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TÓM TẮT THÁNG 11/2022 

          

Trên thị trường thế giới, giá thịt heo phục hồi nhờ nhu cầu thịt heo tăng cao trước kỳ nghỉ lễ 

sắp tới và tác động của biến động tiền tệ. 

Trong khi đó, giá heo hơi và thịt heo tại Trung Quốc giảm mạnh trong bối cảnh chính quyền 

trung ương và các địa phương của quốc gia này đang nỗ lực để làm tăng nguồn cung và ổn 
định giá thịt heo. Điều này đã ảnh hưởng tới khối lượng nhập khẩu thịt heo và nội tạng heo 

từ Trung Quốc. 

Còn tại Việt Nam, giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm trong tháng 11 xuống 51.000 – 

56.000 đồng/kg, với mức giảm trên ba miền ghi nhận trong khoảng 5,2 – 7%. Giá heo hơi 
trên cả nước có xu hướng giảm do sức mua trên thị trường yếu, trong khi nguồn cung thịt 

heo dồi dào, mặc dù chi phí thức ăn chăn nuôi vẫn đứng ở mức cao. 

Thời gian qua, giá heo hơi ở nhiều địa phương đã xuống thấp dưới 60.000 đồng/ kg, thậm 
chí có những ngày giảm xuống còn 50.000 đồng/kg. Nguồn cung trong nước đang dư thừa 

và có nhiều ý kiến đề xuất Chính phủ nới lỏng các rào cản để được bán heo qua biên giới. 

Chứng khoán VNDirect đánh giá khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất thịt sẽ giảm bớt 

trong 2023 nhờ giá heo hơi được kỳ vọng tăng 5% năm 2023 do nhu cầu ăn uống bên ngoài 
phục hồi và thiếu hụt nguồn cung khi hộ chăn nuôi vẫn ngần ngại trong việc tái đàn do giá 

heo giảm trong thời gian gần đây trong khi giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao 
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PHẦN I: 

 

1. Sản xuất 

Dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Thịt heo Canada (CPC) cho biết trong tuần tính đến ngày 26/11, lượng 
heo giết mổ của Canada giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 427.929 con. Trọng lượng heo 

móc hàm cũng giảm 2,1% xuống 108,77 kg, theo đó sản lượng thịt heo cũng giảm 6% so với năm 
2021 xuống 46.545 tấn trong giai đoạn này.  

Luỹ kế từ đầu năm đến ngày 26/11, lượng heo giết mổ của quốc gia này giảm 0,6% so với năm 
ngoái xuống hơn 18,9 triệu con. Nhờ trọng lượng thịt heo tăng nhẹ 0,2% lên 108,71kg, nên sản 

lượng thịt heo giảm nhẹ 0,5% xuống gần 2,1 triệu tấn. 

Tại Mỹ, trong tuần tính đến ngày 26/11, lượng heo giết mổ đạt hơn 2,2 triệu con, giảm 1,4% so với 
cùng kỳ năm 2021. Vì trọng lượng heo móc hàm cũng giảm 0,9% xuống 97,5kg, sản lượng thịt heo 

giảm, vì vậy, giảm 2,2% xuống 216.817 tấn.   

Tính từ đầu năm đến ngày 26/11, lượng heo giết mổ của Mỹ giảm 2,9% xuống gần 113 triệu con, 

theo đó đẩy sản lượng thịt heo trong giai đoạn này giảm 2,4% xuống hơn 11,3 triệu tấn.  

Theo Uỷ ban Phát triển Nông nghiệp và Trồng trọt Anh (AHDB), lượng heo giết mổ tại Anh trong 4 
tuần tính đến ngày 3/12 ước đạt 736.900 con. Đây là con số giết cao nhất trong 4 tuần kể từ lượng 

heo tồn đạt mức cao trong tháng 3, cho thấy nguồn cung tăng nhờ nhu cầu Giáng sinh.  

Tuy nhiên, sự gia tăng số lượng này không trải đều và thay vào đó được thúc đẩy bởi số lượng cao 

trong tuần thứ nhất và thứ ba bù đắp cho sự sụt giảm trong tuần thứ hai và thứ tư. Trọng lượng 
heo móc hàm trung bình đã giảm nhẹ so với 4 tuần trước đó, giảm 1,35kg xuống còn 88,98kg.  
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Lượng heo sạch giết mổ trong tháng 10 của Anh đạt 926.000 tấn, tăng 5.400 con (tương đương 

0.6%) so với tháng trước đó nhưng giảm 7.200 con (khoảng 0,8%) so với năm ngoái. Luỹ kễ 10 
tháng đầu năm, lượng heo giết mổ đạt 9,3 triệu con, không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái. 

Ước tính chi phí sản xuất và lợi nhuận hàng quý mới nhất của AHDB cho quý III/2022 cho thấy toàn 

bộ chi phí sản xuất trong giai đoạn này là khoảng 227 bảng/kg heo móc hàm, với tỷ suất lợi nhuận 
trên mỗi con heo là -23 bảng/con đầu.  

Chi phí sản xuất ước tính trong quý II/2022 là 240 bảng/kg, như vậy, chi phí đã giảm 13 bảng/kg 
trong quý III/2022. Số liệu hiệu suất kém hơn và trọng lượng heo móc hàm thấp hơn sẽ tác động 

tiêu cực đến chi phí sản xuất. Cụ thể, những thay đổi về hiệu suất, năng lượng, nhiên liệu và lãi suất 
làm tăng chi phí sản xuất thêm 3 bảng/kg. Việc giảm giá thức ăn chăn nuôi trong ba tháng qua 

giúp chi phí sản xuất giảm 16 bảng/kg. 

