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A. BÁO CÁO BAN CHUYÊN MÔN QUỸ
1. TÌNH HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM QUÝ 1 NĂM 2022
a, Tổng quan nền kinh tế
Theo nhận ịnh của Tổng cục Thống
kê, nền kinh tế nước ta 3 tháng ầu
năm 2022 ã ạt ược nhiều kết quả
tích cực, hầu hết các ngành, lĩnh vực
có xu hướng phục hồi và tăng trưởng
trở lại

Tốc ộ tăng GDP quý I/2022 so với cùng kì năm trước
6,45% 6,38%
4,72%

5,03%

4,58%
3,62%

3,51%
2,45%

GDP

Nông, lâm nghiệp và Công nghiệp và xây
thủy sản
dựng
Quý I/2021

Dịch vụ

Quý I/2022

Tăng trưởng kinh tế quý I năm nay so với cùng kỳ năm trước ạt mức khá
5,03%, cao hơn tốc ộ tăng 4,72% của quý I/2021 và 3,66% của quý I năm
2020. Trong ó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,45%, óng góp
5,76% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng
6,38%, óng góp 51,08%; khu vực dịch vụ tăng 4,58%, óng góp 43,16%.
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Về cơ cấu nền kinh tế quý I năm 2022, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản
chiếm tỷ trọng 10,94%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,97%; khu vực
dịch vụ chiếm 41,70%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,39% (Cơ cấu
tương ứng của cùng kỳ năm 2021 là 11,61%; 36,61%; 42,38%; 9,40%).

Cơ cấu nền kinh tế quý I năm 2022
9,39%

10,94%
Nông, lâm nghiệp và thủy
sản
Công nghiệp & Xây dựng

Dịch vụ

41,70%

37,97%
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp
sản phẩm

Về cơ cấu nền kinh tế quý I năm 2022, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản
chiếm tỷ trọng 10,94%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,97%; khu vực
dịch vụ chiếm 41,70%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,39% (Cơ cấu
tương ứng của cùng kỳ năm 2021 là 11,61%; 36,61%; 42,38%; 9,40%).
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b, Một số ngành tiêu biểu
Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong quý I/2022 tổng mức bán lẻ
hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước ạt 1.318 nghìn tỷ ồng, tăng
4,4% so với cùng kỳ 2021. Hoạt ộng sản xuất kinh doanh dần ược phục hồi,
tổng vốn ăng ký vào nền kinh tế tăng 21%, trong ó vốn ăng ký tăng thêm
của các doanh nghiệp ang hoạt ộng tăng 34,5%. Đáng chú ý, Quý I/2022
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất iều hành,
hỗ trợ nền kinh tế phục hồi. Hoạt ộng kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng ổn
ịnh, doanh thu quý I/2022 ước tính tăng 13%. Thị trường chứng khoán có
nhiều triển vọng tích cực với mức vốn hóa thị trường cổ phiếu ước tính tăng
28% so với cùng kỳ 2021. Vốn ầu tư thực hiện toàn xã hội quý I/2022 theo giá
hiện hành tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2021 cho thấy tín hiệu tích cực trong
việc huy ộng và sử dụng vốn ầu tư, ây là ộng lực quan trọng óng góp
cho tăng trưởng kinh tế năm 2022. Tính chung quí I/2022, tổng kim ngạch
xuất, nhập khẩu hàng hóa ạt 176,35 tỷ USD, tăng
14,4% so với cùng kỳ 2021, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu
809 triệu USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 2,76 tỷ USD), nhập siêu dịch vụ
quý I/2022 là 4,1 tỷ USD.
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Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản
Sản xuất nông nghiệp quý I/2022 tuy diễn ra trong iều kiện thời tiết tương
ối thuận lợi cho lúa ông xuân sinh trưởng và phát triển nhưng do diễn biến
phức tạp của dịch COVID-19 ã ảnh hưởng lớn ến hoạt ộng sản xuất và
tiêu thụ nông sản. Chăn nuôi ang trong à hồi phục nhưng gặp khó khăn do
giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Sản xuất lâm nghiệp phát triển, chế biến và
xuất khẩu gỗ những tháng ầu năm 2022 có nhiều tín hiệu tích cực. Hoạt
ộng nuôi trồng, chế biến thủy sản khôi phục mạnh mẽ, giá cá tra tăng cao
về mức kỷ lục năm 2018 sau hơn hai năm liên tiếp ở mức thấp, giá tôm cũng
có xu hướng tăng. Sản lượng khai thác thủy sản giảm do giá xăng dầu tăng
cao, nhiều tàu cá nằm bờ.
Giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp quý I/2022 tăng 2,35% so với cùng kỳ
2022, óng góp 0,22 iểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm
của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 3,86% nhưng chiếm tỷ trọng
thấp nên chỉ óng góp 0,02 iểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 2,54%,
óng góp 0,05 iểm phần trăm.
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Khu vực công nghiệp và xây dựng
Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, sản xuất công nghiệp trong quý
I/2022 khởi sắc khi các doanh nghiệp ã chủ ộng hơn về lao ộng và kế
hoạch sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn ể phục hồi, mở rộng sản
xuất. Ngành công nghiệp quý I/2022 tăng 7,07% so với cùng kỳ năm trước,
cao hơn mức tăng 6,44% của quý I năm 2021, óng góp 2,42 iểm phần trăm
vào tốc ộ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế.
Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục óng vai trò ộng lực dẫn
dắt tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 7,79%, óng góp 2,05 iểm
phần trăm. Ngành khai khoáng tăng trưởng dương 1,23% do khai thác than
và quặng kim loại tăng, làm tăng 0,04 iểm phần trăm mức tăng tổng giá
trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Ngành xây dựng tăng 2,57%, thấp hơn
tốc ộ tăng 6,53% của quý I năm 2021, óng góp 0,16 iểm phần trăm.
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Khu vực Dịch vụ
Khu vực dịch vụ trong quý I/2022 tăng trưởng khởi sắc khi nhiều hoạt ộng
dịch vụ sôi ộng trở lại. Đóng góp của một số ngành dịch vụ thị trường có tỉ
trọng lớn vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của quý I năm nay như sau:
Hoạt ộng tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,75% so với cùng kỳ năm
trước, óng góp 0,54 iểm phần trăm; ngành vận tải, kho bãi tăng 7,06%,
óng góp 0,43 iểm phần trăm; ngành bán buôn và bán lẻ tăng 2,98%,
óng góp 0,31 iểm phần trăm; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 1,79%,
làm giảm 0,04 iểm phần trăm.
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2. CÁC DOANH NGHIỆP BESTB ĐANG THẨM ĐỊNH
Tên doanh nghiệp

