
Bản Tin Báo Cáo Thống Kê
Cập Nhật Ngành Bông Sợi 

VCOSA phối hợp cùng Ban Nghiên cứu Phát 
triển Kinh tế tư nhân - Ban IV đề xuất một số giải 
pháp cấp bách nhằm hỗ trợ DN, hạn chế sự đứt gãy 
sản xuất, cung ứng trong bối cảnh đại dịch Covid
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7 tháng đầu năm 2021, lượng bông các loại 
nhập khẩu về Việt Nam tăng 13,1%, trị giá tăng 
29% so với cùng kỳ năm trước

SỐ LIỆU THỐNG KÊ18

Sắp triển khai hệ thống hóa đơn điện tử tại 6 
tỉnh, thành phố
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Việt Nam vượt Bangladesh trở thành nhà xuất 
khẩu hàng may mặc lớn thứ hai trên thế giới

TIN THƯƠNG MẠI & 
TIN CHUYÊN NGÀNH4
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Bộ Quy Tắc Kiểm 
Soát Bông Mỹ
Đặt ra một tiêu 
chuẩn mới về trồng
bông bền vững hơn

Bộ Quy tắc cung cấp, lần đầu 
tiên, dữ liệu thường niên có 
thể đo lường được cho nhãn 
hàng và nhà bán lẻ ở bảy lĩnh 
vực phát triển bền vững, phù 
hợp với các mục tiêu phát triển 
bền vững của Liên Hiệp Quốc

Với kiểm định độc lập, hệ 
thống thu thập dữ liệu hiện đại, 
khả năng truy xuất từ kiện 
bông đến nhà máy, Bộ Quy tắc 
cung cấp cho nhãn hàng và 
nhà bán lẻ minh chứng quan 
trọng mà họ cần để chứng 
minh bông mà họ dùng trong 
chuỗi cung ứng được trồng 
bền vững và có ít rủi ro về môi 
trường và xã hội.

Một lựa chọn về bông bền 
vững hơn, cho hôm nay và 
ngày mai.

Để tìm hiểu thêm, liên hệ:
Võ Mạnh Hùng (William)
vhung@cotton.org

Đăng ký tham gia 
chương trình tại
TrustUSCotton.org

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
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Tin quốc tế

• Xuất khẩu sợi nhân tạo (VSF) toàn cầu tăng 11,8% 
trong năm 2020.

• Bangladesh tăng cường tập trung vào sợi tổng hợp.
 
• Xuất khẩu hàng dệt may của Ấn Độ tăng đột biến nhờ 

các FTA và thuế nhập khẩu thấp.

• Pakistan dành khoản đầu tư 5 tỷ USD trong chuỗi giá 
trị dệt may vào năm 2025.

• Xuất khẩu hàng may mặc của Philippines dự kiến   sẽ 
giảm xuống dưới mức dự báo 1,4 tỷ USD trong năm 
do sự gián đoạn từ việc đóng cửa do đại dịch gây ra và 
thiếu hụt container vận chuyển.

• Giá bông dự kiến   sẽ tăng trong tháng 8/2021 đến 
tháng 1/2022.

• Thế hệ Z (Gen Z) sẵn sàng với thời trang cho thuê. Các 
nhà nghiên cứu tại Đại học Bang Washington cho biết 
dịch vụ thời trang cho thuê đặc biệt phổ biến đối với 
người tiêu dùng Thế hệ Z, những người - cũng như 
muốn tiếp cận với nhiều kiểu trang phục - được thúc 
đẩy bởi những lợi ích bền vững.

Tin Thương Mại

Việt Nam vượt Bang-
ladesh trở thành nhà 
xuất khẩu hàng may 
mặc lớn thứ hai trên thế 
giớiTin trong nước

• Xuất khẩu xơ, sợ dệt các loại sẽ 
tăng thời gian tới.

• Xuất khẩu hàng dệt và may mặc 
tăng 20,3% trong 7 tháng đầu năm 
2021.

• Giá nhập khẩu xơ nguyên liệu giảm 
nhẹ.

• Giá nhập khẩu bông nguyên liệu 
tăng tháng thứ 5 liên tiếp.

• Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu tăng 
mạnh trở lại.

• Nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt 
may từ Trung Quốc tăng mạnh.

• Nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt 
may từ thị trường Đài Loan tăng 
mạnh 32,45%.

• Việt Nam vượt Bangladesh trở 
thành nhà xuất khẩu hàng may 
mặc lớn thứ hai trên thế giới. 

• Vươn lên là nhà xuất khẩu thứ nhì 
thế giới nhưng dệt may Việt Nam 
đang đứng trước nguy cơ mất đơn 
hàng vào tay đối thủ, nếu dịch còn 
phức tạp trong tháng 8.

• Bùng nổ tuyển dụng trong nửa đầu 
năm 2021 nhưng dịch bùng phát 
trở lại khiến ngành dệt may sẽ đối 
diện khó khăn về nguồn lao động.
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Giá bông dự kiến sẽ tăng 

trong tháng 8/2021 đến 

tháng 1/2022: TexPro

Sau năm 2020 khá im ắng 
để tập trung cho sản xuất, 
kinh doanh, bảo toàn vốn 

và chống dịch Covid-19, bước 
sang năm 2021, các doanh ng-
hiệp trong ngành dệt may đã 
khởi động chu kỳ đầu tư mới, với 
các dự án nâng cao năng lực sản 
xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng 
nguyên liệu, tận dụng cơ hội từ 
loạt FTA thế hệ mới đã có hiệu 
lực như EVFTA, CPTPP, UKVF-
TA… Cụ thể:

• Công ty cổ phần Sợi 
Thế Kỷ, một “ông lớn” trong 
ngành sợi vừa thông qua phương 
án đầu tư Dự án Nhà máy sản 
xuất sợi tổng hợp Unitex tại Tây 
Ninh, với chi phí đầu tư 120 triệu 
USD, trong đó 75 triệu USD giai 
đoạn I và 45 triệu USD giai đoạn 
II. Dự án Unitex tập trung vào 
lĩnh vực sợi tái chế và sợi chất 
lượng cao, với tổng công suất 

60.000 tấn/năm.  Giai đoạn I có 
công suất 36.000 tấn được khởi 
công năm 2021, dự kiến đưa vào 
hoạt động trong năm 2023.  Giai 
đoạn II với công suất 24.000 tấn 
được thực hiện trong năm 2023-
2025. Khi 2 giai đoạn của Dự án 
đi vào hoạt động, Sợi Thế Kỷ sẽ 
trở thành nhà sản xuất sợi lớn 
thứ 2 tại Việt Nam, với tổng công 
suất 120.000 tấn/năm.

• Tổng công ty cổ phần 
May Việt Tiến, nhà cung ứng lớn 
của Hãng Uniqlo tại Việt Nam đã 
quyết định chi 300 tỷ đồng thực 
hiện các dự án đầu tư trong năm 
2021, trong đó lớn nhất là khoản 
vốn góp 100 tỷ đồng thành lập 
Việt Thái Tech. Theo doanh ng-
hiệp công bố trước đó, Việt Thái 
Tech là liên doanh giữa Việt Tiến 
và 2 đối tác chiến lược là Luen-
thai và Newtech để sản xuất vải, 
tăng chủ động nguồn nguyên 

Tin Tức 
Chuyên 
Ngành

Giá bông dự kiến sẽ tăng trong 
tháng 8/2021 đến tháng 1/2022

Dệt may đầu tư chuỗi 
dự án nhằm tận dụng 
cơ hội từ các FTA thế 
hệ mới

liệu. Dự án Việt Thái Tech có 
tổng kinh phí đầu tư là 20 triệu 
USD, trong đó giai đoạn I là 12 
triệu USD, giai đoạn II là 8 triệu 
USD. Theo tính toán của các 
doanh nghiệp, với việc EVFTA đi 
vào thực thi từ ngày 1/8/2020, 
đưa thuế suất cơ sở đối với hàng 
may mặc từ 12% xuống 0% theo 
lộ trình 7 năm, nhờ đó đem đến 
lợi thế cạnh tranh của hàng Việt 
Nam với các quốc gia như Bang-
ladesh, Campuchia, Pakistan. Do 
đó, không khó hiểu khi đặt mục 
tiêu đầu tư mở rộng để chớp thời 
cơ thị trường đã được các doanh 
nghiệp công bố.

• Công ty cổ phần Dệt 
may - Đầu tư thương mại Thành 
Công (TCM) sẽ khởi công xây 
dựng nhà máy Vĩnh Long 2 ngay 
trong năm nay, với công suất 
gần 9 triệu sản phẩm/năm, tổng 
vốn đầu tư 10 triệu USD. 
 
