
1 

 

  HIỆP HỘI NHỰA VIỆT NAM 
VIETNAM PLASTICS ASSOCIATION 

Address: 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
          Tel: 028–35218552    Fax: 028–35218554     E-mail: info@vpas.vn    Website: www.vpas.vn 

Số: 44/HHNVN-CV                 Tp.HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2019 
V/v: Điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi đối với  

       mặt hàng Polypropylen (nhóm HS 3902)   

 

Kính gửi:  - Bộ Tài chính; 

        - Bộ Công thương; 

        - Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội; 

        - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

 

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) nhận được công văn số 10756/BTC-CST ngày 13 
tháng 09 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 125/2017/NĐ-CP, trong đó Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu 
đối với mặt hàng Polypropylen (hạt nhựa PP thuộc nhóm HS 3902) từ 3% lên 5%. 

Việc dự kiến tăng thuế nhập khẩu lên 5% đối với nguồn nguyên liệu chủ yếu sẽ gây 
ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến ngành công nghiệp nhựa còn non trẻ của nước ta. Vì vậy, Hiệp 
hội Nhựa Việt Nam trân trọng đề nghị Quý Bộ xem xét thấu đáo các kiến nghị của cộng đồng 
Doanh nghiệp Nhựa như sau: 

1. Về khía cạnh đảm bảo động lực phát triển cho ngành công nghiệp hóa dầu 

Hiệp hội Nhựa Việt Nam và các Doanh nghiệp hoàn toàn ủng hộ nội dung xây dưng 
một nền công nghiệp hóa dầu tại Việt Nam trong đó có hướng đến sự phát triển các nhà máy 
hóa dầu trong nước như trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp Nhựa Việt Nam từ 
2010–2020 đã được Thủ tướng phê chuẩn thông qua cụ thể là hình thành các nhà máy sản 
xuất nguyên liệu Nhựa chính là Polypropylen (PP) của Khu lọc hóa dầu Dung Quất và 
Polyethylene (PE) + Polypropylen (PP) của Khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. 

 Tuy nhiên theo công suất thiết kế và sản xuất trên thực tế thì Công ty TNHH Một thành 
viên Lọc hóa dầu Bình Sơn kể từ khi đưa vào sản xuất cho đến hết năm 2017 (là thời gian 
được Nhà nước bảo hộ theo cam kết) thì tổng công suất tối đa chỉ đạt 150.000 tấn/năm và 
Khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn theo tiến độ đến giữa năm 2019 mới đi vào hoạt động sản 
xuất để cung cấp sản phẩm PP cho thị trường Việt Nam nhưng sản lượng không đạt mức công 
suất thiết kế là 300.000 tấn/năm. 

  Tương tự như vậy Công ty TNHH Hyosung Vietnam có công suất thiết kế là 300.000 
tấn/năm nhưng chỉ có 1/3 công suất sản phẩm PP là được sử dụng cho sản xuất các sản phẩm 
Nhựa ép (PP Injection) và 2/3 tổng công suất còn lại là sản phẩm chuyên dụng phục vụ ngành 
dệt may. 

Nhu cầu tiêu thụ hạt nhựa PP trong 05 năm qua tại thị trường Việt Nam như sau: 
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Nhu cầu                                                  năm    Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu Nhựa PP tại thị 

trường Việt Nam (Đvt: tấn) 
582,761 887,615 1,048,292 1,215,991 1,274,988

Sau khi kết hợp ới các dự báo tiêu thụ các chủng loại sản phẩm Nhựa tại thị trường nội 
địa cũng như xuất khẩu và dự báo tăng trưởng kinh tế của các tổ chức uy tín trên thế giới như 
WorldBank – ICIS Lors – BMI Research thì dự kiến, nhu cầu sử dụng nguyên liệu nhựa PP 
mà ngành công nghiệp Nhựa Việt Nam sẽ tiêu thụ từ 2019 – 2023 dự kiến: 

 

  Bảng 1: Nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu nhựa PP từ 2019 – 2023  

(ước tính với mức tăng trưởng bình quân là 11,38%/năm) 

   Nhu cầu  Năm Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 

Nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu Nhựa PP 
tại thị trường Việt Nam (Đvt: tấn) 

1,420,081 1,581,686 1,761,681 1,962,160 2,185,453

   

