
Thị trường gạo Bắc Âu1.
T h ư ơ n g  v ụ  V i ệ t  N a m  t ạ i  T h ụ y  Đ i ể n

Các nước Bắc Âu (trong sách này đề cập đến là Thụy Điển, Đan Mạch, và Na Uy) là các nước
không trồng lúa gạo. Do vậy, các nước này phải nhập khẩu hoàn toàn gạo cho tiêu dùng và sản
xuất. Trong năm 2020, các nước Bắc Âu nhập khẩu 147.718 tấn gạo, trị giá 186,52 triệu USD,
trong đó, kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam đạt 5,8 triệu USD, tương đương với 7.353 tấn, với giá
trung bình là 740 USD/tấn.

Hiện nay, Việt Nam chỉ mới xuất khẩu gạo xay xát sang khu vực Bắc Âu. Tuy kim ngạch xuất khẩu
chưa phải là nhiều, chỉ chiếm 3,1% thị phần nhập khẩu tại Bắc Âu, nhưng với tốc độ tăng trưởng
rất ấn tượng, trung bình 54%/năm trong giai đoạn 2016-2020.

Cuốn sách này còn cung cấp danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu gạo để tạo điều kiện cho
doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và xuất khẩu vào thị trường Bắc Âu.
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B ả n  t i n  c h í n h  t h ứ c  c ủ a  V i e t n a m e x p o r t

Có gì mới
Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt
Nam và Thụy Điển trong ba tháng
đầu năm 2022

Xem chi tiết

Tình hình nhập khẩu cáp điện
của Đài Loan năm 2021

Công ty Nhật Bản cần nhập khẩu
tôm khô 

 Nhà nhập khẩu Hoa Kỳ cần tìm
doanh nghiệp Việt Nam sản xuất,
xuất khẩu đồ chơi

I. TIN CHÍNH TRONG TUẦN

http://vietnamexport.com/gioi-thieu-sach-moi-thi-truong-gao-bac-au/vn2534441.html
http://vietnamexport.com/gioi-thieu-sach-moi-thi-truong-gao-bac-au/vn2534441.html


Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong ba tháng đầu năm năm 2022, kim ngạch hai chiều giữa
Việt Nam và Thụy Điển đạt hơn 397,31 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy Điển đạt khoảng
302,39 triệu USD, tăng 11,5%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Thụy Điển đạt khoảng 94,93 triệu USD, tăng
3,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Số liệu chi tiết

2.Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thụy
Điển trong ba tháng đầu năm 2022
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

N G À Y  2 8 / 0 4 / 2 0 2 2 S Ố  0 7

w w w . v i e t n a m e x p o r t . c o m 0 2

3. Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang LB Nga trong
Quý I năm 2022
Thương vụ Việt Nam tại Nga

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong ba tháng đầu năm năm 2022, kim ngạch hai chiều giữa
Việt Nam và Thụy Điển đạt hơn 397,31 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy Điển đạt khoảng302,39
triệu USD, tăng 11,5%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Thụy Điển đạt khoảng 94,93 triệu USD, tăng 3,6% so với
cùng kỳ năm 2021.

Các mặt hàng có tỷ trọng lớn nhất trong xuất khẩu của Việt Nam sang LB Nga trong quý 1/2022 gồm: điện thoại các
loại và linh kiện (chiếm 25,04% tổng KNXK), máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (11,85%), Máy móc, thiết bị,
dụng cụ phụ tùng khác (11,17%), hàng dệt may (9,3%)...

Số liệu chi tiết

http://vietnamexport.com/tinh-hinh-xuat-nhap-khau-giua-viet-nam-va-thuy-dien-trong-ba-thang-dau-nam-2022/vn2534409.html
http://vietnamexport.com/xuat-khau-hang-hoa-cua-viet-nam-sang-lb-nga-trong-quy-i-nam-2022/vn2534415.html


Từ ngày 11 tháng 4 năm 2022, một số quy tắc sẽ được thay đổi đối với việc nhập khẩu các sản
phẩm gỗ và thực vật có thể lây lan dịch hại thực vật.