Ngoài những dự án đã và sẽ 
chuẩn bị khởi công trong năm 
2021, từ nay đến cuối năm, 
ngành dệt may tiếp tục có thêm 
những dự án mới đi vào hoạt 
động, gồm cả dự án nguyên liệu 
và may mặc.
Trong đó, dự án đầu tư giai đoạn 
IV, Nhà máy sợi Brotex của Công 
ty TNHH Brotex (Việt Nam) dự 
kiến đi vào hoạt động vào quý 

III năm nay, nâng tổng công suất 
của nhà máy lên 80.000 tấn/
năm. Một dự án lớn khác chuyên 
sản xuất vải dệt kim, vải móc và 
vải không dệt của Công ty TNHH 
Texhong tại Khu công nghiệp 
Texhong Hải Hà (Quảng Ninh), 
với vốn đầu tư 214 triệu USD 
sẽ đi vào vận hành trong tháng 
11/2021. Riêng Dự án của Công 
ty Polytex Far Eastern tại Khu 
công nghiệp Bàu Bàng (Bình 
Dương) mới đây đã tăng vốn 
thêm 610 triệu USD, nhằm thực 
hiện hoạt động đầu tư mở rộng 
sản xuất xơ tổng hợp polyester, 
sản phẩm kéo sợi.

Với những dự án đầu tư mới, đặc 
biệt là sản xuất nguyên liệu như 
sợi, vải sẽ phần nào giải quyết 
bài toán thiếu hụt nguồn cung 
nguyên liệu đầu vào của ngành 
dệt may xuất khẩu. Khi khả năng 
sản xuất của doanh nghiệp tăng 
lên nhờ các dự án đầu tư mới 
hoàn thành, các doanh nghiệp 
trong ngành sẽ được hưởng lợi 
khi có thêm nguồn cung, tăng 
tỷ lệ xuất xứ theo quy định trong 
các FTA.

Nguồn: VITIC

Chỉ số Cotlook-A, đại diện cho mức chào giá trên thị trường 
bông thô quốc tế, dự kiến   sẽ tăng trong nửa đầu (6 tháng) của 
năm vụ mùa bông hiện tại từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 
năm 2022. Chỉ số này là mức trung bình của năm bảng chào giá 
thấp nhất từ   việc lựa chọn các loại bông sợi ngắn chính được 
giao dịch quốc tế.

Nguyên nhân chính khiến Chỉ số này có khả năng tăng là do 
mức tiêu thụ tăng so với sản lượng toàn cầu.

Cả Bangladesh và Thổ Nhĩ Kỳ đều tăng tiêu thụ bông thêm 
50.000 tấn, thúc đẩy tiêu thụ bông toàn cầu. Ngoài ra còn có 
nhu cầu tăng cao đối với bông Mỹ và Brazil từ Bangladesh, Thổ 
Nhĩ Kỳ và các nền kinh tế Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. 
Nhìn chung, tổng lượng tiêu thụ toàn cầu đã vượt quá 26 triệu 
tấn.

Trong khi đó, dự trữ bông của Trung Quốc đã giảm do chính 
phủ ngừng mua bông dự trữ quốc gia. Mặc dù nguồn cung từ 
các quốc gia khác như Ấn Độ, Brazil và Australia đã tăng lên, 
nhưng nó không đủ để bù đắp sự sụt giảm từ nguồn dự trữ của 
Trung Quốc.

Nguồn:  Fibre2Fashion_VCOSA_Ngọc Trâm biên dịch
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Các nhà xuất khẩu hàng 
may mặc ở Bangladesh 
đã bày tỏ lo ngại về sự 

gia tăng giá sợi trên thị trường 
nội địa. Với việc quốc gia này 
nhận được nhiều đơn đặt hàng 
hơn khi các cửa hàng bắt đầu 
mở cửa trở lại ở châu Âu và Mỹ 
sau khi các quốc gia từ châu lục 
này đã được tiêm chủng hàng 
loạt, sự gia tăng bất thường của 
giá sợi đã gây khó khăn cho các 
nhà sản xuất may mặc nhận 
đơn đặt hàng.

Các nhà máy trong nước đang 
tăng giá sợi mỗi ngày và cung 
cấp hóa đơn (proforma invoice) 
với thời hạn ngắn, gây khó 
khăn cho việc mở thư tín dụng.

Hơn nữa, phải mất khoảng 
15 ngày để xác nhận đơn đặt 
hàng. Do đó, các nhà sản xuất 
hàng may mặc không thể nhận 
nhiều đơn đặt hàng từ khách 
hàng được mặc dù có năng lực.
Thậm chí, nhiều nhà máy đang 
nhận đơn hàng dưới điểm hòa 

vốn để giữ việc kinh doanh. 
Khách hàng không tăng giá vì 
là đơn hàng FOB.
Trước tình hình này, các nhà 
sản xuất hàng may mặc đã 
quyết định tổ chức các cuộc 
đàm phán với các nhà hoạch 
định chính sách để đảm bảo sợi 
được cung cấp với giá cả hợp lý.

Nguồn:  Fibre2Fashion _VCOSA_
Ngọc Trâm biên dịch

Bangladesh tăng cường tập trung 
vào sợi tổng hợp
Đầu tư vào sợi tổng hợp được 
Bangladesh coi là tương lai của 
ngành may mặc định hướng 
xuất khẩu. Thực tế cho thấy, 
các thương hiệu uy tín và người 
tiêu dùng đang nghiêng về sợi 
nhân tạo và sợi tái chế để đạt 
được tính bền vững. Người 
mua đang chọn vải thay thế 
cho sợi bông vì tính bền vững 
và các vấn đề môi trường. Để 
phù hợp với tính bền vững, 
nhiều thương hiệu nổi tiếng có 
thể ngừng mua hàng may mặc 
được sản xuất từ vật liệu không 
thể tái chế.
Theo Hiệp hội các nhà máy dệt 
may Bangladesh (BTMA), các 

nhà máy kéo sợi địa phương đã 
nhập khẩu 99.345 tấn xơ staple 
polyester (PSF) vào năm 2020 
ngay cả trong bối cảnh đại dịch, 
tăng 3,4% so với 96.077 tấn của 
năm 2019.
Hiện có 40 nhà máy kéo sợi 
nhập khẩu sợi PSF để làm sợi 
sản xuất hàng may mặc cao 
cấp như quần áo thể thao. 
Nhập khẩu xơ chủ lực visco 
trong năm 2020 đã tăng 36% 
so với năm 2019. Các doanh 
nhân trong lĩnh vực dệt may 
của Bangladesh cũng đang đầu 
tư vào sản xuất sợi tổng hợp và 
quần áo. Khoảng 80 nhà máy 
dệt ở Bangladesh hiện đang 

sản xuất nhiều loại sợi và vải 
tổng hợp khác nhau bao gồm 
polyester, VSF, vải căng và 
modal. Trong đó, sản xuất hàng 
dệt và may mặc làm từ sợi tổng 
hợp đạt được đơn giá cao hơn.
Việc sử dụng sợi nhân tạo trong 
các danh mục sử dụng cuối 
cùng như quần áo thể thao, 
quần áo thư giãn, trang phục 
phụ nữ, dệt gia dụng, ô tô, 
thảm và các lĩnh vực công ng-
hiệp khác cũng khiến sợi tổng 
hợp trở thành loại sợi lý tưởng 
trong tương lai.

 Nguồn:  VITIC

Các nhà xuất khẩu hàng may 
mặc ở Bangladesh lo lắng về 
giá sợi trong nước tăng

Bangladesh đầu tư vào 
sợi tổng hợp để sản xuất 
hàng dệt và may mặc, 
tuy nhiên giá sợi trên 
thị trường nội địa tăng 
khiến các nhà xuất khẩu 
hàng may mặc lo lắng Ấn Độ duy trì vị trí hàng đầu về sản 

xuất bông thế giới đến năm 2030

Trong thập kỷ tới cho 
đến năm 2030, theo 
thứ tự Ấn Độ (25%), 

Trung Quốc (22%), Mỹ (15%) 
và Brazil (10%) sẽ tiếp tục 
thống trị sản lượng bông toàn 
cầu, dự kiến   sẽ đạt đến 28,4 
triệu tấn, trong khi 5 nước 
châu Á bao gồm Trung Quốc, 
Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh 
và Việt Nam sẽ chiếm 75% 
tổng lượng tiêu thụ (28,3 triệu 
tấn) trong giai đoạn này, theo 
báo cáo mới nhất của OECD-
FAO về Triển vọng Nông 
nghiệp 2021-2030 dự báo.