Giá thức ăn hỗn hợp giao ngay đã giảm trong quý III so với mức cao của quý trước đó. Tuy nhiên, 
giá giao ngay cho tháng 10 đã tăng và cùng với sự leo thang của giá năng lượng và lãi suất, toàn 

bộ chi phí sản xuất được cập nhật vào tháng 10 ước tính ở mức 237 bảng/kg heo móc hàm.  

Với việc các nhà sản xuất heo tiếp tục có biên lợi nhuận âm kể từ tháng 10/2020, ước tính (dựa 

trên tổng số lượng heo giết mổ) ngành này đã thiệt hại 737 triệu bảng Anh trong hai năm qua. 

Về tình hình dịch tả heo châu Phi (ASF), hôm 1/12, dịch đã được xác nhận tại Cộng hòa Séc, gần 5 
năm sau ca bệnh cuối cùng. Một cuộc điều tra tại Viện Thú y Quốc gia ở Praha đã xác nhận sự lây 

nhiễm ở xác của một con heo rừng con được tìm thấy ở Jindřichovice pod Smrkek ở Frýdlant thuộc 
vùng Liberec. Địa điểm phát hiện nằm gần biên giới với Ba Lan, nơi đã xuất hiện dịch bệnh một thời 

gian. 

Biểu đồ 1: Lượng heo giết mổ tại Anh trong 4 tuần tính đến ngày 3/12 (Nguồn: AHDB).
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Cơ quan Thú y Quốc gia đã chuẩn bị các biện pháp thú y khẩn cấp. Một vùng lây nhiễm sẽ được 
xác định xung quanh vị trí của heo bị nhiễm bệnh trên diện tích khoảng 200 km². Tại khu vực này, 

tạm thời cấm săn bắt heo rừng, hạn chế di chuyển của quần thể trong tự nhiên và tăng cường giám 
sát sự xuất hiện của dịch bệnh ở heo rừng. Các biện pháp này cũng sẽ ảnh hưởng đến những người 

chăn nuôi heo nội địa trong khu vực và những người điều hành các lò mổ hoặc nhà máy chế biến, 
theo National Hog Farmer. 

 

2. Diễn biến giá 

Theo trang Genesus, tính tới ngày 14/12, giá heo hơi tại Trung Quốc duy trì cao nhất trên thế giới, 

đạt hơn 76.300 đồng/kg. Theo sau vẫn là Philippines với giá heo trung bình đạt gần 74.400 đồng. 

Mexico và Việt Nam lần lượt giữ vị trí thứ ba và thứ 4, với giá trung bình đạt lần lượt hơn 53.800 
đồng và 53.000 đồng/kg. 

Đối với thịt heo móc hàm, Hàn Quốc vẫn là quốc gia có mức giá cao nhất, với giá trung bình đạt 
gần 101.360 đồng/kg, trong khi Anh giữ vị trí á quân với giá trung bình là hơn 57.250 đồng/kg. 

 

 

  
Bảng 1: Giá heo hơi tại một số quốc gia trên thế giới                      

(Nguồn: Genesus. Đơn vị: tuỳ theo đơn vị tiền tệ mỗi nước).
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Giá heo móc hàm tại Anh trong 4 tuần tính tới ngày 3/12 trung bình đạt 200,3 bảng/kg, theo AHDB, 
với giá đạt mức cao kỷ lục ở 200,72 bảng/kg trong tuần tính tới ngày 19/11 nhưng sau đó giảm còn 

199,74 bảng/kg trong tuần kết thúc vào ngày 3/12.  

Tại Liên minh châu Âu (EU), giá heo móc hàm tiếp tục chịu áp lực giảm giá trong 4 tuần tính đến 
ngày 13/11, trung bình đạt 172,81 bảng/kg. 

Giá trung bình trên khắp các quốc gia sản xuất chính trong giai đoạn này đều giảm. Mức giảm lớn 

nhất được ghi nhận ở Đức và Ba Lan, giảm lần lượt 12,72 bảng/kg và 11,08 bảng/kg. Đan Mạch ghi 
nhậnmức giảm ít nhất, với giá chỉ giảm 1,68 bảng/kg.  

Dữ liệu cuối tháng 11 của AHDB cho biết giá tại khu vực vẫn thấp hơn so với giá của Anh trong suốt 
giai đoạn này, mặc dù biến động của đồng bảng Anh tiếp tục ảnh hưởng đến giá của EU. Trong 

tuần tính đến ngày 13/11, mức giảm giá dao động trong khoảng 23 – 51 bảng/kg.  

Trên thị trường thế giới, Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc (FAO) cho biết chỉ số 
giá lương thực (FAO) đạt 135,7 điểm trong tháng 11, hầu như không đổi so với tháng 10, và tăng 

nhẹ 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Chỉ số giá thịt toàn cầu giảm 5,2% so với tháng 10 xuống 114,3 điểm, đánh dấu tháng giảm thứ 5 

liên tiếp, nhưng vẫn tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá thịt heo thế giới tăng do nhu 
cầu tăng cao trước kỳ nghỉ lễ sắp tới và tác động của biến động tiền tệ. 

 

3. Xuất khẩu 

Xuất khẩu thịt heo của Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong tháng 10, với Xuất khẩu thịt heo đạt 

mức lớn nhất trong 16 tháng, theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) và Liên đoàn 
Xuất khẩu Thịt Mỹ (USMEF). 

Xuất khẩu thịt heo của nước này đạt 238.198 tấn trong tháng 10, tăng 5% so với một năm trước và 

là mức lớn nhất kể từ tháng 6/2021. Giá trị xuất khẩu thịt heo tăng 13% lên 697,3 triệu USD, mức 

cao nhất kể từ tháng 5/2021. Luỹ kế 10 tháng đầu năm, xuất khẩu thịt heo giảm 12% năm ngoái 
xuống 2,18 triệu tấn, trị giá 6,26 tỷ USD (giảm 8%). 

