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TÓM TẮT THÁNG 4/2022 

 

Theo thông tin từ Tổ chức Đường Quốc tế (ISO), giá đường thế giới trong tháng 4 tăng vào 

đầu tháng nhưng giảm vào cuối tháng. Tính trung bình trong tháng 4 giá đường thô giao 
ngay vẫn tăng lên mức 19,6 Cents/lb so với 19,1 Cents/lb của tháng trước đó và là mức cao 
nhất trong 5 năm gần đây.  

Czarnikow nhận định giá đường thế giới sẽ duy trì quanh mức 19,5 - 21 Cents/pound trong 

thời gian tới và có lợi cho xuất khẩu đường của Ấn Độ. Xu hướng này thậm chí có thể sẽ tiếp 
tục trong dài hạn do sản lượng đường thế giới cần phải tăng đáng kể trong 3-5 năm tới để bù 
đắp cho việc Ấn Độ chuyển sang sản xuất ethanol. Ngoài ra, lạm phát đang làm tăng chi phí 
sản xuất, trong đó cước phí vận tải và phân bón đứng đầu mức tăng sẽ tiếp tục đẩy giá 
đường lên cao. 

Các doanh nghiệp đường niêm yết công bố báo cáo tài chính ba tháng đầu năm với bức tranh 
tươi sáng. Hầu hết doanh nghiệp ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ 
năm ngoái thậm chí có doanh nghiệp đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả niên vụ.  

Mặc dù giá đường thế giới tăng cao nhưng giá đường trong nước vẫn đứng yên trong tháng 4 
do nguồn cung dồi dào. Nhập khẩu đường từ Thái Lan giảm mạnh, tuy nhiên đường từ các 
nước ASEAN cũng như đường lậu tiếp tục tràn vào, cộng thêm đường từ vụ ép 2021-2022 
khiến thị trường rơi vào cảnh thừa cung.    

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), các nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu tiêu 
thụ đường chưa tăng nên sẽ không có hiện tượng thiếu hụt đường trong tháng 5 cũng như 
các tháng kế tiếp và ưu thế thị trường vẫn thuộc về các loại đường và chất ngọt có nguồn 
gốc nhập khẩu. Giá đường trong nước sẽ có diễn biến gắn với giá đường thế giới nhưng sẽ 
tiếp tục ở mức thấp hơn so với giá đường của các quốc gia trồng mía lân cận. 
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PHẦN I: 

 

Giá đường thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong 5 năm gần đây, chủ yếu do lo ngại Brazil có 
thể giảm sản xuất đường và chuyển sang sản xuất ethanol khi giá dầu thô tăng cao. 

 

1. Sản lượng 
 

Brazil: Theo số liệu của Hiệp hội Công nghiệp Mía đường Brazil (UNICA), vụ mía đường 
2022-2023 tại Brazil đã bắt đầu từ tháng 4 nhưng tốc độ sản xuất chậm hơn đáng kể so 

với vụ trước. Tại Trung tâm miền Nam của Brazil, tổng sản lượng nghiền mía trong tháng 4 đạt 
29,1 triệu tấn, giảm 35,8% so với 45,3 triệu tấn của cùng kỳ năm 2021. 

Do đó, sản lượng đường trong tháng 4 chỉ đạt 1,06 triệu tấn, thấp hơn 50,6% cùng kỳ, trong khi 
ethanol cũng giảm 26,8% xuống còn 1,5 tỷ lít.  

Hoạt động ép mía giảm mạnh bởi các nhà máy ít hoạt động hơn so vụ trước do thời gian bắt đầu 
thu hoạch bị trì hoãn trung bình 15-20 ngày vì thời tiết không thuận lợi khiến mía chín kém.      

Tính đến cuối tháng 4 đã có 180 nhà máy hoạt động so với 207 của của cùng kỳ vụ 2021-2022. 
Dự kiến trong nửa đầu tháng 5 sẽ có thêm 57 nhà máy khác đi vào hoạt động. 

Theo dự báo mới đây của Công ty Cung ứng Quốc gia Brazil (Conab), sản lượng đường của    

Brazil, nhà sản xuất và xuất khẩu lớn nhất thế giới sẽ tăng 15% lên 40,3 triệu tấn trong niên vụ 
2022-2023, do các cánh đồng mía phục hồi trở lại sau đợt hạn hán khắc nghiệt năm 2021. 

Conab dự kiến tổng sản lượng mía ở Brazil, bao gồm cả khu vực Trung Nam và Đông Bắc đạt    
596 triệu tấn, tăng 1,9% so với vụ 2021-2022. 

Mặc dù vậy, sản lượng ethanol, bao gồm nhiên liệu sản xuất từ mía và ngô dự kiến đạt 28,6 tỷ lít, 

giảm 5,3% so với vụ trước do một lượng mía được sử dụng để sản xuất ethanol sẽ được chuyển 
sang sản xuất đường. Điều này trái ngược với một số dự báo của giới tư nhân. 

Theo đó, lượng mía được các nhà máy trong nước sử dụng để sản xuất ethanol dự kiến giảm 7,9% 

so với vụ trước trong khi lượng mía để sản xuất đường tăng 14%. Nhiều công ty đã chốt hợp đồng 
xuất khẩu và hiện phải sản xuất thêm đường để thực hiện các cam kết. 
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Thái Lan: Ngày 11/5, 57 nhà máy mía tại Thái Lan đã kết thúc vụ ép 2021-2022 với sản 
lượng 92 triệu tấn mía, chữ đường bình quân đạt 12,7 CCS, tỷ lệ thu hồi đạt 110 kg 

đường/tấn mía (86,6 kg đường/1 tấn mía 10 CCS), sản xuất được 10,1 triệu tấn đường, cao nhất 
trong 3 vụ gần đây. 

