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THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH 
HIỆP HỘI BÔNG SỢI VIỆT NAM – VCOSA 

 
Quý Hội viên, Doanh nghiệp thân mến, 

 

Thay mặt VCOSA, tôi trân trọng gửi đến quý vị lời chào và kính chúc 
sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ VCOSA trong suốt 
thời gian qua. 

Như quý vị đã biết, VCOSA luôn định hướng và đặt mục tiêu vào các 
hoạt động hỗ trợ hội viên và doanh nghiệp, trong đó có mục tiêu tập 
trung, đẩy mạnh khai thác thông tin, sự kiện, giá cả thị trường từ 
nguyên liệu đến sản xuất và bán hàng. Đặc biệt trong giai đoạn nền 
kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, VCOSA càng cần đẩy mạnh 
hơn công tác truyền thông để hỗ trợ hội viên và doanh nghiệp. 

Nửa đầu năm 2021, VCOSA đã tổ chức nhiều chương trình, sự kiện 
dành cho doanh nghiệp kéo sợi. Nội dung tập trung về các vấn đề quản 
lý kỹ thuật, công nghệ; quản lý chất lượng và kiểm soát chi phí… Thấu 
hiểu nhu cầu thông tin và số liệu thống kê chuyên sâu ngành của các 
doanh nghiệp, và mong muốn ấn phẩm nguyệt san này có thể hỗ trợ 
các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bông, xơ, sợi và dệt may. 
Mục tiêu trong 6 tháng cuối năm 2021, VCOSA sẽ tiếp tục kiện toàn 
chất lượng nội dung trong ấn phẩm này đồng thời tổ chức thêm các 
chương trình hội thảo chuyên sâu và giao lưu mở rộng, đáp ứng kỳ 
vọng của hội viên, doanh nghiệp. 

VCOSA hy vọng bản tin nguyệt san lưu hành nội bộ như một tài liệu 
tham khảo mang đến nhiều thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp 
Việt trong công tác hoạch định chiến lược và kế hoạch sản xuất trong 
tương lai.   

Thay mặt VCOSA, tôi rất mong nhận được sự hợp tác các quý hội viên 
và doanh nghiệp. Chúc quý vị an khang và thịnh vượng. 

 

CHỦ TỊCH 

NGUYỄN AN TOÀN 
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I. ĐIỂM TIN THƯƠNG MẠI ĐÁNG CHÚ Ý 
1. Trong nước 

Mặc dù vẫn gặp nhiều khó khăn trước sự bùng 
phát trở lại của dịch Covid-19 nhưng nhìn chung 
tăng trưởng tín dụng vẫn khởi sắc đáng kể so với 
cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng tín dụng toàn 
ngành ngân hàng trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt 
4,67%, cao hơn 1% so với mức tăng trưởng được 
Ngân hàng Nhà nước công bố tính đến 16/4 là 
3,34% và cũng cao hơn mức 2% tính tới cuối 
tháng 5/2020. Mặc dù tín dụng phục hồi nhưng 
nhiều khả năng sẽ khó bứt phá trong bối cảnh 
Ngân hàng Nhà nước áp hạn mức tín dụng cho 
phần lớn các ngân hàng ở mức thấp hơn so với 
cùng kỳ năm trước và dịch Covid-19 vẫn đang có 
diễn biến phức tạp. Tín dụng khởi sắc cũng đi kèm 
với rủi ro nợ xấu, đặc biệt trong bối cảnh Covid-
19 bùng phát mạnh trở lại gây khó khăn cho 
doanh nghiệp. 

Trước diễn biến này, để tăng trưởng tín dụng hiệu 
quả và hạn chế nợ xấu cần đẩy mạnh kích cầu, bởi 
hiện nay nhu cầu vốn đã tăng, song vẫn còn nhiều 
doanh nghiệp ở những lĩnh vực du lịch, khách sạn, 
hàng không... tạm dừng hoạt động. Vì vậy, các 
ngân hàng khi cho vay phải kiểm soát được nguồn 
trả nợ của khách hàng để vẫn đạt được chỉ tiêu về 
tăng trưởng tín dụng mà chất lượng tài sản, chất 
lượng tín dụng vẫn được đảm bảo. Trong bối cảnh 
dịch Covid-19 đang dần được kiểm soát và việc 
triển khai tiêm phòng vaccine đang được đẩy 
mạnh, dự kiến nền kinh tế sẽ hồi phục rõ nét hơn 
trong những tháng tiếp theo, kéo theo tín dụng sẽ 
tăng tốc trong thời gian tới. Dự báo, tín dụng 
trong năm 2021 có thể đạt mức 12%, đảm bảo 
mục tiêu tăng trưởng tín dụng được ngành ngân 
hàng đặt ra thời điểm đầu năm 2021. 

 

2.  Quốc tế 

Kinh tế toàn cầu tuần qua tiếp tục ghi nhận xu 
hướng hồi phục của nhiều nền kinh tế chủ chốt. 
Hiện việc đẩy mạnh tiêm chủng vaccine được coi 
là “vũ khí” quyết định đưa kinh tế toàn cầu thoát 
khỏi giai đoạn khủng hoảng trước những tác động 
nặng nề của đại dịch Covid-19. Trong đó, kinh tế 
châu Phi, Mỹ Latinh và nhiều khu vực ở châu Á 
được dự báo vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn 
do dịch bệnh bùng phát trong khi nguồn cung 
vaccine hạn chế. Sự chênh lệch trong hồi phục 
kinh tế giữa các nước có thể là yếu tố cản trở kinh 
tế thế giới nói chung sớm đạt được các mức như 
thời kỳ trước đại dịch Covid-19. 

Tại Mỹ, các số liệu kinh tế vĩ mô mới được công 
bố tiếp tục cho thấy sự phục hồi mạnh của kinh tế 
Mỹ, nhưng vẫn có những trở ngại do ảnh hưởng 
bởi sự chậm trễ trong hoạt động vận tải biển, tình 
trạng thiếu lao động và thiếu các nguồn cung 
nguyên liệu. Nhu cầu của người tiêu dùng và các 
doanh nghiệp tăng mạnh khi Mỹ thoát khỏi đại 
dịch và hoạt động xã hội được thúc đẩy. Trong khi 
đó, các nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ không 
đáp ứng kịp, dẫn tới sự thiếu hụt nguồn cung cả 
vật liệu và lao động. Chỉ số giá sản xuất (PPI) 

tháng 5/2021 của Mỹ đã tăng 0,8% so với tháng 
4/2021 và tăng mạnh 6,6% so với tháng 5/2020- 
mức tăng nhiều nhất kể từ tháng 11/2010. Theo 
đánh giá của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), xu 
hướng tăng giá hiện tại chỉ là tạm thời và lợi suất 
trái phiếu chính phủ Mỹ giảm sẽ giúp xoa dịu 
phần nào lo ngại về lạm phát. Do đó, FED sẽ tiếp 
tục duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng trong thời 
gian tới nhằm hỗ trợ kinh tế Mỹ lấy lại đà tăng 
trưởng như trước thời kỳ dịch bệnh. 

Trong khi đó, kinh tế Trung Quốc tiếp tục ghi 
nhận xu hướng phục hồi nhưng đã có dấu hiệu 
chậm lại. Sản xuất công nghiệp của Trung Quốc 
trong tháng 5/2021 cũng chỉ tăng 8,8%, thấp hơn 
so với mức tăng 9% của tháng trước và mức kỳ 
vọng tăng 9,8% do ảnh hưởng bởi việc gián đoạn 
các chuỗi cung ứng tại nhiều nền kinh tế châu Á 
như Ấn Độ, Indonesia hay Việt Nam trước sự 
bùng phát của dịch Covid-19. Hiện tình trạng 
khan hiếm chuỗi cung ứng trên toàn cầu và chi 
phí nguyên liệu thô tăng cao đã ảnh hưởng đến 
sản xuất, làm chậm đà phục hồi kinh tế của Trung 
Quốc, vốn đang trên đà gia tăng mạnh mẽ sau sự 
sụt giảm do Covid-19 trong năm 2020.



 

 

BẢN TIN THÁNG 6.2021 4 

II. ĐIỂM TIN DỆT MAY ĐÁNG CHÚ Ý
1. Trong nước 

 EVFTA sau 9 tháng có hiệu lực, xuất khẩu hàng 
may mặc sang EU hồi phục mạnh. 

 Xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang 
Hàn Quốc phục hồi. 

 Xuất khẩu hàng may mặc sang Mỹ tăng mạnh. 

 Xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Anh 
sẽ khả quan hơn trong những tháng tới. 

 Xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang 
Trung Quốc tăng 7,5%. 

 Xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang 
thị trường Đài Loan hồi phục chậm. 

 5 tháng đầu năm 2021, hàng dệt may Việt Nam 
lấy lại đà tăng trưởng xuất khẩu. Trong 5 
tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hàng dệt và 
may mặc của Việt Nam tăng mạnh so với cùng 
kỳ năm 2020 là do xuất khẩu các nhóm hàng 
đều tăng trưởng ở mức cao, 2 con số. Đáng chú 
ý, xuất khẩu nhóm hàng nguyên liệu gồm xơ 
sợi, vải kỹ thuật tăng tới trên 60%. 

 4 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu nguyên liệu 
dệt, may, da, giày của Việt Nam đạt 2,1 tỷ USD, 
tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong 
đó, tăng mạnh nhập khẩu từ Trung Quốc, 
Italia. 

 Nhập khẩu vải nguyên liệu tăng mạnh 22,7%. 
4 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu vải nguyên 
liệu các loại đạt 4,39 tỷ USD, tăng 22,7% so với 
cùng kỳ năm 2020. Trong đó, nhập khẩu từ thị 
trường Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia …tăng 
mạnh. 

 Dệt may Hòa Thọ được gia hạn ưu tiên hải 
quan thêm 3 năm. 

 Chính phủ ban hành Nghị định số 
53/2021/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu 
đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của 
Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại 
tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc 
Anh và Bắc Ireland (Hiệp định UKVFTA) giai 
đoạn 2021-2022. 

 Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 
1357/QĐ-TCHQ về Bảng mã loại hình xuất 
khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng, Quyết 
định có hiệu lực từ ngày 1/6/2021 và thay thế 
Công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 1/4/2015 
của Tổng cục Hải quan về mã loại hình xuất 
nhập khẩu trên hệ thống VNACCS. 

 Từ 10/2021, hàng dệt may Việt Nam xuất 
khẩu sang thị trường EAEU gồm 5 nước (Nga, 
Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan) 
không được hưởng ưu đãi GSP. 

2. Quốc tế 

 Amazon muốn thu hút nhà cung cấp Việt Nam. 

 Năm 2021 - ngành công nghiệp denim hướng 
đến phong cách thoải mái và bền vững. 

 Đan Mạch phát triển dự án tái chế dệt may 
mới. Theo báo cáo của Bestseller, dự án nhằm 
thu gom chất thải dệt ở Đan Mạch và tái chế 
thành nguyên liệu thô mới cho các sản phẩm 
khác. Đây là dự án lớn trong ngành dệt may 
Đan Mạch. 

 Các nhà máy may của Trung Quốc dừng hoạt 
động tại Myanmar. 

 Quan hệ thương mại căng thẳng, Mỹ và Trung 
Quốc đều tìm cách đa dạng hóa nguồn cung 
ứng. Thương mại bông quốc tế đang trở nên 
phức tạp hơn đối với Trung Quốc khi Mỹ theo 
dõi chặt chẽ xuất khẩu của mình. Theo CCF 
Group, những ngày này xuất khẩu bông của 
Trung Quốc đang bị Mỹ giám sát chặt chẽ về 
hóa đơn mua hàng, chứng nhận xuất xứ và 
khai báo của các nhà nhập khẩu. Trị giá xuất 
khẩu hàng dệt may từ bông của Trung Quốc 
sang Mỹ đã giảm trước Covid-19 và đại dịch 
tiếp tục làm xuất khẩu hàng dệt may của 
Trung Quốc sang Mỹ giảm mạnh trong năm 
2020. 
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 Covid-19 là cơ hội để thiết lập các tiêu chuẩn 
mới trong ngành thời trang. Năm 2021 có thể 
là năm tồi tệ nhất đối với ngành thời trang kể 
từ sau cuộc Đại suy thoái kinh tế. Nhưng dịch 
Covid-19 cũng đã làm thay đổi một số xu 
hướng. Đó là thúc đẩy nhu cầu về các sản 
phẩm thể thao. Đồng thời, cũng đã thúc đẩy số 
hóa trong toàn ngành với gần 40% tổng doanh 
số bán hàng hiện được tạo ra từ các kênh kỹ 
thuật số. 