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành USMEF Dan Halstrom lưu ý rằng thành tích này được hỗ trợ bởi 

sự tăng trưởng vượt bậc trong xuất khẩu thịt các loại, lập kỷ lục giá trị mới ở mức 126,2 triệu USD. 
Khối lượng xuất khẩu lớn thứ hai được ghi nhận với hơn 55.000 tấn.  

“Sự phục hồi gần đây trong xuất khẩu các loại thịt heo là một tin tức lạc quan đối với ngành công 

nghiệp thịt heo của Mỹ trên một số khía cạnh khác nhau. Trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc đã 

lấy lại đà tăng trưởng, những nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm đa dạng hóa điểm đến cho 
các loại thịt heo chắc chắn đang mang lại hiệu quả. Các lô hàng lớn hơn cũng phản ánh tình hình 
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lao động được cải thiện ở cấp độ nhà máy, điều này đã giúp tăng tỷ lệ đơn hàng các mặt hàng thịt 
khác nhau”, ông Halstrom cho biết. 

Theo CPC, trong tuần tính đến ngày 19/11, Canada đã xuất khẩu 103.872 con heo (gồm cả heo nái 

và heo nuôi ngoài trời) sang Mỹ, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế từ đầu năm đến ngày 
19/11, lượng heo sống được xuất Mỹ giảm 2,5% xuống gần 4,3 triệu con. 

  

 

 

4. Nhập khẩu 

Cũng theo báo cáo từ CPC, nhập khẩu thịt heo tươi và đông lạnh của Canada trong tuần tính đến 

ngày 26/11 đã giảm 0,7% xuống 3.632 tấn mét. Trong đó, nhập khẩu từ Mexico giảm sâu nhất, 
giảm 84%, theo sau là Đức có thể do dịch ASF vẫn đang lây lan tại quốc gia này.  

Luỹ kế đến ngày 26/11, nhập khẩu thịt heo tươi và đông lạnh của Canada giảm 3,9% xuống 

131.983 tấn mét. 

 

Biểu đồ 2: Xuất khẩu heo sống (gồm cả heo nái, heo nuôi ngoài trời) của Canada sang Mỹ 

(Nguồn: CPC/USDA). 
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Bảng 3: Nhập khẩu thịt heo chế biến của Canada trong tuần tính đến ngày 26/11 

(Nguồn: CPC. Đơn vị: tấn mét). 

 

 

 

Đối với thịt heo chế biến, trong cùng kỳ, quốc gia Bắc Mỹ đã nhập khẩu 4.205 tấn mét, giảm 27,3% 

so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm đến ngày 26/11, lượng thịt heo chế biến nhập khẩu của 
nước này giảm 11,9% xuống 199.091 tấn mét. 

 

 

Bảng 2: Nhập khẩu thịt heo tươi và đông lạnh của Canada trong tuần tính đến ngày 26/11 

(Nguồn: CPC. Đơn vị: tấn mét). 
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Tại Mỹ, nhập khẩu thị heo trong tuần tính đến ngày 22/9 giảm 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái 
xuống 46.209 tấn. Trong đó, ngoại trừ nhập khẩu từ Đan Mạch tăng 10,5% lên 3.673 tấn trong giai 

đoạn này, thu mua từ các thị trường khác đều giảm, với giảm mạnh nhất là từ Mexico, giảm 22% so 
với năm ngoái, theo báo cáo từ CPC. 

Tuy nhiên, luỹ kế từ đầu năm đến ngày 22/9, lượng thịt heo nhập khẩu của nền kinh tế hàng đầu thế 

giới lại tăng 27,9% lên 473.518 tấn. 

 

5. Dự báo  

Theo USDA, xuất khẩu toàn cầu được dự báo sẽ giảm 2% xuống còn 10,5 triệu tấn vào năm 2023 
do nhập khẩu của Trung Quốc suy yếu năm thứ hai liên tiếp. Nhập khẩu thịt heo của Anh dự kiến 

tăng do xu hướng tiêu dùng trước đại dịch dự kiến sẽ phục hồi, chuyển hoạt động mua hàng từ bán 
lẻ sang dịch vụ thực phẩm, chuyển nhu cầu đối với sản phẩm sản xuất trong nước sang thịt heo 

nhập khẩu.  

Trong khi đó, sản xuất và xuất khẩu của Mỹ được dự báo cho kết quả trái chiều, với sản xuất sẽ 

tăng 1% vào năm sau lên 12,4 triệu tấn nhờ các hoạt động chăn nuôi tăng dần và trọng lượng heo 
cũng nặng hơn. Tuy nhiên, xuất khẩu của Mỹ được dự báo giảm trong năm tới do nhu cầu của các 

nhà nhập khẩu chính như Mexico và Trung Quốc giảm bớt. 

Triển vọng ngắn hạn của EU đã dự báo rằng xuất khẩu sẽ giảm tổng thể 17% trong năm 2022, với 
đà giảm có thể tiếp tục vào năm 2023 phần lớn là do nhu cầu của Trung Quốc giảm khi đàn heo nội 

địa của họ phục hồi. Hiện tại, điều này dường như là một giả định chính xác, theo AHDB. 
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PHẦN II: 

1. Sản xuất 

Theo các chuyên gia, sự sụt giảm của sản lượng heo tại Trung Quốc có vẻ như lớn hơn công bố 

của số liệu chính thức.  

Nhu cầu thịt heo giảm trong khi chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao từ tháng 6/2021 tới tháng 7 
năm nay đã khiến người chăn nuôi lỗ tới 600 nhân dân tệ/kg (NDT). Người chăn nuôi bán tháo đàn 

heo, tiêu huỷ heo nái nhiều hơn bình thường hoặc làm chậm lại sản xuất khi không cho giao phối để 
giảm thua lỗ.  

