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Bản Tin Báo cáo thống kê ngành bông sợi 
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Hội thảo trực tuyến (Webinar) lần thứ 4 với chủ 
đề: “Neps Và Các Vấn Đề Liên Quan” sẽ được tổ 
chức vào lúc 14:00, thứ Ba, ngày 09/11/2021. 

Chuỗi chương trình, hội thảo của VCOSA đến cuối 
năm 2021.
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Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam
Ban Thông tin Truyền thông tổng hợp và biên tập

--- Lưu hành nội bộ ---
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• Giá bông nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam biến 
động tăng theo giá bông thế giới. Dự báo, giá bông 
nguyên liệu nhập khẩu vẫn trong xu hướng tăng 
trong những tháng cuối năm 2021.

• Giá sợi nguyên liệu nhập khẩu vào Việt Nam tiếp 
tục chững lại sau 3 tháng tăng liên tiếp, đạt mức 
3.054 USD/tấn trong tháng 8/2021 và ước đạt 2.940 
USD/tấn trong tháng 9/2021.

• 9 tháng năm 2021, nhập khẩu nguyên liệu dệt, may, 
da, giày của Việt Nam đạt 4,75 tỷ USD, tăng 24,4% so 
với cùng kỳ năm 2020.

• Trong tuần đầu tháng 10/2021, xuất khẩu hàng dệt, 
may mặc của Việt Nam đã tăng trở lại sau 5 tuần 
liên tiếp đạt mức thấp.

• Xuất khẩu vải các loại sẽ tăng trong những tháng 
cuối năm. 8 tháng năm 2021, mặc dù vẫn bị ảnh 
hưởng bởi làn sóng dịch Covid-19 thứ tư, tuy vậy, 
hoạt động sản xuất vải trong nước vẫn tăng, ước đạt 
1.227,3 triệu m2, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2020.

• Ngành dệt may thời kỳ hậu Covid-19: Khó khăn 
chồng chất. Xuất khẩu hàng may mặc bị ảnh hưởng 
nặng nề do thiếu lao động.

• Giá nguyên phụ liệu ngành dệt may tăng mạnh.

• Chính phủ Ấn Độ khuyến khích thành lập các công viên 
dệt lớn. Các công viên lớn này sẽ thu hút khách hàng ở 
nước ngoài bằng cách cung cấp nhiều loại sản phẩm và 
phục vụ cho các đơn đặt hàng lớn, nhờ sức mạnh tổng 
hợp lớn hơn giữa các nhà sản xuất dệt và may mặc tại đó.

• Các chính phủ trên khắp châu  Âu và Mỹ đang có kế hoạch 
đưa ra các quy tắc và quy định mới để chuyển đổi ngành 
công nghiệp thời trang. Các quy tắc này sẽ bao gồm việc 
giám sát chặt chẽ hơn các chuỗi cung ứng, tiếp thị tập 
trung vào các sản phẩm bền vững và nhiều động lực hơn 
để hỗ trợ các mô hình kinh doanh tốt hơn.

• Xuất khẩu hàng may mặc của Campuchia tăng 3,3% trong 
8 tháng năm 2021.

• Bangladesh đang tìm cách thúc đẩy xuất khẩu hàng may 
mặc bằng sợi nhân tạo.

• Bangladesh hiện có 150 nhà máy may mặc xanh - chứng 
nhận tiên phong về Môi trường và năng lượng trong thiết 
kế (LEED) do Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC) 
cấp - cao nhất thế giới.

• Giá bông cao khiến chi phí may mặc tăng trên toàn cầu.

• Sản xuất bông của Trung Quốc, nhập khẩu giảm; tiêu thụ 
tăng vọt.

• Ủy ban châu Âu gần đây đã thông qua đề xuất lập pháp 
cho Chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh 
châu  Âu (GSP) cho giai đoạn 2024-2034. Quy định GSP là 
một công cụ thương mại đơn phương nhằm xóa bỏ hoặc 
giảm thuế nhập khẩu vào EU đối với các sản phẩm từ các 
nước có thu nhập thấp dễ bị tổn thương, hỗ trợ xóa đói 
giảm nghèo, phát triển bền vững và sự tham gia của các 
nước này vào nền kinh tế toàn cầu.

Tin trong nước

Tin quốc tế

ĐIỂM TIN 
THƯƠNG
MẠI 
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Tiêu thụ bông tại Trung Quốc 
dự kiến sẽ tăng trong niên 
vụ 2021-22 (tháng 8/2021 đến 

tháng 7/2022) do nhu cầu về hàng 
dệt may từ thị trường trong và 
ngoài nước tăng cao. Tuy nhiên, 
sản lượng bông ở Trung Quốc dự 
kiến sẽ giảm do diện tích bông 
thu hoạch đã giảm ở các khu vực 
sông Hoàng Hà và sông Dương 
Tử.

Diện tích trồng bông vẫn ổn 
định ở Tân Cương, nhưng giảm ở 
khu vực sông Dương Tử và sông 
Hoàng Hà do lợi nhuận thấp từ 
trồng bông. Tỷ trọng bông Tân 
Cương trong sản lượng bông của 
Trung Quốc dự kiến sẽ tăng lên 
92% vào niên vụ 2021-22.

Năm 2020, dự trữ bông quốc gia 
của Trung Quốc giảm xuống còn 
khoảng 1,8 triệu tấn. Do đó, chính 
phủ đã công bố kế hoạch mua 
500 nghìn tấn bông Tân Cương 
để dự trữ quốc gia vào cuối năm 
2020. Tuy nhiên, việc mua bán đã 
bị hủy bỏ do giá bông trong nước 
cao.

Theo các chuyên gia, Chính phủ 
Trung Quốc dự kiến sẽ bổ sung 
dự trữ bông quốc gia bằng bông 
nhập khẩu. Việc bán khoảng 600 
nghìn tấn bông dự trữ bắt đầu 
vào ngày 05/7/2021 và khoảng 350 
nghìn tấn đã được bán trong các 
cuộc đấu giá vào ngày 24/8.

Theo công cụ phân tích thị 
trường TexPro của Fibre2Fashion, 
diện tích bông được thu hoạch ở 
Trung Quốc là 3,22 triệu ha trong 
niên vụ 2019-20 cũng như trong 
niên vụ 2020-21. Dự kiến sẽ giảm 
5,28% xuống 3,05 triệu ha trong 
niên vụ 2021-22.

Sản lượng bông của nước 
này đã tăng từ 5,90 triệu 480lb/
kiện trong niên vụ 2019-20 lên 
6,40 triệu 480lb/kiện trong niên 
vụ 2020-21, ghi nhận mức tăng 
8,49%. Tuy nhiên, sản lượng dự 
kiến sẽ giảm 7,51% trong niên 
vụ 2021-22 xuống còn 5,92 triệu 
480lb/kiện.

Về nhập khẩu, Trung Quốc đã 
nhập khẩu 1,55 triệu 480lb/kiện 
bông trong niên vụ 2019-20, tăng 
80,18%, đạt 2,80 triệu 480lb/kiện 
trong niên vụ 2020-21. Tuy nhiên, 
nhập khẩu dự kiến sẽ giảm 7,14% 
trong niên vụ 2021-22 xuống 2,60 
triệu 480lb/kiện.

Tổng tiêu thụ bông nội địa của 
cả nước là 7,40 triệu 480lb/kiện 
trong niên vụ 2019-20, tăng 16,22% 
lên 8,60 triệu 480lb/kiện trong 
niên vụ 2020-21, theo TexPro. Tiêu 
thụ tiếp tục được dự đoán sẽ tăng 
nhẹ 1,16% trong niên vụ 2021-22 
lên 8,70 triệu 480lb/kiện.

Nguồn: Fibre2fashion -          
Ngọc Trâm biên dịch

Sản xuất bông của Trung Quốc, nhập khẩu giảm;                  
tiêu thụ tăng vọt   

TIN TỨC 
CHUYÊN 
NGÀNH

Chi phí vận chuyển liên tục tăng và lệnh cấm của Hoa Kỳ 
đối với bông Tân Cương cũng là những lý do chính khiến giá 
bông tăng đột biến, khiến giá bán lẻ quần áo và hàng may 
mặc bằng vải cotton trên thế giới tăng lên.

Trong niên vụ 2020-21 (tháng 8/2020 đến tháng 7/2021), 
sản lượng bông của thế giới giảm 7,47% xuống 24,47 triệu 
tấn so với niên vụ trước do đại dịch, dẫn đến sự suy giảm 
nguồn dự trữ bông trên thế giới.

Sản lượng bông cao ở các nước như Mỹ, Úc và Argentina 
cũng không thể bù đắp cho sản lượng bông giảm do điều 
kiện thời tiết bất lợi ở Ấn Độ, Togo, Hy Lạp và Benin.

Thêm vào đó, nhu cầu ngày càng tăng đã thúc đẩy thương 
mại toàn cầu và tiêu thụ bông liên tục tăng ở Pakistan, 
Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil. Nhập khẩu bông của 
Pakistan đã cho thấy sự gia tăng đáng kể trong quý III/2021. 
Trong niên vụ hiện tại, Mỹ, Úc và Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến   sẽ trở 
thành ba nhà xuất khẩu bông hàng đầu.

Theo phân tích thị trường của Fibre2Fashion, mức trung 
bình hàng tuần của chỉ số Cotlook ‘A’ Index, đại diện cho 
mức giá chào bán trên thị trường bông thô quốc tế, tăng 
1,79% từ 0,90 USD/pound trong quý I/ 2021 lên 0,92 USD/
pound vào quý II/2021.

Trong quý III/2021, mức trung bình hàng tuần tăng 9,68%, 
đạt 1,01 USD/pound, mức cao nhất trong thập kỷ này.

Nguồn:  Fibre2fashion - Ngọc Trâm biên dịch

Giá bông trên thế giới đã tăng từ đầu năm 2021 và 
gần đây đã vượt mốc 1 USD/pound, mức cao nhất 
trong thập kỷ này. Việc tăng giá có thể là do nhu 

cầu về hàng may mặc ngày càng tăng khi các nước phục 
hồi sau đại dịch COVID-19 do tiêm chủng nhanh chóng, 
đặc biệt là ở các nước phát triển và đang phát triển.

Giá bông cao khiến chi phí      
may mặc tăng trên toàn cầu
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Giá bông trên Sở Giao 
dịch ICE của Mỹ đã 
chinh phục thành công 
mức đỉnh của 10 năm 
qua, gia nhập danh 
sách dài các nguyên 
liệu thô đang bùng 
nổ và đà tăng chưa 
có dấu hiệu sẽ dừng 
lại. Trong khi đó, giá 
sợi cũng tăng khoảng 
8 - 10%, điều này tác 
động trực tiếp đến giá 
nguyên phụ liệu ngành 
dệt may của Việt Nam.

Dù có lượng đơn hàng dồi 
dào, nhưng các doanh 
nghiệp xuất khẩu đang 

phải cân đối chặt chẽ chi phí sản 
xuất, bám sát vào diễn biến giá 
nguyên liệu trên thị trường.