Điểm mạnh

Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hóa chất

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI KIỀM
SAPHIA PHARMA

- Các sản phẩm có nguồn gốc
rõ ràng, nguyên liệu từ thảo
dược, giúp cân bằng kiềm trong
cơ thể, ược kiểm soát chất
lượng chặt chẽ
- Sản phẩm a dạng, ược chế
biến và óng gói tiện lợi, giá cả
hợp lý
- Kênh phân phối a dạng, rộng
rãi từ các ại lý của công ty và
cả trên các sàn thương mại iện
tử

Thị trường hóa chất phục hồi sau dịch Covid 19, các sản
phẩm của các doanh nghiệp ngày càng ạt chất lượng
cao, tỷ suất lợi nhuận của ngành cao
Doanh nghiệp về du lịch

CÔNG TY TNHH
MINH HỢP

Xây dựng khu du lịch trên quy
mô lớn, gần với ịa iểm du lịch
thác Đăng Mò, ít ối thủ cạnh
tranh

Thị trường chịu ảnh hưởng lớn từ ại dịch Covid 19 trong
thời gian vừa qua, nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt
ộng. Dự kiến trong thời gian tời có nhiều chính sách mở
cửa thị trường du lịch sẽ phục hồi.
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Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN DOANH
NGHIỆP VIỆT THÁI

Điểm mạnh

- Các sản phẩm có nguồn ầu
vào ổn
ịnh.
- Đội ngũ nhân viên tâm huyết,
chủ ộng và không ngừng học
hỏi nhằm nâng cao chuyên
môn, áp
ứng nhu cầu công việc, Đội ngũ
ban lãnh ạo có bề dày kinh
nghiệm về quản lý iều hành.
- Thị trường của doanh nghiệp
là trong nước. Các sản phẩm
ngày càng nâng cao chất lượng
và ược nhiều khách hàng ưa
chuộng hơn. Công ty có những
sản phẩm chất lượng cao, sản
phẩm phong phú a dạng về
chủng loại, mẫu mã. Công ty
ang có những khách hàng và
các ại lý thân quen,...

