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ĐIỂM TIN THƯƠNG MẠI

	É Giá	 nhập	 khẩu	 bông	 nguyên	 liệu	 về	 Việt	Nam	biến	
động	tăng	theo	giá	bông	thế	giới.	Giá	bông	thế	giới	
vẫn	 trong	 xu	 hướng	 tăng	 mạnh,	 dự	 báo,	 giá	 nhập	
khẩu	bông	của	Việt	Nam	tiếp	tục	 tăng	trong	những	
tháng	cuối	năm	2021.

	É Giá	 nhập	 khẩu	 xơ	 nguyên	 liệu	 tiếp	 tục	 giảm	 trong	
tháng	9/2021,	với	giá	nhập	khẩu	trung	bình	đạt	1.294	
USD/tấn,	giảm	0,4%	trong	tháng	8/2021.

	É Giá	nhập	khẩu	 sợi	 nguyên	 liệu	 vẫn	 trong	 xu	hướng	
tăng.

	É Xuất	khẩu	xơ,	sợi	dệt	các	loại	tăng	gần	60%	trong	9	
tháng	năm	2021.

	É Dự	báo	xuất	khẩu	toàn	ngành	dệt	may	sẽ	đạt	9,5	tỷ	
USD	trong	quý	IV/2021.

	É Mỹ	ban	hành	kết	luận	cuối	cùng	trong	vụ	việc	điều	tra	
chống	bán	phá	giá	đối	với	sợi	PTY	của	Việt	Nam.

	É Khuyến	khích	đầu	tư	công	nghệ	dệt,	nhuộm:	Hy	vọng	
mới	cho	phát	triển	công	nghệ	hỗ	trợ	ngành	dệt	may.

	É RCEP	-	Hiệp	định	thương	mại	tự	do	lớn	nhất	thế	giới	
có	hiệu	lực	từ	đầu	năm	2022.

	É Ngành	thuế	khởi	động	hóa	đơn	điện	tử	giai	đoạn	I.

	É Mỹ	áp	thuế	đối	với	sợi	polyester	của	Indonesia.

	É Hiệp	 hội	 các	 nhà	 kinh	 doanh	 sợi	 Pakistan	 kêu	 gọi	
chính	phủ	cắt	giảm	thuế	hải	quan	đối	với	sợi	polyester.

	É Hoạt	động	kinh	doanh	bông	của	Thổ	Nhĩ	Kỳ	dự	kiến	
sẽ	 tăng	 trong	 thời	 gian	 tới	 do	 nước	này	dự	 kiến	 sẽ	
tăng	diện	tích	thu	hoạch	bông,	sản	lượng,	nhập	khẩu	
và	tổng	tiêu	thụ	nội	địa.

	É Xuất	khẩu	hàng	dệt	may	của	Thổ	Nhĩ	Kỳ	đã	tăng	41%	
lên	8,2	tỷ	USD	trong	giai	đoạn	từ	tháng	1	đến	tháng	8	
năm	2021.

	É Giá	hàng	dệt	may	Trung	Quốc	có	thể	tăng	30-	40%	do	
cắt	điện.

	É Ngành	 dệt	may	 Bangladesh	 hút	 377	 triệu	USD	 vốn	
FDI	trong	năm	tài	chính	2020-21,	chuyển	hướng	sản	
xuất	hàng	may	mặc	có	giá	trị	gia	tăng,	cao	cấp.

	É Xuất	khẩu	hàng	may	mặc	của	Campuchia	tăng	11,4%	
trong	9	tháng	năm	2021.

TIN TRONG NƯỚC

TIN QUỐC TẾ

Hiệp hội các nhà kinh doanh 
sợi Pakistan (PYMA) kêu gọi 
chính phủ cắt giảm thuế hải 

quan đối với sợi polyester và bãi bỏ 
chống bán phá giá theo thông báo 
trong ngân sách 2021-22.
Họ nói rằng chính phủ đã thông báo 
trong ngân sách từ giai đoạn 2021-
22 sẽ giảm thuế Hải quan ở mức 9% 
đối với sợi polyester, nguyên liệu 
chính của ngành dệt may, nhưng 
sau nhiều tháng, cả thuế Hải quan 
và chống bán phá giá đều không 
được giảm.
Tại cuộc họp đầu tiên của Ủy ban 
quản lý, những người đứng đầu văn 
phòng PYMA đã thúc giục Thủ tướng 
Imran Khan, Cố vấn Thương mại & 
Đầu tư, Abdul Razak Dawood, và Cố 
vấn Tài chính, Shaukat Tarin rằng 
chính phủ nên thực hiện lời hứa 
giảm thuế hải quan từ 11% xuống 

9% trên sợi polyester. Tương tự, 
thuế chống bán phá giá nên được 
bãi bỏ vì lợi ích tốt nhất của ngành 
dệt may, đặc biệt là các DN vừa và 
nhỏ.
Giá sợi polyester đã tăng do giá dầu 
tăng, phí vận tải vượt mức và tình 
trạng thiếu container trên thị trường 
toàn cầu.
Do đó, ngành dệt may, các DN vừa 
và nhỏ, đặc biệt là máy dệt điện, 
đang phải chịu chi phí cao. Họ đang 
gặp khó khăn trong việc sản xuất 

vải trong khi việc điều hành các nhà 
máy đang trở nên vô cùng khó khăn.
Nhân viên văn phòng PYMA cho biết 
thêm, việc chi phí sản xuất liên tục 
tăng đã buộc các DN vừa và nhỏ phải 
cân nhắc xem có nên tiếp tục hoạt 
động sản xuất trong tình hình kinh 
tế tồi tệ hiện nay hay không, vì chi 
phí cao, việc tiếp tục làm việc đối với 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ không 
có gì khác ngoài làm ăn thua lỗ.

Trích : Business Recorder             
Ngọc Trâm biên dịch 

Hiệp hội các nhà kinh doanh 
sợi Pakistan kêu gọi chính 
phủ cắt giảm thuế hải quan 
đối với sợi polyester
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Bộ Công Thương đang xây dựng Chiến lược phát triển 
ngành dệt may, da giày đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2035, trong đó có những cơ chế khuyến khích 
doanh nghiệp đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại 
vào sản xuất dệt, nhuộm hoàn tất.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ của Cách mạng công nghiệp 
4.0 trong quá trình sản xuất, quản trị doanh nghiệp. Thúc 
đẩy các doanh nghiệp tiếp cận và đạt các chứng chỉ về tăng 
trưởng xanh, tăng trưởng bền vững, phù hợp với tiêu chuẩn 
quốc tế và tiêu chuẩn của các thị trường mục tiêu.

TIN CHUYÊN NGÀNH

Phân ngành dệt, nhuộm hoàn tất của Việt Nam đang là 
“vùng trũng” với trình độ công nghệ sản xuất thấp. 

Trong giai đoạn vừa qua, ngành dệt may Việt Nam 
đã có bước phát triển vượt bậc. Kim ngạch xuất 
khẩu của dệt may Việt Nam năm 2016 đứng thứ 

4 thế giới, sau Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ, đến 
năm 2020 đã vượt lên đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Trung 
Quốc. Điều này cho thấy nỗ lực rất lớn của các doanh 
nghiệp dệt may Việt Nam, ngay trong đại dịch, vẫn vượt 
qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, xuất khẩu.
Để đáp ứng sản xuất ngành may với kim ngạch xuất 
khẩu lớn như vậy, cần có ngành công nghiệp hỗ trợ phát 
triển tương xứng với nguồn nguyên phụ liệu đủ lớn, đa 
dạng, phong phú, đây là một mục tiêu quan trọng của 
ngành dệt may.
Tuy nhiên, trình độ công nghệ, thiết bị ngành dệt, 
nhuộm hoàn tất của Việt Nam chưa phát triển. Nguồn 
cung vải của chúng ta còn nhiều hạn chế cả về số lượng 
và chất lượng, mẫu mã. Chính vì vậy, Việt Nam vẫn phải 
phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Đối với 
vải, năm 2020 Việt Nam phải nhập khẩu 11,8 tỷ USD, 10 
tháng năm 2021 ước tính nhập khẩu 11,56 tỷ USD.
Nếu trình độ công nghệ dệt, nhuộm hoàn tất không 
sớm được cải thiện, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu lượng 
lớn nguyên phụ liệu, việc phụ thuộc vào nguồn cung 
nước ngoài là không tránh khỏi, kéo theo khó khăn 
trong việc đáp ứng tiến độ đơn hàng. 
Cùng với đó, ngành dệt may Việt Nam còn gặp nhiều 
thách thức trong việc đáp ứng quy tắc xuất xứ quy định 

tại các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương với xuất xứ 
từ sợi trở đi, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU với xuất xứ từ vải trở đi. Nếu nhập khẩu từ các nước ngoại 
khối thì Việt Nam chưa khai thác được hết lợi thế ưu đãi thuế quan do các hiệp định thương mại tự do mang lại.

Để đổi mới công nghệ sản xuất dệt, nhuộm hoàn tất, đồng thời phát triển công nghiệp hỗ trợ cho dệt may Việt Nam, 
cần định hướng cũng như chính sách khuyến khích từ phía Nhà nướｃ.

