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THÁNG 9 NĂM 2021

Hội thảo trực tuyến (Webinar) lần thứ 3 
với chủ đề: “Lựa chọn sử dụng bông để 
mang lại hiệu quả cao nhất cho nhà máy 
sợi” sẽ được tổ chức vào lúc 14:00, thứ 
Sáu, ngày 08/10/2021. 

— trang 16

Chuỗi chương trình, hội thảo của VCOSA 
đến cuối năm 2021.

— trang 16

TIN THƯƠNG MẠI & 
TIN CHUYÊN NGÀNH
Sản lượng bông toàn cầu dự kiến phục hồi vào 
niên vụ 2021/22 

— trang 04

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - CƠ CHẾ
CHÍNH SÁCH 
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì lòng tin 
với kinh tế Việt Nam 

— trang 12

SỐ LIỆU THỐNG KÊ
Thị trường sợi quốc tế 7 tháng năm 2021 diễn 
biến sôi động khi giá sợi tăng liên tiếp, là sự bù 
đắp cho những suy giảm trong năm 2020.

— trang 17

TIN CHÍNH



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.
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• Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu tiếp 
tục tăng mạnh

• Giá nhập khẩu trung bình bông 
nguyên liệu về Việt Nam tăng liên 
tục kể từ đầu năm 2021 đến nay.

• Giá nhập khẩu xơ nguyên liệu giảm 
nhẹ.

• 7 tháng năm 2021, nhập khẩu 
vải các loại đạt 8,51 tỷ USD, tăng 
30,4% so với cùng kỳ năm 2020.

• Trung Quốc là thị trường cung cấp 
lớn nhất nguyên liệu dệt, may, da 
giày cho Việt Nam 7 tháng năm 
2021.

• Xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam 
tăng 63,8% trong 8 tháng năm 
2021.

• Tuần đầu tháng 9/2021, xuất khẩu 
hàng dệt, may mặc của Việt Nam 
tiếp tục giảm xuống 540,8 triệu 
USD, giảm 16,4% so với tuần trước 
đó.

• EU là thị trường xuất khẩu hàng 
dệt, may mặc lớn thứ ba của Việt 
Nam sau Mỹ và khu vực thị trường 
các nước tham gia CPTPP, chiếm 
khoảng 10% tổng kim ngạch xuất 
khẩu hàng dệt, may mặc của Việt 
Nam.

• Tình hình gia tăng COVID-19 tại 
Việt Nam đang buộc các thương 
hiệu hàng đầu thế giới như Nike, 
Adidas và Under Armour xem xét 
việc hủy đơn đặt hàng.

• Với tình hình dịch bệnh vẫn phức 
tạp, nhiều nhà máy phải đóng cửa 
và thực hiện 3 tại chỗ. Ngành dệt 
may, da giày khó có thể khôi phục 
trong ngắn hạn.

TIN THƯƠNG MẠI
Tin trong nước

Đề án Khuyến khích Sản xuất (PLI) cho ngành 
Dệt may, tập trung vào quần áo làm từ sợi 

nhân tạo, vải sợi nhân tạo.

• Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự 
báo sản lượng bông tăng 18% trong 
năm 2021.

• Hiệp hội các nhà sản xuất & xuất 
khẩu hàng dệt may Pakistan kêu 
gọi Chính phủ Pakistan miễn thuế 
nhập khẩu bông và sợi từ Ấn Độ, 
Uzbekistan và Thổ Nhĩ Kỳ.

• Các nhà máy kéo sợi của Bangladesh 
tăng công suất do nhu cầu nguyên 
liệu thô tăng.

• Xuất khẩu hàng may mặc của Thổ 
Nhĩ Kỳ tăng 27% trong 7 tháng đầu 
năm 2021.

• Xuất khẩu hàng may mặc từ bông 
của Ấn Độ sang Mỹ sẽ tăng trong 
thời gian tới.

• Ra mắt Cổng trung tâm thông tin 
dệt may châu Á   
(www.asiagarmenthub.net).

• Ngành dệt may Ấn Độ hưởng lợi từ 
chiến lược “Trung Quốc +1”. Theo 
sáng kiến này, các nhà sản xuất 
toàn cầu đã bắt đầu chuyển hoạt 
động sản xuất từ Trung Quốc sang 
các điểm tìm nguồn cung ứng thay 
thế, nhằm giảm rủi ro cho chuỗi 
cung ứng của họ.

Hướng tới tầm nhìn về một ‘Ấn Độ 
Tự cường’, Chính phủ Ấn Độ đã 
phê duyệt Đề án Khuyến khích 

Sản xuất (PLI) cho ngành Dệt may, tập 
trung vào quần áo làm từ sợi nhân tạo, 
vải sợi nhân tạo và 10 phân khúc/sản 
phẩm hàng dệt may kỹ thuật với ngân 
sách 106,8 tỷ rupee (1,4 tỷ USD). 

Đề án PLI cho ngành Dệt may là một 
phần của tổng hợp các đề án khuyến 
khích sản xuất cho 13 lĩnh vực được đề 
cập trong Kế hoạch Ngân sách Trung 
ương 2021-22. Với việc công bố đề án 
PLI cho 13 lĩnh vực, sản xuất tối thiểu ở 

Ấn Độ dự kiến sẽ đạt khoảng 37,5 nghìn 
tỷ rupee (509 tỷ USD) và tạo tối thiểu 
gần 10 triệu việc làm trong 5 năm. Đề án 
PLI cho ngành Dệt may sẽ thúc đẩy sản 
xuất vải sợi nhân tạo, hàng may mặc và 
dệt may kỹ thuật giá trị cao trong nước.

Nguồn: Đại sứ quán Ấn Độ

Theo ước tính vụ mùa 
tháng 8/2021 của Cơ quan 
Thống kê Nông nghiệp 

Quốc gia của USDA (NASS), sản 
lượng bông của Mỹ trong năm 
2021 dự kiến sẽ tăng 18% so với 
vụ thu hoạch năm 2020. Diện 
tích trồng bông nói chung trong 
năm 2021 ước tính giảm 3% so 
với năm 2020. Tổng diện tích 
bông được thu hoạch dự kiến 
sẽ tăng 25% trong năm 2021 lên 
10,4 triệu mẫu Anh.

Sản lượng bông ở Georgia 
trong năm 2021 dự kiến sẽ tăng 
6% so với năm 2020, lên 2,30 
triệu kiện; sản lượng ở Alabama 
cũng dự kiến sẽ tăng 6% lên 
780.000 kiện; sản lượng ở 
Florida dự kiến sẽ tăng 36% lên 
140.000 kiện. Tổng sản lượng 
bông năm 2021 được dự báo sẽ 
tăng lên 17,3 triệu kiện loại 480 
pound.