Các quốc gia trên thị trường 
bông toàn cầu năm 2030
Xuất khẩu bông toàn cầu dự 
kiến   sẽ vượt mốc 11 triệu tấn 
vào năm 2030, theo đó các 
quốc gia xuất khẩu chính gồm 

Châu Phi hạ Sahara với thị 
phần 15% chiếm vị trí thứ ba 
sau Mỹ 33% và Brazil 19%, Ấn 
Độ xuống vị trí thứ tư với thị 
phần 13%. Bangladesh, Việt 
Nam, Trung Quốc, Thổ Nhĩ 
Kỳ và Indonesia sẽ tiếp tục là 
những nước nhập khẩu chính.
Ấn Độ sẽ tiếp tục là nhà sản 
xuất bông lớn nhất thế giới 
với việc tăng sản lượng chủ 
yếu là do sản lượng tương 
đối cao hơn, trong khi việc 
mở rộng diện tích dự kiến   sẽ 
bị hạn chế theo xu hướng gần 
đây.
Đến năm 2030, sản lượng 
bông của Ấn Độ dự kiến   sẽ 
tăng lên 7,2 triệu tấn (khoảng 
43 triệu kiện mỗi kiện 170 kg) 
so với sản lượng hiện tại là 6 
triệu tấn tương đương khoảng 
36 triệu kiện. Ấn Độ sẽ đóng 

góp vào mức tăng sản lượng 
bông tới 40% toàn cầu trong 
giai đoạn triển vọng.

Những thách thức chính
Tuy nhiên, sản xuất sẽ tiếp 
tục đối mặt với thách thức 
bao gồm những hạn chế về 
đất, thiếu nước, biến đổi khí 
hậu và vụ mùa dễ bị dịch hại 
và sâu bệnh tấn công. Không 
có gì ngạc nhiên khi năng suất 
bông nguyên liệu tiếp tục 
trì trệ trong những năm gần 
đây và sản lượng thuộc loại 
thấp nhất. Triển vọng OECD-
FAO giả định tăng trưởng sản 
lượng phản ánh việc tăng 
cường sử dụng cơ giới hóa 
thông minh, phát triển giống 
và thực hành quản lý dịch hại.

Cạnh tranh từ sợi tổng hợp

Là một loại sợi tự nhiên, một 
thách thức lớn đối với bông 
có thể là từ sợi tổng hợp như 
polyester. Là một nguyên liệu 
thô quan trọng, bông sẽ phải 
tự định giá như một sản phẩm 
cạnh tranh để các nhà máy 
tiêu thụ. Điều đó có thể xảy 
ra với sự can thiệp của công 
nghệ để nâng cao hiệu quả 
theo chuỗi giá trị, bắt đầu từ 
năng suất cao hơn thông qua 
hiệu quả chế biến.

Nguồn:  Thehindubusi-
nessline_VCOSA_Ngọc Trâm 

biên dịch



Bộ Công Thương đề nghị giảm phí lưu contain-
er và kho bãi tại cảng biển
Ngày 10/8/2021, Thứ trưởng 
Bộ Công Thương Trần Quốc 
Khánh đã có văn bản số 4812/
BCT-XNK gửi Hiệp hội Doanh 
nghiệp Dịch vụ logistics Việt 
Nam, Hiệp hội Cảng biển Việt 
Nam, các đơn vị quản lý, khai 
thác cảng biển; các doanh ng-
hiệp vận tải biển (hãng tàu) và 
các trung tâm logistics đề nghị 
xem xét giảm phí lưu contain-
er, lưu kho, lưu bãi.
Văn bản nêu rõ, hiện nay, 19 
tỉnh, thành phố phía Nam 
đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-
TTg của Thủ tướng Chính phủ; 
trong đó, có Tp. Hồ Chí Minh, 
Bình Dương, Đồng Nai, Long 

An là những địa phương có 
sản lượng hàng hóa xuất nhập 
khẩu lớn. Việc áp dụng các 
biện pháp giãn cách xã hội và 
phòng, chống dịch đã khiến 
một số doanh nghiệp phải tạm 
thời cắt giảm quy mô sản xuất, 
dẫn đến ùn ứ container nhập 
khẩu, thời gian lưu kho, lưu 
bãi tăng lên và làm tăng chi phí 
của doanh nghiệp.
Trước tình hình đó, Bộ Công 
Thương đề nghị Hiệp hội 
Doanh nghiệp Dịch vụ logistics 
Việt Nam, Hiệp hội Cảng biển 
Việt Nam, các đơn vị quản lý, 
khai thác cảng biển, các doanh 
nghiệp vận tải biển và Trung 

tâm logistics trên toàn quốc 
xem xét giảm phí lưu contain-
er, lưu kho, lưu bãi cho hàng 
hóa ở cảng biển và các trung 
tâm logistics cho các doanh 
nghiệp bị buộc phải cắt giảm 
sản xuất do tác động của dịch 
COVID-19.
Đặc biệt, nâng cao năng lực 
giải phóng hàng hóa ra khỏi 
cảng, năng lực khai thác của 
bãi cảng và phối hợp giữa các 
bên điều tiết lượng hàng nhập 
về cảng để tạo thuận lợi cho 
doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Nguồn: BNEWS/TTXVN

Sắp triển khai hệ 
thống hóa đơn điện tử 
tại 6 tỉnh, thành phố

Tổng cục Thuế đang xây 
dựng Hệ thống hóa đơn 
điện tử trên nền tảng 

kiến trúc ứng dụng công nghệ 
4.0 theo hướng triển khai cho 
hệ thống dữ liệu lớn phù hợp 
với yêu cầu về xử lý số lượng lớn 
giao dịch về hóa đơn, khối chức 
năng xử lý nghiệp vụ được thiết 
kế triển khai linh hoạt, có độ mở 
cao, theo mô hình vừa xây dựng 
phát triển phần mềm, vừa triển 
khai và vận hành mà không ảnh 
hưởng tới hoạt động của ứng 
dụng.

Dự kiến, trong thời gian tới Hệ 
thống sẽ được triển khai trước tại 
6 Cục Thuế các tỉnh, thành phố 
(dự kiến gồm Hà Nội, TPHCM, 
Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ 
và Bình Định) trong những tháng 

cuối năm, trước khi triển khai 
trên toàn quốc, đảm bảo thời 
hạn đúng theo quy định tại Nghị 
định 123/2020 của Chính phủ.

Việc triển khai Hệ thống hoá đơn 
điện tử cũng góp phần giúp các 
doanh nghiệp chuyển đổi số khi 
tiến hành số hóa, tự động hóa tất 
cả các quy trình làm việc để thay 
thế phương thức làm việc thủ 
công, kém hiệu quả trước đây. 
Mọi hoạt động của doanh ng-
hiệp từ sản xuất, quảng bá, tiếp 
thị, bán hàng, thanh toán cho tới 
xuất hóa đơn sắp tới đây sẽ được 
số hóa, đồng bộ, nhằm tối ưu 
quy trình quản lý, nâng cao hiệu 
suất làm việc, tiết kiệm chi phí.

Nguồn: VITIC 
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Tình Hình 
Sản Xuất 
- Cơ Chế - 
Chính Sách

Dự kiến 
miễn, giảm 
138.000 tỷ 
đồng thuế, 
phí

Các chỉ số sản xuất công 
nghiệp



Dự kiến miễn, giảm 138.000 tỷ 
đồng thuế, phí

Ngày 13/8/2021, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
dự thảo Nghị quyết ban hành một số giải pháp về miễn, giảm 
thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN), người dân chịu tác động 

của dịch COVID-19. Ông Nguyễn Quốc Hưng - Vụ trưởng Vụ Chính sách 
Thuế đã trao đổi về một số nội dung liên quan. Dự thảo Nghị quyết 
gồm 4 chính sách.

Trước tiên là chính sách tiếp tục giảm 30% số thuế thu nhập DN phải 
nộp của năm 2021 đối với DN, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức 
khác như đã áp dụng năm 2020.

Tiếp đến là ba nhóm chính sách lần đầu tiên được cơ quan quản lý đề 
xuất kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam gồm:
- Giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các 
loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh 
của các tháng trong quý III và quý IV của năm 2021 đối với hộ kinh 
doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, địa bàn, các hình thức, 
phương pháp khai thuế, nộp thuế;
- Giảm 30% mức thuế suất, mức tỷ lệ % thuế giá trị gia tăng đối với 
hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của 

dịch COVID-19 như du lịch, vận tải, lưu trú, ăn uống, thể thao, vui chơi, 
giải trí; sáng tác, nghệ thuật; báo chí, truyền hình, thư viện, lưu trữ, 
bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác...;
- Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 (02 năm 
ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19) đối với DN, tổ chức (bao gồm 
cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ liên tục trong 
các năm 2018, 2019 và 2020.