Cần sự đồng hành của các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong việc mở rộng sản xuất, đầu tư vào             
ngành này

Đổi mới công nghệ là điều thực 
sự cần thiết trong quá trình 
phát triển ngành dệt may Việt 

Nam. Dự thảo Chiến lược phát triển 
ngành dệt may và da giày Việt Nam 
đến năm 2030, định hướng đến năm 
2035 đã đề ra một số định hướng 
như sau: Phát triển ngành dệt may, 
da giày theo hướng chuyên môn 
hoá, hiện đại hóa; tập trung phát 
triển các sản phẩm có giá trị gia tăng 
cao. 
Đẩy mạnh chuyển từ gia công sản 
xuất sang các hình thức đòi hỏi năng 
lực cao hơn về quản lý chuỗi cung 
ứng, chuỗi giá trị, thiết kế và xây 
dựng thương hiệu trên cơ sở công 
nghệ phù hợp đến hiện đại gắn với 
hệ thống quản lý chất lượng, quản 
lý lao động và bảo vệ môi trường 
theo chuẩn mực quốc tế. Thúc đẩy 

các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng 
thành tựu khoa học và công nghệ 
vào sản xuất và phát triển các sản 
phẩm dệt may, da giày đạt chất 
lượng cao phù hợp tiêu chuẩn quốc 
tế, đảm bảo các chỉ tiêu về an toàn, 
thân thiện môi trường.
Riêng về đổi mới khoa học, công 
nghệ, dự thảo chiến lược đưa ra 
các chính sách khuyến khích, tạo 
điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư 
nghiên cứu khoa học, chuyển giao 
công nghệ và áp dụng công nghệ 
tiên tiến vào sản xuất. 
Tăng cường đầu tư cho hoạt động 
khoa học công nghệ. Đầu tư xây 
dựng các cơ sở phân tích, kiểm 
tra chất lượng sản phẩm đáp ứng 
các yêu cầu khắt khe của các nước 
nhập khẩu. Tăng cường năng lực 

nghiên cứu cho các viện nghiên cứu, 
các trung tâm, phòng thí nghiệm 
chuyên ngành để có đủ năng lực 
nghiên cứu, kiểm tra chất lượng 
sản phẩm được quốc tế công nhận, 
trong đó chú trọng đến các chỉ tiêu 
an toàn và sinh thái trong lĩnh vực 
dệt may, da giày.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ của 
Cách mạng công nghiệp 4.0 trong 
quá trình sản xuất, quản trị doanh 
nghiệp. Thúc đẩy các doanh nghiệp 
tiếp cận và đạt các chứng chỉ về tăng 
trưởng xanh, tăng trưởng bền vững, 
phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và 
tiêu chuẩn của các thị trường mục 
tiêu.

Giai đoạn vừa qua, các doanh 
nghiệp dệt may Việt Nam đã 
rất nỗ lực trong việc cải tiến 

công nghệ, nâng cao năng lực cạnh 
tranh, nhất là trong ngành sợi giúp 
cho tăng năng suất lao động, tăng 
năng lực cạnh tranh của sản phẩm.
Đối với lĩnh vực dệt, nhuộm hoàn 
tất trong thời gian tới cần các doanh 
nghiệp tiến hành các bước xử lý 
nước thải, chất thải theo đúng quy 
trình, đảm bảo các quy định về bảo 
vệ môi trường. Đây là điều rất cần 

thiết để đảm bảo phát triển bền 
vững ngành dệt may và tạo niềm tin 
cho khách hàng. Đồng thời với việc 
cải tiến công nghệ và đầu tư thiết 
bị mới, khâu đào tạo, chuyển giao 
công nghệ cho cán bộ quản lý, cán 
bộ công nghệ, cán bộ kỹ thuật cũng 
là điều kiện cần để chủ động khai 
thác có hiệu quả các thiết bị đầu tư.
Bên cạnh đó còn rất cần các địa 
phương tạo điều kiện thu hút và 
khuyến khích dự án dệt, nhuộm 
hoàn tất để các nhà đầu tư có cơ hội 

tìm được địa điểm đầu tư phù hợp, 
giúp cho ngành dệt may có thêm 
nhiều các dự án sản xuất nguyên 
phụ liệu, phát triển khâu thượng 
nguồn và có thể tham gia vào chuỗi 
cung ứng toàn cầu, tận dụng tốt cơ 
hội từ các hiệp định thương mại tự 
do đã ký kết.

Nguồn:  VITIC

Khuyến khích đầu tư công nghệ dệt, nhuộm: Hy vọng mới cho phát triển       
công nghệ hỗ trợ ngành dệt may
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Sáu chất liệu thời trang có thể giúp cứu hành tinh

Từ thời trang nhanh (fast fashion) đến vải cotton, danh sách cách chúng ta tiêu dùng thời trang có 
ảnh hưởng xấu đến môi trường và các loài khác là một danh sách dài. Nhưng có hy vọng không?
Ngoài việc tiêu thụ ít hơn, tái chế và sửa chữa, chúng ta có thể tìm thấy quần áo và hàng dệt may 

nào bền hơn không? Và nếu bạn phải mua quần áo mới, bạn nên tìm loại vải nào? Dưới đây là sáu vật 
liệu hoặc cải tiến có thể giúp thúc đẩy một cách sống bền vững hơn.

Da làm từ lá dứa

Len

Linen (vải lanh)

Bông tốt hơn

Lyocell (vải sinh học làm từ bột gỗ) và các loại sợi tự nhiên khác

Protein trong răng mực ống

Được làm từ vật liệu phế thải, 
“da” thực vật hoặc trái cây, 
đang bắt đầu được phổ biến. 

Piñatex, ví dụ, là một vật liệu được 
làm từ lá dứa trồng ở Philippines. 
Sản xuất của nó bền vững hơn 
nhiều so với da truyền thống và 
hoàn toàn không có nguồn gốc từ 
động vật. 
Việc sản xuất đòi hỏi ít nước hơn 
và không có hóa chất độc hại gây 
độc cho sinh thái đối với động vật 
hoang dã. Rác lá còn sót lại được 
tái chế và sử dụng làm phân bón 
hoặc sinh khối. Hiện tại, vật liệu 
này đang được sử dụng để bọc 
trong phòng khách sạn thuần 
chay (vegan hotel suite) đầu tiên 
ở London.

Mặc dù không phải tất cả các trang trại len đều 
có đủ tiêu chuẩn phúc lợi và nhiều tổ chức hoạt 
động, chẳng hạn như Tổ chức Bảo vệ Quyền 

lợi Động vật (PETA), cho rằng điều đó là không hợp 
đạo đức, nhưng len là một loại vải bền vững: có thể 
tái tạo, bền và có thể phân hủy sinh học. 
Ngoài ra, một số nông dân chăn nuôi cừu sản xuất 
len bằng cách sử dụng các kỹ thuật cô lập carbon từ 
khí quyển để giảm tác động đến môi trường. Độ bền 
và khả năng phục hồi của loại vải này - cả chống cháy 
và chống thấm nước - có nghĩa là nó tồn tại trong 
một thời gian dài, giảm nhu cầu cho việc thay thế 
trong lĩnh vực thời trang nhanh.

Linen được làm từ sợi của cây lanh. Nó đã được sử 
dụng bởi các nền văn hóa xa xưa như người Ai Cập 
cổ đại vì độ bền và khả năng giữ cho con người mát 

mẻ và hấp thụ nước. 
Ngày nay, khi nó được trồng ở những khu vực phù hợp 
về mặt địa lý, chẳng hạn như Châu Âu (gần 3/4 số cây 

lanh được trồng ở EU), không cần thuốc trừ sâu hoặc 
phân bón và nó cần ít nước hơn nhiều so với bông và 
tốt cho sức khỏe của đất. Bản thân chất liệu này rất bền 
nên không cần thay thế trong nhiều năm và khô nhanh 
hơn vải cotton và các loại vải khác.

Việc trồng bông đòi hỏi phải sử dụng nhiều thuốc 
trừ sâu và hóa chất cũng như hàng lít nước để sản 
xuất chỉ một mặt hàng sạch. Tuy nhiên, có nhiều 

cách sản xuất vải bền vững hơn, có tính đến môi trường 
và môi trường sống rộng lớn hơn của phần còn lại của 
tự nhiên. 
Ví dụ, Sáng kiến Bông tốt hơn (BCI), hỗ trợ nông dân 
trên toàn thế giới quan tâm đến nước, sức khỏe của đất 

và môi trường sống tự nhiên với các thông số kỹ thuật 
nhất định. BCI chiếm 12,5% thị trường. 
Một cách khác để biết áo phông của bạn đã có tác động 
gì là tìm kiếm các nhà bán lẻ được chứng nhận bông hữu 
cơ với nhãn GOTS (Tiêu chuẩn Dệt hữu cơ Toàn cầu). 
Điều này có nghĩa là quá trình sản xuất không sử dụng 
phân bón độc hại hoặc thuốc trừ sâu có hại cho môi 
trường của chúng ta, bao gồm cả người lao động.

Ngày càng có nhiều nhận thức rằng khi chúng ta giặt 
quần áo làm từ sợi nhân tạo, chúng sẽ giải phóng 
các sợi nhỏ vào đường nước thông qua máy giặt 

của chúng ta. Vì những sợi nhỏ này có hại cho các loài 
khác, thúc đẩy con người hướng tới việc tìm kiếm sợi 
tự nhiên, bền vững với môi trường luôn ở mức cao nhất 
mọi thời đại. 
Một trong những vật liệu như vậy là Lyocell. Nguyên liệu 
thô là cellulose từ bột gỗ. Nó được sản xuất dưới tên 
thương mại Tencel thuộc sở hữu của một công ty ở Áo. 

Các loại sợi này có thể phân hủy sinh học và có thể phân 
hủy được và quá trình sản xuất có ảnh hưởng đến môi 
trường thấp. 
Ví dụ, nước thải được tái chế và không sử dụng hóa chất 
độc hại. Cây gai dầu, tất nhiên, là một loại sợi tự nhiên 
khác với tác động môi trường thấp. Các nhà thiết kế có ý 
thức cũng sử dụng nút chai, tre và thậm chí cả rong biển 
để làm quần áo thuần chay (vegan clothes).

Nguồn:  bbcearth – Ngọc Trâm biên dịch 

Phép thử sinh học - tìm kiếm thế 
giới tự nhiên để lấy cảm hứng trực 
tiếp - đang gia tăng trong nhiều 

lĩnh vực khác nhau như kỹ thuật, kiến 
trúc và y học. 
Giờ đây, các nhà sản xuất dệt may và 
nhà thiết kế thời trang đang tìm cách 
kết hợp hoặc bắt chước các quy trình tự 
nhiên trong công việc của chính họ. 
Các quá trình trong tự nhiên thường 
cần ít năng lượng hơn để đạt được kết 
quả, ví dụ, chỉ có khoảng năm polymer, 
hoặc chuỗi dài phân tử, thường được sử 
dụng trong thế giới tự nhiên, trong khi 
trong thế giới thương mại, chúng ta đã 
sản xuất hơn 350 loại. 

