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TÓM TẮT THÁNG 8/2021 

 

 

Sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia là 161,6 triệu tấn vào tháng 7, tăng 3,3% so với 

cùng kỳ năm trước.  

Trong tháng 8, giá cả nguyên liệu sản xuất thép và thép thành phẩm tiếp tục hồi phục và 

quanh mức 5.700 CNY/tấn (CNY: nhân dân tệ). 

Tăng trưởng sản lượng quặng sắt toàn cầu được dự báo tăng trong giai đoạn 2021-2025   

sau khi trì trệ trong giai đoạn 5 năm trước đó, ngoài ra sản lượng của Trung Quốc sẽ tăng. 

 Việc cắt giảm sản lượng thép của Trung Quốc đang được thực hiện như kế hoạch của chính 

phủ. Nhu cầu thép của Trung Quốc tiếp tục suy yếu mặc dù nền kinh tế toàn cảnh có sự hồi 
phục, kéo theo nhu cầu nguyên liệu thô như quặng sắt gần như chạm đáy, trong khi giá than 

cốc tăng cao đi kèm nhiều rủi ro. 

Tại Việt Nam, sản xuất thép thành phẩm đạt 2,35 triệu trong tháng 8, giảm 1,9% so với trước, 

tương đương với mức sản lượng cùng kỳ năm 2020. Bán hàng thép các loại đạt 1,9 triệu tấn, 
giảm lần lượt 9,4% so với tháng trước và giảm 8% so với tháng 8/2020. 

Nhờ giá thép tiếp tục tăng, doanh nghiệp ngành thép cũng tiếp tục được hưởng lợi. Tuy nhiên, 

các biện pháp giãn cách xã hội, sự tắc nghẽn chuỗi cung ứng đã ảnh hưởng đến hoạt động 
các doanh nghiệp trong ngành. 
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 8/2021 

PHẦN I: 

1. Sản lượng thép thế giới 
 

Theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel), sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia là 
161,6 triệu tấn vào tháng 7, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, 

sản xuất thép thô đạt 1165,3 triệu tấn, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2020. 

 

 

 

 

Biểu đồ 1: Sản lượng thép thô thế giới đến tháng 7/2021 (Nguồn: World Steel). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 8/2021 

Trung Quốc, nước sản xuất thép lớn nhất thế giới, ghi nhận giảm nhẹ về sản lượng trong tháng 7, đạt 
88,6 triệu tấn, tăng 8,4% so với tháng 7/2020. Các nước có sản lượng thép thô lớn khác phải kể đến 

như Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ, Nga, Hàn Quốc,… 

 

 

 

 

2. Diễn biến xuất nhập khẩu 
 

a. Tình hình xuất khẩu 

 

Nhật Bản: Theo số liệu từ Liên đoàn Sắt thép Nhật Bản (JISF), xuất khẩu thép nước này đạt 
gần 3,058 triệu tấn trong tháng 7, giảm 1% so với tháng liền trước và tăng 22,8% so với 

cùng kỳ năm trước. 

Luỹ kế 7 tháng đầu năm Nhật Bản đã xuất khẩu gần 20 triệu tấn thép, tăng 2,2% so với cùng kỳ    
năm trước. 

Bảng 1: 10 quốc gia có sản lượng thép thô lớn nhất thế giới (Nguồn: Worldsteel. Đơn vị: triệu tấn). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 8/2021 

Thái Lan hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nhật trong tháng 7 với lượng xuất khẩu đạt 
628.840 tấn, tăng 22,7% so với tháng trước và tăng 308% so với cùng kỳ. Tiếp đó là Hàn Quốc với 

479.238 tấn; Trung Quốc với 471.955 tấn... 

 

Mỹ: Theo số liệu từ US International tradae commission, giá trị xuất khẩu sắt thép và các 
sản phẩm sắt thép của Mỹ trong tháng 7 đạt 1.421,25 triệu USD, tăng 4,38% so với tháng 

trước và tăng 49,1% so với cùng kỳ năm trước. 

 

 

 

b. Tình hình nhập khẩu 

 

Nhật Bản: Theo JIFS, Nhật Bản đã nhập khẩu 592.527 tấn thép trong tháng 7/2021, giảm 
nhẹ so với tháng trước và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc tiếp tục là nước 

xuất khẩu nhiều sắt thép nhất sang Nhật với 235.758 tấn trong tháng 7. 

 

Mỹ: Giá trị nhập khẩu sắt thép của Mỹ trong tháng 7 đạt gần 2.288,64 triệu USD, giảm 1,5% 
so tháng trước. 

Bất chấp hoạt động vận tải qua đường biển vẫn gặp nhiều thách thức, một số doanh nghiệp kinh 

doanh thép tại Mỹ vẫn lên kế hoạch gia tăng lượng thép nhập khẩu từ Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ và     
Hàn Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu nội địa. 

Biểu đồ 2: Giá trị xuất khẩu sắt thép hàng tháng của Mỹ (Nguồn: Trading Economics. Đơn vị: triệu USD). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 8/2021 

Hãng S&P Global Platts cho biết, trong tuần này, các lô thép HRC nhập khẩu từ Việt Nam đang được 
chào giá từ 1.500 USD/tấn theo điều kiện giao hàng DDP đến cảng Houston, giao hàng trong tháng 

12/2022.  

Theo điều kiện giao hàng DDP, đơn vị xuất khẩu sẽ phải giao hàng đến nơi nhập hàng theo quy định 
và phải chịu mọi cước phí liên quan đến vận chuyển, cũng như phải nộp mọi loại thuế khi hàng đến 

địa điểm giao hàng.  

Ngay cả khi thép Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ phải chịu mức thuế cao và chi phí vận tải tăng cao thì 
các doanh nghiệp kinh doanh thép tại Hoa Kỳ vẫn có mức lợi nhuận hấp dẫn. 