Chính phủ đã chỉ trích người chăn nuôi vì hạn chế giết mổ heo, và làm tăng trọng lượng heo giết mổ 
để nâng giá, trong khi Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc liên tục nhắc lại rằng năng suất 

sinh đẻ của đàn heo vẫn đáp ứng được nhu cầu.  

Tuy nhiên, các nhà phân tích và chuyên gia cho biết nguồn cung đã giảm tương đối lớn kể từ mùa 
đông năm ngoái.  

“Việc loại bỏ năng suất sản xuất của đàn heo nái có thể lớn hơn tưởng tượng của thị trường hiện 

tại”, ông Guan Yilin, chuyên gia phân tích của Cofco Futures, cho hay. 

Công ty chăn nuôi Genesus tin rằng lượng heo nái bị thanh lý lớn hơn báo cáo, với ước tính đàn heo 

nái đã giảm khoảng 6 – 8 triệu con.  

Với lượng heo con được sinh ra từ cuối năm 2021 tới quý I/2022, lượng heo giết mổ đã giảm trong 
mua hè năm nay, giám đốc điều hành tại một trong nhữn nhà sản xuất hàng đầu của Trung Quốc 

cho hay.  

Dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc chỉ ra trong tháng 9/2021, quốc gia châu Á có 

44,6 triệu con heo nái, giảm còn 41,85 triệu con vào tháng 3 năm nay trước khi phục hồi trở lại hơn 
43 triệu con vào tháng 9.  

Để ổn định nguồn cung và giá, các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã giải phóng 7 đợt heo 

đông lạnh từ kho dự trữ quốc gia ra thị trường và thúc giục chính quyền các địa phương tăng 
cường giải phóng thịt heo, theo Tân Hoa xã. 
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2. Biến động về giá 

Giá heo hơi trung bình tại Trung Quốc quay đầu giảm trong tháng 11, trong bối cảnh quốc gia này 

đang nỗ lực để làm tăng nguồn cung và ổn định giá thịt heo. Theo đó, giá đã giảm 13,2% trong 
giai đoạn này xuống khoảng 23 NDT/kg. 

 

 

Theo dữ liệu chính thức từ Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, giá thịt heo trung bình tại 

đây trong tuần tính đến ngày 2/12 đã giảm 3,6% so với tuần trước đó xuống 28,62 NDT/kg. Dù vậy, 
so với cùng kỳ năm ngoái, mức giá này vẫn tăng 22,5%. 

 

3. Tình hình tiêu thụ, nhập khẩu 

Báo cáo từ Genesus cho biết trong 10 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc đã nhập khẩu gần 1,4 triệu 

tấn thịt heo tưoi và đông lạnh, giảm 58,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Ba nguồn cung thịt heo chính 
cho quốc gia châu Á là Tây Ban Nha, Brazil và Đan Mạch, lần lượt chiếm 27,5%, 23,7% và 10,3%.  

Ngoài ra, quốc gia này còn nhập khẩu 901.000 tấn nội tạng heo, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm 
ngoái, với ba nguồn cung chính là từ Mỹ, chiếm 26%, Tây Ban Nha, chiếm 21,7%, và Đan Mạch, 

chiếm 14,7%. 

Trong khi đó, xuất khẩu của EU sang Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm đạt 1,07 triệu tấn, giảm 1 
triệu tấn (khoảng 48,4%) so với cùng kỳ năm trước. Mức giảm lớn nhất được ghi nhận ở thịt heo 

tươi và đông lạnh, giảm 59,6%, theo sau là xuất khẩu nội tạng giảm 114.500 tấn (tương đương 
19,7%) so với năm 2021. 

 

Biểu đồ 3: Biến động giá heo hơi tại Trung Quốc trong tháng 11/2022 (Nguồn: zhuwang.cc). 
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4. Dự báo và triển vọng 

Theo USDA, sản lượng heo năm 2023 của Trung Quốc dự kiến đạt 675 triệu con. Sự sụt giảm của 

giá heo hơi và thịt heo trong năm 2021 và nửa đầu năm 2022 đã gây ra thiệt hại nặng nề, đặc biệt 
là đối với các nhà sản xuất lớn với khoản đầu tư đáng kể. Tuy nhiên, các nhà sản xuất lớn vẫn kiên 

định ngay cả khi thua lỗ và dự kiến sẽ đạt được mục tiêu sản xuất vào năm 2023 để duy trì thị 
phần. Các nhà chăn nuôi quy mô vừa dự kiến sẽ mở rộng sản xuất vào năm 2023 với giá heo hơi và 

thịt heo ổn định.  

Sản lượng thịt heo năm 2023 dự kiến sẽ tăng và đạt 52 triệu tấn, thấp hơn mức dịch ASF nhưng 

phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng và triển vọng kinh tế kém lạc quan hơn. Chi phí thức ăn 
cao dự kiến sẽ làm giảm trọng lượng heo heo trung bình vào năm sau. Việc tăng trọng lượng heo 

thịt, trong đó heo có trọng lượng tiêu chuẩn được giữ lại để các nhà sản xuất trung gian vỗ béo bổ 
sung, dự kiến sẽ có tác động không đáng kể đến sản lượng thịt heo nói chung vào năm 2023. 
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PHẦN III: 

1. Sản xuất 

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, uớc tính tổng số heo của cả nước tính đến thời điểm cuối 

tháng 11 tăng 12,4% so với cùng thời điểm năm 2021.  

Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhu cầu thực phẩm cho ngày Tết 
cũng sẽ tăng lên, trong đó có nhu cầu sử dụng thịt gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, mức tăng sẽ không 

như kỳ vọng bởi nguồn cung trong nước ở mức cao. Hiện tổng đàn heo cả nước khoảng 28,6 triệu 
con, sản lượng ước đạt 3,23 triệu tấn thịt heo. Với đà tăng trưởng như hiện nay, nếu không gặp bất 

lợi về dịch bệnh thì nguồn cung thịt heo từ nay đến cuối năm và dịp Tết Nguyên đán sẽ được đảm 
bảo, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), cho biết.  

Về tình hình dịch ASF, theo báo Bình Dương, trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra dịch ASF ở 
16 hộ, trại chăn nuôi tại 6 xã, thị trấn với tổng số heo mắc bệnh và nghi mắc bệnh là 275 con, tổng 

số heo chết và buộc phải tiêu hủy là 248 con, với tổng trọng lượng tiêu hủy đạt gần 13,3 tấn.  

Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia súc, gia cầm, dại trên chó, mèo và bệnh trên thủy sản 
không xảy ra.  

Dịch ASF đã xảy ra trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm, đến nay đã được khống chế, 

nhưng do tình hình thời tiết bất lợi, thời gian tới nguy cơ phát sinh dịch bệnh là rất cao. Chính vì vậy, 

thời gian tới ngành thú y sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động phối hợp với chính quyền 
địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch ASF và 

một số bệnh khác trên đàn gia súc, gia cầm. 

 

2. Thị trường thức ăn chăn nuôi 

Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 11/2022, Việt Nam nhập khẩu hơn 509 triệu 
USD giá trị thức ăn gia súc và nguyên liệu, tăng 40% so với cùng kì năm 2021. 
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Về các nguyên liệu sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, khối lượng nhập khẩu lúa mì giảm 
11,62% so với năm ngoái xuống 306.845 tấn, với giá trị nhập khẩu tăng 1,9% lên gần 117,2 triệu 

USD.  

Khối lượng nhập khẩu ngô giảm 15,2% xuống 874.529 tấn, với giá trị nhập khẩu cũng giảm 8,9% 
xuống gần 288,3 triệu USD.  

Trong khi khối lượng nhập khẩu đậu nành giảm 9,6% xuống 104.204 tấn, trong khi giá trị nhập khẩu 

tăng 1,43% lên 72,13 triệu USD.  

Nhập khẩu dầu mỡ động thực vật giảm 10,6% xuống gần 144,2 triệu USD.   

 

 

 

Theo báo Chính phủ, trên thị trường nội địa, giá các mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đã hạ 
nhiệt so với tuần trước, nhưng vẫn neo ở mức giá cao. Cụ thể, giá ngô giao vào cuối năm nay tại 

cảng Cái Lân đang được chào bán trong khoảng 8.950 đồng/kg, giao vào quý I năm sau ở khoảng 
9.150 - 9.500 đồng/kg trong khi giá khô đậu tương được bán trong khoảng 14.850 đồng/kg cho kỳ 

hạn giao đến cuối năm nay.  

Với mức giá như hiện tại, các nhà máy thức ăn chăn nuôi sẽ ít mua hàng và hoạt động thương mại 

có thể sẽ diễn ra ảm đạm trong vài ngày tới. Càng gần tới Tết nguyên đán 2023, nhu cầu nhập khẩu 
sẽ càng cao hơn, khi đó nếu giá nhập khẩu vẫn ở mức cao, các doanh nghiệp sẽ vẫn phải mua 

hàng để đảm bảo ổn định sản xuất trước Tết.  

Cục Chăn nuôi thông tin tính từ cuối năm 2020 đến nay, giá các mặt hàng thức ăn chăn nuôi trong 
nước đã tăng tới 17 lần và chưa giảm lần nào, khiến người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Mọi chi 

phí sản xuất tăng lên, trong khi giá bán sản phẩm không tăng, có thời điểm giảm dưới giá thành 
sản xuất khiến không ít hộ chăn nuôi bị thua lỗ, thậm chí phải "treo" chuồng. 

Bảng 4: Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của Việt Nam. 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê) 
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3. Diễn biến giá 

Giá heo hơi trung bình cả nước giảm trong tháng 11 xuống 51.000 – 56.000 đồng/kg. Cụ thể giá 

tại ba miền giảm khoảng 5,2 – 7% trong giai đoạn này. Giá heo hơi trên cả nước có xu hướng giảm 
do sức mua trên thị trường yếu, trong khi nguồn cung thịt heo dồi dào, mặc dù chi phí thức ăn chăn 

nuôi vẫn đứng ở mức cao. 

 

 

Ghi nhận trong ngày 25/8, tại miền Bắc, giá heo hơi dao động trong khoảng 65.000 – 70.000 

đồng/kg, với mức giá phổ biến là 66.000 – 68.000 đồng/kg. Thái Bình và Hưng Yên là hai địa 
phương có giá tốt nhất, đạt 70.000 đồng/kg, trong khi Yên Bái và Lào Cai niêm yết mức thấp nhất, 

65.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành khác báo giá dao động trong khoảng 66.000 – 68.000 đồng/kg.  

Tại miền Trung – Tây Nguyên, heo hơi được giao dịch ở 63.000 – 70.000 đồng/kg, với Ninh Thuận 

và Bình Thuận có giá tốt nhất, 70.000 đồng/kg. Các tỉnh, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, 
Quảng Ngãi, Quảng Nam, Huế, Bình Định và Khánh Hoà ghi nhận mức giá khoảng 66.000 – 67.000 

đồng/kg. Còn lại, heo hơi được giao dịch ở 63.000 – 64.000 đồng/kg.   