Nguồn: VITIC

USDA dự báo 
sản lượng bông 
tăng 18% trong 

năm 2021 

Chính phủ Ấn Độ phê 
duyệt Đề án Khuyến 
khích Sản xuất cho 
Ngành dệt may

Tin quốc tế
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Về mặt tích cực, tiêu thụ và thương mại bông toàn cầu đã có sự phục 
hồi đáng mừng trong niên vụ 2020/21.

Virus coronavirus có thể đã thắng trận vào năm 2020/21, 
khiến sản lượng bông toàn cầu giảm xuống còn 24,2 
triệu tấn, giảm 7% so với mùa trước. Nhưng ngành 

công nghiệp bông đã phản ứng tốt và sản lượng dự kiến sẽ 
tăng 3% vào năm 2021/22 để đạt 25 triệu tấn.

Sự gia tăng sẽ được dẫn đầu bởi:

Hoa Kỳ, dự kiến đạt 3,8 triệu tấn, tăng 22% so với mùa 
trước.

Ấn Độ, quốc gia có sản lượng dự kiến sẽ vẫn ở mức cao 
trong năm 2021/22 (5,9 triệu tấn).

Brazil, quốc gia chưa công bố diện tích sản xuất và dự báo 
của mình vì việc gieo sạ sẽ không bắt đầu cho đến tháng 12 
nhưng vẫn đạt khoảng 2,3 triệu tấn.

Về mặt tích cực, tiêu thụ và thương mại bông toàn cầu đã 
có sự phục hồi đáng mừng trong niên vụ 2020/21, với mức 
tiêu thụ tăng 12,4%, đạt 25,5 triệu tấn, với quỹ đạo tương tự 

Vừa qua, Tổng cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn, 
chỉ đạo các Cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện 
thống nhất áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời 

với một số sản phẩm xơ sợi tổng hợp (sợi dài làm từ polyester). 
Thuế bán phá giá mặt hàng này bắt đầu thực hiện ngày 3/9 
đến hết năm 2021 để đảm bảo thực hiện đúng quy định của 
Bộ Công Thương.

Trong văn bản triển khai áp thuế chống bán phá giá tạm 
thời với với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester, Tổng cục 

Xơ sợi tổng hợp Việt Nam vẫn phụ thuộc 
hơn 70% nguyên liệu nhập khẩu

được dự báo cho năm 2021/22. Nhưng Covid-19 là một trở 
ngại lớn; các báo cáo gần đây từ Bangladesh và Việt Nam chỉ ra 
rằng tình trạng lây lan Covid đang gia tăng, do đó các nhà máy 
phải đóng cửa và các vấn đề về vận chuyển hàng hóa vẫn là 
những mối đe dọa lớn, khiến các nhà sản xuất phải đẩy nhanh 
để hoàn thành đơn đặt hàng.

Nguồn: Textileexcellence

Sản lượng bông toàn cầu dự 
kiến phục hồi vào niên vụ 
2021/22 

Chính thức áp thuế chống 
bán phá giá xơ sợi tổng 
hợp vào Việt Nam 

TIN CHUYÊN NGÀNH

Cước phí vận tải đường biển cũng tăng vọt khoảng 700% với tình trạng 
thiếu container hàng hóa và tàu kéo dài thời gian giao hàng từ 45 ngày 

lên 90 ngày

Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện 
nghiêm để bảo vệ nền sản xuất xơ sợi tổng hợp trong nước.

Theo đó, áp dụng mức thuế chống bán phá giá, chống trợ 
cấp với các sản phẩm sợi dài làm từ polyester xuất xứ tại Trung 
Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia. Thời gian thực hiện là 120 
ngày, từ 3/9 đến hết năm 2021, trừ khi được gia hạn, thay đổi, 
hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị hải quan nghiên 
cứu kỹ, thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra chứng từ chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa, giấy chứng nhận chất lượng bản gốc 
của nhà sản xuất (giấy chứng nhận nhà sản xuất) để hướng dẫn 
doanh nghiệp áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời.

Trường hợp người khai hải quan không nộp được chứng 
từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, người khai hải quan thực 
hiện khai báo mã dùng trong hệ thống thông quan tự động 
VNACCS theo mã G129 tương ứng mức thuế chống bán phá 
giá là 54,90%.

Trường hợp người khai hải quan nộp được chứng từ chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa từ nước, vùng lãnh thổ không phải là 
Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia thì không phải nộp 
thuế chống bán phá giá. Người khai hải quan khai trên tờ khai 
nhập khẩu tại chỉ tiêu 1.95 mã miễn/giảm/không chịu thuế và 
thu khác theo bảng mã đối tượng không chịu thuế chống bán 

phá giá đã được đăng tải trên trang tin của Tổng cục Hải 
quan.

Trường hợp người khai hải quan nộp được chứng từ 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ Trung Quốc, Ấn Độ, 
Indonesia hoặc Malaysia mà không nộp được bản gốc giấy 
chứng nhận nhà sản xuất, hoặc nộp được giấy chứng nhận 
nhà sản xuất nhưng tên nhà sản xuất trên giấy chứng nhận 
không trùng với tên nhà sản xuất nêu Quyết định 2080/
QĐ-BCT, thì thực hiện khai báo mã dùng trong hệ thống 
thông quan tự động VNACCS.

Cụ thể, chứng từ chứng nhận xuất xứ từ Trung Quốc 
tương ứng mức thuế là 17,45%; Ấn Độ là 54,90%; Indonesia 
là 21,94%; Malaysia là 21,23%.

Trước đó, một số doanh nghiệp sản xuất xơ sợi trong 
nước đã cùng nhau gửi hồ sơ yêu cầu điều tra bán phá 
giá đối với khá nhiều sản phẩm xơ sợi polyester. Sau một 
thời gian khá dài điều tra, căn cứ thực tế sản xuất và kinh 
doanh các sản phẩm xơ sợi polyester trong nước, Bộ Công 
Thương đã ban hành quyết định áp thuế chống bán phá giá 
tạm thời với mặt hàng sợi dài. Trong thời gian tới, Bộ Công 
Thương sẽ tiếp tục xem xét về việc bán phá giá đối với một 
số sản phẩm xơ sợi tổng hợp khác như xơ ngắn, hạt nhựa...

Nguồn: Petrotimes

Theo các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng dệt may Pakistan 
(PHMA), ngành dệt may của Pakistan đang gặp rất nhiều 
khó khăn như thiếu hụt nguồn cung nội địa đối với mặt 

hàng bông và sợi, đặc biệt, việc giá sợi bông đã tăng từ 40% 
đến 70% ở Pakistan và sợi bông có sẵn có chất lượng không 
đạt tiêu chuẩn đã buộc các nhà xuất khẩu phải ký kết các thỏa 
thuận mới cho thị trường toàn cầu.