 Ngành Dệt May Ấn Độ bị ảnh hưởng nặng nề 
bởi đại dịch Covid-19. Ấn Độ đang là một trong 
những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi 
làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 2 với tốc độ và 

quy mô tăng mạnh và nhiều khả năng sẽ ảnh 
hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
các doanh nghiệp dệt may cho đến tháng 
2/2022. 

 Thị trường máy dệt toàn cầu đạt 10,1 triệu 
chiếc vào năm 2026. 

 Primark ra mắt bộ sưu tập mới bông tái chế. 
Primark đã ra mắt bộ sưu tập đồ mới dưới 
nhãn hiệu Primark Cares. Theo Sourcing 
Journal, bộ sưu tập mới bao gồm các sản phẩm 
may mặc làm từ bông tái chế có nguồn gốc từ 
chất thải vải không sử dụng và quần áo tái chế. 
Bộ sưu tập được chứng nhận bởi công ty thời 
trang bền vững Recover. 
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III. TIN TỨC CHUYÊN NGÀNH 

Mỹ áp thuế chống bán phá giá sản phẩm sợi dún 
polyester của Việt Nam

gày 31/5, Cục Phòng vệ thương mại 
(PVTM), Bộ Công Thương (BCT) nhận 
được thông tin về việc Bộ Thương mại 

Hoa Kỳ (DOC) thông báo kết luận sơ bộ trong vụ 
việc điều tra CBPG đối với sản phẩm sợi dún 
polyester (PTY) của Malaysia, Indonesia, Thái 
Lan và Việt Nam. 

Trong vụ việc này, các doanh nghiệp Việt Nam 
được xác định biên độ phá giá ở mức từ 2,67% 
đến 22,82%. 

Biên độ phá giá sơ bộ của các doanh nghiệp 
Indonesia từ 7,45% đến 26,07%. Biên độ phá giá 
của các doanh nghiệp Thái Lan ở mức 14,8-
56,08%. Trong khi đó, tất cả các doanh nghiệp 
của Malaysia phải chịu mức thuế là 17,35%. 

Sau khi ban hành kết luận sơ bộ, theo thông lệ các 
vụ việc trước đây, DOC có thể tiến hành thẩm tra 
tại chỗ đối với doanh nghiệp trong thời gian tới 
để xác minh lại các thông tin đã gửi trong bản trả 
lời câu hỏi. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, 
Hoa Kỳ thông báo sẽ không tiến hành thẩm tra tại 
chỗ mà yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp thông 
tin bổ sung để thẩm tra số liệu trước khi đưa ra 
kết luận cuối cùng. 

Do đó, trong thời gian tới, Cục PVTM khuyến nghị 
các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sợi dún 
polyester liên quan tiếp tục hợp tác chặt chẽ, đầy 
đủ với cơ quan điều tra và Cục PVTM để đảm bảo 
kết quả tích cực của vụ việc. 

Vụ việc được DOC khởi xướng điều tra từ ngày 
17/11/2020 và dự kiến ban hành kết luận cuối 
cùng trước ngày 09/10/2021. 

Tổng kim ngạch xuất khẩu PTY của Việt Nam 
sang Hoa Kỳ trong 3 năm từ 2017 đến 2019 lần 
lượt là 490 ngàn USD, 778 ngàn USD và 4,5 triệu 
USD. Nhập khẩu từ Việt Nam chiếm khoảng 8,7% 
tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ trong giai đoạn 
từ tháng 9/2019 – tháng 8/2020. 

Nguồn:  Tạp Chí Kinh Tế Việt Nam 

Ấn Độ không áp thuế chống bán phá giá đối với xơ sợi 
staple nhân tạo Việt Nam 

ục Phòng vệ thương mại (Bộ Công 
Thương) cho biết, Bộ Tài chính Ấn Độ đã 
ban hành Quyết định số 354/154/2020-

TRU về việc không áp thuế chống bán phá giá đối 
với một số sản phẩm xơ sợi staple nhân tạo 
(viscose spun yarn) có xuất xứ hoặc nhập khẩu 
từ Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam. 

Trước đó, ngày 30/12/2020, Tổng vụ Phòng vệ 
thương mại (DGTR, Bộ Công Thương Ấn Độ) đã 
ra ban hành kết luận điều tra cuối cùng số 
6/41/2019-DGTR đề xuất Bộ Tài chính Ấn Độ  

áp thuế từ 0,25 USD đến 0,8 USD/kg đối với sản 
phẩm bị điều tra. 

Với sản phẩm từ Việt Nam, mức thuế chống bán 
phá giá đề xuất là 0,41USD/kg. 

Vụ việc được khởi xướng từ ngày 14/1/2020 do 
Hiệp hội Sản xuất sợi nhân tạo Ấn Độ đã cáo buộc 
lên DGTR, rằng sợi nhân tạo có xuất xứ hoặc nhập 
khẩu từ Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam bán 
phá giá vào Ấn Độ. 

Theo số liệu tổng hợp từ hải quan Việt Nam, 
trong năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu sản 
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phẩm bị điều tra của Việt Nam là 9,7 triệu USD, 
tăng 78% so với năm 2018. 

Nguồn: Báo Chính Phủ 

 

 

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận đơn kiện chống bán phá giá sợi 
kéo dãn Việt Nam

ới đây, Cục Phòng vệ thương mại 
(PVTM), Bộ Công Thương cho biết, Bộ 
Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận 

đơn kiện chống bán phá giá (CBPG) đối với sản 
phẩm sợi kéo dãn toàn phần có xuất xứ hoặc 
nhập khẩu từ Hàn Quốc và Việt Nam. 

Theo đó, sản phẩm bị cáo buộc bán phá giá là sợi 
kéo dãn toàn phần (polyester flat yarn) thuộc mã 
HS 5402.47. 

Số liệu thống kê của Trung tâm thương mại quốc 
tế ITC và thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại 
Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trị giá xuất khẩu mặt hàng 
sợi nêu trên từ Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỹ có xu 
hướng tăng rất nhanh qua từng năm. Cụ thể, kim 
ngạch xuất khẩu năm 2018 đạt khoảng 1,69 triệu 
USD, năm 2019 đạt khoảng 4,65 triệu USD trước 

khi tăng mạnh vào năm 2020 với kim ngạch đạt 
khoảng 11 triệu USD. 

Cục PVTM cho hay, theo quy trình điều tra CBPG 
của Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi thông báo về việc nhận 
Đơn kiện, trong trường hợp chính thức khởi 
xướng, Cơ quan điều tra Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đăng 
thông báo trên Công báo, đồng thời gửi bản tóm 
tắt đơn kiện và bản câu hỏi điều tra tới các nước 
và nhà xuất khẩu có liên quan trong vụ việc. 

Trước tình hình trên, Cục PVTM khuyến nghị 
Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam và các doanh nghiệp 
sản xuất, xuất khẩu liên quan kịp thời liên lạc, 
phối hợp với Cục, nhằm chủ động nắm bắt thông 
tin và chuẩn bị phương án ứng phó kịp thời trong 
trường hợp bị khởi xướng điều tra. 

Nguồn: Báo Công Thương 
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Đan Mạch phát triển dự án tái chế dệt may mới 

an Mạch đang phát triển dự án tái chế 
hàng dệt mới có tên là ReSuit (Công nghệ 
tái chế và Thiết kế sản phẩm dệt bền 

vững). Được phát động bởi Viện Công nghệ Đan 
Mạch, dự án ReSuit đang được hỗ trợ bởi Quỹ Đổi 
mới Đan Mạch. Dự án này sẽ được phát triển 
trong một tập đoàn với các 
thương hiệu bao gồm 
Bestseller, Elis, Design School 
Kolding; nhà sản xuất nguyên 
liệu thô A/S Dansk, tập đoàn 
chuyên nghiên cứu hành vi 
người tiêu dùng Naboskab và 
các chuyên gia tái chế của Đại 
học Arhus và Fraunhofer. 

Theo báo cáo của Bestseller, dự 
án nhằm thu gom chất thải dệt 
ở Đan Mạch và tái chế thành 
nguyên liệu thô mới cho các sản phẩm khác. Đây 
là dự án lớn trong ngành dệt may Đan Mạch. 

Trọng tâm chính của dự án sẽ là tạo ra một thiết 
kế bền vững cho các sản phẩm dệt may để giúp 
loại bỏ các chất không phù hợp với công nghệ tái 
chế trong tương lai. Đây là cột mốc quan trọng sẽ 

giúp tạo ra một giải pháp thống nhất mang lại lợi 
ích lâu dài không chỉ cho Bestseller hay Đan Mạch 
mà cho toàn thế giới. Thông qua dự án này, sẽ 
thúc đẩy người tiêu dùng mua các sản phẩm bền 
vững nhiều hơn. 

Mỗi năm có khoảng 85.000 tấn hàng dệt may vào 
thị trường Đan Mạch. Hơn một 
nửa cuối cùng được thiêu hủy 
thành chất thải. Dự án ReSuit sẽ 
bắt đầu phân loại chất thải này từ 
năm 2022. 

Bên cạnh Polyester, dự án sẽ tái 
chế các vật liệu còn lại bằng công 
nghệ gọi là HTL (thủy nhiệt hóa 
lỏng). Công nghệ chuyển đổi 
dòng dệt phức tạp thành các sản 
phẩm được sử dụng để sản xuất 

nhựa, nhiên liệu hoặc sợi tổng hợp bằng cách sử 
dụng nước, nhiệt và áp suất để thu được thành 
phẩm mong muốn. Các nước thuộc EU dự kiến sẽ 
tham gia sáng kiến này từ năm 2025. 

Nguồn: VITIC

 

Khủng hoảng bông do 'Tsunami Covid' đe dọa

irus đang ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi 
cung ứng nội địa của Ấn Độ. 

Nhà phân phối dệt may Global Impex 
USA có trụ sở tại Minnesota tin rằng cuộc khủng 
hoảng Covid-19 của Ấn Độ có thể dẫn đến tình 
trạng thiếu bông trong tương lai. 

“Chúng tôi đang gọi nó là Tsunami Covid,” King 
Mukherjee, chủ tịch và người sáng lập Global 
Impex USA cho biết. “Mọi người không giãn cách 
xã hội, họ không đeo mặt nạ, không gì cả. Vì vậy, 
đó là hoạt động kinh doanh như bình thường và 
đột nhiên, các vụ việc bắt đầu tăng mạnh. " 

Ông nói thêm, tất cả các đợt bùng phát ở châu Á 
đang ảnh hưởng đến các chuỗi cung ứng toàn cầu, 

có thể dẫn đến lạm phát lớn hơn ở Mỹ và sự gia 
tăng đột ngột của biến thể mới đã ảnh hưởng 
nặng nề đến sản xuất vải của Ấn Độ, ông nói thêm. 

Sarvesh Jain, đại diện của Mamta Global Trading 
có trụ sở tại Sangli, Maharashtra, Ấn Độ, cho biết 
virus đã ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi cung ứng 
nội địa của Ấn Độ và giá bông hiện đang ở mức 
cao nhất trong sáu hoặc bảy năm. 

Nguồn cung từ Ấn Độ bị trì hoãn khiến bông có 
nhiều khả năng được thêm vào danh sách các mặt 
hàng ngày càng khó kiếm hơn trong tương lai. 
Các mặt hàng khó kiếm được hiện nay bao gồm 
khí đốt, thép, vi mạch và nhiều hơn thế nữa. 
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Mike Sanders, giám đốc tiếp thị quốc gia của công 
ty Schott Textiles có trụ sở tại Akron, Ohio, cho 

biết: “Tình trạng thiếu hụt hoặc chậm trễ trong 
nguồn cung sẽ xảy ra nếu các quốc gia hoàn toàn 
ngừng hoạt động. "Sẽ không có công nhân trên 
cánh đồng hái bông và ít người chạy khung dệt 
hơn." 

Ấn Độ là nhà cung cấp bông lớn nhất trên thế giới, 
có nghĩa là cuộc khủng hoảng Covid của nước này 
đang ảnh hưởng đến tất cả các công ty trong 
ngành dệt may. 

“Khi nguồn cung của Ấn Độ giảm - và nó sẽ giảm 
mạnh trong những tháng tới - cá nhân tôi cảm 
thấy rằng sẽ còn thiếu hụt nhiều hơn nữa và giá 

sẽ còn cao hơn nữa,” Mukherjee nói. “Tôi nghĩ 
rằng trong khoảng thời gian từ ba đến sáu tháng 
nữa, sẽ có một sự thiếu hụt lớn.” 

