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BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

__________ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:            /BC-BCT                     Hà Nội, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

 

BÁO CÁO  

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP  

VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 3 THÁNG ĐẦU NĂM,  

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI 

 

Kinh tế - xã hội nước ta ba tháng đầu năm 2020 diễn ra trong bối cảnh kinh 

tế thế giới tăng trưởng chậm, những nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật 

Bản, Cộng đồng chung châu Âu đang chứng kiến tình trạng suy giảm tốc độ tăng 

trưởng kinh tế; giá dầu thô giảm mạnh do căng thẳng giữa A-rập Xê-út và Liên 

bang Nga, căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa Mỹ và Iran, cùng với biến đổi khí 

hậu và đặc biệt là dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

(Covid-19) bùng phát mạnh trên toàn cầu đã tác động tiêu cực đến kinh tế của các 

quốc gia trên thế giới. Diễn biến của dịch Covid-19 đang tiếp tục có những diễn 

biến nhanh, phức tạp và ngày càng nghiêm trọng. Việc đánh giá cụ thể các tác động 

của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do chủng mới của virus corona (Covid-

19) gây ra không dễ dàng khi chưa thể xác định rõ thời gian kéo dài của dịch bệnh. 

Ngày 11/3/2020, tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố COVID-19 là đại dịch, 

nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng các biện pháp mạnh để phòng chống dịch, 

kể cả phong tỏa đi lại một phần hoặc cả quốc gia; thị trường chứng khoán quốc tế 

đồng loạt giảm sâu trong sự hoang mang, lo lắng của các nhà đầu tư; giá hàng hóa 

thế giới biến động mạnh trong những ngày gần đây.  

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ 

Trước diễn biến hết sức nhanh và phức tạp của dịch Covid-19, nhiều tổ chức 

quốc tế đã đồng loạt đưa ra điều chỉnh dự báo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu (khác 

với những nhận định/dự báo trước đây, khi dịch bệnh chủ yếu tập trung ở Trung 

Quốc). Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 23/3 

cho biết, kinh tế thế giới đang chứng kiến những thiệt hại “khốc liệt” do đại dịch 

viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra, đồng thời cảnh báo kinh tế toàn cầu có 

nguy cơ đối mặt với tăng trưởng âm (trước đó, ngày 04/3/2020, IMF cảnh báo dịch 

Covid-19 gây ra "nguy cơ nghiêm trọng" và sẽ làm giảm mạnh tốc độ tăng trưởng 

của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2020 xuống thấp hơn mức 2,9% của năm trước 

- điều chỉnh giảm so với dự báo tăng trưởng toàn cầu hồi tháng 02/2020 là 3,2%); 

Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) ngày 9/3/2020  

đã cảnh báo, ngoài những thảm họa có thể xảy ra về y tế, nền kinh tế toàn cầu có 

thể sẽ thiệt hại khoảng 1.000 tỷ USD với tăng trưởng kinh tế dưới 2% trong năm 

2020. Còn trong kịch bản tồi tệ nhất, mức thiệt hại sẽ vào khoảng 2.000 tỷ USD và 

kinh tế thế giới chỉ tăng trưởng 0,5%. Viện Tài chính Quốc tế (IIF) dự báo tăng 
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trưởng toàn cầu chỉ đạt khoảng 1%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 2,6% năm 

2019 và yếu nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. IIF đã hạ dự báo 

tăng trưởng của Hoa Kỳ trong năm nay xuống 1,3%, giảm từ 2% trước đó, với 

những khó khăn lớn trong quý II, còn kinh tế Trung Quốc chỉ tăng 4% so với 5,9% 

trước đây. Ngoài hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, các nền kinh tế khác cũng bị ảnh 

hưởng nặng như Đức, Nhật Bản và các thị trường mới nổi. Theo báo cáo mới công 

bố của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), mức độ thiệt hại kinh tế sẽ phụ thuộc 

vào sự lan rộng của dịch bệnh; phạm vi các kịch bản được khảo sát trong phân tích 

cho thấy tác động toàn cầu trong khoảng từ 77 tỷ USD đến 347 tỷ USD, tương 

đương 0,1% đến 0,4% GDP toàn cầu. Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD 

(02/3/2020) giảm kỳ vọng tăng trưởng toàn cầu từ 2,9% xuống còn 2,4% và cảnh 

báo có thể giảm xuống 1,5%. HSBC (12/02/2020) điều chỉnh giảm 0,2 điểm phần 

trăm tăng trưởng toàn cầu. Trong báo cáo đặc biệt ngày 03/3/2020 về tác động của 

dịch bệnh Covid-19, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đã hạ 0,5 điểm 

phần trăm mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2020 (xuống còn 

2,4%), đây là mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Tuy 

nhiên, nếu dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng và kéo dài thì tăng trưởng kinh tế toàn 

cầu năm nay có thể chỉ đạt 1,5% và sẽ đẩy một số nền kinh tế vào suy thoái, bao 

gồm cả Nhật Bản và khu vực EU. Các chuyên gia kinh tế của Hãng tư vấn Oxford 

Economics ước tính, dịch Covid-19 có thể khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại hơn 

1.000 tỷ USD do năng suất lao động giảm, sản xuất đình đốn, chuỗi cung ứng bị 

gián đoạn, thương mại và đầu tư giảm, ngành du lịch bị tàn phá... 

Các nền kinh chủ chốt chịu tác động tiêu cực với các mức độ khác nhau và 

đang đưa ra các biện pháp kích thích tăng trưởng và hỗ trợ giảm thiệt hại của dịch. 

Các lãnh đạo G20 (nhóm các nền kinh tế lớn) trong cuộc họp ngày 26/3/2020 đưa 

ra cam kết sẽ đảm bảo nguồn cung y tế và hàng hóa thiết yếu đồng thời sẽ bơm 

5.000 tỷ USD vào nền kinh tế toàn cầu nhằm khắc phục tác động xã hội, kinh tế và 

tài chính do đại dịch Covid-19 gây ra.  

Kinh tế Mỹ: tình hình dịch bệnh tiếp diễn xấu đi kèm với các giải pháp kiểm 

soát nghiêm ngặt. Mỹ đã công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Sản lượng tăng 

chậm do cầu giảm. FED liên tiếp đưa ra những gói kích thích kinh tế chưa từng có 

(giảm lãi suất hai lần liên tiếp trong nửa đầu tháng 3 xuống còn còn mức 0-0,25%, 

hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc xuống 0% và tung ra gói nới lỏng định lượng mới trị giá 

700 tỷ USD. Ngày 27/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký dự luật kích thích 

kinh tế có trị giá 2.000 tỷ nhằm đối phó với những tác động do đại dịch COVID-19 

gây ra sau khi văn kiện này được Hạ viện Mỹ thông qua cùng ngày. Dự luật với tên 

gọi “Đạo luật hỗ trợ, cứu trợ chống dịch COVID-19 và bảo đảm an ninh kinh tế" là 

gói hỗ trợ khẩn cấp lớn nhất trong lịch sử của Mỹ nhằm hỗ trợ người dân Mỹ, các 

doanh nghiệp nhỏ và các ngành công nghiệp đang phải vật lộn với sự gián đoạn 

kinh tế do dịch COVID-19 gây ra. 

Khu vực Eurozone: bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19. Một 

loạt nước đã thực hiện phong tỏa, đóng cửa biên giới, đóng cửa các trường học và 

hạn chế hoạt động của các cơ sở công cộng. Đồng thời, nhiều nước áp dụng chính 
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sách tài khóa nhằm giảm nhẹ thiệt hại và hỗ trợ tăng trưởng. ECB đã áp dụng nới 

lỏng tiền tệ thông qua gói tín dụng giá rẻ cho các ngân hàng thương mại (LTRO) 

nhằm hỗ trợ cho hệ thống tài chính của Eurozone. Ngoài ra, ECB dự kiến bổ sung 

thêm 120 tỷ euro (135 tỷ USD) cho chương trình mua tài sản trong năm 2020 bên 

cạnh khoản 20 tỷ euro/tháng 3. Ngày 25/3/2020, Quốc hội Đức đã bỏ phiếu thông 

qua gói các biện pháp bảo vệ nền kinh tế lớn nhất châu Âu với trị giá lên tới gần 

1.100 tỷ euro (khoảng 1.200 tỷ USD). 