 

Ấn Độ: Theo Liên đoàn các nhà máy đường hợp tác quốc gia Ấn Độ (NFCSF), tính đến 
tháng 4 sản lượng đường của Ấn Độ đã tăng 14% lên 34,2 triệu tấn trong vụ 2021-2022.  

Một điểm đáng chú ý là trong số 520 nhà máy đường đang hoạt động, có 219 nhà máy vẫn đang 
nghiền so với 106 nhà máy trong cùng kỳ năm ngoái. Với tốc độ này, sản lượng đường của Ấn Độ 

(sau khi sử dụng 3,5 tấn cho ethanol) có thể chạm ngưỡng kỷ lục 35,5 triệu tấn trong niên vụ 
2021-2022. 

Hoạt động nghiền ở Maharashtra, Uttar Pradesh, Haryana và Gujarat có thể tiếp tục cho đến cuối 

tháng 5, đây sẽ là một kỷ lục mới khác trong lịch sử ngành đường Ấn Độ, nước sản xuất đường lớn 
thứ hai sau Brazil. 

Ba bang Maharashtra, Uttar Pradesh và Karnataka đóng góp 85% vào tổng sản lượng đường ở   
Ấn Độ. 

 

 

 

Biểu đồ 1: Sản lượng đường của Ấn Độ qua các niên vụ và ước tính niên vụ 2021-2022                       

(Đơn vị: triệu tấn. Nguồn: NFCSF). 
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Philippines: Cơ quan Quản lý đường Philippines (SRA) cho biết, tính đến ngày 24/4 sản 
lượng đường của nước này tiếp tục giảm trong tuần thứ sáu liên tiếp với mức giảm 9,5%, 

xuống còn  1,67 triệu tấn so với 1,85 triệu tấn trong cùng kỳ. Sản lượng đường thấp hơn là do ảnh 
hưởng của các trận bão vào năm ngoái và thời tiết La Nina gây mưa nhiều.  

Trong bối cảnh sản lượng giảm và giá tăng, SRA đã đề xuất nhập khẩu đường để đảm bảo nguồn 
cung trong nước. 

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng đường thô của Philippines trong niên vụ 2023 sẽ 
giảm 50.000 tấn xuống còn 2 triệu tấn do năng suất thấp và giá phân bón tăng cao. Tuy nhiên, 
tiêu thụ được dự báo sẽ không đổi ở mức 2,3 triệu tấn. Do đó, Philippines sẽ nhập khẩu 275.000 
tấn vào niên vụ tới, tăng so với 175.000 tấn của vụ 2022.  

USDA cũng cho biết, diện tích mía ở Philippines giảm trong những năm qua do nông dân chuyển 
sang trồng ngô, chuối và các cây trồng khác. Nông dân và các nhà xay xát mía cũng lo ngại về 
tiềm năng cải cách thương mại trong ngành đường, điều này cũng hạn chế việc trồng thêm. 

 

Trung Quốc: Theo thống kê của Hiệp hội Đường Trung Quốc, vụ ép mía 2021-2022 của 

nước này gần như đã kết thúc, ngoại trừ một số nhà máy đường tại tỉnh Vân Nam vẫn 
sản xuất thì các nhà máy ở các tỉnh khác đã đóng máy.  

Tính đến cuối tháng 4, sản lượng đường của Trung Quốc đạt 9,35 triệu tấn, giảm 1,24 triệu tấn so 
với 10,59 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán hàng đạt 4,43 triệu tấn, tương đương 
47,4% tổng lượng đường sản xuất. Giá bán đường trắng thành phẩm bình quân tại các doanh 
nghiệp trong 4 tháng là 5.736 CNY/tấn và riêng trong tháng 4 là 5.800 CNY/tấn.  

 

Mỹ: Theo báo cáo của ngân hàng Rabobank, giá đường ở Mỹ - một trong nhiều mặt hàng 

thúc đẩy lạm phát lương thực ở nước này sẽ ở mức cao trong hầu hết năm 2022 và có 
thể cả năm 2023. 

Mỹ đang tăng cường công suất nghiền ép đậu tương khi nhu cầu về nhiên liệu sinh học làm từ 

dầu đậu tương tăng lên. Điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ và diện tích trồng đậu tương,     
qua đó khiến diện tích củ cải đường sẽ giảm từ gần 1,16 triệu mẫu trong niên vụ 2021-2022  
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xuống còn khoảng 1,14 triệu mẫu vào niên vụ 2022 - 2023. Rabobank cho rằng diện tích củ cải 
đường sẽ khó có thể phục hồi ít nhất cho đến niên vụ 2025 - 2026. Đồng thời diện tích mía ở Mỹ 
dự kiến sẽ không thay đổi, trong khi mức tiêu thụ đường có thể phục hồi sau đại dịch trong năm 
nay và năm 2023. 

 

2. Tiêu thụ 
 

Brazil: Trong nửa cuối tháng 4 năm nay, các đơn vị sản xuất ở miền Trung Nam Brazil đã 
bán được 1,16 tỷ lít ethanol, giảm 0,8% so với cùng kỳ vụ thu hoạch 2021-2022 nhưng 

tăng 2,5% so với nửa đầu tháng 4. Tính chung tháng 4, tổng cộng 2,2 tỷ lít đã được bán ra tăng 
2,6% so với cùng kỳ, trong đó 107 triệu lít dành cho thị trường nước ngoài (+56,9%), số liệu của 
UNICA. 

Sự gia tăng này cho thấy lựa chọn của người tiêu dùng đối với các dòng sản phẩm từ ethanol 
đang gia tăng ngay cả khi mức chênh lệch giá là không nhiều, đồng thời nhu cầu tiêu dùng không 
chỉ dựa trên giá cả mà còn về các lợi ích về môi trường và sức khỏe cộng đồng. 

