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Hiệp Hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA) là một tổ chức Phi 

Chính phủ, được thành lập và hoạt động theo Quyết 

định số: 1225/QĐ-BNV ngày 27/10/2010 của Bộ Nội vụ 

trên cơ sở sáp nhập Hiệp hội Bông vải Việt Nam và Hiệp 

hội Sợi Việt Nam.

VCOSA là cơ quan đại diện hợp pháp cho tiếng nói của 

ngành và của doanh nghiệp hội viên. Với sứ mệnh thúc 

đẩy sự phát triển của ngành sợi, đóng góp cho sự phát 

triển chung của ngành dệt may Việt Nam, nhiệm vụ của 

VCOSA là hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên về thông tin, 

kiến thức chuyên ngành; đại diện cho quyền - nghĩa vụ 

của hội viên; kết nối giao thương và tham vấn cho chính 

phủ về chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của 

doanh nghiệp nói riêng và của ngành nói chung.
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TIN THƯƠNG MẠI
Giá bông nguyên liệu nhập khẩu vẫn trong xu 
hướng tăng. 

5 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu nguyên phụ 
liệu dệt may, da giày tăng 30,6%.

6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hàng dệt và 
may mặc tăng 4,25% so với cùng kỳ giai đoạn 
trước dịch Covid-19.

Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu giảm nhẹ.

Nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may sẽ tăng 
mạnh trong nửa cuối năm 2021.

Gia tăng rào cản phòng vệ thương mại. Trước 
việc nhiều mặt hàng của Việt Nam có nguy cơ 
cao bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại 
tại các quốc gia/vùng lãnh thổ xuất khẩu, các cơ 
quan chức năng đã có nhiều khuyến cáo doanh 
nghiệp nên sử dụng các công cụ hợp pháp để 
đảm bảo đúng các nguyên tắc và quy định pháp 
luật của thị trường sở tại.

Ngày 24/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông 
tư số 47/2021/TT-BTC quy định giảm mức thu 
30 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó 
khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo 
đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

Theo quy định mới của Liên minh châu Âu (EU), 
kể từ ngày 1/7/2021, tất cả hàng hoá được đưa 
vào EU có nguồn gốc giao hàng từ nước thứ ba 
đều thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) và 
phải khai báo hải quan.
.

TRONG NƯỚC

QUỐC TẾ

Covid-19 tác động mạnh tới ngành máy dệt trên toàn 
thế giới. Dịch Covid-19 bùng phát, thị trường máy dệt 
toàn cầu đã giảm 30% vào năm 2020. Xuất khẩu các 
loại máy dệt bao gồm máy kéo sợi, kết cấu, dệt kim, dệt 
kim và hoàn thiện đều giảm.

Châu Á Thái Bình Dương - thị trường xa xỉ đang phát 
triển bất chấp dịch Covid-19.

Người Mỹ đang thúc đẩy tăng trưởng thị trường thời 
trang cũ. Theo báo cáo của GlobalData, thị trường thời 
trang cũ ở Mỹ dự kiến sẽ đạt 77 tỷ USD trong 5 năm tới.

Các nhà xuất khẩu hàng may mặc Philippines kêu gọi 
chính phủ giải quyết các vấn đề hậu cần. Các nhà xuất 
khẩu đang phải đối mặt với các vấn đề về vận tải, bao 
gồm hạn chế về năng lực tàu và giá vận chuyển hàng 
hóa tăng cao, dẫn đến việc hàng hóa bị chậm trễ và 
giảm doanh thu.

Xuất khẩu hàng dệt may của Pakistan tăng 8,85% từ 
tháng 7 đến tháng 5 trong năm tài chính này.

Đại dịch không thể ngăn Nigeria bùng nổ sản xuất sợi 
vào năm 2020. Bất chấp đại dịch COVID-19 và sự mất 
an toàn lan rộng, ngành dệt may của Nigeria đã tạo ra 
10 triệu nguyên liệu sợi vào năm 2020.

Trung Quốc sản xuất hơn 51 tỷ pound bông hạt năm 
2019. Năm 2019, Trung Quốc là nhà sản xuất bông hạt 
lớn nhất thế giới, tiếp theo là Ấn Độ và Hoa Kỳ.

Bộ Tài chính ban hành 
Thông tư gia hạn giảm 30 
khoản phí, lệ phí. 
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TIN CHUYÊN NGÀNH

Covid-19 tác động 
mạnh tới ngành máy 
dệt trên toàn thế giới

Dịch Covid-19 bùng phát, thị trường máy dệt toàn 
cầu đã giảm 30% vào năm 2020. Xuất khẩu các 
loại máy dệt bao gồm máy kéo sợi, kết cấu, dệt 

kim và hoàn thiện đều giảm. Theo Thống kê xuất khẩu 
các loại máy hoàn thiện giảm trung bình 17%. Trong 
phân khúc này, sự sụt giảm lớn nhất được chứng kiến 
là xuất khẩu máy dệt kim giảm 53% trong khi lô hàng 
cọc sợi kéo giảm 30% và xuất khẩu máy dệt thoi giảm 
16%. Một ngoại lệ trong phân khúc này là các máy tròn 
cỡ lớn có lượng xuất khẩu tăng 13%.

Xuất khẩu máy cọc tiêu ngắn giảm 3,3 triệu.

Trong danh mục máy móc kéo sợi, xuất khẩu máy cọc 
tiêu ngắn đã giảm khoảng 3,3 triệu chiếc năm 2020 
xuống còn 3,63 triệu chiếc. Khoảng 88% máy cọc kim 
loại ngắn được xuất khẩu đến châu Á và châu Đại 
Dương, tuy nhiên, số lượng hàng xuất xưởng giảm 
50% so với năm ngoái. Sáu nhà nhập khẩu máy cọc 
tiêu ngắn lớn nhất là: Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, 
Pakistan, Bangladesh và Uzbekistan.

Trung Quốc nổi lên nhà nhập khẩu rô to đầu mở lớn 
nhất.

Xuất khẩu mặt hàng lớn thứ hai là máy móc kéo sợi, 
trong đó, máy quay ống hở với khoảng 422.000 chiếc. 
Tuy nhiên, con số này ít hơn 151.000 chiếc so với số 
lượng xuất khẩu trong năm 2019. Khoảng 83% rô to 
được xuất khẩu sang châu Á và châu Đại Dương cùng 
với Thổ Nhĩ Kỳ, và Pakistan là nhà nhập khẩu rô to lớn 
thứ hai và thứ ba trên thế giới sau Trung Quốc. Nhập 
khẩu của hai nước này lần lượt tăng 290% và 42%.

Được thúc đẩy bởi sự sụt giảm trong việc giao hàng 
đến châu Á và châu Đại Dương, xuất khẩu máy 
kim sợi dài (len) toàn cầu đã giảm 46% từ khoảng 
40.000 năm 2019 xuống gần 22.000 vào năm 2020. 
Khoảng 80% trong số này được xuất khẩu đến Iran, 
Thổ Nhĩ Kỳ và Italia.

Châu Á, Châu Đại Dương thống trị nhập khẩu máy 
tạo họa tiết.