Gần đây nhất, Gujarat, một bang của Ấn Độ, đã 
hứng chịu cơn lốc xoáy mạnh nhất trong hai thập 
kỷ, cơn bão Tauktae. Trận lốc xoáy đã buộc hơn 
200.000 người phải sơ tán và hơn 100 người 
thiệt mạng. Một cơn bão thứ hai, Cyclone Yaas, 
rất có thể sẽ đổ bộ vào miền đông Ấn Độ, buộc 
hơn một triệu người phải sơ tán. 

“Tất cả những điều này đang ảnh hưởng đến 
chuỗi cung ứng, nguồn cung cấp bông và sản xuất 
của nhà máy,” Mukherjee nói. "Các container của 
chúng tôi hiện đang bị kẹt trên thuyền vì lốc 
xoáy." 

Jain cũng đề cập rằng giá nhiên liệu cao ở Ấn Độ 
và thiếu lao động nhập cư đã góp phần làm tăng 
giá bông và có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt 
trong tương lai. 

Global Impex Hoa Kỳ, đối tác với Tập đoàn Umed, 
một nhà sản xuất vải toàn cầu có trụ sở tại Ấn Độ, 
đã phải trì hoãn việc vận chuyển và sản xuất vải 
do sự lan rộng của biến thể COVID-19 mới. 

Nguồn: Innovationintextiles – VCOSA_Ngọc Trâm 
biên dịch

 

Trung Quốc nhấn mạnh hợp tác bông với các quốc gia 
Trung Á

heo Li Fuguang, Trung Quốc đã lên kế 
hoạch thúc đẩy hợp tác trong ngành bông 
với các quốc gia tham gia Sáng kiến Vành 

đai và Con đường (BRI) trong Kế hoạch 5 năm lần 
thứ 14 (2021-25) nhằm giảm sự phụ thuộc vào 
nhập khẩu từ Hoa Kỳ và Úc, Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu Bông thuộc Viện Khoa học Nông 
nghiệp Trung Quốc. 

Tiềm năng sản xuất bông của Trung Á sẽ giúp đáp 
ứng nhu cầu nhập khẩu 2 triệu tấn của Trung 
Quốc dựa trên nhu cầu hàng may mặc và sản xuất 
bông. 

Li Fuguang nói với truyền thông nhà nước ở 
Trung Quốc: “Tận dụng lợi thế của các nước bổ 
sung Trung Á sẽ có lợi cho phản ứng sắc bén đối 
với xung đột thương mại Trung-Mỹ và đồng thời 
khuyến khích việc thực hiện Sáng kiến Vành đai 
và Con đường. 

Đồng thời, sản lượng bông ở Trung Á là khoảng 2 
triệu ha. Môi trường tương tự như môi trường 
của Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, nơi chiếm 
84,9% sản lượng bông của Trung Quốc. 

Theo Ông Li, sản lượng dự kiến sẽ tăng ít nhất 5% 
nếu công nghệ sản xuất bông được áp dụng ở các 
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nước Trung Á. Và khu vực này sẽ đạt được sự 
phát triển nhanh chóng về sản xuất. 

Các khu công nghệ thử nghiệm đã được thành lập 
ở Uzbekistan từ năm 2018 để phát triển công 
nghệ sản xuất bông của Trung Quốc. Đồng thời, 
nhu cầu về nước tưới đã giảm 2/3 và sản lượng 
tăng gấp đôi, Li nói. 

Trung Quốc sẽ tập trung vào việc giới thiệu công 
nghệ trồng bông ở Uzbekistan trong 5 năm tới và 
thúc đẩy công nghệ này ở Tajikistan và 
Kyrgyzstan. Công nghệ sẽ nâng cao hệ thống và 
hiện đại hóa hơn nữa ngành thông qua đổi mới 
công nghệ cốt lõi. 

Theo Viện Hàn lâm, quốc gia này có kế hoạch tăng 
cường thu thập và tận dụng các nguồn bông, 
khám phá các nguồn gen tốt nhất và tạo ra các 

nguồn lợi lớn với sản lượng cao, chất lượng tốt 
và khả năng thích ứng rộng. 

Đồng thời, Liên minh Công nghiệp Bông Trung 
Quốc phi lợi nhuận, do tổ chức này đứng đầu, sẽ 
đóng vai trò chủ chốt trong việc nâng cao chất 
lượng bông và tích hợp nó vào toàn bộ chuỗi công 
nghiệp. 

Tân Cương đã đưa ra một tuyên bố vào cuối 
tháng 3 năm nay để phản đối bất kỳ vụ bê bối nào 
liên quan đến bông Tân Cương. Nhằm tạo ra một 
tiêu chuẩn ngành bông chất lượng cao và nâng 
cao sự công nhận quốc tế đối với thương hiệu 
bông nội địa. 

Nguồn: Textiletoday – VCOSA _ Ngọc Trâm biên 
dịch 

 

 

 



 

 

BẢN TIN THÁNG 6.2021 11 

IV. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT – CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH 

Các chỉ số sản xuất công nghiệp 

ặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp từ cuối tháng Tư và ảnh hưởng trực tiếp đến 
một số khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh nhưng đã nhanh chóng được 
khoanh vùng, kiểm soát. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất công 

nghiệp tăng 9,9% so với cùng kỳ 
năm trước, trong đó ngành chế 
biến, chế tạo tăng 12,6%. 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công 
nghiệp (IIP) tháng 5/2021 ước 
tính tăng 1,6% so với tháng trước 
và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 
trước, trong đó ngành khai khoáng 
giảm 6,4% và giảm 9,8%; ngành 
chế biến, chế tạo tăng 2,6% và tăng 
14,6%. 

Ngành sản xuất và phân phối điện 
tăng 2,2% và tăng 12%; ngành 
cung cấp nước, hoạt động quản lý 
và xử lý rác thải, nước thải giảm 
3,1% và tăng 6,8%. 

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, 
ước tính IIP tăng 9,9% so với cùng 
kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế 
biến, chế tạo tăng 12,6% (cùng kỳ 
năm trước tăng 3,2%), đóng góp 
10,2 điểm phần trăm vào mức tăng 
chung; ngành sản xuất và phân 
phối điện tăng 8,3% (cùng kỳ năm 
trước tăng 2,1%), đóng góp 0,7 
điểm phần trăm; ngành cung cấp 
nước, hoạt động quản lý và xử lý 
rác thải, nước thải tăng 7,5% (cùng 
kỳ năm trước tăng 2,9%), đóng 
góp 0,1 điểm phần trăm. 

Riêng ngành khai khoáng giảm 7% 
(cùng kỳ năm trước giảm 7,7%), 
làm giảm 1,1 điểm phần trăm trong mức tăng chung. 

Nguồn: Tạp chí Công Thương 
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Ưu đãi thuế TNDN với dự án sản xuất sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển 

hính phủ đã ban hành Nghị định số 
57/2021/NĐ-CP bổ sung điểm g khoản 
2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-

CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập 
doanh nghiệp (DN) đối với DN có dự án đầu 
tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản 
phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. 

Cụ thể, DN có 
dự án đầu tư 
(đầu tư mới 
và đầu tư mở 
rộng) sản xuất 
sản phẩm 
thuộc Danh 

mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát 
triển, thực hiện trước ngày 1/1/2015, đáp ứng 
các điều kiện của dự án sản xuất sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Luật số 
71/2014/QH13 và được cơ quan có thẩm quyền 
cấp giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm 
công nghiệp hỗ trợ thì được hưởng ưu đãi về 
thuế thu nhập DN như sau: 

Trường hợp DN có dự án sản xuất sản phẩm 
công nghiệp hỗ trợ, mà thu nhập từ dự án này 
chưa được hưởng ưu đãi thuế thu nhập DN thì 
được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập DN theo 
điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp 
hỗ trợ kể từ kỳ tính thuế được cơ quan có thẩm 
quyền cấp giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản 
phẩm công nghiệp hỗ trợ. 

Trường hợp DN có dự án sản xuất sản phẩm 
công nghiệp hỗ trợ, mà thu nhập từ dự án này 
đã hưởng hết ưu đãi thuế thu nhập DN theo điều 
kiện ưu đãi khác (ngoài điều kiện ưu đãi đối với 
dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ) thì 
được hưởng ưu đãi thuế thu nhập DN theo điều 
kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ 
trợ cho thời gian còn lại, kể từ kỳ tính thuế được 
cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận ưu đãi 
sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. 

Trường hợp DN có dự án sản xuất sản phẩm 
công nghiệp hỗ trợ, mà thu nhập từ dự án này 
đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập DN theo 
điều kiện ưu đãi khác (ngoài điều kiện ưu đãi đối 
với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ 
trợ), thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập DN 
theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính 
thuế được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác 
nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ 
trợ. 

Cách xác định thời gian ưu đãi còn lại 

Nghị định quy định cụ thể cách xác định thời 
gian ưu đãi còn lại nêu tại (2) và (3) nêu trên. Cụ 
thể, thời gian ưu đãi còn lại được xác định bằng 
thời gian ưu đãi thuế thu nhập DN theo điều 
kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ 
trợ trừ đi số năm miễn thuế, số năm giảm thuế, 
số năm hưởng thuế suất ưu đãi đã được hưởng 
ưu đãi theo điều kiện ưu đãi khác, cụ thể như 
sau: 

Thời gian miễn thuế còn lại bằng thời gian miễn 
thuế theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm 
công nghiệp hỗ trợ trừ đi thời gian miễn thuế đã 
hưởng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi khác. 

Thời gian giảm thuế còn lại bằng thời gian giảm 
thuế theo điều kiện dự án sản xuất sản phẩm 
công nghiệp hỗ trợ trừ đi thời gian giảm thuế đã 
hưởng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi khác. 

Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi còn lại bằng 
thời gian ưu đãi thuế suất theo điều kiện dự án 
sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trừ đi 
thời gian ưu đãi thuế suất đã hưởng theo điều 
kiện ưu đãi khác (nếu có). 

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp 
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Đề xuất lùi thời gian thu phí hạ tầng cảng biển ở TP HCM 

BND TP HCM đề nghị HĐND thành phố 
xem xét cho lùi thời gian thu phí hạ 
tầng cảng biển đến ngày 1/10 - chậm 

3 tháng so với kế hoạch để hỗ trợ doanh 
nghiệp. 

Kiến nghị này được đề cập tờ trình về sửa đổi, bổ 
sung mức thu phí hạ tầng khu vực cảng biển do 
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong 
vừa gửi HĐND TP HCM. 

Theo đó, UBND thành phố đề nghị HĐND thành 
phố lùi thời gian thu phí hạ tầng cảng biển tới 
ngày 1/10 thay vì từ ngày 1/7 như nghị quyết 
ban ban hành trước đó. Động thái này theo UBND 
thành phố "là cần thiết" nhằm hỗ trợ doanh 
nghiệp gặp khó khăn do Covid-19. 

UBND thành phố cho biết, theo tính toán số phí 
thu được trong 3 tháng khoảng 723 tỷ đồng. Đây 
được xem như khoản hỗ trợ các doanh nghiệp 
sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu đảm bảo 
thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa phòng chống 
dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. 

 

Nguồn thu phí sẽ đầu tư, xây dựng các trục đường xung quanh cảng ở TP HCM. Đồ họa: Thanh Huyền. 

Theo UBND thành phố, lý do triển khai thu phí 
vào đầu tháng 10 vì thời điểm này thành phố có 
thể đã kiểm soát được dịch. Việc tiêm vaccine 
phòng Covid-19 đã được triển khai rộng rãi 
trong cộng đồng và các doanh nghiệp đã có thời 
gian phục hồi kinh tế. 

Trước đó, tại kỳ họp cuối năm 2020, HĐND TP 
HCM khoá IX đã thông qua đề án thu phí hạ tầng 
cảng biển trên địa bàn từ 1/7/2021, với kỳ vọng 
mỗi năm thu hơn 3.000 tỷ đồng đầu tư hệ thống 
đường quanh các cảng. 

U
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Mức thu thấp nhất 15.000 đồng mỗi tấn và cao 
nhất 4,4 triệu đồng với container 40 feet. Số tiền 
thu được sau khi trích tối đa 1,5% cho đơn vị thu 
phí sẽ nộp ngân sách để đầu tư hạ tầng giao thông 
khu vực gần cảng. Việc thu phí không bằng tiền 
mặt mà qua hệ thống điện tử; sử dụng nhân lực 
tại cảng. 