Còn theo số liệu của Trung tâm Thống kê Ngoại thương Nhà nước Brazil (Comex Stat), xuất khẩu 
đường của Brazil (HS: 1701) trong 4 tháng đầu năm nay đã giảm 23,2% so với cùng kỳ năm ngoái, 
chỉ đạt 5,8 triệu tấn. 

 

Ấn Độ: Theo Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA), tính đến tháng 4 năm nay Ấn Độ 
đã xuất khẩu 7 triệu tấn đường trong vụ 2021-2022 (niên vụ bắt đầu từ tháng 9 đến 

tháng 10 năm sau), gần bằng khối lượng xuất khẩu kỷ lục 7,2 triệu tấn của vụ 2020-2021. ISMA dự 
kiến Ấn Độ sẽ xuất khẩu kỷ lục 9 triệu tấn khi kết thúc vụ 2021-2022. 

Về mảng ethanol, các nhà máy đã cung cấp 168,7 triệu lít ethanol cho các công ty dầu mỏ cho 
đến ngày 24/4. Theo cam kết, các nhà máy cung cấp 410,3 triệu lít ethanol so với tổng số lượng 
dự kiến là 425,2 triệu lít trong năm nay. 
 

Trung Quốc: Số liệu từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, nước này đã nhập khẩu tổng cộng 
940.000 tấn đường trong quý I năm nay, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 

120.000 tấn đường đã được nhập khẩu trong tháng 3, giảm 38% so với cùng kỳ.USDA ước tính, 
tiêu thụ đường của Trung Quốc trong niên vụ 2021-2022 là 15,5 triệu tấn, giảm 300.000 tấn so 
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với dự báo trước đó. Nguyên nhân là các biện pháp phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan của 
COVID-19 sẽ làm giảm tiêu thụ đường, trong khi người tiêu dùng sẽ giảm chi tiêu trong bối cảnh 
giá đường cao và những thách thức về hậu cần sẽ gây ra một số trở ngại cho các nhà chế biến 
thực phẩm lớn.  

Do đó, nhập khẩu đường của Trung Quốc trong niên vụ 2021-2022 đạt 4,5 triệu tấn, giảm 500.000 
tấn so với ước tính trước đó. 

Tuy nhiên, tiêu thụ đường của Trung Quốc niên vụ 2022-2023 được dự báo sẽ tăng lên 15,8 triệu 
tấn với giả định rằng các hạn chế di chuyển liên quan đến COVID hiện tại ở các thành phố sẽ giảm 
bớt và chi tiêu tăng trở lại.  

  

Indonesia: Indonesia: USDA cho biết, OECD dự báo mức tiêu thụ đường bình quân đầu 
người của Indonesia đến năm 2022 vào khoảng 28,1 kg, tăng khoảng 2% so với mức 

27,5 kg/người trong năm 2021. Kể từ khi Indonesia mở rộng chương trình tiêm chủng (bắt đầu 
vào tháng 1/2021), các hạn chế đi lại được nới lỏng, tiêu thụ đường tại nhà dự kiến sẽ giảm trong 
khi tiêu thụ đường trong ngành thực phẩm và đồ uống sẽ tăng lên.  

Do đó, tổng lượng đường tiêu thụ trong niên vụ 2021-2022 dự kiến sẽ tăng lên 7,6 triệu tấn đường 
thô, bao gồm 3,9 triệu tấn đường cho tiêu dùng trực tiếp và 3,7 triệu tấn cho ngành thực phẩm và 
đồ uống. Tăng trưởng tiêu thụ đường trong năm 2022-2023 dự báo sẽ tiếp tục tăng lên 7,9 triệu 
tấn đường thô. 

Vào tháng 10/2021, Chính phủ Indonesia (GOI) dự báo tổng nhu cầu đường năm 2022 từ ngành 
thực phẩm và đồ uống nước này là 3,6 triệu tấn. GOI đã phân bổ hạn ngạch nhập khẩu 3,48 triệu 
tấn đường thô cho các nhà máy cho năm 2022.  

Trong nỗ lực ngăn chặn giá đường trắng tăng cao và lấp đầy công suất nhàn rỗi của các nhà máy 
đường, GOI cũng đã cho phép các nhà máy đường nhập khẩu tổng cộng 891.627 tấn đường thô 
để chế biến thành đường trắng cho tiêu dùng trực tiếp của hộ gia đình, tăng 31% so với mức phân 
bổ 680.000 tấn vào năm 2021. Ngoài ra, GOI cũng đã cho phép các công ty nhà nước nhập khẩu 
150.000 tấn đường trắng vào năm 2022, cùng khối lượng như năm 2021.  

Đường thô nhập khẩu dự kiến sẽ đến trước khi bắt đầu vụ xay xát vào tháng 5 năm 2022. Do đó, 
vụ 2022-2023, USDA dự báo nhập khẩu đường của Indonesia sẽ tăng lên 5,4 triệu tấn, chủ yếu là 
đường thô cho các nhà máy tinh luyện. 
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3. Giá cả và tồn kho 

Theo thông tin từ Tổ chức Đường Quốc tế (ISO), trong nửa đầu tháng 4/2022 chỉ số giá giao   

dịch hàng hóa đường thô và đường trắng có xu hướng tăng mặc dù giá dầu đã hạ nhiệt nhờ  
động tác xả kho dầu dự trữ cộng với nhu cầu giảm từ Trung Quốc dưới tác động của dịch   
bệnh COVID-19. 

Theo đó, giá đường thô kỳ hạn New York 11 ngày 8/4 đã chạm mức 22 USD/tấn cao nhất kể  
từ tháng 11/2021.  

Yếu tố chủ yếu khiến giá đường tăng và giữ mức cao là giá ethanol tăng mạnh tại Brazil khiến 
cho giới đầu cơ quay lại thị trường đường vì cho rằng nguồn cung đường có thể giảm vì các 
nhà máy đường tại Brazil có thể chuyển một lượng mía đáng kể sang sản xuất ethanol có lợi 
hơn thay vì sản xuất đường thô.  