Với sự tăng trưởng hàng năm như vậy thì khả năng đáp ứng được nhu cầu thị trường 
của Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn; Nghi Sơn; Hyosung trong điều kiện công 
suất sản xuất như hiện nay sẽ lần lượt là:       

 

Bảng 2: Năng lực cung ứng cho thị trường nguyên liệu nhựa PP của Công ty TNHH 
MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn; Nghi Sơn; Hyosung từ 2019 –  2023 

 

PA 1: Theo đúng công suất thiết kế (Bình Sơn: 150 ngàn tấn; Nghi Sơn: 300 ngàn tấn; 
Hyosung: 300 ngàn tấn) 

Độ đáp ứng                                          Năm  Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 

Dự kiến mức độ đáp ứng nhu cầu thị 

trường nguyên liệu PP (Đvt: %) 
52,81% 47,41% 42,57% 38,22% 34,31%

 

PA 2: Theo đúng thực tế ứng dụng của sản phẩm trong sản xuất thiết kế  

(Bình Sơn: 150 ngàn tấn; Nghi Sơn: 300 ngàn tấn; Hyosung: 100 ngàn tấn) 

Độ đáp ứng                                      năm  Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 

Dự kiến mức độ đáp ứng nhu cầu thị 

trường nguyên liệu PP (Đvt: %) 
38,73% 34,77% 31,22% 28,03% 25,16%

 

 Với bảng phân tích trên cho thấy khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường của 03 công ty 
đã nêu trên ngày càng giảm trong 05 năm tới đồng nghĩa với việc Doanh nghiệp Nhựa phải 
tìm kiếm nhập khẩu nguyên liệu PP từ nước ngoài là điều tất yếu. 
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Bảng 3: Dự kiến lượng nguyên liệu PP nhập khẩu từ các thị trường 

Nhu cầu                                              năm Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 

Năng lực cung cấp của Công ty Lọc 

hóa dầu Bình Sơn – Lọc hóa dầu 

Nghi Sơn – Hyosung (Đvt: tấn) 

550,000 550,000 550,000  550,000 550,000

Dự kiến nguồn nguyên liệu PP nhập 

khẩu từ nước ngoài về Việt Nam  

(Đvt: tấn) 

870,081 1,031,686 1,211,681 1,412,160 1,635,453

Dự kiến lượng nguyên liệu PP Việt 

Nam nhập khẩu từ các nước Trung 

Đông, Ấn Độ, Đài loan …trong 

điều kiện nhập khẩu như hiện nay là 

áp thuế nhập khẩu từ 3%. (Đvt: tấn) 

290,027 343,895 403,893 470,720 545,151

 

Chính vì vậy trong giai đoạn từ 2019 – 2023 VPA đề nghị không tăng thuế, vì để chính 
sách bảo hộ không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của một ngành hàng 
thì đối tượng được bảo hộ cần phải chiếm tỷ lệ từ 50%-75% trở lên.  

Đến năm 2025 sau khi khả năng cung ứng nguyên liệu Nhựa với những tính năng kỹ 
thuật phù hợp cho ngành Nhựa Việt Nam của các khu liên hợp lọc hóa dầu nói trên đi vào ổn 
định, đáp ứng được phân nửa nhu cầu thị trường thì việc áp dụng chính sách bảo hộ cho nhà 
máy sản xuất nguyên liệu trong nước sẽ không gây ảnh hưởng xấu cho hầu hết các Doanh 
nghiệp Nhựa có sử dụng PP trong sản xuất của ngành Nhựa Việt Nam. 

2. Tác động về mặt kinh tế - xã hội: 

Nếu tăng thuế nhập khẩu lên 5%, thì theo số liệu hiện tại mà Hiệp hội Nhựa Việt Nam 
phân tích như trên thì tổng chi phí phát sinh dự kiến mà các doanh nghiệp nhựa phải gánh 
chịu là: 

          Bảng 4: Chi phí phát sinh doanh nghiệp phải trả nếu tăng thuế từ 3% lên 5% 

           (Giá nguyên liệu PP nhập khẩu dự kiến: 1280 USD/tấn) 

Nhu cầu                  năm Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 

Chi phí phát sinh nếu tăng 

thuế nhập khẩu lên 5% đối 

với nguyên liệu PP Việt 

Nam nhập khẩu từ các 

nước Trung Đông, Ấn Độ, 

Đài loan (30%) (Đvt:1,000 

VNĐ) 