Kinh tế Nhật Bản và Hàn Quốc đang có nguy cơ suy thoái. Ngày 11/3/2020, 

Chính phủ Nhật Bản đã thông qua gói cứu trợ khẩn cấp 9,6 tỷ USD để ứng phó với 

dịch COVID-19, trong đó một nửa được dùng để hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và 

nhỏ. Ngày 24/3/2020, chính phủ Hàn Quốc công bố gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 

khoảng 34 tỷ USD để giảm bớt tình trạng căng thẳng tín dụng và ổn định thị trường 

tài chính.   

Kinh tế Trung Quốc: Giữa tháng 3 tình hình dịch bệnh đã giảm và sản xuất 

đã bắt đầu hoạt động trở lại ở những vùng có dịch. Ảnh hưởng của dịch tới kinh tế 

Trung Quốc là tương đối lớn và có tính lan tỏa do Trung Quốc đang là nguồn cung 

ứng cho nhiều ngành trên thế giới. Tính từ đầu tháng 2 đến nay, Trung Quốc đã 

đưa tổng cộng hơn 256 tỷ USD ra thị trường thông qua các hợp đồng mua lại 

(repo), đồng thời với các biện pháp mạnh tay khác như hạ lãi suất cho vay trung 

hạn, hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc (0,5 - 1 điểm %). Các doanh nghiệp công nghiệp có 

quy mô lớn ngoài tỉnh Hồ Bắc quay trở lại hoạt động đạt hơn 95%.  

- Giá hàng hóa trên thế giới có xu hướng giảm do cầu tiêu dùng giảm. Giá 

dầu giảm mạnh. Ngày 6/3/2020, Nga và một số nước sản xuất dầu liên minh với Tổ 

chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC+) đã không ủng hộ việc cắt giảm thêm 

sản lượng dầu. Trước quyết định đó, Saudi Arabia đã thay đổi quan điểm bằng cách 

thúc đẩy OPEC tăng sản lượng dầu ngay sau khi thỏa thuận cũ kết thúc vào cuối 

tháng 3/2020. Việc các nước OPEC quyết định tăng sản lượng dầu trong thời gian 

tới sẽ tạo nên nguy cơ xuất hiện nguồn dầu lớn đổ vào thị trường vốn đã thừa khi 

nhu cầu giảm mạnh trong thời kỳ bùng phát Covid-19 và giá dầu giảm sẽ tạo nên 

một cuộc chiến giá dầu toàn cầu khi dầu rớt giá mạnh nhất trong vòng 20 năm qua. 

Chốt phiên giao dịch ngày 27 tháng 3 năm 2020 giá dầu Brent giao dịch ở mức 

26,9 USD/thùng, giá dầu WTI ở 23,3 USD/thùng - mức thấp nhất trong 18 năm 

gần đây. Cơ quan thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã dự báo giá dầu Brent 

trung bình cả năm 2020 là 43,3 USD/thùng; Hãng Reuter cập nhật dự báo của các 

tổ chức tài chính, các ngân hàng lớn (Bank of America, City Group, Morgan 

Stanley, Barclay….) dự báo giá dầu Brent trung bình quý II năm 2020 là 30 

USD/thùng, cả năm 2020 là 37-45 USD/thùng; Wood Mackenzie dự báo giá dầu 

Brent trung bình quý II năm 2020 là 30,3 USD/thùng, cả năm 2020 là 39,2 

USD/thùng. Tổng hợp dự báo của một số tổ chức nêu trên, có thể khái quát giá dầu 

Brent năm 2020 giao động khoảng 30-45 USD/thùng (tuy nhiên, hiện tại giá dầu 

Brent đang giao dịch ở mức 25-30 USD/thùng, thấp hơn so với mức giá dự báo nêu 

trên). 
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Trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực năm 

2019, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, 

dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành, 

lĩnh vực chậm lại. Bên cạnh đó, thời tiết những tháng đầu năm không thuận lợi, hạn 

hán, xâm nhập mặn diễn ra sớm ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng, 

dịch tả lợn châu Phi chưa được khống chế hoàn toàn. 

Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo 

quyết liệt các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp vừa 

phòng chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân, vừa phòng chống suy giảm 

kinh tế và giữ vững ổn định xã hội, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Ngày 4/3/2020, Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách 

tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với 

dịch Covid-19. Bộ Công Thương cũng đã ban hành và tập trung tổ chức triển 

khai quyết liệt việc ứng phó với dịch Covid-19 trên tinh thần rất chủ động, quyết 

liệt đồng bộ cả trong công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo chung của 

Ban Chỉ đạo quốc gia và trong công tác triển khai các giải pháp để xử lý khó 

khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Với tinh thần không chủ 

quan với dịch, các giải pháp đã được Bộ Công Thương thực hiện đồng bộ, khẩn 

trương, quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực.  

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ 

THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước 

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2020 ước tính tăng 3,82% so với 

cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất của quý I các năm trong giai đoạn 

2011-20201. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu 

cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, toàn bộ hệ thống chính trị đã vào cuộc đặt 

ưu tiên hàng đầu lên phòng chống và dập dịch, hy sinh lợi ích kinh tế để đảm 

bảo tính mạng và sức khỏe của nhân dân. Trong quý I/2020 nền kinh tế nước ta 

tiếp tục duy trì tăng trưởng, không rơi vào tình trạng tăng trưởng âm là thắng lợi 

của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong cuộc chiến 

đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời các hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục được 

duy trì.  

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực công nghiệp và xây 

dựng tăng 5,15%, đóng góp 58,4%. Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, 

ngành công nghiệp quý I/2020 tăng 5,28% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn 

nhiều mức tăng 10,45% của quý I/2018 và 9% của quý I/2019, đóng góp 1,89 

điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế.  

                                           
1 Tốc độ tăng GDP quý I các năm 2011-2020 lần lượt là: Năm 2011 tăng 5,90%; năm 2012 tăng 4,75%; năm 

2013 tăng 4,76%; năm 2014 tăng 5,06%; năm 2015 tăng 6,12%; năm 2016 tăng 5,48%; năm 2017 tăng 5,15%; 

năm 2018 tăng 7,45%; năm 2019 tăng 6,82%; năm 2020 tăng 3,82%. 
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Động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế trong quý I/2020 là ngành 

công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng là 7,12%, chỉ cao hơn mức tăng 

4,38% và 5,97% của cùng kỳ các năm 2013 và 2014 trong giai đoạn 2011-20202, 

đóng góp 1,64 điểm phần trăm. Ngành khai khoáng tăng trưởng âm 3,18%, làm 

giảm 0,21 điểm phần trăm mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế 

do sản lượng dầu thô khai thác và khí đốt tự nhiên giảm. 

Trong những tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến hoạt động thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu. Khu vực dịch vụ 

trong quý I/2020 tăng 3,27% chỉ đạt mức tăng thấp nhất của cùng kỳ các năm 

2011-20203. Trong khu vực dịch vụ, bán buôn và bán lẻ tăng 5,69% so với cùng 

kỳ năm trước, là ngành đóng góp 0,7 điểm phần trăm; hoạt động tài chính, ngân 

hàng và bảo hiểm tăng 7,19%, đóng góp 0,33 điểm phần trăm; ngành vận tải, 

kho bãi giảm 0,9%, làm giảm 0,03 điểm phần trăm; ngành dịch vụ lưu trú và ăn 

uống giảm 11,04%, làm giảm 0,53 điểm phần trăm. 

2. Về sản xuất công nghiệp 

Sản lượng công nghiệp giảm với tốc độ nhanh nhất trong hơn sáu năm 

rưỡi qua. Chỉ số PMI của Việt Nam đã giảm xuống dưới ngưỡng 50 điểm trong 

tháng 2/2020 - mức giảm ở dưới 50 điểm đầu tiên trong hơn bốn năm qua. Chỉ 

số sản xuất toàn ngành công nghiệp 3 tháng đầu năm tăng 5,8%; thấp hơn khá 

nhiều so với mức tăng 7,4% của cùng kỳ năm 2017; 12,7% của cùng kỳ năm 

2018 và 9,2% của cùng kỳ năm 2019.  

Trong đó, ngành chế biến, chế tạo là ngành chịu tác động nhiều nhất với 

tốc độ tăng 3 tháng đầu năm chỉ đạt 7,2%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 

10,9% của cùng kỳ năm trước và 15,7% của cùng kỳ năm 2018. 

