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Nhận xét

Trước tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong nước và trên thế giới, đầu tư nước ngoài tại Việt 
Nam năm 2021 vẫn ghi nhận một số kết quả khả quan. Cụ thể:

● Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký năm 2021 đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2020. Hình thức đầu 
tư dài hạn – đầu tư trực tiếp vào Việt Nam vẫn được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, điều này thể hiện 
qua việc cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký tăng thêm trong năm nay đều ghi nhận mức tăng trưởng dương. 
Đáng chú ý, vốn đăng ký điều chỉnh/tăng thêm có sự tăng mạnh – tăng 40,6% so với năm trước. Tuy nhiên, 
hình thức đầu tư gián tiếp (góp vốn, mua cổ phần) của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam lại có sự sụt giảm, 
giảm 7,8% so với năm trước.

● Tổng vốn thực hiện năm 2021 có sự giảm nhẹ 1,2% so với năm 2020, tuy nhiên, đây vẫn được coi là mức giảm 
“khả quan” nếu xét trong bối cảnh kinh tế - xã hội của Việt Nam năm vừa qua. Do dịch bệnh diễn biến phức 
tạp, nhiều địa phương đã phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, giãn cách xã hội kéo dài, khiến 
cho các hoạt động kinh tế - đầu tư bị ảnh hưởng nặng nề. Vì vậy, việc nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 
vẫn thực hiện được các kế hoạch đầu tư như đã đăng ký là một thành quả đáng ghi nhận.

Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam năm 2021
(Nguồn: Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
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Tốp 8 địa phương có số vốn FDI đăng ký mới nhiều nhất năm 2021

Tốp 8 đối tác có số vốn FDI đăng ký mới nhiều nhất tại Việt Nam năm 2021

Nhận xét

● Năm 2021, Long An là địa phương có số vốn đăng ký cấp mới nhiều nhất với 3,5 tỷ USD, chiếm 23,1% tổng 
số vốn FDI đăng ký mới của cả nước. Phần lớn số vốn này là từ Dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II 
(Singapore) với tổng vốn đăng ký trên 3,1 tỷ USD.

● Sau Long An, Cần Thơ là địa phương thu hút vốn FDI đăng ký mới lớn thứ 2 trong năm 2021 nhờ vào việc thu 
hút được 01 dự án lớn - Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (Nhật Bản) với tổng vốn đăng ký trên 1,3 tỷ USD. 

● Với việc cấp mới 126 dự án với tổng vốn đăng ký cấp mới lên đến gần 1,2 tỷ USD, Bắc Ninh là điểm đến thu 
hút FDI đăng ký mới lớn thứ 3 tại Việt Nam năm 2021.

Nhận xét

● Singapore năm thứ 3 liên tiếp là đối tác đầu tư trực tiếp lớn nhất của Việt Nam. Năm 2021, Singapore đã đầu 
tư tổng cộng 6,1 tỷ USD vào Việt Nam - chiếm khoảng 40% tổng vốn đăng ký cấp mới của nước ta, trong đó 
có 3,1 tỷ USD đầu tư vào Dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II (Singapore) – dự án FDI lớn nhất trong năm 
nay của Việt Nam.

● Nhật Bản và Hồng Kông (Trung Quốc) lần lượt là 2 khu vực tiếp theo có đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam trong 
năm 2021 với tổng vốn đăng ký cấp mới lần lượt là 2,8 tỷ USD và 1,7 tỷ USD.

Năm 2021, Nhật Bản có 2 dự án mới nổi bật là Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II tại Cần Thơ (vốn đăng ký 
1,3 tỷ USD) và Dự án nhà máy sản xuất giấy Kraft Vina tại Vĩnh Phúc (vốn đăng ký 611,4 triệu USD), còn Hồng 
Kông (Trung Quốc) có 01 dự án mới nổi bật đầu tư vào Việt Nam là Dự án Công nghệ tế bào quang điện Jinko 
Solar PV Việt Nam (vốn đăng ký 498 triệu USD).

3.519

500

0

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Long An
Ninh Minh

Bình 

1.317
1.171

1.012
703 687 630 622

6.105

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

0

2.790

1.672 1.664
1.199

398 285 220

Singapore
Virgin

Trung


