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Ả

nh hưởng của đại dịch Covid-19 có tác động đến tình hình xuất khẩu của
VN, đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chịu ảnh hưởng nhiều hơn,
khiến cho kim ngạch xuất khẩu ở khu vực này giảm liên tục trong các tháng
4, 5, 6 và tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đáng khích lệ là trước bối cảnh khó
khăn chung do đại dịch COVID-19, khu vực kinh tế trong nước có kim ngạch xuất khẩu
gia tăng liên tục trong 7 tháng (trừ tháng 1), cho thấy sự nỗ lực của khu vực kinh tế trong
nước cũng như các chính sách của nhà nước đã có sự hỗ trợ, động viên mạnh mẽ, kịp
thời cho các doanh nghiệp, ngành nghề xuất khẩu thuộc khu vực kinh tế trong nước nói
riêng và các doanh nghiệp VN nói chung.
Từ khoá: Đại dịch Covid-19, Hiệp định thương mại, kim ngạch xuất khẩu, khu
vực có vốn đầu tư nước ngoài.
Abstract:
The impact of the Covid-19 epidemic had an impact on Vietnam’s exports, especially
the foreign-invested sector was more affected, causing export turnover in this region to
decrease continuously. in April, May, June and August compared to the same period last
year. It is encouraging that in the context of the difficult situation caused by the COVID19 pandemic, the domestic economic sector has continuously increased exports for 7
months (except January), showing the efforts of the region. The domestic economy as
well as the State policies have strongly and promptly support and motivate enterprises
and export industries in the domestic economic sector in particular and Vietnamese
enterprises in particular general.
Keywords: Covid-19 pandemic, Trade Agreement, export turnover, foreign-invested
sector.
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