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất quý 

I/2020 giảm hoặc tăng thấp so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất máy móc, thiết 

bị chưa được phân vào đâu giảm 15,4%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên 

giảm 10,4% (khai thác dầu thô giảm 10,9%; khai thác khí đốt tự nhiên giảm 

9,9%); sản xuất đồ uống giảm 9%; hoạt động dịch vụ hỗ trợ và khai thác mỏ, 

quặng giảm 8,2%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 4,2%; 

ngành sản xuất trang phục chịu tác động nặng nhất từ dịch Covid-19 với mức 

giảm 3%, đây cũng là lần đầu tiên ngành này sụt giảm; sản xuất xe có động cơ 

giảm 2,5%; sản xuất thiết bị điện giảm 2,3%; sản xuất kim loại tăng 2,8%; sản 

xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 4%. Bên cạnh đó, một số ngành có chỉ 

số sản xuất quý I/2020 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất thuốc, hóa 

dược và dược liệu tăng 28,3%; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế và 

khai thác quặng kim loại cùng tăng 22,4%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi 

                                           
2 Tốc độ tăng giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý I các năm 2011-2020 lần lượt là: 

Năm 2011 tăng 13,31%; năm 2012 tăng 8,74%; năm 2013 tăng 4,38%; năm 2014 tăng 5,97%; năm 2015 tăng 

9,70%; năm 2016 tăng 8,94%; năm 2017 tăng 8,60%; năm 2018 tăng 14,30%; năm 2019 tăng 11,52%; năm 2020 

tăng 7,12%. 
3 Tốc độ tăng giá trị tăng thêm của khu vực dịch vụ quý I các năm 2011-2020 lần lượt là: Năm 2011 tăng 6,77%; 

năm 2012 tăng 5,95%; năm 2013 tăng 5,89%; năm 2014 tăng 5,90%; năm 2015 tăng 5,68%; năm 2016 tăng 

5,98%; năm 2017 tăng 6,36%; năm 2018 tăng 6,65%; năm 2019 tăng 6,50%; năm 2020 tăng 3,27%. 
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tính và sản phẩm quang học tăng 14,3%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 

8,9%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 8,4%. 

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu quý I/2020 tăng thấp hoặc giảm so 

với cùng kỳ năm trước: Phân u rê tăng 6,1%; alumin tăng 5,3%; ti vi tăng 0,2%; 

xe máy giảm 0,9%; quần áo mặc thường giảm 3,1%; phân hỗn hợp NPK giảm 

3,7%; thép cán giảm 4,3%; sắt, thép thô giảm 4,5%; khí đốt thiên nhiên dạng khí 

giảm 9,9%; ô tô giảm 10,4%; dầu thô khai thác giảm 9,3%; bia giảm 18,9%. 

Một số sản phẩm tăng cao: Linh kiện điện thoại tăng 34,7%; xăng, dầu các loại 

tăng 17,4%; thép thanh, thép góc tăng 17,2%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 11,3%; 

giày, dép da tăng 8,5%; than sạch tăng 7,9%; điện sản xuất tăng 7,1%. 

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3/2020 

tăng 11,6% so với tháng trước và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính 

chung quý I/2020, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 

thấp ở mức 2,8% so với quý I/2019 (thấp hơn nhiều so với mức tăng 8% của quý 

I/2019), trong đó một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao: Sản xuất thuốc, hóa 

dược và dược liệu tăng 27,3%; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế 

tăng 24,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 22,8%; dệt tăng 13,4%; sản 

xuất sản phẩm thuốc lá tăng 12,5%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 

tăng 9,5%. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng thấp hoặc giảm: Sản xuất sản 

phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 2,6%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 1,4%; 

sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic giảm 0,7%; sản xuất kim loại giảm 1%; 

sản xuất trang phục giảm 3,2%; sản xuất thiết bị điện giảm 4,3%; sản xuất sản 

phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 6,6%; sản xuất đồ uống 

giảm 12,2%. 

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tại thời 

điểm 31/3/2020 tăng 24,9% so với cùng thời điểm năm trước (cùng thời điểm 

năm 2019 tăng 15,6%), trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn 

mức tăng chung hoặc giảm: sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm 

quang học tăng 4,5%; sản xuất thiết bị điện giảm 6,2%; sản xuất da và các sản 

phẩm có liên quan giảm 9,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác giảm 16,5%; 

sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu giảm 39,4%. Một số ngành 

có chỉ số tồn kho tăng cao so với cùng thời điểm năm trước: Sản xuất chế biến 

thực phẩm tăng 27,5%; dệt tăng 36,2%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn 

tăng 45,4%; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 47,2%; sản xuất 

kim loại tăng 48,8%; sản xuất xe có động cơ tăng 122,5%. 

Có thể nói, trong quý I/2020 chứng kiến dịch Covid-19 diễn biến phức 

tạp, bùng phát mạnh tại một số quốc gia đã ảnh hưởng đến nguồn cung nguyên 

liệu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất công nghiệp, đặc biệt là ngành chế biến, 

chế tạo cũng như tạo ra khó khăn mới về thị trường tiêu thụ. Hiện nay, khi 

những khó khăn ở giai đoạn đầu của dịch bệnh sẽ có thể không còn gay gắt nữa 

(khi Trung Quốc cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh, các nhà máy sản xuất và 

cung ứng nhiều loại nguyên vật liệu được vận hành trở lại, nhu cầu nhập khẩu 

hàng hóa cơ bản trở lại bình thường...) thì khó khăn lớn hơn đã xuất hiện khi 



7 

 

phạm vi dịch bệnh đã lan rộng ở quy mô toàn cầu. Hầu như tất cả các bạn hàng 

xuất nhập khẩu của Việt Nam đều chịu tác động trực tiếp. Do vậy khó khăn về 

thị trường đầu ra cho sản phẩm hàng hóa của Việt Nam sẽ là rất lớn, cùng với đó 

là những vấn đề về sản xuất và người lao động. 

Tình hình cụ thể một số ngành như sau: 

- Ngành sản xuất chế biến thực phẩm ước tính tăng 4,9%, tăng thấp hơn 

cùng kỳ năm trước 2,4 điểm phần trăm; ngành sản xuất đồ uống ước tính giảm 

9% (cùng kỳ tăng 11,1%). Doanh số bán bia của các doanh nghiệp bị giảm sút 

mạnh (trên 30%). Lĩnh vực kinh doanh rượu vang và rượu mạnh nhập khẩu cũng 

chịu tác động rất lớn do ngành du lịch và kinh doanh của các nhà hàng giảm 

mạnh về doanh thu (nhiều nhà hàng giảm đến 50% - 60% doanh thu so với bình 

thường). Ngoài ra, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có 

hiệu lực ngày 1/1/2020 đã thay đổi thói quen uống rượu, bia của người dân, từ 

đó ảnh hưởng đến ngành sản xuất đồ uống. 

 - Ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 8,4% (cùng kỳ 

tăng 8,3%). Ngành dệt chỉ tăng 4,9% (cùng kỳ tăng 11,1%). Ngành may chịu tác 

động khá lớn khi 3 tháng giảm 3%, trong khi cùng kỳ năm 2019 tăng 7,7%. Đến 

nay, khi Trung Quốc đã bước qua đỉnh dịch, nhiều doanh nghiệp đã quay lại sản 

xuất, do đó việc nhập khẩu nguyên phụ liệu của nhiều doanh nghiệp dệt may, da 

giày tại Việt Nam đã đi vào ổn định. Tuy nhiên, từ tháng 3, toàn cầu bước vào 

giai đoạn đại dịch với mức độ lây lan nhanh nguy hiểm. Hiện nay, do dịch bệnh, 

Chính phủ các quốc gia đang ban hành những biện pháp kiểm soát dịch bệnh 

như tạm đóng cửa xuất nhập cảnh, hạn chế tụ tập, mua sắm đông người, hạn chế 

hoạt động của các Trung tâm thương mại... khiến nhu cầu mua bán hàng hóa dệt 

may và giày dép tại các thị trường nêu trên giảm sút. Việc đóng cửa biên giới 

(closure of external borders) không phải là phong tỏa các hoạt động, tuy nhiên, 

giao thương giữa các nước với các đối tác trong đó có Việt Nam, cũng sẽ phần 

nào bị hạn chế.  