Công ty Prosport có hơn 100 
nhà cung cấp nguyên phụ liệu 
thường xuyên, chủ yếu ở khu vực 
phía Nam và các đối tác nước 
ngoài như Trung Quốc, Ấn Độ, 
Hàn Quốc… Khoảng 2 tuần trở lại 
đây, họ liên tiếp nhận được thông 
báo tăng giá từ các đối tác cung 
ứng vải Trung Quốc. Hiện nhiều 
hợp đồng mới vẫn đang tiếp tục 
được đàm phán về giá.

Theo khảo sát, các doanh 
nghiệp dệt may Việt Nam thường 
nhập khẩu từ 60 - 70% nguyên 
liệu sản xuất. Vì vậy giá nguyên 
phụ liệu hiện nay gần như phụ 
thuộc từ biến động thị trường  

thế giới.

Đáng chú ý, theo số liệu thống 
kê của Tổng cục Hải quan, trong 
8 tháng đầu năm nay, trị giá nhập 
khẩu nhóm hàng nguyên phụ 
liệu cho ngành dệt may, da giày 
tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 
2020.

Mặc dù nguyên phụ liệu tăng 
giá và chậm giao hàng, nhưng 
các doanh nghiệp dệt may chưa 
thể tăng giá thành phẩm trong 
ngắn hạn.

Hiện thời điểm này cũng đang 
là chu kỳ nước rút tăng giá nguyên 
phụ liệu trên toàn thế giới. Do 
phần lớn các doanh nghiệp đang 
phụ thuộc vào nguyên liệu nhập 
khẩu nên chi phí cho sản xuất 
cũng tăng lên, gây nhiều rủi ro.

Trích:  VTV.VN

Giá nguyên phụ liệu ngành dệt may tăng mạnh

Theo nguồn tin từ 
Fibre2fashion.com - cổng 
thông tin B2B định hướng 

thị trường dệt may toàn cầu, 
Bangladesh đang tìm cách tập 
trung vào thị trường may mặc 
bằng sợi nhân tạo do nhu cầu 
toàn cầu về hàng may mặc làm từ 
sợi tổng hợp và sợi pha đang tăng 
lên. Điều này dự kiến sẽ thúc đẩy 
xuất khẩu hàng may mặc bằng 
sợi tổng hợp của nước này trong 
vài tháng tới. 

Hiện tại, hàng may mặc bằng 
vải bông chiếm khoảng 70% tổng 
kim ngạch xuất khẩu hàng may 
mặc từ Bangladesh.

Theo Liên đoàn các nhà sản 
xuất dệt may quốc tế (ITMF), trang 
phục sợi nhân tạo chiếm khoảng 
78% thị trường quần áo thời trang 
thế giới.

Hiệp hội các nhà máy dệt 
Bangladesh (BTMA) cho biết, các 
nhà máy kéo sợi của nước này 
đang bắt đầu chuyển sang sản 
xuất sợi tổng hợp. Một số công 
ty mạnh trong ngành đã đầu tư 
vào việc thành lập các đơn vị mới 
về sợi tổng hợp và sợi pha do nhu 
cầu tăng cao từ các chủ xưởng 
may.

Noman Group, một nhà sản 
xuất dệt may lớn ở Nam Á, đang 

Bangladesh đang tìm cách thúc đẩy xuất khẩu hàng 
may mặc bằng sợi nhân tạo

Thời trang bền vững cần chuỗi 
cung ứng bền vững

Nhu cầu về các sản phẩm 
thời trang bền vững ngày 
càng lớn trong 2-3 năm 

gần đây, điển hình là việc cho ra 
mắt các bộ sưu tập sản phẩm bền 
vững - Sustainable Collection của 

các hãng thời trang lớn. Khi ngành 
công nghiệp may mặc đang chú 
ý hơn về vấn đề môi trường và 
thực hiện các bước hướng tới tính 
bền vững, một bước chủ yếu vẫn 
bị bỏ qua, đó là quy trình nhuộm.

Thực tế là mỗi năm ngành may 
mặc thải ra sông hồ khoảng 5 
nghìn tỷ lít nước thải ô nhiễm 

nặng. Nguyên liệu tái chế 
(Recycle) hay tái sử dụng (Reuse) 
sẽ không có ý nghĩa hoàn chỉnh 
nếu chúng ta tiếp tục sử dụng 
thuốc nhuộm để nhuộm hoàn 
tất vải theo phương pháp truyền 
thống, vì quá trình nhuộm là khâu 
gây ô nhiễm nhiều nhất trong 
chuỗi sản xuất may mặc.

Cleandye - công nghệ 
xanh của ngành dệt 
may Việt Nam nói 
riêng và thế giới nói 
chung trong tương lai

Người tiêu dùng ngày nay không chỉ mua một 
chiếc áo chiếc quần để mặc, họ quan tâm 
nhiều hơn đến quá trình sản xuất và tính thân 
thiện của sản phẩm.

thành lập một đơn vị sản xuất 
sợi tổng hợp với công suất sản 
xuất khoảng 100 tấn sợi tổng hợp 
mỗi ngày. Công ty cũng đang 
xây dựng một nhà máy sản xuất 
sợi pha và sợi bông với công suất 
125 tấn/ngày. Công ty đã đầu tư 
khoảng 500 crore Taka cho các 
thiết bị và sản xuất dự kiến sẽ bắt 
đầu vào tháng 10 năm 2022.

Ngoài ra, Envoy Group đã lên 
kế hoạch đầu tư 125 crore Taka để 
sản xuất khoảng 12 tấn sợi tổng 
hợp mỗi ngày. Matin Spinning 
Mills đã đầu tư 186 crore Taka để 

sản xuất sợi tổng hợp, trong khi 
Maksons Group đã lên kế hoạch 
đầu tư khoảng 1.000 crore Taka 
vào ba đơn vị kéo sợi mới tại Khu 
kinh tế Mirsarai. Square Textiles 
và Mozaffar Hossain Spinning 
Mills đã đầu tư lần lượt khoảng 30 
crore Taka và 250 crore Taka. Hiện 
tại, Bangladesh nhập khẩu hầu 
hết các loại sợi tổng hợp từ Trung 
Quốc.

Theo công cụ phân tích thị 
trường TexPro của Fibre2Fashion, 
trung bình hàng tháng xuất khẩu 
hàng may mặc nhân tạo của 

Bangladesh là 585,74 triệu USD, 
giảm đáng kể 23,08% xuống mức 
trung bình hàng tháng là 450,57 
triệu USD trong nửa đầu năm 
2021. Tuy nhiên, con số dự kiến sẽ 
tăng 9,42% trong nửa cuối năm 
2021 để đạt mức trung bình hàng 
tháng là 493 triệu USD. Vào năm 
2022, mức xuất khẩu trung bình 
hàng tháng hàng may mặc nhân 
tạo của Bangladesh dự kiến sẽ 
tăng 33,51% lên 658,22 triệu USD.

Nguồn:  VITIC
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Cleandye - nhuộm không nước, 
tương lai của ngành thời trang 
bền vững

Theo ước tính, để hoàn 
thiện màu cho 1kg vải, sẽ 
có khoảng 100 - 150 lít nước 

được sử dụng để gia công. Nhưng 
với Cleandye, con số đó là 0.

Công nghệ nhuộm Cleandye sử 
dụng C02 làm dung môi thay vì 
nước và hóa chất phân tán thuốc 
nhuộm ra nước. Cleandye nhuộm 
vải bằng cách sử dụng áp suất 
rất lớn trong máy Dyecoo, dung 
môi C02 và thuốc nhuộm nguyên 
thủy để đẩy thuốc nhuộm thẩm 
thấu hết vào vải. Sau mỗi quy 
trình nhuộm 95% C02 được thu lại 
và tái sử dụng cho lần nhuộm tiếp 
theo.

Bởi vì quy trình nhuộm được 
vận hành hoàn toàn trong máy 
DyeCoo và không sử dụng nước, 
nên môi trường nhà máy Cleandye 
khô hơn, sạch hơn, an toàn hơn và 

nguyên sơ hơn so với các nhà máy 
nhuộm truyền thống. Do cần ít 
lao động hơn và cơ giới hóa trong 
quá trình sản xuất nên chi phí vận 
hành dài hạn sẽ thấp hơn 40-60% 
so với tiêu chuẩn ngành.

0 lít nước sử dụng, 0 hoá chất 
thải ra môi trường - hứa hẹn cho 
một tương lai xanh

Cleandye là công nghệ 
nhuộm được phát triển 
bởi công ty Dyecoo, Hà Lan 

- với 15 năm kinh nghiệm trong 
lĩnh vực công nghệ CO2. Công 
nghệ được phát triển bởi công ty 
này đã được cấp bằng sáng chế 
về việc chứng minh sử dụng CO2 
lỏng thay cho nước trong khâu 
nhuộm vải.

Tại Việt Nam, nhà máy nhuộm 
sạch CleanDye đầu tiên đã được 
khai trương tại Tp. Hồ Chí Minh 
vào ngày 12 tháng 4 năm 2019 bởi 
Patrick & Olaf Lohle, cả hai doanh 

nhân ngành dệt may, cùng với 
nhà đầu tư BonPrix hợp tác với 
DGGF của Hà Lan.

Nhà máy này với 12 máy nhuộm 
DyeCoo và là nhà máy đầu tiên 
được đặt tại Khu Công Nghiệp 
Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, 
Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh, 
cung cấp cho các khách hàng 
trên thế giới những sản phẩm 
may mặc được nhuộm sạch đúng 
nghĩa. Nhà máy này được xây 
dựng để trở thành nhà máy điển 
hình trong ngành công nghiệp 
dệt nhuộm bền vững.

Do tính mới của công nghệ cũng 
như nguồn cung cấp có giới hạn, 
chưa có sản phẩm ứng dụng 
Cleandye được bán rộng rãi. Tại 
Việt Nam, hiện Coolmate đang là 
thương hiệu có dòng sản phẩm 
được áp dụng công nghệ này.

Nguồn:  Báo Dân Việt 

Xem xét miễn trừ biện pháp 
chống bán phá giá đối với sản 
phẩm sợi polyester filament 
nhập khẩu

Trước 17h ngày 18/11/2021, các doanh nghiệp đề 
nghị miễn trừ biện pháp chống bán phá giá (CBPG) 
đối với một số sản phẩm sợi polyester filament 
nhập khẩu có thể gửi hồ sơ tới Cổng dịch vụ công 
trực tuyến theo địa chỉ: https://dichvucong.moit.
gov.vn hoặc Cục Phòng vệ thương mại (PVTM).

Ngày 19/10/2021, Cục PVTM 
(Bộ Công Thương) phát đi 
thông báo về việc cơ quan 

này bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đề 
nghị miễn trừ áp dụng biện pháp 
CBPG đối với một số sản phẩm 
sợi polyester filament xuất xứ từ 
Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và 

Malaysia (mã số vụ việc: AD10).