Theo báo cáo của Business Recorder, việc thiếu nguyên 
liệu đầu vào cho sản xuất cũng buộc các nhà xuất khẩu hàng 
may mặc của Pakistan phải trì hoãn các đơn đặt hàng mới và 
nhiều khả năng các đơn hàng sẽ chuyển hướng sang các nước 
khác trong khu vực. Cước phí vận tải đường biển cũng tăng 
vọt khoảng 700% với tình trạng thiếu container hàng hóa và 
tàu kéo dài thời gian giao hàng từ 45 ngày lên 90 ngày. Theo 
đó, Chính phủ Pakistan cần hỗ trợ và tạo điều kiện cho các nhà 
xuất khẩu hàng dệt may tăng giá trị gia tăng trong bối cảnh 
cạnh tranh gay gắt.

Theo đó, PHMA đã đề xuất Chính phủ liên bang cho phép 
nhập khẩu bông và sợi thông qua các tuyến đường bộ ngắn 

nhất có thể từ Ấn Độ, Uzbekistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Tương tự, 
việc miễn thuế nhập khẩu bông và sợi cũng cần được cho 
phép và tạo điều kiện thuận lợi từ Uzbekistan và Thổ Nhĩ 
Kỳ thông qua các tuyến đường bộ.

Nguồn: VITIC 

PHMA kêu gọi Chính phủ 
Pakistan miễn thuế nhập 
khẩu bông và sợi từ Ấn Độ, 
Uzbekistan và Thổ Nhĩ Kỳ 
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Xuất khẩu sợi và sản phẩm thúc đẩy tiêu thụ bông kỷ lục tại 
Việt Nam 

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, 
sự tăng trưởng mạnh mẽ trong xuất khẩu sản phẩm 
sợi cotton của Việt Nam được dự báo sẽ đưa tiêu 

thụ bông năm 2020/21 lên mức kỷ lục 7,3 triệu kiện, cao 
hơn 700.000 kiện so với mức sụt giảm của năm trước do 
COVID-19, theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa 
Kỳ.

Xuất khẩu sợi từ Việt Nam trong giai đoạn 2020/21 đã 
vượt mức kỷ lục của năm trước hơn 10% trong 11 tháng 
đầu năm tiếp thị.

Nhu cầu nước ngoài chủ yếu từ Trung Quốc, với xuất 
khẩu sợi cotton của Việt Nam sang nước này chiếm khoảng 
60% tổng tiêu thụ xơ bông của Việt Nam.

Nhập khẩu từ tháng 8 đến tháng 6 của Trung Quốc đối 
với sợi cotton của Việt Nam là một kỷ lục (trong giai đoạn 
này) và tương đương với lượng tiêu thụ xơ bông khoảng 4 
triệu kiện.

Lệnh hủy bỏ (Withhold Release Order - WRO) của Hoa 
Kỳ đối với xơ bông từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc 
đang hỗ trợ thêm cho nhu cầu hiện tại và tương lai đối với 

sợi cotton Việt Nam.

Trên thực tế, tất cả các sợi cotton kéo thành ở Việt Nam 
đều được sản xuất bằng xơ bông nhập khẩu từ bên ngoài 
Trung Quốc.

Các nhà sản xuất hàng dệt may ở Trung Quốc đang tìm 
cách lách WRO bằng cách có thể thay thế sợi cotton nhập 
khẩu cho nội địa với khoảng 2/3 có chứa xơ vải Tân Cương.

Tiêu thụ sợi cotton trong nước lớn hơn ở Việt Nam cũng 
đang thúc đẩy tiêu thụ bông cao hơn.

Đầu tư nước ngoài và trong nước đáng kể vào ngành 
công nghiệp may mặc của Việt Nam đã thúc đẩy nhu cầu 
lớn hơn đối với vải cotton dệt kim và do đó nhu cầu tiêu thụ 
sợi cotton trong nước của các nhà dệt kim cũng tăng theo.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu hàng dệt 
may năm 2020/21 dự kiến sẽ phục hồi từ mức sụt giảm của 
năm trước và tăng lên hơn 30 tỷ USD; ngành công nghiệp 
may mặc là một trong những nguồn xuất khẩu có giá trị lớn 
nhất của Việt Nam.

Thị trường xuất khẩu dệt may lớn nhất của Việt Nam là 
Hoa Kỳ, đây cũng là thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới.

Nhập khẩu của Hoa Kỳ từ Việt Nam đạt mức kỷ lục 
trong 11 tháng đầu năm với hơn 5 tỷ USD.

Áo dài tay (sweater) cotton dệt kim, áo thun và các loại 
quần áo tương tự khác là nhóm sản phẩm lớn nhất, chiếm 
khoảng 30% tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm cotton của 
Hoa Kỳ từ Việt Nam.

Ngành hàng cụ thể này đã từng bị thống trị bởi Trung 
Quốc, tuy nhiên, có hai yếu tố khiến thị phần hàng nhập 
khẩu từ Mỹ của Việt Nam cao hơn:

• Các Lệnh hủy bỏ (WRO) năm 2020 và 2021 đã đề 
cập đến bên trên

• Các mức thuế liên tục trước đó dành riêng cho 

Trung Quốc (tranh chấp Mục 301 vào tháng 9 năm 2019)

Cả hai đều đã giảm nhập khẩu của Hoa Kỳ đối với áo dài 
tay cotton dệt kim, áo thun… từ Trung Quốc gần 20% cho 
đến nay vào năm 2020/21 (tháng 8 đến tháng 6) mặc dù 
nhập khẩu của Hoa Kỳ đối với loại sản phẩm này tăng hơn 
10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Triển vọng xuất khẩu mạnh mẽ cho cả sợi cotton và các 
sản phẩm dự kiến sẽ thúc đẩy tiêu thụ bông năm 2021/22 
cao hơn nữa lên 7,6 triệu kiện, và hỗ trợ thêm cho sự vươn 
lên của Việt Nam với tư cách là nhà nhập khẩu bông lớn 
trên toàn cầu cũng như nhà xuất khẩu và tiêu thụ sợi cotton 
và các sản phẩm.

Nguồn: USDA/Graincentral

Tiêu thụ sợi tăng

8 9BẢN TIN Tháng 9/2021 BẢN TIN Tháng 9/2021



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 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.

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

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

Giới thiệu về 
Cotton USA Solution™

1 2

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:

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 Vir-
tual 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.

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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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH

Theo thông tin từ Tổ chức Lao 
động quốc tế ILO, cổng trung tâm 
thông tin dệt may châu Á (www.

asiagarmenthub.net) sẽ giúp phổ biến và 
nhân rộng các thực hành tốt, thúc đẩy 
quan hệ đối tác, tạo điều kiện học hỏi và 
trao đổi kinh nghiệm, đồng thời truyền 
cảm hứng hành động để các bên liên 
quan cùng giải quyết những thách thức 
trọng yếu của ngành.

Nền tảng này hướng tới các nhà sản 
xuất, nhãn hàng, tổ chức công đoàn, tổ 
chức người sử dụng lao động, hiệp hội và 
các đối tác phát triển, cũng như các nhà 
báo, các nhà hoạch định chính sách và 
các cá nhân cùng mong muốn một tương 
lai bền vững hơn cho ngành dệt may.