Ngành công nghiệp chế tạo cũng ã có sự tăng trưởng
mạnh trong các tháng ầu năm, nguồn doanh thu và tệp
khách hàng ổn ịnh.
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Tên doanh nghiệp

Điểm mạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ VÀ TOÀN
CẦU (VNCHECK)

- Là một trong những doanh
nghiệp tiên phong trong ứng
dụng thành tựu khoa học, công
nghệ trong quy trình TXNG. Áp
dụng IoT, Ai, Blockchain...
- Sản phẩm ứng dụng công
nghệ tiên tiến, giúp nâng cao
tính cạnh tranh
- Đáp ứng ược các hệ thống
quản lý chất lượng và các tiêu
chuẩn xuất khẩu sang một số
thị trường khó tính như: Hoa Kỳ,
Nhật Bản, EU,…
- Đóng góp to lớn vào công
cuộc ẩy lùi vấn nạn hàng giả
hàng nhái ang gây nhức nhối
trong xã hội.

Đời sống con người ngày càng nâng cao, nhu cầu về các
sản phẩm sạch cũng ngày một tăng. Vì vậy việc truy xuất
nguồn gốc ngày càng phổ biến, thị trường ngày một
tăng, áp dụng nhiều khoa học công nghệ
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B. BÁO CÁO BAN ĐỐI NGOẠI
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM

Kinh tế - xã hội nước ta 3 tháng ầu năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn
duy trì à hồi phục, các hoạt ộng sản xuất ược ẩy mạnh, chuỗi cung ứng toàn cầu bắt
ầu ược khơi thông. Tuy nhiên, xung ột giữa Nga và U-crai-na ã tạo ra một cuộc
khủng hoảng nhân ạo lớn ảnh hưởng ến hàng triệu người và là một cú sốc ảnh hưởng
nặng nề ến tăng trưởng toàn cầu. Giá các loại hàng hóa trên thị trường thế giới tăng cao,
ặc biệt là giá dầu thô, khí ốt tự nhiên và khí tự nhiên hóa lỏng tăng mạnh nhất kể từ năm
2011, tạo áp lực lớn ến lạm phát toàn cầu. Dự báo gần ây về tăng trưởng toàn cầu năm
2022 của các tổ chức quốc tế ều giảm so với các dự báo ưa ra trước ó.
Trong nước, với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế ể không lỡ nhịp với à phục hồi
của kinh tế thế giới, ồng thời ạt ược mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII, ngày
30/01/2022, Chính phủ ã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và
phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính
sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình. Các Bộ, ngành, ịa phương ã tập trung xây
dựng kế hoạch hành ộng ể thực hiện ồng bộ các giải pháp. Cùng với ó, sự ủng hộ của
nhân dân cả nước và niềm tin của cộng ồng doanh nghiệp, Chương trình phục hồi và
phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ ã phát huy tác ộng, hiệu quả, tạo ộng lực khôi
phục và phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Kinh tế-xã hội nước ta ba tháng ầu năm
2022 ã ạt ược nhiều kết quả tích cực, hầu hết các ngành, lĩnh vực có xu hướng phục hồi
và tăng trưởng trở lại.
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Về tình hình ầu tư: Vốn ầu tư thực hiện toàn xã hội trong quý I năm 2022 tăng
trưởng tích cực, vốn ầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ạt mức cao
nhất so với quý I của các năm 2018-2022, cho thấy tín hiệu tích cực trong việc huy
ộng và sử dụng vốn ầu tư, ây là ộng lực quan trọng óng góp cho tăng trưởng
kinh tế năm 2022.