Trong danh mục máy móc thiết bị kết cấu, xuất 
khẩu trục kéo kết cấu bằng lò sưởi đơn giảm 36% từ 
gần 26.000 chiếc vào năm 2019 xuống còn 16.000 
chiếc vào năm 2020. Châu Á và Châu Đại Dương 
là những nhà nhập khẩu máy cọc sợi lớn nhất với 
89%. Ở châu Á, Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan 
là những nhà nhập khẩu lớn nhất với trị giá nhập 
khẩu lần lượt là 63%, 9% và 8% tổng lượng nhập 
khẩu toàn cầu. Nhập khẩu trục kéo kết cấu lò sưởi 
đôi giảm 30% xuống còn 325.000. Trung Quốc là 
nhà nhập khẩu lớn nhất các cọc sợi này với khoảng 
78% tổng nhập khẩu.

Châu Á nhập khẩu 98% máy dệt.

Các nhà nhập khẩu chính của khung dệt không 
dùng con thoi vào năm 2020 là Châu Á và Châu 
Đại Dương với 94% kim ngạch nhập khẩu.

Châu Á và Châu Đại Dương nhập khẩu 98% 
thế giới, 93% máy dệt phản lực nước, phản lực 
không khí. Trung Quốc là nhà nhập khẩu lớn 
nhất của cả ba loại máy móc với 74% tổng trị giá 
nhập khẩu toàn cầu.

Xuất khẩu máy dệt kim tròn tăng lên, máy dệt 
phẳng giảm.

So với các loại máy còn lại, xuất khẩu máy dệt 
kim tròn cỡ lớn trên toàn cầu đã tăng 12% lên 
30.231 chiếc vào năm 2020. Châu Á và Châu 
Đại Dương là những nhà nhập khẩu lớn nhất, 
chiếm 81% tổng lượng hàng trên toàn thế giới. 
Ở châu Á, Trung Quốc là nhà nhập khẩu lớn 
nhất, chiếm 62% nhập khẩu. Nước này đã nhập 
khẩu 15.980 chiếc máy dệt kim trong năm, tiếp 
theo là Ấn Độ với 2.433 chiếc và Thổ Nhĩ Kỳ 
2.381 chiếc.

Nguồn:  VITIC



07.2021 07.20218 9

Đơn hàng nhiều, doanh nghiệp dệt may 
đầu tư nhà máy mới

Những kế hoạch đầu tư mới

Xuất khẩu chịu tác động trực tiếp từ đại dịch Covid-19 kéo dài 
suốt từ đầu năm ngoái đến nay không làm nản lòng các doanh 
nghiệp dệt may xây dựng kế hoạch đầu tư mới.

Cuối năm, ngành dệt may sẽ có thêm một số nhà máy mới 
hoàn thành đi vào sản xuất, tăng lực cho xuất khẩu. Một trong 
số đó là Dự án Nhà xưởng dệt may Merry tại Khu công nghiệp 
Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu), do Công ty TNHH Dệt may Merry 
Việt Nam (100% vốn FDI từ Trung Quốc) làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công từ tháng 3/2021, với tổng mức đầu tư 10 
triệu USD và công suất thiết kế hơn 150 triệu sản phẩm/năm. 
Nhà máy dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021, toàn bộ sản 
phẩm dành cho xuất khẩu.

Sau một năm tổn thương vì Covid-19, New York & Co nộp đơn 
phá sản vào tháng 7/2020, hàng trăm tỷ đồng thành nợ xấu, 
Công ty cổ phần May Sông Hồng vẫn quyết định đầu tư dự án 
mới, với kỳ vọng sớm tăng kim ngạch xuất khẩu.

Dự án Khu sản xuất may XK Sông Hồng có tổng vốn đầu tư 
hơn 600 tỷ đồng, dự kiến vận hành trong tháng 11/2021, với 
50% công suất trong năm đầu tiên, tập trung sản xuất các đơn 
hàng FOB với công suất thiết kế là 70 triệu USD giá trị đơn 
hàng mỗi năm. Doanh nghiệp này kỳ vọng nhà máy mới sẽ 
chạy hết công suất vào quý II/2022 và giúp nâng tổng doanh 
thu của Công ty lên khoảng 5.500 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Thái Nguyên) đang triển khai Dự án KCN Sơn Cẩm 1, với 
tổng vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng, diện tích 70 ha, dự kiến mở rộng lên 100 ha vào năm 2022. Dự án hướng 
đến đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp dệt may nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng “dệt - nhuộm 
- may”.

Thị trường đang tốt lên

Năm 2020 là năm đầu tiên sau 25 năm, xuất khẩu dệt may của Việt Nam tăng trưởng âm 10,5%, chỉ đạt 
35 tỷ USD so với 39 tỷ USD năm 2019. Nhưng xét trong bối cảnh tổng cầu toàn thế giới giảm trên 22%, 

từ 740 tỷ USD về 600 tỷ USD, các quốc gia cạnh tranh đều có mức giảm 15-20%, thậm chí 30% nếu bị 
cách ly dài, thì dệt may Việt Nam có mức giảm thấp.

Thị trường từ đầu năm tới nay đã bớt u ám hơn, tiếp thêm xung lực cho các doanh nghiệp. Minh chứng 
là xuất khẩu hàng dệt may đạt 12,2 tỷ USD, tăng 15%, nếu tính cả xơ sợi, vải, phụ liệu thì đạt gần 15 tỷ 
USD.

Báo cáo về triển vọng ngành dệt 
may của Công ty cổ phần Chứng 
khoán VNDirect mới đây nhận 
định, xuất khẩu hàng dệt may 
của Việt Nam đang phục hồi 
theo nhu cầu tiêu dùng gia tăng 
tại các thị trường chính như Mỹ, 
EU. 

Động lực cho gia tăng đơn hàng 
xuất khẩu là bởi người tiêu dùng 
Mỹ và châu Âu đã tăng nhu cầu 
mua sắm mạnh mẽ sau khi kết 
thúc lệnh phong tỏa. Theo đó, 
đơn đặt hàng dệt may đã tăng 
trở lại nhờ sự phục hồi số lượng 
đơn hàng từ các thị trường xuất 
khẩu chính của Việt Nam như 
Mỹ, EU, tạo cơ hội cán đích 39 tỷ 
USD.

Kết quả sản xuất, kinh doanh của 
một số doanh nghiệp đã khẳng 
định điều này. Tháng 5/2021, 
Công ty Đầu tư và Thương mại 
TNG đạt doanh thu 470 tỷ đồng, 
tăng mạnh so với mức 355,6 tỷ 
đồng cùng kỳ năm trước. Lũy kế 

5 tháng đầu năm 2021, TNG đạt doanh thu 1.744 tỷ đồng, tăng hơn 420 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi 
nhuận sau thuế cũng được cải thiện, 5 tháng ghi nhận 55,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 48,8 tỷ đồng.