 

 

 

 

3. Diễn biến giá 
 

Giá thép cuộn cán nóng trên thị trường kỳ hạn tại Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục trong những phiên giao 

dịch gần đây trong bối cảnh các nhà máy sản xuất thép tại nước này tăng giá chào bán đối với các lô 
hàng giao ngay lên mức trên 2.000 USD/tấn, theo Tạp chí Công thương. 

 
 

Biểu đồ 3: Giá trị nhập khẩu sắt thép hàng tháng của Mỹ (Nguồn: Trading Economics. Đơn vị: triệu USD). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 8/2021 

 

 

 

Nhiều khách hàng cho biết sẵn sàng trả giá cao cho các lô hàng giao ngay trong bối cảnh thời gian 
chờ các lô hàng nhập khẩu có thể kéo dài đến tận quý I/2022. Trong khi đó, một số nhà máy sản 

xuất thép tại Mỹ hiện vẫn chưa vội bán ra lượng hàng tồn trữ với kỳ vọng giá thép sẽ còn tăng cao 
hơn nữa.  

Dữ liệu của hãng nghiên cứu thị trường S&P Global Platts cho thấy giá thép cuộn cán nóng (HRC) 

trên thị trường giao ngay tại Mỹ hiện đạt 1.940 USD/tấn đối với các lô thép sản xuất vào tháng 

10/2021. Tại khu vực phía Nam Mỹ, mức giá này đạt 1.960 USD/tấn và tại khu vực Bờ Tây thì giá   
lên tới 1.990 USD/tấn với điều kiện giao hàng tại xưởng.  

Trong khi đó, giá thép cuộn cán nguội đối với các lô hàng sản xuất tháng 10/2021 đã lên tới       

2.220 USD/tấn.  

Ngày 31/8, chỉ số giá thép Platts TSI US HRC đo lường biến động giá thép HRC đã đạt mức cao kỷ 
lục 1.942,25 USD/tấn, tăng 342% so với mức giá hồi tháng 8/2020, thời điểm nhu cầu sử dụng thép 

tại Mỹ bắt đầu phục hồi trở lại.  

Cấu trúc giá trên thị trường cũng cho thấy nhu cầu đối với các lô hàng giao ngay hiện đang tăng 

mạnh; trong khi đó, nhu cầu về các lô hàng giao sau vào cuối năm ở mức yếu hơn. Giá thép HRC 
giao tháng 12/2021 tại Mỹ hiện chỉ ở mức 1.730 USD/tấn, tăng 109 USD/tấn so với trong tuần trước. 

 

Biểu đồ 4: Diễn biến giá thép HRC trên thị trường giao sau tại Mỹ trong vòng 12 tháng trở lại đây 

(Đồ hoạ: Investing.com. Đơn vị: USD/tấn). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI THÁNG 8/2021 

4. Dự báo 
 

Đánh giá về triển vọng nhóm thép mới đây, Chứng khoán VCSC cho rằng dù giá thép cao mang lại lợi 

ích đáng kể cho các nhà sản xuất thép trong ngắn hạn, nhưng đồng thời tạo ra áp lực kinh tế đối với 
nhiều ngành công nghiệp hạ nguồn. Có thể kể đến như ngành xây dựng, chế tạo máy móc và bất 

động sản cùng một số ngành khác cũng như các kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng của các       
Chính phủ trên toàn cầu.  

Tình hình này sẽ dẫn đến nhu cầu thép giảm và cuối cùng sẽ tự cân bằng cho sự gia tăng bất thường 
của giá cả. Tuy nhiên, đây sẽ là một mức điều chỉnh chậm thay vì giảm mạnh. Bên cạnh đó, chi phí 

nguyên vật liệu thô cao hơn sẽ khiến biên lợi nhuận gộp của các công ty thép đảo chiều trong nửa 
cuối năm 2021. 

Tại Mỹ, thị trường hiện kỳ vọng nguồn cung thép trên thị trường Mỹ sẽ tăng lên vào cuối năm nay khi 

thời gian sản xuất của các hãng sản xuất thép đã giảm nhẹ xuống còn 8 tuần vào ngày 25/8. Tuy 
nhiên, đây cũng là mức cao hơn rất nhiều so với mức trung bình 4,8 tuần trong 10 năm trở lại đây. 

Tại Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Faggan Singh Kulaste cho rằng sản lượng thép thô của Ấn Độ dự 

kiến tăng 18% lên 120 triệu tấn vào cuối năm tài chính 2021-2022. Theo ông, nhu cầu dự kiến sẽ 

vượt qua 100 tấn trong năm tài chính 2021. Theo số liệu chính thức, Ấn Độ đã sản xuất 102 tấn thép 
trong năm tài chính 2020-2021, giảm 6,1% so với năm trước.  

Vào cuối tháng 8, Công ty Fitch Solutions cho biết tăng trưởng sản lượng quặng sắt toàn cầu sẽ tăng 

trong giai đoạn 2021 - 2025 sau khi trì trệ trong giai đoạn 5 năm trước đó, ngoài ra sản lượng của 
Trung Quốc sẽ tăng.  

Đối với Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu quặng sắt lớn nhất thế giới, Fitch Solutions dự báo sản 

lượng khai thác quặng sắt của nước này sẽ tăng lên từ 3 - 4 năm tới khi Trung Quốc chủ trương giảm 

sự lệ thuộc vào quặng sắt nhập khẩu từ Australia.  

Ngân hàng đầu tư UBS (Thụy Sĩ) dự báo giá quặng sắt tại Trung Quốc sẽ được giữ ổn định cho đến 
khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay, sau đó sẽ tiếp tục giảm về ngưỡng 100 USD/tấn trong   

năm 2022 
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THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC THÁNG 8/2021 

PHẦN II: 

1. Tình hình sản xuất 

 
Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), sản lượng thép thô trong tháng 8 đạt 83,24 triệu 
tấn, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái.  