Xét trên một số khía cạnh kinh tế, các biện pháp kiểm soát dịch trên thực 

tế sẽ ảnh hưởng đến tốc độ luân chuyển hàng hóa từ khâu xuất khẩu, vận 

chuyển, thông quan, lưu kho, bốc dỡ đến tiêu thụ hàng hóa; gây gián đoạn hoặc 

làm chậm trễ dòng chảy kinh tế - thương mại - dịch vụ. Bên cạnh đó, do hàng 

loạt hệ thống bán lẻ tại châu Âu và Hoa Kỳ đóng cửa vì dịch, dẫn đến lượng 

cung - cầu của thị trường; nhu cầu trao đổi hàng hóa; các hoạt động giao thương  

cũng sẽ phần nào bị hạn chế. Nhu cầu mua sắm hàng hóa không quá thiết yếu 

như hàng dệt may, da giày, đồ gỗ, điện thoại... sẽ suy giảm. Ngoài việc xuất 

khẩu hàng hóa bằng đường biển gặp khó khăn, dự báo hàng hóa nhập khẩu vào 

các nước bằng đường hàng không có thể bị ảnh hưởng đáng kể do nhiều chuyến 

bay bị hoãn, hủy hoặc cắt giảm. Ngoài ra, vận tải nội khối cũng ít nhiều bị ảnh 

hưởng do một số quốc gia siết quy định kiểm soát biên giới. Do các quy định 

liên quan đến kiểm soát dịch và nhu cầu suy giảm, một số nhà nhập khẩu đã 

thông báo tạm dừng nhập khẩu các đơn hàng đã ký kết, các ngành dệt may, da 
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giày sẽ gặp nhiều khó khăn, nguy cơ giảm và thiếu việc làm trong tháng 4 và 

tháng 5, ảnh hưởng lớn đến thu nhập và nguy cơ mất việc của người lao động.  

- Ngành sản xuất xe có động cơ giảm 2,5% (cùng kỳ năm trước tăng 

17,9%). Trong 3 tháng đầu năm 2020, kim ngạch khẩu linh phụ kiện ngành ô tô 

ước đạt 907 triệu USD, giảm 7% về giá trị so với cùng kỳ 2019. Sản lượng ô tô 

sản xuất trong nước ước đạt 56,2 nghìn chiếc, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 

trước. Chỉ số tồn kho ngành sản xuất xe có động cơ (trong đó có ô tô) tăng cao, 

tăng 122,5% so với cùng kỳ 2019, phản ánh khó khăn rất lớn của ngành trong 

việc tiêu thụ sản phẩm. Theo dự báo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt 

Nam (VAMA), lượng tiêu thụ ô tô trong năm 2020 có thể sụt giảm hơn 15% so 

với dự kiến trước đây của Hiệp hội. 

- Ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 3 

tháng đầu năm tăng 14,3% so với cùng kỳ. Giai đoạn đầu của quý I, ngành này 

cũng đã phải chịu tác động lớn bởi vấn đề thiếu hụt nguồn cung linh phụ kiện 

đầu vào nhập khẩu phục vụ sản xuất do ảnh hưởng bởi dịch bệnh từ các quốc gia 

đang bùng phát dịch. Các biện pháp kiểm soát biên giới để phòng ngừa dịch 

bệnh sẽ gây ảnh hưởng đến nguồn sản phẩm đầu vào phục vụ sản xuất cũng như 

thị trường tiêu thụ cho ngành điện tử Việt Nam. Gần đây, nguồn cung linh phụ 

kiện nhập khẩu cho ngành điện tử đã được phục hồi một phần do các doanh 

nghiệp cung ứng tại Trung Quốc, Hàn Quốc đã quay trở lại hoạt động sau đỉnh 

dịch. Tuy nhiên, việc nhập khẩu vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nguồn linh kiện, 

phụ tùng nhập khẩu từ Trung Quốc theo đường bộ mất nhiều thời gian thông 

quan hơn so với thông thường do các cửa khẩu vẫn đang áp dụng các biện pháp 

kiểm dịch. Các doanh nghiệp đang tìm cách đa dạng hóa phương thức vận 

chuyển linh phụ kiện nhập khẩu thay cho đường bộ, song việc này sẽ dẫn đến 

gia tăng chi phí (đường hàng không) và thời gian (đường biển), đồng thời khó 

đảm bảo lượng linh phụ kiện cũng như tiến độ phục vụ công suất sản xuất.  

Một số doanh nghiệp đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung ngoài Trung 

Quốc, song đối với việc phân công sản xuất theo chuỗi toàn cầu hiện nay và tính 

chất đặc thù của sản xuất điện tử, việc tìm nguồn cung dự phòng này không dễ 

và chi phí cũng tăng cao, đồng thời không ổn định về số lượng và chất lượng. 

- Ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ: Trong 03 tháng đầu năm 

2020, so với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành chế biến 

gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu 

tết bện giảm 4,2%.  

Hiện nay, thị trường Hoa Kỳ chiếm 50%, EU chiếm 8% (các thị trường 

lớn còn lại: Trung Quốc 12%, Nhật Bản 13%, Hàn Quốc 8%) tổng kim ngạch 

xuất khẩu gỗ của Việt Nam năm 2019. Tương tự ngành dệt may, da – giày và 

điện tử, xuất khẩu ngành gỗ của Việt Nam cũng chịu nhiều ảnh hưởng bởi tình 

hình dịch bệnh nhu cầu tiêu thụ giảm cũng như việc giãn, hoãn giao hàng tại các 

thị trường, đặc biệt là thị trường Mỹ và châu Âu.  
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- Ngành thép: Dịch Covid-19 đã gây nhiều khó khăn trong quá trình lưu 

thông hàng hóa, dẫn đến hầu hết các công trường, công trình và các dự án xây 

dựng có sử dụng đến mặt hàng thép đều bị dừng thi công. Các chuyên gia, chỉ 

huy công trình, kỹ sư, công nhân... người nước ngoài đều phải tiến hành cách ly 

phòng dịch. Bên cạnh đó, dịch bệnh cũng khiến xu hướng giá thép trên thị 

trường thế giới và Trung Quốc giảm sâu, trong khi đó, giá một số nguyên liệu 

sản xuất thép lại có xu hướng tăng do hạn chế của nguồn cung từ Trung Quốc 

như than cốc, quặng sắt, than điện cực, gạch chịu lửa, ferro... Các yếu tố trên 

khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về chi phí sản xuất cũng như hoạt động 

tiêu thụ hàng hóa.  

- Đối với ngành hóa chất: Dịch Covid-19 đã tác động đến nguồn cung sản 

phẩm phân bón nhập khẩu, đặc biệt là đối với các sản phẩm phân bón mà Việt 

Nam chưa sản xuất được như Kali, SA. Các loại phân bón này, ngoài nhập khẩu 

từ Trung Quốc, Việt Nam có thể nhập khẩu từ nhiều quốc gia khác như Nga, 

Belarus, Israel, Tây Âu nhưng giá thành cao hơn. Đối với các loại phân bón 

trong nước đã sản xuất được như Urê, NPK, DAP, Lân thì đây là cơ hội để các 

doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, cung ứng ra thị trường. Đối với ngành hóa 

chất cơ bản, chất tẩy rửa, trước diễn biến của dịch, nhu cầu sử dụng các chất sát 

trùng tăng cao, các doanh nghiệp chủ yếu sử dụng nguyên liệu trong nước nên ít 

bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Các doanh nghiệp đang chủ động đẩy mạnh sản 

xuất, đa dạng hóa sản phẩm để cung ứng ra thị trường. 

3. Về xuất nhập khẩu 

Dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc từ cuối tháng 1/2020 đến nay đã 

và đang ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động thương mại của Việt Nam. Xuất 

nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong ngắn hạn dự báo sẽ có nhiều khó khăn 

với những yếu tố bất lợi do diễn biến tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu lây 

lan mạnh bên ngoài Trung Quốc, đặc biệt là tại các nước châu Âu và Hoa Kỳ - 

những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. 

