
 

 

TIN QUỐC TẾ 

 

FIATA chia sẻ hình ảnh và khảo sát 

Đại hội FIATA thế giới năm 2022! 
Mới đây, trên website của mình, FIATA đã đăng 

tải các hình ảnh và video về Đại hội thế giới 

FIATA năm 2022. Qua đó, để cải thiện tốt hơn 

công tác tổ chức Đại hội cho các năm sau, FIATA 

cũng mong các thành viên đã tham dự đại hội trả 

lời các câu hỏi khảo sát sau: Trải nghiệm tuyệt vời 

nhất của bạn tại FIATA World Congress (FWC) 

là gì? Khả năng bạn sẽ giới thiệu nó cho bạn bè 

hoặc đồng nghiệp là bao nhiêu? Điều gì đã khiến 

bạn quyết định tham dự Đại hội thế giới FIATA 

2022 tại Busan?... 

 
 

Tải hình ảnh của sự kiện Đại hội thế giới FIATA 

năm 2022 tại đây. 

 

Trung Quốc “vỡ mộng” bá chủ chip toàn 

cầu vì Mỹ: Cuối tuần trước, Bộ Thương mại Mỹ 

đã đưa ra các quy tắc nhằm ngăn chặn Trung Quốc 

mua hoặc sản xuất chip và linh kiện quan trọng 

cho siêu máy tính. Động thái này của Mỹ được 

nhiều chuyên gia nhận định sẽ khiến Trung Quốc 

“vỡ mộng” vươn lên bá chủ ngành chip toàn cầu. 

 

 

ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA VỚI THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU? 

 

Việt Nam hiện sản xuất được 70% nguồn cung xăng dầu trong nước 

thông qua hai nhà máy lọc dầu, phần còn lại nhập khẩu. Trong chuỗi 

cung ứng đưa xăng tới người dân, 36 doanh nghiệp đầu mối có chức 

năng nhập hàng đầu nguồn (từ nhà máy lọc dầu trong nước hoặc 

nhập từ nước ngoài). Tiếp đến là 500 thương nhân phân phối, những 

người mua lại từ các đầu mối và bán buôn cho các đại lý và sau cùng 

là 17.000 cửa hàng xăng dầu trên khắp cả nước. Tuy nhiên, những 

ngày qua, hệ thống phân phối với hàng chục nghìn điểm chạm này 

bộc lộ nhiều vấn đề. 
 

 
Người dân TP. HCM chật vật đổ xăng trong nhiều ngày  

 

Ở TP. HCM có 550 cửa hàng bán lẻ nhưng theo thống kê của quản 

lý thị trường, đến chiều qua, 137 cây xăng (chiếm 20% hệ thống) 

tại 19 quận, huyện thiếu hàng, đóng cửa. Nhiều người dân thậm chí 

phải dắt bộ xe máy nhiều cây số để tìm nơi đổ xăng. Không chỉ TP. 

HCM, tình trạng này lan ra một số tỉnh, thành khác phía Nam như 

Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước hay khu vực Tây Nguyên, như 

Đăk Lăk... 

Riêng trong năm nay, đây không phải lần đầu có tình trạng thiếu 

xăng, các cửa hàng ngưng bán. Hồi tháng 2, khi nguồn cung từ Lọc 

dầu Nghi Sơn bị ảnh hưởng, cảnh tượng này đã diễn ra. Vậy điều gì 

đang xảy ra với thị trường xăng dầu? Xem chi tiết tại đây. 

 

 

 

                                    (Số 64, ngày 15/10/2022) 

 

 

 

 

 

Để đáp ứng yêu cầu thông tin nhanh trao đổi giữa các Hội viên, VLA phát hành TIN NHANH, mỗi tháng 

2 lần, ngoài NEWSLETTER bằng tiếng Anh hàng tháng. Mong Hội viên đóng góp tin, bài cho TIN 

NHANH và GÓC PHÁP LUẬT. Trân trọng cảm ơn. 

https://drive.google.com/drive/folders/1gATjtzaYMTVkAZBFwgojRxUxcpk6OYnG
https://vnexpress.net/dieu-gi-dang-xay-ra-voi-thi-truong-xang-dau-4521590.html


Với hành động mới nhất của Mỹ, hố sâu ngăn cách 

giữa Mỹ và Trung Quốc hiện đã xa đến mức 

không thể quay trở lại”. Xem chi tiết tại đây. 