Theo Điều 10 Thông tư 37/2019/
TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ 
Công Thương quy định chi tiết 
một số nội dung về các biện pháp 
phòng vệ thương mại, Bộ trưởng 
Bộ Công Thương sẽ xem xét miễn 

trừ áp dụng biện pháp phòng vệ 
thương mại tạm thời, biện pháp 
phòng vệ thương mại chính thức 
đối với một số hàng hóa nhập 
khẩu bị áp dụng biện pháp phòng 
vệ thương mại thuộc một trong 6 
trường hợp:

1. Một là, hàng hóa 
trong nước không 
sản xuất được. 

2. Hai là, hàng hóa có 
đặc điểm khác biệt 
với hàng hóa sản 
xuất trong nước 
mà hàng hóa sản 
xuất trong nước đó 
không thể thay thế 
được. 

3. Ba là, hàng hóa 
là sản phẩm đặc 
biệt của hàng hóa 
tương tự hoặc hàng 
hóa cạnh tranh trực 
tiếp được sản xuất 
trong nước.

4. Bốn là, hàng hóa 
tương tự, hàng hóa 
cạnh tranh trực tiếp 
được sản xuất trong 
nước không được 
bán trên thị trường 
trong nước trong 
cùng điều kiện 
thông thường.

5. Năm là, hàng hóa 
tương tự, hàng hóa 
cạnh tranh trực 
tiếp được sản xuất 
trong nước không đáp ứng 
đủ lượng sử dụng trong nước.

6. Sáu là, hàng hóa nhập khẩu 
nằm trong tổng lượng đề 
nghị miễn trừ quy định từ 
khoản 1 đến khoản 5 Điều này 
phục vụ mục đích nghiên cứu, 
phát triển và các mục đích phi 
thương mại khác.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 
16 Thông tư 37/2019/TT-BCT, Cục 
PVTM thông báo để các doanh 
nghiệp đáp ứng các điều kiện 
được miễn trừ xem xét nộp hồ 
sơ đề nghị miễn trừ áp dụng 
biện pháp CBPG đối với một số 
sản phẩm sợi polyester filament 
xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, 
Indonesia và Malaysia bao gồm 
các tài liệu được quy định tại Điều 
14 và Phụ lục III Thông tư 37/2019/
TT-BCT.

Căn cứ Khoản 3 Điều 16 Thông 
tư 37/2019/TT-BCT, các doanh 
nghiệp gửi Hồ sơ đề nghị miễn trừ 
tới Cổng dịch vụ công trực tuyến 
theo địa chỉ: https://dichvucong.
moit.gov.vn hoặc tới Cục PVTM 
trước 17h ngày 18/11/2021.

Trước đó, ngày 13/10/2021, Bộ 
trưởng Bộ Công Thương đã ban 
hành Quyết định số 2302/QĐ-BCT 
về việc áp dụng thuế CBPG chính 
thức đối với một số sản phẩm sợi 
polyester filament có xuất xứ từ 
Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và 
Malaysia.

Sản phẩm sợi polyester filament 
bị áp dụng thuế CBPG thuộc 
mã HS: 5402.33.00; 5402.46.00; 
5402.47.00.

Mức thuế CBPG được áp dụng 
đối với các tổ chức, cá nhân sản 
xuất và xuất khẩu của Ấn Độ 
là 54,90%; Indonesia là 21,94%; 

Malaysia là 21,23%; Trung Quốc từ 
3,36% - 17,45%.

Thời gian áp dụng thuế CBPG 
chính thức là 05 (năm) năm kể từ 
ngày Quyết định áp dụng thuế 
CBPG chính thức có hiệu lực (trừ 
trường hợp được thay đổi, gia 
hạn theo Quyết định khác của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương).

Nguồn: Tạp Chí Kinh Tế           
Việt Nam
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COTTON USA SOLUTIONS™
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN GIÚP TĂNG

LỢI NHUẬN SAU ĐẠI DỊCH 

Chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục đối mặt với ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19, với những thách thức 
mới phát sinh liên tục khi ngành dệt may đang trong 
giai đoạn hồi phục. Đối với nhà máy và nhà sản xuất, 
những thách thức này ảnh hưởng đến hoạt động và 
nguồn lực cũng như mối quan hệ với nhãn hàng và 
nhà bán lẻ.

Quan ngại về “tương lai” và những tác động lâu 
dài của đại dịch Covid chắc chắn là vấn đề được quan 
tâm hàng đầu của các nhà quy hoạch chuỗi cung 
ứng. Họ sẽ cần áp dụng các chiến lược mới về chi phí, 
thời gian và chất lượng để đảm bảo hoạt động bền 
vững của chuỗi cung ứng trong tương lai.

Nhưng các nhà sản xuất và doanh nghiệp có thể 
làm gì trong thời gian tới để đạt được thành công và 
thậm chí tăng lợi nhuận sau đại dịch? Khi mà du lịch, 
hội họp và hoạt động bị hạn chế do dịch Covid-19, các 
giải pháp để tối đa hóa hiệu suất hoạt động có vẻ kém 
khả thi hơn nếu không có các nguồn lực và công cụ 
truyền thống. Tuy nhiên, COTTON USA đã phát triển 
một chương trình có thể giúp lãnh đạo doanh nghiệp 
xác định được các giải pháp cần thực hiện ngay — 
ngay cả trên nền tảng trực tuyến — giúp định vị doanh 
nghiệp của họ một cách phù hợp để đạt được thành 
công lâu dài: COTTON USA SOLUTIONS™.

Đối với nhà máy và nhà sản xuất sử dụng bông Mỹ, 
COTTON USA SOLUTIONS™ là chương trình tư vấn kỹ 
thuật đầu tiên trong ngành bông. Nó cung cấp các 
dịch vụ công nghệ và dữ liệu tiên tiến, được dẫn đầu 
bởi một nhóm các chuyên gia đẳng cấp thế giới, để 
đánh giá và tư vấn cho hoạt động kinh doanh của    
quý vị

Một trong những chương trình phù hợp nhất 
cho môi trường trực tuyến ngày nay là Virtual Mill 
Doctor™ —một phương thức trực tuyến để triển khai 
Mill Consult 1:1 dễ dàng, đã được chứng 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 Interna-
tional (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 SOLU-
TIONS™ 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 
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.

Đánh giá chiến 
lược ngay lập 
tức sau chuyến 
thăm của COT-
TON 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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Các chỉ số sản xuất công nghiệp

Ngày 25/9/2021, Thủ 
tướng ban hành Quyết 
định 27/2021/QĐ-TTg 

về việc giảm tiền thuê đất 
của năm 2021 đối với các đối 
tượng bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19.

Cụ thể, đối tượng được 
giảm tiền thuê đất của năm 
2021 là:

Tổ chức, đơn vị, doanh 
nghiệp, hộ gia đình, cá nhân 
đang được Nhà nước cho 
thuê đất trực tiếp theo Quyết 
định hoặc Hợp đồng của 
cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền dưới hình thức trả tiền 
thuê đất hàng năm.

Về mức giảm tiền thuê đất:

- Giảm 30% tiền thuê đất 
phải nộp của năm 2021, 
không thực hiện giảm trên số 
tiền thuê đất còn nợ của các 
năm trước năm 2021 và tiền 
chậm nộp (nếu có).

- Mức giảm tiền thuê đất 
này được tính trên số tiền 
thuê đất phải nộp của năm 
2021 theo quy định của pháp 
luật.

Trường hợp người thuê đất 
đang được giảm tiền thuê đất 
theo quy định thì mức giảm 
30% tiền thuê đất được tính 
trên số tiền thuê đất phải nộp 
sau khi đã được giảm theo 
quy định của pháp luật.

Quyết định 27/2021/QĐ-TTg 
có hiệu lực từ ngày 25/9/2021.

Nguồn: Thư Viện Pháp Luật

Giảm 30% tiền thuê đất của 
năm 2021 cho nhiều trường 
hợp
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Cần sớm có Nghị định khoanh nợ 
“cứu” doanh nghiệp

Trong thời gian qua,   
Chính phủ, Bộ Tài chính 
và Ngân hàng Nhà nước 
(NHNN) đã có những chỉ 
đạo rất sát sao trong 
triển khai chính sách cơ 
cấu lại các khoản nợ cho 
doanh nghiệp, người dân 
chịu ảnh hưởng của dịch 
COVID-19.

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng 
Việt Nam đánh giá, thực tế, ngành ngân hàng đã vào cuộc sát sao, 
giúp doanh nghiệp tồn tại và hoạt động trong suốt thời gian phòng 
chống dịch, điển hình là các Thông tư 01, Thông tư 03 và Thông tư 
14 được ban hành nhằm cơ cấu nợ, miễn giảm lãi suất.

Bên cạnh đó, NHNN cũng 
ban hành chính sách cho 
vay tái cấp vốn với các 

doanh nghiệp vay trả lương cho 
người lao động ngừng việc và 
cho vay tái cấp vốn đối với ngành 
Hàng không.

“Theo tôi, cần phải có cơ chế 
làm sao để tạo điều kiện cho các 
tổ chức tín dụng tiếp cận được 
khách hàng trên nền tảng nợ 
xấu, mà không được hạ chuẩn 
cho vay. Trong đó, Nghị định 55 và 
Nghị định 116 cần được sửa đổi, bổ 
sung là các tổ chức tín dụng được 
xem xét với những khoản nợ phát 
sinh trong bối cảnh thiên tai, dịch 
bệnh.

Còn việc ngân hàng cho vay tái 
cấp vốn là không hiệu quả. Hiện 
nay, các tổ chức tín dụng đang 
thừa vốn, thanh khoản dồi dào 
nhưng hạn mức tín dụng hạn 
chế, vì cần phải kiểm soát lạm 
phát”, ông Hùng đề xuất.

Cũng theo vị đại diện Hiệp hội 

Ngân hàng, câu chuyện về quỹ 
bảo lãnh chúng ta đặt ra về mặt 
lý thuyết, nhưng liệu có hiệu quả 
hay không, vì sao Bộ Kế hoạch 
Đầu tư đã có quỹ bảo lãnh doanh 
nghiệp nhỏ và vừa và một số địa 
phương cũng có quỹ này, nhưng 
thời gian vừa qua hoạt động rất 
kém hiệu quả, thậm chí dùng 
tiền đó để gửi ngân hàng, hoặc 
ủy quyền cho ngân hàng đầu tư, 
gần như không thể hiện được vai 
trò của mình.

“Đến nay, tiếp tục đề nghị thành 
lập một quỹ bảo lãnh cấp quốc 
gia, vậy trong bối cảnh doanh 
nghiệp cần vốn ngay để đáp 
ứng nhu cầu sản xuất, thì doanh 
nghiệp phải đi gặp các quỹ bảo 
lãnh, từng khâu từng cấp làm 
thủ tục, liệu khoảng thời gian nào 
doanh nghiệp mới có thể tiếp cận 
vốn được? Cho nên, chính sách là 
vấn đề quan trọng nhất, cơ chế 
phải làm sao để tổ chức tín dụng 
mạnh dạn cho vay, nếu tổ chức tín 
dụng thiếu vốn thì NHNN sẽ cho 

vay tái cấp vốn để hỗ trợ doanh 
nghiệp. Do đó, Chính phủ nên có 
nghị định khoanh nợ cho những 
doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng 
nề vì COVID-19”, ông Hùng nói.