Đến nửa cuối tháng 4, giá dầu đã liên tục rớt giá dưới tác động của các biện pháp phong tỏa dịch 
bệnh của Trung quốc cộng với giá ethanol Brazil giảm mạnh khiến cho giá đường thô và đường 
trắng không còn lực đỡ và đã đảo chiều theo xu hướng giảm.  

Tính trung bình trong tháng 4 giá đường thô giao ngay (tính theo giá hàng ngày của ISA) vẫn tăng 
lên mức 19,6 Cents/lb so với 19,1 Cents/lb của tháng trước đó và là mức cao nhất trong 5 năm 
gần đây. Chỉ số giá đường trắng ISO tháng 4 cũng tăng lên mức 538 USD/tấn so với mức 528,4 
USD/tấn của tháng 3 và cũng là mức giá cao nhất trong 5 năm gần đây.  

Diễn biến giá đường trong tháng 4/2022 theo ghi nhận của tổ chức ISO như sau: 
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Theo dữ liệu của tradingeconomics.com về theo dõi giá đường qua các năm, với mức tăng vào 
tháng 4/2022, mức giá đường thô thế giới đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2017 như sau:  

Biểu đồ 2: Diễn biến giá đường thế giới trong tháng 4/2022 (Nguồn: ISO). 
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Theo thông tin của globalprice.info giá đường tại các siêu thị khu vực Bangkok - Thái Lan trong 
tháng 3 vẫn giữ ổn định ở mức 22 - 23 THB/kg.  

Còn theo thông tin của cơ quan quản lý đường Philippine SRA, trong tháng 4 giá đường luyện bán 
sỉ tại khu vực Metro Manila cho bao 50kg như sau:  

 

Theo thông tin trên trang web của Bộ Thương Mại Indonesia SISKAPERBAPO.com giá đường bình 
quân cho 1 kg đường tại 38 thành phố/thị trấn khu vực đông Java trong tháng 4 như sau:  

 

 

 

Biểu đồ 3: Diễn biến giá đường thô thế giới so với các năm trước (ĐVT: USD/tấn. 

Nguồn: tradingeconomics.com/ISO). 

Đvt: peso Philippines 
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Theo thông tin từ sàn giao dịch hàng hóa Zhengzhou, giá đường trắng giao dịch (tính bằng nhân 
dân tệ CNY cho 1 tấn đường)  thời điểm tháng 4 diễn biến như sau:  

 
 

 
4. Dự báo 
 

Czarnikow nhận định giá đường thế giới sẽ duy trì quanh mức 19,5 - 21 Cents/pound trong thời 
gian tới và có lợi cho xuất khẩu đường của Ấn Độ. 

Xu hướng này thậm chí có thể sẽ tiếp tục trong dài hạn do sản lượng đường thế giới cần phải tăng 
đáng kể trong 3-5 năm tới để bù đắp cho việc Ấn Độ chuyển sang sản xuất ethanol. Ngoài ra, lạm 
phát đang làm tăng chi phí sản xuất, trong đó cước phí vận tải và phân bón đứng đầu mức tăng 
sẽ tiếp tục đẩy giá đường lên cao. 

Biểu đồ 3: Diễn biến giá đường Trung Quốc trong tháng 1/2022 (Nguồn: ISO). 

Đvt: rupiah Indonesia 
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Trong khi đó, các chuyên gia trong ngành đường quốc tế cho rằng thị trường còn được nâng đỡ 
bởi nhiều yếu tố khác như: 

Một số nước trên thế giới hiện đang hạn chế xuất khẩu nông sản theo từng giai đoạn, làm gia 

tăng nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, đặc biệt là khi triển vọng sản xuất 
đường toàn cầu không chắc chắn. Các biện pháp hạn chế xuất khẩu của các nước có thể làm 
trầm trọng thêm căng thẳng thị trường, từ đó đẩy giá đường quốc tế lên cao. 

Ấn Độ nước tiêu thụ đường lớn nhất và cũng là nhà sản xuất đường lớn thứ hai thế giới có thể 
giảm dần lượng đường xuất khẩu trong năm nay trong bối cảnh nước này đang phải trải qua đợt 
nắng nóng vô cùng khắc nhiệt.  

Nếu nhiệt độ tiếp tục duy trì ở cao sẽ làm tăng nhu cầu tiêu thụ đường trong nước và gây thiệt hại 
cho sản xuất mía đường của nước này, điều này cũng gây ra lo ngại về nguồn cung đường toàn 
cầu trong thời gian tới. 

Mới đây, Pakistan cũng ban hành lệnh cấm xuất khẩu đường nhằm duy trì lượng đường tồn kho 
và ổn định giá trong nước, đồng thời cảnh báo sẽ có hành động nghiêm khắc chống buôn lậu và 
tích trữ mặt hàng này 

Còn tại Brazil, nhà sản xuất đường lớn nhất thế giới đã bước vào vụ ép 2022-2023 nhưng quá trình 
sản xuất diễn ra chậm và triển vọng không chắc chắn do giá dầu tăng cao có thể khiến nước này 
chuyển sang sản xuất nhiều ethanol hơn. 

Mặc dù sản lượng đường của Ấn Độ và Thái Lan vụ 2021-2022 cao hơn so với dự kiến nhưng triển 
vọng sản xuất vụ 2022-2023 không ổn định do ảnh hưởng bởi giá phân bón cao. 

Ngoài đường mía, triển vọng sản xuất đường củ cải cũng không mấy lạc quan. Cuộc xung đột 
giữa Nga và Ukraine tiếp tục kéo dài có thể khiến nông dân châu Âu chuyển sang trồng ngô và lúa 
mì giá cao hơn, vì thế đường củ cải sẽ phải đối mặt với sản lượng giảm. 