4. Thuỵ Điển – thay đổi giấy chứng nhận sức khoẻ
(health certificate) cho các sản phẩm từ gỗ và điều
kiện nhập khẩu từ ngày 11 tháng 4 năm 2022
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Điểm khác biệt lớn nhất áp dụng đối với các sản phẩm gỗ đó là phải có giấy chứng nhận sức khỏe, được

thông báo kiểm tra và nộp phí bảo vệ thực vật:

- Một số loài và nguồn gốc gỗ cứng mới được quy định. Điều này áp dụng, ví dụ, đối với gỗ táo, bạch

dương và anh đào từ các nước Châu Á, gỗ bạch dương từ nhiều quốc gia hơn trước (một số nước Trung

Á được thêm vào) và gỗ sồi của một số loài nhất định từ tất cả các nước ngoài EU. Ngoài ra, nhiều loại

gỗ khác được quy định.

- Đối với tất cả các loại gỗ, tức là cả gỗ được quy định trước đây và mới, các yêu cầu được thêm vào đối

với một loại hàng hóa mới. Đây là những loại gỗ được gia công đồng đều theo chiều dài, xem mã CN

4409 10 18, 4409 29 91 và 4409 29 99.

Những thay đổi khác liên quan đến cả thực vật và gỗ là các điều kiện mới và thay đổi phải được đáp ứng

ở nước xuất khẩu và được nêu trong tờ khai bổ sung của giấy chứng nhận sức khỏe.
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Xem thêm 

http://vietnamexport.com/thuy-dien--thay-doi-giay-chung-nhan-suc-khoe-health-certificate-cho-cac-san-pham-tu-go-va-dieu-kien-nhap-khau-tu-ngay-11-thang-4-nam-2022/vn2534437.html
http://vietnamexport.com/thuy-dien--thay-doi-giay-chung-nhan-suc-khoe-health-certificate-cho-cac-san-pham-tu-go-va-dieu-kien-nhap-khau-tu-ngay-11-thang-4-nam-2022/vn2534437.html


Các đối tác kế tiếp lần lượt là Hàn Quốc (14,78% thị phần), Nhật Bản (5,45% thị phần), Mỹ (4,25% thị phần) và Đức
(3,76% thị phần).
Cũng theo thống kê của BOFT, Việt Nam là đối tác xuất khẩu lớn thứ 9 mặt hàng này vào Đài Loan trong năm 2021
với kim ngạch đạt 31,87 triệu USD tăng 44,22% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 2,14% tổng thị phần nhập khẩu
của Đài Loan trong năm 2021.

Số liệu chi tiết

1. Công ty Nhật Bản cần nhập khẩu tôm khô Dried Baby Shrimps

Công ty Việt Nam có khả năng xuất khẩu mặt hàng này đề nghị điền thông tin vào
Form hồ sơ doanh nghiệp tại đây và gửi lại Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản theo email
: jp@moit.gov.vn .

II. CƠ HỘI GIAO THƯƠNG

5. Tình hình nhập khẩu cáp điện của Đài Loan năm
2021
Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

N G À Y  2 8 / 0 4 / 2 0 2 2 S Ố  0 7

w w w . v i e t n a m e x p o r t . c o m 0 4

Theo thống kê của Cơ quan quản lý Ngoại thương Đài Loan
(BOFT), năm 2021 Đài Loan đã có giao dịch nhập khẩu cáp
điện các loại (mã HS 8544) từ hơn 70 đối tác trên thế giới với
tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 1,48 tỷ USD tăng gần 45% so
với cùng kỳ năm 2020.
Theo đó, Trung Quốc vẫn là đối tác cung ứng mặt hàng này
lớn nhất cho Đài Loan trong năm 2021 với tổng kim ngạch đạt
801,71 triệu USD, tăng 38,57% so với cùng kỳ năm 2020 và
chiếm tới 53,92% tổng thị phần nhập khẩu của Đài Loan trong
năm 2021.