Theo đánh giá của Sở Giao thông Vận tải thành 
phố, khi giao thông xung quanh cảng tốt lên, thời 
gian vận chuyển hàng được rút ngắn, các đơn vị 
vận tải và doanh nghiệp xuất nhập khẩu hưởng 
lợi. Các cảng sẽ phát triển đúng năng lực và ngân 
sách thành phố nhờ vậy tăng thêm nguồn thu từ 
thuế xuất nhập khẩu, thuế doanh nghiệp, VAT... 

Nguồn: Vnexpress 

V. TIN TỨC SỰ KIỆN VCOSA 
gày 22/06/2021, sự kiện trực tuyến 
với chủ đề “Mùa Thu Hoạch Bông Brazil 
2021” do Hiệp Hội Những Nhà Trồng 

Bông Brazil (ABRAPA) và Hiệp Hội Những Nhà 
Xuất Khẩu Bông Brazil (ANEA) phối hợp cùng 
với Hiệp Hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA) đồng 
tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Brazil tại 
Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

Sự kiện có phần chia sẻ về mùa thu hoạch năm 
2021: dự báo triển vọng, sản lượng, xuất khẩu 
và kiểm soát chất lượng bông cũng nhận được 
nhiều phản hồi tích cực của các khách mời 
tham dự. 

N
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Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (Mercantile 
Exchange of Vietnam - MXV) ra đời vào năm 
2010, với kỳ vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu phát 
triển của thị trường giao dịch hàng hóa tập trung 
trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng 
hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. 

Tuy nhiên, do những hạn chế về mặt chính sách 
nên hoạt động của MXV không đạt được như 
mong muốn. Chỉ đến khi Nghị định số 
51/2018/NĐ-CP (Nghị định sửa đổi bổ sung 
Nghị định 158/2006/NĐ/CP quy định chi tiết 
Luật Thương mại về giao dịch hàng hóa qua Sở 
Giao dịch Hàng hóa) có hiệu lực, cho phép Sở 
Giao dịch Hàng hóa Việt Nam được kết nối liên 
thông với các Sở Giao dịch Hàng hóa trên thế giới, 
thị trường giao dịch hàng hóa tập trung ở Việt 
Nam mới thực sự được “cởi trói” và có cơ hội 
phát triển.  

Với sứ mệnh trở thành cổng kết nối trung gian uy 
tín và duy nhất của Việt Nam ra thị trường hàng 
hoá quốc tế, hiện nay MXV đã liên thông hầu hết 
các Sở Giao dịch Hàng hóa lớn trên thế giới như: 
Sở Giao dịch Kim loại London - London Metal 
Exchange (LME); Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago 
- CME Group (bao gồm các sàn giao dịch CBOT, 
CME, COMEX, NYMEX); Sở Giao dịch liên lục địa -  
ICE (bao gồm các sàn giao dịch ICE US, ICE EU, 
ICE Singapore); Sở Giao dịch Hàng hóa Osaka 
Exchange - OSE; Sở Giao dịch Hàng hóa 

Singapore - SGX; Sở Giao dịch Phái sinh Bursa 
Malaysia Derivatives. 

Với tầm nhìn hướng tới là Sở Giao dịch Hàng hóa 
lớn nhất khu vực Đông Nam Á, hiện nay số lượng 
hàng hóa niêm yết giao dịch qua Sở Giao dịch 
Hàng hóa Việt Nam lên tới con số 38, chia thành 
04 nhóm: Nông sản, Kim loại, Nguyên liệu công 
nghiệp và Năng lượng. Trong đó có 4 mặt hàng 
kinh doanh có điều kiện là Dầu thô, Xăng dầu 
thành phẩm, Khí đốt, Gạo. Tính đến hết tháng 5 
năm 2021, toàn Thị trường có 27 Thành viên 
Kinh doanh, 04 Thành viên Môi giới phân bố tại 
cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Giá trị giao dịch bình 
quân đạt gần 3.000 tỷ đồng / phiên. 

MXV cung cấp các dịch vụ nền tảng là dữ liệu thị 
trường, môi giới hàng hóa vật chất, giao nhận, 
kiểm định hàng hóa, thanh toán bù trừ, tư vấn 

đầu tư, tài trợ 
thương mại, bảo 
hiểm rủi ro, trở 
thành đơn vị tổ chức 
thị trường giao dịch 
hàng hóa tập trung 
cấp quốc gia duy 
nhất hiện nay tại Việt 
Nam. 

Không chỉ là một đơn 
vị tổ chức thị trường 
giao dịch hàng hóa 
tập trung, MXV còn là 
một doanh nghiệp 
với triết lý kinh 
doanh vì cộng đồng, 

luôn chú trọng cung cấp dịch vụ ưu việt nhất 
dành cho các thành viên tham gia vào thị trường 
giao dịch hàng hóa tại Việt Nam. 

Thông qua việc tổ chức thị trường giao dịch hàng 
hóa một cách minh bạch, chuyên nghiệp, MXV 
đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế 
Việt Nam và hỗ trợ mọi thành phần kinh tế bắt 
nhịp kịp thời với môi trường kinh tế toàn cầu. 

Homepage: https://www.mxv.com.vn/ 
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VI. GIỚI THIỆU HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP 
Công ty cổ phần đầu tư sản xuất & thương mại Tuấn Anh đã hoàn tất thủ tục gia nhập hội viên chính 
thức của VCOSA. Vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp hiệp hội rất tiếc không thể đến thăm 
nhà máy, giao lưu và trực tiếp trao Giấy chứng nhận hội viên cho quý công ty. Mong quý công ty hiểu 
và chia sẻ. Hy vọng một ngày thật gần hiệp hội sẽ có dịp đến thăm nhà máy và gặp gỡ ban lãnh đạo 
quý hội viên. 

A. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 

Trong giai đoạn 2021-2025, toàn thể CBCNV 
CÔNG TY CPĐT SX & TM TUẤN ANH quyết tâm 
giữ vững những thành quả đã đạt được trong 30 
năm xây dựng và phát triển vừa qua.  

Trong tình hình dịch bệnh Covid diễn ra phức 
tạp, Công ty luôn chủ động và đề cao tinh thần 
chống dịch như chống giặc, luôn có những 
phương án sản xuất và kinh doanh phù hợp để 
ứng phó linh động và hiệu quả trước đại dịch. 

Đối với thị trường trong nước, Công ty tiếp tục 
cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng và tối ưu 
hóa dây chuyền sản xuất để có những sản phẩm 
phân khúc giá bình dân với có mức chất lượng 
tốt. Ứng dụng máy móc công nghệ của các nước 
tiên tiến bậc nhất thế giới như CHLB Đức, Nhật... 

Đối với thị trường nước ngoài, Công ty đã và 
đang áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế để có thể 

xuất khẩu ra các thị trường lớn như Mỹ, EU. Tự 
hào sản phẩm đệm Việt Nam vươn tầm Quốc tế.  

Ngoài ra, 2 mảng nữa được Đệm Tuấn Anh hết 
sức quan tâm và đầu tư đó là hàng công nghiệp 
như bông ép, mousse... cho các đối tác sản xuất. 
Tiếp theo là hàng phục vụ cho các công trình dự 
án khách sạn, resort có thể kể đến các đối tác tiêu 
biểu như FLC, Mường Thanh, Ramada Hotel. 

Để thực hiện được những sứ mệnh trên, trong 
tương lai gần Công ty sẽ mở rộng quy mô diện 

tích, nhập khẩu nhiều máy móc hiện đại. CBCNV 
luôn luôn có tinh thần cầu thị, học hỏi để phát 
triển hơn nữa. 
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B. DÒNG SẢN PHẨM CHỦ ĐẠO VÀ ĐẶC BIỆT 
CỦA CÔNG TY 

Trải qua 3 thập kỷ để tạo dựng và phát triển 
thương hiệu, Đệm Tuấn Anh không ngừng nỗ lực 
để đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật, chất lượng 
sản phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì để nâng cao 
sức cạnh tranh trên thị trường. Chúng tôi tập 
trung phát triển các dòng sản phẩm chủ đạo với 
công năng thông minh, tiện ích, hiện đại. 

1. Dòng sản phẩm đệm bông ép 

Sử dụng nguồn nguyên liệu cao cấp nhập khẩu, 
ứng dụng công nghệ nano kháng khuẩn có khả 
năng hạn chế sự phát triển của vi khuẩn bên 
trong kết cấu đệm. Ngoài ra, đưa than hoạt tính 
vào sản xuất đệm bông ép là bước tiến đột phá 
trong ngành đệm. Tiêu biểu là đệm bông ép than 
hoạt tính Adaptive King có tính năng hấp thụ các 
chất độc hại để lọc sạch không khí mang đến môi 

trường ngủ trong lành. Đặc biệt vải áo đệm than 
hoạt tính AdaptiveKing sử dụng công nghệ cân 
bằng nhiệt Adaptive giúp đệm thoáng mát vào 
mùa hè, giữ nhiệt vào mùa đông. 

Ruột đệm bông ép được ép trên nền nhiệt 1000 
độ C tạo thành khối vững chắc, tăng cường độ 
nén duy trì độ đàn hồi, nâng đỡ cơ thể. 

2. Dòng sản phẩm đệm lò xo 

Sử dụng hệ thống khung lò xo túi độc lập là chủ 
yếu, số ít sản phẩm sử dụng hệ thống khung lò xo 
cối tạo nên sự đa dạng cho dòng đệm này. Đệm 
có cấu trúc đặc biệt. Đó sự kết hợp hoàn hảo của 
khung lò xo với các lớp Foam PU, lớp bông nano 
kháng khuẩn, kháng cháy. Sản phẩm được thiết 
kế tương thích với các vùng trọng điểm trên cơ 

thể mang đến khả năng nâng đỡ tối ưu, bảo vệ cột 
sống, cho người dùng trải nghiệm êm ái. 

3. Dòng sản phẩm đệm Mix 

Đây là dòng đệm có sự sáng tạo đột phá. Trong 
đó, sản phẩm đệm Korea Plus nổi bật hơn cả. Sản 
phẩm là sự hội tụ tinh hoa của những chất liệu 
tốt nhất hiện nay giữa bông nano kháng khuẩn và 
Foam PU massage định hình. Cấu trúc đệm được 
tính toán kỹ lưỡng dựa trên sự phân tích hệ cột 
sống của con người. Do đó đệm phù hợp với đại 
đa số người dùng. 

4. Dòng sản phẩm đệm Foam 

Là tân binh mới xuất hiện trong ngành đệm, đệm 
Foam nhanh chóng được giới chuyên gia đánh 
giá cao và nằm trong nhóm sản phẩm bán chạy 
nhất hiện tại của Đệm Tuấn Anh nhờ vào đặc tính 
nâng đỡ cơ thể vượt trội, có độ đàn hồi cao, khả 
năng chịu lực tốt, thời gian sử dụng lâu dài mà 

giá thành vô cùng hợp lý. Nổi bật là đệm Foam 
Adaptive. Ngoài công năng vốn có của dòng 
đệm Foam, đệm Foam Adaptive có thiết kế ép 
cuộn thông minh, đóng gói nhỏ gọn trong hộp, 
sản phẩm dễ dàng vận chuyển trong các 
không gian hẹp. 

5. Dòng sản phẩm đệm cao su tổng hợp 

Khác với các dòng đệm khác thì dòng đệm cao 
su tổng hợp có giá thành thấp hơn nhiều. Đệm 

ứng dụng công nghệ ép nén hiện đại tạo ra loại 
vật liệu có tính chịu lực tốt, độ dẻo dai cao, không 
gây lún xẹp. Đệm êm mềm bởi vậy mà không gâu 
đau nhức trong quá trình sử dụng. 

6. Dòng sản phẩm chăn - ga - gối 

Sử dụng chất liệu vải cao cấp nhập khẩu cùng 
công nghệ thêu hiện đại, tiên tiến bậc nhất cho ra 
đời các sản phẩm chăn – ga – gối có thiết kế độc 
đáo, sang trọng, thanh lịch. Luôn lấy chất lượng 
làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, lấy người 
tiêu dùng làm tâm điểm kinh doanh, các sản 
phẩm của Đệm Tuấn Anh đều mang lại giá trị 
thiết thực cho cộng đồng, an toàn, phù hợp với 
người tiêu dùng Việt. 