 

 



 

14 
 

THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG VIỆT NAM THÁNG 4/2022 

PHẦN II: 

Mặc dù giá đường thế giới tăng cao nhưng giá đường trong nước vẫn đứng yên trong tháng 4 do 
nguồn cung dồi dào. Nhập khẩu đường từ Thái Lan giảm mạnh song đường từ các nước ASEAN 
cũng như đường lậu tiếp tục tràn vào, cộng thêm đường từ vụ ép 2021-2022 khiến thị trường rơi 
vào cảnh thừa cung.    

 

1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ, giá đường  
 

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), nửa đầu tháng 4 thị trường đường mức cầu tăng nhẹ 
trong giai đoạn phục hồi sau dịch COVID - 19 nhưng giá đường vẫn chưa cải thiện là bao khi các 
nguồn cung vẫn dồi dào.  

Dưới ảnh hưởng giá đường tăng trên thị trường quốc tế và cước vận chuyển tăng do tăng giá 
nhiên liệu, đường nhập khẩu chính ngạch từ các nước ASEAN và đường nhập lậu từ các tỉnh 
biên giới với Campuchia và Lào dù đã phải điều chỉnh tăng nhưng vẫn thấp hơn giá thành      
sản xuất đường từ mía nên vẫn chiếm ưu thế thị trường.  

Nửa cuối tháng 4, đường nhập lậu và đường nhập khẩu  từ các nước ASEAN tràn ngập và      
hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường  với ưu thế giá rẻ hơn giá thành đường từ mía, khiến cho đường 
sản xuất từ mía không thể tiêu thụ.  

Sự bế tắc đầu ra đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng mía đường và cùng với tình trạng 
các vật tư nông nghiệp tăng giá đã khiến cho nỗ lực phục hồi vùng nguyên liệu mía của ngành 
đường Việt Nam gặp nhiều trở ngại.  

Giá đường sản xuất từ mía trong nước tùy phẩm cấp đường (chất lượng và cỡ hạt) giá (có VAT, 
đồng/kg) dao động ở mức như sau: 
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Như vậy trong  tháng 4 so với giá đường thị trường nội địa trong khu vực bao gồm các nước 
ASEAN và Trung Quốc, giá đường của Việt Nam đã thấp hơn hẳn.  

  

 

 

 

 

 

Bảng 1: Giá đường tại Việt Nam trong tháng 4/2022 (Đơn vị: đồng/kg đã bao gồm VAT. 

Nguồn: VSSA). 

Bảng 2: So sánh giá đường trên thị trường nội địa các nước lân cận                       

(Đơn vị: đồng/kg. Nguồn: VSSA.). 
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2. Nhập khẩu đường và nạn nhập lậu 
 

a. Nhập khẩu đường 

Kể từ khi các biện pháp phòng vệ thương mại với đường Thái Lan được áp dụng, lượng đường 
nhập khẩu từ Thái Lan vào Việt Nam đã giảm rõ rệt. 

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Thái Lan, năm 2021, xuất khẩu đường Thái Lan vào      
Việt Nam đã giảm hơn 70% xuống chỉ còn 365.904 tấn.  

Sang đến quý I năm nay, đường Thái Lan xuất khẩu vào Việt Nam tiếp tục giảm mạnh 83%, 
đạt 33.682 tấn so với 199.780 tấn của cùng kỳ năm ngoái và là mức thấp nhất kể từ năm 
2019 đến nay. 

 

 

Trong khi đó, theo số liệu của Tổng cục Hải Quan Việt Nam, trong quý I/2022 đã ghi nhận 
đường  nhập khẩu  từ  các  nước  ASEAN  (Campuchia,  Indonesia,  Lào,  Malaysia, Myanmar) 
vào Việt Nam đã tăng đáng kể so với cùng kỳ như sau:  

 

 

 

Biểu đồ 4: Nhập khẩu đường của Việt Nam từ Thái Lan từ năm 2020-2022                              

(Đơn vị: tấn. Nguồn: Hải quan Thái Lan). 
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Dữ liệu trên cho thấy trong quý I đã có hiện tượng bất thường khi nhập khẩu đường tăng đột biến 
(mức tăng từ 187.251 tấn lên 391.468 tấn tức tăng 209%) từ các nước ASEAN có trình độ sản 
xuất đường tương đương hoặc thấp hơn vào Việt Nam.  

Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) nhận định đây hoàn toàn không phải từ năng lực cạnh tranh 
mà thực chất toàn bộ lượng đường nhập khẩu kể trên đều đang sử dụng hành lang ATIGA để 
được hưởng thuế suất ưu đãi 5%.  

Cộng với đường gian lận thương mại qua biên giới Tây Nam tràn ngập thị trường do các biện pháp 
quản lý chưa hiệu quả và đường sản xuất từ mía trong nước vụ ép 2021-2022 trong khi sức cầu 
kém trong giai đoạn phục hồi sau dịch bệnh COVID-19 khiến cho thị trường tiếp tục hoàn cảnh 
thừa cung và đẩy giá đường thị trường xuống dưới mức giá thành sản xuất của đường từ mía và 
khiến đường các nhà máy không bán được phải tồn kho. 

 

b. Nạn nhập lậu 

Theo VSSA, trong tháng 4 các hoạt động gian lận thương mại đường tiếp tục hoạt động mạnh, 
tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép đường cát do nước ngoài sản xuất vào Việt Nam liên tục 
bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. 

Ngày 10/4, tại xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Đồn Biên phòng Cầu 
Muống phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 1.400 kg đường cát được tập kết 
để vận chuyển trái phép qua biên giới để đưa vào nội địa tiêu thụ.  