Đồng quan điểm đó, ông Phạm 
Xuân Hoè, Nguyên Phó viện 
trưởng Viện Chiến lược Ngân 
hàng Nhà nước cho rằng, nên 
sớm có Nghị định của Chính phủ 
mà đã từng có tiền lệ như Nghị 
định số 55 về phát triển nông 
nghiệp nông thôn, đó là câu 
chuyện “khoanh nợ” lại. Vì đến 
nay, nền kinh tế đã có sự tích tụ nợ 
xấu trong nhiều năm, nếu bây giờ 
cứ tiếp tục làm bài toán giãn nợ, 
giữ nguyên nhóm nợ và bồi tiếp 
lên, thì sẽ vẫn tiềm ẩn các nguy cơ 
gây nguy hiểm và cần có bài toán 
giải quyết một cách căn cơ.

“Đồng thời, Nghị định về 
khoanh nợ là hợp lý, nhưng lại bao 
hàm hai vấn đề đó là: Thứ nhất, 
đến nay chúng ta chưa công bố 
tình hình đại dịch, mặc dù dịch 
bệnh xảy nghiêm trọng tại khu 
vực phía Nam như TP. Hồ Chí 
Minh, Bình Dương,..Trong khi đây 
là căn cứ để tuân thủ chính sách 
có khoanh nợ hay không khoanh 
nợ. Thứ hai, cần bàn về chính sách 
mới như thế nào khi tiền trong 
ngân hàng đang dồi dào thanh 
khoản”, ông Hoè nêu.

Trích: Tạp chí Diễn đàn       
Doanh nghiệp

Thiếu hụt lao động khi “bình thường 
mới”: Giải pháp nào để giữ chân 
nguồn nhân lực

Làn sóng dịch bệnh lần thứ 4 bùng phát đã càn quét nhiều tỉnh 
thành trên cả nước, nhất là TPHCM và các tỉnh thành phía nam 
khiến thị trường lao động đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng. 
Sau thời gian khá dài thực hiện giãn cách xã hội, lượng người di 
chuyển ồ ạt về quê từ TPHCM và các tỉnh phía nam là dấu hiệu cho 
thấy nguy cơ thiếu hụt lao động ở nhiều doanh nghiệp...

Theo kết quả khảo sát của 
Tổng cục Thống kê về 
đánh giá tác động của dịch 

Covid-19 trên phạm vi toàn quốc 
cho thấy, trong số 22.764 doanh 
nghiệp có 17,8% doanh nghiệp bị 
thiếu lao động. Tỷ lệ doanh nghiệp 
thiếu hụt lao động cao nhất được 
ghi nhận ở vùng Đông Nam Bộ, 
với 30,6%. Trong đó, những tỉnh 
thiếu hụt cao là Bình Dương 
(36,9%); Bình Phước (34,4%) và 
TP.HCM là 31,8%.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở 
Lao động – Thương binh và Xã hội 

TP HCM, cho biết thành phố hiện 
có trên 470.000 doanh nghiệp 
đang đăng ký hoạt động, trong 
đó trên 15.000 doanh nghiệp FDI 
với hơn 3,2 triệu công nhân. Tuy 
nhiên, do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19, 5 tháng qua tỷ lệ lao 
động nghỉ làm hưởng bảo hiểm 
thất nghiệp của TP.HCM khoảng 
trên 100.000 người và 500.000 lao 
động nghỉ làm.

Từ ngày 1/10 đến hết tháng 
11/2021, Trung tâm Dịch vụ việc 
làm thanh niên TP.HCM cũng tổ 
chức chương trình Tiếp sức người 

Lượng người di chuyển 
ồ ạt về quê từ TPHCM và 
các tỉnh phía nam là dấu 
hiệu cho thấy nguy cơ 
thiếu hụt lao động ở nhiều 
doanh nghiệp...
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lao động với gói việc làm “3 trong 
1” gồm: giới thiệu việc làm, hỗ trợ 
tìm nhà trọ, xét nghiệm Covid-19 
miễn phí, nhằm hỗ trợ người lao 
động yên tâm đến, ở lại thành 
phố làm việc.

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho 
người lao động di chuyển trở lại 
TP.HCM làm việc, các đơn vị chức 
năng của thành phố cũng đã 
lên phương án phối hợp với các 
tỉnh, thành phố trong tổ chức vận 
chuyển, đưa người lao động đến 
thành phố làm việc trong tình 
hình mới được thuận lợi, đảm bảo 
an toàn phòng dịch.

Tại một thị trường lao động sôi 
động khác cũng chịu tác động 
lớn của làn sóng dịch bệnh là Bình 
Dương, ông Phạm Văn Tuyên, Phó 
Giám đốc Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội tỉnh cập nhật dự 
báo Bình Dương có thể thiếu hụt 
40.000-50.000 lao động.

Lãnh đạo Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội Bình Dương chia sẻ, 

hiện các doanh nghiệp trên địa 
bàn bắt đầu hoạt động lại, vì vậy, 
trong thời gian tới, để thực hiện 
tốt vấn đề cung ứng lao động 
cho doanh nghiệp nhằm phục 
hồi sản xuất, tỉnh Bình Dương sẽ 
thực hiện tốt công tác an sinh xã 
hội. Đến nay, Bình Dương đã chi 
hỗ trợ nhà trọ, nhu yếu phẩm cho 
người dân và công nhân lao động 
với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, chi 
hỗ trợ cho người lao động bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh với số tiền 
khoảng 900 tỷ.

Ngoài ra, khi doanh nghiệp bắt 
đầu hoạt động, tỉnh sẽ triển khai 
Nghị quyết 68 về hỗ trợ đào tạo 
và đào tạo lại tay nghề cho người 
lao động, đồng thời chỉ đạo Trung 
tâm dịch vụ việc làm kết nối chặt 
chẽ với doanh nghiệp để kết nối 
người lao động nhanh chóng tìm 
được việc làm và giải quyết vấn 
đề nguồn nhân lực cho doanh 
nghiệp.

GIẢI PHÁP NÀO ĐỂ GIỮ CHÂN 
LAO ĐỘNG?

Làn sóng dịch bệnh quét qua 
để lại nhiều hệ lụy, với các doanh 
nghiệp thì bài toán trước mắt 
chính là thiếu hụt nguồn lao 
động lớn khi một lượng người đã 
di chuyển về quê. Ông Vũ Minh 
Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân 
và Công đoàn, Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam đánh giá, việc 
dịch chuyển là nhu cầu chính 
đáng của người lao động, do đó 
các địa phương cần tạo điều kiện, 
có chính sách hỗ trợ để họ về quê.

Theo ông Tiến, làn sóng lao 
động đổ về quê sẽ tác động 
mạnh mẽ tới thị trường lao động. 
Ghi nhận của Viện Công nhân và 
Công đoàn, thời điểm hiện tại, 
hầu hết các doanh nghiệp ở khu 
vực phía Nam vẫn đang sản xuất 
cầm chừng ở công suất bằng 30 
- 40%, nếu như tình trạng sản 
xuất khôi phục cao hơn sẽ rất khó 
khăn trong vấn đề lao động.

Ông Tiến nhận định, nếu để 
khôi phục đứt gãy chuỗi cung 
ứng nguyên vật liệu phải mất 
từ 3-9 tháng, song để khôi phục 
nguồn nhân lực, cả lao động phổ 
thông và lao động có tay nghề, 
những vị trí lao động kỹ thuật, 
phụ trách chuyên môn sẽ phải 
gặp khó khăn và thời gian gấp 3 
lần như thế. Thậm chí, nếu sau 
dịch, doanh nghiệp chỉ cần khôi 
phục sản xuất từ 70% trở lên, đã 
có thể phải đối mặt với tình trạng 
khan hiếm lao động phổ thông 
trầm trọng hơn trước rất nhiều.

Để thu hút và giữ chân được 
nguồn lao động, theo ông Tiến, 
doanh nghiệp cần có những cam 
kết rõ ràng hơn về mức lương, 
thưởng, tiền lương làm thêm 
giờ…cũng như đảm bảo người lao 
động có một điều kiện làm việc 
an toàn…

Còn theo TS Nguyễn Thị Lan 
Hương, nguyên Viện trưởng Viện 
Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã 

hội), sau khi người lao động rời 
TP.HCM và các tỉnh thành phía 
Nam về quê, chính quyền địa 
phương cần thực hiện ngay các 
giải pháp về việc làm ngắn hạn. 
Đồng thời, cần khảo sát nhu cầu 
tìm việc của người lao động cũng 
như nhu cầu tuyển dụng của 
doanh nghiệp để có cơ sở dữ liệu 
kết nối việc làm, giúp người lao 
động sớm thoát khỏi tình trạng 
thất nghiệp.

Theo Bộ Lao động – Thương 
binh và Xã hội, hiện Bộ này đang 
khẩn trương xây dựng đề án khôi 
phục và phát triển thị trường lao 
động, nhằm xây dựng giải pháp 
giúp giữ chân người lao động, 
thu hút người lao động đã về quê 
tiếp tục quay trở lại thị trường lao 
động, và giải pháp hỗ trợ điều tiết 
bổ sung lực lượng lao động cho 
những ngành nghề, lĩnh vực, địa 
bàn cấp bách và đặc thù cần phải 
ưu tiên.

Trích: Tạp Chí Kinh Tế Việt Nam

Thời gian thu phí hạ tầng cảng biển TP. HCM được đề nghị giãn thêm 6 tháng, bắt đầu thu vào ngày 
1/4/2022, tương ứng 2.205 tỷ đồng tiền phí dự thu để hỗ trợ doanh nghiệp vượt “bão” Covid-19.

Ngày 19/10, tại kỳ họp thứ ba Hội đồng Nhân 
dân TP. HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các 
đại biểu thông qua Nghị quyết về lùi thời gian 

thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công 
trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa 
khẩu cảng biển (thu phí hạ tầng cảng biển) trên địa 
bàn thành phố đến ngày 1/4/2022, thay vì từ ngày 
1/10/2021.

Đây là lần thứ 2 Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí 
Minh quyết định lùi thời gian thu phí hạ tầng cảng 
biển do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và cũng là góp 
phần hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh 
doanh do tác động của dịch bệnh.

Trường hợp thành phố chưa thu phí trong 6 tháng 
thì khoản thu dự kiến 1.482 tỷ đồng xem như hỗ 
trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, doanh 
nghiệp xuất nhập khẩu để đảm bảo thực hiện tốt 
mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng chống dịch 
Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Trước đó, ngày 25/6, Hội đồng Nhân dân thành 
phố đã thông qua Nghị quyết lùi thời gian bắt đầu 
thu phí hạ tầng cảng biển đến ngày 1/10.

Nhờ giãn 3 tháng thu phí hạ tầng cảng biển so 
với mốc thời gian dự kiến là 1/7/2021, số tiền dự thu 
là 723 tỷ đồng xem như là một khoản hỗ trợ doanh 
nghiệp sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp xuất 
nhập khẩu để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, 
vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa 
phát triển kinh tế - xã hội.