Các tính năng chính của Cổng trung tâm 
thông tin dệt may châu Á bao gồm thư 
viện tài nguyên toàn diện, bản đồ tương 
tác theo ngành, dữ liệu và thông tin theo 
từng quốc gia, cũng như quyền truy cập 
vào các khóa đào tạo, kiến thức chuyên 
môn và thảo luận trực tuyến. Việc truy 
cập vào Cổng trung tâm thông tin hoàn 
toàn miễn phí.

Các nội dung trên cổng được trình bày 
bằng tiếng Anh và 10 ngôn ngữ khác 
(khác bao gồm tiếng Bahasa, tiếng 
Bengali của Myanmar, tiếng Trung, tiếng 
Hindi, tiếng Khmer, tiếng Sinhala, tiếng 
Urdu và tiếng Việt) nhằm hỗ trợ người 
dùng nếu có bất cứ rào cản nào về ngôn 
ngữ.

Nguồn: VITIC

Ra mắt
Cổng trung tâm 

thông tin dệt may 
châu Á

NHỮNG THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý
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Ngày 09/09/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh 
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.

Theo đó, để hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền cho 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, Chính phủ giao Bộ LĐTB&XH:

• Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trường trình cấp có thẩm 
quyền và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc:

Ban hành chính sách liên quan đến giảm mức đóng hoặc hỗ trợ từ kết dư quỹ BHXH 
ngắn hạn nhằm kịp thời hỗ trợ cho NLĐ, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và 
các đối tượng sử dụng lao động khác, hoàn thành trong tháng 9/2021.

• Chỉ đạo, hướng dẫn BHXH Việt Nam nghiên cứu, đề xuất miễn tiền phạt chậm 
nộp BHXH phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 theo quy định, hoàn thành 
trong tháng 9/2021.

Bên cạnh đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính thực hiện một số nhiệm vụ sau:

• Khẩn trương triển khai các chính sách về giãn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê 
đất sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành;

• Triển khai chính sách thuế ưu đãi đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ 
phòng, chống dịch COVID-19 sau khi được Chính phủ thông qua;

• Xem xét, nghiên cứu tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với 
ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2021;…

Nghị quyết 105/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 09/09/2021.

Nguồn: Thư viện Pháp luật

Tin ngắn

Chính phủ ban hành Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch 
COVID-19.

Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia 
(Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt 
Nam, Ấn Độ và Philippines) 

được Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới 
(WIPO) đánh giá là “bắt kịp một cách 
có hệ thống về đổi mới sáng tạo” và 
có tiềm năng thay đổi bối cảnh đổi 
mới một cách tốt đẹp. Năm 2021, 
WIPO xếp Việt Nam vị trí thứ 44 
trong 132 nền kinh tế về chỉ số đổi 
mới sáng tạo toàn cầu (GII).

Các phương án mở cửa lại sản 
xuất đang được doanh nghiệp 
gửi tới các bộ, ngành, địa 

phương. Mục tiêu là chuyển nhanh 
hoạt động sản xuất, lưu thông sang 
trạng thái “chung sống an toàn với 
Covid-19”.

Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp 
trong bối cảnh dịch COVID-19

Việt Nam trong TOP các 
nền kinh tế tiến bộ đáng kể 

nhất về đổi mới sáng tạo

Doanh nghiệp nóng lòng 
bàn kế hoạch phục hồi 

xuất, kinh doanh

RCEP bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Australia, New Zealand và 10 thành viên Hiệp Hội các 
quốc gia Đông Nam Á.

Cho đến nay, Singapore là nước đầu tiên phê chuẩn Hiệp 
định RCEP vào ngày 09/04/2021, sau đó Trung Quốc và 
Nhật Bản cũng đã phê chuẩn Hiệp định. Các nước ASEAN 
còn lại như Brunei, Campuchia, Thái Lan, Lào dự kiến sẽ 
hoàn thành thủ tục phê chuẩn Hiệp định trước tháng 11 
năm nay. Indonesia, Malaysia và Philippines dự kiến hoàn 
thành thủ tục phê chuẩn Hiệp định cuối năm nay.

Việt Nam đang hoàn tất các bước cuối cùng và rất hy 
vọng tham gia vào nhóm nước đầu tiên phê chuẩn Hiệp 
định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Dự kiến, 
Hiệp định có thể hoàn thành phê duyệt trước tháng 
11/2021. Nếu đến ngày 31/10/2021, có đủ 6 nước ASEAN 
và thêm một đối tác nữa trong số 3 nước Hàn Quốc, New 
Zealand và Australia hoàn thành phê chuẩn thì Hiệp định 
sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2022. 

Nguồn: Báo Chính Phủ

Đây là nhận định của Ngân hàng Thế giới (WB) thông qua số 
liệu vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong 8 
tháng năm 2021. Báo cáo cập nhận kinh tế vĩ mô của Ngân 

hàng Thế giới (WB) công bố ngày 15/9 cho biết trong 8 tháng đầu 
năm 2021, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 14 tỷ USD, chỉ 
thấp hơn 2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi vốn FDI thực hiện 
đạt 11,7 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 8/2021, thời gian mà dịch COVID-19 đang 
diễn biến rất phức tạp, Việt Nam thu hút được 2,4 tỷ USD vốn FDI 
đăng ký, tăng 65% so với tháng 7. Mức tăng này cho thấy các nhà 
đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì lòng tin với nền kinh tế Việt Nam 
trong trung và dài hạn.

Theo WB, trong thời gian tới, kết quả tổng thể 
của nền kinh tế trong năm 2021 sẽ phụ thuộc chủ 
yếu vào khả năng Chính phủ có thể kiểm soát đợt 
dịch đang diễn ra một cách hiệu quả trong tháng 9 
để các hoạt động kinh tế có thể quay lại trong quý 
IV/2021. Chính phủ Việt Nam đang đi đúng hướng 
khi ưu tiên đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine để 
bao phủ ít nhất 70% dân số từ 18 tuổi trở lên. Tuy 
nhiên, WB khuyến nghị Việt Nam cần tiếp tục sử 
dụng chính sách tài khóa để thúc đẩy cầu trong nước 
trong ngắn hạn, bằng cách đẩy nhanh tiến độ giải 
ngân vốn đầu tư công và tiếp tục hỗ trợ thu nhập 
cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng để giúp khôi phục 
tiêu dùng tư nhân; hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhất 
là hộ kinh doanh quy mô nhỏ, giúp đẩy mạnh các 
hoạt động kinh tế và tạo việc làm.

