
Đáng chú ý là tập đoàn Microsoft đã 

công bố đóng cửa hai nhà máy sản 

xuất điện thoại Nokia ở Trung Quốc để 

chuyển sang Việt Nam. Tập đoàn này 

sẽ mở rộng nhà máy 210 triệu USD ở 

khu công nghiệp (KCN) Việt Nam -

Singapore đặt tại Bắc Ninh và tăng 

gấp ba số nhân công của hai nhà máy 

cũ. 

Sự nhạy bén của các nhà đầu tư 

Singapore 

Quan hệ đối tác kinh tế toàn diện khu 

vực (RCEP) và Cộng đồng Kinh tế 

ASEAN (AEC), trong đó Việt Nam và 

Singapore là thành viên, tạo điều kiện 

cho các cơ hội đầu tư song phương. 

KCN Việt Nam - Singapore (VSIP), đặt 

tại tỉnh Quảng Ngãi, đến nay đã thu 

hút 7,8 triệu USD vốn FDI kể từ khi 

khai trương vào cuối năm 2013. 

Tập đoàn Mapletree Singapore đã 

cam kết đầu tư khoảng một tỷ USD 

cho việc phát triển các KCN, tòa nhà 

văn phòng và căn hộ ở Việt Nam trong 

thời gian tới. Các nhà đầu tư 

Singapore khác như Famed Banyan 

Tree, Keppel Land và Capital Land 

cũng thông báo kế hoạch đầu tư vào 

những dự án bất động sản quy mô lớn 

tại Việt Nam. 

Cải cách luật pháp 

Chính phủ đã yêu cầu các địa phương 

thu nhỏ quy mô, thậm chí đóng cửa 

một số KCN có tỷ lệ thuê thấp để dành 

chỗ cho các kế hoạch phát triển khác. 

KCN Ba Thiên ở tỉnh Vĩnh Phúc, KCN 

Cam Ranh ở tỉnh Khánh Hòa đã bị thu 

hồi giấy chứng nhận đầu tư. 

Riêng đối với ngành công nghiệp dệt 

may, rất nhiều địa phương sẽ chỉ ưu 

tiên những nhà đầu tư có công nghệ 

cao và số lượng nhân công hạn chế  

vì lý do môi trường.  

 

 

 

 

Ngành dệt may thu hút vốn 

đầu tư nước ngoài vào các 

khu công nghiệp trong nửa 

năm đầu 2015. 

Trong nửa đầu năm 2015, những 

dự án công nghiệp dệt may quy mô 

lớn được phê duyệt đã thúc đẩy 

lĩnh vực sản xuất, đóng góp 4,18 tỷ 

USD tương đương 76% nguồn vốn 

đầu tư nước ngoài mới (FDI) vào 

Việt Nam.  

Ngành dệt may, FDI, 1H 2015 

 
 

Động lực từ Hiệp định hợp tác 

xuyên Thái Bình Dương (TPP) 

 

Ngành vải sợi - dệt may được kỳ 

vọng sẽ phát triển với tốc độ 2 con 

số khi TPP được kí kết, mặc dù 

Hiệp định này đã chưa được thống 

nhất vào cuối tháng Bảy vừa qua. 

TPP sẽ ràng buộc các loại vải và 

hàng may mặc xuất khẩu phải có 

nguồn gốc nguyên liệu từ các nước 

tham gia vào Hiệp định. Do đó, rất 

nhiều nhà đầu tư từ Trung Quốc, 

Đài Loan và Hồng Kông đã lên kế 

hoạch đầu tư để đón đầu cơ hội 

này. 
 

Một nghiên cứu gần đây của ngân 

hàng Standard Chartered cho thấy 

có một sự dịch chuyển vốn đầu tư 

từ Trung Quốc sang các nước 

trong khối ASEAN để tận dụng cơ 

hội từ TPP sắp tới. Gần 44% người 

tham gia nghiên cứu chọn Việt Nam 

do có một thị trường nội địa rất lớn, 

29% nêu lý do chi phí hoạt động 

thấp và 18% là nhân công dồi dào. 
 

 

Tổng nguồn cung cả nước 

 

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

tính đến tháng Bảy năm 2015, Việt Nam có 

tổng số 299 KCN với tổng diện tích đất tự 

nhiên khoảng 84.000 ha, trong đó tổng diện 

tích đất cho thuê là 56.000 ha (66%). Diện 

tích đã được cho thuê là khoảng 26.000 ha, 

bằng 46% tổng diện tích đất cho thuê.  

 

Cụ thể, 212 KCN đang hoạt động với diện 

tích đất tự nhiên 60.000 ha, và 87 KCN với 

24.000 ha đất đang được giải phóng mặt 

bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng. 

