
BẢNTIN
Báo cáo thống kê ngành xơ, sợi

Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam

Ban Thông tin Truyền thông 
tổng hợp và biên tập

---Lưu hành nội bộ---

www.vcosa.vn

Lời chúc đầu năm 2022
từ Chủ tịch Hiệp hội Bông Sợi    

Việt Nam

Tháng 01-2022

Điểm tin thương mại
Trang

03

Trang

02

Tin chuyên ngành
Trang

04

Tình hình sản xuất 
Cơ chế - Chính sách

Trang

09

Tin tức - Sự kiện VCOSA
Trang

14

Số liệu thống kê
Trang

17



Bản tin VCOSA tháng 01-2022  | 3

Lời chúc đầu năm 2022Lời chúc đầu năm 2022
từ Chủ tịch Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam

Chúng ta đã bước sang năm 2022 
và đang chia tay năm Tân Sửu để 
bước vào năm Nhâm Dần với sự 

khởi đầu mới, thay mặt Ban Lãnh đạo 
Hiệp Hội Bông Sợi Việt Nam - VCOSA, 
tôi xin trân trọng gửi tới Quý hội viên 
và các đối tác lời chúc sức khoẻ và tình 
cảm tốt đẹp nhất.

Năm qua, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục 
gây nhiều khó khăn, bất lợi cho nền kinh 
tế toàn cầu, cũng như kinh tế Viêt Nam. 
Lĩnh vực bông sợi của chúng ta cũng 
không nằm ngoài các khó khăn đó. Bất 
chấp hoàn cảnh thử thách chưa từng 
có, ngành Bông - Sợi Việt Nam đã rất nỗ 
lực, nêu cao phương châm “biến khủng 
hoảng thành cơ hội”. Nhờ đó năm 2021, 
ngành Bông Sợi chúng ta đạt mức tăng 
trưởng đáng khích lệ về khối lượng và 
kim ngạch xuất khẩu. Cụ thể: ngành xơ-
sợi là lĩnh vực đóng góp đáng kể nhất 
vào tăng trưởng xuất khẩu của dệt may 
năm nay. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng 
xơ, sợi năm 2021 đạt 5,61 tỷ USD, tăng 
50,2% so với năm 2020. Xơ sợi nằm 
trong top 3 nhóm hàng Việt Nam xuất 
khẩu sang Trung Quốc với giá trị đạt 
2,732 tỷ USD.

Năm Nhâm Dần 2022, những thử thách 
khó khăn còn diễn biến phức tạp và khó 
đoán định ở cấp độ vĩ mô cũng như vi 
mô. Kinh tế Việt Nam có triển vọng phục 
hồi nhờ các nhu cầu từ thị trường xuất 
khẩu, tiêu dùng nội địa, thu hút FDI, các 
chính sách kịp thời và hiệu quả của 
Chính phủ.

Thực tế những năm qua, đặc biệt là 
năm Tân Sửu 2021 cho thấy các Hội 
viên VCOSA duy trì được giá trị của mỗi 
doanh nghiệp cũng như hoạt động của 
cả Hiệp hội là nhờ sự đoàn kết chung 
sức, nỗ lực vượt qua khó khăn đưa lợi 
ích của người lao động là mục tiêu, là 
động lực.

Nhân dịp số tạp chí đầu năm Nhâm Dần 
2022, thay mặt VCOSA, tôi xin chúc Quý 
doanh nghiệp Hội viên và đối tác đạt 
được những thành tựu cao hơn trong 
công việc và cuộc sống. Tôi tin tưởng 
rằng sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng 
để VCOSA không ngừng phát triển. Một 
lần nữa xin chúc toàn thể quí vị Hạnh 
Phúc – Thành Công – Thịnh Vượng. 

Thân ái.

Chủ tịch Hiệp hội

Ông Nguyễn An Toàn
Chủ tịch VCOSA

 ß Theo xu hướng tăng của giá bông thế giới, giá nhập khẩu 
bông nguyên liệu tăng mạnh trong tháng 11/2021, đạt 2.193 
USD/tấn, tăng 9,8% so với tháng 10/2021 và tăng 44,7% so 
với tháng 11/2020. Giá bông thế giới vẫn trong xu hướng 
tăng mạnh, dự báo, giá nhập khẩu bông của Việt Nam sẽ 
vẫn trong xu hướng tăng trong những tháng tiếp theo.

 ß Giá nhập khẩu xơ nguyên liệu tăng nhẹ. Trên thị trường thế 
giới, tồn kho xơ ở Trung Quốc và các nước sản xuất dệt may 
đã cạn kiệt, cùng với lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm có 
nguồn gốc từ bông Tân Cương của Mỹ đã tác động mạnh 
đến chuỗi cung - cầu xơ, khiến nhu cầu xơ tăng cao.

 ß Xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam đạt 5,61 tỷ USD trong 
năm 2021.

 ß Xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam ước đạt 913,4 triệu 
USD, trong tuần từ ngày 04/01 – 12/01/2022. Việc xuất khẩu 
hàng dệt may vẫn đạt mức cao cho thấy tín hiệu tích từ thị 
trường hàng dệt may trong bối cảnh biến thể dịch Covid-19 
ngày càng phức tạp trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

 ß Hàn Quốc áp thuế chống bán phá giá đối 
với sợi polyester FDY của Trung Quốc.    

 ß Xuất khẩu bông của Ấn Độ giảm, giá tăng 
do sản lượng cắt giảm.

 ß Nhập khẩu bông của Bangladesh có thể 
giảm trong ngắn hạn.

 ß Việt Nam dẫn đầu danh sách 10 quốc gia 
cung cấp may mặc hàng đầu thế giới năm 
2022.