170,767,897 202,485,376 237,813,376 277,159,936 320,984,908 

Chi phí phát sinh tăng giá 

bán từ các nước khu vực 

FTA (dự kiến 5%) 

(Đvt:1,000 VNĐ) 

512,303,692 607,456,716 713,437,772 

 

831,479,808 

 

962,954,726 
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Theo giá nhập khẩu hiện tại, nếu tăng thuế nhập khẩu lên 5% thì chi phí phát sinh mà 
doanh nghiệp Nhựa nhập khẩu từ các nước Trung Đông, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung 
Quốc… phải chi trả dự kiến trong 05 năm tới là trên 1.200 tỉ đồng. 

Khi tăng thuế nhập khẩu, các doanh nghiệp có thể chuyển sang mua nguyên liệu PP từ 
các nước trong khu vực FTA. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam khi ấy không thể mua 
nguyên liệu PP với giá như trước đây (mặc dù thuế suất thuế nhập khẩu từ khu vực này là 
0%) vì khi đó người bán sẽ nâng giá bán lên tương ứng với giá của các nước ngoài khu vực 
FTA. Theo tính toán, chi phí phát sinh lúc đó mà các doanh nghiệp phải chi trả dành cho các 
nước trong khu vực FTA dự kiến trong 5 năm tới sẽ là 3.628 tỷ đồng (khoản chi phí này Nhà 
nước hoàn toàn không thu được mà các nước trong khu vực FTA sẽ được hưởng lợi toàn bộ 
khoản này). 

Khi giá thành nhập khẩu nguyên liệu PP tăng, trong khi nguyên liệu PP sản xuất trong 
nước không đáp ứng nhu cầu, tất yếu sẽ dẫn đến là giá nguyên liệu PP phục vụ sản xuất hàng 
hóa tăng, hệ quả là giá thành sản phẩm tăng, không cạnh tranh được với sản phẩm nhập khẩu 
từ các nước trong khu vực Đông Nam Á, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Để có thể bán 
được hàng, doanh nghiệp sản xuất hàng trong nước phải giảm giá bán để cạnh tranh, doanh 
số bán giảm, lợi nhuận thấp dẫn đến các khoản nộp Ngân sách Nhà nước giảm. 

Ngoài ra, khi xem xét về loại hình doanh nghiệp đang được đề nghị tăng mức thuế thì 
số vốn đầu tư chi phối quyền quyết định thuộc các Doanh nghiệp nước ngoài, mà những đối 
tượng DN này đã được thụ hưởng hàng loạt các chính sách ưu đãi khi họ tham gia đầu tư tại 
Việt Nam như thuế đất, thuế thu nhập doanh nghiệp … trong khi đó các DN sản xuất sản 
phẩm chính là đầu ra của những DN có mặt hàng đề nghị tăng thuế lại gồng mình gánh chịu 
sự xâm nhập thị trường của những sản phẩm Nhựa cùng loại từ các nước ký kết FTA có mức 
thuế suất về 0%. Điều này vô hình tạo nên sự bất bình đẳng ở mức độ cao trong quá trình hoạt 
động sản xuất kinh doanh của toàn ngành Nhựa Việt Nam. 

Như vậy, việc tăng thuế nguyên liêu PP giai đoạn này đã vô tình tăng thêm sức mạnh 
cho hàng ngoại trong việc chiếm lĩnh thi phần tại Việt Nam, giảm số thu ngân sách, nguy cơ 
doanh nghiệp nội địa sản xuất hàng hóa từ nguyên liệu PP phá sản, người lao động mất việc, 
an sinh xã hội bị ảnh hưởng. 

Với những lý do trên, Hiệp hội Nhựa Việt Nam kính đề nghị Quý Bộ Tài Chính và 
các cơ quan chức năng xem xét: Không tăng thuế nhập khẩu nguyên liệu PP lên 5%, giữ 
nguyên mức thuế suất nhập khẩu nguyên liệu Nhựa PP là 3% như hiện nay./. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

 

 
 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VP VPA 

HIỆP HỘI NHỰA VIỆT NAM 
Chủ tịch 

 

 

 

HỒ ĐỨC LAM 

 


