


TÓM TẮT BÁO CÁO
Báo cáo ngành Chế biến thực phẩm Việt Nam do VietnamCredit thực hiện tháng 08/2020, 

bao gồm những thông tin chung về tình hình kinh tế vĩ mô, tổng quan về ngành, tình hình 

hoạt động của ngành Chế biến thực phẩm trong năm 2019 cũng như những cơ hội, thách 

thức và dự báo phát triển ngành trong tương lai. Ngoài ra, báo cáo còn trình bày thông tin 10 

doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành do VietnamCredit lựa chọn dựa trên các tiêu chí về quy 

mô, xếp hạng tín nhiệm và tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2019.  

Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong ngành Chế biến thực phẩm không nhiều (chiếm gần 

1% tổng số doanh nghiệp cả nước) nhưng đây lại là một trong những ngành công nghiệp mũi 

nhọn, có tiềm năng phát triển rất lớn tại Việt Nam, chiếm khoảng hơn 20% doanh thu thuần 

sản xuất, kinh doanh các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo hàng năm. Ngành công nghiệp 

chế biến thực phẩm của Việt Nam đang có xu hướng tăng trưởng mạnh, từng bước cung ứng 

nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh cao, chiếm lĩnh thị trường nội địa và gia tăng xuất khẩu. 

Hiện thực phẩm đang chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu chi tiêu hàng tháng của người tiêu 

dùng Việt Nam, và giá trị tiêu thụ thực phẩm hàng năm của Việt Nam ước tính khoảng 15% 

GDP và đang có xu hướng gia tăng.



Do có tiềm năng rất lớn nên thị trường thực phẩm của Việt Nam có sức hút rất lớn với nhà đầu 

tư nước ngoài. Trong những năm qua, đã có rất nhiều thương vụ M&A ngành thực phẩm diễn 

ra và xu hướng này được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong những năm tới. Nhu cầu tiêu dùng thực 

phẩm hữu cơ có lợi cho sức khỏe của người tiêu dùng Việt Nam ngày càng tăng cao và đây hứa 

hẹn sẽ là cơ hội tăng trưởng mạnh cho các công ty sản xuất thực phẩm sạch.

Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến & sản xuất rau củ quả chiếm tỷ lệ 

cao nhất trong cơ cấu doanh nghiệp ngành Chế biến thực phẩm, trong khi đó ngành chế biến 

thủy sản đông lạnh lại là ngành thu hút nhiều lao động nhất.



Ngành thực phẩm của Việt Nam là 

một ngành lớn, đóng vai trò quan 

trọng trong phát triển kinh tế. 

Ngành chế biến thực phẩm của Việt 

Nam bao gồm các phân ngành nhỏ 

như chế biến và bảo quản thịt, chế 

biến thủy sản, dầu ăn, rau củ quả, 

sữa, tinh bột…

Trong những năm gần đây, ngành công 

nghiệp chế biến thực phẩm của Việt Nam 

đang có xu hướng tăng trưởng mạnh, từng 

bước cung ứng nhiều sản phẩm có sức 

cạnh tranh cao, chiếm lĩnh thị trường nội 

địa và gia tăng xuất khẩu. Ngoài ra, với 

dân số gần 100 triệu người, trong đó có 

trên một nửa dân số dưới 30 tuổi, Việt 

Nam được đánh giá là một trong những 

thị trường tiêu thụ thực phẩm và đồ uống 

tiềm năng nhất khu vực. 

Từ 2015 đến nay, công nghiệp chế biến 

chế tạo nói chung luôn duy trì được tốc 

độ tăng trưởng trên 10%/năm. Trong khi 

đó, ngành chế biến thực phẩm lại chiếm 

tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản 

xuất công nghiệp, điều này chứng tỏ tiềm 

năng cũng như quy mô và tăng trưởng 

của ngành này. Hơn nữa, Việt Nam có 

lượng sản phẩm nông nghiệp và nguồn 

nguyên liệu thô dồi dào, rất thuận lợi cho 

việc cung ứng nguyên liệu cho hoạt động 

sản xuất, chế biến thực phẩm, đồ uống.

 

Với doanh số tiêu thụ tại thị trường nội  

địa năm 2018 ước đạt xấp xỉ 42,8 tỉ USD 

và theo ước tính của Bộ Công Thương, 

mức tiêu thụ hằng năm của ngành thực 

phẩm và đồ uống Việt Nam luôn chiếm 

khoảng 15% GDP và có xu hướng tăng 

trong thời gian tới, thị trường thực 

phẩm Việt Nam đang trở thành miếng 

bánh béo bở không chỉ đối với các doanh 

nghiệp trong nước mà còn đối với các 

doanh nghiệp nước ngoài. 
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