ĐIỂM TIN THƯƠNG MẠIĐIỂM TIN THƯƠNG MẠI

TIN TRONG NƯỚCTIN TRONG NƯỚC TIN QTIN QUỐC UỐC TẾTẾ
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                              TIN CHUYÊN NGÀNH                              TIN CHUYÊN NGÀNH

Các phương tiện truyền thông 
nước ngoài, ngày 09/01 đưa 
tin: Xuất khẩu bông bắt đầu 

giảm do nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà 
máy dệt trong nước và kỳ vọng sản 
xuất giảm khiến các thương nhân 
tăng giá bông Ấn Độ cao hơn bông kỳ 
hạn ở New York, các quan chức ngành 
cho biết.

Ông Vinay Kotak, Tổng giám đốc Công 
ty Dệt may Mumbai Kotak cho biết, 
hiện nay xuất khẩu không thể bán 
được. Mặc dù một lượng nhỏ bông 
đã được bán cho Bangladesh, nhưng 
những khách hàng khác không mua. 

Bông Ấn Độ đang được chào bán với 
giá 135 cent/pound, theo điều kiện 
CNF, cho người mua ở Bangladesh 
cho lô hàng tháng 1 và tháng 2, cao 
hơn gần 20 cent so với giá bông kỳ 
hạn của Mỹ, các thương nhân làm 
việc cho Global Trading cho biết. 
Thông thường, giá bông của Ấn Độ 
cao hơn từ 5 đến 10 cent/pound so 
với giá bông kỳ hạn của Mỹ.

Với giá bông trong nước đạt mức cao 
nhất mọi thời đại, điều này có thể hạn 

chế xuất khẩu bông của Ấn Độ trong 
vụ 2021/22 (tháng 10 đến tháng 9). 
Kotak dự đoán Ấn Độ sẽ xuất khẩu 4 
triệu kiện bông, giảm so với 7,8 triệu 
kiện của năm trước, do người mua 
quay sang các đối thủ.

Ấn Độ đã xuất khẩu 1,8 triệu kiện cho 
đến nay trong năm nay, với khoảng 1 
triệu kiện có thể sẽ xuất khẩu trong 
tháng Giêng và tháng Hai, các đại lý 
cho biết.

Một số khách hàng ở Bangladesh 
sẵn sàng trả giá cao hơn cho bông 
Ấn Độ vì họ cần bông để giao hàng 
ngay và muốn người bán đảm bảo 
việc giao hàng, một đại lý có công ty                
thương mại quốc tế ở Mumbai cho 
biết. Gần một nửa lượng bông xuất 

Ấn Độ, nhà sản xuất bông lớn nhất thế giới, tăng phí bảo hiểm đối với bông, 
điều này có thể buộc các khách hàng châu Á như Bangladesh, Việt Nam 
và Trung Quốc tăng mua từ các nước khác như Hoa Kỳ, Brazil, Australia                           
và châu Phi.

Ngày 06/01/2022, Bộ Kế hoạch 
và Tài chính Hàn Quốc đã ban 
hành Thông báo số 2022-22. 

Theo lệnh số 888 của Bộ Kế hoạch và 
Bộ Tài chính, thuế chống bán phá giá 
đã chính thức được áp dụng đối với 
sợi polyester FDY (Polyester Filament 
Full Drawn Yarn) có xuất xứ từ Trung 

Quốc. Có hiệu lực từ ngày 06/01/2022, 
và sẽ có giá trị trong 5 năm.

Ngày 27/01/2021, Ủy ban Thương mại 
Hàn Quốc đã khởi xướng một cuộc 
điều tra chống bán phá giá đối với 
sợi polyester FDY có xuất xứ từ Trung 
Quốc. 

Ngày 17/06/2021, Hàn Quốc đưa ra 
phán quyết chống bán phá giá sơ bộ 
đối với các sản phẩm có liên quan đến 
Trung quốc, đề nghị không áp dụng 
thuế chống bán phá giá tạm thời đối 
với các sản phẩm liên quan. 

Ngày 18/11/2021, Ủy ban Thương mại 
quốc tế Hàn Quốc đã ra thông báo 
đưa ra phán quyết chống bán phá giá 
cuối cùng đối với các sản phẩm liên 
quan đến trường hợp Trung Quốc, đề 
nghị Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn 
Quốc áp đặt mức thuế chống bán 
phá giá 5 năm đối với các sản phẩm 
có liên quan, với mức 3,95-10,91%, các 
sản phẩm thuộc mã 5402.47.9000.

Nguồn: Texnet                                                                                          
Ngọc Trâm biên dịch
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Xuất khẩu bông của Ấn Độ giảm, giá tăng do sản lượng cắt giảmXuất khẩu bông của Ấn Độ giảm, giá tăng do sản lượng cắt giảm

khẩu của Ấn Độ sang Bangladesh 
được vận chuyển qua biên giới đất 
liền, vì vậy thời gian giao hàng đáng 
tin cậy hơn so với các đối thủ.

Bangladesh cũng mua bông từ Hoa 
Kỳ, nhưng Hoa Kỳ sẽ không cung cấp 
bông cho đến sau tháng 3, và làn 
sóng dịch bệnh mới bùng phát đã 
gây ra tình trạng thiếu lao động và 
tắc nghẽn cảng có thể gia tăng, vì vậy 
không có gì đảm bảo rằng bông sẽ 
đến đúng hạn.

Kotak cho biết sản lượng bông vụ 
2021/22 của Ấn Độ có thể giảm xuống 
còn 34 triệu kiện, giảm 4% so với một 
năm trước đó, do bông ở các khu vực 
sản xuất chính bị hư hỏng do mưa 

trong quá trình thu hoạch, Kotak           
cho biết. 

