
 

Việt Nam dự kiến áp dụng mức thuế 5% đối với phôi thép xuất khẩu  

Bộ Tài chính mới đây đã đưa ra kiến nghị trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc tăng thuế xuất khẩu 

phôi thép từ 0% lên 5%, đồng thời giảm thuế nhập khẩu đối với một số loại sản phẩm thép nhằm mục đích 

bình ổn giá và nguồn cung thép, phôi thép trong nước, cũng như hỗ trợ giúp làm giảm chi phí nguyên liệu 

cho các hoạt động xây dựng trong nước. Theo đó, thuế nhập khẩu được giảm đối với một số mặt hàng thép 

bao gồm cả sản phẩm thép xây dựng, sắt thép không hợp kim từ mức 15 – 25% như hiện tại xuống chỉ còn 

10 – 15% tùy loại sản phẩm. Trong nửa đầu năm, sản lượng thép trong nước tăng trưởng khá tốt, đặc biệt 

là sản phẩm thép thô và thép cán. Kim ngạch xuất khẩu thép tăng mạnh 50,5% lên mức 5,88 triệu tấn thép, 

trong khi nhập khẩu chỉ tăng nhẹ 5,9% ở mức 7,09 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2020. 

 

THÉP 

* Giá quặng sắt vẫn tiếp tục tăng vào giữa tháng 7 cho dù có thông tin 

bất lợi từ phía Trung Quốc rằng nước này sẽ đẩy mạnh nhập khẩu sắt 

thép phế liệu phục vụ sản xuất thép của mình. Tại Úc, một trong những 

quốc gia xuất khẩu quặng sắt lớn nhất thế giới, giá quặng tiếp tục tăng 

vọt, có thời điểm đã vượt qua mức giá 222 USD/tấn. Theo ước tính của 

Bộ Công nghiệp Khoa học, Năng lượng và Tài Nguyên Úc, kim ngạch 

xuất khẩu quặng sắt dự kiến đạt 310 tỷ USD trong năm 2021, vẫn là 

mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, trong đó nhu cầu từ Trung Quốc 

sẽ chiếm khoảng 60%. Nếu như Trung Quốc mạnh tay cắt giảm nhập 

khẩu quặng sắt mà thay bằng sắt thép phế liệu, Úc có thể thiệt hại 

khoảng 32 tỷ USD mỗi năm. Mặc dù vậy, giá quặng sắt vẫn đang tăng 

mạnh và mang lợi nguồn thu lớn cho Úc trong năm 2021 này. 
 

* Việc đề xuất tăng thuế xuất khẩu phôi thép lên 5% của Bộ Tài Chính 

được kỳ vọng sẽ làm hạ nhiệt giá phôi thép và thép trong nước. Đây 

không phải là lần đầu tiên việc áp thuế xuất khẩu đối với thép được đưa 

ra xem xét, tuy nhiên đây là đề xuất cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh 

đang diễn biến phức tạp tại nước ta. Đề xuất này dấy lên lo ngại rằng 

thép xuất khẩu từ Việt Nam sẽ không còn cạnh tranh, đặc biệt là xuất 

khẩu thép sang Trung Quốc. Năm 2020, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 

680 nghìn tấn phôi thép của Việt Nam, tăng 531,4% so với cùng kỳ 

năm 2019, chiếm gần một nửa lượng phôi thép xuất khẩu của Việt 

Nam. Vào trung tuần tháng 7, giá phôi thép nhập khẩu của Trung Quốc 

vào khoảng 675 – 691 USD/tấn. 

 

 

Thứ Sáu, ngày 16 tháng 07 năm 2021 