 

Giá dầu thế giới sẽ còn tăng mạnh: Chiến 

lược gia trưởng thị trường hàng hóa của Morgan 

Stanley cho rằng, giá dầu đang trong xu hướng 

giảm nhưng còn nhiều dư địa để đảo chiều leo dốc, 

nhất là khi có nhiều yếu tố tác động theo hướng 

tăng giá. Có 3 yếu tố mà vị chuyên gia này cho 

rằng sẽ đẩy giá dầu lên mức cao hơn nữa. Thứ 

nhất, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ 

(OPEC) và các đồng minh quyết định giảm sản 

lượng khoảng 2 triệu thùng/ngày - một “cú nổ” với 

thị trường năng lượng toàn cầu, khi nhóm này 

đang cung cấp khoảng 40% sản lượng dầu đáp ứng 

nhu cầu tiêu thụ trên thị trường. Thứ hai, lượng 

dầu được tung ra thị trường từ Kho dự trữ chiến 

lược của Mỹ đang giảm xuống và dự kiến sẽ kết 

thúc vào tháng này. Thứ ba, có nhiều yếu tố khiến 

nguồn cung dầu từ Nga bị gián đoạn. Lượng dầu 

xuất khẩu từ Nga đã giảm xuống trước khi Liên 

minh châu Âu (EU) áp đặt các lệnh cấm vận lên 

quốc gia này và sẽ kích hoạt toàn bộ lệnh cấm vận 

vào cuối năm nay. Xem chi tiết tại đây. 

 

 
 

Malaysia chính thức phê chuẩn Hiệp định 

CPTPP: Malaysia vừa trở thành quốc gia mới 

nhất phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến 

bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), sau 

Australia, Canada, Nhật Bản, Mexico, New 

Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Trong số, 

11 quốc gia ký kết tham gia hiệp định này, hiện 

chỉ còn Brunei và Chile chưa phê chuẩn. Kết quả 

của “Phân tích lợi ích và chi phí” của Malaysia 

cho thấy với CPTPP, tổng thương mại của nước 

này được dự báo tăng lên 655,9 tỷ USD vào năm 

2030. Năm 2021, con số này là khoảng 2,2 nghìn 

tỷ Ringgit (tương đương 481 tỷ USD). Xem chi 

tiết tại đây. 
 

 

VIỆT NAM ĐÓN LÀN SÓNG DỊCH CHUYỂN CHUỖI  

CUNG ỨNG 
 

 
 

Trong một báo cáo gần đây gửi các nhà đầu tư, JP Morgan đã nhấn 

mạnh, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất linh kiện 

và dịch vụ sản xuất điện tử. Cũng chính công ty này dự báo, Việt 

Nam sẽ đóng góp 20% tổng sản lượng iPad và Apple Watch, 5% 

MacBook và 65% AirPods vào năm 2025. 

Nhận định về xu hướng ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài 

“nhảy” vào Việt Nam, đặc biệt là các tập đoàn hàng đầu về công 

nghệ, như Intel, Samsung hay LG…, GS-TSKH. Nguyễn Mại, Chủ 

tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài khẳng định, đó là 

“xu hướng tích cực”. 

Trong khi đó, ông Christopher J Marriott, Tổng giám đốc Savills 

Đông Nam Á cho rằng, một trong những lợi thế lớn mà Việt Nam 

có được ở thời điểm hiện tại là năng lực sản xuất nhóm ngành công 

nghệ cao. Việt Nam đang được hưởng lợi từ sự mở rộng chuỗi cung 

ứng và sản xuất đang được thúc đẩy bởi chính sách Trung Quốc + 

1. Xem chi tiết tại đây. 

 

 

VÌ SAO 17 TÀU BIỂN VIỆT NAM BỊ LƯU GIỮ Ở NƯỚC 

NGOÀI TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022? 