Nguồn : Theo Tổng Cục thống kê
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II. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ
Vốn ầu tư thực hiện toàn xã hội quý I/2022 theo giá hiện hành ước ạt 562,2
nghìn tỷ ồng, tăng 8,9 % so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Vốn khu vực Nhà
nước ước ạt 136,5 nghìn tỷ ồng, chiếm 24,3% tổng vốn, tăng 9,3%; Vốn khu vực
ngoài nhà nước ước ạt 323,1 nghìn tỷ ồng, chiếm 57,5% tổng vốn, tăng 9,1%; Vốn
ầu tư trực tiếp nước ngoài ạt 102,6 nghìn tỷ ồng, chiếm 18,2% tổng vốn, tăng
7,9%. Tiếp nối à phục hồi kinh tế từ quý 4 năm 2021 do kiểm soát tốt dịch
Covid-19 cũng như thực hiện hiệu quả Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về
thích ứng an toàn và linh hoạt trong iều iện bình thường mới, trong quý I/2022,
tình hình sản xuất kinh doanh và ầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết
các ngành, lĩnh vực, ịa phương trong xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại.
Đồng thời Chính phủ ang triển khai các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế-xã hội nhằm
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo iều kiện cho doanh nghiệp giảm thiểu
thiệt hại, duy trì và mở rộng hoạt ộng sản xuất – kinh doanh, tạo à cho tăng
trưởng huy ộng và thực hiện vốn ầu tư. Theo ó, vốn ầu tư thực hiện quý
I/2022 của khu vực ngoài Nhà nước so với cùng kỳ ạt 9,1%; vốn ầu tư thực hiện
của khu vực có vốn ầu tư nước ngoài ã tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ
2021, tăng 7,9%.

19
13
11

Bước sang năm 2022, dòng vốn ầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
ược kỳ vọng sẽ khởi sắc trở lại nhờ những chính sách thu hút ầu tư hấp
dẫn và chủ trương mở cửa trở lại nền kinh tế sau hai năm óng cửa bởi
dịch bệnh Covid-19. Tổng vốn ầu tư nước ngoài ăng ký vào Việt Nam
tính ến 20/3/2022 ạt 8,91 tỷ USD, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm trước.
Vốn ăng ký cấp mới có 322 dự án ược cấp phép với số vốn ăng ký ạt
3,21 tỷ USD, tăng 37,6% về số dự án và giảm 55,5% về số vốn ăng ký so với
cùng kỳ năm trước; trong ó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ược
cấp phép mới ầu tư trực tiếp nước ngoài 3 lớn nhất với số vốn ăng ký
ạt 2,19 tỷ USD, chiếm 68,2% tổng vốn ăng ký cấp mới; hoạt ộng kinh
doanh bất ộng sản ạt 599,9 triệu USD, chiếm 18,7%; các ngành còn lại
ạt 422,7 triệu USD, chiếm 13,1%.
Vốn ăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà ầu tư nước ngoài có 734 lượt
với tổng giá trị góp vốn 1,63 tỷ USD, tăng 102,6% so cùng kỳ năm trước.
Trong ó có 341 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn iều lệ của
doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 819,7 triệu USD và 393 lượt nhà ầu tư
nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn iều lệ với
giá trị 811,4 triệu USD. Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà ầu
tư nước ngoài, vốn ầu tư vào hoạt ộng kinh doanh bất ộng sản ạt
992,9 triệu USD, chiếm 60,9% giá trị góp vốn; ngành công nghiệp chế biến,
chế tạo ạt 300,6 triệu USD, chiếm 18,4%; ngành còn lại 337,7 triệu USD,
chiếm 20,7%.
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Các số liệu trên cho thấy các nhà ầu tư nước ngoài ã coi Việt Nam là iểm
ến ầu tư an toàn, thể hiện niềm tin về môi trường ầu tư kinh doanh, tiếp tục
mở rộng ầu tư tại Việt Nam, khi Việt Nam kiểm soát tốt dịch Covid-19, nền kinh
tế phục hồi và tăng trưởng trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Về ầu tư trong nước:
Trao ổi với Nhadautu.vn chiều 11/3, ông Hoàng Công Đoàn - Chủ tịch CLB Đầu
tư và Khởi nghiệp Việt Nam cho hay, "khẩu vị" của nhà ầu tư năm nay vẫn không
thay ổi, trọng tâm là các startup lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ.
"Đầu tư vào khởi nghiệp tuy rủi ro nhưng lợi nhuận khá cao, vì tăng trưởng của
startup rất nhanh. Do ó, các nhà ầu tư vẫn tiếp tục ổ xô vào ầu tư vào các
startup. Đây cũng là một trong những cơ hội ể cho các bạn trẻ khởi nghiệp gọi
vốn. Tôi cho rằng, năm nay nguồn vốn ầu tư vào startup tại Việt Nam xấp xỉ 2
tỷ USD", ông Đoàn nói.
Các chuyên gia công nghệ nhận ịnh trong thời ại hiện nay, việc ịnh hướng và
ẩy mạnh xu hướng xuất ngoại cho startup Việt Nam là một vấn ề lớn và trọng
tâm của quá trình thúc ẩy phát triển kinh tế quốc gia nói chung và lĩnh vực ổi
mới sáng tạo nói riêng.
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Bà Quỳnh Võ, Giám ốc Phát triển Zone Startups Việt Nam, chia sẻ: “Dòng vốn
ầu tư mạo hiểm vào startup Việt sẽ tiếp tục tăng trong năm 2022, nhưng sẽ có
sự phân hóa. 4 Nhà ầu tư ã trở nên thận trọng hơn vì dịch COVID-19. Tuy nhiên,
khi các startup chứng minh ược khả năng thu hút người dùng lớn như MoMo, Tiki
thì tiền ầu tư ổ vào các startup sẽ ngày càng nhiều hơn”.
Đáng chú ý, theo bà Quỳnh Võ, trong năm 2022 có thể sẽ có một làn sóng các
thế hệ nhà sáng lập cũ từ 4-5 năm trước quay trở lại khởi nghiệp một công ty
mới, khi các nhà sáng lập của startup ã dần hiểu ược thị trường và hiểu ược
ường i úng ắn cho một startup. Đây cũng là một làn sóng ã diễn ra tại
nhiều nước phát triển, hay trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia.
Đặc biệt, trong những năm gần ây, các lĩnh vực hoạt ộng của ngành Công
nghệ tài chính ang có tốc ộ tăng trưởng nhanh chóng. Trong ó, có các
doanh nghiệp công nghệ lớn như: FPT, Viettel, VNPT ang rất quan tâm ầu tư,
hỗ trợ cho hoạt ộng khởi nghiệp về công nghệ tài chính. Với tốc ộ tăng trưởng
như hiện tại, dự báo năm 2022, giá trị giao dịch của thị trường Fintech Việt Nam
tăng lên mức 10 - 11 tỷ USD và tăng mạnh hơn vào những năm sau.
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Về ầu tư của Việt Nam ra nước ngoài
Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 3 tháng ầu năm 2022 có 24 dự án
ược cấp mới giấy chứng nhận ầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 180,2
triệu USD, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước; có 03 lượt dự án iều chỉnh vốn
tăng 31,2 triệu USD, giảm 92,8%. Có 12 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận ầu tư
của Việt Nam, trong ó Lào là nước dẫn ầu với 64,3 triệu USD, chiếm 30,4% tổng
vốn ăng ký; Hoa Kỳ 34,5 triệu USD, chiếm 16,3%; Canada 34 triệu USD, chiếm
16,1%; Singapore 29,9 triệu USD, chiếm 14,1%; Indonesia 22,7 triệu USD, chiếm
10,8%. Tính chung tổng vốn ầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và
iều chỉnh) ạt 211,5 triệu USD, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước.