Việc giảm sản lượng bông đã được 
phản ánh trên thị trường giao ngay, 
với khối lượng trung bình hàng ngày 
giảm xuống khoảng 175.000 kiện, so 
với 250.000 kiện thông thường được 
giao dịch trong cùng thời kỳ những 
năm trước đó, một đại lý ở New Delhi 
tại một côt công ty thương mại quốc 
tế cho biết. Nông dân biết rằng sản 
lượng bông đang giảm nên họ bán 
chậm lại và kỳ vọng giá bông sẽ tăng 
hơn nữa.

Một nhà sản xuất sợi bông ở Gujarat 
cho biết, các nhà sản xuất Ấn Độ đang 
tích cực thu mua bông thô do nhu cầu 

xuất khẩu sợi bông tăng mạnh. Khi 
các nhà máy sản xuất bông tăng tồn 
kho, tiêu thụ bông trong nước có thể 
vượt quá 35 triệu kiện trong năm nay 
và Ấn Độ có thể cần nhập khẩu bông 
chất lượng cao.

Kotak cho biết các nhà máy Ấn Độ ưa 
chuộng bông nhập khẩu, nhưng nhập 
khẩu bị hạn chế bởi mức thuế nhập 
khẩu 10% do chính phủ Ấn Độ áp đặt 
vào năm ngoái. Nếu chính phủ xóa bỏ 
thuế nhập khẩu, nhập khẩu sẽ tăng 
lên đáng kể.

Nguồn: Texnet                                                                                          
Ngọc Trâm biên dịch

Nhập khẩu bông của Bangladesh 
có thể giảm trong niên vụ hiện tại. 
Các nhà kéo sợi có thể có xu hướng 
sử dụng nhiều bông hơn từ kho của 
họ thay vì nhập khẩu vì giá bông          
đang tăng. 

Trong báo cáo, USDA cho biết nhập 
khẩu bông ở Bangladesh có thể giảm 
xuống 8,2 triệu kiện trong niên vụ 
2021-22 từ 8,75 triệu kiện trong niên 
vụ 2020-21. Tuy nhiên, tiêu thụ bông 
trong nước đã tăng 23%. 

Sau khi đối mặt với đại dịch, xuất khẩu 
hàng may mặc sẵn từ Bangladesh đã 
tăng 28% trong 10 tháng đầu năm 

2021. Các đơn đặt hàng từ Bangladesh 
tăng do sản xuất bị cản trở ở Trung 
Quốc và Việt Nam. Xu hướng tăng có 
thể tiếp tục trong vài tháng tới khi 
tiêu thụ bông tăng.

Theo Giám đốc điều hành của Hiệp 
hội các nhà máy dệt Bangladesh 
(BTMA), nhiều nhà máy kéo sợi đang 
trong quá trình mở rộng với sự gia 
tăng xuất khẩu hàng may mặc. Điều 
này có thể đảo ngược xu hướng giảm 
nhập khẩu. 

Ngành công nghiệp kéo sợi của 
Bangladesh phụ thuộc nhiều vào 
bông nhập khẩu. Nhiều nhà máy hiện 

đang đầu tư mới vào việc thiết lập 
các cơ sở kéo sợi do nhu cầu về sợi 
ngày càng tăng ở Bangladesh, dẫn 
đến việc đưa vào năng lực sản xuất 
hiện có khoảng hai triệu cọc sợi mới 
trong hai năm tới. 

Như vậy, Bangladesh sẽ phải nhập 
khẩu thêm hai triệu kiện bông. Mỹ 
đang tìm cách tăng xuất khẩu bông 
sang Bangladesh. Bangladesh là 
nước nhập khẩu bông lớn thứ hai 
trên thế giới, một nguyên liệu chính 
cho quần áo.

Nguồn: VITIC

Nhập khẩu bông của Bangladesh có thể giảm trong ngắn hạnNhập khẩu bông của Bangladesh có thể giảm trong ngắn hạn
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Theo xếp hạng của GlobalData’s Apparel Intelligence 
Center, danh sách xếp hạng các quốc gia cung ứng 
hàng dệt may dựa trên 15 yếu tố chính ảnh hưởng 

đến quyết định sử dụng một quốc gia để tìm nguồn cung 
ứng của nhà điều hành chuỗi cung ứng vào năm 2022.

Cụ thể, danh sách xếp hạng 10 quốc gia cung ứng hàng 
đầu thế giới được đánh giá dựa trên các yếu tố như: khả 
năng cung cấp miễn phí/FOB, giá cả, lợi thế thuế quan, 

tính tuân thủ/bền vững, hiệu quả, thời gian dẫn đầu, độ 
tin cậy, khả năng tạo ra các sản phẩm cơ bản, ổn định tài 
chính, khả năng tìm nguồn nguyên liệu mới, tính ổn định 
về chính trị, tính linh hoạt của số lượng đơn đặt hàng, sự 
đổi mới và khả năng phát triển sản phẩm với người mua 
và khả năng tạo ra sản phẩm giá trị gia tăng.

Việt Nam đứng đầu danh sách với 59 trên tổng số 75 điểm. Việt Nam đang nổi 
lên là một cường quốc toàn cầu về sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc. 

Hàng may mặc Việt Nam được dự báo sẽ dẫn đầu danh sách 10 quốc gia cung 
cấp hàng may mặc hàng đầu thế giới vào năm 2022, chiếm khoảng 19% tổng 
kim ngạch xuất khẩu, trong khi sử dụng khoảng 2,5 triệu công nhân tại 6.000 
nhà máy.

Là quốc gia Nam Mỹ duy nhất lọt vào danh sách top 10 với số điểm 55,5, Peru 
thu hút các thương hiệu toàn cầu, một phần vì di sản phong phú về nghề dệt 
may thủ công và các sản phẩm thân thiện với môi trường. Quốc gia này dự 
kiến sẽ vẫn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài vào năm 2022.