Thị trường tốt lên, đơn hàng về nhiều, May Sông Hồng đặt kế hoạch tăng trưởng trở lại gần thời điểm 
trước dịch. Năm 2021, Công ty đặt mục tiêu đạt 4.200 tỷ đồng doanh thu, tăng 10% so với doanh thu 
thực hiện năm 2020. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 340 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Nguồn: Báo Đầu Tư
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                                                                                                      Nguồn: beef2live_VCOSA_Ngọc Trâm biên dịch

Lệnh cấm bông ở Tân Cương sẽ dẫn đến 
việc nhập khẩu bông cao hơn của Trung 
Quốc

“Bỏ túi” thêm 1 tỷ USD nhờ tăng mạnh đơn 
hàng xuất khẩu xơ sợi
Nếu cùng kỳ năm 2020, xuất khẩu 
xơ sợi tụt dốc thảm hại khiến xuất 
khẩu chỉ đạt 1,609 tỷ USD thì nửa 
đầu năm nay, nhờ đơn hàng hồi 
phục khiến xuất khẩu tăng thêm 
1 tỷ USD.

Xuất khẩu xơ sợi gia tăng trở lại sau 1 năm 
chịu cảnh giảm tốc chưa từng thấy đã 
khiến các doanh nghiệp có thêm động lực 

sản xuất, kinh doanh.
Theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương, 
sự hồi phục của đơn hàng xuất khẩu xơ sợi đã 
khiến xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2021 có thêm 
1 tỷ USD. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất khẩu xơ 
sợi đạt 2,611 tỷ USD, tăng 62,2% so với cùng kỳ. 
(Cùng kỳ năm trước, xuất khẩu chỉ đạt 1,609 tỷ 
USD).

Đà phục hồi của ngành sợi đã manh nha từ 
cuối năm ngoái, thị trường xuất nhập khẩu đã 
sôi động trở lại. Ông Cao Hữu Hiếu, Phó tổng 
giám đốc Vinatex chia sẻ: “Tín hiệu ấm lên của 
thị trường sợi đã khiến DN rất mừng, nhờ đó 
đã tiêu thụ được một lượng hàng sản xuất nằm 
trong kho, bởi cả năm 2020 đã chịu thua lỗ vì giá 
sợi xuống thấp, đơn hàng sụt giảm”.

Dù chưa biết thị trường còn ấm lên trong bao 
lâu, nhưng đó là những điều kiện quan trọng 
để “sức khỏe” các DN ngành sợi được cải thiện. 

Xuất khẩu xơ sợi hồi phục 
mạnh, mang về 2,609 tỷ 
USD, tăng 62,2% so với 
cùng kỳ 2020

 Thị trường sợi ấm lên là cơ sở để Công ty CP Sợi 
Phú Bài đặt mục tiêu kinh doanh tăng trưởng 
khá so với thực hiện của 2020. Do 94% sản lượng 
của DN tiêu thụ qua kênh xuất khẩu, tập trung 
tại các thị trường: Hàn Quốc chiếm 50%, Nhật 
Bản 12%, châu Âu+Thổ Nhĩ Kỳ 11%, Philippines 
4%, thị trường khác 17%...nên diễn biến giá sợi 
đi lên và đơn hàng hồi phục là nền tảng để DN 
cụ thể hóa các mục tiêu kinh doanh kỳ vọng.

Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Sợi Phú Bài đặt 
mục tiêu doanh thu cả năm nay 816 tỷ đồng, giá 
trị sản xuất thực tế 826 tỷ đồng.

Năm 2020, xuất khẩu xơ sợi chỉ đạt 3,7 tỷ USD, 
dù tăng 1,2% về số lượng so với năm 2019 
nhưng giảm 10,5% về giá trị do giá xuất khẩu 
sụt giảm mạnh. Giá xuất khẩu bình quân năm 
đạt khoảng 2.150 USD/tấn, giảm 11,6% so với 
năm 2019.

Tại thời đểm cuối năm 2020, hầu hết các doanh 
nghiệp xơ sợi đều không có đơn hàng mới từ 
thị trường Trung Quốc hoặc khách trả giá thấp. 
Các thị trường khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Ai Cập, Thổ nhĩ Kỳ, Philippines, Đài Loan tuy 
vẫn có đơn hàng nhưng số lượng rất ít, đồng 
thời giá bán vẫn theo xu hướng giảm và chưa 
có dấu hiệu phục hồi. Nguyên nhân do sự cạnh 
tranh về giá từ các đối thủ, có dấu hiệu phá giá 
để tránh tồn kho, đồng thời Trung Quốc bán ra 
thị trường lượng bông dự trữ với số lượng lớn 
khiến giá giảm mạnh.

Nguồn:  Báo Đầu Tư

Xếp hạng các quốc 
gia sản xuất nhiều 
bông nhất
Trung Quốc và Ấn Độ là những nhà 
sản xuất bông lớn nhất thế giới vào 
năm 2020, tiếp theo là Hoa Kỳ, Brazil 
và Pakistan.

Bốn (4) quốc gia sản xuất trên 11 triệu 
tấn bông vào năm 2020: Trung Quốc, 
Ấn Độ, Hoa Kỳ và Brazil.

Mười bốn (14) quốc gia sản xuất hơn 1 
triệu tấn bông vào năm 2020 bao gồm 
Benin, Mexico và Turkmenistan.

Trích dẫn dự đoán của một nhà phân tích 
tại Huatai Futures, Bloomberg cho biết 
Trung Quốc có thể tăng cường nhập khẩu 

bông hơn nữa để đáp ứng nhu cầu dệt may gia 
tăng trên toàn cầu bên cạnh kế hoạch hiện tại 
cho năm nay, cho thấy đó là kết quả của lệnh 
cấm bông Tân Cương của Mỹ.
Trong nhiều năm, Trung Quốc đã điều chỉnh 
kế hoạch nhập khẩu bông phù hợp với thực tế 
cân đối cung cầu của ngành trong năm. Đây là 
một động thái cần thiết để đáp ứng nhu cầu 
của các doanh nghiệp dệt may xuất khẩu về 
nguyên liệu thô để đáp ứng các đơn đặt hàng 
của thị trường, chứ không phải là một biện 
pháp đặc biệt sau lệnh cấm tùy tiện của Mỹ.
Trung Quốc đã ban hành hạn ngạch 700.000 
tấn bông nhập khẩu vào năm 2021, tất cả đều 
dành cho các thương nhân ngoài quốc doanh 
và sẽ phải chịu một hệ thống thuế quan theo 
quy mô trượt, theo một lưu ý được công bố 
trên trang web của Ủy ban Cải cách và Phát 
triển Quốc gia (NDRC), nhà lập kế hoạch hàng 
đầu của đất nước, vào cuối tháng Tư. Trước 

khi bùng phát Covid-19, con số là 800.000 tấn 
cho năm 2018 và 2019.
Thứ nhất, biện pháp này có lợi cho ngành dệt 
may trong nước cải thiện cơ cấu cung ứng 
nguyên phụ liệu. Để đáp ứng nhu cầu của thị 
trường trung và cao cấp, ngành dệt may trong 
nước, đặc biệt là các doanh nghiệp may xuất 
khẩu cần phải mở rộng nhập khẩu bông. Với 
sự phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế toàn 
cầu trong thời kỳ hậu dịch bệnh, nhu cầu đối 
với các sản phẩm dệt may cũng tăng lên, do 
đó nhu cầu về bông có thể sẽ tiếp tục có xu 
hướng gia tăng.
Thứ hai, mở rộng nhập khẩu bông có thể giảm 
chi phí cho doanh nghiệp dệt may trong nước 
và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của 
họ. Hiện tại, bông quốc tế có lợi thế về giá so 
với bông Trung Quốc. Mở rộng nhập khẩu bông 
sẽ giảm chi phí cho các công ty sản xuất hàng 
trung và cao cấp. Với việc thu hẹp chênh lệch 
giá giữa thị trường trong nước và nước ngoài, 
năng lực cạnh tranh của các công ty xuất khẩu 
dệt may sẽ được tăng cường phần lớn.