Piñatex sản xuất bền vững hơn da truyền thống và hoàn toàn không có 
nguồn gốc từ động vật. © Jacob Maentz

Vải lanh bền nên không cần thay trong nhiều năm.  
© kumacore | Getty

Chúng ta có thể hướng về tự nhiên để bắt chước các quá trình đòi hỏi ít 
năng lượng hơn để đạt được kết quả. © Humberto Ramirez | Getty

Gần đây nhất, các nhà khoa học tại Đại học Bang Pennsylvania đã phát hiện ra rằng một loại protein trong răng 
mực ống - trong các giác hút ở xúc tu của chúng - có thể được thiết kế trong phòng thí nghiệm để sử dụng rộng rãi 
hơn. Ví dụ, phủ một sợi trong protein này làm cho nó bền hơn nhiều. Protein này cũng có đặc tính tự phục hồi. Nó 
có thể được sử dụng để tạo ra quần áo có thể tái chế, phân hủy sinh học và có tuổi thọ cao hơn.
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Hoạt động kinh doanh bông 
của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ tăng 
trong thời gian tới do nước này 

dự kiến sẽ tăng diện tích thu hoạch 
bông, sản lượng, nhập khẩu và tổng 
tiêu thụ nội địa. Diện tích thu hoạch 
bông có khả năng tăng do điều kiện 
thời tiết thuận lợi, giá bông thế giới 
tăng, năng suất tốt hơn và chính 
phủ Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường khuyến 
khích.
Tổng tiêu thụ bông nội địa của Thổ 
Nhĩ Kỳ sẽ tăng do nhu cầu nội địa 
cao trong mùa Đông và mùa Lễ, Hội, 
cùng với nguồn cung không đủ cung 
cấp, đã làm tăng nhập khẩu bông 
của nước này. Mỹ là nhà cung cấp 
bông lớn cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Diện tích bông của Thổ Nhĩ Kỳ được 
thu hoạch là 0,57 triệu ha trong niên 
vụ 2019-20 (tháng 8 năm 2019 đến 
tháng 7 năm 2020), diện tích giảm 
38,60% xuống 0,35 triệu ha vào niên 
vụ 2020-21 do đại dịch nhưng dự 
kiến diện tích bông của Thổ Nhĩ Kỳ 

sẽ tăng trở lại 28,57% để đạt 0,45 
triệu ha vào niên vụ 2021-22.
Sản lượng bông của Thổ Nhĩ Kỳ là 
0,75 triệu tấn trong niên vụ 2019-
20, giảm 16% xuống 0,63 triệu tấn 
trong niên vụ 2020-21. Sản lượng 
bông của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ tăng 
19,05% lên 0,75 triệu tấn trong niên 
vụ 2021-22.
Đối với nhập khẩu, Thổ Nhĩ Kỳ đã 
nhập khẩu 1,02 triệu tấn bông trong 
niên vụ 2019-20 và 1,16 triệu tấn 
trong niên vụ 2020-21. Thổ Nhĩ Kỳ 

hiện dự kiến sẽ nhập khẩu 1,18 triệu 
tấn trong niên vụ 2021-22.
Tổng lượng tiêu thụ bông của Thổ 
Nhĩ Kỳ trong niên vụ 2019-20 là 1,45 
triệu tấn, tăng 13,79% lên 1,65 triệu 
tấn trong niên vụ 2020-21. Mức tiêu 
thụ có thể mở rộng thêm 10,61% lên 
1,83 triệu tấn trong niên vụ 2021-22.

Nguồn:  VITIC 

Ngày 19 tháng 10 năm 2021, Bộ 
Thương mại Mỹ (DOC) đã ban 
hành kết luận cuối cùng trong 

vụ việc điều tra chống bán phá giá 
(CBPG) đối với sản phẩm sợi dún 
polyester (PTY) nhập khẩu từ Việt 
Nam, Indonesia, Malaysia và Thái 
Lan.
Trong kết luận cuối cùng của DOC, 
Công ty Sợi Thế Kỷ được xác định 
biên độ phá giá ở mức 2,58% (giảm 
0,09% so với biên độ sơ bộ là 2,67%). 
Mức thuế của Công ty Sợi Thế Kỷ 
khá thấp so với mức thuế của các 
nước khác cùng bị điều tra lần này 
(từ 7,45% trở lên). Các công ty còn 
lại của Việt Nam đều phải chịu mức 
thuế là 22,36% (giảm 0,46% so với 

biên độ sơ bộ là 22,82%).
Tiếp theo, Ủy ban Thương mại Quốc 
tế Mỹ (USITC) dự kiến sẽ ban hành 
kết luận cuối cùng về thiệt hại vào 
ngày 03 tháng 12 năm 2021. 
Trong trường hợp USITC xác định 
có thiệt hại đối với ngành sản xuất 
trong nước, DOC sẽ ban hành lệnh 
áp thuế chính thức trong vụ việc 

này. DOC hiện vẫn duy trì các biện 
pháp sơ bộ đang áp dụng cho đến 
khi có thông báo mới.
Trường hợp các doanh nghiệp có 
nhu cầu xuất khẩu mặt hàng sợi PTY 
sang Mỹ, doanh nghiệp có thể yêu 
cầu DOC rà soát theo cơ chế nhà 
xuất khẩu mới để được hưởng mức 
thuế riêng rẽ. 
Để được hỗ trợ về quy trình, thủ tục 
rà soát theo cơ chế nhà xuất khẩu 
mới, doanh nghiệp liên hệ Phòng Xử 
lý phòng vệ thương mại nước ngoài, 
Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công 
Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội.

Nguồn:  VITIC 

Việc Mỹ áp thuế đối với sợi 
polyester từ Indonesia đã trở 
thành một trở ngại đối với xuất 

khẩu các sản phẩm dệt may của 
Indonesia và diễn ra vào thời điểm 
ngành công nghiệp này đang cố 
gắng thúc đẩy thị trường xuất khẩu 
trên toàn cầu bao gồm cả Mỹ. 
Việc áp thuế nhập khẩu khá lớn 
khiến sợi filament trở nên đắt hơn 
và là gánh nặng cho các nhà nhập 
khẩu tại Mỹ. Để tiếp tục tăng trưởng 
thị trường xuất khẩu, ngành dệt may 
Mỹ hiện đang tập trung mở rộng để 
phát triển các sản phẩm phù hợp với 

mong muốn của người mua, trong 
đó tập trung nhiều hơn vào các sản 
phẩm xanh và sản phẩm chức năng.
Indonesia cũng lao đao vì giá than. 
Khi giá than toàn cầu tăng cao, các 
ngành công nghiệp trong nước chủ 
yếu sử dụng than như xi măng, hóa 
dầu và dệt may gặp khó khăn. Đây 
đều là những ngành sử dụng nhiều 
năng lượng. 
Nếu giá của sản phẩm tăng lên sẽ 
làm giảm khả năng cạnh tranh của 
sản phẩm sợi của Indonesia, đặc 
biệt, trong bối cảnh bị Mỹ áp thuế 

đối với sợi nhập khẩu từ Indonesia 
sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh 
của sản phẩm sợi polyester của 
Indonesia. 
Nếu giá cả sản phẩm tăng lên và 
sức cạnh tranh yếu, các công ty 
phải giảm vốn lưu động và điều đó 
đồng nghĩa với việc giảm lực lượng 
lao động. Ngành dệt may Indonesia 
mong muốn Chính phủ nước này 
có những chính sách khẩn cấp để 
duy trì sự bền vững của ngành công 
nghiệp sử dụng.

Nguồn:  VITIC 

Các đơn đặt hàng từ các thương 
hiệu và nhà bán lẻ đang đến 
Bangladesh sau khi các nền 

kinh tế châu Âu và Mỹ mở cửa trở lại 
và nó sẽ giúp ngành may mặc của 
Bangladesh phục hồi sau thảm họa 
đại dịch.
Trong khi đó, các nhà xuất khẩu 
hàng may mặc ở Bangladesh đang 
chuyển hướng tập trung nhiều hơn 

sang các mặt hàng may mặc có giá 
trị gia tăng, cao cấp như quần áo kỹ 
thuật vì nhu cầu của họ cao trên thị 
trường toàn cầu. 
Vì vậy, họ đang theo đuổi tầm nhìn 
tăng trưởng cao hơn, đa dạng hóa 
nguyên liệu dệt từ bông sang không 
bông để làm cho hoạt động kinh 
doanh của họ bền vững trong bối 
cảnh thị trường toàn cầu cạnh tranh 

gay gắt. Nói cách khác, có sự chuyển 
dịch từ số lượng sang chất lượng, từ 
khối lượng sang giá trị.
Bangladesh đã mời gọi đầu tư nước 
ngoài vào ngành công nghiệp dệt 
không dùng bông của Bangladesh 
như sản xuất quần áo làm từ sợi 
nhân tạo, điều này sẽ tạo ra nhu cầu 
về sợi nhân tạo và các nguyên liệu 
thô khác tại thị trường địa phương.
Các thương hiệu có uy tín và người 
tiêu dùng đang nghiêng về sợi nhân 
tạo và sợi tái chế để đạt được tính 
bền vững. Người mua đang chọn 
vải thay thế cho sợi bông vì tính bền 
vững và các vấn đề môi trường. 
Để phù hợp với tính bền vững, nhiều 
thương hiệu nổi tiếng có thể ngừng 
mua hàng may mặc được sản xuất 
từ vật liệu không thể tái chế. Nhập 
khẩu xơ polyester staple của các nhà 
kéo sợi ở Bangladesh đã tăng 3,4% 
vào năm 2020 so với năm 2019, ngay 
cả trong bối cảnh đại dịch xảy ra.

Nguồn: VITIC

Ngành dệt may Bangladesh chuyển hướng sản xuất hàng may mặc có giá trị 
gia tăng, cao cấp  

Hoạt động kinh doanh bông của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ tăng trong thời gian tới Mỹ ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối 
với sợi PTY của Việt Nam

Mỹ áp thuế đối với sợi polyester của Indonesia
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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 
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.