Vị trí thứ năm thuộc về El Salvador của Trung Mỹ nhờ khả năng cung cấp miễn 
phí (FOB) cho các thị trường đang gia công xuất khẩu (từ cắt, may, và hoàn 
thiện sản phẩm – CTM) sang làm trọn gói. El Salvador đã tăng cường tập trung 
vào các sản phẩm sử dụng những chất liệu đó, chẳng hạn như thị trường giày 
thể thao đang phát triển. El Salvador cũng đang nhập khẩu thiết bị công nghệ 
cao để sản xuất cả vải và cắt và may.

Điểm đến cung ứng hàng may mặc đứng thứ hai là Thổ Nhĩ Kỳ với số điểm 58. 
Đất nước này là nhà cung cấp hàng may mặc cơ bản cho nhiều thương hiệu 
và đã đưa ra sáng kiến số hóa toàn bộ chuỗi cung ứng hàng may mặc vào năm 
2022.

Với số điểm 54, Trung Quốc tiếp tục thu hút người mua hàng may mặc do tính 
hiệu quả và năng suất thông qua các công nghệ sản xuất tiên tiến. Theo số 
liệu thống kê của Văn phòng Dệt may, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (OTEXA), Trung 
Quốc vẫn là nhà cung cấp hàng may mặc lớn nhất cho thị trường Mỹ vào tháng 
10/2021.

Việt Nam dẫn đầu danh sách 10 quốc gia cung cấp may mặc hàng đầu Việt Nam dẫn đầu danh sách 10 quốc gia cung cấp may mặc hàng đầu 
thế giới năm 2022thế giới năm 2022

Việt Nam chiếm ưu thế với 59 điểmViệt Nam chiếm ưu thế với 59 điểm

Peru là điểm đến hấp dẫn FDIPeru là điểm đến hấp dẫn FDI

El Salvador là thị trường cung cấp lớn thứ 5El Salvador là thị trường cung cấp lớn thứ 5

Thổ Nhĩ Kỳ số hóa chuỗi cung ứngThổ Nhĩ Kỳ số hóa chuỗi cung ứng

Trung Quốc tiếp tục thu hút người mua hàng may mặcTrung Quốc tiếp tục thu hút người mua hàng may mặc

Đứng thứ bảy, Ai Cập có ngành công nghiệp may mặc quy mô vừa phải với EU 
và Mỹ được xếp vào danh sách các thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này. 
Hàng dệt may đại diện cho khoảng 8% xuất khẩu, 27% sản xuất công nghiệp và 
10% dân số lao động của đất nước.

Morocco đứng ở vị trí thứ 9 với tổng số điểm 50,5 trên 75. Đạt điểm cao nhất 
(5/5) về khả năng tạo ra các sản phẩm cơ bản vì vẫn là nhà sản xuất chính của 
các sản phẩm cơ bản chất lượng cao với chi phí hợp lý. 

Chiến lược tăng trưởng của quốc gia này bao gồm các kế hoạch khai thác thị 
trường ngách đó và quốc gia này tập trung vào sản xuất cơ bản có giá trị gia 
tăng thấp, mặc dù có khả năng có giá trị gia tăng cao.

Morocco đạt gần như toàn bộ điểm (4,5/5) nhờ lợi thế về thuế quan, chất lượng 
sản xuất và thời gian giao hàng.

Vị trí thứ sáu thuộc về Mexico vì lợi thế về thuế quan. Đất nước này tập trung 
vào may mặc như một ngành đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, sử dụng 
khoảng 400.000 công nhân trong 22.000 nhà máy. Xuất khẩu hàng may mặc 
dự kiến sẽ tăng 8% cho đến năm 2022.

Thái Lan của Đông Nam Á đứng thứ 10 với hàng may mặc chiếm 30% GDP của 
cả nước. Thái Lan cam kết cải thiện vị thế cạnh tranh trong ngành may mặc 
bằng cách tinh chỉnh các sản phẩm giá trị gia tăng, giới thiệu các công nghệ 
tiên tiến hơn và nới lỏng thuế.

Nguồn: VITIC

Guatemala xếp thứ tám với số điểm 51/75. Quốc gia Trung Mỹ này được đánh 
giá cao nhất về khả năng cung cấp theo phương thức FOB (5/5), bao gồm chi 
phí, bảo hiểm và cước phí (CIF); và giao hàng đã nộp thuế (DDP), chủ yếu đến 
Mỹ.

Guatemala cũng đạt điểm 4,5/5 nhờ lợi thế về thuế quan, thời gian giao hàng, 
sự đổi mới và khả năng phát triển sản phẩm với người mua.

Hàng may mặc là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của Guatemala và quốc gia 
này mang lại nhiều lợi ích cho các nhà bán lẻ và các thương hiệu khác nhau, 
từ chất lượng và hiệu quả nhờ tính hội nhập theo chiều dọc và nhiều hiệp định 
thương mại tự do.

Ai cập có ngành may mặc quy mô vừa phải do Mỹ và EU thống trịAi cập có ngành may mặc quy mô vừa phải do Mỹ và EU thống trị

Morocco tập trung tạo ra các sản phẩm cơ bảnMorocco tập trung tạo ra các sản phẩm cơ bản

Xuất khẩu hàng may mặc của Mexico tăng 8%Xuất khẩu hàng may mặc của Mexico tăng 8%

Thái Lan hướng đến các sản phẩm giá trị gia tăngThái Lan hướng đến các sản phẩm giá trị gia tăng

Guatemala xếp hạng với vị trí thứ támGuatemala xếp hạng với vị trí thứ tám
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Hướng dẫn một số điểm mới về ghi nhãn hàng hóaHướng dẫn một số điểm mới về ghi nhãn hàng hóa

Triển khai phần mềm khai hải quan miễn phí cho doanh nghiệpTriển khai phần mềm khai hải quan miễn phí cho doanh nghiệp

Mới đây, Tổng cục Hải quan có 
Công văn 5951/TCHQ-GSQL 
hướng dẫn một số điểm mới 

về ghi nhãn hàng hóa.