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 3 ước tính đạt 39 tỷ USD, giảm 

11,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I, tổng kim ngạch xuất nhập 

khẩu hàng hóa đạt 115,34 tỷ USD, giảm 0,7%, trong đó xuất khẩu đạt 59,08 tỷ 

USD, tăng 0,5%; nhập khẩu đạt 56,26 tỷ USD, giảm 1,9%. Cán cân thương mại 

của Việt Nam tiếp tục thặng dư 2,82 tỷ USD, cao hơn so với mức thặng dư 1,46 

tỷ USD của cùng kỳ năm 2019. Mặc dù trước mắt còn nhiều khó khăn, nhưng 

kết quả này cho thấy hiệu quả của các biện pháp ứng phó và quyết tâm của 

Chính phủ cũng như cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội biến “nguy thành 

cơ” như thông điệp mạnh mẽ được Thủ tướng Chính phủ đưa ra.  

3.1. Về kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 3/2020 ước tính đạt 20 tỷ USD, giảm 

4,1% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,16 tỷ USD, 

giảm 1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 13,84 tỷ USD, 

giảm 5,4%. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu trong tháng 3 có kim ngạch giảm so 
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với tháng trước: Dầu thô giảm 20,8%; sắt thép giảm 20,3%; hàng dệt may giảm 

19,4%; giày dép giảm 19,1%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa 

xuất khẩu tháng 3 giảm 12,1%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 3,7%, 

khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 15,4%. Một số mặt hàng 

có kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh: Hàng dệt may giảm 29%; sắt thép giảm 

16,4%; giày dép giảm 15,9%; thủy sản giảm 11,9%; điện thoại và linh kiện giảm 

10,8%. 

Tính chung quý I/2020, kim ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2020 ước 

đạt 59,1 tỷ USD, chỉ tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2019 (cùng kỳ tăng 5,2%). 

Tăng trưởng xuất khẩu trong quý I/2020 đạt mức thấp nhất kể từ năm 2003 đến 

nay. Đây cũng là xu hướng chung của thương mại quốc tế và khu vực bởi trong 

2 tháng đầu năm 2020 kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc giảm 17%, Hàn 

Quốc giảm 1,5%, Thái Lan giảm 0,8%, Nhật Bản giảm 4,1%, Hồng Công giảm 

12%; Đài Loan giảm 6,3%; Xuất khẩu của Úc tháng 1/2020 giảm 5,4%, của 

Malaysia tháng 1/2020 giảm 1,5%... Trong đó, khu vực khối doanh nghiệp trong 

nước ước đạt 18,65 tỷ USD, tăng 8,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 

2,9% so với cùng kỳ năm trước.  

- Nhóm hàng nông, lâm thủy sản 3 tháng ước đạt 5,28 tỷ USD, giảm 8,3% 

so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 7,9%). Với tác động của dịch Covid-19, hầu hết 

các sản phẩm nông sản đều có kim ngạch sụt giảm. Vào thời điểm đầu tháng 2, 

khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Trung Quốc, giao dịch thương mại với 

Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ đất liền gần như đình trệ. Với sự chỉ đạo 

kịp thời của Thủ tướng Chính phủ và xử lý sát sao của Bộ Công Thương và các 

Bộ ngành, địa phương, hoạt động giao dịch qua các cửa khẩu đường bộ với 

Trung Quốc đã từng bước được tháo gỡ. Hoạt động xuất nhập khẩu tại một số 

cửa khẩu biên giới Việt Trung đã trở lại bình thường, tiến độ thông quan tích 

cực hơn thời điểm đầu tháng 2 nhưng vẫn còn khó khăn do lực lượng bốc xếp 

của phía Trung Quốc còn mỏng. Trong khi đó, xuất khẩu sang các thị trường 

châu Âu và Hoa Kỳ gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-

19 đang lan rộng tại các nước này. 

Tính tới thời điểm hết tháng 3/2020, những mặt hàng bị tác động trực tiếp 

bởi Covid-19 có: Rau quả (kim ngạch giảm 11,5% so với cùng kỳ, cùng kỳ giảm 

3%), thủy sản (giảm 11,2%, cùng kỳ tăng 1,5%), cao su (giảm 26,1%, cùng kỳ 

tăng 15,4%). Bên cạnh đó, những mặt hàng có thể chịu tác động trong trung hạn 

do nhu cầu tiêu thụ giảm có: Cà phê (giảm 6,4%, cùng kỳ giảm 22,1%), chè các 

loại giảm 14,9% (cùng kỳ tăng 18,4%); hạt tiêu giảm 17,6% (cùng kỳ giảm 

14,3%) do hệ thống các nhà hàng, hoạt động du lịch, giao thông giảm sút, kéo 

theo sụt giảm nhu cầu các mặt hàng này. Riêng gạo là một trong số ít mặt hàng 

không bị tác động nhiều bởi dịch COVID-19 khi cả giá trị và sản lượng xuất 

khẩu đều tăng đáng kể so với cùng kì năm 2019. Tính chung trong 3 tháng đầu 

năm 2020, sản lượng xuất khẩu gạo đạt 1,41 triệu tấn, giá trị kim ngạch 653 

triệu USD, tăng 1,1% về lượng và 7,9% về giá trị (cùng kỳ giảm 18,5% về trị 

giá). 
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- Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 50,05 tỷ 

USD, chỉ tăng 1,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 6,6%). Sau giai đoạn 1, đối 

với các mặt hàng công nghiệp chế biến, nguồn cung ứng nguyên liệu phục vụ 

sản xuất, xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên 

liệu Trung Quốc. Đến nay, việc đứt gãy nguồn cung cơ bản được giải quyết, thì 

xuất khẩu Việt Nam hiện đang phải đối mặt với việc đứt gãy cầu khi nhu cầu 

tiêu thụ sụt giảm do dịch bệnh Covid -19 đã lan rộng sang các nước châu Âu và 

Hoa Kỳ là những nước đối tác xuất khẩu lớn của Việt Nam. 3 tháng đầu năm, 

đối với dệt may: xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại giảm 10,3% (cùng kỳ tăng 7,9%); 

vải mành, vải kỹ thuật giảm 15,1% (cùng kỳ tăng 16,7%); hàng dệt và may mặc 

giảm 8,9% (cùng kỳ tăng 10,7%). Đối với da giày: xuất khẩu giầy, dép các loại 

giảm 1,9% (cùng kỳ tăng 14%); túi xách, vali, mũ ô dù giảm 5,5% (cùng kỳ tăng 

10,2%). Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện giảm 51,7% (cùng kỳ tăng 1,6%). 

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản giảm 15,9%, 

trong đó dầu thô giảm 8% so với cùng kỳ; xăng dầu các loại giảm 30,1%.   

- Về thị trường xuất khẩu: Đối với các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, 

Nhật Bản: cả xuất khẩu và nhập khẩu dần phục hồi trong tháng 3 do bối cảnh 

tình hình dịch bệnh tại các nước này đang dần được kiểm soát. Tính chung 3 

tháng, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng 11,5% (cùng kỳ giảm 9,1%); 

Hàn Quốc giảm 2,7% (cùng kỳ tăng 6,9%); Nhật Bản tăng 3,5% (cùng kỳ tăng 

7,6%). 

Đối với thị trường Đông Nam Á: tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp 

hơn vào thời điểm tháng 3 nên đã có ảnh hưởng tới xuất khẩu hàng hóa của Việt 

Nam. Tính chung 3 tháng, xuất khẩu sang thị trường Thái Lan giảm 11,2% 

(cùng kỳ tăng 7,8%); Lào giảm 9% (cùng kỳ tăng 11,7%); Campuchia giảm 

3,2% (cùng kỳ tăng 21,19%). 

Đối với một số thị trường xuất khẩu chủ lực của mặt hàng gỗ và sản phẩm 

gỗ, dệt may; giày dép như EU giảm 14,9% (cùng kỳ tăng 2,2%); Anh giảm 

16,7% (cùng kỳ tăng 4,27%); Hoa Kỳ tăng 16,2% (cùng kỳ tăng 28,68%). 

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các khu vực châu Âu, Hoa 

Kỳ, ASEAN, Trung Đông đang có chiều hướng gia tăng, việc các nước áp dụng 

các biện pháp hạn chế đi lại sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập 

khẩu của Việt Nam trong thời gian tới. 