 

KCN trọng điểm phía Nam (SKEZ) 

 

SKEZ bao gồm Tp. HCM và các tỉnh lân cận 

như Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Bà 

Rịa  - Vũng Tàu. 

 

SKEZ bao gồm 106 khu công nghiệp đang 

hoạt động với tổng diện tích 33.500 ha. Các 

KCN này có lợi thể là đều nằm gần đường 

quốc lộ, đường liên tỉnh, cảng biển, và cảng 

hàng không quốc tế. 

 

KCN trọng điểm phía Bắc (NKEZ) 

 

NKEZ bao gồm bảy tỉnh/thành, gồm có: Hà 

Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng 

Yên, Quảng Ninh và Hải Dương. 

 

Có 46 khu công nghiệp (KCN) trong NKEZ, 

với tổng diện tích hơn 12.100 ha. Hầu hết 

các KCN nằm dọc theo Quốc lộ 5 (Hà Nội - 

Hải Phòng), đường cao tốc Thăng Long - 

Nội Bài, Quốc lộ 2, và Quốc lộ 18 (Bắc Ninh 

- Móng Cái). 
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Báo cáo tình hình hoạt động 
các khu công nghiệp 

Nghiên cứu của Savills Toàn cầu 
Việt Nam 

 

 



 

Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Tp.HCM là trung tâm kinh tế của 

SKEZ nên nhận được số lượng 

dự án FDI lớn nhất. Chỉ tính riêng 

trong nửa đầu năm 2015, các 

doanh nghiệp Anh quốc đầu tư 

nhiều nhất vào Tp.HCM, chiếm 

59% vốn FDI, theo sau là các nhà 

đầu tư đến từ quần đảo British 

Virgin (15%) và Hàn Quốc đứng 

thứ 3 (10%). 

 

Trong Q1/2015, Tp.HCM có 16 

KCN đang hoạt động với 2.300 ha 

diện tích đất cho thuê. Địa 

phương này đã thu hút 425 triệu 

USD từ FDI, tăng 50% so với năm 

ngoái. 

 

Tp.HCM đã công bố kế hoạch mở 

7 KCN mới, bao gồm 2.000 ha, để 

đón dòng vốn FDI trong ngành dệt 

may, dịch vụ và các ngành chế 

biến thực phẩm. 

 

 

 

Phát triển cơ sở hạ tầng  

 

Trong những năm gần đây, 

Tp.HCM đã áp dụng chính sách 

thuế ưu đãi để khuyến khích các 

doanh nghiệp mới hoạt động 

trong các ngành công nghiệp 

công nghệ cao và các ngành khoa 

học liên quan. 

 

Để chào đón các nhà đầu tư 

nước ngoài, cơ sở hạ tầng của 

Tp.HCM đã và đang phát triển 

nhanh chóng với nhiều dự án 

đang được tiến hành, như đường 

cao tốc Tp.HCM - Long Thành, 

tuyến metro số 1 và các đường 

vành đai của thành phố. Đầu năm 

2016, hai tuyến đường trọng điểm 

sẽ khởi công xây dựng gồm tuyến 

đường vành đai 3 kết nối với 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

và đường cao tốc Bến Lức - Long 

Thành. 

 

Các KCN Tp.HCM 

 
 

 

  

Nguồn cung Tp HCM & các tỉnh phía  Nam 
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Nghiên cứu của Savills Toàn cầu 
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BIỂU ĐỒ 2 

BIỂU ĐỒ 1 

 

Giá thuê 

 

STT KCN
Đất cho 

thuê (ha)
Công suất

Giá thuê 

(USD/m 2)

Thời hạn 

hiệu lực 

(năm)

1 Hòa Phú 100            88% 60-70 47

2 Cát Lái II 137            95% 80-100 46

3 Đông Nam 203            28% 60-70 43

4 An Hạ 124            23% 65-75 43

5 Hiệp Phước 300            92% 100-130 43

6 Tân Phú Trung 363            74% 65-75 39

7 Phong Phú 90              100% - 36

8 Linh Trung II 40              100% - 35

9 Lê Minh Xuân 120            95% 90-110 32

10 Tân Bình 24              90% 220-250 32

11 Tây Bắc Củ Chi 133            98% 40-50 32

12 Vĩnh Lộc A 259            95% 180-190 32

13 Tân Tạo 207            88% 242-286 32

14 Tân Thới Hiệp 120            90% 120-180 32

15 Bình Chiểu 30              95% 120-180 30

16 Linh Trung I 62              100% - 30

HCMC 2.310         81% 160 38

Báo cáo tình hình hoạt động 
các khu công nghiệp (tiếp) 



Các KCN Tp. HN 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội 

Có tổng số 12 KCN và khu công 

nghệ cao đang hoạt động tại Hà 

Nội với tổng diện tích đất 2.400 ha 

và khoảng 1.500 ha diện tích cho 

thuê. 