Nguồn: Ban Đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam

ASEAN đồng lòng đưa Hiệp định RCEP 
có hiệu lực đầu năm 2022

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục 
duy trì lòng tin với kinh tế Việt 
Nam
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CHỦ ĐỀ

1.  Kiến thức về Lựa Chọn Bông --- TS. Muhammad Tausif

2.  Kiến thức về Chất Lượng Bông --- Ông Chris Faerber

3.  Tầm quan trọng của Quản Lý Kiện Bông trong tổ chức   
 các bàn bông --- TS. Muhammad Tausif

4.  Kinh nghiệm Phối Trộn Bông & Sắp Xếp Các Bàn Bông      
 tại nhà máy sợi Việt Nam --- Ông Lê Hà Trung

TIN TỨC, SỰ KIỆN
VCOSA

Tính chung 8 tháng đầu năm 2021, lượng bông các loại nhập khẩu về Việt Nam đạt hơn 1,15 triệu tấn, tăng 12,8% so với cùng 
kỳ năm trước. Trị giá đạt gần 2,13 tỷ USD, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng xơ sợi nhập về Việt Nam đạt 0,75 triệu tấn, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá đạt hơn 1,73 tỷ USD tăng 
36,6% so với cùng kỳ năm trước.

1.   Số liệu nhập khẩu

1.   Hoạt động hiệp hội 2.   Chuỗi chương trình, hội thảo  
       đến cuối năm 2021

1.   Số liệu nhập khẩu

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Tiếp theo chuỗi hội thảo kỹ thuật được tổ chức định kỳ bởi 
Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA) và Hiệp hội Bông 
Mỹ (CCI), hội thảo trực tuyến (Webinar) lần thứ 3 với 

chủ đề: “Lựa chọn sử dụng bông để mang lại hiệu quả cao nhất 
cho nhà máy sợi” sẽ được tổ chức vào lúc 14:00, thứ Sáu, ngày 
08/10/2021.

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia cố vấn kỹ 
thuật ngành dệt sợi hàng đầu thế giới đến từ Cotton USA, và 
chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm về quản lý vận hành nhà máy 
sợi tại Việt Nam.

• Ngày 01/9/2021

Phối hợp cùng Ban IV và các Hiệp hội 
ngành hàng tiếp tục kiến nghị với CP 
các biện pháp hỗ trợ DN, trong đó có 
hai nhóm giải pháp lớn để duy trì vận 
hành công việc trực tuyến mà đa số các 
DN ngành hàng cùng có nhu cầu.

• Ngày 17/9/2021

Giới thiệu đến các DN hội viên thông 
tin về gói FPT eCovax – Liệu pháp số 
giúp DN vận hành, kinh doanh không 
gián đoạn trong Covid. Hiện nhà cung 
cấp FPT đang hỗ trợ 1 năm sử dụng 
miễn phí gói sản phẩm nếu các DN có 
nhu cầu thực sự đăng ký trước ngày 
31/12/2021.

• Ngày 23/9/2021

Tổng hợp ý kiến đóng góp của DN về 
bản dự thảo v/v Hướng dẫn “thích ứng 
an toàn với dịch Covid-19” của BCĐ 
quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

• Trong tháng 9

- VCOSA tiếp tục phối hợp với Ban IV 
kiến nghị CP và BCT về việc giảm giá 
điện, đồng thời đề xuất Ngân hàng Nhà 
nước sớm có hướng dẫn giảm lãi vay 
cho các DN ngành sợi.

- VCOSA tham gia nhóm Workplace 
của VCCI nhằm kết nối, chia sẻ và 
hành động để cùng chung tay hỗ trợ 
cộng đồng DN ứng phó hiệu quả trước 
những tác động của dịch Covid – 19.

CHỦ ĐỀ DỰ KIẾN:

▶   Quản lý lỗi hạt kết và phối trộn bông.

▶   Quản lý rủi ro giá bông.

▶   Đầu tư nhà máy sợi mới theo Luật đầu tư hiện 
hành và Chia sẻ kinh nghiệm từ nhà đầu tư.

▶   Chất lượng sợi ảnh hưởng đến CHẤT LƯỢNG   
& NĂNG SUẤT của ngành sản xuất vải.

NỔI BẬT:

▶   Hội nghị Quốc tế thường niên “DIỄN ĐÀN DỆT 
MAY VIỆT NAM LẦN THỨ 7 NĂM 2021” sẽ được 
tổ chức vào ngày 2-3/12/2021, tại TP.HCM.

Đăng ký tham dự miễn phí tại đây: https://bit.ly/3lIOxVj
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1.1. Cơ cấu nhập khẩu xơ – sợi Việt Nam giai đoạn từ 2017 - 7T2021

Tính chung năm 2017 - 2020, 
lượng xơ PSF nhập khẩu vào Việt 
Nam trung bình đạt 327 nghìn tấn/
năm, sợi 100% PE đạt 61 nghìn tấn/
năm, sợi PE filament đạt 458 nghìn 
tấn/năm. 

Trong đó các thị trường cung 
cấp xơ, sợi chính cho Việt Nam gồm 
Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, 
Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Bảy tháng năm 2021, Việt Nam nhập 
xơ PSF ước đạt 157.971 tấn, tương đương 
174,54 triệu USD; sợi 100% PE đạt 
19.981 tấn, trị giá 72,61 triệu USD; sợi PE 
filament đạt 201.619 tấn, trị giá 455,38 
triệu USD.

** Nguồn ITC - Số liệu của năm 2020 và 2021 xem để tham khảo 
do một vài quốc gia chậm gửi báo cáo
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1.2. Giá nhập khẩu nguyên liệu và tình hình nhập khẩu của Việt Nam
 tháng 8.2021

1.3. Giá nhập khẩu xơ nguyên liệu giảm nhẹ

Theo thống kê sơ bộ, lượng xơ nguyên liệu nhập khẩu 
vào Việt Nam trong tháng 8/2021 ước đạt 30 nghìn 
tấn, trị giá 41 triệu USD, tăng 0,4% về lượng và tăng 

3,2% về trị giá so với tháng 7/2021; giảm 13,5% về lượng và 
tăng 7,2% về trị giá và so với tháng 8/2020. 

Tính chung 8 tháng năm 2021, nhập khẩu xơ nguyên liệu 
vào Việt Nam ước đạt 275 nghìn tấn, trị giá 355 triệu USD, 
tăng 14,6% về lượng và tăng 25,9% 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 7/2021 đạt 
29,89 nghìn tấn, trị giá 39,72 triệu USD, giảm 2,8% về lượng 
và giảm 5,6% về trị giá so với tháng 6/2021, và giảm 11,5% về 
lượng, tăng 17,7% về trị giá so với tháng 7/2020.