Ngoài ra Bộ Tài chính cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ về việc giảm 
30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh 
hưởng bởi dịch COVID-19.

Để các chính sách sớm được đi vào cuộc sống, Vụ trưởng Vụ Chính 
sách thuế Nguyễn Quốc Hưng cho biết: hiện Bộ Tài chính đang chủ 
động xây dựng khung dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn 
thi hành Nghị quyết để bảo đảm cho việc triển khai thực hiện sau khi 
Nghị quyết được thông qua.

Nguồn: Báo Chính Phủ

Tin Tức 
Sự Kiện 
VCOSA

Đại dịch COVID-19 đã và đang 
có những tác động đến sản 
xuất và kinh doanh của các do-
anh nghiệp ngành sợi Việt Nam 
nói riêng và doanh nghiệp các 
ngành hàng nói chung

Đại dịch COVID-19 đã và đang có 
những tác động không nhỏ đến sản 
xuất và kinh doanh của các doanh 

nghiệp ngành sợi Việt Nam nói riêng và 
doanh nghiệp các ngành hàng nói chung. 
Trước tình hình đó, Hiệp hội Bông Sợi Việt 
Nam (VCOSA) thay mặt các doanh nghiệp 
sợi kiến nghị lên Chính phủ và các cơ quan, 
ban ngành liên quan các giải pháp phù hợp 
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam vượt 
qua đại dịch. Cụ thể như sau:

(tiếp tục được cập nhật)

 Ngày 28 tháng 8 năm 2021

VCOSA đã gửi công văn số 57/2021/CV-
VCOSA về việc báo cáo đánh giá tác động của 
COVID-19 và đề xuất, kiến nghị các giải pháp 
trong ngắn hạn, trung và dài hạn để giúp các 
doanh nghiệp ngành sợi có thể duy trì hoạt 
động sản xuất kinh doanh, tiến tới phục hồi 
và phát triển sau đại dịch.

Văn bản chính thức được gửi đến các cơ 
quan sau: Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Công 
Thương (để báo cáo).

Ngày 25 tháng 8 năm 2021

VCOSA đã gửi công văn khẩn số 56/2021/
CV-VCOSA về việc hỗ trợ cấp giấy đi đường 

cho doanh nghiệp được phép lưu thông thực 
hiện nhiệm vụ sản xuất và xuất nhập khẩu 
trong thời gian giãn cách từ ngày 23/8 đến 
ngày 06/9/2021.

Văn bản chính thức được gửi đến các 
cơ quan sau: Ủy ban Nhân dân TP.HCM; Sở 
Công Thương TP.HCM; Tổ công tác đặc biệt 
Bộ Công Thương; Cục Xuất nhập khẩu Bộ 
Công Thương; Cục Công nghiệp Bộ Công 
Thương; Ban Quản lý các KCX và công nghiệp 
TP.HCM (HEPZA); Ban IV.

Cùng ngày, VCOSA phối hợp với các Hiệp 
hội ngành hàng đã gửi công văn khẩn số 01/
CV-HHNH về việc kiến nghị cấp giấy đi đường 
cho hội viên Hiệp hội để thực hiện nhiệm vụ 
cấp thiết trong thời gian giãn cách xã hội. 

Văn bản chính thức được gửi đến: Ông 
Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ; 
Ông Lê Văn Thành - Phó Thủ tướng Chính 
phủ; Ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng 
Bộ Công Thương; Ông Nguyễn Văn Thể - Bộ 
trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Ông Phan 
Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM; Ông Bùi 
Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương 
TP.HCM.

Ngày 23 tháng 8 năm 2021

VCOSA đã gửi công văn khẩn số 55/2021/
CV-VCOSA về việc hỗ trợ doanh nghiệp hoàn 
tất thủ tục xin cấp giấy phép lưu thông (giấy 

đi đường) từ ngày 23/8 đến ngày 06/9/2021 
theo công văn số 2796/UBNDVX, ngày 
21/8/2021 của UBND Tp.HCM.

Văn bản chính thức được gửi đến các 
cơ quan sau: Ủy ban Nhân dân TP.HCM; Bộ 
Công Thương (để báo cáo); Sở Công Thương 
TP.HCM; Ban IV.

Ngày 02 tháng 8 năm 2021

VCOSA đã gửi công văn khẩn số 54/2021/
CV-VCOSA về việc tổng hợp khó khăn, vướng 
mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển 
khai mô hình 3T và đề xuất, kiến nghị.

Văn bản chính thức được gửi đến các cơ 
quan sau: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính; Bộ Công Thương; Bộ Giao thông Vận 
tải; Bộ Y tế; Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội; Ban IV; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam. 

Ngày 28 tháng 03 năm 2020

VCOSA đã gửi tờ trình số 04/2020/CV-
VCOSA về việc xác báo tình hình khó khăn 
của các doanh nghiệp kéo sợi Việt Nam và 
các kiến nghị nhằm hỗ trợ ngành sợi vượt 
qua đại dịch COVID-19.

√

√

√

√

√
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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, COT-
TON 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 minh là tiết kiệm chi phí từ 10 đến 

 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

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 Micro-
soft 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 .
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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 COT-
TON 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
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https://cottonusa.org/vi/solutions
https://cottonusa.org/vi/solutions
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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



Số Liệu 
Thống Kê
Việt Nam đã vượt qua EU, Mỹ trở 
thành nhà nhập khẩu lớn nhất 
mặt hàng nguyên phụ liệu dệt 
may của Trung Quốc.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, lượng bông các loại nhập 
khẩu về Việt Nam đạt hơn 1.020.600 tấn, tăng 13,1% so với 
cùng kỳ năm trước.  Trị giá đạt hơn 1.858,8 triệu USD, tăng 

29% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng xơ sợi nhập về Việt Nam đạt 684.100 tấn, tăng 21,3% so với 
cùng kỳ năm trước. Trị giá đạt hơn 1.557,7 triệu USD tăng 39,6% so 
với cùng kỳ năm trước.
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Số liệu thống kê 
nhập khẩu

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

Việt Nam đã vượt qua EU, Mỹ trở 
thành nhà nhập khẩu lớn nhất mặt 
hàng nguyên phụ liệu dệt may của 
Trung Quốc.

Trong 7 tháng đầu năm 2021 Mỹ vẫn 
đứng đầu về xuất khẩu bông cho 
Việt Nam, tiếp đến là Brazil và Ấn 
Độ. Cụ thể, lũy kế 7 tháng:
Sản lượng nhập khẩu từ Mỹ đạt 
453,4 nghìn tấn, tương đương 855,7 
triệu USD, giảm 21,8% về lượng, 
giảm 8,6% về kim ngạch so với 7 
tháng đầu năm 2020.
Brazil đạt 268,3 nghìn tấn, tương 
đương 482,4 triệu USD, tăng 50,8% 
về lượng, tăng 66,5% về kim ngạch.
Ấn Độ đạt 126,4 nghìn tấn, tương 
đương 203,6 triệu USD, tăng gấp 
175,6% về lượng, tăng 228,1% về 
kim ngạch.



Trong 2 năm 2019-2020 Việt Nam nhập 
khẩu xơ bông chưa chải từ các quốc 
gia với lượng nhập khẩu trung bình 

hàng năm đạt 1.369.611 tấn, trị giá ước tính 
2.288,2 triệu USD. Trong đó Mỹ là quốc gia 
xuất khẩu xơ bông chưa chải cho nước ta 
đứng đầu với gần 820.140 tấn trung bình 
hàng năm; tiếp theo sau là Brazil 277.500 
tấn, Ấn Độ 97.830 tấn.