 

Tính đến tháng 4/2015, các KCN 

tại Hà Nội đã thu hút 55,1 triệu 

USD vốn đầu tư, tăng 52% so với 

năm ngoái. Có tổng cộng 588 dự 

án vào các KCN Hà Nội bao gồm 

312 dự án FDI với tổng vốn đăng 

ký 4,85 tỷ USD và 276 dự án đầu 

tư trong nước với hơn 530 triệu  

USD vốn đăng ký. 

Các nước châu Á như Nhật Bản, 

Trung Quốc và Hồng Kông tiếp tục 

là nhà đầu tư hàng đầu tại các 

KCN Hà Nội với các dự án tập 

trung vào kỹ thuật cơ khí, điện tử 

và các ngành công nghiệp hỗ trợ. 

 

Ngày 20/6/2015, 22,7km đầu tiên 

thuộc dự án đường cao tốc Hà Nội 

- Hải Phòng đã thông xe. Việc hoàn 

thành dự án này (trên 100km) vào 

năm 2016 sẽ góp một phần quan 

trọng trong việc kết nối Hà Nội, Hải 

Phòng và Quảng Ninh cũng như 

các khu kinh tế trọng điểm phía 

Bắc (NKEZ) và cảng Hải Phòng.  

Nguồn cung Tp. HN & các tỉnh lân cận 

 

 

 

Giá thuê 
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BIỂU ĐỒ 5 

BIỂU ĐỒ 4 

Savills plc 

Savills là tập đoàn cung cấp các dịch vụ bất động sản hàng đầu 
trên thế giới, được niêm yết trên Sàn Chứng Khoán London. 
Công ty thành lập năm 1855 giàu truyền thống với sự phát triển 
vượt bậc. Chúng tôi có mạng lưới quốc tế với trên 600 văn 
phòng và chi nhánh trên khắp Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á Thái 
Bình Dương, Châu Phi và Trung Đông. 
 
Báo cáo này được Công ty Savills thực hiện chỉ để cung cấp 
thông tin. Nội dung không thể được công bố, sao chép hay trích 
dẫn một phần hoặc toàn bộ. Nội dung cũng không thể được sử 
dụng làm cơ sở cho bất cứ hợp đồng, thỏa thuận, giao kèo hoặc 
tài liệu nào khác mà không có sự đồng ý trước. Chúng tôi nỗ lực 
thực hiện để đảm bảo tính chính xác của báo cáo, tuy nhiên 
Savills không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp 
hay do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng tài liệu này. Bản báo 
cáo này không được quyền sao chép lại toàn bộ hay một phần 
dưới mọi hình thức nếu không được sự đồng ý bằng văn bản 
của Savills. © Công ty TNHH Savills Vietnam. 
 

 

 

Nghiên cứu Savills 

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 

 

Trần Tấn 

Trưởng Bộ phân  

Nghiên cứu & Tư vấn, HN 

+84 4 3946 1300. Ext: 178 

DThuHang@savills.com.vn 

Troy Griffiths 
Phó giám đốc Điều hành 

Savills Việt  Nam 

+84 8 3823 9205. Ext: 178 

TGriffiths@savills.com.vn 

 

Quản lý cấp cao 

Nghiên cứu & Tư vấn, Tp.HCM 

+84 8 3823 9205. Ext: 173 

TTan@savills.com.vn 

 

Đỗ Thị Thu Hằng 

STT KCN
Đất cho 

thuê (ha)
Công suất

Giá thuê 

(USD/m 2)

Thời hạn 

hiệu lực 

(năm)

1 Sài Đồng B 51 100% 90 - 110 34

2 Bắc Thăng Long 206 100% 90 - 100 34

3 Nam Thăng Long (GĐ1) 21 99% 120 - 190 38

4 Hà Nội - Đại Từ 40 100% 130 - 150 32

5 Nội Bài 66 92% 131 - 150 31

6 Thạch Thất - Quốc Oai 104 100% 90 - 110 43

7 Quang Minh (GĐ1) 221 95% 100 - 150 39

8 Phú Nghĩa 170 65% 90 - 150 45

9 Thăng Long 200 100% 90 - 110 37

10 Kim Hoa 50 100% 50 - 80 41

11 KCN hỗ trợ Nam Hà Nội - Hanssip 50 - 100 - 140 49

12 Đông Anh 97 - 90 - 110 44

13 KCN công nghệ cao Hòa Lạc 550 18% 50 - 60 -

Báo cáo tình hình hoạt động 
các khu công nghiệp (tiếp) 