COTTON USA SOLUTIONS™
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN GIÚP TĂNG

LỢI NHUẬN SAU ĐẠI DỊCH 

Giới thiệu về Cotton USA Giới thiệu về Cotton USA        
Solution™

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.

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.

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:

1

Đánh giá chiến lược ngay 
lập tức sau chuyến thăm 
của COTTON USA với một 
vài gợi ý về tối ưu hóa.

2

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

Nguồn: 
gso.gov.vn

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH



  | Bản tin tháng 11.2021 | 15  | Bản tin tháng 11.2021 | 14

Ngành thuế khởi động hóa đơn 
điện tử giai đoạn I

Mới đây, Tổng cục Thuế đã đưa “Trung 
tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện 
tử (HĐĐT) vào hoạt động để chuẩn bị 

cho việc chính thức áp dụng HĐĐT giai đoạn 1 
từ trung tuần tháng 11/2021.

Tổng cục Thuế cho biết, theo định hướng 
chuyển đổi số quốc gia đến 2025 - 2030, thời 
gian qua ngành thuế đã quyết liệt thực hiện 
cải cách thủ tục hành chính thuế, đẩy nhanh 
thực hiện điện tử hóa khai thuế, nộp thuế, 
hoàn thuế. Đến nay, số DN đã khai thuế điện 
tử đạt 99,72%; số DN nộp thuế điện tử đạt 
98,71%; số DN hoàn thuế điện tử đạt 98,64%.
Đối với sử dụng và quản lý hóa đơn bán hàng 
hóa và dịch vụ, thì trước năm 2011, các DN vẫn 
phải đến cơ quan thuế để mua hóa đơn rất bất 
tiện. Theo lộ trình cải cách, từ năm 2011, các 
DN đã được tự in hóa đơn hoặc sử dụng HĐĐT 
nếu đủ điều kiện. Tuy nhiên, cơ chế mở ra thì 
một số đối tượng đã lợi dụng để thực hiện 
hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn (xuất 
hóa đơn khống, sử dụng hóa đơn lòng vòng 
để khấu trừ, hoàn khống thuế giá trị gia tăng, 
hoặc rút tiền thanh toán từ ngân sách nhà 
nước...).
Để khắc phục tình trạng nêu trên, Luật Quản lý 
thuế đã có qui định từ 01/7/2022, toàn bộ DN, 
tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực 
hiện HĐĐT (trừ một số đối tượng là DN nhỏ 
và vừa, HTX, hộ, cá nhân kinh doanh không 
giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện 

Theo qui định tại Luật Quản lý thuế hiện 
hành, kể từ ngày 01/07/2022, toàn bộ 
doanh nghiệp (DN), tổ chức kinh tế, hộ, 
cá nhân kinh doanh sẽ thực hiện HĐĐT.

Hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới có hiệu lực từ đầu năm 2022

điện tử, ...). Đây là cơ sở pháp lý để 
chuyển đổi quản lý về hóa đơn sang 
sử dụng HĐĐT, giúp tiết kiệm chi phí 
cho DN, xã hội, nâng cao hiệu quả 
quản trị, nâng cao hiệu quả quản lý 
cho cả DN và cơ quan thuế.
Tiến tới chính thức áp dụng HĐĐT 
trên phạm vi cả nước vào ngày 
1/7/2022, Bộ Tài chính đã quyết định 
cho triển khai giai đoạn 1 tại 6 tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương 
(Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, 
Quảng Ninh, Bình Định và Phú Thọ). 
Mặc dù giai đoạn I mới thực hiện tại 

6 tỉnh, thành phố nêu trên, nhưng 
số lượng DN sẽ thực hiện HĐĐT ước 
tính chiếm khoảng 60% tổng số DN 
đang hoạt động trên cả nước, lượng 
hóa đơn chiếm koảng 70%.
Áp dụng HĐĐT theo Luật Quản lý 
thuế có nhiều nội dung mới, chắc 
chắn sẽ phát sinh những vướng mắc 
ban đầu cần phải giải đáp, xử lý kịp 
thời cho cả người nộp thuế cũng như 
cán bộ, công chức cơ quan thuế. 
Chính vì vậy, Tổng cục Thuế sẽ         
tập trung thực hiện HĐĐT giai đoạn 
đầu đảm bảo đạt các mục tiêu                          

cơ bản đề ra. 
Theo đó, ngành thuế sẽ vận hành 
Trung tâm Điều hành triển khai 
HĐĐT đảm bảo hoạt động thông 
suốt, trực tuyến, kịp thời trao đổi, 
chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, giải 
pháp, điều phối các hoạt động, đề 
xuất các biện pháp tháo gỡ, vướng 
mắc phát sinh, đảm bảo thực hiện 
theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Nguồn: VITIC

Với việc vừa được Australia và 
NewZealand phê chuẩn, RCEP 
- hiệp định thương mại tự do 

lớn nhất thế giới - sẽ có hiệu lực từ 
1/1/2022.
RCEP gồm 10 quốc gia thành viên 
ASEAN cùng 5 quốc gia khác là 
Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, 
Hàn Quốc và New Zealand. Hiện 
hiệp định đã được phê chuẩn bởi 6 
thành viên ASEAN và các nước ngoài 
ASEAN là Trung Quốc, Nhật Bản, lần 
lượt vào tháng 4 và tháng 6/2021.
Theo quy định, RCEP có hiệu lực 
60 ngày sau khi tối thiểu 6 thành 
viên ASEAN và 3 thành viên ngoài 
khối phê chuẩn. Như vậy, việc New 
Zealand và Australia, phê chuẩn 
RCEP đã kích hoạt hiệp định thương 

mại tự do lớn nhất thế giới có hiệu 
lực từ tháng 1/2022 và đẩy nhanh 
hơn nữa quá trình phục hồi kinh tế 
sau dịch Covid-19 của các quốc gia 
này.
RCEP được ký kết vào tháng 11/2020 
sau 8 năm đàm phán. Hiệp định này 
là thỏa thuận thương mại tự do lớn 
nhất thế giới với thị trường chiếm 
gần 30% dân số toàn cầu (khoảng 
2,2 tỷ người), chiếm gần 30% GDP 
toàn cầu và 50% tổng kim ngạch 
xuất khẩu của New Zealand.
Theo cam kết, RCEP sẽ loại bỏ thuế 
quan đối với 91% hàng hóa, đồng 
thời tiêu chuẩn hóa các quy định về 
đầu tư, sở hữu trí tuệ và thương mại 
điện tử. RCEP được kỳ vọng phục hồi 
các chuỗi cung ứng trong khu vực và 

thúc đẩy các chuỗi cung ứng hoạt 
động hiệu quả hơn cho các doanh 
nghiệp. 
Hiệp định cũng thiết lập thị trường 
xuất khẩu ổn định, lâu dài cho các 
nước ASEAN trong bối cảnh các 
chuỗi cung ứng bất ổn gần đây.
Việc thực thi RCEP cũng tạo nên 
khuôn khổ pháp lý ràng buộc trong 
khu vực về chính sách thương mại, 
đầu tư, sở hữu trí tuệ, thương mại 
điện tử... và tạo ra sân chơi công 
bằng trong khu vực.

Trích: Vnexpress
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COVID-19 và nỗ lực phục hồi kinh tế của Chính phủ

Dịch COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng không nhỏ 
đến đời sống kinh tế - xã hội, chặn đà tăng trưởng 
ấn tượng của Việt Nam. Mục tiêu tăng trưởng 6 – 

6.5% cho thấy nỗ lực của Chính phủ trong việc đẩy lùi 
COVID-19, phục hồi kinh tế.
Sáng 20/10, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã khai mạc 
theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Nhà Quốc 
hội (Hà Nội) tới 62 điểm cầu tại các tỉnh, TP trên cả nước.
Đáng chú ý, tại kỳ họp, Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ 
tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2022 đạt 
khoảng 6 - 6,5%. Bởi vì, con số tăng trưởng 6-6,5% được 
cho là rất cao với thời điểm dịch COVID-19 vẫn còn diễn 
biến phức tạp và tác động mạnh lên nền kinh tế.
Thực tế, mức tăng 6- 6,5% mỗi năm được cho là chỉ số 
“dễ vượt qua” ở giai đoạn 2018- 2019 khi mức tăng GDP 
2019 đã lên tới 7,02% và Việt Nam lọt vào Top đầu của 
thế giới về tốc độ tăng trưởng. Nhưng dịch COVID-19 
bùng phát chặn đà tăng trưởng ấn tượng của Việt Nam, 
năm 2020 đạt mức tăng 2,91%. Năm 2021, dự báo Việt 
Nam tăng trưởng 3- 3,5%.

Với sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 khiến Hà 
Nội và 19 tỉnh thành phía Nam thực hiện giãn cách xã 
hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ khiến cho 
nhiều tổ chức và cá nhân đang có cái nhìn kém lạc quan 
vào bức tranh tăng trưởng kinh tế nửa cuối năm và cả 
năm 2021.
Vậy thì cơ sở nào để Chính phủ đặt mục tiêu rất cao là 
6- 6,5%?
Trước hết: Đà hồi phục của nền kinh tế phụ thuộc rất lớn 
vào tốc độ kiểm soát dịch, cũng như tình hình triển khai 
Vaccine ở Việt Nam và các nước đối tác của Việt Nam.
Thứ hai: Kỳ vọng vào nguồn kích cầu từ dòng vốn FDI.
Thứ ba: Sức mạnh nội sinh của nền kinh tế.
Thứ tư: Việt Nam đã và đang từng bước vượt qua giai 
đoạn khó khăn nhất.
Thứ năm: Việt Nam đang có một Chính phủ kiến tạo, 
phát triển.