Trong năm 2020 tính nước ta nhập xơ bông 
chưa chải nhiều nhất từ Mỹ 781.790 tấn, trị 
giá 1.163,3 triệu USD; chiếm 56% tổng lượng 
nhập khẩu; giảm 8,93% về lượng so với năm 
2019.  Đứng thứ hai là Brazil đạt 339.153 tấn 
tương đương 518,8 triệu USD; chiếm 24% 
tổng lượng; tăng 57,12% về lượng. Xếp thứ 
ba là Ấn Độ đạt 117.295 tấn tương đương 
153,8 triệu USD; chiếm 8% tổng lượng; tăng 
49,69% về lượng so với năm 2019.
Trong 2 năm 2019-2020 Việt Nam nhập khẩu 
xơ bông đã chải từ các quốc gia với lượng 
nhập khẩu trung bình hàng năm đạt 41.253 
tấn, trị giá ước tính 45,98 triệu USD. Trong 
đó nước ta nhập nhiều nhất từ Ấn Độ với gần 
13.050 tấn trung bình hàng năm; tiếp theo 
sau là Indonesia 10.787 tấn, Hàn Quốc 2.759 
tấn.
Trong năm 2020 tính nước ta nhập xơ bông 
đã chải nhiều nhất từ Ấn Độ 16.767 tấn, trị 
giá 14 triệu USD; chiếm 46% tổng lượng 
nhập khẩu; tăng 79,65% về lượng so với năm 
2019. Đứng thứ hai là Indonesia đạt 9.099 tấn 

tương đương 8,53 triệu USD; chiếm 25% 
tổng lượng; giảm 27,06% về lượng. Xếp thứ 
ba là Hàn Quốc đạt 2.057 tấn tương đương 

2,85 triệu USD; chiếm 6% tổng lượng; giảm 
40,56% về lượng so với năm 2019.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 
tiếp tục có những diễn biến phức 
tạp, lan rộng ra nhiều tỉnh, thành 
phố trên cả nước, đã tác động đến 
hoạt động sản xuất của một số 
doanh nghiệp trong khu công ng-
hiệp, khu chế xuất, tuy nhiên hoạt 
động nhập khẩu bông, xơ sợi, vải và 
nguyên phụ liệu dệt may của Việt 
Nam vẫn tăng mạnh trong 7 tháng 
đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 
trước.
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Số liệu nhập khẩu xơ bông ở Việt 
Nam năm 2019-2020

Giá nhập khẩu nguyên liệu và 
tình hình nhập khẩu của Việt 
Nam tháng 7.2021



Theo số liệu thống kê sơ bộ, lượng xơ 
nguyên liệu nhập khẩu trong tháng 
7/2021 ước đạt 35 nghìn tấn, trị giá 

46 triệu USD, tăng 13,85% về lượng và 
tăng 9,36% về trị giá so với tháng 6/2021; 
tăng 3,61% về lượng và tăng 36,33% về 
trị giá và so với tháng 7/2020. Tính chung 
7 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu xơ 
nguyên liệu vào Việt Nam ước đạt 251 ng-
hìn tấn, trị giá 320 triệu USD, tăng 21,84% 
về lượng và tăng 31,69% 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 6/2021 đạt 30,74 
nghìn tấn, trị giá 42,06 triệu USD, giảm 
7,35% về lượng và giảm 1,98% về trị giá so 
với tháng 5/2021, và tăng 2,57% về lượng, 

tăng 42,23% về trị giá so với tháng 6/2020. 
Có thể thấy, do mặt bàng giá nhập khẩu 
trung bình xơ nguyên liệu vào Việt Nam 
tăng trong những tháng gần đây đã khiến 
lượng xơ nguyên liệu nhập khẩu vào Việt 
Nam chững lại.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, lượng 
xơ nguyên liệu nhập khẩu đạt 216 nghìn 
tấn, trị giá 274 triệu USD, tăng 25,58% về 
lượng và tăng 30,47% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2020.

6 tháng đầu năm 2021, Việt Nam nhập 
khẩu xơ nguyên liệu từ 24 thị trường, tăng 
2 thị trường so với cùng kỳ năm 2020. Thị 
trường cung cấp chính là Trung Quốc, Đài 
Loan, Thái Lan. Nhìn chung, nhập khẩu xơ 
nguyên liệu từ các thị trường chính đều 
tăng về lượng trừ thị trường Thái Lan giảm 
22,42% so với cùng kỳ năm 2020. Trong 
đó, Trung Quốc là thị trường cung cấp xơ 
nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 
43,19% tổng lượng xơ nguyên liệu nhập 
khẩu (so với cùng kỳ năm 2020 tỷ trọng 
là 35%), tăng 54,48% về lượng và tăng 
61,75% 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 6 tháng đầu năm 2021 so với cùng 
kỳ năm 2020 như Ấn Độ tăng 352%, đạt 
10,6 nghìn tấn; nhập khẩu từ Campuchia 
tăng 6.157%, đạt 1,43 nghìn tấn.

Về giá: Mặt bằng giá nhập khẩu xơ nguyên 
liệu vào Việt Nam kể từ tháng 3/2021 đã 
tăng cao hơn so với các tháng cùng kỳ 
năm 2020. Tính riêng trong tháng 6/2021, 
giá xơ nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam 
đạt trung bình 1.368 USD/tấn, tăng 5,8% 
so với tháng 5/2021 và tăng 29,42% so với 
tháng 6/2020. Trong đó, giá xơ nguyên liệu 

nhập khẩu từ thị trường Đài Loan thấp 
nhất, đạt 1.101 USD/tấn; tiếp đến là Trung 
Quốc đạt 1.145 USD/tấn và giá nhập khẩu 
từ thị trường cao nhất là Hy Lạp với mức 
giá 2.620 USD/tấn.

Theo thống kê sơ bộ, nhập khẩu sợi 
nguyên liệu của Việt Nam trong 
tháng 7/2021 ước đạt 55 nghìn tấn, 

trị giá 155 triệu USD, tăng 0,61% về lượng 
nhưng giảm 3,49% về trị giá so với tháng 
6/2021, và so với tháng 7/2020 tăng 0,29% 
về lượng và tăng 27,69% về trị giá. Tính 
chung 7 tháng đầu năm 2021, lượng nhập 
khẩu mặt hàng này ước đạt 459 nghìn tấn, 
trị giá 1,21 tỷ USD, tăng 36,61% về lượng 
và tăng 46,2% 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 6/2021 đạt 54,67 nghìn tấn, trị giá 
160,61 triệu USD, giảm 19,07% về lượng 
và giảm 13,93% về trị giá so với tháng 
5/2021, tăng 44,9% về lượng và tăng 
79,9% về trị giá so với tháng 6/2020. Giá 
nhập khẩu trung bình sợi nguyên liệu 
trong tháng 6/2021 đạt mức 2.937 USD/
tấn, tăng 175 USD/tấn so với tháng 5/2021 
và tăng 660 USD/tấn so với tháng 6/2020.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, lượng 
sợi nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam 
đạt 404 nghìn tấn, trị giá 1,05 tỷ USD, tăng 
43,77% về lượng và tăng 49,29% về trị giá 

so với cùng kỳ năm 2020.
6 tháng đầu năm 2021, giá sợi nguyên liệu 
nhập khẩu về Việt Nam đạt trung bình 
2.632 USD/tấn, tăng 4,82% 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 1.393 USD/tấn 
và giá nhập khẩu từ thị trường cao nhất 
là Hồng Kông với mức giá 5.458 USD/tấn.
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Mặt bằng giá nhập khẩu xơ 
nguyên liệu tăng trong 3 tháng 
gần đây

Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu 
tăng mạnh trở lại



6 tháng đầu năm 2021, Việt Nam nhập khẩu sợi nguyên 
liệu từ các thị trường chính là Trung Quốc, Đài Loan, Ấn 
Độ, Indonesia, Hàn Quốc. Nhìn chung nhập khẩu sợi 
nguyên liệu từ các thị trường trên đều tăng so với cùng 
kỳ năm 2020, trừ thị trường Đài Loan giảm 4,58%. Trong 
đó, Trung Quốc là thị trường cung cấp sợi nguyên liệu lớn 
nhất cho Việt Nam, chiếm 58,01% tổng lượng sợi nguyên 

liệu nhập khẩu (so với cùng kỳ năm 2020 tỷ trọng là 
61,94%), tăng 33,84% về lượng và tăng 51,01% 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 6 tháng đầu năm 2021 
như Brazil, Mỹ, Thụy Sỹ.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục 
Hải quan, nhập khẩu bông về Việt 
Nam trong tháng 6/2021 đạt 145 

nghìn tấn, trị giá 284,22 triệu USD, giảm 
7,9% về lượng và giảm 6,3% về trị giá so 
với tháng 5/2021, tăng 23,93% về lượng và 
tăng 49,43% về trị giá so với tháng 6/2020.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, nhập 
khẩu bông về Việt Nam đạt 734 nghìn tấn, 
trị giá 1,29 tỷ USD, tăng 10,8% về lượng và 
tăng 59,55% về trị giá so với cùng kỳ năm 
2020.

6 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 6 tháng đầu năm 2021, 
đạt gần 383 nghìn tấn, trị giá 714 
triệu USD, giảm 22,92% về lượng và 
giảm 12,15% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2020, chiếm 43,61% tổng lượng 

bông nhập khẩu.
• Nhập khẩu bông từ thị trường Brazil 

tăng 44,74% về lượng và tăng 57,83% 
về trị giá so với 6 tháng đầu năm 
2020, đạt 244 nghìn tấn, trị giá 436 
triệu USD.