Nguồn:  Textile Excellence_VCOSA_Ngọc Trâm biên dịch
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - 
CƠ CHẾ

Nguồn: Gso.gov.vn Nguồn: ACBS

Các chỉ số sản xuất công nghiệp

Gia tăng rào cản phòng vệ thương mại

Thống kê của Cục Phòng vệ Thương mại, đến hết quý 1/2021 đã có 203 vụ việc phòng vệ thương 
mại do 21 quốc gia/vùng lãnh thổ khởi xướng điều tra đối với hàng hoá xuất khẩu của Việt 
Nam, trong đó, số lượng vụ việc năm 2020 là 39 vụ, cao gấp hơn 2,5 lần tổng số vụ việc trong 

cả năm 2019. Đặc biệt, số lượng các vụ việc chống lẩn tránh nhằm vào hàng hóa xuất khẩu từ Việt 
Nam đang có dấu hiệu tăng lên do một vài nước/vùng lãnh thổ cho rằng hàng hóa xuất khẩu từ 
Việt Nam sử dụng nguyên liệu chính được nhập khẩu từ những khu vực đang bị áp dụng biện pháp 
phòng vệ thương mại.

Sang quý 2/2021, số lượng vụ việc tiếp tục 
tăng. Mới đây, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ 
đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá 
đối với sản phẩm sợi kéo dãn toàn phần 
có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam và 
Hàn Quốc. Trước đó, vào giữa tháng 5, Bộ 
Thương mại Mỹ (DOC) cũng khởi xướng điều 
tra chống bán phá giá đối với sản phẩm mật 
ong có xuất xứ từ Argentina, Brazil, Ấn Độ, 
Ukraina và Việt Nam. Phía nguyên đơn đề 
nghị mức thuế chống bán phá giá với mặt 
hàng này lên tới 207%.

Sử dụng công cụ hợp pháp

Trước việc nhiều mặt hàng của Việt Nam có 
nguy cơ cao bị áp dụng biện pháp phòng 
vệ thương mại tại các quốc gia/vùng lãnh 
thổ xuất khẩu, các cơ quan chức năng đã 
có nhiều khuyến cáo doanh nghiệp nên sử 
dụng các công cụ hợp pháp để đảm bảo 
đúng các nguyên tắc và quy định pháp luật 
của thị trường sở tại.

Do đó, các doanh nghiệp nên chủ động tham gia trả lời các câu hỏi của bên điều tra, chuẩn bị đầy 
đủ hồ sơ tài liệu theo đúng yêu cầu, chuẩn bị thời gian, luật sư phiên dịch. Chính sự chủ động hợp 
tác, tham gia của doanh nghiệp quyết định đến 90% kết quả của vụ điều tra.
Không chỉ vậy, doanh nghiệp nên xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến, hiện đại, lưu trữ hồ sơ, 
chứng từ đầy đủ, nghiên cứu các quy định về thương mại, phòng vệ thương mại quốc tế hoặc cân 
nhắc tư vấn từ luật sư am hiểu pháp luật quốc tế khi cần thiết.

Về phía cơ quan chức năng, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cũng đã liên tục đưa ra 
cảnh báo, hướng dẫn các doanh nghiệp chấp hành, đáp ứng điều tra của phía nước ngoài. các 
ngành, lĩnh vực cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn với ngành Hải quan, bởi lực lượng Hải quan 
giữ vai trò chủ công trong xác định các mặt hàng rủi ro và các công ty có nguy cơ gian lận, giả mạo 
xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp.

Ngành Hải quan đã xây dựng kế hoạch định hướng đấu tranh chống gian lận về xuất xứ và chuyển 
tải bất hợp pháp hàng xuất khẩu vào EU và Ấn Độ, đặc biệt tập trung thêm vấn đề vi phạm sở hữu 
trí tuệ, hàng nhái, hàng giả; hay loại hình gia công các nhóm hàng có kim ngạch tăng đột biến… 
Bên cạnh đó, lực lượng Kiểm tra sau thông quan tiếp tục thu thập số liệu doanh nghiệp phục vụ 
các chuyên đề đối với các mặt hàng, lĩnh vực trọng điểm.

Nguồn: VITIC

FDI đăng 
ký vào Việt 
Nam giảm 
tốc
Vốn FDI giải ngân trong 
6T2021 đạt 9,3 tỷ USD 
(tăng 6,8% so với cùng kỳ), 
và tổng vốn FDI đăng ký 
trong 6T2021 tăng 12,4% 
so với cùng kỳ, đạt 13,6 tỷ 
USD. Vốn góp và mua cổ 
phần vẫn giảm mạnh 54% 
so với cùng kỳ, đạt 1,6 tỷ 
USD. Top 3 đối tác đầu tư 
vốn FDI vào Việt Nam trong 
6T2021 gồm Singapore (5,6 
tỷ USD, tăng 3,6% so với 
cùng kỳ), Nhật Bản (2,4 
tỷ USD, tăng 66,8% so với 
cùng kỳ), và Hàn Quốc (2,1 
tỷ USD, tăng 44% so với 
cùng kỳ).
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Nguồn: Nhịp sống kinh tế

Lộ diện top 5 tỉnh, thành xuất khẩu lớn 
nhất 6 tháng đầu năm

Theo số liệu của Cục 
Thống kê TP. HCM, tổng 
kim ngạch xuất khẩu 
hàng hoá của các doanh 
nghiệp thành phố xuất 
qua cảng Thành phố (kể 
cả dầu thô) 6 tháng năm 
2021 ước đạt 20,3 tỷ USD, 
tăng 5,6% so với cùng kỳ 
năm trước, trong đó khu 
vực kinh tế nhà nước đạt 
1,05 tỷ USD, giảm 12,4%; 
khu vực kinh tế ngoài nhà 
nước đạt 5,7 tỷ USD, tăng 
8,1%; khu vực kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài đạt 
13,6 tỷ USD, tăng 6,2%.

Số liệu từ Cục thống kê 
Bình Dương cho biết, kim 
ngạch xuất khẩu của Bình 
Dương trong 6 tháng đầu 
năm ước đạt 17,1 tỷ USD; 
kim ngạch nhập khẩu ước 
đạt 13,33 tỷ USD, tăng 
43,4%; duy trì thặng dư 
thương mại 3,75 tỷ USD.