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, quý 1 ầu năm, vốn ầu tư ra nước ngoài cấp
mới tăng mạnh do có hai dự án lớn mới ược cấp giấy chứng nhận ăng ký ầu
tư. Đó là các dự án của Công ty cổ phần Giải pháp năng lượng Vines ầu tư
sang Mỹ và Canada.
Trong khi ó, vốn ầu tư iều chỉnh giảm mạnh do trong 3 tháng năm 2021 có
nhiều dự án lớn iều chỉnh tăng vốn. Ví dụ, dự án của Vingroup tại Mỹ iều chỉnh
tăng 300 triệu USD; dự án của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển
cao su Đông Dương 5tại Campuchia tăng 76 triệu USD và 1 dự án của Vinfast tại
Đức tăng 32 triệu USD. Chỉ riêng 3 dự án này ã chiếm tới 94,5% tổng vốn iều
chỉnh của 3 tháng năm 2021.
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Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, trong 3 tháng qua, các nhà ầu tư Việt
Nam ã ầu tư ra nước ngoài ở 8 ngành; trong ó, công nghiệp chế biến, chế
tạo dẫn ầu với 5 dự án ầu tư mới, tổng vốn ầu tư 96,75 triệu USD, chiếm gần
45,8% tổng vốn ầu tư.Ngành khai khoáng ứng thứ hai với 01 dự án ầu tư mới,
tổng vốn ầu tư 33,5 triệu USD, chiếm 14,6%; tiếp ến là hoạt ộng tài chính,
ngân hàng và bảo hiểm ạt 30,8 triệu USD, chiếm 14,6%; các ngành còn lại ạt
50,4 triệu USD, chiếm 23,8%.
Trong số các nước nhận ầu tư nhiều của Việt Nam, áng chú ý là Mỹ khi số vốn
ầu tư của Việt Nam vào nước này ang tăng nhanh. Cụ thể, tháng 1 ầu năm
Việt Nam ầu tư vào Mỹ với tổng vốn ầu tư 2,9 triệu USD. Trong 2 tháng ầu
năm 2022, tổng số vốn Việt Nam ầu tư vào Mỹ ạt 2,9 triệu USD và 3 tháng ầu
năm tăng nhanh chóng lên 34,5 triệu USD.
Một trong số các dự án quy mô lớn của Việt Nam tại nước ngoài phải kể ến dự
án xây nhà máy sản xuất xe iện và pin của VinFast tại Bắc Carolina, Mỹ. Dự án
có mức ầu tư lên tới 2 tỷ USD trong giai oạn 1 và sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm
cho lao ộng ịa phương. Giai oạn 1 của dự án này sẽ ược khởi công trong
năm 2022, ngay sau khi nhận ược giấy phép xây dựng, dự kiến vận hành vào
tháng 7/2024. Công suất giai oạn 1 dựkiến ạt 150.000 xe mỗi năm.
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III. TÌNH HÌNH GỌI VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
Về tình hình gọi vốn, Theo ông Hoàng Công Đoàn – Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi
nghiệp Việt Nam, vốn ầu tư khởi nghiệp Việt Nam năm 2022 có thể ạt xấp xỉ 2 tỷ
USD. Lĩnh vực ầu tư trọng tâm năm nay sẽ là nông nghiệp và công nghệ.