Homepage: https://tuananh.vn/
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1. Số liệu nhập khẩu 

Mặt hàng 
Tháng 05-2021 So với tháng 

trước (%) 
5 tháng So với cùng kỳ 

năm trước (%) 

Lượng 
(Nghìn tấn) 

Trị giá 
(Triệu USD) Lượng Trị giá 

Lượng 
(Nghìn tấn) 

Trị giá 
(Triệu USD) Lượng Trị giá 

Bông các loại 158.0 303.2 -9.9 -4.9 734.6 1,299.7 10.8 20.0 

Xơ, sợi dệt các loại 93.8 226.1 -9.1 -7.0 501.0 1,101.0 24.2 32.5 

Vải các loại - 1,506.4 - 6.7 - 5,897.3 - 30.9 

Nguyên phụ liệu 
dệt, may, da, giày - 620.8 - -1.9 - 2,752.6 - 30.6 

TỔNG CỘNG - 2,656.5 - -1.8 - 11,050.6 - 28.5 

Bảng sử dụng định dạng dấu phẩy "," để ngăn cách phần nghìn, triệu và dấu chấm "." cho số thập phân 

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, lượng bông các loại nhập khẩu về Việt Nam đạt hơn 734.600 tấn, 
tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch đạt hơn 1.299,7 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ 
năm trước. 

Lượng xơ sợi nhập về Việt Nam đạt 501.000 tấn, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch đạt 
hơn 1.101 triệu USD, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước. 
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1.1. Cơ cấu nhập khẩu xơ – sợi Việt Nam giai đoạn từ 2017 - 4T2021 

 Chủng loại mã HS 
2017 2018 2019 2020 4T2021 

Lượng (tấn) 
Xơ PSF 5503  304,048   327,692   330,310   348,016   53,396  
Sợi 100% PE 5509  57,551   62,282   67,867   57,315   1,567  
Sợi PE filament 5402  383,201   466,154   524,286   461,613   42,259  

  Trị giá (nghìn USD) 

Xơ PSF 5503  360,234   448,531   389,692   330,115   61,847  
Sợi 100% PE 5509  172,021   206,134   222,843   176,487   5,663  
Sợi PE filament 5402  787,145   1,079,833   1,117,505   886,656   118,770  
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để tham khảo vì báo cáo chưa 
đầy đủ. 

Bảng sử dụng định dạng dấu 
phẩy "," để ngăn cách phần 
nghìn, triệu và dấu chấm "." 
cho số thập phân 

Tính chung năm 2017-2020, sản 
lượng xơ PSF nhập khẩu vào Việt 
Nam trung bình đạt 328 nghìn 
tấn/năm, sợi 100% PE đạt 61 
nghìn tấn/năm, sợi PE filament 
đạt 459 nghìn tấn/năm. Trong 
đó lượng nhập khẩu từ Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái 
Lan, Indonesia, Nhật Bản chiểm 
tỷ trọng cao, thể hiện qua các 
bảng dưới đây. 
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1.2. Giá trị nhập khẩu xơ PSF Việt Nam năm 2020 từ các thị trường TOP (mã HS 
5503) 

Nước Xuất khẩu Lượng (tấn) Trị giá 
(nghìn USD) 

China  142,607   130,154  
Taipei, Chinese  67,733   60,397  
Korea, Republic of  47,751   60,233  
Thailand  58,060   47,202  
Indonesia  23,095   17,799  
Khác  8,770   14,330  
Tổng cộng  348,016   330,115  

Bảng sử dụng định dạng dấu phẩy "," để ngăn cách phần nghìn, triệu và dấu chấm "." cho số thập phân 

Xơ PSF: giai đoạn năm 2020 đứng đầu các quốc gia xuất loại sợi này cho Việt Nam là Trung Quốc, Đài 
Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia… ước đạt hơn 348.016 tấn tương đương hơn 330 triệu 115 
nghìn USD. Việt Nam nhập khẩu từ thị trường chính là Trung Quốc với trị giá chiếm 40% trong tổng 
trị giá nhập. 

1.3. Giá trị nhập khẩu sợi 100% PE Việt Nam năm 2020 từ các thị trường TOP 
(mã HS 5509) 

Thị trường Lượng  
(tấn) 

Trị giá 
(nghìn USD) 

China  48,072   134,801  
Taipei, Chinese  2,578   9,723  
Indonesia  3,182   8,178  
Thailand  564   7,629  
Korea, Republic of  871   4,371  
Khác  2,048   11,785  
Tổng cộng  57,315   176,487  

Bảng sử dụng định dạng dấu phẩy "," để ngăn cách 
phần nghìn, triệu và dấu chấm "." cho số thập phân 

Giai đoạn năm 2020 Việt Nam nhập sợi 100% PE ước đạt hơn 57.315 tấn tương đương hơn 176 triệu 
487 nghìn USD. Nhập khẩu từ Trung Quốc phần lớn với trị giá chiếm 76% trong tổng trị giá nhập, 
cách khá xa so với các thị trường khác. 

1.4. Giá trị nhập khẩu sợi PE filament Việt Nam năm 2020 từ các thị trường 
TOP (mã HS 5402) 

Thị trường Lượng (tấn) 
Trị giá 

(nghìn USD) 

China  319,340   524,672  
Taipei, Chinese  74,366   165,359  
Korea, Republic of  21,085   61,869  
Indonesia  15,007   32,761  
Japan  3,740   32,736  
Khác  28,075   69,259  
Tổng cộng  461,613   886,656  

Bảng sử dụng định dạng dấu phẩy "," để ngăn cách 
phần nghìn, triệu và dấu chấm "." cho số thập phân 
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Trong năm 2020 Việt Nam nhập sợi PE filament từ các thị trường chính như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn 
Quốc, Indonesia, Nhật Bản … ước đạt hơn 461.613 tấn tương đương hơn 886 triệu 656 nghìn USD. Trong 
đó, trị giá nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm tỷ trọng cao nhất 59% trong tổng nhập, theo sau là Đài Loan 
18%. 

1.5. Giá nhập khẩu nguyên liệu và tình hình nhập khẩu của Việt Nam tháng 
5.2021 

Chủng loại Thị trường ĐVT Lượng 
Đơn giá 

($US) 
Cửa khẩu ĐKGH Tuần 

Bông Thuỵ Sỹ kg 157.590 1,93  Tân Vũ CIF Tuần 1T5 
Bông Brazil kg 168.538 1,85  Đình Vũ CIF Tuần 1T5 
Bông Bangladesh kg 46.855 0,52  Hải Phòng CIF Tuần 1T5 
Bông Cameroon kg 250.180 2,22  Tân Vũ CIF Tuần 1T5 
Bông Trung Quốc kg 38.836 1,66  Cái Mép CIF Tuần 1T5 
Bông Mỹ kg 36.810 1,81  Cát Lái CFR Tuần 1T5 
Bông Ấn Độ kg 93.858 0,98  Cát Lái CIF Tuần 1T5 
Sợi 100% polyester Hàn Quốc kg 23.343 1,33  Hải Phòng CIF Tuần 1T5 
Sợi 75% cotton Ấn Độ kg 18.984 2,67  Đình Vũ CIF Tuần 1T5 
Sợi đơn Ấn Độ kg 69.143 2,79  Cát Lái C&F Tuần 1T5 
Sợi filament Hồng Kông kg 53.163 3,51  Cont Spitic CIF Tuần 1T5 
Vải 100% polyester Đài Loan m2 2.283 1,46  Cát Lái CIF Tuần 1T5 
Vải 60% Cotton Đài Loan yard 23.127 3,32  Lạch Huyện CIF Tuần 1T5 
Vải 68.6% Cotton Trung Quốc m 5.764 4,61  Cát Lái CFR Tuần 1T5 
Vải 75% Cotton Hồng Kông m2 10.081 3,87  Cát Lái CIF Tuần 1T5 
Vải 80% Rayon Hàn Quốc yard 90.230 1,23  Cát Lái CIF Tuần 1T5 

Vải 86% polyester Hàn Quốc yard 23.903 1,19  
ICD Phước 
Long CIF Tuần 1T5 

Vải 90% polyester Mỹ yard 4.704 1,60  Cảng Xanh Vip CIF Tuần 1T5 
Vải 94% polyester Trung Quốc yard 60.071 2,30  Cát Lái CIF Tuần 1T5 
Vải 97% polyester Hàn Quốc yard 40.086 1,35  Tiên Sa CIF Tuần 1T5 
Bông Brazil kg 250.597 1,81  Cát Lái CIF Tuần 1T5 
Bông Brazil kg 438.207 1,85  Tiên Sa CIF Tuần 1T5 
Bông Hà Lan kg 406.836 1,99  Tân Vũ FOB Tuần 1T5 
Xơ staple 100% 
polyester Hàn Quốc kg 48.174 1,24  Cát Lái CIF Tuần 1T5 
Bông Singapore kg 224.248 1,38  Cát Lái CFR Tuần 2T5 
Bông Hàn Quốc kg 1.754 1,19  Cảng Xanh Vip CIF Tuần 2T5 
Bông Thuỵ Sỹ kg 20.418 1,67  Đình Vũ CIF Tuần 2T5 
Sợi 100% Cotton Hàn Quốc kg 19.861 2,78  Đình Vũ CIF Tuần 2T5 
Sợi 100% polyester Malaysia kg 20.319 1,23  Nam Hải CIF Tuần 2T5 
Sợi 97% cotton Trung Quốc kg 13.829 3,60  Cảng Xanh Vip CIF Tuần 2T5 
Sợi bông Trung Quốc kg 20.791 3,11  Đình Vũ CIF Tuần 2T5 
Sợi dún filament Trung Quốc kg 1.642 5,30  Đình Vũ CIF Tuần 2T5 
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Chủng loại Thị trường ĐVT Lượng 
Đơn giá 

($US) Cửa khẩu ĐKGH Tuần 

Sợi Viscose Trung Quốc kg 12.784 4,92  Lạch Huyện CIF Tuần 2T5 
Sợi xe 100% polyester Hồng Kông kg 23.625 1,64  Cát Lái CIF Tuần 2T5 
Vải 100% Cotton Hồng Kông m2 1.571 1,03  Cảng Xanh Vip CIF Tuần 2T5 
Vải 36% Cotton Hàn Quốc yard 2.463 5,24  Tân Vũ CIF Tuần 2T5 
Vải 66% cotton Hàn Quốc m2 4.971 2,49  Cát Lái CIF Tuần 2T5 
Vải 90% polyester Mỹ yard 4.870 1,62  Đình Vũ CIF Tuần 2T5 
Vải chính 88% polyester Đài Loan yard 54.580 1,12  Cát Lái CIF Tuần 2T5 
Bông Mỹ kg 203.092 1,74  Tân Vũ CIF Tuần 2T5 
Bông Hồng Kông kg 212.481 1,79  Lạch Huyện CIF Tuần 2T5 
Bông Nhật Bản kg 258.460 1,96  Cát Lái CIF Tuần 2T5 
Xơ polyester Hàn Quốc kg 21.969 1,43  Cát Lái CIF Tuần 2T5 
Xơ staple tổng hợp Trung Quốc kg 20.289 1,25  Đình Vũ CIF Tuần 2T5 
Bông Hàn Quốc kg 17.948 2,80  Tân Cảng CIF Tuần 3T5 
Vải 40% polyester Malaysia m 17.446 2,60  Cát Lái CIF Tuần 3T5 
Vải 55% Cotton Mỹ m 11.037 1,13  Cát Lái CIF Tuần 3T5 
Vải 60% Cotton Đài Loan m2 9.366 0,89  Cát Tiên Sa CIF Tuần 3T5 
Vải 63% polyester Mỹ m 32.232 1,75  Đình Vũ CIF Tuần 3T5 
Vải 68% polyester Tây Ban Nha m2 58.450 1,00  Cát Lái CIF Tuần 3T5 
Vải 68% Rayon Mỹ m2 8.776 1,78  Cát Lái C&F Tuần 3T5 
Vải 72% polyester Đài Loan m2 9.390 1,65  Cảng Xanh Vip CIF Tuần 3T5 
Vải dệt thoi 65% 
polyester 

Tây Ban Nha m2 46.205 2,01  Tân Vũ FOB 
Tuần 3T5 

Vải dệt thoi 83% 
polyester Nhật Bản m 34.324 4,70  Cát Lái CIF Tuần 3T5 
Bông Hồng Kông kg 66.128 0,60  Cát Lái C&F Tuần 4T5 
Vải 48% polyester Mỹ m2 904.290 9,20  Cát Lái CIF Tuần 4T5 
Vải 58% polyester Đài Loan m2 595.851 3,69  Cảng Xanh Vip CIF Tuần 4T5 
Vải 58.2% cotton Mỹ yard 349.590 1,15  Cảng Xanh Vip C&F Tuần 4T5 
Vải 61% polyester Australia yard 218.268 4,16  Cát Lái CIF Tuần 4T5 
Vải 62% Cotton Malaysia yard 188.727 4,25  Cát Lái CIF Tuần 4T5 
Vải 73% polyester Đài Loan yard 314.631 3,13  Đình Vũ CIF Tuần 4T5 
Vải 74% Cotton Trung Quốc yard 567.084 1,21  Lạch Huyện C&F Tuần 4T5 
Vải 74% Rayon Đài Loan yard 181.503 2,27  Hải An CIF Tuần 4T5 
Vải 74% Cotton Mỹ yard 412.155 0,70  Tân Vũ CIF Tuần 4T5 
Vải dệt thoi 55% 
polyester 

Đài Loan yard 214.140 3,00  Đình Vũ CIF 
Tuần 4T5 

Vải dệt thoi 55% cotton Mỹ m2 852.948 0,22  Lạch Huyện CIF Tuần 4T5 
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1.6. Giá bông nguyên liệu nhập khẩu tăng 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 
nhập khẩu bông về Việt Nam trong tháng 4/2021 
đạt 175,33 nghìn tấn, trị giá 318,75 triệu USD, 
giảm 0,5% về lượng nhưng tăng 2% về trị giá so 
với tháng 3/2021, tăng 24,2% về lượng và tăng 
35,7% về trị giá so với tháng 4/2020. 