Biểu đồ 3: Nhập khẩu đường của Việt Nam từ các nước ASEAN trong quý I/2022           

(Nguồn: Tổng cục Hải quan). 
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Tiếp đó, ngày 13/4, Đội Quản lý thị trường số 3 trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp, 
phát hiện điểm tập kết hàng hóa không có người trông coi tại khu vực chân cầu Sở Thượng thuộc 
Khóm 1, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp có dấu hiệu là hàng hóa nhập 
lậu. Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 3 phát hiện toàn bộ hàng hóa nêu trên là đường cát do 
nước ngoài sản xuất, với số lượng 750 kg. 

Còn tại Quảng trị, ngày 28/3 Đội Quản lý thị trường số 3 tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và thu giữ 2 
tấn đường kính do Thái Lan sản xuất nhập lậu với trị giá ước tính 18.000.000 đồng. Số tang vật 
trên đang được vận chuyển ra Nam Định để tiêu thụ.  

Tại tỉnh Long An, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Phạm Đức Chinh cho biết, từ đầu năm 
2022 đến nay, cơ quan Quản lý Thị trường tỉnh này đã phát hiện bắt giữ hơn 51 tấn đường cát 
buôn lậu.  

Các đối tượng buôn lậu hoạt động với nhiều phương thức như lợi dụng ban đêm, mang vác, vận 
chuyển không theo quy luật, thường chia nhỏ hàng hóa qua các đường mòn biên giới, thuê người 
mua hàng tại cửa hàng miễn thuế và xuất khẩu sang Campuchia sau đó tìm cách thẩm lậu vào 
Việt Nam.  

Các đối tượng đầu nậu còn thông qua các mạng xã hội và sử dụng các thiết bị công nghệ di động 
lập ra các đường dây khép kín từ đặt hàng, vận chuyển đến giao nhận hàng lậu tại nhiều địa điểm 
khác nhau; dùng hóa đơn, chứng từ quay vòng để đối phó với cơ quan chức năng.…gây khó khăn 
cho lực lượng chức năng trong phát hiện, bắt giữ và xử lý vi phạm.  

“Các vụ việc được phát hiện trên đây chỉ là phần rất nhỏ của các hoạt động thương mại đường 
nhập lậu, vì đường Thái Lan và đường Campuchia (thực chất cũng là đường Thái Lan đóng bao 
Campuchia) xuất hiện tràn ngập trên thị trường với giá rẻ hoặc dưới hình thức đường đóng cây   
12 kg và đường đóng túi 1 kg của các cơ sở sang chiết đóng gói” VSSA cho biết.  

Số liệu xuất khẩu đường từ Thái Lan sang Campuchia và Lào (theo dữ liệu xuất khẩu do Thái Lan 
công bố) cho thấy có sự gia tăng mạnh trong quý I/2022 như sau:  

Bảng 4: Xuất khẩu đường của Thái Lan sang Campuchia trong quý I/2022 (Nguồn: VSSA). 
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Như vậy trong quý I/2022, Campuchia đã nhập khẩu 163.821 tấn đường từ Thái Lan, tăng 125%; 
còn Lào nhập khẩu 112.251 tấn tăng đến mức 272% so với cùng kỳ (thực chất lượng đường nhập 

khẩu từ Thái Lan vào Lào trong quý I đã tăng mức độ bùng nổ khi gần bằng với mức nhập khẩu cả 
năm 2021).  

Đối chiếu dữ liệu nhập khẩu đường quý I của Tổng cục Hải Quan Việt Nam cho thấy Việt Nam     

đã nhập khẩu chính ngạch 57.310 tấn từ Campuchia và 68.988 tấn từ Lào, chưa đến 50% lượng 
đường hai nước Campuchia và Lào đã nhập từ Thái Lan cùng thời gian đó, và hầu như lượng 
đường còn lại sẽ được nhập lậu vào Việt Nam.  

Điều này đã giải thích cho hiện tượng đường Thái Lan nhập lậu đang tràn ngập thị trường đường 
tự do của Việt Nam từ Bắc chí Nam.  

VSSA cho biết, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều hoạt động để ngăn chặn hoạt động 

gian lận thương mại. Tuy nhiên hoạt động gian lận thương mại đường nhập lậu bùng phát cuối    
từ tháng 12/2021 cho đến nay vẫn chưa giảm nhiệt, cho thấy công tác đấu tranh chống gian lận 
thương mại đương nhập lậu vẫn còn nhiều kẽ hở, và đang bị các đối tương kinh doanh phi pháp  
lợi dụng. 

 

3. Dự báo 

Theo VSSA, nguồn cung đường từ nhập khẩu tiếp tục đưa đường vào thị trường thông qua      
nhập khẩu trực tiếp chính ngạch và đường gian lận thương mại qua biên giới Tây Nam đang tràn 
vào như nước vỡ bờ, cộng với đường từ vụ ép 2021-2022 và cả đường lỏng siro ngô tiếp tục được 
nhập khẩu.  

Bảng 5: Xuất khẩu đường của Thái Lan sang Lào trong quý I/2022 (Nguồn: VSSA). 
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THỊ TRƯỜNG ĐƯỜNG VIỆT NAM THÁNG 4/2022 

Như vậy các nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu tiêu thụ đường chưa tăng nên sẽ không có 
hiện tượng thiếu hụt đường trong tháng 5 cũng như các tháng kế tiếp và ưu thế thị trường vẫn 
thuộc về các loại đường và chất ngọt có nguồn gốc nhập khẩu.  

Giá đường trong nước sẽ có diễn biến gắn với giá đường thế giới nhưng sẽ tiếp tục ở mức thấp 
hơn so với giá đường của các quốc gia trồng mía lân cận (Trung quốc, Indonesia, Philippines). 
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PHẦN III: 

 

 

Theo Truyền hình Nghệ An, ngày 7/5, tại huyện Nghĩa Đàn, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp     
và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã có buổi làm việc với tỉnh Nghệ An về việc phát triển       
sản phẩm nông nghiệp trong đó có mía đường. 