Đối tượng áp dụng thu phí hạ tầng cảng biển là 
tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa tạm nhập-tái 
xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, 
hàng quá cảnh; tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng 
hóa nhập khẩu, xuất khẩu sử dụng công trình kết 
cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố 
bao gồm: mở tờ khai hải quan tại TP. Hồ Chí Minh và 
ngoài thành phố.

Theo Nghị quyết số 10/2020/NQ- HĐND ngày 
09/12/2020 về mức thu phí sử dụng công trình kết 
cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng 
trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP. 
Hồ Chí Minh do Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh 
ban hành, mức thu phí hạ tầng cảng biển thấp nhất 
là 15.000 đồng mỗi tấn và cao nhất 4,4 triệu đồng với 
container 40 feet.

Cụ thể, đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng gửi 
kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, 
áp dụng mức thu 50.000 đồng/tấn đối với hàng 
lỏng, hàng rời không đóng trong container; 4,4 triệu 
đồng đối với container 40ft và 2,2 triệu đồng với 
container 20ft.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu 
mở tờ khai ngoài TP. Hồ Chí Minh sẽ áp dụng mức 
500.000 đồng/container 20ft; 1 triệu đồng/container 
40ft và 30.000 đồng/tấn đối với hàng lỏng, hàng rời 
không đóng trong container.

Trong khi đó, hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất 
khẩu mở tờ khai tại TP. Hồ Chí Minh, áp dụng mức 
thu là 250.000 đồng/container 20ft; 500.000 đồng/
cont với container 40ft và 15.000 đồng/tấn đối với 
hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container.

Trích: Tạp Chí Kinh Tế Việt Nam

Lùi thu phí cảng biển TP. HCM lần 2, trợ lực hơn 2.200 tỷ 
giúp doanh nghiệp vượt “bão” Covid-19



18 19

Trong báo cáo mới công bố, tăng trưởng kinh 
tế Việt Nam được IMF dự báo khá khả quan, 
lần lượt đạt mức 3,8% và 6,6% vào năm 2021, 

2022. Tại khu vực Đông Nam Á, Singapore được 
dự báo tăng trưởng mạnh nhất với mức 6% năm 
nay, năm ngoái nước này tăng trưởng âm 5,4%.

Trung Quốc và Ấn Độ kỳ vọng sẽ có mức tăng 
trưởng ấn tượng năm nay. Tổ chức này đưa ra 
mức dự báo 8% với Trung Quốc và 9,5% với Ấn Độ. 
Trong khi đó, Nhật Bản và Hàn Quốc được dự báo 
tăng lần lượt 2,4% và 4,3%. 

Trong báo cáo, IMF nhận định quá trình phục 
hồi kinh tế thế giới vẫn đang tiếp diễn nhưng 
nhiều động lực trở nên suy yếu, bị cản trở bởi biến 
chủng Delta. Đại dịch bùng phát mạnh ở các 
quốc gia vốn là mắt xích quan trọng trong chuỗi 
cung ứng toàn cầu khiến tình trạng gián đoạn 
nguồn cung kéo dài hơn, nguy cơ xảy ra lạm phát 
ở nhiều quốc gia. Nhìn chung, IMF cho rằng rủi 
ro với triển vọng kinh tế có thể tăng lên. Các lựa 
chọn chính sách trở nên khó khăn hơn và dư địa 
chính sách còn ít.

So với dự báo đưa ra hồi tháng 7, trong báo báo 
lần này, IMF giảm nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế 
toàn cầu năm nay xuống 5,9% và giữ nguyên mức 
dự báo 4,9% cho năm sau.

Nguồn: Doanh Nghiệp Niêm Yết

Theo Container xChange, một nền tảng trực tuyến cho thuê và kinh doanh container vận chuyển, giá 
bán trung bình của một container 40 feet ở Trung Quốc đã giảm 22,5% kể từ cuối tháng 9, xuống 
còn 6.598 USD trong tuần giữa tháng 10. Đối với hoạt động cho thuê container, dữ liệu của Container 

xChange cho thấy phí nhận hàng cho thuê một chiều trung bình đối với chặng Trung-Mỹ đã giảm 35% 
trong kỳ nghỉ “tuần lễ vàng” kéo dài 7 ngày ở Trung Quốc vào đầu tháng 10 xuống 1.800 USD.

Johannes Schlingemeier, đồng sáng lập Container xChange, cho biết: Giá giảm cho thấy sự an ủi tạm 
thời trong cuộc khủng hoảng thiếu container toàn cầu. Có khả năng xu hướng này sẽ tiếp tục bởi vì đã đi 
qua nửa khoảng thời gian bận rộn nhất của ngành vận tải biển. Theo Container xChange, 46 cảng trên toàn 
cầu đã trải qua một đợt giảm giá container trung bình ở mức vừa phải. Các điểm nóng bao gồm Trung 
Quốc, Việt Nam và Mỹ. Các nhà bán lẻ đang tìm cách tích trữ hàng trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và giá giảm 
có thể trở thành bình thường mới kể từ đây. Đây có thể là một dấu hiệu rất sớm cho thấy sự ổn định của 
thị trường. Christian Roeloffs, cũng là đồng sáng lập của Container xChange, cho biết việc giảm giá cũng 
có thể là tạm thời do các nhà máy đóng cửa trong kỳ nghỉ tuần lễ vàng ở Trung Quốc. Việc điều chỉnh giá 
tại các thị trường container đồng thời với việc giảm chi phí vận chuyển hàng hóa giữa Trung Quốc và Mỹ. 
Chi phí hoặc giá cước vận chuyển, trái ngược với chi phí của một container, đề cập đến mỗi đơn giá để vận 
chuyển hàng hóa.

Trích: Báo Công Thương

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng 
trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021 đạt 
mức 3,8%, năm 2022 đạt 6,6%. Mức dự 
báo này là cao hơn hẳn so với nhóm 4 
nước còn lại gồm Thái Lan, Indonesia, 
Philippines và Malaysia.

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay dẫn đầu nhóm 5 
nước Đông Nam Á, dự báo GDP đạt 3,8%

Thủ tướng ban hành Quyết định 28/2021/QĐ-
TTg ngày 01/10/2021 về thực hiện chính sách 
hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động bị ảnh 

hưởng Covid-19. Trong đó, hướng dẫn giảm mức 
đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) xuống 0% 
trong 12 tháng như sau:

Đối tượng được hỗ trợ

Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 
Luật Việc làm đang tham gia BHTN trước ngày 
01/10/ 2021, không bao gồm các trường hợp sau:

• Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

• Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà 
nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định 
tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP và các quy định 
pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn 
vị sự nghiệp công lập.

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được 
giảm đóng thì gửi cơ quan BHXH 01 bản sao văn bản 
của cơ quan có thẩm quyền về việc đơn vị sự nghiệp 
công được phân loại tự chủ tài chính theo quy định 
tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP và các quy định pháp 
luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự 
nghiệp công lập.

Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện 
không nhận hỗ trợ.

Giảm mức đóng và thời gian thực hiện

• Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền 
lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng 
đang tham gia BHTN.

• Thời gian thực hiện giảm mức đóng: 12 tháng, kể 
từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/ 2022.

• Hằng tháng, trong thời gian từ 01/10/2021 đến 
hết 30/9/2022, cơ quan BHXH thực hiện giảm 
mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương tháng của 
những NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia 
BHTN thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao 
động.

Quyết định 28/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 
01/10/2021. 

Nguồn: Thư Viện Pháp Luật

Giảm mức đóng BHTN xuống 
0% trong 12 tháng cho nhiều 
đối tượng

Giá container vận chuyển đã giảm lần đầu tiên trong năm nay sau khi tăng vọt 
lên mức cao lịch sử do mùa xuất khẩu Giáng sinh của Trung Quốc chậm lại, tạo 
ra thời gian nghỉ ngơi tạm thời cho các nhà xuất khẩu.



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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Sự kiện “LỰA CHỌN SỬ DỤNG 
BÔNG ĐỂ MANG LẠI HIỆU QUẢ 
CAO NHẤT CHO NHÀ MÁY SỢI”

Chiều ngày 08.10.2021, 14:00 theo giờ Việt 
Nam, sự kiện trực tuyến “LỰA CHỌN SỬ 
DỤNG BÔNG ĐỂ MANG LẠI HIỆU QUẢ CAO 

NHẤT CHO NHÀ MÁY SỢI” do Hiệp hội Bông Sợi 
Việt Nam (VCOSA) tổ chức dưới sự hợp tác và hỗ 
trợ của Hiệp hội Bông Mỹ (CCI) đã diễn ra với sự 
tham dự của các khách mời đến từ doanh nghiệp 
sợi Việt Nam cùng các diễn giả, chuyên gia hàng 
đầu trong ngành.

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia kỹ 
thuật kéo sợi hàng đầu thế giới từ Đội ngũ kỹ thuật 
CCI, và đại diện nhà máy kéo sợi Việt Nam với hơn 
36 năm kinh nghiệm quản lý và vận hành nhà máy 
kéo sợi. Sự kiện lần này tập trung vào các vấn đề 
chính liên quan đến việc lựa chọn bông chất lượng 
và quản lý bàn bông được đúc rút ra từ khóa học 
làm chủ nhà máy. Các thông tin tập trung vào 

việc giúp các doanh nghiệp kiểm soát chất lượng 
nguyên liệu và quản lý tốt công đoạn cung bông 
nhằm tối ưu hóa lợi nhuận đạt được. Ngoài ra hội 
thảo cũng mang đến các cơ hội giao lưu và trao 
đổi kinh nghiệm của chuyên gia nhiều năm trong 
công tác vận hành và quản lý công ty sợi hàng đầu.

Ngoài các câu hỏi và trả lời đã được các chuyên 
gia chia sẻ cụ thể tại Phiên tọa đàm của Webinar, 
Ban Tổ chức còn bổ sung một số câu hỏi trọng tâm 
và trả lời chi tiết của các chuyên gia, được liệt kê 
ngay dưới đây.

Phiên tọa đàm gồm có các thành viên ông 
Thavasi Vijayakumar, TS. Muhammad Tausif, ông 
Neeraj Bhardwaj và ông Lê Hà Trung với sự điều 
phối của ông Võ Mạnh Hùng.

HỎI: Ở bảng tương tác lựa chọn bông. Trong 
bản demo, mic được sử dụng có vẻ rất cao đối 
với sợi chi số 28-32. Trung bình Mic là 4.8 (4.2-
5.2) và Mic dưới 4.2 chỉ được sử dụng cho sợi OE. 
Nó rất khác so với những gì chúng tôi đã học và 
làm được trong nhà máy của tôi. Nó chỉ dành cho 
bông Mỹ? Ông có thể giải thích thêm?

ĐÁP: Bảng lựa chọn bông tương tác đề xuất 
micronaire trung bình 4,8 (phạm vi 4,2-5,2) cho chi 
số Ne 28-32 sợi chải kỹ dùng cho vải dệt kim với 
“Công nghệ kéo sợi Compact”.