Về việc ghi nhãn trên hàng hóa, bao 
bì của hàng hóa xuất khẩu:

Theo quy định khoản 3 Điều 10 Nghị 
định 43/20217/NĐ-CP được sửa đổi 
tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 111/2021/
NĐ-CP thì nhãn hàng hóa xuất khẩu 
thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo 
quy định pháp luật của nước nhập 
khẩu.

- Trường hợp hàng hóa xuất khẩu 
được sản xuất từ nhiều nguồn nguyên 
liệu khác nhau, không xác định được 
xuất xứ:

Căn cứ theo quy định tại khoản 7 Điều 
1 Nghị định 111/2021/NĐ-CP thì trên 
hàng hóa, bao bì của hàng hóa xuất 
khẩu ghi nơi thực hiện công đoạn 
cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa, thể 
hiện bằng một trong các cụm hoặc kết 
hợp các cụm từ như sau: “lắp ráp tại”; 
“đóng chai tại”; “phối trộn tại”; “hoàn 
tất tại”; “đóng gói tại”; “dán nhãn tại” 
kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ nơi 
thực hiện công đoạn cuối cùng để 
hoàn thiện hàng hóa.

Ngoài ra, tại Nghị định 111/2021/NĐ-
CP sửa đổi Nghị định 43/2017/NĐ-CP 
có một số điểm mới như sau:

- Nghị định này quy định nội dung, 
cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn 
đối với hàng hóa xuất khẩu (khoản 1 
Điều 1);

- Nghị định này không áp dụng đối 
với hàng hóa nhập gửi kho ngoại 
quan để xuất khẩu sang nước thứ ba 
(điểm b khoản 2 Điều 1);

- Những nội dung bắt buộc phải thể 
hiện trên nhãn hàng hóa lưu thông 
tại thị trường Việt Nam phải ghi bằng 

tiếng Việt, trừ hàng hóa xuất khẩu 
không tiêu thụ trong nước (khoản 1 
Điều 7);

- Những nội dung bắt buộc phải thể 
hiện bằng tiếng nước ngoài hoặc 
tiếng Việt trên nhãn gốc của hàng 
hóa nhập khẩu khi làm thủ tục thông 
quan (khoản 2 Điều 10);

- Quy định về việc ghi xuất xứ hàng 
hóa (Điều 15).

Nguồn: VITIC

Việc triển khai cung cấp miễn 
phí phần mềm khai hải quan 
cho doanh nghiệp được thực 

hiện trong bối cảnh ngành Hải quan 
đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính, hiện đại hóa hải quan, tạo 
thuận lợi cho hoạt động xuất nhập 
khẩu, giảm thời gian thông quan hàng 
hóa, nỗ lực hỗ trợ cộng đồng doanh 
nghiệp vượt qua khó khăn do dịch 
Covid- 19 (trong năm 2020 và 2021).

Trước đây, Cơ quan Hải quan đã triển 
khai phần mềm miễn phí theo Hệ 
thống Thông quan tự động VNACCS/
VCIS, tuy nhiên với phần mềm này, 

doanh nghiệp phải tải về máy và cài 
đặt, đòi hỏi doanh nghiệp phải có 
trang thiết bị phù hợp.

Phần mềm khai hải quan mới sẽ được 
cài đặt tập trung tại Tổng cục Hải 
quan, cơ quan Hải quan sẽ triển khai 
địa chỉ khai báo trên Internet, doanh 
nghiệp chỉ cần có thiết bị kết nối 
internet là có thể truy cập để khai báo 
mà không cần phải đầu tư về máy 
móc, thiết bị cũng như chi phí bản 
quyền mua phần mềm của bên thứ 3.

Ngoài ra, ngành Hải quan đang triển 
khai thực hiện Hải quan số, phần 

mềm khai báo hải quan miễn phí này 
sẽ được kịp thời cập nhật để đáp ứng 
các yêu cầu mới. Như vậy, ngoài lợi 
ích về giảm chi phí, phần mềm mới 
còn giúp doanh nghiệp, người dân 
sớm tiếp cận, có sự chủ động với 
nhưng thay đổi của ngành Hải quan 
khi thực hiện Hệ thống Hải quan số và 
mô hình Hải quan thông minh.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang gấp 
rút chuẩn bị các công việc liên quan 
để triển khai phần mềm mới từ ngày 
01/01/2022. Tổng cục Hải quan đăng 
tải Tài liệu hướng dẫn sử dụng trên 
Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải 
quan (www.customs.gov.vn) từ ngày 
13/12/2021.

Nguồn: VITIC

Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch 
Covid -19, Tổng cục Hải quan triển khai cung cấp miễn phí phần mềm khai hải 
quan cho doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu.

Triển vọng tăng trưởng kinh tế cho Việt Nam năm 2022Triển vọng tăng trưởng kinh tế cho Việt Nam năm 2022

Theo báo cáo của Vietnam 
Briefing thuộc tập đoàn Dezan 
Shira & Associates nhận định 

các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp 
tục tin tưởng, lạc quan về triển vọng 
tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 
trong năm 2022.