Niên vụ 2021-2022, tổng diện tích mía nguyên liệu ở Nghệ An đạt 19.223 ha, tập trung ở các 
huyện: Quỳ Hợp 4.961 ha; Tân Kỳ 3.171 ha; Nghĩa Đàn 7.600 ha; Quỳ Châu 1.158 ha; Quỳnh Lưu 
936 ha; Anh Sơn 449 ha,.… Năng suất mía dự kiến đạt bình quân gần 61,0 tấn/ha, cao hơn vụ mía 
năm ngoái 5,0 tấn/ha; sản lượng dự kiến đạt 1.173.000 tấn, phục vụ cho 3 nhà máy chế biến mía 
đường với tổng công suất thiết kế đạt 15.500 tấn mía/ngày.  

Tuy nhiên, diện tích và sản lượng mía nguyên liệu trong những năm qua ở Nghệ An có xu hướng 
giảm. So với năm 2015, diện tích mía nguyên liệu toàn tỉnh hiện nay giảm khoảng 27,0%, sản 
lượng giảm 23,0%. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Lê Ngọc Hoa, cho biết: Để phát triển 
vùng nguyên liệu, năm 2021, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp 
chủ lực của tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.  

Theo đó, đến năm 2030, vùng nguyên liệu có diện tích 25.700 ha (trong đó 10.000 ha mía công 
nghệ cao); Tiếp tục thành lập, phát triển thêm các HTX, tổ hợp tác liên kết với doanh nghiệp để 
sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm mía đường theo chuỗi giá trị, gắn với cơ cấu lại ngành 
nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; Phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 55 HTX và đến năm 
2030 có 110 HTX sản xuất mía đường. 

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cho rằng, Nghệ An cần phải 
có những chính sách cụ thể để phát triển vùng nguyên liệu mía, vừa giúp các nhà máy đường có 

đủ nguyên liệu để sản xuất, người nông dân sống với nghề. Các cơ quan, đơn vị cần phải tính 
toán, tổ chức lại sản xuất nhằm giảm chi phí đầu tư, tăng năng suất cây trồng. 

Đồng thời, đề nghị các Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản; Cục kinh tế hợp tác và 
phát triển nông thôn... tích cực hỗ trợ Nghệ An trong việc xây dựng chính sách, kế hoạch nhằm 
phát triển vùng nguyên liệu một cách ổn định, bền vững theo các tiêu chí đã đặt ra
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PHẦN IV: 

Pakistan: Ngày 9/5, Thủ tướng Pakistan, ông Shehbaz Sharif, đã ban hành lệnh cấm 
xuất khẩu đường nhằm duy trì lượng đường tồn kho và ổn định giá trong nước, đồng thời 

cảnh báo sẽ có hành động nghiêm khắc chống buôn lậu và tích trữ mặt hàng này. 

Theo báo chí nước này đưa tin, Thủ tướng Pakistan đã yêu cầu cơ quan kinh tế cần tập trung vào 
nhu cầu trong nước và ưu tiên bình ổn giá cả. Đồng thời chỉ đạo cơ quan này kiểm tra và làm quen 
với việc thực hiện lệnh cấm. 

Trong khi đó, nhập khẩu đường của Pakistan dự kiến sẽ tăng trong những tháng tới do Chính phủ 
nước này quyết định nhập khẩu 0,6 triệu tấn đường và 4 triệu tấn lúa mì để xây dựng dự trữ chiến 
lược. 

Nhập khẩu đường của Pakistan đã tăng 11,2% lên 311.031 tấn trong 9 tháng đầu tiên của năm tài 
khóa 2022 so với 279.604 tấn của cùng kỳ năm 2021. 

 

Nam Phi: Hiệp hội những người trồng mía Nam Phi đã hoan nghênh quyết định của      
Bộ Tài chính nước này khi hoãn tăng thuế đường thêm 12 tháng (dự kiến sẽ có hiệu lực 

từ ngày 1/4). 

Thomas Funke, Giám đốc điều hành của SA Canegrowers Association cho biết, “Điều này sẽ giúp 
giảm thiểu tình trạng mất việc làm cho hàng nghìn người. Việc hoãn thuế trong một năm đã cho 
phép chúng tôi tìm ra giải pháp thay thế có thể giúp duy trì việc làm trong năm nay. " 

Ông nói: “Việc tăng thuế đường sẽ làm tê liệt ngành đường vốn đang chịu gánh nặng tài chính    
do chi phí đầu vào tăng, đặc biệt là dầu diesel và phân bón”. 

“Chúng tôi thường phụ thuộc vào lao động để thu hoạch khoảng 20 triệu tấn mía mỗi năm.  
Chúng tôi không thể thu hoạch mía bằng máy móc vì nó tốn kém cũng như địa hình không thích 
hợp để thu hoạch bằng máy, ”Funke cho biết thêm. 
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PHẦN V: 

 

 

Kết thúc tháng 4, các doanh nghiệp đường niêm yết đã công bố báo cáo tài chính ba tháng đầu 
năm với bức tranh tươi sáng. Hầu hết doanh nghiệp đều ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng 
trưởng so với cùng kỳ năm ngoái thậm chí có doanh nghiệp đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm sau    
9 tháng (niên độ từ 1/7/2021 - 30/6/2022) nhờ sự hỗ trợ của giá đường. 

 

 TTC Sugar lãi ròng 205 tỷ đồng quý I/2022 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ 2021 - 2022 (1/7/2021 - 
30/6/2022) của CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar - Mã: SBT) ghi 

nhận doanh thu thuần trong kỳ đạt 3.516 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu 

bán đường chiếm 93,5% cơ cấu tổng doanh thu, phần còn lại là doanh thu từ bán mật đường,   
điện phân bón và các khoản thu khác.  