 

 

Nhìn chung, việc cắt giảm sản lượng thép của Trung Quốc đang được thực hiện như kế hoạch của 
chính phủ. Nhu cầu thép trong tháng 8 cũng giảm dần, kéo theo nhu cầu nguyên liệu thô như quặng 

sắt gần như chạm đáy, trong khi giá than cốc tăng cao đi kèm nhiều rủi ro.  

 

 

Bảng 2: Sản xuất thép trong tháng 8 của Trung Quốc (Nguồn: NBS) 

Biểu đồ 5: Diễn biến sản lượng thép Trung Quốc (Nguồn: Worldsteel). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC THÁNG 8/2021 

Tính đến ngày 26/8, tỷ lệ hoạt động lò cao của các nhà máy thép lớn ở Trung Quốc là 90,4% (tính 
theo công suất), giảm 0,38 điểm % so với cuối tháng 7. Tỷ lệ hoạt động của các doanh nghiệp tư 

nhân theo công nghệ lò điện hồ quang EAF là 83,12% (dựa trên công suất), giảm 0,81 điểm %, theo 
số liệu của SteelHome. 

Khối lượng giao dịch thép cây, thép tấm vừa và thép cuộn cán nóng hàng ngày của các nhà phân 

phối tại các thị trường thép lớn vào cùng ngày là 82.400 tấn, 19.900 tấn và 18.900 tấn, tăng hơn 3%, 
tăng 1,3% và giảm gần 7% so với cùng ngày vào tháng 7. 

 

 

 

 

 

2. Tình hình xuất nhập khẩu, tồn kho 

 

Theo Tổng Cục Thống kê NBS, trong 8 tháng đầu năm, Trung Quốc xuất khẩu hơn 48 triệu tấn thép, 
tăng 31,6% so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi nhập khẩu gần 9,5 triệu tấn, giảm 22,4% so với    

cùng kỳ. 

 

Biểu đồ 6: Diễn biến giao dịch thép thanh - cột phải (rebar), thép tấm cỡ vừa (medium plate) 

và HRC ở Trung Quốc (Nguồn: SteelHome). 



 

12 
 

THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC THÁNG 8/2021 

 
 

 

Theo Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc chủ trương các doanh nghiệp thép giảm khối lượng thép xuất 

khẩu, đặc biệt là các sản phẩm thép thông thường và bổ sung xuất khẩu các sản phẩm thép chất 
lượng cao, nhằm duy trì thị trường xuất khẩu và đảm bảo nguồn cung trong nước. Với tình hình này, 

chúng tôi dự báo xuất khẩu thép Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục suy giảm trong tháng 9.  

 

 

 

 

Biểu đồ 7: Tình hình xuất nhập khẩu thép Trung Quốc (Nguồn: NBS. Đơn vị: triệu tấn). 

Biểu đồ 8: Diễn biến tồn kho quặng sắt của Trung Quốc trong năm 2021 (Nguồn: SteelHome). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC THÁNG 8/2021 

Theo khảo sát của SteelHome, tổng lượng tồn kho của 5 sản phẩm thép trên thị trường và các nhà 
máy tại ngày 26/8 là 22,24 triệu tấn, giảm 0,7 triệu tấn so với cuối tháng 7; bao gồm 15,7 triệu tấn 

tồn kho trên thị trường và 6,6 triệu tấn tại các nhà máy. 

Theo công ty tư vấn SteelHome giá quặng sắt giao ngay hàm lượng 62% Fe xuất sang Trung Quốc 
tăng 4 USD lên 156 USD/tấn. 

Tồn kho của 5 sản phẩm chính gồm thép thanh và thép cuộn cán nóng giảm 1,1% trong tuần trước 

xuống 21 triệu tấn, trong khi tiêu thụ tăng 1,2% lên 10,36 triệu tấn. 

 

3. Diễn biến giá 

 

Trong tháng 8, giá cả nguyên liệu sản xuất thép và thép thành phẩm tiếp tục hồi phục và quanh mức 

5.700 CNY/tấn (CNY: nhân dân tệ). 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 9: Giá thép tháng 8 (Nguồn:Tradingecomics.com. Đơn vị: CNY/tấn). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP TRUNG QUỐC THÁNG 8/2021 

Theo Reuters, trong ngày 30/8, giá thép Trung Quốc tăng khoảng 4%, do tồn kho kim loại công 
nghiệp này giảm tuần thứ 4 liên tiếp và nhu cầu phục hồi. 

Thép thanh giao tháng 1/2022 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đóng cửa tăng 4% lên         

5.354 CNY (827,68 USD)/tấn. Thép cuộn cán nóng tăng 3,8% lên 5.637 CNY/tấn. Thép không gỉ ở 
Thượng Hải tăng 3,9% lên 18.125 CNY/tấn. 

Giá các thành phần sản xuất thép tại Đại Liên cũng tăng. Quặng sắt mở cửa tăng 4,9%, khi đóng cửa 

chỉ tăng 0,7% lên 835 CNY/tấn. 

Tại ngày 31/8, chỉ số giá thép Trung Quốc của SteelHome (SHCNSI) là 5.970 CNY, giảm 163 CNY   

so với cuối tháng 7. Theo sản phẩm, chỉ số giá thép dài là 5.446 CNY, giảm 147 CNY; Chỉ số thép đặc 
biệt (SHCNSI-S) là 5.800 CNY, giảm 40 CNY. Chiều ngược lại, chỉ số thép không gỉ (SHCNSI-SS) là 

19.582 CNY, tăng 1.057 CNY. 

 

 
Trên Sàn Giao dịch hàng hóa Thượng Hải, hợp đồng tương lai thép thanh và hợp đồng tương lai thép 

cán nóng đóng cửa ở mức 5.308 CNY và 5.564 CNY, giảm tương ứng 468 CNY và 545 CNY so với 
thời điểm cuối tháng 7. 