Như chúng ta đã biết, Việt Nam vừa 
trải qua một năm đầy thách thức với 
những tác động nặng nề của đại dịch 
Covid-19 và một trong những yếu 
tố được cho sẽ đóng góp cho tăng 
trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 
2022 chính là các hiệp định thương 
mại tự do (FTA). Nước ta cũng đã sử 
dụng các FTA như một công cụ để 
tăng cường sức mạnh kinh tế và an 
ninh tài chính. 

Điều này sẽ giúp Việt Nam tiếp tục 
chuyển từ xuất khẩu các sản phẩm 
công nghệ thấp và hàng hóa sơ cấp 
sang các hàng hóa công nghệ cao 
phức tạp hơn như điện tử, máy móc, 
xe cộ và thiết bị y tế. Dẫn chứng 
điển hình là việc thực hiện Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam - Liên 
minh châu Âu (EVFTA) vào năm 2020.

Bên cạnh đó, sau khi Hiệp định Đối 
tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) 
chính thức có hiệu lực vào ngày 
1/1/2022, các doanh nghiệp Việt Nam 
có thể đẩy mạnh xuất khẩu và mang 
lại hàng hóa chất lượng cao cho 

người tiêu dùng. Việt Nam cũng sẽ 
được hưởng lợi nhờ nhu cầu cao đối 
với nông sản xuất khẩu của Việt Nam. 
Ngoài ra, hoạt động mua lại và sáp 
nhập (M&A) nhiều khả năng sẽ tiếp 
tục đóng vai trò then chốt trong nền 
kinh tế Việt Nam vào năm 2022. Sau 
khi bị gián đoạn do đại dịch Covid-19 
trong năm 2020, hoạt động M&A từ 
tháng 1-9/2021 đã nhộn nhịp trở lại 
với tổng giá trị các thương vụ đạt 3 
tỷ USD.

Các doanh nghiệp nên tận dụng các 
gói hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam 
để cải thiện dòng tiền. Ngoài ra, cùng 
với việc Chính phủ Việt Nam nới lỏng 
thủ tục nhập cảnh từ năm 2022, việc 
nới lỏng quy định về giấy phép cho 
lao động nước ngoài được đánh giá 
sẽ tạo đều kiện thêm cho các doanh 
nghiệp và người lao động vào Việt 
Nam để tìm kiếm cơ hội việc làm. 
Ngành du lịch cũng đóng góp lớn vào 
tăng trưởng kinh tế Việt Nam. 

Từ năm 2022, Việt Nam có kế hoạch 
cho phép người nước ngoài nhập 
cảnh vào Việt Nam đã tiêm phòng 
Covid-19 đầy đủ tự cách ly tại nhà 

hoặc nơi ở miễn họ có kết quả xét 
nghiệm âm tính. năm 2021 mang 
đến những thách thức đáng kể cho 
nhiều doanh nghiệp nước ngoài tại 
Việt Nam khi họ vừa phải đối phó với 
những diễn biến của thị trường sở 
tại, vừa lo ngại về những khó khăn 
của chuỗi cung ứng toàn cầu do đại 
dịch Covid-19. Một số vấn đề mà Việt 
Nam phải đối mặt trong năm 2021 có 
thể sẽ tiếp diễn vào năm 2022.

Tuy nhiên, sự phát triển có mục tiêu 
và tập trung hơn của Việt Nam vào 
các lĩnh vực quan trọng của nền kinh 
tế sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn cho 
tăng trưởng, đặc biệt là trong các lĩnh 
vực giúp thúc đẩy điểm mấu chốt 
của sự ổn định kinh tế và sinh kế của 
người dân. 

Trong bối cảnh khó khăn, nền kinh 
tế Việt Nam được đánh giá vẫn đang 
trên đà ghi nhận mức tăng trưởng 
tích cực vào năm 2022. Đất nước hình 
chữ S vẫn là một ứng cử viên sáng 
giá cho đầu tư từ Hiệp hội các quốc 
gia Đông Nam Á (ASEAN).

Nguồn: Doanh nghiệp hội nhập

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) chính thức có hiệu lực vào ngày 1/1/2022

Việt Nam vừa trải qua một năm đầy thách thức với những tác động nặng nề 
của đại dịch Covid-19 và một trong những yếu tố được cho sẽ đóng góp cho 
tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2022 chính là các hiệp định thương 
mại tự do (FTA). 
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Ngày 28/12/2021, tham gia họp trực tuyến cùng Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc (Korea Institude of industrial 
Technology) về việc “Tư Vấn Hợp Tác Dệt May Hàn Quốc - Xây Dựng Lại Tốt Hơn Sau Covid-19”.

Ngày 18/01/2022, tham gia họp trực tuyến về việc Lễ khởi động Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực cạnh tranh 
khu vực tư nhân Việt Nam” (dự án viết tắt IPS-C) do cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức với 
sự tài trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Đặc biệt, chiều ngày 06/01/2022, Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam VCOSA đã tổ chức cuộc họp Ban Chấp Hành (BCH) – Tổng 
kết hoạt động năm 2021 dưới hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom với sự tham dự của đại diện các đơn vị, doanh 
nghiệp ngành bông sợi Việt Nam và hội viên liên kết.

Về phía Hiệp Hội có sự tham dự của ban lãnh đạo gồm ông Nguyễn An Toàn - Chủ tịch, ông Trịnh Tấn Hoàng - Phó 
Chủ tịch phụ trách miền Nam, bà Cấn Thị Hiếu - Phó Chủ tịch phụ trách miền Bắc, bà Đỗ Phạm Ngọc Tú – Phó Chủ tịch 
thường trực kiêm Tổng Thư ký và đội ngũ hỗ trợ.

Các nội dung chính của cuộc họp BCH bao gồm:

 ª Tổng kết ngành sợi Việt Nam và hoạt động Hiệp hội năm 2021.