Lợi nhuận gộp tăng 22%, đạt 612 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 15,8% lên 17,4%.  

Trong kỳ, các chi phí phát sinh đều tăng mạnh so với kỳ trước dẫn đến lãi sau thuế là 206 tỷ đồng, 
tăng 7,6%. Lãi ròng là 205 tỷ đồng.  

Lũy kế từ đầu niên độ đến hết quý III, doanh thu thuần đạt 12.818 tỷ đồng và lãi sau thuế là 648 tỷ 
đồng, tương ứng tăng 19% và tăng 35%  so với cùng kỳ niên độ trước. 

Trong niên độ này, TTC Sugar lên mục tiêu đạt 16.905 tỷ đồng doanh thu và 750 tỷ đồng lợi nhuận 
trước thuế.  

Như vậy tính đến hết quý III niên độ 2021 – 2022, doanh nghiệp đã đạt 76% kế hoạch doanh thu 
và vượt 11% kế hoạch lợi nhuận năm với con số 802 tỷ đồng sau 9 tháng. 

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/3/2022, tổng tài sản đạt 25.215 tỷ đồng trong đó các 

khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 33%. Trong kỳ, doanh nghiệp đã 

trích lập 124 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi, gấp 2,5 lần so với đầu kỳ.  
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Nợ vay ngắn và dài hạn là 11.206 tỷ đồng, chiếm 44% cơ cấu nguồn vốn. Chi phí lãi vay phát sinh 
trong kỳ là 183 tỷ đồng. 

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 9.575 tỷ đồng trong đó thặng dư vốn cổ phần là 6.770 tỷ đồng và lãi lũy 
kế là 1.371 tỷ đồng.  

 

 Đường Quảng Ngãi thu 416 tỷ từ bán đường quý I 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I, doanh thu thuần của CTCP Đường Quảng 
Ngãi (Mã: QNS) đạt 1.813 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Đóng góp 

chính cho tổng doanh thu là mảng sữa đậu nành với 892 tỷ đồng, tăng 23%;  mảng đường ghi 
nhận 416 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 2%.  

Hoạt động tài chính mang lại cho QNS 38 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, chủ yếu từ lãi tiền gửi, 
tiền cho vay. 

Chi phí tài chính cũng tăng 31% cùng kỳ lên 22 tỷ đồng. Trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp đi 
ngang ở mức 58,9 tỷ đồng, chi phí bán hàng lại tăng mạnh 41% lên 232,8 tỷ đồng. 

Kết quả, QNS báo lợi nhuận sau thuế đạt 176 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Với kết quả này, doanh nghiệp đã đạt 23,5% kế hoạch doanh thu và 17,5% mục tiêu lợi nhuận      
cả năm.  

 

 Mía đường Sơn La vượt 67% mục tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ 2021 - 2022 của CTCP Mía đường 
Sơn La (Mã: SLS), công ty ghi nhận doanh thu thuần trong quý đạt 322 tỷ đồng, 
tăng 8,9% và lãi sau thuế hơn 57 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Luỹ kế 9 tháng đầu niên độ 2021-2022, Mía đường Sơn La đạt gần 651 tỷ đồng doanh thu, tăng 
14,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 43% lên trên 125 tỷ đồng, vượt 67% chỉ tiêu lợi 
nhuận được giao cho cả năm. EPS 9 tháng đạt 12.801 đồng. 

Tính đến ngày 31/3, Mía đường Sơn La có 543 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.  
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Mía đường Lam Sơn còn cách xa mục tiêu lợi nhuận năm 

Trong ba tháng đầu năm, dù doanh thu thuần của CTCP Mía đường Lam Sơn 
(Mã: LSS) giảm 7,7% song nhờ giá vốn giảm mạnh nên công ty vẫn ghi nhận lãi 

sau thuế tăng gần 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên mức lợi nhuận sau thuế quý III niên 
độ 2021 - 2022 cũng chỉ đạt chưa tới 7,2 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng hơn 5,8 tỷ đồng, gần gấp đôi 
cùng kỳ niên độ trước đó. 

Luỹ kế 9 tháng, Moá đường Lam Sơn đạt 1.276 tỷ đồng doanh thu thuần, gần 21 tỷ đồng lợi nhuận 
sau thuế; tăng gần 25% về doanh thu và tăng 160,5% về lợi nhuận so với ba quý đầu niên độ   
2020 - 2021. 

Niên độ 2021 - 2022, doanh nghiệp đặt kế hoạch 2.600 tỷ đồng doanh thu, gần 100 tỷ lợi nhuận 
trước thuế. 

Với 26,3 tỷ lợi nhuận trước thuế đạt được trong 9 tháng, công ty mới đạt 26% mục tiêu lợi nhuận 
năm và khoảng 49% chỉ tiêu doanh thu. 

 

Giá đường hỗ trợ lợi nhuận Mía đường Kon Tum 

Ba tháng đầu năm, Mía đường Kon Tum ghi nhận doanh thu thuần đi ngang so với 
cùng kỳ với 109 tỷ đồng. Dù chi phí tài chính và bán hàng tăng mạnh song nhờ giá 

vốn hàng bán giảm sâu nên công ty vẫn lãi sau thuế gần 3,9 tỷ đồng, cải thiện so với mức lãi    
658 triệu đồng cùng kỳ năm trước. 

Doanh nghiệp cho biết lý do lợi nhuận tăng mạnh là nhờ giá cả thị trường mặt hàng đường tăng 
dẫn đến lãi gộp tăng.
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Bộ Công Thương 

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) 

Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 

Cục Bảo vệ thực vật 

Tổng cục Hải quan 

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) 

Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC) 

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc 
(FAO) 

Reuters 

Chứng khoán Agribank  

 

Báo cáo “Thị trường đường tháng 4/2022” 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. 

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. 

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. 
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