TP. HCM
20,3 tỷ USD01

BÌNH DƯƠNG 
17,1 tỷ USD02

Đứng thứ ba sau Bình 
Dương là Bắc Ninh. Tổng 
kim ngạch xuất khẩu hàng 
hoá trên địa bàn Bắc Ninh 
6 tháng đầu năm ước 14,9 
tỷ USD, tăng 6,7% so với 
6 tháng 2019; nhập khẩu 
hàng hóa ước đạt 12,9 tỷ 
USD, tăng 5,1%.

BẮC NINH
14,9 tỷ USD03

6 tháng đầu năm 2021, 
tổng xuất khẩu tỉnh Thái 
Nguyên ước đạt 13,4 tỷ 
USD, tăng 13,5% so với 
cùng kỳ, bằng 47,7% kế 
hoạch năm. Nhóm FDIs 
vẫn đóng vai trò trụ cột 
xuất khẩu của tỉnh, chiếm 
> 90% giá trị, tăng 13,6% 
so cùng kỳ năm 2020.

THÁI NGUYÊN
13,4 tỷ USD04

Tổng kim ngạch xuất khẩu 
6 tháng đầu năm 2021 
của Hải Phòng ước đạt 
11,74 tỷ USD, tăng 31,31% 
so với cùng kỳ. Tổng kim 
ngạch nhập khẩu 6 tháng 
năm 2021 ước đạt 11,66 
tỷ USD, tăng 32,9% so với 
cùng kỳ.

HẢI PHÒNG
11,7 tỷ USD05

HOẠT ĐỘNG VCOSA
Sáng ngày 14/7/2021, VCOSA đã tổ chức họp Ban Chấp Hành 

trực tuyến - Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 trên 
nền tảng ZOOM với sự tham dự của đại diện các đơn vị, 

doanh nghiệp ngành bông sợi Việt Nam.
• 6 tháng vừa qua, ngành sợi trong nước nhận được tín hiệu rất 

khả quan. Các doanh nghiệp (DN), nhà máy kéo sợi vẫn tạo 
ra được lợi nhuận trong hoàn cảnh dịch bệnh kéo dài từ đầu 
năm 2020 đến nay. 

• Hy vọng và tin tưởng trong 6 tháng cuối năm 2021, các DN sợi 
tiếp tục giữ vững được thành quả tốt để cùng nhau vượt qua 
khó khăn chung. 

Ý kiến của các đại biểu dự họp:
• Đồng tình với báo cáo của VCOSA. 6T2021, có nhiều thuận lợi 

đối với các DN sợi, sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó. Đối với 
DN vừa và nhỏ, lợi nhuận trong 6T2021 đủ bù cho năm 2020. 
Tuy nhiên đối với những DN quy mô lớn hơn, lợi nhuận chỉ đủ 
bù cho hoạt động của nửa năm 2020.

• Giá sợi tốt đi kèm với giá bông tăng. Tuy nhiên vẫn tạo được 
nhiều việc làm ổn định cho lao động trong nước và cân bằng 
được thu-chi cho các DN. 

• Ở góc độ đầu vào: giá bông nằm trong nhóm dễ bị biến động 
nhất khi có yếu tố đầu cơ hoặc chịu tác động của Covid-19 và 
hoạt động kinh tế cơ bản. Theo DN dự báo, những bất ổn vẫn 
còn tiếp tục kéo dài đến năm 2020. Ở góc độ đầu ra: chúng 
ta vẫn còn phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc, trong 
khi lợi thế của họ là rất đoàn kết. 

• Tận dụng lợi thế của các FTAs để mở đường cho DN thâm 
nhập vào thị trường mới, rộng lớn mang tầm cỡ quốc tế. Tuy 
nhiên, chúng ta cũng phải chấp nhận và đối mặt với việc cạnh 
tranh không cân sức giữa DN tại VN và các DN nước ngoài 
với lợi thế về nhiều mặt như thương hiệu mạnh, trình độ cao, 
nguồn vốn lớn, sản phẩm chất lượng. 

• Để tận dụng được các chế độ, chính sách ưu đãi, giảm thuế 
quan, cần phải sử dụng nguồn nguyên liệu nội khối – điều 
vẫn còn rất hạn chế do hầu như phải nhập khẩu từ các nước. 
Đề nghị ngành sợi cùng chung tay nghiên cứu chiến lược lâu 
dài, liên kết chuỗi, sử dụng sản phẩm của nhau. Chủ động mở 
rộng ra các thị trường khác, tránh phụ thuộc quá nhiều vào 
thị trường láng giềng như Trung Quốc, Hàn Quốc…

Khép lại sự kiện, Chủ tịch VCOSA tổng kết nội dung cùng ý kiến 
của các doanh nghiệp về ngành:
• Các doanh nghiệp cần liên kết được chuỗi sản xuất: Bông - Xơ 

- sợi - Dệt - Nhuộm - May để tận dụng được lợi thế từ các hiệp 
định thương mại.

• Hỗ trợ tạo lập các doanh nghiệp trong ngành, đặc biệt là sợi 
polyester để xử lý các vấn đề về chống phòng vệ và chống 
bán phá giá, cũng như hàng rào kỹ thuật nhập khẩu.

• Tạo mối liên hệ giữa các hội viên.
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COTTON USA SOLUTIONS™
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN GIÚP TĂNG 

LỢI NHUẬN SAU ĐẠI DỊCH

Chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục đối mặt với ảnh hưởng của 

đại dịch Covid-19, với những thách thức mới phát sinh liên tục 

khi ngành dệt may đang trong giai đoạn hồi phục. Đối với nhà 

máy và nhà sản xuất, những thách thức này ảnh hưởng đến 

hoạt động và nguồn lực cũng như mối quan hệ với nhãn hàng 

và nhà bán lẻ.

Quan ngại về “tương lai” và những tác động lâu dài của đại dịch 

Covid chắc chắn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của các nhà 

quy hoạch chuỗi cung ứng. Họ sẽ cần áp dụng các chiến lược 

mới về chi phí, thời gian và chất lượng để đảm bảo hoạt động 

bền vững của chuỗi cung ứng trong tương lai.

Nhưng các nhà sản xuất và doanh nghiệp có thể làm gì trong 

thời gian tới để đạt được thành công và thậm chí tăng lợi nhuận 

sau đại dịch?

Khi mà du lịch, hội họp và hoạt động bị hạn chế do dịch Covid-19, 

các giải pháp để tối đa hóa hiệu suất hoạt động có vẻ kém khả 

thi hơn nếu không có các nguồn lực và công cụ truyền thống. 

Tuy nhiên, COTTON USA đã phát triển một chương trình có thể 

giúp lãnh đạo doanh nghiệp xác định được các giải pháp cần 

thực hiện ngay — ngay cả trên nền tảng trực tuyến — giúp định 

vị doanh nghiệp của họ một cách phù hợp để đạt được thành 

công lâu dài: COTTON USA SOLUTIONS™.