Trích:  Diendandoanhnghiep

WTO nhận định hoạt động giao thương toàn cầu đang chậm lại

Kết luận trên được Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO) đưa ra ngày 15/11.
Theo WTO, chỉ số thương mại hàng hóa trong 

tháng 11 đã giảm xuống còn 99,5 điểm, gần mức điểm 
cơ sở 100, sau khi ghi nhận mức kỷ lục 110,4 hồi tháng 
8 vừa qua.
WTO nêu rõ các cú sốc nguồn cung, trong đó có tình 
trạng dồn ứ tại cảng do nhu cầu nhập khẩu tăng cao 
trong 6 tháng đầu năm và gián đoạn sản xuất hàng hóa 
như ôtô và chất bán dẫn đã góp phần gây ra sự sụt giảm 
trên. Bên cạnh đó, nhu cầu đối với hàng hóa thương mại 
cũng đang có chiều hướng giảm, thể hiện qua số lượng 
đơn hàng.
Tuyên bố của WTO nhấn mạnh nhu cầu nhập khẩu sụt 
giảm có thể giúp giảm phần nào tắc nghẽn tại cảng, tuy 
nhiên, việc tồn đọng đơn hàng hay giao hàng chậm vẫn 
khó có thể được giải quyết khi số lượng container vẫn ở 
đang ở gần mức kỷ lục.

Điều này phù hợp với dự báo về khối lượng giao dịch 
hàng hóa trong năm nay tăng 10,8%, sau đó giảm còn 
4,7% trong năm 2022.
Như vậy, các nguy cơ sụt giá, chênh lệch giữa các khu 
vực và tình trạng yếu kém về thương mại dịch vụ kéo 
dài sẽ tiếp tục phủ bóng lên triển vọng thương mại toàn 
cầu.

Trích:  Diendandoanhnghiep

Giao thương toàn cầu đang chậm lại sau khi phục 
hồi mạnh cú sốc ban đầu của dịch COVID-19 
trong bối cảnh gián đoạn sản xuất, cùng sự sụt 
giảm của nguồn cung và nhu cầu nhập khẩu ảnh 
hưởng đến tăng trưởng.



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

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

wornbefore it’s
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TIN TỨC - SỰ KIỆN VCOSA
   HỘI NGHỊ QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN TẠI TP.HCM

       "DIỄN ĐÀN DỆT MAY VIỆT NAM LẦN 7"

Tiêu điểm Hội nghị
	★ Triển	vọng	năm	2030:	Những	thách	thức	và	cơ	hội	
hiện	tại	cho	ngành	Dệt	May	Việt	Nam	và	Kế	hoạch	
trong	tương	lai.	

	★ Tác	 động	mới	 nhất	 của	 dịch	 Covid-19	 đối	 với	 sản	
xuất	và	phân	tích	của	Việt	Nam	về	Thương	mại	và	
Thuế.	

	★ Diễn	 giải	 sâu	 về	 những	 thay	 đổi	 và	 quy	 định	mới	
nhất	của	FTA	và	CPTPP.

	★ Trung	Quốc	và	Mỹ:	Cách	Việt	Nam	vươn	lên	từ	thách	
thức	và	cơ	hội.

	★ Sản	xuất	hàng	may	mặc	Châu	Á	sau	COVID-19	sắp	
tới	sẽ	ra	sao?

	★ Chiến	lược	tìm	nguồn	cung	ứng	hàng	may	mặc	đang	
thay	 đổi	 như	 thế	 nào	 ở	 Việt	 Nam	 trong	 bối	 cảnh								
căng	thẳng	thương	mại	toàn	cầu.

	★ Làm	thế	nào	các	công	nghệ	mới	có	thể	giúp	nhà	máy	
áp	dụng	sản	xuất	bền	vững	và	cá	nhân	hóa	hơn?

	★ Phương	pháp	luận	trong	khi	rút	ngắn	thời	gian	thực	
hiện.

	★ Trước	 sự	 tăng	 trưởng	nhanh	chóng	của	xuất	khẩu	
và	những	thách	thức	của	dịch	bệnh,	làm	thế	nào	để	
quản	lý	nguồn	cung	ứng	nguyên	liệu	thô	ngành	dệt	
từ	nước	ngoài?

	★ Phiên	thảo	luận:	Làm	thế	nào	để	đạt	được	tốc	độ,	
hiệu	quả	và	 tính	minh	bạch	 trong	chuỗi	cung	ứng	
hàng	may	mặc?

	★ Liên	kết	chuỗi	giá	trị	dệt	may	Việt	Nam:	Bền	vững	và	
nhạy	bén	hơn.

	★ Công	nghiệp	4.0	 -	Sản	xuất	 thông	minh,	nâng	cao	
năng	lực	cạnh	tranh	toàn	cầu.

	★ Số	hóa	 chuỗi	 cung	 ứng	 để	 đáp	 ứng	 nhu	 cầu	 luôn	
thay	đổi	của	người	tiêu	dùng.

	★ Digital	Logistics:	lãnh	đạo	chuỗi	cung	ứng	và	doanh	
nghiệp	khai	thác	dữ	liệu	và	sử	dụng	dữ	liệu	như	thế	
nào	để	làm	cho	chuỗi	cung	ứng	của	chúng	ta	hiệu	
quả	hơn?

	★ Các	vấn	đề	pháp	lý	quan	trọng	và	những	cân	nhắc	
tiềm	năng	về	ngành	Dệt	may	Việt	Nam	hiện	tại.

	★ Tiền	lương	và	Năng	suất:	Chúng	ta	nên	chuẩn	bị	gì	
sau	Covid-19?

	★ Giấy	phép	hoạt	động	tại	Việt	Nam:	Các	thương	hiệu	
và	nhà	đầu	tư	quốc	tế	có	thể	làm	gì	để	giảm	thiểu	rủi	
ro	danh	tiếng?

	★ Các	mô	hình	bán	lẻ	mới	tại	Việt	Nam:	Đào	sâu	nhu	
cầu	 của	 người	 tiêu	 dùng	để	 đạt	 được	 trải	 nghiệm	
bán	lẻ	liền	mạch.

	★ Đổi	mới	tiếp	thị	kỹ	thuật	số	của	các	thương	hiệu	thời	
trang	tại	Việt	Nam.

Quét mã QR để đăng ký

Hoặc truy cập link
https://bit.ly/3BTGfjQ
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   CHUỖI HỘI THẢO DỰ KIẾN SẮP TỚI CỦA VCOSA

   HỘI THẢO KỸ THUẬT ĐÃ TỔ CHỨC TRONG THÁNG 11

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.

Chiều ngày 09.11.2021, 14H00 
theo giờ Việt Nam, hội thảo 
kỹ thuật trực tuyến mang tên 

“NEPS VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN” 
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 hơn 
130 khách mời đến từ doanh nghiệp 
sợi Việt Nam cùng các diễn giả, 
chuyên gia hàng đầu trong ngành.
Trong quá trình kéo sợi, có nhiều 
nguyên nhân dẫn gây ra lỗi kết 
(Neps). Để ngăn ngừa và giảm Neps, 

các chuyên gia kỹ thuật nhiều năm 
kinh nghiệm đã nghiên cứu và đưa 
ra nhiều khuyến cáo giúp các nhà 
máy sợi kiểm soát Neps tốt hơn từ 
đó kiểm soát chất lượng giúp giảm 
chi phí. Các chuyên gia cũng tư vấn 
giải pháp sử dụng bông Mỹ hiệu quả 
trong việc loại bỏ Neps.
Hội thảo nhằm mục tiêu hỗ trợ 
các doanh nghiệp sợi: (i) Kiến thức 
chuyên sâu về Neps; (ii) So sánh kỹ 
thuật và chi phí tác động của Neps 
giữa bông thu hoạch bằng máy và 
bằng tay; (iii) Tiếp cận kỹ thuật kéo 

sợi mới bằng sự kết hợp lý tưởng: 
các bộ kim chải thế hệ mới có hiệu 
suất loại Neps cao nhất; (iv) Chia 
sẻ kinh nghiệm kiểm soát và quản 
lý Neps của nhà máy sợi Việt Nam, 
qua đó giúp doanh nghiệp cải thiện 
năng suất và chất lượng sợi.
Chi tiết xem tại website VCOSA:
https://vcosa.vn/vi/vcosa-hoi-thao-
truc-tuyen-thang-11-neps-va-cac-
van-de-lien-quan/

Ông Nguyễn An Toàn - Chủ tịch VCOSA Trang thiết bị đội ngũ kỹ thuật

   HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI

	◈ Kết	quả	họp	cùng	Ban	Kinh	tế	Trung	ương,	ngày	29/10/2021:
1.	 Tác	động	của	đại	dịch	Covid	19	đến	hoạt	động	sản	xuất	kinh	doanh	của	DN:

	- Hoạt	động	sản	xuất	kinh	doanh	của	các	DN	dưới	tác	động	của	đại	dịch	Covid	19.
	- Các	tác	động	chính	của	đại	dịch	Covid	19	đến	hoạt	động	sản	xuất	kinh	doanh	của	các	DN:	tác	động	
đến	chuỗi	cung	ứng,	tiếp	cận	khách	hàng,	lực	lượng	lao	động,	dòng	tiền.	Dịch	Covid	19	đã	khiến	các	
DN	bị	giảm	đơn	hàng	và	khó	khăn	trong	việc	phát	triển	thị	trường	mới,	vận	hành	DN	bị	gián	đoạn	do	
cách	ly	xã	hội,	DN	thiếu	thông	tin	và	chưa	đưa	ra	được	các	kịch	bản	ứng	phó.

	- Các	giải	pháp	ứng	phó	của	các	DN:	dự	trữ	hàng	hóa,	nguyên	vật	liệu,	áp	dụng	cách	làm	mới	linh	hoạt	
hơn,	đào	tạo	kỹ	năng	số	cho	người	lao	động,	tìm	giải	pháp	chuỗi	cung	ứng	mới,	áp	dụng	tự	động	hóa.

	- Các	chính	sách	hỗ	trợ	nhà	nước	đối	với	DN:	chính	sách	về	phòng	chống	dịch,	về	vốn,	về	BHXH,	BHYT,	
BHTN,	về	tiền	thuê	đất,	về	thuế…

	- Các	vấn	đề	lớn	về	chính	sách	hỗ	trợ	nhà	nước:	vấn	đề	về	khoảng	cách	giữa	chính	sách	được	ban	hành	
và	thực	tiễn,	mức	độ	hữu	ích	của	các	chính	sách	hỗ	trợ,	mức	độ	ủng	hộ	của	cộng	đồng	DN	đối	với	các	
biện	pháp	chống	dịch,	vấn	đề	về	miễn	giảm	thuế,	tháo	gỡ	các	trở	ngại	về	thủ	tục	hành	chính	để	cải	
thiện	môi	trường	kinh	doanh,	vấn	đề	về	các	chính	sách	kinh	tế	vĩ	mô.

