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Kiều hồi ở nước ngoài gửi về Việt Nam 

nhiều cỡ nào ? 

Việt Nam có hàng triệu kiều bào sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Mỗi năm 
có hàng tỷ USD gửi về đều đặn. Con số này tăng dần đều qua từng năm, bấp 
chấp 2 năm covid 2020 và 2021.  
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Con số ngoại tệ gửi về tăng mạnh theo từng năm. Từ năm 2000 con số là 1,34 tỷ 
USD cho đến cuối 2021 là 18,06 tỷ USD. 

Mỹ vẫn là nước đứng Top đầu có lượng ngoại tệ gửi về Việt Nam. Lượng ngoại tệ ở 
đây chiếm 50%. 

Thống kê sơ bộ lượng người Việt tại Mỹ có hơn 1.400.000 người. Đứng đầu trong 
tất cả các nước có lượng kiều bào sinh sống và làm việc tại đây. 
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Trong năm 2021. Việt Nam đứng thứ 10 trong Top 10 nước nhận kiều hối từ nước 
ngoài. Ấn Độ và Trung Quốc vẫn là 2 nước theo sát nhau theo từng năm về tỷ lệ gửi 
về tại đây. 

 

Đối chiếu số liệu 2017. Kiều hối ở Mỹ gửi về Việt Nam hơn 7.700.000 USD. Úc đứng 
thứ 2 với 1.200.000 USD 
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Số liệu cập nhật ở đây chỉ là thông qua các ngân hàng báo cáo về nên sẽ chỉ là số 
liệu mang tính chất tương đối. 

Các hạn ngạch khác mà kiều hối ở nước ngoài gửi về thông qua trung gian, cầm hộ, 
swap chéo cho nhau chiếm tỷ trọng khá lớn mà chưa có 1 công cụ hay báo cáo nào 
hiện đầy đủ chính xác được cả. 
Việt Nam đứng top 10 vẫn là con số khá khiêm tốn so với lượng người Việt ở nước 
ngoài. 
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