Đáng chú ý, nhập khẩu bông nguyên liệu 
từ 3 thị trường Ấn Độ, Australia và Bờ 
Biển Nga tăng mạnh trong 6 tháng đầu 

năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020, cụ 
thể, nhập khẩu từ thị trường Ấn Độ tăng 
225,45% về lượng và tăng 276,02% về trị 
giá, đạt 113 nghìn tấn, trị giá 182 triệu 
USD; Australia đạt 36,37 nghìn tấn, trị giá 
72,67 triệu USD, tăng 255,35% về lượng 
và tăng 283,61% về trị giá; nhập khẩu từ 
thị trường Bờ Biển Ngà tăng 166,36% về 
lượng và tăng 215,61% về trị giá, đạt 19,29 
nghìn tấn, trị giá 34,7 triệu USD.

Về giá: Giá nhập khẩu trung bình bông 
nguyên liệu vào Việt Nam trong tháng 
6/2021 ở mức 1.953 USD/tấn, tăng 34 USD/
tấn so với tháng 5/2021 và tăng 440 USD/
tấn so với tháng 6/2020, tương đương tăng 
1,77% so với tháng 5/2021 và tăng 29% so 
với cùng kỳ tháng 6/2020.  Như vậy, tính từ 
đầu năm đến tháng 6/2021, giá nhập khẩu 
trung bình bông nguyên liệu vào Việt Nam 
đã tăng tháng thứ 5 liên tiếp.

6 tháng đầu năm 2021, giá nhập khẩu 
trung bình bông nguyên liệu về Việt Nam 
đạt 1.786 USD/tấn, tăng 11% so với cùng 
kỳ năm 2020. Giá bông nhập khẩu trung 
bình trong 6 tháng đầu năm 2021 tăng ở 
nhiều thị trường, trừ giá nhập khẩu bông 
từ thị trường Trung Quốc giảm 21,54%, 
trong đó, giá bông nguyên liệu nhập khẩu 
từ Indonesia thấp nhất đạt 1.275 USD/tấn; 
tiếp đến là từ Ấn Độ đạt 1.608 USD/tấn và 
giá nhập khẩu từ thị trường cao nhất là 

Australia với mức giá 1.998 USD/tấn.

Đáng chú ý, giá bông nhập khẩu từ thị 
trường Đài Loan tăng mạnh nhất trong 6 
tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 

2020, tăng 234%, đạt trung bình 7.976 
USD/tấn.
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Giá nhập khẩu bông nguyên liệu 
tăng tháng thứ 5 liên tiếp



Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, lượng xơ, sợi dệt các loại Việt Nam xuất khẩu đạt hơn 1.162,7 nghìn tấn, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 
trước. Trị giá đạt hơn 3.163,5 triệu USD, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước.

So với thời điểm trước đại dịch (7 
tháng đầu năm 2019), xuất khẩu tất 
cả các nhóm hàng dệt và may mặc 
đều tăng trong 7 tháng đầu năm 
2021, đáng chú ý, xuất khẩu hai 
nhóm hàng xơ, sợi dệt các loại và 
nhóm hàng vải mành, vải kỹ thuật 
khác tăng trưởng ở mức hai con số. 
Kết quả này có được là do nhu cầu 
mua sắm hàng hóa tiêu dùng (quần 
áo, giày dép) tại các thị trường xuất 
khẩu chính là Mỹ, EU, Nhật Bản rất 
cao khi dịch bệnh được kiểm soát, 
kinh tế phục hồi và dần dỡ bỏ lệnh 
phong tỏa.

Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến 
phức tạp, đặc biệt là ở các tỉnh phía 
Nam, điều này đã khiến các đơn 
hàng xuất khẩu dệt, may mặc bị 
ảnh hưởng. Thời điểm hiện tại, 97% 
các doanh nghiệp trong ngành dệt 
may tại các tỉnh phía Nam đều phải 
ngừng hoạt động vì đại dịch.

V C O S A  -  T H Á N G  8 . 2 0 2 1 2726

Số liệu thống kê 
xuất khẩu

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

Số liệu xuất khẩu sợi Việt Nam 
năm 2019-2020

Trong 2 năm 2019-2020 Việt Nam 
xuất khẩu sợi 100% cotton đến các 
quốc gia với lượng xuất khẩu trung 

bình hàng năm đạt 921.830 tấn, trị giá ước 
tính 2.317,2 triệu USD. Trong đó Trung 
Quốc là quốc gia nhập khẩu sợi 100% cot-
ton đứng đầu với trung bình gần 816.182 
tấn hàng năm; tiếp theo sau là Hàn Quốc 
45.757 tấn.

Trong năm 2020 nước ta xuất khẩu sợi 
100% cotton nhiều nhất cho Trung Quốc 
800.863 tấn, trị giá 1.838,4 triệu USD; 
chiếm 89% tổng lượng xuất khẩu; giảm 
3,68% về lượng so với năm 2019. Đứng 
thứ hai là Hàn Quốc với 48.821 tấn tương 
đương 130,6 triệu USD; chiếm 5% tổng 
lượng; tăng 14,35% về lượng so với năm 
2019.



Trong tuần từ ngày 27/7 đến ngày 
4/8/2021, xuất khẩu hàng dệt, may 
mặc của Việt Nam đạt 486,7 triệu 

USD, giảm 18,8% so với tuần trước đó. 
Đây là tuần có mức xuất khẩu thấp nhất 
trong 7 tuần gần đây. Tiến độ xuất khẩu 
hàng dệt, may sang các thị trường chủ 
lực như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung 
Quốc tiếp tục chậm lại so với tuần trước 
đó, riêng tiến độ xuất khẩu hàng dệt may 
sang thị trường Hà Lan tăng 40%. Trong 
tuần qua, có 2 lô hàng màn và áo thun 
xuất khẩu sang thị trường Tanzania và Mỹ 
có kim ngạch xuất khẩu cao nhất, đạt lần 
lượt là 759,8 nghìn USD và 745 nghìn USD.

Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức 
tạp, đặc biệt là ở các tỉnh phía Nam, điều 
này đã khiến các đơn hàng xuất khẩu dệt, 
may mặc bị ảnh hưởng. Thời điểm hiện 

tại, 97% các doanh nghiệp trong ngành 
dệt may tại các tỉnh phía Nam đều phải 
ngừng hoạt động vì đại dịch. Việc cam kết 
với đối tác thời điểm sản xuất trở lại là rất 
khó, điều này dẫn đến việc đối tác lo ngại 
chuỗi cung ứng hàng hóa của họ sẽ bị đứt 
gãy. Do đó, tạm thời các đối tác sẽ chuyển 
đơn hàng sang các nước khống chế dịch 
tốt hơn. Ngoài ra, các nhãn hàng cũng yêu 
cầu cho thanh toán chậm 2-3 tháng, thậm 
chí 6 tháng. Điều này nằm ngoài kế hoạch 
bố trí tài chính ban đầu của doanh nghiệp. 
Nếu đồng ý cho đối tác thanh toán chậm 
sẽ khiến các doanh nghiệp dệt may trong 
nước khó xoay vòng vốn. Việc tiếp cận với 
các khoản vay dài hạn từ các ngân hàng 
thương mại trong nước hiện tại là rất khó 
và chứa đựng nhiều rủi ro. Nếu từ chối 
phương án thanh toán chậm cũng đồng 
nghĩa các nhãn hàng sẽ đi tìm các đối tác 

mới ở những nước khác.

Tuy vậy, theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, 
việc các đối tác chuyển đơn hàng sang các 
nước khác chỉ là tạm thời, đến khi dịch 
bệnh qua đi thì Việt Nam vẫn là một trong 
những lựa chọn tốt nhất của các đối tác 
do khả năng đáp ứng các đơn hàng lớn; 
giá cả cạnh tranh. Ngoài ra, chất lượng tay 
nghề của người lao động Việt Nam đang 
ngày càng nâng cao, sản xuất ra những 
sản phẩm chất lượng, đáp ứng được đầy 
đủ tiêu chuẩn mà các nhãn hàng yêu cầu.
Do đó, việc các doanh nghiệp dệt may 
Việt Nam cần quan tâm nhất hiện nay là 
có biện pháp giữ chân nguồn nhân lực, 
đảm bảo cho người lao động có việc làm 
ổn định, duy trì các chế độ lương thưởng 
và quyền lợi của họ.