2.	 Hỗ	trợ	DN	phục	hồi,	phát	triển	sản	xuất	kinh	doanh	trong	bối	cảnh	bình	thường	mới:
	- Trong	bối	cảnh	bình	thường	mới	trên	phạm	vi	quốc	tế	và	trong	nước,	đưa	ra	mục	tiêu	và	nhiệm	vụ,	
giải	pháp	ngắn	hạn	và	dài	hạn	hỗ	trợ	DN	phục	hồi,	phát	triển	sản	xuất	kinh	doanh.

3.	 Các	đề	xuất	và	kiến	nghị	với	Đảng,	ban	KTTW,	Quốc	hội,	Chính	phủ,	các	bộ	ngành,	địa	phương:
	- Trên	cơ	sở	các	buổi	làm	việc	của	Ban	KTTW	với	VCCI,		VCOSA,	ban	KTTW	sẽ	xây	dựng	khung	đề	cương	
lại	để	VCOSA	và	các	hiệp	hội	có	báo	cáo	chi	tiết	để	kiến	nghị	các	chính	sách	cho	DN	(đặc	biệt	là	đánh	
giá	các	chính	sách	đã	ban	hành	nhưng	chưa	hữu	ích	để	các	chính	sách	sẽ	thực	chất	hơn	cho	DN).

	◈ Buổi	phỏng	vấn	trực	tuyến	cùng	đội	ngũ	dự	án	Mekong	Economics,	ngày	11/11/2021:
	- Nâng	cao	năng	lực	cạnh	tranh	của	các	doanh	nghiệp	sợi	đang	tăng	trưởng	của	Việt	Nam.

	◈ Tham	gia	họp	cùng	Cục	Công	nghiệp,	Bộ	Công	Thương	và	các	lãnh	đạo	Hiệp	hội	Ngành	hàng,	ngày	11/11/2021:
	- Nắm	bắt	tình	hình	triển	khai	Nghị	Quyết	128/NQ-CP,	tháo	gỡ	khó	khăn,	vướng	mắc	cho	doanh	nghiệp	
phục	hồi	sản	xuất	sau	đại	dịch	Covid-19.

	◈ Buổi	phỏng	vấn	trực	tuyến	cùng	đội	ngũ	dự	án	USAID	LinkSME,	ngày	26/11/2021:
	- Đề	xuất	các	ý	tưởng,	giải	pháp	nhằm	tăng	cường	năng	lực	quản	lý	và	hỗ	trợ	hội	viên;	thu	hút,	mở	rộng	hội	
viên	mới	cho	hiệp	hội;	tăng	cường	năng	lực	tìm	kiếm	và	kết	nối	với	các	công	ty	đầu	chuỗi.

	- Trao	đổi	về	kế	hoạch	đào	tạo,	và	triển	khai	các	khóa	tập	huấn	nâng	cao	năng	lực	của	HH	và	của	dự	án.
	◈ Tham	gia	họp	trực	tuyến	cùng	Cục	Phòng	vệ	Thương	mại,	Bộ	Công	Thương,	ngày	29/11/2021:
	- Trao	đổi	cùng	đại	diện	các	doanh	nghiệp	có	liên	quan	về	các	sản	phẩm	sợi	dài	làm	từ	polyester	đang	
được	đề	nghị	miễn	trừ.
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1. SỐ LIỆU NHẬP KHẨU

Tính chung 10 tháng đầu năm 2021, lượng bông các 
loại nhập khẩu về Việt Nam hơn 1,44 triệu tấn, tăng 

17,5% so với cùng kỳ năm trước.  Trị giá hơn 2,70 tỷ USD, 
tăng 41,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng xơ sợi nhập về Việt Nam gần 0,89 triệu tấn, tăng 
6,5% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá hơn 2,07 tỷ USD 
tăng 28,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 10 năm 2021, lượng bông nhập khẩu ước tính 125,6 nghìn tấn, giảm 21,2% so với 
tháng trước. Lượng xơ, sợi dệt các loại nhập khẩu là 73,2 nghìn tấn, tăng 20,8% so với tháng 9.

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất từ tổng cục Hải 
Quan, trong tháng 10 năm 2021, Việt Nam đã nhập khẩu 
bông trị giá 250,9 triệu USD, giảm 22,7% so với tháng 
trước; nhập khẩu xơ-sợi trị giá 182 triệu USD, tăng 16%; 

nhập khẩu vải các loại trị giá 1.101,7 triệu USD, tăng 
11,3%; nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may da giày tăng 
0,2% tương đương trị giá 438,9 triệu USD.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 10 năm 2021, lượng xơ, sợi dệt các loại nhập khẩu khoảng 73,2 nghìn tấn, giảm 
19,9% so với 91,4 nghìn tấn của tháng 10 năm 2020.
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Theo số liệu sơ bộ trong tháng 10 năm 2021, lượng bông nhập khẩu khoảng 125,6 nghìn tấn, tăng 32,1% so với 95,1 
nghìn tấn của cùng kỳ năm trước.

Trong 10 tháng năm 2021, Việt Nam nhập khẩu bông trị giá hơn 2,70 tỷ USD, tăng 41,7% so với cùng kỳ năm trước; 
nhập khẩu xơ sợi dệt các loại trị giá hơn 2,07 tỷ USD tăng 28,8%; nhập khẩu vải các loại gần 11,62 tỷ USD, tăng 
21,9%; trị giá nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may da giày tăng 19,3% tương đương 5,18 tỷ USD.

Cơ cấu nhập khẩu xơ – sợi Việt Nam giai đoạn từ 2017 - 9T2021

Tính từ tháng 1-9/2021, Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 569.353 tấn xơ PSF, sợi 100% PE, sợi PE filament 
giảm 5.58% so với 602.977 tấn của cùng kỳ năm trước. Trung Quốc vẫn là nguồn nhập khẩu xơ - sợi hàng đầu                            

của Việt Nam.

9 tháng năm 2021, Việt Nam nhập xơ PSF ước đạt 223.443 tấn, tương đương 247,17 triệu USD; sợi 100% PE đạt 
35.990 tấn, trị giá 133,81 triệu USD; sợi PE filament đạt 309.920 tấn, trị giá 710,36 triệu USD.

** Nguồn ITC - Số liệu của năm 2020 và 2021 xem để tham khảo do một vài quốc gia 
chậm gửi báo cáo

** 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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Giá nhập khẩu nguyên liệu và tình hình nhập khẩu của Việt Nam tháng 10.2021

Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu vẫn trong xu hướng tăng

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

9/2021 đạt 37,68 nghìn tấn, trị giá 124,88 triệu USD, 
giảm 20,6% về lượng và giảm 13,9% về trị giá so với 
tháng 8/2021, giảm 47,5% về lượng và giảm 6,1% về trị 
giá so với tháng 9/2020.

Tính chung 9 tháng năm 2021, lượng nhập khẩu sợi 
nguyên liệu vào Việt Nam đạt 551 nghìn tấn, trị giá 1,51 
tỷ USD, tăng 18,8% về lượng và tăng 40,7% 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 9/2021 với lượng 
nhập khẩu đạt 23,83 nghìn tấn, trị 
giá đạt 74,54 triệu USD, giảm 21,6% 
về lượng và giảm 16% về trị giá; giảm 
36,1% về lượng nhưng tăng 1% về trị 
giá so với tháng 9/2020. 
Tính chung 9 tháng năm 2021, nhập 
khẩu sợi nguyên liệu từ thị trường 
Trung Quốc đạt 329,89 nghìn tấn, trị 
giá 840,78 triệu USD, tăng 28,2% về 
lượng và tăng 47,6% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2020.

Tháng 9/2021, nhập khẩu sợi nguyên 
liệu từ thị trường Đài Loan vào Việt 
Nam đạt 4,17 nghìn tấn, trị giá đạt 
11,6 triệu USD, giảm 31,9% về lượng 
và giảm 32,7% về trị giá so với tháng 
8/2021; giảm 39,4% và giảm 33,2% 
về trị giá so với tháng 9/2020. 
Tính chung 9 tháng năm 2021, nhập 
khẩu sợi nguyên liệu từ thị trường 
Đài Loan đạt 77,73 nghìn tấn, trị 
giá 198,13 triệu USD, tăng 52,1% về 
lượng và tăng 46% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2020.

Nhìn chung trong 9 tháng năm 2021, 
nhập khẩu sợi nguyên liệu từ các thị 
trường vào Việt Nam đều tăng so với 
cùng kỳ năm 2020, trừ thị trường 
Nhật Bản giảm 82,3%, Malaysia 
giảm 20,2% về lượng.
Đáng chú ý, lượng nhập khẩu sợi 
nguyên liệu từ một số thị trường 
tăng rất mạnh trong 9 tháng năm 
2021 như Italy, Mỹ, Ma Cao.

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC
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Về giá: Giá nhập khẩu trung bình sợi nguyên liệu về 
Việt Nam trong tháng 9/2021 đạt 3.314 USD/tấn, tăng 
259 USD/tấn so với tháng 8/2021 và tăng 1.467 USD/tấn 

so với tháng 9/2020. Tính chung 9 tháng năm 2021, giá 
nhập khẩu sợi nguyên liệu về Việt Nam đạt trung bình 
2.777 USD/tấn, tăng 9,65% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng 9/2021, giá nhập khẩu sợi nguyên liệu từ 
thị trường Đài Loan đạt mức thấp là 2.792 USD/tấn; tiếp 
đến là Indonesia đạt 2.870 USD/tấn và giá nhập khẩu sợi 
nguyên liệu từ thị trường Hồng Kông đạt mức cao nhất, 
đạt 10.294 USD/tấn.
Giá sợi nguyên liệu nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh 
đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh ngành dệt của Việt Nam bởi phần lớn các doanh 

nghiệp đang phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu nên 
chi phí cho sản xuất cũng tăng lên. 
Trong khi đó, các doanh nghiệp dệt của Việt Nam chưa 
thể tăng giá thành phẩm trong ngắn hạn. Đây là một 
trong những khó khăn đối với các doanh nghiệp dệt của 
Việt Nam trong bối cảnh giá nguyên liệu thế giới tăng 
cao.