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, lượng bông 
nhập khẩu về Việt Nam đạt 576 nghìn tấn, trị giá 
995 triệu USD, tăng 7,5% về lượng và tăng 13,1% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 

Lượng nhập khẩu bông nguyên liệu qua các tháng (ĐVT: nghìn tấn) 

Nguồn: TCHQ – Số liệu thống kê sơ bộ dùng để tham khảo 

4 tháng đầu năm 2021, lượng bông nhập khẩu từ 
thị trường Mỹ giảm so với cùng kỳ năm 2020, 
trong khi đó nhập khẩu từ các thị trường khác 
tăng mạnh. Cụ thể: 

Nhập khẩu bông từ thị trường Mỹ lớn nhất trong 
4 tháng đầu năm 2021 đạt 224 nghìn tấn, trị giá 
397 triệu USD, giảm 31,1% về lượng và giảm 
26,74% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 
38,9% tổng lượng bông nhập khẩu. 

Nhập khẩu bông từ thị trường Brazil tăng 
40,21% về lượng và tăng 46,45% về trị giá so với 
4 tháng đầu năm 2020, đạt 178 nghìn tấn, trị giá 
309 triệu USD. 

Ngoài ra, nhập khẩu bông từ một số thị trường 
khác tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020 như: từ 
Ấn Độ tăng 187,38%; từ Australia tăng 195,06%; 
từ Bờ Biển Ngà tăng tới 204,95% về lượng so với 
cùng kỳ năm 2020. 

Nhập khẩu bông các loại của Việt Nam từ các thị trường trong 4 tháng đầu năm 2021 

 
Thị trường 

4 tháng 2021 So với 4 tháng 2020 (%) Tỷ trọng (%) 

Lượng 

(tấn) 

Trị giá 

(nghìn 
USD) 

Đơn giá 
TB 

(USD/tấn) 

Lượng 

 

Trị giá 

 

Đơn giá 
TB 

 

4T/2021 

(lượng) 

4T/2020 

(lượng) 

TỔNG 576.339  995.963  1.728  7,49  13,12  5,23  100,00  100,00 

Mỹ 224.171  397.818  1.775  -31,10  -26,74  6,33  38,90  60,69 

Brazil  178.706  309.653  1.733  40,21  46,45  4,45  31,01  23,77 

Ấn Độ 82.502  130.412  1.581  187,38  220,75  11,61  14,31  5,35 
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Thị trường 

4 tháng 2021 So với 4 tháng 2020 (%) Tỷ trọng (%) 

Lượng 

(tấn) 

Trị giá 

(nghìn 
USD) 

Đơn giá 
TB 

(USD/tấn) 

Lượng 

 

Trị giá 

 

Đơn giá 
TB 

 

4T/2021 

(lượng) 

4T/2020 

(lượng) 

Australia  18.090  35.677  1.972  195,06  196,81  0,59  3,14  1,14 

Bờ Biển Ngà 13.055  22.734  1.741  204,95  247,61  13,99  2,27  0,80 

Argentina 5.759  9.343  1.622  77,47  117,09  22,32  1,00  0,61 

Indonesia  4.219  5.491  1.301  57,07  78,47  13,62  0,73  0,50 

Hàn Quốc  889  1.529  1.720  3,13  46,02  41,59  0,15  0,16 

Pakistan  573  862  1.505  -76,56  -72,61  16,88  0,10  0,46 

Trung Quốc 111  267  2.405  -48,13  -56,57  -16,27  0,02  0,04 
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Về giá: Giá trung bình bông nhập khẩu vào Việt 
Nam tháng 4/2021 ở mức 1.818 USD/tấn, tăng 
44 USD/tấn so với tháng 3/2021 và tăng 155 
USD/tấn so với tháng 4/2020, tăng 2,48% so với 
tháng 3/2021 và tăng 9,32% so với tháng 
4/2020. 

4 tháng đầu năm 2021, giá bông nguyên liệu nhập 
khẩu về Việt Nam đạt trung bình 1.711 USD/tấn, 

tăng 4,52% so với cùng kỳ năm 2020. Giá bông 
nhập khẩu trung bình từ các thị trường trong 4 
tháng đầu năm 2021 tăng hầu hết, với tốc độ tăng 
từ 4-22%. Trong đó, giá bông nguyên liệu nhập 
khẩu từ Indonesia thấp nhất đạt 1.301 USD/tấn; 
tiếp đến là từ Ấn Độ đạt 1.581 USD/tấn và giá 
nhập khẩu từ thị trường cao nhất là Australia với 
mức giá 1.972 USD/tấn. 

 

Giá nhập khẩu bông nguyên liệu qua các tháng từ năm 2020 – 2021 (Giá: USD/tấn) 

 
Nguồn: Tổng hợp và tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

1.7. Nhập khẩu sợi nguyên liệu tăng mạnh 

Theo thống kê sơ bộ, nhập khẩu sợi nguyên liệu 
của Việt Nam trong tháng 5/2021 ước đạt 70 
nghìn tấn, trị giá 180 triệu USD, tăng 1,47% về 
lượng nhưng giảm 4,47% về trị giá so với tháng 
4/2021, và so với tháng 5/2020 giảm 6,49% về 
lượng nhưng tăng 82,5% về trị giá. Tính chung 5 
tháng đầu năm 2021, lượng nhập khẩu mặt hàng 
này đạt 352 nghìn tấn, trị giá 890 triệu USD, tăng 
44,26% về lượng và tăng 44,01% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2020. 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 
nhập khẩu sợi nguyên liệu trong tháng 4/2021 
đạt 68,98 nghìn tấn, trị giá 192,46 triệu USD, 
giảm 25,75% về lượng và giảm 13,31% về trị giá 
so với tháng 3/2021, tăng 69,56% về lượng và 
tăng 72,19% về trị giá so với tháng 4/2020. Giá 
sợi nguyên liệu nhập khẩu trung bình trong 
tháng 4/2021 ở mức 2.790 USD/tấn, tăng 400 
USD/tấn so với tháng 3/2021 và tăng 42 
USD/tấn so với cùng kỳ tháng 4/2020. 
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Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, lượng nhập 
khẩu mặt hàng này đạt 282 nghìn tấn, trị giá 710 

triệu USD, tăng 36,89% về lượng và tăng 36,54% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Lượng nhập khẩu sợi nguyên liệu của Việt Nam (nghìn tấn)

 
Nguồn: TCHQ – Số liệu thống kê sơ bộ dùng để tham khảo 

4 tháng đầu năm 2021, Việt Nam nhập khẩu sợi 
nguyên liệu từ các thị trường cung cấp chính là 
Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Indonesia, Hàn 
Quốc… Nhìn chung các thị trường cung cấp chính 
đều tăng. Trong đó, Trung Quốc là thị trường 
cung cấp sợi nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam, 
chiếm 55,14% tổng lượng sợi nguyên liệu nhập 

khẩu (so với cùng kỳ năm 2020 tỷ trọng là 
61,13%), tăng 23,72% về lượng và tăng 31,47% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 

Đáng chú ý, lượng nhập khẩu sợi nguyên liệu từ 
một số thị trường tăng rất mạnh trong 4 tháng 
đầu năm 2021 như Braxin, Mỹ, Thụy Sỹ. 

 

Nhập khẩu sợi nguyên liệu của Việt Nam từ các thị trường trong 4 tháng đầu năm 2021 

 
Thị trường 

4 tháng 2021 So với 4 tháng 2020 (%) Tỷ trọng (%) 

Lượng 

(tấn) 

Trị giá 

(Nghìn 
USD) 

Giá 

(USD/tấn) 

Lượng 

 

Trị giá 

 

Giá 

 

4T/2021 

(lượng) 

4T/2020 

(lượng) 

TỔNG 282.728  710.529  2.513  37,15  36,54  -0,45  100,00  100,00 

Trung Quốc 155.899  361.014  2.316  23,72  31,47  6,27  55,14  61,13 

Đài Loan 40.198  96.914  2.411  46,46  35,63  -7,39  14,22  13,31 

Ấn Độ 25.720  65.956  2.564  43,57  57,67  9,82  9,10  8,69 

Hàn Quốc 16.227  52.494  3.235  92,62  76,90  -8,16  5,74  4,09 

Indonesia  12.377  31.155  2.517  17,32  27,83  8,97  4,38  5,12 

Hong Kong 4.959  23.577  4.755  102,85  -15,93  -58,56  1,75  1,19 

Thailand 3.981  12.750  3.203  1,58  -0,54  -2,08  1,41  1,90 

Brazil 3.770  6.773  1.796  23.781,74  8.352,71  -64,61  1,33  0,01 

Mỹ 3.741  7.697  2.058  2.051,88  148,47  -88,45  1,32  0,08 

Malaysia 3.364  4.466  1.327  -13,18  -3,60  11,03  1,19  1,88 

Thụy Sỹ 1.782  1.956  1.097  562,75  528,28  -5,20  0,63  0,13 

Nhật Bản 1.384  13.444  9.714  35,14  22,71  -9,20  0,49  0,50 

Bangladesh 1.181  1.386  1.173  -10,54  13,11  26,43  0,42  0,64 

Singapore  984  6.368  6.471  220,18  80,07  -43,76  0,35  0,15 

Belize  851  165  194  1.368,36  -7,74  -93,72  0,30  0,03 

Pakistan 832  2.878  3.460  30,71  29,03  -1,28  0,29  0,31 
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Thị trường 

4 tháng 2021 So với 4 tháng 2020 (%) Tỷ trọng (%) 

Lượng 

(tấn) 

Trị giá 

(Nghìn 
USD) 

Giá 

(USD/tấn) 

Lượng 

 

Trị giá 

 

Giá 

 

4T/2021 

(lượng) 

4T/2020 

(lượng) 

Nam Phi 515  980  1.903     0,18  

Australia  506  1.213  2.397     0,18  

Bờ Biển Ngà 473  852  1.800     0,17  

Thổ Nhĩ Kỳ 460  1.432  3.111  -16,81  -19,51  -3,24  0,16  0,27 

Italy 455  1.739  3.823  329,91  -42,14  -86,54  0,16  0,05 

Đức 433  1.017  2.346  3,913,31  622,69  -81,99  0,15  0,01 

UAE 417  692  1.657  208.583,27  90.895,40  -56,40  0,15  0,00 

Mexico 372  646  1.735  103.131,41  7.098,41  -93,03  0,13  0,00 

Sri Lanka 187  1.118  5.965  144,84  53,65  -37,24  0,07  0,04 

Macau 180  2.114  11.776  493,49  1.727,47  207,92  0,06  0,01 

Campuchia 127  117  921  2.315,39  1.382,69  -38,61  0,05  0,00 

Samoa  123  744  6.030    0,04  

UK 100  279  2.783  242,34  209,32  -9,65  0,04  0,01 

Myanmar 80  662  8.268  1.252,82  2.946,74  125,21  0,03  0,00 

Na Uy 80  8  100    0,03  

Hà Lan 37  1.193  32.339  126,42  17,61  -48,06   

Canada  31  769  24.436  504,04  762,73  42,83   

Seychelles 29  142  4.920      

Bỉ 22  95  4.380      

Pháp 21  878  42.794  118,96  678,70  255,63   

Tây Ban Nha 13  27  2.067  2.119,99  332,60  -80,51   

Cuba 9  131  14.330      

Anguilla 8  33  4.306      

Romania 7  22  3.000  43,37  42,40  -0,68   

Bồ Đào Nha 2  17  7.589  -97,83  -94,97  132,05   

New 
Zealand  1  23  27.895  702,01  582,06  -14,96   

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

4 tháng đầu năm 2021, giá sợi nguyên liệu nhập 
khẩu về Việt Nam đạt trung bình 2.524 USD/tấn, 
tăng 2,02% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, 
giá sợi nguyên liệu nhập khẩu từ Thụy Sỹ thấp 
nhất đạt 1.047 USD/tấn; tiếp đến là từ Malaysia 
đạt 1.327 USD/tấn và giá nhập khẩu cao nhất là 
từ thị trường Hồng Kông với mức giá 4.755 
USD/tấn. 
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Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu qua các tháng từ năm 2020 – 2021 (ĐVT: USD/tấn) 