Tính chung 7 tháng năm 2021, lượng xơ nguyên liệu nhập 
khẩu đạt 245 nghìn tấn, trị giá 314 triệu USD, tăng 18,9% về 
lượng và tăng 29,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

7 tháng năm 2021, Việt Nam nhập khẩu xơ nguyên liệu 
từ 25 thị trường, giảm 4 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 
24,39% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Trung Quốc là 
thị trường cung cấp xơ nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam, 
chiếm 43,42% tổng lượng xơ nguyên liệu nhập khẩu (so với 

cùng kỳ năm 2020 tỷ trọng là 36,37%), tăng 42,3% về lượng 
và tăng 52,08% 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 7 tháng năm 2021 so với cùng 
kỳ năm 2020 như Ấn Độ tăng 406%, đạt 11,67 nghìn tấn; 
Campuchia tăng 5.216%, đạt 2,04 nghìn tấn.

Nguồn: VITIC
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1.4. Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu tiếp tục tăng mạnh

Một số thị trường cung cấp xơ cho Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2021

Về giá: Giá xơ nguyên liệu nhập khẩu vào Việt Nam từ 
tháng 3/2021 đến nay luôn ở mức cao hơn so với cùng kỳ 
năm 2020. Ước tính tháng 8/2021, giá xơ nguyên liệu nhập 
khẩu vào Việt Nam đạt 1.366,67 USD/tấn, tăng 2,9% so với 
tháng 7/2021 và tăng 24% so với tháng 8/2020.

Theo thống kê từ số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 
7/2021, giá xơ nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam đạt trung 
bình 1.328 USD/tấn, giảm 2,9% so với tháng 6/2021 nhưng 
tăng 33,06% so với tháng 7/2020. Trong đó, giá xơ nguyên 
liệu nhập khẩu từ thị trường Đài Loan đạt mức thấp nhất là 
1.101 USD/tấn; tiếp đến là từ Trung Quốc đạt 1.158 USD/
tấn. Giá nhập khẩu cao nhất là 2.664 USD/tấn từ thị trường 
Hy Lạp.

Giá xơ thế giới tăng cao trong 2 tháng đầu năm 2021. Tại 
Trung Quốc, giá xơ giảm nhẹ vào tháng 3/2021 và gần như 
giữ giá trong quý II/2021. Giá xơ polyester đạt đỉnh vào ngày 
26/2/2021 ở mức 1,24 USD/kg, tăng 39% so với đầu năm 

2021, trong khi giá sợi filament chỉ tăng khoảng 18%. Mặt 
khác, giá xơ tiếp tục tăng trong tháng 3/2021 tại Ấn Độ và 
Pakistan, trong khi giảm nhẹ trong tháng 4/2021 và ổn định 
trong tháng 5/2021 và tháng 6/2021.

Giá xơ polyester vào đầu năm 2021 nhờ nhu cầu cao và 
giá hai nguyên liệu chính là PTA (axit perephthalic tinh khiết) 
và MEG (monoethylenglycol) tăng cao do việc thắt chặt 
nguồn cung ở Viễn Đông. Tuy nhiên, từ tháng 3/2021 đến 
nay, do ảnh hưởng của khủng hoảng dịch Covid-19 ở Ấn Độ 
và Pakistan khiến sản xuất sợi giảm, làm giảm nhu cầu về 
xơ.

Với nhu cầu dệt may trên thế giới đang hồi phục nhờ việc 
tiêm vắc xin Covid-19 đang được triển khai ở diện rộng trên 
toàn thế giới sẽ là yếu tố thúc đẩy giá xơ nguyên liệu tăng. 
Giá xơ thế giới tăng sẽ kéo theo giá nhập khẩu xơ của Việt 
Nam tăng, các doanh nghiệp cần bám sát diễn biến để tăng 
nhập khẩu khi giá ở mức thấp.

Theo thống kê sơ bộ, nhập khẩu sợi nguyên liệu của Việt Nam trong tháng 8/2021 ước đạt 60 nghìn tấn, trị giá 190 triệu 
USD, giảm 2,31% về lượng và giảm 0,92% về trị giá so với tháng 7/2021, nhưng so với tháng 8/2020 tăng 6,72% về lượng 
và tăng 61,9% về trị giá. Tính chung 8 tháng năm 2021, lượng nhập khẩu mặt hàng này ước đạt 526 nghìn tấn, trị giá 1,43 

tỷ USD, tăng 34,2% về lượng và tăng 52,1% 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 7/2021 đạt 51,42 nghìn tấn, trị giá 191,77 
triệu USD, tăng 12,3% về lượng và tăng 19,4% về trị giá so với tháng 6/2021; tăng 11,9% về lượng và tăng 57,9% về trị giá so với 
tháng 7/2020.

Tính chung 7 tháng năm 2021, lượng nhập khẩu mặt hàng này đạt 466 nghìn tấn, trị giá 1,24 tỷ USD, tăng 38,7% về lượng và 
tăng 50,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC
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Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Nhập khẩu sợi nguyên liệu của Việt Nam từ các thị trường trong 7 tháng đầu năm 2021

7 tháng năm 2021, Việt Nam nhập khẩu sợi nguyên liệu chủ yếu từ các thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Indonesia, 
Hàn Quốc… Nhìn chung, nhập khẩu sợi nguyên liệu từ các thị trường cung cấp chính đều tăng trong 7 tháng năm 2021, trong đó, 
Trung Quốc là thị trường cung cấp sợi nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 60,46% tổng lượng sợi nguyên liệu nhập khẩu 
(cùng kỳ năm 2020 tỷ trọng là 62,2%), tăng 31,02% về lượng và tăng 55,55% 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 7 tháng đầu năm 2021 như Belize, 
Mỹ, Thụy Sỹ.

Về giá: Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục 
Hải quan, giá nhập khẩu trung bình sợi nguyên liệu trong 
tháng 7/2021 ở mức 3.122 USD/tấn, tăng 183 USD/tấn 
so với tháng 6/2021 và tăng 909 USD/tấn so với tháng 
7/2020. 

Tính chung 7 tháng năm 2021, giá sợi nguyên liệu nhập 
khẩu về Việt Nam đạt trung bình 2.716 USD/tấn, tăng 10,04% 
so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, giá sợi nguyên liệu nhập khẩu từ Thụy Sỹ thấp 
nhất, đạt 998 USD/tấn; tiếp đến là từ Malaysia đạt 1.448 
USD/tấn. Giá nhập khẩu trung bình cao nhất là từ thị trường 
Hồng Kông, với mức giá 5.917 USD/tấn.

Thị trường sợi quốc tế 7 tháng năm 2021 diễn biến sôi 
động khi giá sợi tăng liên tiếp, là sự bù đắp cho những suy 
giảm trong năm 2020. Tồn kho sợi ở Trung Quốc và các nước 
sản xuất dệt may đã cạn kiệt, cùng với lệnh cấm nhập khẩu 
các sản phẩm có nguồn gốc từ bông Tân Cương, Trung Quốc 
của Mỹ đã tác động mạnh đến chuỗi cung ứng sợi, khiến nhu 
cầu sợi tăng cao.