 ª Lễ Bổ nhiệm Cố vấn Cao cấp của Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam.

 ª Kế hoạch hoạt động Hiệp hội năm 2022.

 ª Thảo luận và chia sẻ ý kiến của Ủy viên BCH, các doanh nghiệp hội viên và khách mời.

Nhìn lại năm 2021 vừa qua, Covid-19 tiếp tục chi phối các nền kinh tế, khiến nhiều lĩnh vực, trong đó có bông, sợi lao 
đao. Đáng mừng, những tháng cuối năm 2021, mặt hàng xơ, sợi có tốc độ tăng trưởng vượt trội trong toàn ngành dệt 
may. 

Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi năm nay ước đạt 5,5 tỷ USD, tăng 47,7% so với năm 2020 và 32% so với năm 2019. 
Xơ sợi cũng nằm trong top 3 nhóm hàng xuất khẩu sang Trung Quốc với giá trị đạt 2,732 tỷ USD.

TIN TỨC - SỰ KIỆN VCOSATIN TỨC - SỰ KIỆN VCOSA Ông Nguyễn An Toàn, Chủ tịch Hiệp Hội chia sẻ:

Ngành kéo sợi Việt Nam đã xuất sắc vượt qua mọi rào cản và khó khăn trong năm 2021 đầy biến động này. 

Theo số liệu thống kê gần đây, xuất khẩu dệt may của Việt Nam trong năm 2021 tăng khoảng 20% so với 2020 nhờ sự 
đóng góp tích cực của EVFTA. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa thể tự tin về triển vọng của năm 2022 vì:

 � Các tiêu chuẩn như “3 tại chỗ”, “một cung đường, hai điểm đến” cần thực hiện khắt khe trong tình huống nảy 
sinh Covid nghiêm trọng;

 � Giá xăng dầu sẽ được áp dụng chu kỳ điều chỉnh 10 ngày thay cho 15 ngày như hiện nay;

 � Chi phí vận tải biển chứa đựng nhiều ẩn số trong trạng thái “bình thường mới”.

Sang đến phần thứ 2, Hiệp Hội Bông Sợi Việt Nam VCOSA tiến hành lễ bổ nhiệm nhân sự mới:

Quyết định Bổ nhiệm PGS. TS. Bùi Mai Hương, hiện đang là Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Dệt may, trường ĐH Bách khoa 
(ĐHQG TP. HCM), vào vị trí Cố vấn Cao cấp của Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam.

Hình ảnh Lễ công bố Quyết định Bổ nhiệm Cố vấn Cao cấp thông qua hình thức trực tuyến

Ông Nguyễn An Toàn PGS. TS. Bùi Mai Hương

Chủ tịch VCOSA Cố vấn Cao cấp
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Phần thứ 3, bà Đỗ Phạm Ngọc Tú, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký trình bày và chia sẻ chi tiết về những 
Kế hoạch hoạt động Hiệp hội năm 2022; gia tăng giá trị mang tới cho doanh nghiệp hội viên nói riêng và DN ngành xơ 
sợi dệt nói chung như Bản tin tháng – Báo cáo thống kê chuyên ngành, Bản tin tuần – Giá cả thị trường; cùng nhiều 
chương trình, hội thảo bổ ích.

Khép lại sự kiện là phần networking, các thành viên có cơ hội gặp gỡ giao lưu gia tăng sự gắn kết, chia sẻ câu chuyện 
hoạt động của doanh nghiệp mình sau một năm 2021 thăng trầm đáng nhớ và đóng góp những ý kiến xây dựng nhằm 
giúp Hiệp hội hoạt động hiệu quả hơn.

Phần trình bày và chia sẻ chi tiết về Kế hoạch hoạt động của Hiệp hội năm 2022

Bà Đỗ Phạm Ngọc Tú

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

     SỐ LIỆU THỐNG KÊ     SỐ LIỆU THỐNG KÊ

1.   Số liệu nhập khẩu1.   Số liệu nhập khẩu

Tính chung trong năm 2021, Việt Nam nhập khẩu bông các loại 1,68 triệu tấn, trị giá hơn 3,23 tỷ USD tăng 14,5% về lượng 
và tăng 41,6% về trị giá so với năm 2020.

Lượng xơ sợi nhập về Việt Nam hơn 1,09 triệu tấn, tăng 4,4% so với năm trước; trị giá 2,55 tỷ USD tăng 27,7% so với năm 
trước.
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Theo số liệu sơ bộ trong tháng 12/2021, lượng bông nhập khẩu đạt 109,6 nghìn tấn, giảm 14,5% so với tháng trước. 
Lượng xơ, sợi dệt các loại nhập khẩu là 111,2 nghìn tấn, tăng 17,5% so với tháng 11/2021.

Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất từ tổng cục Hải Quan, trong tháng 12/2021, Việt Nam đã nhập khẩu bông trị giá 
243,3 triệu USD, giảm 13,4% so với tháng trước; nhập khẩu xơ-sợi trị giá 257,8 triệu USD, tăng 15,6%; nhập khẩu vải các 
loại trị giá 1.376,6 triệu USD, tăng 2,9%; nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may da giày giảm 5,7% so với tháng trước tương 
đương trị giá 520,3 triệu USD.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 12/2021, lượng xơ, sợi dệt các loại nhập khẩu khoảng 111,2 nghìn tấn, tăng 17,5% so với 
tháng trước, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 12/2021, lượng bông nhập khẩu khoảng 109,6 nghìn tấn, giảm 14,5% so với tháng trước, 
giảm 14,7% so với tháng 12/2020.