 
Nguồn: Tổng hợp và tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

1.8. Giá nhập khẩu xơ nguyên liệu tăng mạnh 

Theo số liệu thống kê sơ bộ, lượng xơ nguyên liệu 
nhập khẩu trong tháng 5/2021 ước đạt 40 nghìn tấn, 
trị giá 48 triệu USD, tăng 2,59% về lượng nhưng giảm 
11,63% về trị giá so với tháng 4/2021 và tăng 
106,93% về lượng và tăng 120,89% về trị giá so với 
tháng 5/2020. Tính chung, 5 tháng đầu năm nhập 
khẩu xơ nguyên liệu nhập khẩu đạt 192 nghìn tấn, trị 
giá 237 triệu USD, tăng 33,3% về lượng và tăng 31,7% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, lượng 
xơ nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 

4/2021 đạt 38,99 nghìn tấn, trị giá 54,32 triệu USD, 
giảm 5,25% về lượng nhưng tăng 6,65% về trị giá so 
với tháng 3/2021, và tăng 50,36% về lượng, tăng 
59,8% về trị giá so với T4/2020. Tính chung 4 tháng 
đầu năm 2021, lượng xơ nguyên liệu nhập khẩu đạt 
152,08 nghìn tấn, trị giá 189,56 triệu USD, tăng 21,5% 
về lượng và tăng 18,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 
2020. Dự kiến nhập khẩu xơ của Việt Nam sẽ tiếp tục 
tăng trưởng trong những tháng tiếp theo do nhu cầu 
nguyên liệu trong nước tăng cao trong thời gian tới. 

 
Nguồn: TCHQ – Số liệu thống kê sơ bộ dùng để tham khảo 

4 tháng đầu năm 2021, Việt Nam nhập khẩu xơ 
nguyên liệu từ 24 thị trường tăng 4 thị trường so 
với cùng kỳ năm 2020. Thị trường cung cấp chính 
là Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan… Nhìn chung 
các thị trường cung cấp chính đều tăng về lượng 
trừ thị trường Thái Lan giảm 23,6%. Trong đó, 
Trung Quốc là thị trường cung cấp xơ nguyên liệu 
lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 43,02% tổng lượng 
xơ nguyên liệu nhập khẩu (so với cùng kỳ năm 

2020 tỷ trọng là 34,08%), tăng 53,27% về lượng 
và tăng 55,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 

Đáng chú ý, lượng nhập khẩu xơ nguyên liệu từ 
một số thị trường tăng rất mạnh trong 4 tháng 
đầu năm 2021 như Ấn Độ tăng 251%, đạt 6,38 
nghìn tấn; nhập khẩu từ Campuchia tăng 2.151%, 
đạt 518 tấn. 
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Một số thị trường cung cấp xơ cho Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2021 

 
Thị trường 

4 tháng 2021 So với 4 tháng 2020 (%) Tỷ trọng (%) 

Lượng 

(tấn) 

Trị giá 

(Nghìn 
USD) 

Giá TB 

(USD/tấn) 

Lượng 

 

Trị giá 

 

Giá TB 

 

4T/2021 

(lượng) 

4T/2020 

(lượng) 

TỔNG 152.024  189.504  1.247  21,44  19,23  -1,82  100,00  100,00 

Trung Quốc 65.398  73.142  1.118  53,27  55,40  1,39  43,02  34,08 

Đài Lona 25.084  27.195  1.084  14,15  18,72  4,00  16,50  17,55 

Thailand 15.095  18.208  1.206  -23,60  -11,49  15,85  9,93  15,78 

Hàn Quốc 14.826  22.539  1.520  -0,17  7,58  7,77  9,75  11,86 

Indonesia  11.603  14.388  1.240  15,38  37,78  19,41  7,63  8,03 

Ấn Độ 6.387  7.961  1.246  251,87  285,49  9,56  4,20  1,45 

Hy Lạp 3.234  8.095  2.503  -5,57  -7,52  -2,06  2,13  2,74 

Hong Kong 2.485  3.755  1.511  703,03  607,22  -11,93  1,63  0,25 

Malaysia 1.444  1.712  1.186  66,87  54,28  -7,54  0,95  0,69 

Singapore  1.267  2.916  2.301  -17,90  -3,43  17,62  0,83  1,23 

Nhật Bản 1.063  2.277  2.142  -55,37  -73,90  -41,52  0,70  1,90 

Mỹ 982  2.321  2.364  -71,55  -75,90  -15,31  0,65  2,76 

Nga 906  1.244  1.372      

Campuchia 518  402  777  2.151,50  1.192,16  -42,61  0,34  0,02 

Macau 474  731  1.544  131,89  175,36  18,74  0,31  0,16 

Áo 404  1.110  2.744    0,27  

Pakistan 244  327  1.342  -18,21  -18,53  -0,40  0,16  0,24 

Bangladesh 181  163  900    0,12  

Myanmar 136  219  1.608  70,46  48,45  -12,91  0,09  0,06 

Bỉ 104  150  1.440    0,07  

Italy 79  200  2.523  -65,28  -5,02  173,57  0,05  0,18 
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Về giá: Tháng 4/2021, giá xơ nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam đạt trung bình 1.393 USD/tấn, tăng 
12,61% so với tháng 3/2021 và tăng 6,34% so với tháng 4/2020. Trong đó, giá xơ nguyên liệu nhập 
khẩu từ Đài Loan thấp nhất đạt 1.084 USD/tấn; tiếp đến là từ Trung Quốc đạt 1.118 USD/tấn… và giá 
nhập khẩu từ thị trường cao nhất là Hy Lạp với mức giá 2.503 USD/tấn. 

Đơn giá nhập khẩu xơ nguyên liệu qua các tháng từ năm 2020 – 2021 (ĐVT USD/tấn) 

Nguồn: Tổng hợp và tính toán từ số 
liệu của Tổng cục Hải quan 
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2. Số liệu xuất khẩu 

Mặt hàng Tháng 05-2021 
So với tháng 

trước (%) 
5 tháng 

So với cùng kỳ 
năm trước 

(%) 
Lượng 

(Nghìn tấn) 
Trị giá 

(Triệu USD) Lượng Trị giá 
Lượng 

(Nghìn tấn) 
Trị giá 

(Triệu USD) Lượng Trị giá 

Xơ, sợi dệt các loại 167.1  473.1 2.0 1.9 814.4 2,154.1 35.8 59.3 

Hàng dệt may  
(bao gồm vải) 

 -  2,573.8 - 4.7  -  12,231.2 - 15.2 

- Vải các loại  -  200.2 - 7.2  -  945.4 - 26.2 

NPL dệt may, da giày  -  166.8 - -8.4  -  820.9 - 22.1 

Vải mành, vải kỹ thuật  -  69.7 - 12.8  -  296.7 - 71.7 

TỔNG CỘNG  -  3,283.4  - 2.75  -  15,502.9 - 42.1 

 Bảng sử dụng định dạng dấu phẩy "," để ngăn cách phần nghìn, triệu và dấu chấm "." cho số thập phân 

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, lượng xơ, sợi dệt các loại Việt Nam xuất khẩu đạt hơn 814.400 tấn, 
tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá đạt hơn 2.154,1 triệu USD, tăng 59,3% so với cùng kỳ năm 
trước. 
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2.1. Cơ cấu xuất khẩu sợi Việt Nam trong giai đoạn 2017 - 4T2021 

Chủng loại mã HS 
2017 2018 2019 2020 4T2021 

Lượng (tấn) 
Sợi 100% cotton 5205  758,634   770,876   934,892   907,751   30,439  
Sợi cotton pha 5206  122,525   135,099   142,177   152,930   21,108  
Sợi PE filament 5402  218,850   248,869   236,803   239,511   53,272  
Sợi 100% PE 5509  108,674   113,237   127,972   98,556   25,822  
Sợi PE pha 5510  27,187   23,049   27,251   19,408   2,526  
  Trị giá (nghìn USD) 
Sợi 100% cotton 5205 2,173,542  2,283,120  2,450,490  2,147,507   102,535  
Sợi cotton pha 5206  339,036   380,260   375,238   367,378   54,540  
Sợi PE filament 5402  637,010   767,454   717,646   591,131   144,074  
Sợi 100% PE 5509  241,270   273,320   269,720   206,536   55,642  
Sợi PE pha 5510  125,599   100,571   95,018   64,450   6,026  

Nguồn: VCOSA tổng hợp từ ITC – Năm 2020 và 2021 xem để tham khảo vì báo cáo chưa đầy đủ 
Bảng sử dụng định dạng dấu phẩy "," để ngăn cách phần nghìn, triệu và dấu chấm "." cho số thập phân 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Giá trị xuất khẩu sợi 100% cotton của Việt Nam năm 2020 đến các thị 
trường TOP (mã HS 5205) 

Thị trường Lượng 
(tấn) 

Trị giá (nghìn 
USD) 

China  800,715   1,838,076  
Korea, Republic of  48,821   130,633  
Thailand  10,690   34,108  
Cambodia  7,607   24,344  
Taipei, Chinese  9,147   23,804  
Khác  30,771   96,542  
Tổng cộng  907,751   2,147,507  

Bảng sử dụng định dạng dấu phẩy "," để ngăn cách 
phần nghìn, triệu và dấu chấm "." cho số thập phân 

Với sợi 100% cotton, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ mạnh của Việt Nam khi trị giá chiếm đến 
86% trong tổng trị giá xuất của Việt Nam trong năm 2020, cách khá xa thị trường nhập khẩu đứng 
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Tính chung năm 2017-2020, sản 
lượng sợi 100% cotton Việt Nam  
xuất khẩu đi các thị trường trung 
bình đạt 843 nghìn tấn/năm, sợi 
cotton pha 138 nghìn tấn/năm, 
sợi PE filament 236 nghìn 
tấn/năm, sợi 100% PE 112 
nghìn tấn/năm, sợi PE pha 24 
nghìn tấn/năm. Các thị trường 
chính nhập khẩu sợi Việt Nam 
theo bảng dưới đây. 
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thứ hai là Hàn Quốc với 6%. Năm 2020 Việt Nam xuất khẩu sợi 100% cotton ước đạt hơn 907.751 
tấn tương đương hơn 2.147 triệu 507 nghìn USD. 

2.3. Giá trị xuất khẩu sợi cotton pha của Việt Nam năm 2020 đến các thị trường 
TOP (mã HS 5206) 

Thị trường 
Lượng 
(tấn) 

Trị giá 
(nghìn USD) 

China  67,950   161,786  
Korea, Republic of  26,415   64,454  
Guatemala  9,146   30,380  
Hong Kong, China  9,359   23,172  
Malaysia  6,941   16,647  
Khác  33,119   70,939  
Tổng cộng  152,930   367,378  

Bảng sử dụng định dạng dấu phẩy "," để ngăn cách phần 
nghìn, triệu và dấu chấm "." cho số thập phân 

Với sợi cotton pha, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ mạnh của Việt Nam khi trị giá chiếm đến 
44% trong tổng xuất của Việt Nam trong năm 2020, cách khá xa Hàn Quốc với 18%. Tổng trị giá xuất 
khẩu sợi cotton pha hơn 367 triệu 378 nghìn USD tương đương 152.930 tấn. 