Từ đầu năm 2021 đến nay, giá sợi cotton có mức tăng 
mạnh nhất 18%, tiếp đến là sợi poly-visco tăng 16%, sợi poly 
và sợi pha poly-cotton chỉ tăng 2%. Giá sợi cotton trong quý 
II/2021 chững lại, mặc dù vẫn cao hơn so với giá sợi pha và 
sợi poly. Giá sợi thế giới tăng cao sẽ kéo theo giá nhập khẩu 
sợi của Việt Nam tăng.

1.5. Giá nhập khẩu bông các loại tăng mạnh

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu bông các loại về Việt Nam trong tháng 7/2021 đạt 140,5 nghìn tấn, 
trị giá 274,88 triệu USD, giảm 3,4% về lượng và giảm 3,3% về trị giá so với tháng 6/2021, tăng 23,3% về lượng và tăng 
59,6% về trị giá so với tháng 7/2020.

Tính chung 7 tháng năm 2021, lượng bông các loại nhập khẩu về Việt Nam đạt 1,02 triệu tấn, trị giá 1,85 tỷ USD, tăng 13,1% 
về lượng và tăng 29% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
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7 tháng năm 2021, nhập khẩu bông các loại 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:

Mỹ là thị trường cung cấp lớn nhất bông nguyên liệu cho Việt Nam trong 7 tháng năm 2021, đạt 453 nghìn tấn, trị giá 855 
triệu USD, giảm 21,82% về lượng và giảm 8,63% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 44,43% tổng lượng bông nhập khẩu 
của Việt Nam.

Nhập khẩu bông từ thị trường Brazil tăng 50,76% về lượng và 66,5% về trị giá so với 7 tháng đầu năm 2020, đạt 268 nghìn 
tấn, trị giá 482 triệu USD.

Ngoài ra, nhập khẩu bông từ một số thị trường khác tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020 như: từ Ấn Độ tăng 227,45%; từ 
Australia tăng 193,8%; từ Bờ Biển Ngà tăng tới 224,09% về lượng so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2021, lượng xơ, sợi dệt các loại Việt Nam xuất khẩu đạt hơn 1,3 triệu tấn, tăng 27,5% so với cùng 
kỳ năm trước. Trị giá đạt hơn 3,6 tỷ USD, tăng 63,8% so với cùng kỳ năm trước

Về giá: Giá nhập khẩu trung bình bông 
các loại vào Việt Nam vẫn tăng trong 
tháng 7/2021, đạt mức 1.956 USD/tấn, 
tăng 3 USD/tấn so với tháng 6/2021 và 
tăng 476 USD/tấn so với tháng 7/2020 
(tăng 0,15% so với tháng 6/2021 và tăng 
32,07% so với cùng kỳ tháng 7/2020).

7 tháng năm 2021, giá nhập khẩu 
trung bình bông các loại về Việt Nam đạt 
1.810 USD/tấn, tăng 13,76% so với cùng 
kỳ năm 2020. Giá nhập khẩu trung bình 
bông các loại trong 7 tháng năm 2021 
tăng ở hầu hết các thị trường, với tốc độ 
tăng dao động phổ biến trong khoảng từ 
10% đến 25%.

Giá nhập khẩu trung bình bông các loại từ thị trường Indonesia đạt mức thấp nhất trong 7 tháng năm 2021, đạt 1.268 USD/
tấn; tiếp đến là từ Ấn Độ đạt 1.610 USD/tấn. Trái lại, giá nhập khẩu trung bình bông các loại từ thị trường Australia đạt mức cao 
nhất, đạt 2.002 USD/tấn.

Nhập khẩu bông của Việt Nam từ các thị trường trong 7 tháng đầu năm 2021

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

2.   Số liệu xuất khẩu
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2.1. Cơ cấu xuất khẩu sợi Việt Nam giai đoạn từ 2017 - 7T2021

Tính chung năm 2017-2020, sản lượng sợi 100% cotton Việt Nam xuất khẩu đi các thị trường trung bình đạt 842 nghìn tấn/
năm, sợi cotton pha 136 nghìn tấn/năm, sợi PE filament 228 nghìn tấn/năm, sợi 100% PE 111 nghìn tấn/năm, sợi PE pha 24 

nghìn tấn/năm. Các thị trường chính nhập khẩu sợi Việt Nam gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Hong Kong…

7 tháng năm 2021, Việt Nam 
xuất khẩu sợi 100% cotton chiếm 
tỷ trọng cao nhất ước đạt 362.772 
tấn, tương đương 1.032,04 triệu 
USD; sợi cotton pha 74.304 tấn, trị 
giá 197,27 triệu USD; sợi PE filament 
121.551 tấn, trị giá 361,16 triệu 
USD; sợi 100% PE 45.064 tấn, trị giá 
106,16 triệu USD; sợi PE pha 4.926 
tấn, trị giá 13,18 triệu USD.

Những thông tin và số liệu thống kê sử dụng trong bản tin được thu thập từ nhiều nguồn 
gồm Tổng Cục Hải quan, Tổng Cục Thống kê, Trung tâm Thương mại Quốc tế... 

Thông tin trong bản tin chỉ mang tính tham khảo, các ước tính, dự báo có giá trị           
đến ngày ra báo cáo và có thể thay đổi bởi những biến động thị trường. 

Rất mong nhận được sự phản hồi, trao đổi thông tin và đóng góp ý kiến của độc giả để 
Bản tin Hiệp Hội Bông Sợi Việt Nam ngày càng chất lượng hơn.

Ban Thông tin Truyền thông

Nguồn ITC - Số liệu của năm 2020 và 2021 xem để tham khảo 
do một vài quốc gia chậm gửi báo cáo
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2.2. Xuất khẩu hàng dệt, may mặc tiếp tục giảm trong tuần đầu tháng 9/2021

2.3. Xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam tăng 63,8% trong 8 tháng năm 2021

Tuần đầu tháng 9/2021, xuất khẩu hàng dệt, may mặc của Việt Nam tiếp tục giảm xuống mức 540,8 triệu USD, giảm 16,4% so 
với tuần trước đó.

Trong tuần qua, Việt Nam xuất khẩu hàng dệt, may mặc sang 74 thị trường, giảm 21 thị trường so với tuần trước đó. Tiến độ 
xuất khẩu hàng dệt, may mặc sang nhiều thị trường giảm trong tuần qua, tuy vậy, xuất khẩu sang một số thị trường tăng mạnh so 
với tuần trước đó như Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore. Xuất khẩu hàng dệt, may mặc sang thị trường Mỹ giảm trở lại, 
xuống 100,56 triệu USD, giảm 69,9% so với tuần trước đó.

Tuần qua, trong tổng số 41,5 nghìn lô hàng dệt, may mặc xuất khẩu của Việt Nam, có 2 lô hàng quần áo bảo hộ lao động xuất 
khẩu sang thị trường Mỹ và đạt trị giá cao nhất, với tổng trị giá gần 1,9 triệu USD.