Trong phần trình bày, điều này đã có giải thích 
rằng đây là giá trị lớn nhất có thể được dùng làm giá 
trị trung bình. Giá trị trung bình có thể nằm trong 
khoảng từ 4,5 đến 4,8. Phạm vi giá trị trung bình 
cho các tham số khác nhau sẽ được bao gồm trong 
tương lai.

Sự kết hợp này trước đây đã được thử nghiệm với 
số lượng lớn cho dệt kim. Đối với sợi open-end, giá 
trị micronaire thấp hơn được ưu tiên vì số lượng xơ 
trong tiết diện sợi cao hơn mong muốn.

Do đó, với khái niệm lựa chọn bông, giá trị 
micronaire thấp hơn 4,2 có thể được sử dụng cho 
open-end. Như đã được giải thích trong bài thuyết 
trình, tất cả các khuyến nghị của chúng tôi đều 
dành riêng cho sợi bông Mỹ chất lượng cao 100%.

HỎI:  

1. Độ dính xơ bông. Chúng tôi không có thiết 
bị tinh vi như ông đề cập. Chúng tôi kiểm tra 
nhiệt. Ông có thể tư vấn?

2. Mẫu kiểm nghiệm phù hợp là gì/kích thước? 
Mỗi chuyến hàng, mỗi lô, mỗi cont. hay từng 
kiện bông?

3. Quá trình nào bị ảnh hưởng nhiều nhất do 
bông có đường? Và chất lượng bị ảnh hưởng 
như thế nào trong quá trình đó?

4. Chúng ta phải làm gì nếu chỉ tìm thấy bông 
có độ đường trong quá trình sản xuất?

ĐÁP: Sau đây là cách tiếp cận được đề xuất dành 
cho kiểm tra lá nhôm:

 o Rải 3 gam bông trên giấy nhôm khổ A4.

 o Phủ một lớp giấy nhôm khác lên phần bông đã 
rải và phân bố đều.

 o Ép toàn bộ khối bông đã phủ giấy nhôm bằng 
bàn ủi nóng trong 2-3 phút.

 o Lấy bông ra và đếm số điểm bông dính vào giấy 
nhôm.

 o Số điểm: 0-3 không có đường / 4-7 độ đường 
vừa phải / >8 độ đường rất cao.

 o Nên tiến hành tối đa ba phép thử trên mỗi kiện 
hàng với mẫu được lấy từ các phần khác nhau 
của kiện hàng.

Thử độ đường của bông để nhận biết các kiện có 
bông có đường. Khi mỗi kiện đã được kiểm tra, bạn 
có thể trộn bông có đường và không đường trên 
bàn bông để quản lý quá trình xử lý bông. Con số 
này được đề xuất là không quá 10%. Bạn cũng có 
thể xử lý những kiện nghi ngờ hoặc đã được xác 
định có đường bằng cách tăng thời gian lưu kho. 

Đặc biệt, độ dính do lượng đường thực vật cao có 
thể được giảm bớt bằng cách bảo quản bông trong 
khoảng sáu tháng.

Để kiểm soát quá trình, chúng tôi có thể đề xuất 
các chiến lược sau:

 o Tăng cường làm sạch: Sẽ rất hữu ích nếu bạn 
làm sạch bông trong nhà máy ở giai đoạn đầu. 
Công đoạn làm sạch sơ bộ phải loại càng nhiều 
tạp càng tốt, thậm chí đến mức tiêu hao cả 
bông nguyên còn dùng được. Điều tương tự 
cũng được áp dụng cho quá trình làm sạch tinh.

 o Xử lý bằng hóa chất: Điều này bao gồm việc sử 
dụng các hóa chất không chứa gốc dầu, gốc 
silicone để đưa cho bông cũng như các bộ phận 
máy móc về điều kiện chuẩn. Điều này có thể 
giúp tránh tích tụ cặn bẩn. Tốt hơn là xịt vào 
kiện hàng đã mở và bảo quản trong vòng 24 giờ 
trước khi sản xuất.

 o RH%: Việc giảm độ ẩm tương đối không khí 
trong quá trình kéo sợi cải thiện quá trình xử lý 
bông.

 o Đèn sưởi: Sử dụng đèn sưởi trong buồng chải kỹ 
và cuộn cúi.

HỎI: Đặc tính nào của bông là quan trọng 
nhất để giảm lãng phí và tăng hiệu quả? Và giảm 
bao nhiêu % tiêu hao bông?

ĐÁP: Sợi chải thô - Hàm lượng tạp trong bông là 
then chốt để giảm tiêu hao công đoạn máy bông 
và chải thô. Việc lựa chọn micronaire phù hợp, theo 
chi số sợi mục tiêu, cũng có thể giúp giảm mức độ 
lãng phí trong chải thô.

Sợi chải kỹ - Cùng với tạp và micronaire, hàm 
lượng xơ ngắn (gián tiếp có thể được chỉ ra bằng Chỉ 
số Đồng đều bông) đóng một vai trò quan trọng để 
giảm mức tạp trong quá trình chải kỹ của sản xuất 
sợi.

TIN TỨC - 
SỰ KIỆN 
VCOSA
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Hội thảo trực tuyến (Webinar) lần thứ 4 trong chuỗi 
hội thảo kỹ thuật, được tổ chức định kỳ bởi VCOSA 

& CCI, với chủ đề “Neps và các vấn đề liên quan” sẽ 
được tổ chức vào lúc 14:00, thứ Ba, ngày 09/11/2021.

Đăng ký tại đây:
https://bit.ly/3vA8h26

CHỦ ĐỀ

1. Kiến thức chi tiết về Neps.

2. Neps - So sánh kỹ thuật và chi phí tác động của Neps 
giữa bông thu hoạch bằng máy và bằng tay.

3. Sự kết hợp lý tưởng: các bộ kim chải thế hệ mới có 
hiệu suất loại Nep cao nhất.

4. Kinh nghiệm xử lý Neps của nhà máy sợi Việt Nam.

Hội thảo kỹ thuật trực tuyến

Chuỗi hội thảo dự kiến sắp tới của VCOSA

 CHỦ ĐỀ DỰ KIẾN:

▶   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 - SỰ KIỆN OFFLINE TẠI TP.HCM:

▶   Hội nghị Quốc tế thường niên “DIỄN ĐÀN DỆT MAY VIỆT NAM LẦN THỨ 7 NĂM 2021”                                                                         
sẽ được tổ chức vào ngày 02 - 03/12/2021, tại TP.HCM.

▶   Đăng ký tại https://bit.ly/3BTGfjQ

▶   Tham khảo thêm tại website www.vcosa.vn

HỎI: Máy kiểm nghiệm HVI của Hoa Kỳ. Đối 
với bông Mỹ, một số đặc tính quan trọng của 
bông không được kiểm tra như lượng xơ ngắn 
- SFC và neps. Trong khi những đặc tính này rất 
quan trọng để xác định chất lượng bông. Ông có 
thể cung cấp thêm về điều này và những kiểm 
định HVI khác có tương đương không?

ĐÁP: Chỉ số đồng nhất có mối quan hệ nghịch với 
SFC. Tuy nhiên, nó chỉ có thể được sử dụng như một 
chỉ định. 100% kiện bông Mỹ có dữ liệu theo Form-R 
qua kiểm tra HVI. Nếu bạn tiến hành kiểm tra HVI 
tại nhà máy, HVI có thể báo cáo Chỉ số Xơ Ngắn, đây 
sẽ là một số liệu hữu ích. SFC (cả số lượng và trọng 
lượng) và neps có được từ máy Kiểm nghiệm AFIS 
bởi vì nó kiểm tra đơn lẻ từng cấp độ bông. 

Các mô-đun nâng cao của HVI cũng đưa ra dấu 
hiệu về lối hạt kết (neps) trong bông. Một thiết bị 
chuyên dụng (AFIS, NATI) có thể giúp đo neps ở các 
công đoạn sản xuất khác nhau và tính toán hiệu 
quả loại bỏ nep.

HỎI:  

 o Phương pháp đo độ đường bằng cơ học gia 
nhiệt, tần suất nên test ra sao?

 o Kiểm soát đường bằng cách test lấy mẫu đại 
diện theo lô/bill, hay cont, hay từng kiện?

 o Khi bông bị đường thì công đoạn nào bị ảnh 
hưởng nặng nhất, ảnh hưởng đến chất lượng 
Bán thành phẩm ra sao?

 o Ngoài trường hợp dùng hạn chế < 20%, có 
cách nào khắc phục trên máy không? Đã 
dùng bông rồi mới phát hiện có đường.

ĐÁP: Kiểm tra đường thường kiểm tra theo lô bông. 
Mỗi cont. bông về lấy 10 mẫu. Như vậy kiểm soát 
khoảng 8-10%. Nếu kiểm tra những cont. đầu không 
có đường thì các cont sau lấy 5 mẫu.

 o Khi bông bị đường thì các chỉ tiêu chất lượng 
bị ảnh hưởng: Neps cao, Thick cao, tiêu hao 
nguyên liệu cao. Trong trường hợp bị nặng khả 
năng không thể chạy máy được.

 o Nếu đã lỡ dùng bông đường hơn 20% thì có các 
cách xử lý sau: 

       -  Giảm tốc độ của tất cả thiết bị công nghệ từ 
10-15%.

        -  Chạy điều không khô từ bông chải - ghép sơ 
bộ - chải kỹ - ghép hoàn thành. Độ ẩm giảm sâu có 
khi phải chạy tới 47% nhưng thông thường khoảng 
49-50 là được.

HỎI: Trường hợp không trộn bông quá tốt 
với quá xấu, nguyên liệu về có lô tạp nhiều, tạp 
ít, tần suất test tạp như thế nào là hợp lý? Có 
thiết bị nào để test nhanh không (hiện nhà máy 
đang dùng máy Santex – tách mỗi mẫu 100g, cần 
khoảng 5-7 phút)?

ĐÁP: Tỷ lệ test tạp cho một lô khoảng 2-3%. Lấy xác 
suất bông sâu trông kiện bông. Máy tách tạp năng 
dùng của Medan.



26 27

SỐ LIỆU 
THỐNG 
KÊ

Số liệu nhập khẩu

Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, lượng bông các loại 
nhập khẩu về Việt Nam đạt hơn 1,31 triệu tấn, tăng 
16,2% so với cùng kỳ năm trước.  Trị giá đạt hơn 2,45 tỷ 

USD, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng xơ sợi nhập về Việt Nam đạt 0,81 triệu tấn, tăng 
9,8% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá đạt hơn 1,88 tỷ USD 
tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tham gia họp trực tuyến cùng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương vào ngày 19/10/2021, v/v Nâng 
cao năng lực của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tham gia họp cùng Ban IV v/v Báo cáo tình hình Tháng 10 năm 2021, vào ngày 22/10/2021:

-  Mặt tích cực: lưu thông sản xuất được phục hồi; đơn hàng cuối năm ổn định; năng lực, kinh nghiệm của 
DN được nâng cao sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp giãn cách…

-  Thách thức: thiếu hụt nguồn lao động; vốn lưu động, dòng tiền để phục hồi; lưu thông giữa các tỉnh…

-  Đặc biệt: liên quan đến thông tư 14/2021/TT-NHNN, ngày 07/9/2021 v/v Sửa đổi, bổ sung TT 01/2020/TT-
NHNN (13/3/2020), cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ DN chịu 
ảnh hưởng bởi dịch covid-19, cả hai chuyên gia kinh tế tham gia tham gia cuộc họp – TS Cấn Văn Lực và TS 
Trần Đình Thiên – đồng khuyến cáo các DN cần thiết nghiên cứu kỹ thông tư để đảm bảo quyền lợi. Theo 
đó, các DN cần đề nghị được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ. Đây chính là hai vấn đề then 
chốt quyết định sự sống còn của DN trong giai đoạn khó khăn hiện nay và sắp tới.