Đối với nhà máy và nhà sản xuất sử dụng bông Mỹ, COTTON 

USA SOLUTIONS™ là chương trình tư vấn kỹ thuật đầu tiên trong 

ngành bông. Nó cung cấp các dịch vụ công nghệ và dữ liệu tiên 

tiến, được dẫn đầu bởi một nhóm các chuyên gia đẳng cấp thế 

giới, để đánh giá và tư vấn cho hoạt động kinh doanh của quý vị

Một trong những chương trình phù hợp nhất cho môi trường 

trực tuyến ngày nay là Virtual Mill Doctor™ —một phương thức 

trực tuyến để triển khai Mill Consult 1:1 dễ dàng, đã được chứng 

DỮ LIỆU ĐƯỢC THU THẬP VÀ 

ĐÁNH GIÁ TỪ CHƯƠNG TRÌNH 

VIRTUAL MILL DOCTOR™ CÓ THỂ 

CHỈ RA RẰNG NHÀ MÁY CHƯA 

ĐẠT ĐƯỢC NĂNG SUẤT KỲ VỌNG 

TỪ LOẠI BÔNG MỸ ĐÃ MUA

minh là tiết kiệm chi phí từ 10 đến 25 phần trăm. Với công 

nghệ Microsoft Remote Assist, chuyên gia đẳng cấp thế giới của 

COTTON USA có thể kiểm tra hoạt động từ xa. COTTON USA 

cung cấp Microsoft HoloLens mới nhất để phát trực tiếp cảnh 

quay ngay từ nhà máy và các chuyên gia kỹ thuật của COTTON 

USA sẽ tham gia và đưa ra phân tích và tư vấn phù hợp.

.

Nhóm chuyên gia sẽ giúp xác định một vấn đề hoặc lĩnh vực cụ thể để 

đánh giá và giải quyết. Kết quả nghiên cứu chuyên sâu được chia làm 

hai phần:.

Đánh giá chiến lược 

ngay lập tức sau chuyến 

thăm của COTTON USA 

với một vài gợi ý về tối 

ưu hóa.

Sau 2 đến 4 tuần, gửi 

một báo cáo chính thức 

với số liệu chi tiết, cùng 

với những giải pháp tối 

ưu nhằm giảm chi phí 

và tăng hiệu suất cho 

hoạt động sản xuất 

dùng bông Mỹ .

2

Ví dụ, dữ liệu được thu thập và đánh giá từ chương trình Virtual Mill 

Doctor™ có thể chỉ ra rằng nhà máy chưa đạt được năng suất kỳ vọng 

từ loại bông Mỹ đã mua. Các chuyên gia của COTTON USA sẽ điều tra 

sâu hơn với nhiều công cụ kiểm tra, và cuối cùng để có thể xây dựng 

một cơ sở để tính toán mức hao phí và từ đó phát triển các phương 

thức tối ưu hóa hiệu suất vận hành có thể đo lường được.

Gần đây, COTTON USA SOLUTIONS™ triển khai Virtual Mill Doctor™ 

cho một nhà máy quy mô lớn đang gặp phải vấn đề tương tự. Bằng 

cách thực hiện các giải pháp từ nhóm chuyên gia kỹ thuật, nhà máy 

này dự kiến sẽ đạt lợi ích tài chính đáng kể khi tăng năng suất sản xuất 

4,5% - ngay cả trong giai đoạn đại dịch toàn cầu.

Chương trình COTTON USA SOLUTIONS™ là một giá trị điển hình mà 

COTTON USA mang đến cho khách hàng cùng với cam kết xây dựng 

mối quan hệ dựa trên lòng tin và sự minh bạch trong chuỗi cung ứng.

Cotton Council International (CCI) xúc 

tiến việc sử dụng bông Mỹ trên toàn 

thế giới với nhãn COTTON USA™. 

Chúng tôi rất chú trọng truyền đạt 

thông điệp về việc các nông hộ sử 

dụng các kỹ thuật nông nghiệp chính 

xác để giúp thế giới trở nên xanh và 

tốt đẹp hơn. Bấm vào để tìm hiểu 

thêm tại https://cottonusa.org/vi/

solutions

GIỚI THIỆU VỀ COTTON USA

Trong năm 2020, COTTON USA 

SOLUTIONS™ đã tiến hành một 

nghiên cứu chuyên sâu tại nhà máy 

đối tác COTTON USA™ và là thành 

viên của COTTON USA SOLUTIONS™. 

Nghiên cứu này là một phần của dịch 

vụ Virtual Mill Doctor™. Các kỹ thuật 

đánh giá và thu thập dữ liệu độc 

quyền giúp đưa ra một giải pháp phù 

hợp để giúp doanh nghiệp giảm chi 

phí bằng việc sử dụng bông Mỹ hiệu 

quả hơn trong nhà máy, và do đó sẽ 

làm tăng hiệu quả tài chính. Tên của 

nhà máy và dữ liệu của chương trình 

được giữ bí mật tại thời điểm này.

GIỚI THIỆU VỀ COTTON USA 

SOLUTIONS™

1

https://cottonusa.org/vi/solutions
https://cottonusa.org/vi/solutions
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GIỚI THIỆU SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM (MXV)

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.
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A - SỐ LIỆU NHẬP KHẨU

Tính chung 6 tháng đầu năm 

2021, lượng bông các loại 

nhập khẩu về Việt Nam đạt 

hơn 880.100 tấn, tăng 12,7% so với 

cùng kỳ năm trước.  Trị giá đạt hơn 

1.583,9 triệu USD, tăng 25,5% so với 

cùng kỳ năm trước.

Lượng xơ sợi nhập về Việt Nam đạt 

592.900 tấn, tăng 23,7% so với cùng 

kỳ năm trước. Kim ngạch đạt hơn 

1.324,4 triệu USD, tăng 37,4% so với 

cùng kỳ năm trước.

Từ nửa cuối năm 2020 đến quý I năm 

2021, mặc dù giá bông có xu hướng 

tăng, lượng nhập khẩu bông trong 6 

tháng đầu năm nay lại có xu hướng 

tăng hơn so với tình hình “ảm đạm” 

của ngành sợi Việt Nam cùng kỳ nửa 

đầu năm trước - thời điểm Trung 

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

Bông phù hợp với những gì mà khách hàng của bạn tìm kiếm: là nguyên liệu 
mà nó tiện dụng, đa năng và bền vững. Loại xơ bông này được trồng từ đất 
và có thể tái sử dụng, tái chế và thậm chí được trả lại cho đất. Nó hết sức 
thích hợp cho các mục tiêu bền vững của bạn - và khi bạn chọn bông, bạn 
đã trao cho khách hàng cơ hội chọn bạn.

Bông. Tự nhiên, trách nhiệm, tốt.
Hãy xem thêm về vòng đời của bông tại cottonleads.org/circularity.

wornbefore it’s

it’s

bornrn

SỐ LIỆU THỐNG KÊ - PHÂN TÍCH
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Quốc giảm nhập khẩu sợi bông đáng 

kể, thậm chí ngưng do hệ quả của 

căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và 

dịch Covid-19 bắt đầu. 

Mặc dù việc sản xuất, kinh doanh 

cũng gặp không ít khó khăn, nhưng sự 

tăng trưởng về cọc sợi trong thời gian 

qua là có khả quan. Một số doanh 

nghiệp tiếp tục đầu tư, xây dựng nhà 

máy mới thể hiện rõ rằng ngành sợi 

của Việt Nam vẫn đang trên đà phát 

triển tốt. 