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, 
xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam 
trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 

986,07 nghìn tấn, kim ngạch 2,64 tỷ USD, 
tăng 35,5% về lượng và tăng 64,2% về kim 
ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Có thể thấy, bên cạnh sự tăng trưởng 

trong xuất khẩu hàng may mặc, xuất khẩu 
nhóm hàng xơ, sợi của Việt Nam cũng có 
tốc độ tăng trường rất cao trong nửa đầu 
năm 2021. Điều này cho thấy, ngành công 
nghiệp phụ trợ của ngành dệt may đã và 
đang phát triển để tận dụng các cơ hội 
từ các Hiệp định thương mại tự do thế hệ 
mới, giúp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu 

hàng dệt và may mặc hơn nữa.

Với nhiều dự án phụ trợ ngành dệt may 
sắp đi vào hoạt động, thì xuất khẩu nhóm 
hàng xơ, sợt dệt của Việt Nam sẽ tăng 
nhanh thời gian tới.
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Trong 2 năm 2019-2020 Việt Nam xuất khẩu 
sợi cotton pha đến các quốc gia với lượng 
xuất khẩu trung bình hàng năm đạt 136.318 
tấn, trị giá ước tính 341,5 triệu USD. Trong đó 
Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu sợi cotton 
pha đứng đầu với trung bình gần 65.316 tấn 
hàng năm; tiếp theo sau là Hàn Quốc 20.863 
tấn. Trong năm 2020 nước ta xuất khẩu sợi 
cotton pha nhiều nhất cho Trung Quốc đạt 
67.950 tấn, trị giá 161,8 triệu USD; chiếm 
47% tổng lượng xuất khẩu; tăng 8,4% về 
lượng so với năm 2019. Đứng thứ hai là Hàn 
Quốc với 26.415 tấn tương đương 64,5 triệu 
USD; chiếm 18% tổng lượng; tăng 72,53% về 
lượng so với năm 2019.

Xuất khẩu hàng dệt, may mặc 
trong tuần từ ngày 27/7 đến 
4/8/2021 vẫn ở mức thấp

N h ữ n g  t h ô n g  t i n  v à  s ố  l i ệ u  t h ố n g  k ê  s ử  d ụ n g  t r o n g 

b ả n  t i n  đ ư ợ c  t h u  t h ậ p  t ừ  n h i ề u  n g u ồ n  g ồ m  T ổ n g  C ụ c 

H ả i  q u a n ,  T ổ n g  C ụ c  T h ố n g  k ê ,  T r u n g  t â m  T h ư ơ n g  m ạ i 

T h ế  g i ớ i ,  C o t t o n  I n c o r p o r a t e d . . .  T h ô n g  t i n  t r o n g  b ả n 

t i n  c h ỉ  m a n g  t í n h  t h a m  k h ả o ,  c á c  ư ớ c  t í n h ,  d ự  b á o 

c ó  g i á  t r ị  đ ế n  n g à y  r a  b á o  c á o  v à  c ó  t h ể  t h a y  đ ổ i  b ở i 

n h ữ n g  b i ế n  đ ộ n g  t h ị  t r ư ờ n g . 

R ấ t  m o n g  n h ậ n  đ ư ợ c  s ự  p h ả n  h ồ i ,  t r a o  đ ổ i  t h ô n g  t i n 

v à  đ ó n g  g ó p  ý  k i ế n  c ủ a  đ ộ c  g i ả  đ ể  B ả n  t i n  H i ệ p  H ộ i 

B ô n g  S ợ i  V i ệ t  N a m  n g à y  c à n g  c h ấ t  l ư ợ n g  h ơ n .

Xuất khẩu xơ, sợ dệt các loại sẽ 
tăng thời gian tới



Xuất khẩu bông dự kiến từ Mỹ sang 
Trung Quốc vụ 2020/21 cao thứ tư 
trong lịch sử. Lượng bông Mỹ xuất 

khẩu sang Trung Quốc cao nhất là 9,1 
triệu kiện trong vụ 2005/06.

Trong vài tuần gần đây, các đơn hàng từ 
Trung Quốc đã chậm lại. Các báo cáo chỉ 
ra rằng các nhà máy Trung Quốc đang sử 
dụng bông dự trữ tại các cảng của Trung 
Quốc thay vì đặt các đơn hàng mới có thời 
hạn giao hàng xa hơn. Thêm vào đó, Chính 
phủ Trung Quốc đang tiến hành bán bông 
dự trữ. Nhu cầu mua bông từ các đợt bán 
đấu giá là rất cao, khi mà hầu hết bông 
được chào bán trong các đợt đấu giá đều 
giao dịch thành công, mặc dù bông được 
chào bán đã được lưu kho từ 8 đến 10 năm 
(từ vụ thu hoạch 2011 đến 2013).

Trong vụ mùa mới 2021/22, nhiều câu hỏi 
vẫn đang được đặt ra xoay quanh tình 
hình căng thẳng thương mại Mỹ-Trung 
và lượng bông xuất khẩu. Điều mà chúng 
ta chưa xác định được là điều gì sẽ diễn 
ra tiếp sau khi Thỏa thuận Bước đầu hết 
hiệu lực vào cuối tháng 12. Lượng cầu 
bông từ Trung Quốc đã giúp tồn kho tại 
Mỹ giảm trong vụ 2020/21. Quan ngại về 
việc tồn kho bông Mỹ tiếp tục giảm trong 
vụ 2021/22 đã là một yếu tố làm cho bông 
tăng giá trong 12 tháng qua. Nếu Mỹ tiếp 
tục xuất khẩu bông sang Trung Quốc với 
một lượng lớn, thì tồn kho bông Mỹ sẽ có 
khả năng giảm mạnh.

Một yếu tố cần phải theo dõi để xác định 
xu hướng giá bông là tình hình dịch COVID. 
Sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta 

đã làm cho nhiều quốc gia sản xuất (như 
Việt Nam) phải áp dụng các biện pháp can 
thiệp mạnh và làm ảnh hưởng đến hoạt 
động của nhà máy. Tình hình kinh tế vĩ mô 
toàn cầu lạc quan chỉ ra rằng nhu cầu của 
các nhà máy sẽ tăng. Tuy nhiên, nếu các 
biện pháp can thiệp để đảm bảo sức khỏe 
cộng đồng được áp dụng ở nhiều khu vực 
hơn thì nó có thể sẽ làm giảm nhu cầu của 
người tiêu dùng và từ đó giảm đơn hàng 
mua bông từ các nhà máy sản xuất.
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Báo cáo bông toàn cầu

S ở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (Mercan-
tile 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 Sin-
gapore); Sở Giao dịch Hàng hóa Osa-
ka 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 ng-
hiệp, 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.

GIỚI THIỆU SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM (MXV)



Năm 2020, kinh doanh và tiêu thụ 
bông phục hồi trở lại từ mức thấp 
của năm 2019. Tuy nhiên, sản 

lượng đã giảm xuống mức chưa từng thấy 
kể từ năm 2016 do sản xuất ở châu Mỹ 
thấp hơn kỳ vọng. Kết quả khiến giá bông 
tăng cao và tăng theo giá polyester. Được 
thúc đẩy bởi giả định rằng tỷ lệ giá giữa 
bông và các loại xơ khác sẽ ổn định hơn 
trong giai đoạn triển vọng so với những 
năm gần đây, tiêu thụ toàn cầu dự kiến   
sẽ tăng nhanh hơn một chút so với dân số 
thế giới. 

Sản lượng bông thế giới được dự báo sẽ 
tăng 1,5%/năm đạt 28 triệu tấn vào năm 
2030. Sự tăng trưởng này là do diện tích 
bông được mở rộng (0,5%/năm) và sản 
lượng trung bình toàn cầu tăng (1%/năm). 
Năng suất không thay đổi kể từ năm 2004 

do một số quốc gia phải vật lộn với các 
vấn đề sâu bệnh và khan hiếm nước, và 
do tỷ trọng sản xuất của các quốc gia có 
năng suất thấp ngày càng tăng. Di truyền 
tốt hơn và áp dụng các thực hành nông 
học tốt hơn để sản xuất bông bền vững 
có thể mang lại sự cải thiện trong thập kỷ 
tới, nhưng tăng trưởng năng suất có thể 
vẫn là một thách thức ở một số quốc gia. 
Ấn Độ sẽ tiếp tục là nhà sản xuất bông lớn 
nhất thế giới, với sản lượng gia tăng chủ 
yếu là do sản xuất nhiều hơn, trong khi 
việc mở rộng diện tích dự kiến   sẽ bị hạn 
chế theo xu hướng gần đây. Nhìn chung, 
các thành phần tham gia thị trường bông 
trên toàn cầu vào năm 2030 sẽ giống như 
trong giai đoạn cơ sở, có nghĩa là khu vực 
Châu Phi cận Sahara được dự báo sẽ vẫn 
là nhà xuất khẩu bông thô lớn thứ ba vào 
năm 2030.

