càng chuyên sâu 
và đáp ứng được yêu cầu hội nhập ngày 
càng sâu rộng của cộng đồng doanh 
nghiệp. 

Trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng 
nặng nề của tình hình dịch bệnh Covid 19 
nhưng Phòng Pháp chế đã cố gắng đồng 
hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tổ 
chức thành công 06 khóa đào tạo, tập 
huấn chuyên sâu về xuất xứ hàng hóa 
trong các FTA thế hệ mới và các lĩnh vực 
khác có liên quan với sự tham dự của 899 
học viên. 

Nguyễn Văn Đức
Phòng Pháp chế, VCCI-HCM

Trước tình hình dịch COVID-19 kéo dài, Phòng Pháp chế đã áp dụng 
hình thức đào tạo trực tuyến. Thời gian đầu, với hình thức đào tạo trực 
tuyến còn có nhiều lúng túng, khó khăn trong việc tương tác giữa giảng 
viên và học viên. Tuy nhiên, dần dần việc đào tạo trực tuyến cho thấy 
đây là hình thức đào tạo mới và phát huy hiệu quả trong tình hình mới.   

Trong năm 2021, Phòng Pháp chế tổ chức thành công 02/6 khóa đào 
tạo trực tuyến qua nền tảng Zoom với sự tham dự của 418/899 học 
viên. Đặc biệt có nhiều học viên làm việc cho các doanh nghiệp ở các 
tỉnh/thành phố phía Bắc và miền Trung cũng tham gia các khóa đào 
tạo do Phòng tổ chức.

Hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp thông qua 
các khóa đào tạo miễn phí

Đại dịch COVID-19 kéo dài đã gây tác động nghiêm trọng 
tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. 
Toàn bộ hệ thống của VCCI đã và đang đồng hành cùng 
với Chính phủ, các bộ ngành và chính quyền địa phương 
đưa ra các giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt 
qua giai đoạn khó khăn, phục hồi hoạt động sản xuất kinh 
doanh. Trong năm qua, Phòng Pháp chế đã đồng hành, hỗ 
trợ cộng đồng doanh nghiệp thông qua các khóa đào tạo 
miễn phí trực tuyến với sự tham dự của hơn 300 đại biểu 
tham dự. 

Tại sự kiện chuyên đề, với sự tham gia giải đáp của Lãnh 
đạo Phòng Pháp chế và các chuyên viên trực tiếp thực 
hiện công tác cấp C/O tại các Tổ cấp C/O Hồ Chí Minh, 
Bình Dương, Đồng Nai. Buổi hỏi đáp diễn ra sôi nổi xoay 
quanh nhiều tình huống phát sinh được các đại diện 
doanh nghiệp nêu ra trong thực tiễn hoạt động chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa. Trong thời gian tới, Phòng Pháp 
chế tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp 
thông qua các khóa đào tạo chuyên sâu và phụ hợp thực 
tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

Khóa hỏi đáp chuyên 
sâu về xuất xứ hàng 
hóa miễn phí tổ chức 
ngày 02/12/2021 

Đào tạo trực tuyến: Giải pháp đào tạo mới và hiệu quả  
trong tình hình mới

Khóa đào tạo trực tuyến về xuất xứ 
hàng hóa do Phòng Pháp chế tổ chức 
ngày 22/10/2021
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