Tại miền Nam, heo hơi được thu mua với giá 62.000 – 72.000 đồng. Ngoài tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh 
và Cà Mau có giá heo hơi đạt 69.000 – 70.000 đồng/kg và Hậu Giang, Kiên Giang báo giá ở mức 

62.000 – 63.000 đồng/kg, giá heo tại các tỉnh còn lại dao động trong khoảng 64.000 - 66.000 
đồng. 

Biểu đồ 4: Biến động giá heo hơi trong nước tháng 11 (Nguồn: Tổng hợp thị trường. Đơn vị: đồng/kg). 
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4. Tình hình tiêu thụ và nhập khẩu 

Cục Xuất nhập khẩu dẫn số liệu Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 10, nhập khẩu thịt heo của 

Việt Nam tiếp tục giảm. Cụ thể, Việt Nam nhập khẩu 11.870 tấn thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông 
lạnh, với trị giá 26,02 triệu USD, giảm 5,6% về lượng và giảm 22,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 

trước, giá nhập khẩu trung bình đạt 2.192 USD/tấn, giảm 17,8% so với tháng 10/2021. 

Lũy kế 10 tháng năm 2022, nhập khẩu thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh đạt 88.820 tấn, trị giá 
189,02 triệu USD, giảm 34,4% về lượng và giảm 39,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.  

Trong 10 tháng năm 2022, Việt Nam nhập khẩu thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh từ 30 thị 
trường, trong đó chủ yếu được nhập khẩu từ Brazil chiếm 37,3%; Nga chiếm 24,9%; Đức chiếm 

12,8%; Canada chiếm 8%; Hà Lan chiếm 4,7% trong tổng lượng thịt heo nhập khẩu của cả nước. Trừ 
Brazil, lượng thịt heo nhập khẩu từ các thị trường này đều giảm so với cùng kỳ năm 2021. 

 

5. Dự báo 

Theo Cục Xuất nhập khẩu, trong năm 2023, giá heo được kỳ vọng tăng 5% do nhu cầu ăn uống bên 

ngoài phục hồi và thiếu hụt nguồn cung khi các hộ chăn nuôi vẫn ngần ngại trong việc tái đàn do 
giá lợn giảm trong thời gian gần đây, trong khi giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao.  

Hiện nay, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm khoảng 60% tổng nguồn cung thịt heo tại Việt Nam. 
Đối với chi phí đầu vào, giá hàng hóa có khả năng giảm trong năm 2023 do lo ngại ban đầu về tình 

trạng thiếu lương thực do xung đột giữa Nga và Ukraine đã lắng xuống khi các nước xuất khẩu 
khác tăng nguồn cung.  

Ngoài ra, ngũ cốc của Ukraine đã được vận chuyển trở lại sau thỏa thuận chấm dứt việc phong tỏa 

các cảng của nước này. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ thịt sẽ không giảm nhờ lượng khách du lịch 
quốc tế dự kiến sẽ phục hồi kể từ quý II/2023, kéo theo nhu cầu ăn uống tăng.
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PHẦN IV: 

 

 

1. Biên lợi nhuận gộp doanh nghiệp chăn nuôi heo sẽ phục hồi trong năm 
2023 

Theo báo cáo công bố mới đây, Chứng khoán VNDirect đánh giá khó khăn của các doanh nghiệp 
sản xuất thịt sẽ giảm bớt trong 2023 nhờ giá heo hơi được kỳ vọng tăng 5% năm 2023 do nhu cầu 

ăn uống bên ngoài phục hồi và thiếu hụt nguồn cung khi hộ chăn nuôi vẫn ngần ngại trong việc tái 

đàn do giá heo giảm trong thời gian gần đây trong khi giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao. Hiện 
nay, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm khoảng 60% tổng nguồn cung thịt lợn tại Việt Nam. 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 5: Giá ngũ cốc toàn cầu giảm trong Q3/2022 sau khi tạo đỉnh vào cuối Q2/2022. 
(Nguồn: Trading Economics, VNDirect research. Đơn vị: USD/giạ). 
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Các chuyên gia phân tích cho rằng giá hàng hóa có khả năng giảm trong 2023 do lo ngại ban đầu 
về tình trạng thiếu lương thực do xung đột đã lắng xuống khi các nước xuất khẩu khác tăng nguồn 

cung và ngũ cốc của Ukraine đã được vận chuyển trở lại sau thỏa thuận chấm dứt việc phong tỏa 
các cảng của nước này. Bên cạnh đó, giá phân bón hạ nhiệt, góp phần thúc đẩy sản lượng thu 

hoạch nhờ tăng năng suất cây trồng. 

Theo quan điểm của VNDirect, giá thức ăn chăn nuôi trong nước có độ trễ hơn so với giá nông sản 
thế giới. Vì vậy, chi phí thức ăn chăn nuôi sẽ giảm dần vào năm 2023.  

Bộ phận phân tích của VNDirect cũng kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ thịt tăng 10-15% so với cùng kỳ 
trong quý IV/2022 do đây là mùa tiêu thụ cao điểm khi Tết Nguyên đán đến gần. 

Trong năm 2023, nhu cầu tiêu thụ thịt sẽ không giảm nhờ tăng trưởng thu nhập thực tế nhờ kế 

hoạch tăng lương cơ bản của chính phủ lên khoảng 20,8% vào năm 2023 và lượng khách du lịch 
quốc tế dự kiến sẽ phục hồi 84% trong quý II/2023 và 100% trong quý IV/2023, kéo theo sự phục 

hồi mạnh mẽ của dịch vụ giải trí, lưu trú và ăn uống. 