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Giá nhập khẩu bông nguyên liệu tiếp tục tăng

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập 
khẩu bông về Việt Nam trong tháng 9/2021 đạt 

159,25 nghìn tấn, trị giá 324,75 triệu USD, tăng 19,2% về 
lượng và tăng 22,2% về trị giá so với tháng 8/2021; tăng 
47,2% về lượng và tăng 106,4% về trị giá so với tháng 
9/2020.

Tính chung 9 tháng năm 2021, lượng bông nhập khẩu 
về Việt Nam đạt 1,31 triệu tấn, trị giá 2,45 tỷ USD, tăng 
16,2% về lượng và tăng 38,7% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2020.

Trong 9 tháng năm 2021, có 11 thị trường cung cấp 
bông nguyên liệu cho Việt Nam, ổn định so với cùng kỳ        
năm 2020.
Mỹ là nguồn cung bông nguyên liệu lớn nhất cho Việt 
Nam trong 9 tháng năm 2021, đạt 561 nghìn tấn, trị giá 
1,07 tỷ USD, giảm 22,17% về lượng và giảm 5,77% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 44,91% tổng lượng 
bông nhập khẩu. 
Riêng trong tháng 9/2021, lượng bông nguyên liệu nhập 
khẩu từ thị trường này đạt 57,48 nghìn tấn, trị giá 117 

triệu USD, giảm 8,45% về lượng nhưng tăng 25,18% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
Trái lại, nhập khẩu bông từ một số thị trường khác tăng 
trong 9 tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020 như 
nhập khẩu từ thị trường Braxin tăng 40,78% về lượng và 
tăng 59,9% về trị giá; nhập khẩu từ thị trường Australia 
tăng 511% về lượng và tăng 610,4% về trị giá; Ấn Độ tăng 
113,6% về lượng và tăng 170,6% về trị giá.

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC
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Về giá: Giá bông nhập khẩu vào Việt 
Nam tháng 9/2021 ở mức 2.039 USD/
tấn, tăng 1,64% so với tháng 8/2021 
và tăng 40,5% so với cùng kỳ tháng 
9/2020.
9 tháng năm 2021, giá bông nguyên 
liệu nhập khẩu về Việt Nam đạt 
trung bình 1.857 USD/tấn, tăng 
19,3% so với cùng kỳ năm 2020. Giá 
bông nhập khẩu trung bình từ các 
thị trường đa phần tăng so với cùng 
kỳ năm 2020, với tốc độ tăng từ 10-
35%. Trong đó, giá bông nguyên liệu 
nhập khẩu từ Indonesia đạt mức 
thấp là 1.218 USD/tấn; tiếp đến là Ấn 
Độ đạt 1.617 USD/tấn… và giá nhập 
khẩu từ thị trường Australia đạt mức 
cao nhất là 2.063 USD/tấn.

Giá bông nguyên liệu nhập khẩu vào 
Việt Nam biến động tăng theo giá 
bông thế giới. Trong 9 tháng năm 
2021, giá bông thế giới tăng mạnh 
do nhu cầu tăng ở các nước sản xuất 
sợi sau khi kinh tế toàn cầu có dấu 
hiệu phục hồi và mức tồn kho sợi 
thấp. 
Giá bông thế giới đã đạt mức cao 
nhất trong vòng 10 năm qua. Cụ thể:
Giá bông trên Sàn Giao dịch liên 
lục địa (ICE) của Mỹ đã đạt đỉnh cao 
nhất trong 10 năm qua và đà tăng 
này chưa dừng lại.
Giá hợp đồng bông kỳ hạn tháng 12 
trên Sàn ICE đã tăng 22% chỉ trong 
11 phiên vừa qua, đạt mức cao nhất 

10 năm. 
Chỉ trong phiên giao dịch ngày 
6/10/2021, giá bông đã tăng thêm 
1,96% lên mức 2.448 USD/tấn. 
Trong dự báo sản lượng bông mới 
nhất vào tháng 10/2021 và dự báo 
tồn kho cho niên vụ 2021/22, Ủy 
ban Tư vấn Bông Quốc tế (ICAC) đã 
dự báo sản lượng bông toàn cầu của 
vụ này sẽ vào khoảng 25,7 triệu tấn, 
cao hơn 6% so với niên vụ trước, 
nhưng vẫn thấp hơn mức sản lượng 
trước đại dịch Covid- 19. Sản lượng 
dự kiến tăng ở các nước phát triển 
như Australia, Brazil và Mỹ.

Giá bông thế giới vẫn trong xu hướng tăng mạnh, dự báo, giá nhập khẩu bông của Việt Nam tiếp tục tăng trong 
những tháng cuối năm 2021, theo đó, các doanh nghiệp nhập khẩu cần bám sát các diễn biến tiếp theo để nhập 
khẩu khi giá ở mức thấp. Giá nhập khẩu xơ nguyên liệu tiếp tục giảm

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, lượng xơ nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 9/2021 
đạt 22,92 nghìn tấn, trị giá 29,67 triệu USD, giảm 10,5% về lượng và giảm 10,8% về trị giá so với tháng 8/2021; 

giảm 29,8% về lượng và giảm 9,23% về trị giá so với tháng 9/2020.
Tính chung 9 tháng năm 2021, lượng xơ nguyên liệu nhập khẩu đạt 294 nghìn tấn, trị giá 377 triệu USD, tăng 7,7% 
về lượng và tăng 19,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn: VITIC

Giá nhập khẩu trung bình bông từ các thị trường trong 9 tháng năm 2021
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Trong tháng 9/2021, Việt Nam nhập 
khẩu xơ nguyên liệu từ 26 thị trường, 
tăng 3 thị trường so với cùng kỳ năm 
2020, Trung Quốc là thị trường cung 
cấp xơ nguyên liệu lớn nhất cho Việt 
Nam, với lượng nhập khẩu đạt 10,43 
nghìn tấn, trị giá đạt 13,83 triệu USD, 
giảm 1,1% về lượng nhưng tăng 
4,64% về trị giá so với tháng 8/2021; 
giảm 28,3% về lượng và giảm 3,3% 
về trị giá so với tháng 9/2020. Tính 
chung 9 tháng năm 2021, nhập khẩu 
xơ nguyên liệu từ thị trường Trung 
Quốc đạt 127,73 nghìn tấn, trị giá 
150,72 triệu USD, tăng 23,1% về 
lượng và tăng 37,4% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2020.
Tháng 9/2021, nhập khẩu xơ nguyên 
liệu từ thị trường Đài Loan đạt 3,85 
nghìn tấn, trị giá đạt 4,4 triệu USD, 
tăng 7,3% về lượng và tăng 11,1% 
về trị giá so với tháng 8/2021; giảm 
34,3% và giảm 11,7% về trị giá so với 
cùng kỳ tháng 9/2020. Tính chung 
9 tháng năm 2021, nhập khẩu xơ 

nguyên liệu từ thị trường Đài Loan 
đạt 45,9 nghìn tấn, trị giá 50,8 triệu 
USD, chiếm 15,6% tổng lượng nhập 
khẩu xơ nguyên liệu của Việt Nam, 
giảm 0,3% về lượng nhưng tăng 
15,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 
2020.
Nhìn chung trong 9 tháng năm 2021, 
nhập khẩu xơ nguyên liệu từ các thị 
trường chính vào Việt Nam đều giảm 

nhẹ về lượng, trừ nhập khẩu từ thị 
trường Trung Quốc tăng 23,12%.
Đáng chú ý, lượng nhập khẩu xơ 
nguyên liệu từ một số thị trường tăng 
rất mạnh trong 9 tháng năm 2021 
như Ấn Độ, Hồng Kông, Campuchia.

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Về giá: Tháng 9/2021, giá xơ nguyên liệu nhập khẩu về 
Việt Nam đạt trung bình 1.294 USD/tấn, giảm 0,4% so 
với tháng 8/2021 nhưng tăng 25,8% so với tháng 9/2020. 
Trong đó, giá xơ nguyên liệu nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 

mức thấp nhất là 978 USD/tấn; tiếp đến là giá xơ nhập 
khẩu từ thị trường Đài Loan đạt 1.141 USD/tấn và giá xơ 
nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Hy Lạp đạt mức cao 
nhất, đạt 3.196 USD/tấn.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên 
thế giới đã làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng hàng hóa 
ở cả hai chiều cung – cầu.
Hiện là thời điểm các doanh nghiệp dệt may đẩy mạnh 
sản xuất để hoàn tất các đơn hàng xuất khẩu cuối năm. 
Tuy nhiên, giá nguyên phụ liệu dệt may trên thế giới 
đồng loạt tăng trong thời gian qua, trong đó có mặt 
hàng xơ nguyên liệu đã tác động trực tiếp đến giá nhập 
khẩu nguyên phụ liệu ngành dệt may của Việt Nam.
Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp dệt may đã có đơn 
hàng hết quý IV/2021, thậm chí là quý I/2022, tuy nhiên, 
thời gian qua các doanh nghiệp may ở các tỉnh, thành 
phố phía Nam rơi vào tình trạng sản xuất cầm chừng, 
đóng cửa nhà máy do diễn biến phức tạp của dịch bệnh. 

Nhiều doanh nghiệp áp dụng chế độ làm việc “3 tại chỗ” 
để hoàn thành các đơn hàng khiến chi phí phát sinh 
tăng cao, bị thua lỗ.
Giá nhập khẩu nguyên liệu đầu vào tăng cao trong thời 
gian qua là khó khăn thách thức lớn cho doanh nghiệp, 
nhất là đối với những doanh nghiệp đã ký với khách 
hàng giá thấp từ năm ngoái sẽ phải chịu thiệt hại không 
nhỏ.
Việc giá xơ nhập khẩu giảm nhẹ liên tục trong 3 tháng 
gần đây sẽ giúp các doanh nghiệp sản xuất dệt may 
của Việt Nam có phương án cân đối các nguồn lực sản 
xuất, cơ cấu lại mặt hàng, thị trường để có giải pháp tốt 
nhất cho sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh thị trường 
nhiều biến động.