Trước đó, ngày 25/8, giá thép cán nóng HRC xuất khẩu từ khu vực CIS là 890 USD/tấn (FOB), so với 
giá quy đổi tại thị trường Thượng Hải là 886 USD/tấn (FOB, cảng Thượng Hải). 

Nhiều khả năng giá thép Trung Quốc trong tháng 9 tiếp tục biến động nhưng không quá lớn bởi các 

dự án cơ sở hạ tầng cần gấp rút thực hiện trước cuối năm, trong khi vẫn phải đáp ứng được yêu cầu 
cắt giảm sản xuất thép của chính phủ

Biểu đồ 10: Diễn biến giá thép Trung Quốc theo khảo sát của SteelHome                              

(Nguồn: SteelHome. Đơn vị: CNY/tấn). 
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THỊ TRƯỜNG THÉP VIỆT NAM THÁNG 8/2021 

PHẦN III: 

 

1. Sản lượng và tiêu thụ thép Việt Nam 
 

Trong tháng 8, tình hình sản xuất và bán hàng thép thành phẩm các loại của các thành viên Hiệp hội 

thép Việt Nam (VSA) đều giảm. Cụ thể, sản xuất thép thành phẩm đạt 2,35 triệu, giảm 1,9% so với 
tháng 7/2021, tương đương với mức sản lượng cùng kỳ năm 2020; Bán hàng thép các loại đạt 1,9 

triệu tấn, giảm lần lượt 9,4% so với tháng trước, và giảm 8% so với tháng 8/2020. 

Tính chung 8 tháng đầu năm 2021, sản xuất và bán hàng các sản phẩm thép vẫn tăng khá do kế 
thừa được kết quả kinh doanh tốt của những tháng đầu năm 2021, lần lượt đạt 29,2% và 25,1%. 

Cụ thể, sản xuất thép các loại đạt hơn 20,6 triệu tấn, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2020; bán hàng 
thép các loại đạt hơn 18 triệu tấn, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu thép các 

loại đạt hơn 4,7 triệu tấn, tăng 74,1% so với cùng kỳ năm 2020. 

 

  

Do ảnh hưởng dịch COVID-19 kéo dài nên nhiều công trình, và công trình dân dụng tạm thời hoãn lại 
đặc biệt tại khu vực phía Nam. Các nhà thương mại cũng đang giảm hàng tồn kho để giảm bớt rủi ro 

và chi phí về tài chính. 

Bảng 3: Tình hình sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm tháng 8/2021 (Nguồn: VSA). 
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Sản xuất và bán hàng thép xây dựng tháng 8 có mức sản lượng tháng gần như thấp nhất trong 5 
năm gần đây. Cụ thể, sản lượng thép xây dựng sản xuất trong tháng 8 đạt 713.964 tấn, giảm 2,06% 

so với tháng 7/2021 và giảm 8,1% so với cùng kỳ 2020; bán hàng đạt 559.482 tấn, giảm mạnh 
29,31% so với tháng trước và giảm 39,6% so với cùng kỳ năm 2020. 

Tính chung 8 tháng đầu năm 2021, sản xuất thép xây dựng đạt 7.068.772 tấn, tăng 7% so với cùng 

kỳ 2020. Bán hàng đạt 6.667.174 tấn, tương đương mức bán hàng cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất 
khẩu đạt 1.160.699 tấn, tăng 28% so với cùng kì năm 2020. 

Tồn kho thời điểm 31/8/2021 là 799.954 tấn. Đây là mức tồn kho trung bình để gối đầu bán hàng 

trong các tháng tiếp theo.  

Sản lượng thép xây dựng bán ra trong 8 tháng 2021 không đổi so với cùng kỳ năm 2020.  Tuy nhiên, 

do nhu cầu tiêu thụ thép trong nước giảm khi nhiều tỉnh thành phố trong cả nước thực hiện giãn cách 
xã hội theo Chỉ thị 16, dẫn đến sản lượng bán hàng thép nội địa trong nước giảm 4% so với cùng kỳ 

năm 2020. 

Theo VSA, do quyết sách của Chính phủ Trung Quốc về môi trường, điều tiết hàng nhập khẩu có 
ảnh hưởng lớn đến khu vực Đông Nam Á, đã ảnh hưởng lớn đến lượng hàng thép xuất khẩu của 

Việt Nam, trong đó có thép xây dựng tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020. 

 

2. Giá thép trong nước 
 

Trong tháng 8, giá các loại nguyên vật liệu sản xuất thép có xu hướng ổn định theo đà chững lại của 

giá nguyên liệu thị trường khu vực và thế giới đến cuối tháng có tăng nhẹ. 

Tuy nhiên, giá bán thép trong nước ổn định do trong nước nhu cầu thấp, ở mức bình quân khoảng 
16.200 - 16.500 đồng/kg tùy thuộc từng chủng loại sản phẩm và từng doanh nghiệp cụ thể. 

Về giá nguyên vật liệu, giá phôi nhập khẩu giữ mức 674 USD/tấn cuối tháng 8 còn giá phôi nội địa 
giao dịch ở mức 14.500 đồng/kg đến 14.800 đồng/kg. 

Giá HRC ngày 8/9/2021 ở mức 870 USD/tấn, CFR cảng Đông Á, giảm khoảng 47 USD/tấn so với 

mức giá giao dịch đầu tháng. 

Nhìn chung, thị trường thép cán nóng (HRC) thế giới biến động, khiến thị trường HRC trong nước khó 
khăn do các doanh nghiệp sản xuất thép dẹt (CRC, tôn mạ, ống thép, v.v) sử dụng HRC làm nguyên 

liệu sản xuất. 
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3. Tình hình xuất nhập khẩu, tồn kho 
 

a. Nhập khẩu 

Theo số liệu của VSA, trong tháng 7, nhập khẩu thép về Việt Nam đạt 932,7 triệu tấn với kim ngạch 

hơn 1 tỷ USD, giảm 17,03% về lượng và giảm 11,88% về trị giá so với tháng trước; so với cùng kỳ năm 
trước giảm 34,27% về lượng nhưng tăng 34,42% về giá trị. 