1. Sky Mavis: 135 triệu USD
Sau sự cố bị tấn công mạng blockchain, Sky Mavis, công ty ứng sau trò chơi Axie
Infinity, vẫn huy ộng ược 150 triệu USD ể hoàn trả cho người chơi. Lần huy ộng
vốn này ược nhiều tên tuổi lớn trong cộng ồng blockchain hỗ trợ như Binance, Animoca Brands, a16z, Dialectic, Paradigm và Accel. 6 Nekkei Asia ánh giá ộng thái
này là bước quan trọng nhằm lấy lại niềm tin từ người dùng sau vụ tấn công gây
chấn ộng công nghiệp ngành công nghiệp tiền iện tử. Sky Mavis cũng tuyên bố sẽ
phát hành bản nâng cấp lớn cho Axie Infinity vào ngày 7/4.
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2. Timo: 20 triệu USD
Ngay từ ầu năm 2022, ngân hàng số Timo ã công bố huy ộng ược 20 triệu USD
trong vòng gọi vốn mới, dẫn ầu bởi Square Peg. Quỹ ầu tư mạo hiểm này từng ầu
tư vào một số startup kỳ lân như Canva, FinAccel and AirWallex. Vòng gọi vốn còn có
sự tham gia của Jungle Ventures, Granite Oak, FinAccel, Phoenix Holdings và một số
nhà ầu tư khác.
Được thành lập vào năm 2015, Timo là một trong những nền tảng ngân hàng số ầu
tiên tại Việt Nam. Năm 2019, Timo công bố quan hệ ối tác chiến lược với Ngân hàng
Bản Việt. Theo thông tin trên trang web của Timo, ơn vị này ang hướng tới việc ạt
ược giấy phép ngân hàng số tại Việt Nam ể hoạt ộng như một ngân hàng số ộc
lập.