 Từ tháng 3, toàn cầu bước vào giai đoạn đại dịch với mức độ lây lan 

nhanh nguy hiểm. Hiện nay, do dịch bệnh, Chính phủ các quốc gia đang ban 

hành những biện pháp kiểm soát dịch bệnh như tạm đóng cửa xuất nhập cảnh, 

hạn chế tụ tập, mua sắm đông người, hạn chế hoạt động của các Trung tâm 

thương mại... khiến nhu cầu mua bán hàng hóa dệt may và giày dép tại nhiều thị 

trường giảm. Hiện tại, xu hướng chính của các đối tác là giãn thời gian giao 

hàng trong tháng 3, hoãn đơn hàng trong tháng 4, 5 và tạm chưa đàm phán đơn 

hàng từ tháng 6 trở đi (thông thường hàng năm, thời gian này đã là thời gian hai 

bên ngồi đàm phán cho các đơn hàng cuối năm). Chính lý do này, đã khiến các 

mặt hàng như dệt may, da giày, đồ gỗ đang hứng chịu tác động kép từ dịch 
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Covid-19 do nguồn nguyên liệu sản xuất vừa mới được cải thiện từ đầu tháng 3, 

nhưng nay lại gặp khó khăn ở thị trường đầu ra, đặc biệt EU và Mỹ là hai thị 

trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.  

Tuy nhiên, xuất khẩu hàng hóa Việt Nam cũng có những kỳ vọng tích cực 

trong thời gian tới, cụ thể như: 

- Dịch Covid-19 cơ bản đã được khống chế tại Trung Quốc, hoạt động xuất 

nhập khẩu không còn bị hạn chế sẽ là cơ hội cho Việt Nam trong việc xuất khẩu 

hàng hóa sang Trung Quốc trong thời gian tới. 

- Các ưu đãi của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) được 

kỳ vọng sẽ có những tác động thúc đẩy sản xuất trong nước. 

- Mức thuế chống bán phá giá vào thị trường Hoa Kỳ giảm, kết quả công 

nhận tương đương về hệ thống quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm trên cá tra 

do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ công bố là cơ sở thuận lợi giúp cho sản phẩm thủy 

sản của Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh. 

- Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi Luật lâm nghiệp, Quản trị rừng và 

Thương mại lâm sản được phê duyệt, tạo điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu gỗ và 

sản phẩm gỗ sang EU. 

3.2. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 3 ước tính đạt 19 tỷ USD, tăng 2,3% 

so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,7 tỷ USD, tăng 

4,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,3 tỷ USD, tăng 1%. 

Xuất khẩu chậm lại cũng kéo theo kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt 

Nam trong quý I/2020 giảm 1,9% so với quý I/2019, ước đạt 56,26 tỷ USD 

(cùng kỳ tăng 7,7%).  

Trong quý I/2020, kim ngạch nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước 

và khối doanh nghiệp FDI đều giảm so với cùng kỳ năm 2019, với mức giảm lần 

lượt là 3,4% và 0,8%. 

- Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu: chiếm 87,9% tổng kim ngạch hàng hóa 

nhập khẩu của Việt Nam trong quý I/2020 là nhóm hàng cần nhập khẩu (nguyên 

phụ liệu phục vụ sản xuất trong nước) với kim ngạch đạt 49,47 tỷ USD, giảm 

2,1% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, trong tháng 3/2020, kim ngạch nhập 

khẩu nhóm hàng này có sự tăng trưởng trở lại khi tăng 3,5% so với tháng 

2/2020. 

Tính chung quý I/2020, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục 

là mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất, đạt 13,19 tỷ USD, tăng 11,8% so 

với cùng kỳ năm 2019. Ngoài ra, kim ngạch nhập khẩu điện thoại các loại và 

linh kiện tăng 14,1% so với quý I/2019, dầu thô tăng mạnh 67,9%... 

Trong khi đó, nhiều mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm so với quý 

I/2019 như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 8,6%, vải các loại giảm 
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17,7%, chất dẻo nguyên liệu giảm 6,2%, sắt thép các loại giảm 16%, nguyên 

phụ liệu dệt, may, da giày giảm 14,5%, xăng dầu các loại giảm 17,6%....  

Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu cũng giảm 8,2% 

trong quý I/2020, đạt 3,72 tỷ USD. Đáng chú ý, trong nhóm này nhập khẩu ô tô 

nguyên chiếc dưới 9 chỗ đã giảm 43,8% về lượng và 46,6% về trị giá so với quý 

I/2019. 

- Về thị trường nhập khẩu: nhập khẩu của Việt Nam từ khu vực Trung 

Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã bắt đầu tăng trở lại từ đầu tháng 3 hoặc giảm 

tốc ở mức độ thấp hơn tại các thị trường có kim ngạch lớn. Cụ thể: nhập khẩu từ 

thị trường Trung Quốc tháng 3 tăng 7% so với cùng kỳ, tính chung 3 tháng giảm 

18%; Hàn Quốc lần lượt giảm 0,7% và tăng 2,4%; Nhật Bản lần lượt tăng 2,3% 

và tăng 15,8%. Đối với thị trường ASEAN, nhập khẩu 3 tháng đầu năm ước 

giảm 8,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 6,3%). 

4. Về thị trường trong nước 

Trong quý I/2020, thị trường hàng hóa chịu ảnh hưởng lớn của dịch 

Covid-19, nhu cầu hàng hóa tập trung cao vào mặt hàng phục vụ phòng chống 

dịch như khẩu trang, nước sát khuẩn, thuốc phòng, chữa bệnh… và một số mặt 

hàng thực phẩm đồ khô, thực phẩm chế biến sẵn. Tại một số địa phương như Hà 

Nội, Bình Thuận, Ninh Thuận, Hải Dương…, do tâm lý lo ngại và có những thời 

điểm hoang mang của người dân trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức 

tạp tại Việt Nam và các nước nên thị trường hàng hóa đã có những giai đoạn bất 

ổn cục bộ. Do nhận định sớm tình hình này, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, 

Bộ Công Thương đã chủ động có phương án chỉ đạo các địa phương, doanh 

nghiệp sớm có kế hoạch ứng phó với các tình huống diễn biến của thị trường, 

kịp thời triển khai một số hoạt động như: (i) Có văn bản chỉ đạo các doanh 

nghiệp phân phối có hệ thống siêu thị trên địa bàn khẩn trương triển khai 

phương án tăng cường nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng tiêu dùng 

thiết yếu, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu của người dân; (ii) Chỉ đạo Sở Công 

Thương các địa phương, bám sát tình hình thị trường, trực tiếp kiểm tra đôn đốc 

các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn triển khai các phương án bảo đảm 

nguồn cung hàng hóa cho thị trường, giữ ổn định tâm lý thị trường; (iii) Phối 

hợp ngay với cơ quan báo chí thông tin về nguồn cung và các biện pháp triển 

khai để nhanh chóng ổn định tâm lý thị trường. Sau khi triển khai các biện pháp 

nêu trên, tình hình thị trường tại các tỉnh, thành phố nêu trên đã dần ổn định, 

nguồn cung hàng hóa được bổ sung tăng lên đã góp phần ổn định tâm lý của 

người dân. 

Ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 tác động tâm lý người tiêu dùng 

hạn chế mua sắm nơi công cộng, đi du lịch và ăn uống ngoài gia đình do lo ngại 

dịch lây lan nên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 

3 giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức giảm đầu tiên trong giai 
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đoạn 2016-20204. Tính chung quý I/2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 

thu dịch vụ tiêu dùng đạt mức tăng thấp so với cùng kỳ năm trước (4,7%), cầu 

tiêu dùng trong dân giảm. Cụ thể: 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 ước 

tính đạt 390 nghìn tỷ đồng, giảm 4% so với tháng trước và giảm 0,8% so với 

cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 316,1 nghìn tỷ 

đồng, giảm 1,5% và tăng 4,7%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 33,9 

nghìn tỷ đồng, giảm 18,4% và giảm 26,8%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 1,3 

nghìn tỷ đồng, giảm 44,7% và giảm 62,3%; doanh thu dịch vụ khác đạt 38,7 

nghìn tỷ đồng, giảm 7,1% và giảm 6,5%. 

Tính chung quý I/2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

tiêu dùng đạt 1.246,1 nghìn tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước - đây 

là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm gần đây5, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 

1,6% (cùng kỳ năm 2019 tăng 9,3%). 

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa quý I năm nay ước 

tính đạt 985,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 79,1% tổng mức và tăng 7,7% so với cùng 

kỳ năm trước. Trong đó, lương thực, thực phẩm tăng 9,3%; xăng, dầu tăng 

8,4%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 7,7%; may mặc tăng 6,6%; 

phương tiện đi lại tăng 5,4%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 2%. Trong tình 

hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, doanh thu bán lẻ hàng hóa quý I vẫn 

tăng do hình thức mua sắm trực tuyến được người tiêu dùng ưa chuộng trong 

thời gian gần đây, trong khi nguồn cung hàng hóa dồi dào, không có tình trạng 

thiếu hàng, sốt giá.  