7 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu thép về Việt Nam đạt 932,7 triệu tấn với kim ngạch hơn 1 tỷ USD, 
giảm 17,03% về lượng và giảm 11,88% về trị giá so với tháng trước; so với cùng kỳ năm trước giảm 

34,27% về lượng nhưng tăng 34,42% về giá trị. 

Trong đó, lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc là hơn 4 triệu tấn, với trị giá nhập khẩu hơn 3,2 tỷ 
USD, chiếm 49,87% tổng lượng thép nhập khẩu và 47,41% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. 

Các quốc gia tiếp theo cung cấp thép cho Việt Nam: Hàn Quốc (13,28%); Nhật Bản (13,22%);           
Đài Loan (8,72%), và các quốc gia khác. 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 11: Diễn biến lượng và giá thép nhập khẩu vào Việt Nam qua các năm              

(Nguồn: VITIC, Tổng cục Hải quan). 
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b. Xuất khẩu 

 

 

 

 

Tháng 7, xuất khẩu thép của Việt Nam đạt 1,148 triệu tấn, tăng 12,38% so với tháng trước và tăng 

29,7% so với cùng kỳ năm 2020 về sản lượng xuất khẩu. Trị giá xuất khẩu đạt hơn 1.085 tỷ USD   
tăng 16,77% so với tháng 6 và tăng hơn 1,42 lần so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong 7 tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất khẩu thép đạt 7,015 triệu tấn, với trị giá đạt 5,6 tỷ USD 
đến hơn 20 quốc gia và khu vực trên thế giới. 

Trong đó, xuất khẩu thép các loại sang Trung Quốc đạt 1,32 triệu tấn tương đương với trị giá 764 

triệu USD, giảm 9,35% về lượng nhưng tăng 30,61% về trị giá so với cùng kỳ 2020, chiếm 18,85%       
tỷ trọng xuất khẩu thép 7 tháng năm 2021 của Việt Nam. 

ASEAN, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đạt 2,4 triệu tấn, tương đương với trị giá 1,8 triệu 
USD, tăng 6,23% về lượng xuất khẩu và tăng 48,18% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 

 

 

 

 

Biểu đồ 12: Diễn biến lượng và giá thép xuất khẩu của Việt Nam năm 2021 (Nguồn: VITIC). 
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4. Dự báo 
 

VSA cho biết bán hàng thép xây dựng tháng 9 sẽ có triển vọng hơn, một số tỉnh thành sẽ nới lỏng 

giãn cách sau khi kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, từng bước ổn định hoạt động sản xuất      
kinh doanh trong tình hình mới. 

Trong báo cáo triển vọng ngành mới đây, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết lo ngại nhu cầu 

thép xây dựng nội địa sẽ yếu trong ngắn hạn. Chỉ thị 16 chưa cho thấy khi nào sẽ thôi áp dụng tại 

miền Nam, nơi chiếm 34% sản lượng tiêu thụ thép xây dựng và khiến sản lượng tiêu thụ thấp trong 
quý III.  

Tiêu thụ có thể phục hồi trong quý IV nhờ yếu tố mùa vụ và các dự án bị hoãn lại trong quý III,         

tuy nhiên, vẫn phụ thuộc vào tình trạng dịch bệnh. Nhu cầu yếu cùng chi phí sản xuất tăng sẽ đặt    
áp lực lên biên lợi nhuận gộp của các nhà sản xuất thép xây dựng trong những tháng cuối năm 2021.
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PHẦN IV: 

1. Chính sách của Việt Nam 
 

Việt Nam duy trì mức thuế CBPG với thép hình chữ H xuất xứ từ Malaysia 

Ngày 18/8, Bộ Công Thương, quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) chính thức 
đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Malaysia. Theo đó, Bộ Công Thương duy trì 

biện pháp CBPG đã áp dụng trước đó được ban hành vào ngày 2/4. 

Bộ Công Thương bắt đầu điều tra vụ việc vào ngày 24/8/2020. Bộ Công Thương đã xem xét và đánh 
giá kỹ lưỡng mức độ bán phá giá của các sản phẩm thép hình chữ H nhập khẩu từ Malaysia, thiệt hại 

của ngành sản xuất trong nước cũng như đánh giá tác động kinh tế-xã hội, gồm cả tác động tới các 
ngành sản xuất hạ nguồn và người tiêu dùng. 

Trước đó, sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Quốc đã bị áp dụng thuế CBPG từ          
năm 2017.  

Trước năm 2017, Malaysia không sản xuất và xuất khẩu sản phẩm thép hình chữ H sang Việt Nam. 

Tuy nhiên, sau khi Việt Nam áp dụng thuế CBPG thép hình chữ H với Trung Quốc, kim ngạch xuất 
khẩu sản phẩm này của Malaysia sang Việt Nam đã tăng đột biến, lên hơn 213 tỷ đồng trong năm 

2019 và 848 tỷ đồng trong năm 2020.  

Do đó, Bộ Công Thương cho rằng có dấu hiệu về việc thép hình chữ H được sản xuất tại Malaysia 

sau đó xuất khẩu sang Việt Nam nhằm lẩn tránh thuế CBPG áp dụng đối với thép hình chữ H của 
Trung Quốc.  

Sau khi cân nhắc tác động kinh tế-xã hội và tình hình cung-cầu hiện nay, Bộ Công Thương quyết định 

áp thuế CBPG chính thức đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ Malaysia ở mức 
10,64%.  