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

http://vietnamexport.com/tinh-hinh-nhap-khau-cap-dien-cua-dai-loan-nam-2021/vn2534429.html
http://vietnamexport.com/cong-ty-nhat-ban-can-nhap-khau-tom-kho-dried-baby-shrimps/vn2534440.html
http://vietnamexport.com/cong-ty-nhat-ban-can-nhap-khau-tom-kho-dried-baby-shrimps/vn2534440.html


2.  Công ty Áo tìm kiếm nhà sản xuất
quần áo và các thiết bị bảo hộ
Công ty Medusa Personal GmbH của Áo
(https://meduza-personal.at/) tìm kiếm nhà sản xuất
quần áo và thiết bị bảo hộ. 
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Thương vụ Việt Nam tại Áo
Email: at@moit.gov.vn; trade@vietnamembassy.at
Tel: +43 1 367 1759 / +43 699 120 88 444./.
Hình ảnh sản phẩm, xem tại

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria

3. Nhà nhập khẩu Hoa Kỳ cần tìm
doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, xuất
khẩu đồ chơi
CN Thương vụ Việt Nam tại San Francisco nhận được
đề nghị của nhà nhập khẩu Hoa Kỳ cần tìm doanh
nghiệp Việt Nam sản xuất, xuất khẩu đồ chơi.
Thông tin về sản phẩm cụ thể đề nghị tham khảo tại
www.johnhansenco.com.   

Doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng liên hệ CNTV tại địa chỉ email sanfrancisco@moit.gov.vn,
đồng thời gửi kèm thông tin về năng lực sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu mặt hàng nêu trên
(catalog, website của doanh nghiệp).

CN Thương vụ Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ

4. Mời tham dự Hội chợ Hong Kong Houseware Fair 2022

Algeria không trồng cây, gỗ nên
phải nhập khẩu gỗ, đồ gỗ để
phục vụ sản xuất và tiêu thụ
trong nước. Mỗi năm, nước này
mua khoảng 700.000 tấn gỗ,
trong đó 200.000 tấn dùng để
sản xuất đồ gỗ. 
Gỗ được nhập khẩu từ 38 nước
trong đó có Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ,
Triều Tiên, Trung Quốc,
Singapore, Indonesia, Libăng,
Phần Lan, Braxin, Bờ Biển Ngà,
CHDC Congo, Nigeria và
Cameroon. ĐĂNG KÝ THAM GIA

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria

w w w . v i e t n a m e x p o r t . c o m 0 5
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mailto:sanfrancisco@moit.gov.vn
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5. Mời tham dự Hội chợ Hong Kong Houseware Fair 2022

Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ quốc tế Hồng Kông là Hội chợ chuyên môn lớn nhất về hàng
thủ công mỹ nghệ và đồ nội thất quốc tế tổ chức hàng năm tại Trung tâm triển lãm và Hội chợ
Hồng Kông. Các sản phẩm được trưng bày tại Hội chợ vô cùng phong phú từ các phụ kiện
quầy bar, phụ kiện nhà tắm, đồ trang trí nhà cửa, các sản phẩm sinh thái thân thiện với môi
trường, đồ trang trí nội thất, vườn tược, các phụ kiện ngoài trời, các sản phẩm chăm sóc cá
nhân, đồ thủ công mỹ nghệ, nhà bếp, các sản phẩm điện dân dụng, đồ dùng trên bàn v.v…
Năm nay Hội chợ sẽ được tổ chức kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến, phối hợp cùng các
hội chợ khác như:
• Hong Kong International Lighting Fair (Spring Edition)
• Hong Kong Electronics Fair (Spring Edition)
• Hong Kong Gifts & Premium Fair
• Hong Kong Houseware Fair
• Hong Kong International Home Textiles and Furnishings Fair
• Hong Kong Fashion Week
• Hong Kong International Printing & Packaging Fair

 Địa điểm: Trung tâm triển lãm Hội chợ Hồng Kông
 Thời gian: Trực tiếp: Từ 05-08/7/2022
                   Trực tuyến: Từ 05-15/7/2022 (Online @Click2Match)
Doanh nghiệp quan tâm có thể tham khảo tại website sau của Hội chợ:Login (hktdc.com). 
Hoặc liên hệ: Thương vụ Việt Nam tại Hồng Công
20-24 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong
Email: hk@moit.gov.vn 

Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong

w w w . v i e t n a m e x p o r t . c o m 0 6

Đơn vị thực hiện:
Cổng thông tin VNE
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 02422205365
Email: vne@ecomviet.vn

Mọi đóng góp liên hệ theo số điện thoại và email trên

https://www.hktdc.com/fairapplication/eoa/login.htm?fairId=1961&locale=en
mailto:hk@moit.gov.vn