Do đó, các chuyên gia phân tích cho rằng các nhà sản xuất thịt sẽ ghi nhận mức tăng trưởng doanh 

thu tích cực trong 2023. Trong đó, dự phóng doanh thu thuần của Dabaco (Mã: DBC) và Nông 
nghiệp BAF Việt Nam (Mã: BAF) sẽ tăng lần lượt 3,5% và 18% trong năm 2023. 

Biểu đồ 6: Giá lợn hơi và biên lợi nhuận gộp các doanh nghiệp sản xuất thịt. 
(Nguồn: Fiinpro, VNDirect research, Anova feed). 
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Trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi đầu vào giảm và giá bán heo hơi tăng nhẹ, VNDirect nhận 
định biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp sản xuất thịt sẽ cải thiện trong năm 2023 như 

Dabaco, Masan MEATLife (Mã: MML), HAGL (Mã: HAG), BAF.  

Bên cạnh các điểm tích cực, nhóm phân tích của VNDirect cũng nêu ra một số rủi ro với nhóm 
doanh nghiệp sản xuất thịt như căng thẳng kéo dài giữa Nga và Ukraine ảnh hưởng đến hoạt động 

vận tải trên Biển Đen có thể gây áp lực tăng giá ngũ cốc toàn cầu. 

Bên cạnh đó, do khoảng 80% nguyên liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu nên 
tỷ giá USD/VND tăng sẽ kéo theo giá nhập khẩu nguyên liệu đầu vào trong sản xuất thức ăn chăn 

nuôi tăng. 

Qua đó, biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp thịt sẽ bị ảnh hưởng do giá nhập khẩu thức ăn 

chăn nuôi tăng. Tuy nhiên, giá lợn được dự báo tăng 5% vào năm 2023 có thể làm giảm tác động 
của giá nguyên liệu đầu vào.  

Tuy nhiên VNDirect cho rằng BAF và HAGL sẽ ít bị ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá hơn các công ty 

cùng ngành. BAF có thể được hỗ trợ giá đầu vào từ Tập đoàn Tân Long trong khi HAGL có thể tận 
dụng sản lượng chuối không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu từ mảng kinh doanh trái cây để làm nguyên 

liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi.  

Ngoài ra, dịch tả heo châu Phi có thể ảnh hưởng đến nguồn cung thịt heo vào năm 2023. Theo Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cả nước hiện có 53 ổ dịch tại 53 huyện. Tổng số heo mắc 
bệnh là 3.164 con, tổng số heo chết là 3.259 con. Trong bối cảnh vắc xin chưa cho kết quả tích cực 

cụ thể, dịch tả heo châu Phi vẫn tiềm ẩn nguy cơ làm giảm nguồn cung heo. 

 

2. Tin hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành 

 BAF nhận chuyển nhượng 99,9% vốn một công ty chăn nuôi heo 

Đầu tháng 12, Nông nghiệp BAF Việt Nam đã công bố nghị quyết HĐQT thông qua 

việc nhận chuyển nhượng 717.282 cổ phần, tương ứng 99,9% vốn điều lệ của CTCP Sản xuất 
Thương mại Chăn nuôi Kim Hợi. 

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Sản xuất Thương mại 

Chăn nuôi Kim Hợi được thành lập ngày 22/2/2016, có địa chỉ tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và 
hoạt động chính trong lĩnh vực chăn nuôi, sản xuất giống lợn. Công ty có người đại diện theo pháp 

luật là bà Bùi Hương Giang. 
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Mảng chăn nuôi mang về 213 tỷ đồng cho HAGL trong tháng 11 

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HAG) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 11 với 

doanh thu thuần đạt 450 tỷ đồng, giảm 4% so với tháng trước. 

Cụ thể, doanh thu ngành chăn nuôi là 213 tỷ đồng, doanh thu cây ăn trái là 205 tỷ đồng; giảm lần 
lượt 1 tỷ đồng, 16 tỷ đồng so với tháng trước. Doanh thu ngành phụ trợ là 32 tỷ đồng, không thay 

đổi so với tháng trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 114 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng so với tháng 10. 

Lũy kế 11 tháng, doanh nghiệp đã cho xuất chuồng 243.050 con heo thịt, sản lượng chuối là 

268.085 tấn (chuối xuất khẩu là 151.053 tấn, chuối làm thức ăn chăn nuôi là 117.032 tấn). 

Kết quả, doanh thu thuần 11 tháng đạt 4.100 tỷ đồng. Trong đó, ngành chăn nuôi mang về 1.349 tỷ 
đồng, doanh thu ăn trái là 2.132 tỷ đồng, ngành phụ trợ đóng góp 619 tỷ đồng. 

Lợi nhuận sau thuế 11 tháng của HAGL là 1.115 tỷ đồng. Với kế hoạch 4.820 tỷ đồng doanh thu và 
1.120 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho năm 2022, HAGL đã thực hiện 85% mục tiêu doanh thu và 

99% chỉ tiêu lợi nhuận. 

 

Chủ tịch Nguyễn Như So chuyển nhượng phần vốn tại công ty Chế biến 

thực phẩm Dabaco 

Giữa tháng 11, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã: DBC) thông qua quyết định 
nhận chuyển nhượng vốn từ ông Nguyễn Như So, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dabaco. 

Theo đó, Dabaco Việt Nam dự kiến nhận chuyển nhượng 900.000 cổ phần, giá trị theo mệnh giá 9 

tỷ đồng, tương ứng 3,91% vốn điều lệ của CTCP Chế biến thực phẩm Dabaco.  

Trước đó, ông Nguyễn Như So cũng bán ra 10 triệu cổ phiếu DBC trong phiên 2/11 để giảm sở hữu 

tại Dabaco Việt Nam từ 28,3% về còn 24,16% vốn điều lệ. 