2.4. Giá trị xuất khẩu sợi PE filament của Việt Nam năm 2020 đến các thị 
trường TOP (mã HS 5402) 

Thị trường Lượng 
(tấn) 

Trị giá 
(nghìn USD) 

China  38,852   121,854  
Korea, Republic of  43,100   81,014  
Turkey  23,566   58,971  
Pakistan  32,838   47,791  
Thailand  21,500   47,754  
Khác  79,655   233,747  
Tổng cộng  239,511   591,131  

Bảng sử dụng định dạng dấu phẩy "," để ngăn cách phần 
nghìn, triệu và dấu chấm "." cho số thập phân 

Với sợi PE filament, trị giá xuất đến các thị trường khác chiểm tỷ trọng khá cao 39%, Trung Quốc xếp 
thứ hai với 21%, tiếp theo là Korea 14%. Tổng trị giá xuất khẩu sợi PE filament ước hơn 591 triệu 
131 nghìn USD tương đương 239.511 tấn. 
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2.5. Giá trị xuất khẩu sợi 100% PE của Việt Nam năm 2020 đến các thị trường 
TOP (mã HS 5509) 

Thị trường Lượng 
(tấn) 

Trị giá 
(nghìn 
USD) 

Korea, Republic of  22,658   43,885  
Colombia  14,640   28,700  
Egypt  4,577   22,582  
Brazil  11,353   19,802  
China  6,322   14,407  
Khác  39,006   77,160  
Tổng cộng  98,556   206,536  

Bảng sử dụng định dạng dấu phẩy "," để ngăn cách phần 
nghìn, triệu và dấu chấm "." cho số thập phân 

Với sợi 100% PE, Việt Nam xuất đến các thị trường ước đạt hơn 98.556 tấn tương đương 206 triệu 
536 nghìn USD. Trị giá xuất đến các thị trường khác chiểm tỷ trọng khá cao 37%, tiếp đến là Hàn Quốc 
21%, Columbia 14%. 

2.6. Giá trị xuất khẩu sợi PE pha của Việt Nam năm 2020 đến các thị trường 
TOP (mã HS 5510) 

Thị trường Lượng (tấn) Trị giá (nghìn 
USD) 

China  5,682   24,233  
Korea, Republic of  4,100   11,754  
Brazil  3,938   7,443  
Hong Kong, China  559   5,103  
India  1,945   3,836  
Khác  3,184   12,081  
Tổng cộng  19,408   64,450  

Bảng sử dụng định dạng dấu phẩy "," để ngăn cách phần 
nghìn, triệu và dấu chấm "." cho số thập phân 

Về sợi PE pha, một lần nữa Trung Quốc là thị trường tiêu thụ chính với trị giá chiếm đến 38% trong 
tổng trị giá xuất khẩu, theo sau là các nước khác 19% và Hàn Quốc 18%. Sản lượng xuất trên 19.408 
tấn tương đương hơn 64 triệu 450 nghìn USD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những thông tin và số liệu thống kê sử dụng trong bản tin được thu thập từ nhiều nguồn gồm Tổng 
Cục Hải quan, Tổng Cục Thống kê, Trung tâm Thương mại Quốc tế... Thông tin trong bản tin chỉ 
mang tính tham khảo, các ước tính, dự báo có giá trị đến ngày ra báo cáo và có thể thay đổi bởi 
những biến động thị trường.  

Rất mong nhận được sự phản hồi, trao đổi thông tin và đóng góp ý kiến của độc giả để Bản tin Hiệp 
Hội Bông Sợi Việt Nam ngày càng chất lượng hơn. 
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2.7. Xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá 

Theo số liệu thống kê sơ bộ, trong 5 tháng đầu 
năm 2021, tháng 5/2021, xuất khẩu xơ sợi dệt 
các loại của Việt Nam ước đạt 170 nghìn tấn, trị 
giá 483 triệu USD; tăng 71,1% về lượng và tăng 
127,2% về trị giá so với tháng 5/2020. Tính 
chung 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu mặt 
hàng này của Việt Nam ước đạt 817 nghìn tấn, trị 
giá 2,16 tỷ USD, tăng 36,3% về lượng và tăng 
60,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 4 tháng đầu 
năm 2021, xuất khẩu xơ sợi dệt các loại của Việt 
Nam đạt 647,4 nghìn tấn, trị giá 1,68 tỷ USD, tăng 
29,3% về lượng và tăng 47,5% về trị giá so với 

cùng kỳ năm 2020. Như vậy, đơn giá xuất khẩu 
xơ, sợi dệt trung bình của Việt Nam trong 4 tháng 
đầu năm 2021 đạt 2.597 USD/tấn, tăng 14,06% 
so với mức giá xuất khẩu trung bình của 4 tháng 
đầu năm 2020. 

Trong 4 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu xơ sợi 
dệt các loại của Việt Nam sang các thị trường 
chính như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, 
Bangladesh, Braxin, Indonesia, Mỹ… đều tăng 
trưởng cao cả về khối lượng lẫn đơn giá xuất 
khẩu. Ngược lại, xuất khẩu mặt hàng này của Việt 
Nam sang các thị trường như Thổ Nhĩ Kỳ, Thái 
Lan, Hồng Kông. 

Xuất khẩu xơ, sợi của Việt Nam sang một số thị trường 4 tháng đầu năm 2021 

 
Thị trường 

4 tháng 2021 So với 4 tháng 2020 (%) Tỷ trọng (%) 

Lượng 
(ton) 

Trị giá 
(Nghìn 
USD) 

Đơn giá 
(USD/tấn) 

Lượng 
 

Trị giá 
 

Đơn giá 
 

4T/2021 
(lượng) 

4T/2020 
(lượng) 

TỔNG 647.401  1.681.219  2.597  29,34  47,53  14,06  100,00  100,00 
Trung Quốc 349.516  913.504  2.614  32,25  49,17  12,80  54,34  53,74 
Hàn Quốc 62.404  179.197  2.872  25,12  52,82  22,14  10,66  10,29 

Đài Loan 20.038  56.356  2.812  122,97  143,14  9,05  3,35  2,03 

Bangladesh 8.510  46.963  5.519  29,06  111,75  64,07  2,79  1,95 
Brazil 18.870  40.305  2.136  59,50  91,21  19,88  2,40  1,85 
Indonesia 10.997  37.541  3.414  30,11  55,98  19,88  2,23  2,11 
Thổ Nhĩ Kỳ 9.869  36.832  3.732  -41,39  -1,88  67,39  2,19  3,29 
Mỹ 27.881  33.761  1.211  43,80  54,25  7,27  2,01  1,92 
Thailand 10.615  31.387  2.957  -23,34  -10,66  16,54  1,87  3,08 
Nhật Bản 11.916  28.604  2.400  13,00  -8,82  -19,3  1,70  2,75 
Pakistan 10.133  26.216  2.587  10,37  52,38  38,06  1,56  1,51 
Campuchia 7.302  25.446  3.485  54,44  104,62  32,49  1,51  1,09 
Colombia 8.901  24.573  2.761  55,48  90,61  22,60  1,46  1,13 
Malaysia 8.059  23.884  2.964  12,56  32,20  17,46  1,42  1,59 
Ấn Độ 8.760  21.866  2.496  65,35  48,79  -10,0  1,30  1,29 
Hong Kong 4.712  16.841  3.574  -29,12  -16,83  17,35  1,00  1,78 
Ai Cập 5.142  14.625  2.844  -35,34  -13,36  33,98  0,87  1,48 
Sri Lanka  2.679  13.646  5.094  71,29  130,96  34,84  0,81  0,52 
Italy 2.094  7.991  3.816  70,94  57,61  -7,80  0,48  0,44 
UK 8.486  7.291  859  86,38  68,63  -9,53  0,43  0,38 
Romania  1.813  6.217  3.429  16,07  6,38  -8,35  0,37  0,51 
Peru  2.587  5.281  2.041  133,91  122,47  -4,89  0,31  0,21 
Philippines 2.689  5.261  1.957  -28,48  -26,58  2,66  0,31  0,63 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan 



 

 

BẢN TIN THÁNG 6.2021 37 

3. Báo cáo bông toàn cầu 

Mặc dù nguồn cung bông toàn cầu đang ở mức 
dồi dào, tồn kho bông Mỹ có thể là một nguồn bất 
ổn. Trong vụ 2020/21, sản lượng bông Mỹ giảm 
đã làm giảm lượng tồn kho tích trữ từ vụ 
2019/20. Tình hình thời tiết tương tự có thể xảy 
ra trong vụ 2021/22 đã gợi lên quan ngại rằng 
quốc gia xuất khẩu bông lớn nhất thế giới này có 
thể không có đủ bông để bán. 

Tồn kho bông Mỹ vụ 2020/21 giảm là do sản 
lượng bông giảm và nhu cầu xuất khẩu tăng. Thời 
tiết không thuận lợi, bao gồm tình hình hạn hán 
tại Tây Texas và hàng loạt các cơn bão lớn đổ bộ 
vào vùng Vịnh và các bờ biển Đại Tây Dương, là 
nguyên nhân làm giảm sản lượng bông Mỹ vụ 
2020/21. Trong khi đó, xuất khẩu bông Mỹ dự 
kiến sẽ đạt 16,4 triệu kiện. Đây là lượng xuất 
khẩu cao thứ hai trong lịch sử. Lượng xuất khẩu 
vụ 2020/21 gần đạt kỷ lục trong thời kỳ COVID 
là rất ấn tượng. Trong khi xuất khẩu sang hầu hết 
các thị trường khác giảm 15% hoặc hơn so với 
cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu sang Trung Quốc 
tăng hơn 200%. Hầu hết lượng xuất khẩu bông 
Mỹ sang Trung Quốc có liên quan đến Thỏa thuận 
Bước Đầu. 

Theo diễn biến trong vài tháng qua, tình huống 
đã xảy ra trong vụ 2020/21 có thể sẽ tái hiện ở 
Mỹ và làm cho sản lượng bông Mỹ giảm đáng kể. 
Tình hình hạn hán trên diện rộng ở Tây Texas 
đang diễn ra vào đầu vụ bông tại Mỹ. Việc đoán 
trước các cơn bão là hầu như không thể, tuy 
nhiên sự tương quan giữa La Nina và số lượng 
cơn bão kỷ lục vào vụ mùa trước chỉ ra rằng 
nhiều cơn bão sẽ có thể đổ bộ vào khu vực trồng 

bông ở Mỹ trong vụ 2021/22. Về xuất khẩu, Thỏa 
thuận Bước đầu vẫn còn hiệu lực cho đến hết 
năm 2021. Bên cạnh diễn biến với Trung Quốc, 
việc tiêm vắc xin và diễn biến về dịch COVID làm 
tăng kỳ vọng về tốc độ phát triển kinh tế toàn cầu. 
Khi điều kiện kinh tế vĩ mô được cải thiện, nhu 
cầu bông của các nhà máy toàn thế giới sẽ tăng. 
Từ đó sẽ làm tăng nhu cầu nhập khẩu bông Mỹ và 
bông từ các nguồn khác. 

Khi mà việc tiêm vắc xin tiếp tục cho thấy hiệu 
quả phòng ngừa virus, lượng cầu tăng là một tình 
huống hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, vẫn có nhiều 
bất ổn liên quan đến xuất khẩu bông Mỹ sang 
Trung Quốc. Khi mà những bước tiếp theo của 
Thỏa thuận Bước đầu chưa có gì rõ ràng, chúng 
ta hoàn toàn không biết liệu một thỏa thuận tiếp 
theo có được ký kết vào cuối năm hay không. 

Trong cùng lúc này, một vài dấu hiệu về điều kiện 
trồng trọt tốt hơn có thể làm sản lượng bông Mỹ 
không giảm như dự kiến đang xuất hiện. Mưa đã 
bắt đầu rơi tại Tây Texas, và hầu hết các khu vực 
đã hết hạn hán. Mặc dù vài đợt mưa nữa là rất 
quan trọng và cần thiết vào ngay thời điểm mùa 
hè này, nhưng những cơn mưa sớm như thế này 
cũng đã giúp các hạt giống nảy mầm tốt hơn và 
làm giảm diện tích bỏ hoang so với vụ 2020/21. 

Giá bông có giảm sau khi mưa diễn ra trên diện 
rộng tại Tây Texas nhưng đã tăng trở lại. Tình 
hình thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã 
chứng minh là có tác động mạnh đến giá bông 
trong nhiều năm qua. Bất kỳ diễn biến nào tiếp 
theo Thỏa thuận Bước đầu cũng sẽ có tác động 
đáng kể đến giá bông. 

Nguồn: CI – VCOSA tổng hợp 
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3.1. So sánh giá bông A Index và NY Nearby 

 
 Nguồn: ICE Futures U.S. & Cotton Outlook 
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3.2. Sản lượng bông toàn cầu

 
 

3.3. Xuất khẩu bông toàn cầu 
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3.4. Tiêu thụ bông toàn cầu 

 
 

3.5. Nhập khẩu bông toàn cầu 

 

 


