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Nhận xét:
● Nếu như tổng vốn đầu tư nước ngoài thực hiện năm 2021 giảm do tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, 

thì đến 6 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài đã có sự trở lại và đạt 
mức tăng trưởng là 8,9%. Điều này cho thấy các doanh nghiệp nước ngoài đang không ngừng phục hồi, duy 
trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh khi dịch bệnh đang ngày một được kiểm soát.

● Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 14,03 tỷ USD, giảm 8,1% do tác động từ 
việc vốn đăng ký cấp mới giảm tới gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Lý giải cho sự sụt giảm mạnh này là 
do các nhà đầu tư nước ngoài đang tập trung vào hình thức điều chỉnh/tăng thêm vốn đăng ký (tăng 65,5%) 
và hình thức đầu tư gián tiếp (góp vốn, mua cổ phần), tăng 41,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022
(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 
6 tháng đầu năm 2022

Tốp 8 đối tác có số vốn FDI đăng ký mới nhiều nhất tại Việt Nam 
6 tháng đầu năm 2022

Nhận xét:

● Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bình Dương là địa phương có số vốn đăng ký cấp mới nhiều nhất với gần 1,8 
tỷ USD cho 31 dự án, chiếm 36,2% tổng vốn FDI đăng ký cấp mới của cả nước. Phần lớn số vốn này là từ Dự 
án xây dựng nhà máy sản xuất tại KCN VSIP III của Tập đoàn Lego (Đan Mạch) với tổng vốn đăng ký trên 1,3 
tỷ USD.

● Sau Bình Dương, Hải Phòng và Thái Nguyên là 02 tỉnh thành có vốn đăng ký mới đứng thứ 2 và thứ 3 của Việt 
Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký mới lần lượt là 586 triệu USD với 37 dự án và 320 triệu USD với 5 dự án cấp 
mới.

Nhận xét:

● Sáu tháng đầu năm 2022, Đan Mạch đã vượt Singapore trở thành quốc gia có vốn đăng ký cấp mới nhiều 
nhất vào Việt Nam với Dự án xây dựng nhà máy sản xuất tại KCN VSIP III của Tập đoàn Lego (Đan Mạch) với 
tổng vốn đầu tư là 1,32 tỷ USD, chiếm 36% tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới của cả nước.

● Sau Đan Mạch, Singapore và Trung Quốc lần lượt là 02 quốc gia có vốn đầu tư đăng ký mới nhiều nhất vào 
Việt Nam, với tổng vốn đăng ký cấp mới lần lượt là 1,16 tỷ USD và 0,63 tỷ USD.