Dự kiến nửa cuối năm 2021, tình hình 

thị trường có thể khởi sắc trở lại, với 

lượng bông nhập khẩu tăng, kéo theo 

xơ sợi nhập khẩu cũng tăng hơn so 

với 6 tháng cùng kỳ năm trước nhằm 

đáp ứng nhu cầu thị trường.

  A1 - Số liệu nhập khẩu sợi PE filament ở Việt Nam – 3 chủng loại (DTY, POY, FDY)

Theo số liệu thống kê sơ bộ trong năm 2020, Việt Nam nhập khẩu sợi PE filament đạt 338.755 tấn, tương đương 

468,1 triệu USD. Trong đó sợi DTY chiếm tỷ trọng nhập khẩu cao nhất ước đạt 197.462 tấn tương đương 312 triệu 

USD, đứng thứ hai là sợi FDY với 117.494 tấn, trị giá nhập đạt 131,5 triệu USD, thấp nhất là sợi POY với 23.799 tấn 

tương đương 24,6 triệu USD.

Theo số liệu thống kê sơ bộ trong 

năm 2020, Việt Nam nhập khẩu sợi 

PE filament đạt 338.755 tấn, tương 

đương 468,1 triệu USD. Trong đó, 

nước ta nhập nhiều nhất từ Trung 

Quốc 248.805 tấn với trị giá 314,7 

triệu USD, chiếm 73.5%, cách khá 

xa so với nước thứ hai Đài Loan với 

44.355 tấn tương đương 83,5 triệu 

USD (13.1%). Tiếp theo là Hàn Quốc 

14.729 tấn, trị giá 28,1 triệu USD 

(4.3%), Malaysia 13.570 tấn, trị giá 12 

triệu USD (4.3%), Indonesia 10.847 

tấn. trị giá 12,7 triệu USD (3.2%).
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  A3 - Giá bông nguyên liệu nhập khẩu vẫn trong xu hướng tăng

Theo số liệu thống kê của Tổng 

cục Hải quan, nhập khẩu bông 

về Việt Nam trong tháng 5/2021, 

đạt 158 nghìn tấn, trị giá 303,22 triệu 

USD, giảm 9,9% về lượng và giảm 4,9% 

về trị giá so với tháng 4/2021, tăng 

24,38% về lượng và tăng 49,43% về trị 

giá so với tháng 5/2020.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, 

lượng bông nhập khẩu về Việt Nam đạt 734 nghìn tấn, trị giá 1,29 tỷ USD, tăng 

10,8% về lượng và tăng 20% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu bông các loại của Việt Nam từ các thị trường trong 5 tháng đầu năm 2021

  A2 - Giá nhập khẩu nguyên liệu và tình hình nhập khẩu của Việt Nam tháng 6.2021

Giá bông nhập khẩu vào Việt Nam tháng 5/2021 ở 
mức 1.919 USD/tấn, giá tăng 101 USD/tấn so với tháng 
4/2021 và tăng 323 USD/tấn so với tháng 5/2020, tăng 
5,56% so với tháng 4/2021 và tăng 20,23% so với cùng 
kỳ tháng 5/2020.

                                                                                                      Nguồn: VITIC
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5 tháng đầu năm 2021, giá bông 

nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam 

đạt trung bình 1.752 USD/tấn, tăng 

7,55% so với cùng kỳ năm 2020. Giá 

bông nhập khẩu trung bình từ các 

thị trường trong 5 tháng đầu năm 

2021 tăng hầu hết, với tốc độ giảm từ 

4-23%. Trong đó, giá bông nguyên liệu 

nhập khẩu từ Indonesia thấp nhất đạt 

1.294 USD/tấn; tiếp đến là từ Ấn Độ 

đạt 1.613 USD/tấn và giá nhập khẩu 

từ thị trường cao nhất là Australia với 

mức giá 1.986 USD/tấn.

Giá nhập khẩu bông nguyên liệu qua các tháng từ năm 2020 – 2021 

(Giá: USD/tấn)

A4 - 5 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày tăng 30,6%

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, 

nhập khẩu nguyên liệu dệt, may, da, 

giày của Việt Nam trong tháng 5/2021 

đạt 620,75 triệu USD, giảm 1,9% so với tháng 

4/2021 nhưng tăng 56,66% so với tháng 

5/2020. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, 

nhập khẩu nguyên liệu dệt, may, da, giày của 

Việt Nam đạt 2,75 tỷ USD, tăng 30,6% so với 

cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, nhập khẩu của khối doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tháng 5/2021 

đạt 430 triệu USD, giảm 3,37% so với tháng 

4/2021 nhưng tăng 76,95% so với tháng 

5/2020. Tính chung, trong 5 tháng đầu năm 

2021, nhập khẩu các doanh nghiệp FDI đạt 

1,97 tỷ USD, tăng 44,85% so với cùng kỳ năm 

2020 và chiếm 71,7% trong tổng trị giá nhập 

khẩu nguyên liệu dệt, may, da, giày của Việt 

Nam.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu 

nguyên phụ liệu dệt may, da giày từ các thị 

trường vào Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ 

năm 2020 trừ thị trường Đức giảm 39,35%, Achentina giảm 33,03%. Trong đó, Trung Quốc là thị trường cung cấp nguyên 

phụ liệu dệt may, da giày lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 49,27% tổng trị giá nhập khẩu (so với cùng kỳ năm 2020 tỷ trọng 

là 44,14%), tăng 45,79% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày từ thị trường Đan Mạch tăng mạnh.

Nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày từ các thị trường trong 5 tháng 

đầu năm 2021 (ĐVT: nghìn USD)

A5 - Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu giảm nhẹ

Theo thống kê sơ bộ, nhập khẩu sợi nguyên liệu 

của Việt Nam trong tháng 6/2021 ước đạt 70 

nghìn tấn, trị giá 190 triệu USD, tăng 3,61% về 

lượng và tăng 2,15% về trị giá so với tháng 5/2021, và so 

với tháng 6/2020 tăng 85,57% về lượng và tăng 113,4% 

về trị giá. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, lượng nhập 

khẩu mặt hàng này đạt 420 nghìn tấn, trị giá 1,08 tỷ USD, 

tăng 49,46% về lượng và tăng 53,52% 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 5/2021 đạt 67,56 nghìn tấn, 

trị giá 186,61 triệu USD, giảm 2,06% về lượng và giảm 

3,04% về trị giá so với tháng 4/2021, tăng 89,48% về 

lượng nhưng tăng 89,27% về trị giá so với tháng 5/2020. 

Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu trong tháng 5/2021 ở mức 

2.761 USD/tấn, giảm 28 USD/tấn so với tháng 4/2021 

nhưng tăng 142 USD/tấn so với cùng kỳ tháng 5/2020.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, lượng nhập khẩu mặt 

hàng này đạt 350 nghìn tấn, trị giá 897 triệu USD, tăng 

44,03% về lượng và tăng 45,14% về trị giá so với cùng kỳ 

năm 2020.

5 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 57,10% tổng 

lượng sợi nguyên liệu nhập khẩu (so với cùng kỳ năm 2020 tỷ trọng là 61,79%), 

tăng 32,80% về lượng và tăng 44,25% 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 5 tháng đầu năm 2021 như Brazil, Mỹ, Thụy Sỹ.