Bên cạnh đó, hai người con gái của ông So cũng liên tục bán ra cổ phiếu DBC để giảm sở hữu. Cụ 
thể, ngày 28/7, bà Nguyễn Thị Tân Hòa đã bán 2 triệu cổ phiếu DBC để giảm sở hữu từ 3,05% về 

còn 2,23% vốn điều lệ. Bà Nguyễn Thu Hiền đã bán ra 3 triệu cổ phiếu trong hai ngày 22 và 23/8 để 
giảm sở hữu từ 2,39% về còn 1,15% vốn điều lệ. 

 

 Dolico chốt danh sách trả cổ tức 10% bằng tiền mặt 

CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai (Dolico - Mã: NSS) vừa công bố ngày 22/12 tới đây là 

thời gian chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 

10% (1.000 đồng/cp). Ngày 21/12 tương ứng là ngày giao dịch không hưởng quyền. 



 

22 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH THÁNG 11/2022 

Với hơn 10,26 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Dolico sẽ chi khoảng 10,26 tỷ đồng để trả cổ 
tức. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 9/6/2023. Trong đó, Tổng Công ty Công nghiệp Thực 

phẩm Đồng Nai sở hữu 84,32% có thể nhận về gần 8,7 tỷ đồng cổ tức. 

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2022, Dolico ghi nhận tổng doanh thu hơn 
229 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 21 tỷ đồng, tương ứng đạt 98,9% và 262,1% kế hoạch cả năm. 

Trong quý IV, công ty ước tính tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 72 tỷ và 4,5 tỷ 

đồng.
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PHẦN V: 

1. Chính sách các nước trên thế giới 

Tại Canada, các tổ chức đủ điều kiện có thể đăng ký tài trợ theo Chương trình chuẩn bị sẵn sàng 
chống dịch ASF cho ngành (ASFIPP) của chính phủ. Chương trình trị giá 23,4 triệu USDđược thiết 

kế để giúp ngành công nghiệp thịt heo của Canada chuẩn bị cho khả năng dịch bệnh này xâm nhập 
vào quốc gia Bắc Mỹ.  

Kinh phí cho chương trình mới đã được để dành riêng vào tháng 8 để hỗ trợ các dự án như cải 
thiện và đánh giá an toàn sinh học, quản lý heo rừng, trang bị thêm cho các lò mổ hiện có, phân 

tích ngành và các dự án nghiên cứu liên quan đến virus ASF. 

Các đơn đăng ký từ các tổ chức học thuật, hiệp hội, doanh nghiệp, nhóm Bản địa và chính quyền 
cấp tỉnh/lãnh thổ/thành phố sẽ được chấp nhận cho đến ngày 30/11/2023 và khoản tài trợ sẽ 

được phân bổ trong hai năm, theo The Pig Site. 

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông tin tưởng rằng Nga cuối cùng sẽ 

đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về xuất khẩu thịt heo sang nước này. 

Ông Sergey Novikov, Tổng giám đốc của nhóm các công ty Nga Agropromcomplektatsya nói với 
ông Putin rằng xuất khẩu thịt heo của Nga sẽ tăng 0,5 triệu tấn mỗi năm nếu thị trường Trung Quốc 

mở cửa. 

Thỏa thuận này sẽ đảm bảo doanh thu bổ sung 1 tỷ USD cho ngành chăn nuôi heo của Nga, ông 
Novikov ước tính, và thừa nhận rằng mặc dù đã có các cuộc đàm phán sâu rộng nhưng gần đây 

không có tiến triển nào về vấn đề này. 

 

2. Chính sách của Việt Nam 

Tại diễn đàn Kết nối tiêu thụ các nông sản chủ lực phía Nam phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 do 

Tổ diễn đàn Kết nối nông sản 970 của Bộ NN&PTNT tổ chức đầu tháng 12, ông Lê Viết Bình, phó 
chánh Văn phòng Bộ NN&PTNT cho biết trường hợp giá heo xuống dưới giá thành sản xuất thì Bộ 

NN&PTNT phối hợp Bộ Công Thương áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho 
người chăn nuôi, gồm các biện pháp kiểm soát nhập heo đông lạnh theo quy định hoặc dự trữ heo 

vào kho lạnh.  
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Tuy nhiên, biện pháp dự trữ heo vào kho lạnh thì chưa cần thiết. Do đó các địa phương khuyến cáo 
không bán tháo đàn, tránh tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong dịp Tết. 

Ông Nguyễn Văn Thắng, phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai, cho biết Đồng Nai là "thủ phủ" 

cung cấp heo, gà cho nhiều địa phương, tuy nhiên giá heo hơi tại địa phương hiện đang ở mức thấp, 
dao động 48.000 - 53.000 đồng/kg. Trong khi giá thức ăn chăn nuôi, vật tư chăm sóc đang neo ở 

mức rất cao, đây là điều rất khó cho người chăn nuôi duy trì đàn.  

Hiện địa phương đang chỉ đạo để cố gắng duy trì đàn heo, đảm bảo nguồn cung cho dịp Tết 
Nguyên đán.
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Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể. Tuy 
nhiên, tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, đồng thời tuyên bố 
miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số liệu này. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
Cục Xuất nhập khẩu 

Tổng cục Thống kê 
Tổng cục Hải quan 

Hiệp hội Thịt heo Canada 
Trang web zhuwang.cc 

Trang web Genesus 

AHDB 
National Hog Farmer 

The Pig Site  
Chứng khoán VNDirect 

Tân Hoa xã 
Báo Bình Dương 

Báo Chính phủ 
 

Báo cáo “Thị trường heo hơi tháng 11/2022” được biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. 

Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và 
không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài chính và những lĩnh vực chuyên nghiệp khác. 

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kì chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp 
hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới những thiếu sót, sai sót. 
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