Mức thuế này thấp hơn so với mức thuế đang áp dụng với thép hình H nhập khẩu từ Trung Quốc 
(bình quân khoảng 22%) và cũng thấp hơn nhiều so với mức thuế đề xuất của ngành sản xuất trong 

nước (16,3%). Quyết định áp thuế CBPG này có thể được rà soát, điều chỉnh định kỳ theo đúng quy 
định pháp luật. 
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Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan theo dõi tác 
động của biện pháp PVTM, tình hình sản xuất, cung-cầu, giá cả,...để triển khai các biện pháp ổn định 

thị trường thép theo đúng quy định, bảo vệ lợi ích chính đáng của các ngành sản xuất và người      
tiêu dùng. 

 

Mexico nhận đơn yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ có xuất xứ            

từ Việt Nam 

Ngày 24/8, Cục Phòng vệ thương mại nhận được thông tin về việc Bộ Kinh tế Mexico đã nhận đơn 

của ngành sản xuất trong nước yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ có 
xuất xứ từ Việt Nam và chuẩn bị đăng công báo điều tra. 

Sản phẩm bị cáo buộc: Thép mạ (trong thông báo, Mexico chưa cung cấp thông tin chi tiết về mã HS 

của sản phẩm). 

Số liệu xuất khẩu: Theo số liệu sơ bộ từ Trung tâm thương mại quốc tế (ITC) (http://trademap.org), 

trong năm 2020, Mexico nhập khẩu khoảng 220 triệu USD sắt thép các loại từ Việt Nam, tăng 
khoảng 70% so với năm 2019. Trong đó, các sản phẩm sắt thép không hợp kim cán phẳng, có chiều 

rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng có mã HS 7210 chiếm gần 80%. 

Do Việt Nam và Mexico cùng là thành viên của Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên        
Thái Bình Dương (CPTPP), nên các sản phẩm có mã HS 7210 của Việt Nam đang được hưởng thuế 

suất ưu đãi 0% khi xuất khẩu sang Mexico. Đây là vụ việc khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại 
đầu tiên của Mexico đối với Việt Nam. 

Theo quy định, Cơ quan điều tra Mexico sẽ xem xét việc tiến hành khởi xướng điều tra vụ việc trong 
vòng tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận đơn kiện đầy đủ. Trong trường hợp vụ việc được khởi xướng, cơ 

quan điều tra Mexico sẽ gửi bản câu hỏi điều tra tới các doanh nghiệp có liên quan và các doanh 
nghiệp có khoảng thời gian 28 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra để hoàn thành bản trả lời câu hỏi. 

Việc trả lời bản câu hỏi là bắt buộc nếu doanh nghiệp không muốn bị áp mức thuế bất hợp tác.  

Cục Phòng vệ thương mại lưu ý các tài liệu do Cơ quan điều tra của Mexico gửi bằng tiếng Tây Ban 
Nha và các tài liệu do các bên nộp cho Cơ quan điều tra của Mexico cũng phải bằng tiếng              

Tây Ban Nha. 
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2. Chính sách của các nước trên thế giới 
 

 Ngành thép Trung Quốc kêu gọi nỗ lực hạn chế xuất khẩu 

Hiệp hội Sắt và Thép Trung Quốc (CISA) ngày 19/8 tiếp tục thúc giục các thành viên hạn 
chế tổng lượng thép xuất khẩu của nước này và giảm xuất khẩu các sản phẩm thấp cấp, nhằm đảm 

bảo nguồn cung trong nước và nỗ lực cắt giảm lượng khí thải carbon. 

Trong thông điệp gửi tới các nhà xuất khẩu thép, CISA nói rằng các thương nhân nên "tích cực điều 

chỉnh chiến lược xuất khẩu của mình và có ý thức giảm tổng sản lượng xuất khẩu" để đảm bảo 
nguồn cung trong nước và giảm tiêu thụ năng lượng. 

Hiệp hội cho rằng các công ty xuất khẩu phải chống lại sự cám dỗ về lợi nhuận dựa vào khối lượng 

xuất khẩu và giá quốc tế cao để tập trung vào các sản phẩm cao cấp, ít xuất khẩu hoặc không xuất 
khẩu các sản phẩm thông thường. 

Trung Quốc đã nhiều lần thúc giục các nhà máy thép hạn chế sản xuất để giảm ô nhiễm, với sản 
lượng giảm trong tháng 7, báo hiệu rằng các biện pháp này bắt đầu có hiệu lực. Một số nhà sản xuất 

lớn đã thu xếp để cắt giảm nguồn cung, trong khi công ty khai thác quặng khổng lồ BHP tuần này 
cho biết có thể xu hướng “thắt lưng buộc bụng” sẽ ngày càng chặt chẽ hơn nữa trong những tháng 

còn lại của năm nay. 

Được biết, Bắc Kinh tuyên bố sẽ giữ sản lượng thép thô năm nay bằng hoặc thấp hơn mức kỷ lục 
1,065 tỷ tấn của năm 2020 để thực hiện lộ trình giảm phát thải carbon từ lĩnh vực sắt thép. 

Sản lượng thép và tiêu thụ quặng sắt của Trung Quốc từ nay đến cuối năm dự báo sẽ giảm do Chính 
phủ nước này nỗ lực hạn chế ô nhiễm mỗi trường. 

Tiêu thụ thép của nước này dự báo cũng sẽ chậm lại, nhất là trong lĩnh vực xây dựng, thông tin từ 

Hiệp hội Sắt Thép Trung Quốc và các nhà phân tích cho biết. 

Theo CITIC Securities: “Về logic, khi nhu cầu yếu đi thì việc hạn chế sản xuất thép sẽ chặt chẽ hơn”, 

và "Với giả định nhu cầu hạ nhiệt, việc tăng giá thép sẽ được hạn chế ... nhưng áp lực lên quặng sắt là 
rất lớn." 