3. Jio Health: 20 triệu USD
Đầu tháng 3, Jio Health - startup trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có trụ sở tại Việt
Nam công bố hoàn tất vòng gọi vốn series B trị giá 20 triệu USD do quỹ ầu tư Heritas
Capital có trụ sở tại Singapore dẫn ầu. Các nhà ầu tư khác bao gồm
Fuchsia Ventures, Kasikorn Bank Group và nhà ầu tư hiện hữu Monk's Hill Ventures.
Jio Health thành lập năm 2014 với vai trò sử dụng công nghệ hiện ại ể cung cấp
dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu với chi phí phải chăng. Qua ứng dụng trên
smartphone, nền tảng này giúp hỗ trợ các y bác sĩ thăm khám và chăm sóc bệnh
nhân mọi lúc mọi nơi một cách thuận tiện hơn. Công ty hiện có 150 nhà cung cấp dịch
vụ chăm sóc a khoa trên nền tảng của mình.
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4. OKXE: 8,5 triệu USD.
Đến ầu năm 2022, OKXE Việt Nam ã huy ộng ược 8,5 triệu USD tương ương
với 200 tỷ ồng, từ 7 nhà ầu tư Hàn Quốc, trong ó có SB Partners và IMM
Investment. 7 Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất xa máy Việt Nam (VAMM),
trong 6 tháng ầu năm, thị trường Việt Nam bán ra 1,3 triệu xe máy. Về lượng tiêu
thụ xe máy mới hằng năm, Việt Nam xếp thứ tư trên thế giới, sau Ấn Độ, Trung
Quốc và Indonesia. Nếu thị trường sôi ộng trở lại trong thời gian sắp tới ây,
OKXE dự kiến tiếp cận ược 15% thị phần thông qua việc tăng cường hợp tác với
các cửa hàng mua bán xe trên toàn quốc.

5. Vinasamex: 5,8 triệu USD
Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất
khẩu Quế hồi Việt Nam (Vinasamex)
khởi ộng lộ trình chào bán cổ phần
lần ầu ra công chúng (IPO) năm 2026
với sự kiện kêu gọi vốn ầu tư cá nhân.
Công ty chào bán 15% cổ phần với
tổng giá trị 135 tỷ ồng, tương ương
mức phát hành 38.000 ồng/cổ
phần. Sau 10 năm thành lập, Vinasamex là thương hiệu quế hồi cao cấp
tiên phong tại Việt Nam xây dựng và
sản xuất theo chuỗi giá trị khép kín,
ồng hành bền vững với người nông
dân vùng cao, nâng tầm sản phầm
quế hồi Việt Nam trên thị trường quốc
tế.
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6. Startup Selex: 2,1 triệu USD
Dẫn ầu bởi Touchstone Partners, vòng
gọi vốn này có sự tham gia của ADB Ventures - quỹ ầu tư mạo hiểm của Ngân
hàng Phát triển Châu Á và Nextrans - quỹ
ầu tư mạo hiểm Hàn Quốc tại Việt Nam.
Số vốn nhận ược lần này sẽ ược Selex
sử dụng ể mở rộng hoạt ộng nghiên
cứu phát triển (R&D), quy mô sản xuất tại
nhà máy mới ở khu vực Hà Nội và bắt ầu
ưa sản phẩm vào vận hành chính thức
với các khách hàng doanh nghiệp ầu
tiên.
Việt Nam là thị trường xe máy lớn thứ 4 thế
giới. Mỗi năm, xe máy Việt Nam tiêu thụ
khoảng 5 tỷ USD xăng và tạo một nửa
lượng khí thải carbon trong
các phương tiện giao thông. Nhiều nhà sản xuất có kế hoạch giới thiệu xe máy
iện nhưng a phần tập trung vào thị trường B2C. Lĩnh vực này còn rất mới với
thị trường B2B, ặc biệt trong khâu giao vận logistics khi xe máy thường ược sử
dụng trong khâu giao hàng ở chặng cuối (last-mile delivery). Do ó, ây là thị
trường mà Selex tập trung ể áp ứng nhu cầu về xe máy iện, ước tính tăng
trưởng 30% mỗi năm
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7. Mạng xã hội ON: 1,1 triệu USD
Đến tháng 1/2022, ON ã thành công huy ộng 1,1 triệu USD trong vòng gọi vốn
hạt giống, dẫn dắt bởi Quỹ ầu tư mạo hiểm Touchstone Partners. ON hiện sở
hữu cộng ồng hàng triệu người quan tâm, thu hút hơn 10.000 ối tác bán hàng
trên nền tảng. Trong số ó, 90% là nữ, hiện ang sinh sống ở khu vực nông thôn
hoặc thành phố nhỏ. ON giúp người dùng bắt ầu bán hàng, chủ ộng thời gian
không làm việc bằng chiếc iện thoại thông minh kết nối internet. Nền tảng sẽ
phụ trách toàn bộ các vấn ề về vận hành, vận chuyển. Người dùng chỉ cần tập
trung vào việc bán hàng, chốt ơn và kiếm thêm thu nhập. Nhờ nền tảng này,
người bán hàng có thể tăng thu nhập thêm hàng triệu ồng mỗi tháng