 

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2022, có 

tổng cộng 17 lượt tàu mang cấp đăng kiểm Việt Nam bị lưu giữ PSC 

(kiểm tra của chính quyền cảng). Trong đó, riêng tại khu vực Tokyo 

MOU, có 13 lượt tàu treo cờ Việt Nam bị lưu giữ PSC trên tổng số 

610 lượt kiểm tra PSC lần đầu. Tỷ lệ lưu giữ là 2,13%. 

Riêng trong tháng 9/2022 tại khu vực Tokyo MOU có 6 lượt tàu bị 

lưu giữ PSC trên tổng số 78 lượt kiểm tra. Tỉ lệ lưu giữ 7,7%. 

Các tàu bị lưu giữ chủ yếu mắc các khiếm khuyết liên quan đến 

Giấy chứng nhận về tình hình sức khỏe của thuyền viên, tình trạng 

kín nước/ kín thời tiết, thiết bị phòng cháy của Hệ thống sử dụng 

trong trường hợp sự cố, ngăn ngừa ô nhiễm theo phụ lục I và hệ 

thống quản lý an toàn ISM. 

Xem chi tiết tại đây. 

file:///C:/Users/dell%20e7270/Documents/Zalo%20Received%20Files/diendandoanhnghiep.vn/trung-quoc-vo-mong-ba-chu-chip-toan-cau-vi-my-232386.html
file:///C:/Users/dell%20e7270/Documents/Zalo%20Received%20Files/baodautu.vn/3-ly-do-khien-gia-dau-se-con-tang-manh-d175084.html
https://congthuong.vn/malaysia-chinh-thuc-phe-chuan-hiep-dinh-cptpp-222353.html
file:///C:/Users/dell%20e7270/Documents/Zalo%20Received%20Files/baodautu.vn/viet-nam-don-lan-song-dich-chuyen-chuoi-cung-ung-d174900.html
https://logistics.gov.vn/dich-vu-logistics/van-tai/vi-sao-17-tau-bien-viet-nam-bi-luu-giu-o-nuoc-ngoai-trong-9-thang-nam-2022


 

 

 

 

Chương trình hiến máu tình nguyện 

 

 
Sắp tới, ngày 21/10, VLA sẽ phối hợp cùng cảng Sài 

Gòn tổ chức ngày hội hiến máu với chủ đề: Một giọt 

máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Rất mong nhận được sự 

hưởng ứng nhiệt tình của Quý Hội viên. 

Thời gian: Buổi sáng, từ 07h00 - 10h00, ngày 

21/10/2022 (Thứ Sáu). Địa điểm: Hội Trường Cảng Sài 

Gòn, số 3 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q.4, TP.HCM. 

Email đăng ký: vla-hcm1@vla.com.vn 
 

Diễn đàn “Logistics Việt Nam: Chuyển 

mình phát triển” 

 
Diễn đàn do VCCI chủ trì, Tạp chí Diễn đàn Doanh 

nghiệp phối hợp cùng SLP Việt Nam và Hiệp hội 

Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) 

thực hiện. Sự kiện bắt đầu từ 07h30 - 12h00, Thứ 4 

ngày 19/10 tại khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, 

Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Mời quý Hội 

viên ĐĂNG KÝ THAM GIA MIỄN PHÍ. 

Thông tin liên hệ và chương trình chi tiết tại đây. 

 
 

Trân trọng cảm ơn các Nhà Tài trợ đã đồng hành cùng 

các hoạt động, sự kiện của Hiệp hội VLA 

****** 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Bản tin VLA số 64, 

 ngày 15/10/2022 

Thông tin liên hệ: 

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ 

Logistics Việt Nam 

Lầu 5 tòa nhà Cảng Sài Gòn,  

số 3 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, 

TP. HCM 

Phone: 84-28 39432658 

Email: vla-hcm1@vla.com.vn 

Website: www.vla.com.vn 

 
 

 

 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA VLA 

mailto:vla-hcm1@vla.com.vn
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https://vla.com.vn/dien-dan-logistics-viet-nam-chuyen-minh-phat-trien-ngay-19-thang-10-tai-tphcm.html
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