Tham gia họp cùng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ vào ngày 23/10/2021, v/v Công bố kết quả nghiên 
cứu, đánh giá nhanh: “Giải pháp thực hiện hiệu quả chính sách phục hồi sản xuất, kinh doanh đảm bảo 
mục tiêu kép của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

Tham gia họp cùng Ban Kinh tế Trung ương vào ngày 29/10/2021, v/v Đánh giá chính xác và nắm bắt tình 
hình về ngành, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền những chính sách nhằm hỗ trợ ngành Bông, xơ, sợi 
Việt Nam vượt qua khó khăn chung.

Hoạt động Hiệp hội
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Giá nhập khẩu nguyên liệu và tình hình nhập khẩu của Việt 
Nam tháng 9.2021
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 Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu chững lại

Theo số liệu thống kê của 
Tổng cục Hải quan, nhập 
khẩu sợi nguyên liệu trong 

tháng 8/2021 đạt 47,48 nghìn 
tấn, trị giá 145,05 triệu USD, giảm 
22,6% về lượng và giảm 24,4% về 
trị giá so với tháng 7/2021; giảm 
15,5% về lượng nhưng tăng 23,6% 
về trị giá so với tháng 8/2020.

Tính chung 8 tháng năm 2021, 
lượng nhập khẩu sợi nguyên liệu 
đạt 513 nghìn tấn, trị giá 1,39 tỷ 
USD, tăng 30,8% về lượng và tăng 
47,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 
2020.

Trung Quốc là thị trường cung 
cấp sợi nguyên liệu lớn nhất cho 
Việt Nam trong tháng 8/2021, với 
lượng nhập khẩu đạt 30,41 nghìn 
tấn, trị giá 88,7 triệu USD, giảm 
25,3% về lượng và giảm 22,4% về 

trị giá so với tháng 7/2021; giảm 
11,9% về lượng nhưng tăng 47,4% 
về trị giá so với tháng 8/2020. Tính 
chung 8 tháng năm 2021, nhập 
khẩu sợi nguyên liệu từ thị trường 
Trung Quốc đạt 306 nghìn tấn, trị 
giá 766,2 triệu USD, tăng 25% về 
lượng và tăng 54,6% về trị giá so 
với 8 tháng đầu năm 2020. Nhập 
khẩu sợi nguyên liệu từ thị trường 
Trung Quốc chiếm 60,8% tổng 
lượng sợi nguyên liệu nhập khẩu 
của Việt Nam trong 8 tháng năm 
2021.

Tháng 8/2021, nhập khẩu sợi 
nguyên liệu từ thị trường Đài 
Loan đạt 6,12 nghìn tấn, trị giá 17,3 
triệu USD, giảm 29,3% về lượng và 
giảm 30,7% về trị giá so với tháng 
7/2021; giảm 17,7% về lượng nhưng 
tăng 11,5% về trị giá so với tháng 

8/2020. Tính chung 8 tháng năm 
2021, nhập khẩu sợi nguyên liệu 
từ thị trường Đài Loan đạt 73,5 
nghìn tấn, trị giá 186,5 triệu USD, 
tăng 52% về lượng và tăng 57,7% 
về trị giá so với 8 tháng đầu năm 
2020. Lượng sợi nguyên liệu nhập 
khẩu từ thị trường Đài Loan chiếm 
14,6% tổng lượng nhập khẩu sợi 
nguyên liệu của Việt Nam trong 8 
tháng năm 2021.

Nhìn chung trong 8 tháng 
năm 2021, nhập khẩu sợi nguyên 
liệu từ các thị trường cung cấp 
chính cho Việt Nam đều tăng, trừ 
nhập khẩu từ thị trường Malaysia 
giảm 29,65% về lượng. Đáng chú 
ý, lượng nhập khẩu sợi nguyên 
liệu từ một số thị trường tăng rất 
mạnh trong 8 tháng năm 2021 
như Italy, Mỹ, Thụy Sỹ.

Nhập khẩu sợi nguyên liệu của Việt Nam từ các thị trường trong 8 tháng năm 2021

Về giá: Giá sợi nguyên liệu nhập 
khẩu vào Việt Nam sau khi tăng 
liên tiếp trong 3 tháng đã chững 
lại trong tháng 9/2021, ước đạt 
trung bình 2.940 USD/tấn, giảm 
3,7% so với tháng 8/2021.

Theo tính toán từ số liệu của 
Tổng cục Hải quan, giá nhập 
khẩu sợi nguyên liệu trong tháng 
8/2021 ở mức 3.054 USD/tấn, giảm 
67 USD/tấn so với tháng 7/2021 

nhưng tăng 968 USD/tấn so với tháng 8/2020. Tính chung 8 tháng năm 2021, giá sợi nguyên liệu nhập khẩu 
về Việt Nam đạt trung bình 2.758 USD/tấn, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, giá sợi nguyên liệu nhập khẩu từ Malaysia thấp nhất đạt 1.581 USD/tấn; tiếp đến là từ Indonesia 
đạt 2.789 USD/tấn và giá nhập khẩu cao nhất từ thị trường Hồng Kông với mức giá 8.783 USD/tấn.

Giá nhập khẩu sợi từ các thị trường trong 8 tháng năm 2021

Nguồn: VITIC
Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC
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Giá nhập khẩu bông nguyên liệu vẫn trong xu hướng tăng

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 
nhập khẩu bông về Việt Nam trong tháng 
8/2021 đạt 133,55 nghìn tấn, trị giá 267,91 triệu 

USD, giảm 4,9% về lượng và giảm 2,5% về trị giá so 
với tháng 7/2021, tăng 10,7% về lượng và tăng 55,5% 
về trị giá so với tháng 8/2020.

Tính chung 8 tháng năm 2021, lượng bông nhập 
khẩu về Việt Nam đạt 1,15 triệu tấn, trị giá 2,12 tỷ USD, 
tăng 12,8% về lượng và tăng 31,8% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2020.

8 tháng 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 đạt 503 nghìn 
tấn, trị giá 959 triệu USD, giảm 23,5% về lượng và 
giảm 8,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 
44,6% tổng lượng bông nhập khẩu.

Nhập khẩu bông từ thị trường Brazil tăng 47,6% 
về lượng và 65,6% về trị giá so với 8 tháng năm 2020, 
đạt 285 nghìn tấn, trị giá 517 triệu USD.

Ngoài ra, lượng bông nguyên liệu nhập khẩu từ 
một số thị trường khác tăng mạnh trong 8 tháng 
năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020 như: Australia 
tăng 296,9%; Ấn Độ tăng 141,5%; Bờ Biển Ngà tăng 
168,2%.

Nhập khẩu bông của Việt Nam từ các thị trường trong 8 tháng năm 2021

Giá bông nhập khẩu vào Việt 
Nam tháng 8/2021 đạt trung bình 
2.006 USD/tấn, tăng 50 USD/
tấn so với tháng 7/2021 và tăng 
579 USD/tấn so với tháng 8/2020 
(tăng 2,6% so với tháng 7/2021 và 
tăng 40,5% so với tháng 8/2020). 
Tính chung 8 tháng năm 2021, giá 
nhập khẩu trung bình bông các 
loại về Việt Nam đạt 1.842,7 USD/
tấn, tăng 16,8% so với cùng kỳ 
năm 2020.

8 tháng năm 2021, giá bông 
nguyên liệu nhập khẩu về Việt 
Nam đạt trung bình 1.835 USD/
tấn, tăng 16,8% so với cùng kỳ 
năm 2020. Giá bông nhập khẩu 
trung bình trong 8 tháng năm 
2021 hầu hết tăng so với cùng kỳ 
năm 2020, với mức độ tăng dao 
động trong khoảng 10-30%. Trong 
đó, thấp nhất là giá bông nguyên 
liệu nhập khẩu từ Indonesia 1.246 
USD/tấn; tiếp đến là Ấn Độ đạt 
1.618 USD/tấn, và giá bông nguyên 
liệu nhập khẩu cao nhất làt từ  
Australia với mức giá trung bình 
đạt 2.025 USD/tấn.

Giá bông nhập khẩu vào Việt 
Nam trong những tháng đầu 
năm 2021 biến động tăng theo 
giá bông thế giới.

Giá bông thế giới trong những 
tháng đầu năm 2021 tăng so với 
cùng kỳ năm 2021 là do nhu cầu ở 
các nước sản xuất sợi tăng sau khi 
kinh tế toàn cầu có dấu hiệu phục 
hồi và mức tồn kho sợi thấp. Tuy 
vậy, giá bông thế giới có sự tăng 

trưởng không đồng đều một 
phần là do những căng thẳng 
giữa Trung Quốc và các nhãn 
hàng may mặc liên quan đến 
việc sử dụng bông Tân Cương; 
ngoài ra, tình trạng khủng hoảng 
dịch bệnh tại Ấn Độ, tình hình 
thiếu hụt bông tại Pakistan cũng 
là những yếu tố tác động đến sự 
biến động của giá bông thế giới.

Theo báo cáo mới đây của Bộ 
Nông nghiệp Mỹ, mức chênh 
lệch giữa sản lượng và tiêu thụ 
vụ 2021/22 được thu hẹp so với 
vụ trước, đồng thời giao thương 
giảm nhẹ. Vì vậy, nhiều khả năng 
giá bông sẽ được điều chỉnh giảm 
trong ngắn hạn.

Theo thỏa thuận giai đoạn một 
giữa Mỹ và Trung Quốc, Trung 
Quốc đã tăng cường nhập khẩu 
bông Mỹ trong năm 2020 và tiếp 
tục trong năm 2021. Mặt khác, 

xét theo tình hình cung cầu hiện 
tại thì Trung Quốc sẽ phải tăng 
cường nhập khẩu bông để bù 
đắp cho lượng bông tồn kho cuối 
kỳ bị suy giảm.

Bên cạnh đó, bông là mặt hàng 
có tính chất đầu cơ cao nên giá 
cả thường xuyên biến động. Các 
nhà đầu tư rất khó để đưa ra xu 
hướng chính xác trong ngắn hạn. 
Nhưng xét về dài hạn, kỳ vọng về 
sự phục hồi kinh tế thế giới sau 
khi tiêm vắc xin Covid-19 mở rộng 
sẽ là nhân tố hỗ trợ giá bông duy 
trì trên mức 2 USD/kg cho những 
tháng cuối năm 2021.