Nguồn: VITIC
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Nguồn: VITIC

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

2. SỐ LIỆU XUẤT KHẨU

Tính chung 10 tháng đầu năm 2021, lượng xơ, sợi dệt các loại Việt Nam xuất khẩu đạt hơn 1,6 triệu tấn, tăng 16,4% 
so với cùng kỳ năm trước. Trị giá đạt hơn 4,5 tỷ USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu xơ, sợi trong tháng 10 năm 2021 đạt trị giá 468,1 triệu USD, tăng 3,3% so với tháng trước; xuất khẩu vải 
đạt trị giá 217,3 triệu USD, tăng 7,2%; nguyên phụ liệu dệt may da giày với giá trị 146,9 triệu USD, tăng 9%; xuất 
khẩu vải kỹ thuật tăng 3,6% tương đương trị giá 73,1 triệu USD.

Giá nhập khẩu xơ từ các thị trường trong 9 tháng năm 2021
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Khối lượng sợi xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 10 năm 2021 đạt 148 nghìn tấn, trị giá 468,1 triệu USD, tăng 
2,1% về lượng, 3,3% về trị giá so với tháng trước.

Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam tháng 10 năm 2021 đạt hơn 2,64 tỷ USD, vượt 16,1% so với tháng trước. 

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 10 năm 2021, xuất khẩu hàng dệt may đạt hơn 2,64 tỷ USD tăng 3,2% so với 2,56 tỷ 
USD của tháng 10 năm 2020.

10 tháng năm 2021, Việt Nam xuất khẩu xơ, sợi đạt trị 
giá hơn 4,5 tỷ USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước; 
xuất khẩu vải đạt trị giá 2 tỷ USD, tăng 30,3%; nguyên 

phụ liệu dệt may da giày với giá trị gần 1,6 tỷ USD, tăng 
16,8%; xuất khẩu vải kỹ thuật tăng 80,4% tương đương 
trị giá 0,6 tỷ USD.

Tính từ tháng 1-9/2021, Việt Nam đã xuất khẩu 5 chủng 
loại sợi đạt trị giá 2,7 tỷ USD (bao gồm sợi 100% cotton, 
sợi cotton pha, sợi PE filament, sợi 100% PE, sợi PE pha) 

tăng 17,2% so với 2,3 tỷ USD của cùng kỳ năm trước, 
trong đó chủ yếu là xuất khẩu sang Trung Quốc, Hàn 
Quốc…

Cơ cấu xuất khẩu sợi Việt Nam giai đoạn từ 2017 - 9T2021

** 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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9 tháng năm 2021, Việt Nam xuất khẩu sợi 100% cotton 
chiếm tỷ trọng cao nhất đạt 595.824 tấn, tương đương 
1.714,18 triệu USD; sợi cotton pha đạt 105.698 tấn, trị 
giá 284,52 triệu USD; sợi PE filament đạt 176.213 tấn, trị 

giá 557,05 triệu USD; sợi 100% PE đạt 56.254 tấn, trị giá 
137,15 triệu USD; thấp nhất là sợi PE pha 5.783 tấn, trị 
giá 15,75 triệu USD.

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xơ, sợi 
dệt các loại của Việt Nam trong tháng 9/2021 đạt 144,9 
nghìn tấn, kim ngạch 453,4 triệu USD, giảm 7,3% về 
lượng và giảm 5,8% về kim ngạch so với tháng 8/2021; 
giảm 13,1% về lượng nhưng tăng 33,6% về kim ngạch so 
với tháng 9/2020.

Tính chung 9 tháng năm 2021, xuất khẩu xơ, sợi dệt các 
loại của Việt Nam đạt 1,46 triệu tấn, kim ngạch 4,096 tỷ 
USD, tăng 21,8% về lượng và tăng 59,8% về kim ngạch 
so với cùng kỳ năm 2020; tăng 17,8% về lượng và tăng 
32,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019.

Việt Nam xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại chủ yếu sang thị 
trường Trung Quốc, chiếm 54,2% tổng kim ngạch xuất 
khẩu trong 9 tháng năm 2021.
Nhìn chung, xuất khẩu hàng xơ, sợi, dệt các loại của Việt 
Nam trong 9 tháng năm 2021 tăng ở nhiều thị trường 
so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, xuất khẩu sang 
thị trường Trung Quốc tăng 20,2% về lượng và tăng 
52,5% về kim ngạch, xuất khẩu sang Mỹ, Bangladesh, 
Campuchia, Chile, Italy… tăng mạnh.
Như vậy, cùng với các nhóm hàng nguyên phụ liệu hàng 

may mặc khác (vải các loại, vải mành…), xuất khẩu xơ, 
sợi dệt các loại cũng tăng trưởng tốt trong 9 tháng năm 
2021.
Việc giá nguyên liệu dệt may tăng mạnh trên thị trường 
thế giới thời gian qua nên Việt Nam đã đẩy mạnh xuất 
khẩu nhóm hàng xơ, sợi dệt. 
Dự báo, xuất khẩu nhóm hàng này sẽ tăng trong thời 
gian tới khi nhu cầu về nguyên liệu đầu vào của nhiều 
thị trường tăng lên để phục vụ cho sản xuất và xuất 
khẩu của họ trong những tháng cuối năm.

Xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại tăng gần 60% trong 9 tháng năm 2021

Thị trường xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam trong 9 tháng năm 2021

Nguồn: VITIC
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Theo ước tính mới nhất của Bộ 
Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 
tiêu thụ bông toàn cầu trong 

niên vụ 2021/22 (tháng 8 - tháng 7) 
dự kiến là 123,4 triệu kiện, cao hơn 
3% so với niên vụ 2020/21. 
Trung Quốc và Ấn Độ dẫn đầu, chiếm 
tổng cộng 53%. Ngoài ra, Pakistan, 
Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước 
khác đều tăng.
Sản lượng bông toàn cầu được dự 
báo ở mức 120,3 triệu kiện trong 

niên vụ 2021/22, cao hơn 7% so với 
năm trước, do diện tích thu hoạch 
phục hồi và dự báo năng suất kỷ lục 
kết hợp với sản lượng cao hơn. 
Thương mại bông toàn cầu được dự 
báo là 46,4 triệu kiện trong mùa này, 
đứng thứ hai so với kỷ lục của niên 
vụ 2020/21 và hỗ trợ cho ước tính 
tiêu thụ bông cao hơn. 
Tiêu thụ bông trên toàn cầu vẫn 
được dự báo cao hơn sản lượng, 
giảm lượng tồn kho cuối niên vụ 

2021/22 xuống còn 87,1 triệu kiện, 
thấp nhất trong 3 năm. 
Tương tự như vậy, tỷ lệ sử dụng dự 
trữ trên thế giới dự kiến sẽ ở mức 
thấp nhất kể từ niên vụ 2018/19, 
củng cố giá bông thế giới lên mức 
chưa từng thấy trong một thập kỷ.

Nguồn: USDA                                      
Ngọc Trâm biên dịch

Trung Quốc và Ấn Độ dẫn đầu trong việc gia tăng tiêu thụ bông toàn cầu           
niên vụ 2021/22

3. BÁO CÁO BÔNG TOÀN CẦU 

Tiêu thụ bông toàn cầu trong 
niên vụ 2021/22 được dự báo 
sẽ tăng gần 3% trong mùa này 

khi nền kinh tế toàn cầu - đặc biệt 
là nhu cầu của người tiêu dùng đối 
với các sản phẩm cotton - tiếp tục 
phục hồi sau tác động của đại dịch 
COVID-19. 
Với 123,4 triệu kiện, tiêu thụ bông 
trên thế giới dự kiến sẽ tăng khoảng 
3,5 triệu kiện trong mùa này.
Đối với các quốc gia kéo sợi bông 
hàng đầu, tiêu thụ trong niên vụ 
2021/22 được dự báo sẽ gia tăng 
hoặc không thay đổi so với năm 
trước, với 6 quốc gia hàng đầu 
(Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, 
Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam) 
chiếm tổng cộng 82% toàn thế giới. 

Trong niên vụ 2021/22, Trung 
Quốc được dự báo sẽ kéo 40 triệu 
kiện bông thô, giống như niên vụ 
2020/21, mức cao nhất kể từ niên 
vụ 2017/18. Trung Quốc dự kiến sẽ 
chiếm gần 1/3 tổng tiêu thụ bông 
toàn cầu vào niên vụ 2021/22. 
Mặt khác, việc tiêu thụ bông của Ấn 
Độ được dự báo sẽ tăng 5% từ niên 
vụ 2020/21 khi ngành dệt tại đây 
mở rộng. Tiêu thụ bông ở Ấn Độ 
được dự báo ở mức kỷ lục 25,5 triệu 
kiện vào niên vụ 2021/22, tương 
đương 21% tổng số kiện toàn cầu.
Tiêu thụ bông được dự báo sẽ tăng 
đối với Pakistan và Bangladesh 
trong niên vụ 2021/22, lần lượt đạt 
11,2 triệu kiện (+6%) và 8,7 triệu 
kiện (+2%). 

Ngoài ra, việc tiêu thụ bông dự kiến 
sẽ đạt 8,4 triệu kiện (+9%) ở Thổ Nhĩ 
Kỳ, trong khi tiêu thụ bông ở Việt 
Nam được dự báo không đổi ở mức 
7,3 triệu kiện vào niên vụ 2021/22. 
Đối với các nhà máy sợi lớn tại các 
quốc gia khác, thị phần tiêu thụ 
bông toàn cầu niên vụ 2021/22 của 
các quốc gia này gần bằng mức của 
mùa trước.

Nguồn: USDA                                     
Ngọc Trâm biên dịch

Dự báo tiêu thụ bông trên thế giới sẽ tăng trong niên vụ 2021/22

Nguồn: CI – VCOSA tổng hợp
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