Trong khi đó, nhà phân tích của Tianfeng Futures, Li Wentao, cho rằng nguồn cung quặng sắt dự 

kiến sẽ tăng từ tất cả các nguồn: các công ty khai thác trong nước, Brazil và nhiều quốc gia khác. 
Ông Li cho rằng, với tình trạng tồn kho quặng sắt ở các nhà máy thép hiện tương đối thấp, có thể các 

nhà máy sẽ có nhu cầu mua dự trữ trong những tháng tới. 

 

So với mức cao kỷ lục lịch sử cách đây chỉ ba tháng, giá quặng sắt hiện đã mất khoảng 40%. 
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Ole Hansen, giám đốc điều hành phụ trách chiến lược hàng hóa của Ngân hàng Saxo cho biết: 
“Quặng sắt vẫn là mặt hàng có liên quan nhiều tới Trung Quốc, do đó khi hoạt động kinh tế của nước 

này chậm lại, virus lây lan nhanh và chuỗi cung ứng bị gián đoạn, quặng sắt sẽ bị tác động đầu tiên”. 

 

Indonesia quan ngại về thép xây dựng nhập khẩu tăng trở lại 

Theo Bộ Công Thương Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu thép của Indonesia đã tăng trở lại 

trong nửa đầu của năm 2021 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng cho đến cuối năm.  

Theo Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia-BPS, nhập khẩu sắt thép trong nửa đầu năm nay của 
nước này tăng 51,2% so với cùng kỳ năm 2020, với giá trị kim ngạch lên tới 5,36 tỷ USD từ mức     

3,54 tỷ USD của năm 2020.  

Hiệp hội Sắt thép Indonesia (IISA) dự báo, nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng của nước này tiếp tục gia 

tăng, kéo theo sự gia tăng về sắt thép nhập khẩu.  Tuy nhiên, Hiệp hội IISA cảnh báo, các công ty 
nhập khẩu và sản xuất thép nước ngoài đang lợi dụng các lỗ hổng quản lý của Indonesia để chuyển 

đổi mục đích sử dụng sắt thép nhập khẩu sang sử dụng cho lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng.  

Một trong những cách thức mà được sử dụng đó là nhập khẩu sắt thép phục vụ ngành công nghiệp 
ô tô nhưng thực chất sau đó sẽ chuyển sang sử dụng cho xây dựng hạ tầng.  

Hiệp hội IISA liệt kê 07 loại thép nhập khẩu và sau đó sử dụng cho xây dựng cơ sở hạ tầng, cụ thể là 
thép cán nóng (HRC), thép tấm, thép cuộn cán nguội (CRC), thép cuộn, thép thanh, thép hình và   

thép mạ.  

7 loại thép này cũng có thể được sử dụng làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp ô tô và các ngành 
công nghiệp phái sinh khác.  Dựa trên dữ liệu của IISA, khối lượng nhập khẩu của bảy loại thép này 

tiếp tục tăng trong giai đoạn 2016–2019. Năm 2020, lượng nhập khẩu của 07 loại thép này đã giảm 
34,21% xuống 4,76 triệu tấn.  

IISA nhận thấy rằng, khối lượng của 07 loại thép nhập khẩu đã tăng 15% trong 6 tháng đầu năm 
2021 lên 3,01 triệu tấn. Trong đó, nhập khẩu thép carbon tăng 6,97% lên 1,91 triệu tấn, nhập khẩu 

thép hợp kim tăng 33,25%.  

Hiệp hội IISA nghi ngờ rằng, đã có hành vi chuyển đổi mã HS đối với thép xây dựng nhập khẩu và 
việc trợ cấp trá hình và nhập khẩu thép không đạt tiêu chuẩn quốc gia SNI vẫn đang diễn ra. Hiệp hội 

IISA nhận định: “Sản phẩm sắt thép nhập khẩu phải được giám sát, không để hàng nhập khẩu chiếm 
lĩnh thị trường trong nước bằng những trò gian lận"
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PHẦN V: 

Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG): Gia tăng thị phần thép xây dựng 

Trong tháng 8 vừa qua, Hòa Phát tiêu thụ xấp xỉ 268.500 tấn thép xây dựng, giảm 

26,2% so với tháng 7 và thấp hơn 16,5% so với cùng kỳ năm 2020.  

Tuy vậy, trong bối cảnh tiêu thụ toàn ngành suy giảm, Hòa Phát vẫn gia tăng thị phần lên mức 48%, 
cao nhất trong hơn một năm trở lại đây. 

 

 Biểu đồ 13: Những doanh nghiệp đầu ngành thép xây dựng tháng 8/2021                          

(Nguồn: Đức Quyền tổng hợp từ VSA). 
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Lũy kế 8 tháng đầu năm, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long kiểm soát 37% thị phần thép xây dựng, 

cải thiện đáng kể so với mức 32,5% của cả năm 2020. Sản lượng bán hàng đạt 2,47 triệu tấn, tăng 
trưởng gần 16% chủ yếu nhờ tình hình tiêu thụ tháng 3 và 4 khả quan.  

Phân khúc thép xây dựng những tháng gần đây có nhiều khó khăn do dịch bệnh kéo dài, nhiều địa 

phương phải giãn cách xã hội. Tiêu thụ ống thép cũng đang đi xuống. Tuy nhiên, Hòa Phát đã đẩy 
mạnh được mảng thép cuộn cán nóng (HRC) với sản lượng bán hàng tháng 8 đạt xấp xỉ 273.600 tấn, 

tăng hơn 70% so với tháng trước.  

Mảng tôn mạ cũng ghi nhận tăng trưởng 9,4% so với tháng 7, báo cáo của Chứng khoán HSC cho 

thấy. Nhờ HRC và tôn mạ, tổng tiêu thụ các sản phẩm thép tháng 8 của Hòa Phát là 690.000 tấn, vẫn 
tăng 15% so với tháng trước. 