Với các yếu tố trên, dự báo giá 
nhập khẩu bông nguyên liệu vẫn 
trong xu hướng tăng trong những 
tháng cuối năm 2021, các doanh 
nghiệp nhập khẩu cần bám sát 
các diễn biến tiếp theo để nhập 
khẩu khi giá ở mức thấp.

Giá nhập khẩu bông từ các thị trường trong 8 tháng năm 2021

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC
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Số liệu xuất khẩu

Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, lượng xơ, sợi dệt các loại Việt Nam xuất khẩu đạt hơn 1,4 triệu tấn, tăng 
21,8% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá đạt gần 4,1 tỷ USD, tăng 59,8% so với cùng kỳ năm trước.

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, VITIC, 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
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Tình hình xuất khẩu hàng dệt, may trong tháng 8 và 8 tháng 
năm 2021

Xuất khẩu dệt may của Việt Nam trong 8 tháng năm 2021

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 
tháng 8/2021, xuất khẩu hàng dệt, may của Việt 
Nam đạt 2,65 tỷ USD, giảm 14,9% so với tháng 

7/2021, giảm 10,8% so với tháng 8/2020 và giảm 21,2% 
so với tháng 8/2019. Tính chung 8 tháng năm 2021, 
xuất khẩu hàng dệt, may của Việt Nam đạt 21,109 
tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2020 nhưng 
giảm 3,0% so với cùng kỳ năm 2019.

Sự sụt giảm trong xuất khẩu hàng dệt, may mặc 
của Việt Nam trong tháng 8/2021 đã kéo xuất khẩu 
mặt hàng này trong 8 tháng năm 2021 giảm xuống 
mức thấp hơn so với trước đại dịch (8 tháng đầu 
năm 2019). Trong đó, sự sụt giảm trong xuất khẩu 
hàng dệt, may sang hai thị trường CPTPP và EU 

trong những tháng gần đây đã khiến khoảng cách 
xuất khẩu sang 2 thị trường này trong 8 tháng năm 
2021 ngày càng mở rộng hơn so với trước đại dịch.

Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu hàng dệt, may lớn 
nhất của Việt Nam trong 8 tháng năm 2021, xuất 
khẩu sang thị trường này đều tăng so với cùng kỳ 
năm 2020 và cùng kỳ năm 2019, cho thấy, hàng dệt, 
may Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt tại Mỹ.

Ngoài ra, xuất khẩu hàng dệt, may của Việt Nam 
sang nhiều thị trường nhỏ, thị trường ngách cũng 
có sự tăng trưởng tốt trong 8 tháng năm 2021 như 
Campuchia, Indonesia, Nga, Bangladesh.

Xuất khẩu hàng dệt, may mặc tăng trở lại trong tuần đầu tháng 
10/2021

Theo thống kê sơ bộ, trong tuần từ ngày 28/9 – 
06/10/2021, xuất khẩu hàng dệt, may mặc của 
Việt Nam đạt 714,33 triệu USD, tăng 23,4% so 

với tuần trước đó. 

Như vậy, sau 5 tuần liên tiếp xuất khẩu hàng dệt, 
may mặc của Việt Nam chỉ ở mức thấp thì trong tuần 
đầu tháng 10/2021, xuất khẩu hàng dệt may của Việt 
Nam đã tăng trưởng trở lại mặc dù mức xuất khẩu 
vẫn còn thấp. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hoạt 
động xuất khẩu hàng dệt, may mặc của Việt Nam 
đang phục hồi và dự báo sẽ còn tăng trưởng mạnh 

trong những tuần tới khi nhiều tỉnh, thành trên cả 
nước nới lỏng các hoạt động sau thời gian dài thực 
hiện chỉ thị 16 của Chính phủ.

Xuất khẩu hàng dệt, may mặc sang hầu hết các 
thị trường chủ lực như Hàn Quốc, Mỹ, Hồng Kông, 
Nhật Bản đều tăng trưởng ở mức hai con số so với 
tuần trước đó với tốc độ tăng trưởng lần lượt là 15,3%, 
36,4%; 16,2% và 36,4%, ngoài ra, xuất khẩu sang một 
số thị trường cũng cho thấy sự tăng trưởng mạnh 
như Thụy Sỹ, Hà Lan, Nigieria.

Xuất khẩu dệt may của Việt Nam trong 8 tháng năm 2021

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC
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Xuất khẩu vải các loại sẽ tăng trong những tháng cuối năm

Vải là một trong những nguyên liệu đầu vào để 
sản xuất hàng may mặc. Trong những năm 
gần đây, hiệu ứng từ các Hiệp định thương 

mại, với những quy định về xuất xứ đã khiến Việt 
Nam thu hút một lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài 
trong lĩnh vực sản xuất vải, điều này khiến năng lực 
sản xuất và xuất khẩu vải của Việt Nam đã tăng lên.

Theo Tổng cục Thống kê, sản lượng vải sản xuất 
trong nước tăng trưởng mạnh từ 987,4 triệu m2 
năm 2015 lên 1.799,1 triệu m2 trong năm 2019. Năm 
2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, gây đứt 
gãy nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, 
điều này khiến sản xuất vải cũng bị ảnh hưởng. Sản 
xuất vải các loại trong năm 2020 chỉ đạt 1.622,2 triệu 
m2, giảm 9,8% so với năm 2019.

8 tháng năm 2021, mặc dù vẫn bị ảnh hưởng bởi 
làn sóng dịch Covid-19 thứ tư, tuy vậy, hoạt động sản 
xuất vải trong nước vẫn tăng, ước đạt 1.227,3 triệu 
m2, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Vải sản xuất tại Việt Nam không những đáp ứng 
được phần nào nhu cầu trong nước mà còn được 
xuất khẩu.

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu vải 
các loại của Việt Nam trong tháng 8/2021 đạt 217,02 
triệu USD, giảm 3,3% so với tháng 7/2021, nhưng tăng 
46,3% so với tháng 8/2020. Tính chung 8 tháng năm 
2021, xuất khẩu vải các loại của Việt Nam đạt 1,611 tỷ 
USD, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Việt Nam xuất khẩu vải các loại chủ yếu sang các 
thị trường Campuchia, Trung Quốc và Indonesia, 
chiếm 56,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, 
xuất khẩu sang thị trường Campuchia tăng mạnh 
nhất và đã vượt qua mức xuất khẩu của cùng kỳ 
năm 2019, trong 7 tháng năm 2021 tăng 41,8% so với 
7 tháng cùng kỳ năm 2019.

Ngoài ra, xuất khẩu vải các loại sang nhiều thị 
trường khác trong 7 tháng năm 2021 cũng đã tăng 
vọt so với mức trước đại dịch (trong 7 tháng năm 
2019) như Bangladesh, Pakistan, Lesotho, Haiti, 
Kenya, Gibuti, Anh.

Với sự phục hồi của nhiều nền kinh tế, các đơn 
hàng may mặc tăng cao thời điểm cuối năm, nhiều 
quốc gia và vùng lãnh thổ đã và đang tiến hành 
thực hiện các đơn hàng, tuy nhiên, do năng lực sản 
xuất vải còn hạn chế, vẫn phải phụ thuộc vào nhập 
khẩu vải, do đó, nhiều thị trường đã phải tăng nhập 
khẩu vải nguyên liệu để đáp ứng nhu cầu sản xuất. 
Dự báo, xuất khẩu vải nguyên liệu của Việt Nam tiếp 
tục tăng trong những tháng cuối năm.

Báo cáo bông toàn cầu

Giá bông bắt đầu chu kỳ tăng bằng việc giảm 
xuống mức 89 xu/lb vào ngày 20/9. Các mức 
giá sàn tăng dần định hình xu hướng tăng 

giá bông. 

Giá bông rớt xuống đáy ở mức 89 xu/lb, tiệm cận 
với đường xu hướng giá kỳ hạn NY/ICE thiết lập từ 
tháng 4/2020. Giá bông không giảm sâu hơn mức 
này tái khẳng định rằng giá bông sẽ có xu hướng 
tăng cao. 

Sự tái khẳng định này có thể đã thu hút các          
nhà đầu cơ. Khi các nhà đầu cơ quan tâm đến thị 
trường bông, giá bông liên tục tăng mạnh kể từ thời 
điểm đó.

Trong khi xu hướng giá bông tăng đã thu hút sự 
tham gia của nhiều nhà đầu tư vào thị trường bông, 
dữ liệu về tiêu thụ gần đây cũng rất hấp dẫn, đặc 
biệt là lượng tiêu thụ từ Trung Quốc tăng mạnh. 
Lượng bông được bán tại các phiên đấu giá bông 
dự trữ ở Trung Quốc đã vượt qua mục tiêu 600.000 
tấn ban đầu, được dự kiến sẽ kéo dài từ đầu tháng 4 
đến hết tháng 9 (tổng lượng bông bán ra đã đạt gần 
630.000 tấn, gần 2,9 triệu kiện). Do lượng cầu cao, 
chương trình đấu giá được kéo dài đến hết tháng 11.

Sau giai đoạn kéo giảm tồn kho (2014/15-2017/18), 
mục tiêu tiếp theo được công bố của hệ thống dự 
trữ quốc gia Trung Quốc là luân chuyển tồn kho. 
Điều đó đồng nghĩa với việc giữ lượng bông dự trữ 
ổn định. Điều này cũng chỉ ra rằng Chính phủ Trung 

Quốc sẽ mua thêm bông để bù vào lượng bông đã 
bán trong các phiên đấu giá. Theo dữ liệu xuất khẩu 
bông Mỹ hàng tuần, Trung Quốc đã mua 1,3 triệu 
kiện bông theo báo cáo xuất khẩu tháng Chín. 

Thêm vào đó, Chính phủ Trung Quốc gần đây đã 
công bố rằng họ sẽ nâng hạn mức nhập khẩu bông 
cho các nhà máy sợi Trung Quốc. Bông đã được ký 
gửi và lưu kho tại cảng có thể sẽ được sử dụng khi 
hạn mức nhập khẩu được gia tăng và làm giảm nhu 
cầu nhập khẩu bông từ các quốc gia khác.

Giá bông còn tăng cao đến mức nào và trong bao 
lâu vẫn chưa thực sự rõ ràng. Giá bông tăng gần đây 
không chịu ảnh hưởng của quy luật cung cầu. Điều 
này chỉ ra rằng xu hướng tăng giá hiện tại sẽ không 
kéo dài đủ lâu để kéo giá bông lên ngang bằng với 
mức giá trong giai đoạn giá kỷ lục vụ 2010/11.

Tình hình hiện tại rất khác so với giai đoạn giá kỷ 
lục vì thế giới vẫn còn rất nhiều bông. Ngay cả sau 
đợt đấu giá vừa rồi, lượng bông tồn kho tại Trung 
Quốc vẫn còn cao gấp năm đến sáu lần lượng tồn 
kho giai đoạn đầu vụ 2010/11. Tồn kho tại khu vực tư 
nhân cũng cao gấp ba lần so với thời điểm đầu vụ 
2010/11, và tồn kho dự kiến ở khu vực ngoài Trung 
Quốc đạt mức cao thứ ba trong lịch sử trong vụ 
2021/22.

Nguồn: CI – VCOSA tổng hợp
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