                                 Lượng nhập khẩu sợi nguyên liệu của Việt Nam (nghìn tấn)
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Nhập khẩu sợi nguyên liệu của Việt Nam từ các thị trường trong 5 tháng đầu năm 2021

5 tháng đầu năm 2021, giá sợi nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam đạt trung bình 2.572 USD/tấn, tăng 0,55% so với cùng 

kỳ năm 2020. Trong đó, giá sợi nguyên liệu nhập khẩu từ Thụy Sỹ thấp nhất đạt 1.097 USD/tấn; tiếp đến là từ Malaysia 

đạt 1.387 USD/tấn và giá nhập khẩu từ thị trường cao nhất là Hồng Kông với mức giá 4.971 USD/tấn.

Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu qua các tháng từ năm 2020 – 2021 (ĐVT: USD/tấn)
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B - SỐ LIỆU XUẤT KHẨU

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, lượng xơ, sợi dệt các loại Việt Nam xuất khẩu đạt hơn 986.100 tấn, tăng 35,5% so với 

cùng kỳ năm trước. Trị giá đạt hơn 2.642,9 triệu USD, tăng 64,2% so với cùng kỳ năm trước.

• Đánh giá chung tình hình thị 

trường sản xuất và kinh doanh 

sợi của các doanh nghiệp Việt 

Nam, sản lượng và trị giá xuất 

khẩu từ nửa cuối năm 2020 đến 

nay đang trên đà tăng trưởng tốt.

• Dường như thị trường xuất khẩu 

sợi đã dần bình ổn sau cuộc chiến 

thương mại và bình tĩnh hơn sau 

khủng hoảng của dịch Covid-19 

bắt đầu từ sau tết Nguyên đán 

2020. Sản lượng và giá trị xuất 

khẩu sợi của tháng 2 sụt giảm do 

nhiều nhà máy ngừng mua sợi vì 

kỳ nghỉ lễ dài. 

• Lợi nhuận của các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ trong 6 tháng đầu 

năm 2021 có khả năng đủ bù đắp 

cho sự sa sút trong năm 2020. 

Tuy nhiên lợi nhuận của các nhà 

máy có quy mô lớn hơn có thể 

không may mắn bằng và chỉ đủ 

bù cho hoạt động của nửa năm 

2020.  Thực trạng thị trường nói 

chung vẫn còn nhiều yếu tố bất 

ổn khó lường. Mặc dù gặp nhiều 

may mắn và thuận lợi hơn ngành 

vận tải, du lịch…, tuy nhiên ngành 

xơ sợi lại rất dễ bị tổn thương ở 

góc độ biến động giá bông nằm 

ngoài tầm kiểm soát của doanh 

nghiệp.

B1 - Số liệu Việt Nam xuất khẩu sợi PE filament - 3 chủng loại (DTY, POY, FDY)

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

Theo số liệu thống kê sơ bộ trong năm 2020, Việt Nam xuất khẩu sợi PE filament đạt 111.153 tấn, tương đương 154,56 

triệu USD. Trong đó sợi DTY chiếm tỷ trọng xuất cao nhất ước đạt 85.045 tấn tương đương 125,83 triệu USD, đứng thứ 

hai là sợi POY với 10.902 tấn trị giá xuất đạt 10,5 triệu USD, thấp nhất là sợi FDY với 15.206 tấn tương đương 18,23 triệu 

USD.
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Thống kê sơ bộ năm 2020, Việt Nam 

xuất khẩu sợi PE filament đạt 111.153 

tấn, tương đương 154,56 triệu USD. 

Trong đó, Pakistan cao nhất chiếm 

29.684 tấn, trị giá 33,26 triệu USD, 

đạt 26.7%. Hàn Quốc đứng thứ hai 

với 22.633 tấn, trị giá 26,52 triệu USD, 

đạt 20.4%. Thái Lan chiếm 18.574 tấn, 

trị giá 36,35 triệu USD (16.7%), Nhật 

Bản 11.225 tấn, trị giá 18,61 triệu USD 

(10.1%), Thổ Nhĩ Kỳ 10.854 tấn, trị giá 

11,65 triệu USD (9.8%).

Những thông tin và số liệu thống kê sử dụng trong bản tin được thu thập từ nhiều nguồn gồm Trung Tâm 

Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương, 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.

B2 - 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hàng dệt và may mặc tăng 4,25% so với cùng kỳ 
giai đoạn trước dịch Covid-19

Theo số liệu thống kê sơ bộ, trong tháng 6/2021, 

kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc của 

Việt Nam ước đạt 3,68 tỷ USD, tăng 12,1% so với 

tháng 5/2021 và tăng 21,1% so với tháng 6/2020 và đã 

tăng 7,53% so với tháng 6/2019. Đây là tháng đầu tiên 

trong năm, xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam tăng 

so với tháng cùng kỳ của năm 2019 – thời điểm trước 

dịch Covid-19. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, kim 

ngạch xuất khẩu mặt hàng này ước đạt 19,18 tỷ USD, 

tăng 21,0% so với 6 tháng đầu năm 2020 và tăng 4,25% 

so với 6 tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên còn nhiều thách 

thức, nhưng với sự tăng trưởng ổn định và liên tục trong 

những tháng vừa qua cho thấy xuất khẩu dệt may của 

Việt Nam đã trở lại so với thời điểm trước dịch và còn 

tăng trưởng cao hơn so với thời điểm trước Covid-19.

Trong 6 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 81%. Ngoài ra, tốc độ 

tăng trưởng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vượt 

qua thời điểm xuất khẩu trước dịch Covid-19 cũng chủ 

yếu nhờ xuất khẩu các nhóm hàng xơ sợi và vải kỹ thuật 

tăng mạnh, trong khi nhóm hàng may mặc và nguyên 

phụ liệu chỉ tăng nhẹ.

Ước tính xuất khẩu hàng dệt và may mặc của Việt Nam tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021

Như vậy, với kết quả xuất khẩu của hàng dệt và may mặc Việt Nam trong 6 tháng đầu năm là khả quan và chương trình 

tiêm vắc xin được thực hiện rộng rãi tại nhiều nền kinh tế cũng như triển vọng tích cực của kinh tế toàn cầu sẽ hỗ trợ 

tích cực cho hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2021. Dự báo, kim ngạch xuất 

khẩu hàng dệt và may mặc của Việt Nam năm 2021 sẽ tăng 18% so với năm 2020 đạt 42 tỷ USD, vượt 2 tỷ USD so với kế 

hoạch đưa ra hồi đầu năm.
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GIỚI THIỆU CÔNG TY ĐỆM TUẤN ANH

DÒNG SẢN PHẨM CHỦ 
ĐẠO VÀ ĐẶC BIỆT CỦA 
CÔNG TY
1. Dòng sản phẩm đệm bông ép

2. Dòng sản phẩm đệm lò xo

3. Dòng sản phẩm đệm Mix

4. Dòng sản phẩm đệm Foam

5. Dòng sản phẩm đệm cao su tổng 

hợp

6. Dòng sản phẩm chăn - ga - gối