Trong báo cáo phân tích mới đây, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo lãi sau thuế của Hòa Phát 

trong quý III và quý IV sẽ lần lượt là 8.000 tỷ đồng (tăng 111% so với cùng kỳ) và 8.300 tỷ đồng   
(tăng 78%). 

Hòa Phát cho biết các nhà máy, khu liên hợp của tập đoàn tại Hưng Yên, Hải Dương và Quảng Ngãi 

vẫn duy trì hoạt động liên tục nhằm đảm bảo nguồn cung thép, đồng thời tuân thủ quy định phòng 

dịch COVID-19.  

Tính đến ngày 15/9 vừa qua, 100% cán bộ nhân viên của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát 
Dung Quất đã được tiêm phủ vắc xin mũi 1. Dự kiến đến đầu tháng 11/2021, công ty sẽ hoàn thành 

tiêm vắc xin mũi 2. 

 

Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG): Tiêu thụ tôn mạ giảm nhẹ 

Trong tháng 8, Hoa Sen bán gần 150.800 tấn tôn mạ, giảm khoảng 7.000 tấn so với 

tháng 7. Trong bối cảnh tiêu thụ toàn ngành tăng gần 1% so với tháng trước, việc tiêu 
thụ của Hoa Sen đi xuống đồng nghĩa với thị phần giảm, cụ thể là từ gần 37% còn gần 35%. 
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Lưu ý: Niên độ tài chính của Hoa Sen bắt đầu từ 1/10 đến 30/9 năm sau. 

Hội đồng quản trị của Hoa Sen mới đây đã thông qua chủ trương bán 4,4 triệu cổ phiếu theo chương 

trình ESOP cho lãnh đạo, cán bộ quản trị và điều hành chủ chốt. 

Giá chào bán đã được đại hội cổ đông thường niên thông qua là 10.000 đồng/cp. Thời gian phát 
hành dự kiến là trong tháng 8 này.  

Tổng số tiền thu về ước tính là 44 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất 
kinh doanh. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 12 tháng. 

Trong một diễn biến khác, ông Trần Ngọc Chu, Phó Chủ tịch Thường trực của Hoa Sen đã bán 

400.000 cổ phiếu HSG vào ngày 11/8 theo phương thức khớp lệnh, thu về khoảng 15,3 tỷ đồng. Sau 
giao dịch, ông Chu còn gần 1,26 triệu cổ phiếu, tương đương 0,26% vốn điều lệ Tập đoàn Hoa Sen. 

Biểu đồ 14: Lợi nhuận của Hoa Sen tăng trưởng trong 7 quý liên tiếp   

(Nguồn: Đức Quyền tổng hợp từ báo cáo tài chính). 
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Thép Nam Kim (Mã: NKG): Doanh thu và lợi nhuận cùng tăng sốc 

Trong quý II vừa qua, Nam Kim báo cáo doanh thu thuần 7.010 tỷ đồng và lãi ròng 

848 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 203% và 48.000% so với cùng kỳ 2020. Tuy khiêm 
tốn về giá trị tuyệt đối nhưng Nam Kim lại dẫn đầu ngành thép về tốc độ tăng.  

  

 
Bảng 4: Kết quả kinh doanh quý II ngành thép, theo thứ tự lợi nhuận giảm dần   

(Nguồn: Đức Quyền tổng hợp từ báo cáo tài chính. Đơn vị: tỷ đồng). 
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Mới đây Nam Kim thông báo dự định phát hành 23,66 triệu cổ phiếu để tăng vốn theo tỷ lệ 13%. 

Ngoài ra, Nam Kim cũng sẽ trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 7%, số cổ phần phát hành là 
12,74 triệu đơn vị. 

Tổng số cổ phiếu sẽ phát hành trong nửa cuối năm nay là 36,4 triệu, tương đương với giá trị 364 tỷ 

đồng tính theo mệnh giá. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của Nam Kim sẽ tăng từ 1.820 tỷ đồng lên 
thành 2.184 tỷ, đứng thứ 5 ngành thép sau Pomina (Mã: POM), Hoa Sen (Mã: HSG), Tổng công ty 

Thép Việt Nam (Mã: TVN) và Hòa Phát (Mã: HPG). 

 

Thép Tiến Lên (Mã: TLH): Tháng 7 tiếp tục khả quan 

Trong quý II/2021, Thép Tiến Lên lãi thuần 197 tỷ đồng, đứng thứ 8 toàn ngành và trái 

ngược với số lỗ hơn 15 tỷ đồng của quý II năm ngoái. Doanh thu thuần tăng 36% lên 
1.395 tỷ đồng. 

Sang tháng 7, công ty tiếp tục kinh doanh khả quan với doanh thu thuần hợp nhất gần 336 tỷ đồng, 

lãi sau thuế hơn 38 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng, Thép Tiến Lên lãi 355 tỷ đồng, vượt 42% kế hoạch cả 
năm 202
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Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, 
tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ 
hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số liệu này. 

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) 

Trung tâm Thông tin Công Nghiệp và Thương Mại 
(VITIC) 

Hiệp hội thép Nhật Bản 

Viện Sắt thép Mỹ  

 

World Steel 

MySteel 

SteelHome 

Trading Economics 

Fastmarkets 

 

Báo cáo “Thị trường thép tháng 8/2021” được biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. Các 
số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không 

được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài chính và những lĩnh vực chuyên nghiệp khác. 

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kì chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay 

gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới những thiếu sót, sai sót. 



 

30 
 

PHỤ LỤC THÁNG 8/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh HuyềnTrang 

Thư ký toà soạn phụ trách mục Hàng hóa - trang TTĐTTH VietnamBiz 

Hotline: 099 522 2999 

Email: info@vietnambiz.vn 



 

31 
 

CHÍNH SÁCH THÁNG 10/2019 

 