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống quý I/2020 ước tính đạt 126,2 nghìn tỷ 

đồng, chiếm 10,1% tổng mức và giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ 

năm 2019 tăng 11,3%) do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều cơ sở kinh 

doanh nhà hàng, khách sạn không hoạt động cùng với lượng khách du lịch giảm. 

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống quý I năm nay so với cùng kỳ năm trước 

giảm ở hầu hết các địa phương như Khánh Hòa giảm 38,2%; thành phố Hồ Chí 

Minh giảm 30,3%; Đà Nẵng giảm 23,7%; Thanh Hóa giảm 20,4%; Hà Nội giảm 

20,2%; Cần Thơ giảm 17%; Lâm Đồng giảm 16,8%; Quảng Bình giảm 14,5%; 

Quảng Ninh giảm 12,4%; Hải Phòng giảm 8,9%. 

Doanh thu du lịch lữ hành quý I ước tính đạt 7,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 

0,6% tổng mức và giảm 27,8% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 

tăng 13,2%) do nhiều địa điểm tham quan du lịch ngừng hoạt động, lượng khách 

du lịch trong nước và quốc tế đã hủy tour du lịch do lo ngại dịch bệnh lây lan 

trên diện rộng. Doanh thu dịch vụ khác quý I/2020 ước tính đạt 126,3 nghìn tỷ 

đồng, chiếm 10,2% tổng mức và tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2019. 

                                           
4 Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 so với cùng kỳ năm trước các năm 2016-

2020 lần lượt là: 10,4%; 12,2%; 11,4%; 12,3%; - 0,8%. 
5 So với cùng kỳ năm trước, Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý I các năm: 2019 tăng 11,96%, 

2018 tăng 9,86%, 2017 tăng 9,18%, 2016 tăng 9,7%. 
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Về chỉ số giá tiêu dùng 

Ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá xăng dầu thế giới giảm mạnh và nguồn 

cung gia cầm dồi dào là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng 

(CPI) tháng 3/2020 giảm 0,72% so với tháng trước, đây là chỉ số CPI thấp nhất 

trong giai đoạn 2016-20206.  

Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 và bình quân quý I/2020 so với 

cùng kỳ năm trước đều ở mức cao nhất trong giai đoạn 2016-20207, tăng lần 

lượt 4,87% và 5,56%. Cụ thể: CPI bình quân quý I/2020 so với cùng kỳ năm 

2019 tăng 5,56%; CPI tháng 3/2020 tăng 0,34% so với tháng 12/2019 và tăng 

4,87% so với cùng kỳ năm 2019. CPI quý I năm nay tăng so với cùng kỳ năm 

trước do một số nguyên nhân chủ yếu: (i) Nhu cầu về nhiều loại mặt hàng trong 

dịp Tết Nguyên đán tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: lương thực tăng 

1,51% (tác động làm CPI chung tăng 0,07%), thực phẩm tăng 13,21% (tác động 

làm CPI chung tăng 2,99%), trong đó: giá thịt lợn tăng 58,81% (đóng góp 2,47% 

vào mức tăng CPI chung); giá các mặt hàng đồ uống, thuốc lá tăng 1,8%; giá các 

loại quần áo may sẵn tăng 1,19%; giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 2,52% (tác 

động làm CPI chung tăng 0,04%); (ii) Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 làm 

giá rau trong quý I/2020 tăng 4,14% do rau, quả Trung Quốc không xuất được 

sang Việt Nam; đồng thời làm giá các mặt hàng thuốc y tế, điện sinh hoạt và 

nước sinh hoạt tăng cao, lần lượt là 1,43%; 9,89% và 4,75%. 

Bên cạnh các nguyên nhân làm tăng CPI quý I/2020, có một số yếu tố góp 

phần kiềm chế CPI: (i) Giá xăng dầu được điều chỉnh giảm; (ii) Ảnh hưởng của 

dịch Covid-19 và nhu cầu đi lại, du lịch của người dân sau Tết giảm làm giá của 

nhóm du lịch trọn gói giảm 1,74% so với cùng kỳ năm trước; giá cước vận tải 

của các loại phương tiện như tàu hỏa, máy bay giảm; (iii) Các cấp, các ngành 

tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để ngăn chặn diễn biến 

phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và ổn định thị trường. 

III. GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI NHỮNG THÁNG 

TIẾP THEO  

Để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế trong những tháng còn lại trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh 

Covid-19, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục triển khai thực 

hiện việc ứng phó với dịch Covid-19 trên tinh thần chủ động, quyết liệt đồng bộ 

cả trong công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo 

quốc gia và trong công tác triển khai các giải pháp để xử lý khó khăn, vướng 

mắc nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh; rà soát, đánh giá lại việc triển khai chỉ 

thị số 11/CT-TTg ngày 4 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các 

nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo 

                                           
6 Tốc độ tăng/giảm CPI tháng 3 so với tháng trước của các năm giai đoạn 2016-2020 lần lượt là: tăng 0,57%; 

tăng 0,21%; giảm 0,27%; giảm 0,21%; giảm 0,72%. 
7 Tốc độ tăng CPI tháng 3 so với cùng kỳ năm trước các năm 2016-2020 lần lượt là: 1,69%; 4,65%; 2,66%; 

2,7%; 4,87%. Tốc độ tăng CPI bình quân quý I so với cùng kỳ năm trước các năm 2016-2020 lần lượt là: 1,25%; 

4,96%; 2,82%; 2,63%; 5,56%. 
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đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 và các Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để tiếp tục phối hợp triển 

khai có hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài Bộ, trong nước và ngoài nước 

trong bối cảnh mới của dịch bệnh. 

1. Đối với phát triển thị trường trong nước 

- Tiếp tục đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ trong công tác đảm bảo cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm tại các địa 

phương trên địa bàn cả nước, phục vụ nhu cầu người tiêu dùng; đôn đốc các địa 

phương xây dượng phương án cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm và vật phẩm y 

tế khi có dịch bệnh trên diện rộng dựa theo 5 cấp độ của dịch bệnh để luôn có 

phương án khả thi và hiệu quả. 

- Hình thành và phát triển các chuỗi cung ứng hàng hóa, trước hết là chuỗi 

cung ứng hàng nông sản thực phẩm thiết yếu của thị trường nội địa; Đẩy mạnh 

liên kết chuỗi, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất với các doanh 

nghiệp bán lẻ. Tăng cường đầu tư cho các hoạt động chế biến nhằm gia tăng giá 

trị cho hàng hóa nông sản, tối đa hóa nhuận và hỗ trợ tiêu thụ hiệu quả với các 

hàng hóa có tính mùa vụ cao. 

- Về thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động thương mại, gắn kết giữa thương mại điện tử với các loại 

hình hoạt động thương mại truyền thống:  

+ Xây dựng "Đề án phát triển nền tảng ứng dụng thương mại điện tử" để 

thúc đẩy kết nối giữa các nhà sản xuất và phân phối trên nền tảng liên kết chặt 

chẽ về thông tin từ nhà sản xuất đến hệ thống phân phối cùng sự hỗ trợ của Nhà 

nước.  

+ Tổ chức triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ Blockchain trong truy 

xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa có dán tem IDEA-Blockchain đối với một số 

mặt hàng nông sản nhằm nâng cao thương hiệu, đẩy mạnh xuất khẩu các mặt 

hàng nông sản ra các nước phát triển trong bối cảnh hiệp định EVFTA được phê 

chuẩn; xây dựng giải pháp tổng thể cho hệ thống Sàn giao dịch dịch vụ logistics 

giữa các doanh nghiệp dịch vụ logistics và doanh nghiệp chủ hàng nhằm tạo 

thuận lợi cho dịch vụ giao hàng gắn với thương mại điện tử theo xu thế diễn 

biến tình hình dịch bệnh Covid hiện nay; hỗ trợ doanh nghiệp ngành Công 

Thương ứng dụng công nghệ số trong Chuyển đổi số tiếp cận cuộc CMCN 4.0 

hướng tới tăng năng suất quản lý và đẩy mạnh hoạt động của doanh nghiệp; thiết 

lập email thương hiệu, tham gia sàn giao dịch TMĐT trong nước và quốc tế, ứng 

dụng các phần mềm quản lý thông tin khách hàng (CRM), phần mền quản lý sản 

xuất. phần mềm quản lý và bán hàng thông minh, xây dựng trang Landing 

Page,.... nằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh xúc tiến bán 

hàng trên môi trường mạng. 