Theo thống kê sơ bộ, xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam trong tháng 8/2021 ước đạt 156,3 nghìn tấn, kim ngạch 481,1 triệu 
USD, giảm 11% về lượng và giảm 7,1% về kim ngạch so với tháng 7/2021. 

Tính chung 8 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam ước đạt 1,319 triệu tấn, kim ngạch 3,644 tỷ USD, tăng 
27,5% về lượng và tăng 63,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Mặc dù xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam giảm trong tháng 8/2021, tuy vậy tính chung 8 tháng năm 2021, xuất khẩu hàng 
xơ, sợi dệt của Việt Nam vẫn tăng cao so với cùng kỳ năm 2020, trong đó xuất khẩu sang một số thị trường tăng mạnh như 
Bangladesh, Đài Loan, Pakistan, Campuchia, Ấn Độ, Sri Lanka.

Việt Nam đang được hưởng lợi từ giá xơ, sợi thế giới tăng, điều này sẽ thúc đẩy xuất khẩu nhóm hàng này thời gian tới. Ngoài 
ra, trong bối cảnh nhiều thị trường đang thiếu nguyên liệu xơ, sợi để phục vụ cho hoạt động sản xuất hàng dệt, may mặc để xuất 
khẩu những tháng cuối năm như Pakistan, Bangladesh…, cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam sẽ tăng lên.

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Thị trường xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2021
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3.    Báo cáo bông toàn cầu

Bông dự trữ được mang ra đấu giá hàng ngày của Trung 
Quốc liên tục được bán hết. Tính đến hiện tại, đợt đấu 
giá bắt đầu từ đầu tháng Bảy đã bán ra 500.000 tấn 

(2,3 triệu kiện) trong tổng số 600.000 tấn bông (2,8 triệu 
kiện) dự kiến được đấu giá đến hết tháng Chín. 

Mục tiêu của hệ thống dự trữ trong những năm gần đây 
là việc luân chuyển tồn kho, có thể hiểu là Trung Quốc đang 
muốn giữ lượng tồn kho ở mức ổn định. Khi tiến sâu hơn vào 
vụ bông, giá bông được cho là sẽ chịu ảnh hưởng mạnh từ 
tiến độ mua bông dự trữ bổ sung của Chính phủ Trung Quốc.

Dữ liệu nhập khẩu bông của Trung Quốc cho cả vụ 
2020/21 đã được công bố. Trong vụ 2020/21, Trung Quốc 
ghi nhận lượng nhập khẩu bông tăng mạnh từ ba nguồn (+3,6 
triệu kiện, +166%, đạt 5,7 triệu kiện từ Mỹ; +696.000 kiện, 
+27%, đạt 3,6 triệu kiện từ Brazil; +1,7 triệu kiện, +286%, đạt 
2,3 triệu kiện từ Ấn Độ) và giảm mạnh từ Úc (nguồn bông lớn 
thứ tư, - 582.000 kiện, -62%, còn 355.000 kiện). 

Tổng cộng, nhập khẩu bông của Trung Quốc đã tăng 5,7 
triệu kiện, tăng 80% so trong vụ 2020/21.

• Sản lượng toàn cầu ước tính đạt 119,6 triệu kiện, cao hơn 750.000 kiện so với ước tính tháng 8.

• Xuất khẩu của Hoa Kỳ ước tính đạt 15,5 triệu kiện, cao hơn 500.000 kiện so với ước tính tháng 8.

• Sản lượng của Hoa Kỳ ước tính đạt 18,5 triệu kiện, cao hơn 1,3 triệu kiện so với ước tính tháng 8.

• Pakistan nhập khẩu ước tính đạt 5,9 triệu kiện, cao hơn 300.000 kiện so với ước tính tháng 8.

• Thổ Nhĩ Kỳ tiêu thụ ước tính khoảng 8,3 triệu kiện, cao hơn 100.000 kiện so với ước tính tháng 8.

• Việt Nam nhập khẩu ước đạt 7,5 triệu kiện, thấp hơn 100.000 kiện so với ước tính tháng 8.

Nguồn:  CCI – VCOSA tổng hợp

Giao dịch thương mại toàn cầu diễn biến mạnh mẽ trong 
vụ 2020/21 được cho là nguyên nhân dẫn đến giá bông tăng 
cao. Mỹ đã đạt mức xuất khẩu lớn thứ hai trong lịch sử mặc 
dù đại dịch COVID vẫn đang hoành hành. 

Do tình hình thời tiết bất lợi trong vụ mùa trước, lượng 
xuất khẩu cao làm cho tồn kho cuối kỳ của Mỹ giảm thấp 
nhất trong vòng bảy năm (còn 3,0 triệu kiện, so với 2,3 triệu 
kiện trong vụ 2013/14). Do COVID, đơn đặt hàng từ Chính 
phủ Trung Quốc là nguyên nhân dẫn đến xuất khẩu bông Mỹ 
tăng mạnh.

Thỏa Thuận Bước Đầu sẽ hết hiệu lực vào cuối năm. Diễn 
biến tiếp theo vẫn chưa được công bố, và những bất ổn liên 
quan vẫn tiếp tục gây khó khăn cho việc dự đoán xu hướng 
giá bông. Tăng trưởng kinh tế và quy mô tiêu dùng tăng có 
thể sẽ đẩy mạnh nhu cầu bông ở các thị trường nhập khẩu 
khác. 

Cho dù lượng xuất khẩu bông Mỹ có thay đổi như thế nào 
thì chúng ta cũng phải cân đối nó với sản lượng bông Mỹ dự 
kiến tăng trong vụ mùa năm nay để có thể đánh giá tình hình 
thị trường chính xác hơn.

Với việc điều chỉnh tăng 1,2 triệu kiện bông trong tháng 
này, USDA hiện đang dự kiến sản lượng bông Mỹ sẽ tăng 3,9 
triệu kiện so với vụ mùa trước. Tình hình trồng trọt và canh 
tác đang ở mức tốt nhất kể từ vụ 2004, với 70% diện tích đất 
trồng bông được đánh giá là tốt và xuất sắc. Sản lượng bông 
Mỹ còn có thể tăng thêm. Với những điều chỉnh trong tháng 
này, USDA đang dự kiến lượng tồn kho cuối kỳ vụ 2021/22 
sẽ tăng 700.000 kiện (từ 3,0 lên 3,7 triệu kiện).

Nguồn: CI –VCOSA tổng hợp
Nguồn: USDA – VCOSA tổng hợp

Dự báo 2021-2022

32 33BẢN TIN Tháng 9/2021 BẢN TIN Tháng 9/2021



Trụ sở
Lầu 15, tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 CMT8, P.12, Q.10, TP.HCM

Văn phòng đại diện
P403, Lầu 4, Tòa nhà Ocean Park, 1 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội

Văn phòng giao dịch (nhận thư)
1265 Hoàng Sa, P.5, Q.Tân Bình, TP.HCM

Thông tin liên hệ

+84 902 379 490
info@vcosa.org.vn

www.vcosa.vn
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