Thương mại bông toàn cầu dự kiến   sẽ 
vượt 11 triệu tấn vào năm 2030, cao hơn 
25% so với thời kỳ gốc. Do đó, thương mại 
toàn cầu dự kiến   sẽ tăng trưởng nhanh 
hơn một chút so với mức tiêu thụ chung vì 
nhiều quốc gia không sản xuất bông trong 
nước, như Bangladesh và Việt Nam, đồng 
thời việc khai thác nhà máy trong nước ở 
Brazil bị đình trệ.

Một số yếu tố không chắc chắn ảnh hưởng 
đến triển vọng trong giai đoạn nghiên 
cứu. Vẫn chưa rõ mức tiêu thụ hàng dệt 
bông trên đầu người ở các nền kinh tế 
đang phát triển và mới nổi sẽ phát triển 
như thế nào khi thu nhập tăng lên và quá 
trình đô thị hóa tiếp tục diễn ra, đặc biệt 
là do sự cạnh tranh từ polyester và sự 
không chắc chắn liên quan đến việc nền 
kinh tế toàn cầu sẽ xuất hiện như thế nào 
sau cuộc suy thoái kinh tế COVID-19. Về 
mặt sản xuất, dự báo rất nhạy cảm với sâu 
bệnh và điều kiện thời tiết. Biến đổi khí 
hậu, với tác động của nó đến sự xuất hiện 
và mức độ của các sự kiện như hạn hán 
và bão, tạo thành một yếu tố bất định bổ 
sung. Các cân nhắc về tính bền vững liên 
quan đến bông và sợi nhân tạo sẽ tiếp tục 
ảnh hưởng đến nhu cầu và nguồn cung 
bông trong tương lai. Căng thẳng thương 
mại cũng là một nguồn bất ổn khác đối 
với thị trường bông.

Bông được trồng ở các khu vực nhiệt đới 
cận nhiệt đới và khô theo mùa ở cả bán 
cầu bắc và nam, mặc dù hầu hết sản lượng 
của thế giới diễn ra ở phía bắc đường xích 
đạo. Các nước sản xuất chính là Ấn Độ, 
Trung Quốc, Hoa Kỳ, Brazil và Pakistan. 
Cùng với nhau, các quốc gia này chiếm 
hơn 3/4 sản lượng toàn cầu

Dự báo thị trường bông toàn cầu năm 2030

Dự báo Sản lương - Tiêu thụ - Tồn kho bông toàn cầu

Sản lượng ở Ấn Độ được dự báo sẽ tăng 
khoảng 1,5%/năm, chủ yếu do năng suất 
cao hơn là do mở rộng diện tích, vì bông 
cạnh tranh diện tích với các cây trồng 
khác. Năng suất bông vẫn trì trệ những 
năm gần đây và ở mức thấp nhất toàn 
cầu do các nhà sản xuất phải vật lộn với 
thời tiết bất lợi, sâu bệnh và dịch bệnh. 
Tuy nhiên, với nhu cầu ngày càng tăng từ 
ngành công nghiệp may mặc trong nước, 
Ấn Độ tiếp tục thúc đẩy đầu tư vào lĩnh 
vực này và Triển vọng dự báo sản lượng 
tăng trưởng là nhờ vào tăng cường sử 
dụng cơ giới hóa thông minh, phát triển 
giống và thực hành quản lý sâu hại. Mặc 

dù vậy, biến đổi khí hậu khiến bông có thể 
bị giảm tiềm năng tăng trưởng năng suất 
vì được canh tác dựa vào lượng mưa tự 
nhiên thay vì tưới tiêu.

Các nhà sản xuất bông Trung Quốc hiện 
đạt sản lượng cao hơn gấp đôi mức trung 
bình của thế giới, mặc dù sản lượng tiếp 
tục thấp hơn mức tiềm năng của nước 
này. Vì việc cải thiện có thể trở nên khó 
khăn hơn nên tăng trưởng năng suất dự 
kiến   sẽ chậm lại 0,6%/năm. Mặc dù nhìn 
chung diện tích bông ở Trung Quốc đã 
giảm trong thập kỷ qua, chủ yếu là do 
các chính sách của chính phủ thay đổi, xu 

hướng này dường như đã bị dừng lại kể từ 
năm 2016. Triển vọng này cho rằng diện 
tích bông ở Trung Quốc sẽ trì trệ.

Ở Brazil, bông được trồng một phần như 
cây thứ hai luân canh với đậu tương hoặc 
ngô, và sản lượng gần đây đã tăng mạnh ở 
các vùng trồng chính, ví dụ: Mato Grosso. 
Điều kiện trồng trọt thuận lợi và tỷ lệ áp 
dụng công nghệ hiện đại cao đã thúc đẩy 
sản lượng và diện tích bông tăng trong 
những năm qua. Triển vọng này giả định 
rằng những yếu tố này hỗ trợ tăng trưởng 
sản xuất hơn nữa.

Trong những thập kỷ qua, nhu cầu sợi dệt 
trên toàn cầu đã tăng mạnh, nhưng phần 
lớn nhu cầu này đã được đáp ứng bởi sợi 
tổng hợp. Mức tiêu thụ bình quân đầu 
người đối với sợi không phải bông đã vượt 

qua mức tiêu thụ bông vào đầu những 
năm 1990 và tiếp tục tăng mạnh. Ngược 
lại, mức tiêu thụ bông sợi bình quân đầu 
người trên toàn cầu tăng ít theo thời gian 
và thậm chí còn giảm trong những năm 

gần đây. Kết quả là, tiêu thụ bông toàn 
cầu đạt đỉnh vào năm 2007 ở mức 27 triệu 
tấn, nhưng giảm xuống còn khoảng 24 
triệu tấn vào năm 2018-20.

Dự báo Sản lượng và Diện tích thu hoạch bông toàn cầu

Lịch sử xu hướng tiêu dùng nguyên liệu xơ toàn cầu

 Nguồn: OECD 2021

 Nguồn: OECD 2021

 Nguồn: OECD 2021

 Nguồn: OECD 2021
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Dự báo tình hình kinh 
doanh và tiêu thụ bông năm 
2021-2030



Sự phân bố nhu cầu bông phụ thuộc vào 
vị trí của các nhà máy kéo sợi, nơi bông và 
xơ tổng hợp được dệt thành sợi. Sản lượng 
sợi lớn nhất phân bố ở các nước có các 

ngành công nghiệp hạ nguồn, chủ yếu ở 
các nước châu Á với chi phí lao động thấp 
hơn. Trung Quốc là nước tiêu thụ bông lớn 
nhất thế giới kể từ những năm 1960. Tuy 

nhiên, sự thay đổi lớn đang diễn ra khi sản 
xuất sợi dần chuyển từ Trung Quốc sang 
các nước châu Á khác.

Dự báo Tiêu thụ bông toàn cầu (theo khu vực)  Nguồn: OECD 2021

Dự báo xu hướng giá bông toàn cầu đến năm 2030  Nguồn: OECD 2021

Giá bông quốc tế dự kiến sẽ giảm theo giá 
thực tế trong suốt giai đoạn triển vọng, 
do nhu cầu bông thế giới vẫn chịu áp lực 
từ xơ tổng hợp, đặc biệt là polyester. Giá 
thực tế giảm tương đương với sự tăng nhẹ 
về danh nghĩa. Từ đầu những năm 1970, 

khi polyester trở nên cạnh tranh về giá 
với bông, giá bông có xu hướng theo giá 
polyester trung bình. Ví dụ, giá bông chỉ 
cao hơn 5% so với giá xơ polyester từ năm 
1972 đến năm 2009. Tuy nhiên, kể từ năm 
2010, giá bông trung bình cao hơn giá 

polyester gần 40%. Giá polyester không 
nằm trong dự báo kỳ này; người ta ngầm 
định rằng khả năng cạnh tranh tương đối 
giữa hai loại xơ này không thay đổi đáng 
kể, nhưng có những cải tiến nhỏ có lợi cho 
bông.

Chú thích:  Giá thực tế được tính từ giá bông thế giới danh nghĩa được điều chỉnh bởi chỉ số giảm phát GDP 
của Mỹ (2020 = 1). Giá bông tham chiếu là chỉ số Cotlook price A, Middling 1 1/8 ”, CFR các cảng Viễn Đông. 
Dữ liệu được hiển thị đại diện cho mức trung bình của năm tiếp thị (tháng 8/tháng 7).
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