+ Số hóa hệ thống thông tin về thị trường: triển khai xây dựng kế hoạch 

nâng cấp Cổng thương mại điện tử quốc gia có địa chỉ tên miền là: 

www.ECVN.com; hệ thống thông tin xuất khẩu có địa chỉ tại: 
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www.vietnamexport.com để cập nhật thông tin về tiềm năng xuất khẩu của Việt 

Nam nói chung và các địa phương nói riêng theo tuần và kết nối giao thương; 

Thuận lợi hoá thủ tục hành chính trong hoạt động xuất khẩu thông qua hoạt 

động khai CO điện tử; xây dựng kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương 

trong hoạt động khởi tạo mã truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hoá (QR Code) 

trên Hệ thống truy xuất nguồn gốc... 

+ Triển khai xây dựng Trục kết nối dịch vụ thương mại điện tử (giai đoạn 

I), nhằm hỗ trợ các đơn vị cung cấp dịch vụ trực tuyến giới thiệu dịch vụ của 

mình trên hệ thống này, ngoài ra Trục còn được kết nối với các sàn TMĐT của 

địa phương nhằm liên kết giới thiệu các sản phẩm của địa phương; xây dựng, 

vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể 

khởi tạo mã QR Code, kết nối máy in tem truy xuất; giải pháp quản lý dữ liệu 

khách hàng trực tuyến cho các cá nhân/đơn vị (CRM giai đoạn 2); xây dựng 

cổng kết nối sản phẩm xuất khẩu cho hệ thống bán hàng trực tuyến toàn cầu 

Amazon. 

+ Kết nối với các Tập đoàn bán lẻ trực tuyến hàng đầu thế giới để tạp 

thuận lợi cho doanh nghiệp và người tiên dùng tiếp cận với thương mại điện tử: 

Đẩy mạnh triển khai thực hiện biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương và Tập 

đoàn Amazon đẩy mạnh xuất khẩu thông qua thương mại điện tử; tiếp tục phối 

hợp với Amazon Global Selling triển khai các chuỗi các sự kiện, hội nghị, hội 

thảo, đào tạo tập huấn… hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thông qua 

trang thương mại điện tử Amazon.com; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp bán 

hàng trên Amazon.com theo hướng phát triển và xây dựng thương hiệu riêng 

cho sản phẩm, ngành hàng và triển khai gian hàng chung trên trang thương mại 

điện tử Amazon.com nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nhất là các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam mở rộng xuất khẩu, nâng cao giá trị sản phẩm Việt 

Nam. 

2. Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển thị trường xuất khẩu, nhập 

khẩu 

- Tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra khó khăn trong thương mại, hạn chế 

giao thương tại các thị trường xuất khẩu lớn, từ đó đưa ra các dự báo tác động 

lên nhóm ngành hàng, sản phẩm và đề xuất các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp. 

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2020; rà 

soát, lựa chọn các thị trường thay thế có khả năng bổ sung cho sự sụt giảm kim 

ngạch xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc do ảnh hưởng của Covid-19. Trên 

cơ sở tổng hợp đề xuất của các Sở Công Thương, Trung tâm XTTM các 

tỉnh/thành phố, Bộ Công Thương đã lập Danh sách các thị trường mục tiêu, mặt 

hàng có nhu cầu xúc tiến xuất khẩu của các địa phương, hiệp hội ngành hàng để 

các đồng chí Tham tán thương mại, Trưởng chi nhánh Thương vụ, Trưởng Văn 

phòng XTTM nghiên cứu, triển khai các hoạt động XTTM phù hợp với nhu cầu 

đề xuất.  
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Đồng thời, để triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và địa 

phương, trong thời gian qua Bộ Công Thương đã tạo nhóm liên kết (Nhóm trên 

ứng dụng viber và zalo) các Tham tán thương mại, các Vụ thị trường nước 

ngoài, Cục Xuất nhập khẩu, hiệp hội ngành hàng, Trung tâm XTTM địa phương 

và các doanh nghiệp trên cả nước nhằm kết nối, nắm bắt nhu cầu hỗ trợ doanh 

nghiệp XNK cả nước nhanh và hiệu quả nhất. 

- Tổ chức xây dựng Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn 

tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ” và “Kế hoạch hành 

động của Bộ Công Thương triển khai Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2019 của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường 

quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp 

pháp” nhằm tăng cường công tác kiểm soát có hiệu quả nhập khẩu, nâng cao 

năng lực phòng vệ thương mại, cảnh báo sớm và giải quyết tranh chấp thương 

mại, đầu tư quốc tế, bảo vệ hợp lý các ngành sản xuất trong nước. 

- Cơ cấu lại thị trường xuất khẩu theo hướng đa dạng hóa thị trường, 

không phụ thuộc vào một thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn hàng hóa cao về xuất 

xứ hàng hóa, chỉ dẫn địa lý. Xây dựng, triển khai các phương án, lộ trình phù 

hợp chuyển sang thị trường và sản xuất trong nước hoặc thị trường, nguồn cung 

từ các đối tác khác để giảm dần vào một thị trường, đối tác. Chú trọng phát triển 

các sản phẩm xuất khẩu mới, các mặt hàng xuất khẩu thân thiện với môi trường. 

có các giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc khi dịch 

bệnh được khống chế cơ bản ở nước này. 

 - Xây dựng kịch bản, dự báo tác động của thương mại nói chung và 

thương mại quốc tế nói riêng tới sự phát triển, tăng trưởng của kinh tế Việt nam 

trong năm 2020 để kịp thời có báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các 

quyết sách và cơ chế điều hành; kịp thời cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, 

hiệp hội, ngành hàng để chủ động tự xây dựng kế hoạch sử dụng cân đối các 

nguồn lực vượt qua thời kỳ khó khăn và phục hồi sau khi dịch bệnh đã được 

kiểm soát. 

- Tiếp tục theo dõi, phân tích, đánh giá quan hệ thương mại của Việt Nam 

với thị trường Bắc Mỹ và châu Âu trong thời gian vừa qua cũng như trong cả 

năm 2020 để đưa ra các giải pháp, đối sách và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

trong việc tiếp cận và phát triển thị trường xuất khẩu. 

- Chủ động có báo cáo Chính phủ về việc sớm trình bộ hồ sơ phê chuẩn 

Hiệp định EVFTA để Chủ tịch nước ký trình Quốc hội thực hiện thủ tục phê 

chuẩn vào kỳ họp tới nhằm thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh vào thời 

điểm cuối năm 2020 để bù đắp cho sự khó khăn của các tháng đầu năm. 

3. Thúc đẩy sản xuất công nghiệp 

- Rà soát, báo cáo về thực trạng, nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào, đề xuất 

phương án tổ chức sản xuất và các giải pháp để đa dạng hóa, bảo đảm nguyên 

vật liệu cho sản xuất kinh doanh và bảo đảm đủ nguồn cung cho hoạt động sản 

xuất trong nước. 
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- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp trọng điểm nhằm 

đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. 

- Phối hợp với các địa phương phát triển mạnh các vùng sản xuất, các khu 

công nghiệp, khu kinh tế để chủ động hơn nguồn cung ứng nguyên liệu trong 

nước; đề xuất các chính sách để ưu đãi phù hợp, trước hết là đối với ngành dệt 

may, da giày và các ngành chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19; có cơ chế 

khuyến khích sản xuất linh kiện, sản phẩm trung gian trong nước thay thế nhập 

khẩu. 

- Thúc đẩy tái cơ cấu trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Trong đó, 

xác định trọng tâm là khu vực công nghiệp hỗ trợ và ngay từ bây giờ cần tập 

trung tái cơ cấu các chuỗi liên kết để phục vụ cho sản xuất công nghiệp, đặc biệt 

là một số ngành công nghiệp chế biến chế tạo lớn của ta như dệt may, da giày, 

điện tử, đồ gỗ… theo hướng bền vững hơn với một số đối tác như Hàn Quốc, 

Nhật Bản, Ấn Độ…, tránh phụ thuộc quá lớn vào một hoặc một số ít đối tác 

hoặc thị trường./. 
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