Trong năm 2021, Việt Nam nhập khẩu bông trị giá 3,23 tỷ USD, tăng 41,6% so với năm 2020; nhập khẩu xơ sợi dệt các 
loại trị giá 2,55 tỷ USD tăng 27,7%; nhập khẩu vải các loại 14,32 tỷ USD, tăng 20,6%; nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may 
da giày tăng 16,3% so với năm trước tương đương trị giá hơn 6,25 tỷ USD.
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Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu bông về Việt Nam trong tháng 11/2021 đạt 128,18 nghìn tấn, trị 
giá 281,08 triệu USD, tăng 2,1% về lượng và tăng 12% về trị giá so với tháng 10/2021, tăng 14,8% về lượng và tăng 66,1% 
về trị giá so với tháng 11/2020.

Tính chung 11 tháng năm 2021, lượng bông nhập khẩu về Việt Nam đạt 1,56 triệu tấn, trị giá 2,98 tỷ USD, tăng 17,3% về 
lượng và tăng 43,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 11 tháng năm 2021, có 11 thị trường cung cấp bông 
nguyên liệu cho Việt Nam, ổn định so với cùng kỳ năm 
2020. Trong đó, lượng nhập khẩu bông nguyên liệu của 
Việt Nam từ một số thị trường chính tăng so với cùng kỳ 
năm 2020 như Australia, Ấn Độ, Bờ Biển Ngà. Cụ thể:

Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất bông nguyên liệu từ thị 
trường Mỹ, chiếm 38,6% tổng lượng bông nhập khẩu của 
Việt Nam, với lượng nhập khẩu đạt 596 nghìn tấn, trị giá 
1,15 tỷ USD, giảm 25,4% về lượng và giảm 8,9% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2020. 

Riêng trong tháng 11/2021, lượng nhập khẩu bông từ thị 
trường này đạt 14,83 nghìn tấn, trị giá 32,65 triệu USD, 
giảm 31,1% về lượng và giảm 24,6% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2020.

Nhập khẩu bông từ thị trường Brazil trong 11 tháng năm 
2021 đạt 350 nghìn tấn, trị giá 649 triệu USD, tăng 22,1% về 
lượng và tăng 42,1% về trị giá so với 11 tháng năm 2020. 

Riêng trong tháng 11/2021, lượng nhập khẩu bông từ thị 
trường này đạt 28,09 nghìn tấn, trị giá 60,39 triệu USD, 
giảm 34,8% về lượng và giảm 11% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2020.

Ngoài ra, nhập khẩu bông từ một số thị trường khác tăng 
mạnh so với cùng kỳ năm 2020 như: từ Ấn Độ tăng 78%; 
Australia tăng 902,9%; Bờ Biển Ngà tăng tới 96,2% về 
lượng so với cùng kỳ năm 2020.

1.1.   Giá nhập khẩu bông nguyên liệu tăng mạnh1.1.   Giá nhập khẩu bông nguyên liệu tăng mạnh

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.

Báo cáo này cung cấp thông tin chung. VCOSA không chịu trách nhiệm về việc thông tin được 
cung cấp là đầy đủ hoặc chính xác. Do các chu kỳ cập nhật khác nhau, số liệu thống kê có thể 
hiển thị nhiều dữ liệu cập nhật hơn so với tham chiếu trong báo cáo.

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

Nhập khẩu bông của Việt Nam từ các thị trường trong 11 tháng năm 2021

Nguồn: VITIC

Về giá: Giá bông nhập khẩu vào Việt Nam tháng 11/2021 ở mức 2.193 USD/tấn, tăng 194 USD/tấn so với tháng 10/2021 và 
tăng 677 USD/tấn so với tháng 11/2020 (tăng 9,8% so với tháng 10/2021 và tăng 44,7% so với tháng 11/2020).

11 tháng năm 2021, giá bông nguyên liệu nhập khẩu về Việt 
Nam đạt trung bình 1.904 USD/tấn, tăng 22,5% so với cùng 
kỳ năm 2020. Giá bông nhập khẩu trung bình tăng ở hầu 
hết các thị trường trong 11 tháng năm 2021, với tốc độ tăng 
từ 15 - 40%. 

Trong đó, giá bông nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường 
Indonesia thấp nhất đạt 1.201 USD/tấn; tiếp đến là từ 

Ấn Độ đạt 1.613 USD/tấn và giá nhập khẩu từ thị trường 
Australia đạt mức cao nhất, đạt 2.162 USD/tấn.

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 sẽ vẫn trong xu hướng tăng trong những tháng      
tiếp theo.
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Giá nhập khẩu bông từ các thị trường trong 11 tháng năm 2021

Nguồn: VITIC

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xơ nguyên liệu của Việt Nam trong tháng 11/2021 đạt 31,9 nghìn 
tấn, trị giá 40,61 triệu USD, tăng 13,1% về lượng và tăng 13,4% về trị giá so với tháng 10/2021; giảm 35,2% về lượng, giảm 
17,1% về trị giá so với tháng 11/2020.

Tính chung 11 tháng năm 2021, xơ nguyên liệu nhập khẩu đạt 354 nghìn tấn, trị giá 453 triệu USD, giảm 0,5% về lượng 
nhưng tăng 13,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

1.2.   Giá nhập khẩu xơ nguyên liệu tăng nhẹ 1.2.   Giá nhập khẩu xơ nguyên liệu tăng nhẹ 

Trung Quốc là thị trường cung cấp xơ nguyên liệu lớn nhất 
cho Việt Nam trong tháng 11/2021 với lượng nhập khẩu đạt 
13,93 nghìn tấn, trị giá 17,32 triệu USD, tăng 21,6% về lượng 
và tăng 29,1% về trị giá so với tháng 10/2021; giảm 53% về 
lượng và giảm 38,6% về trị giá so với tháng 11/2020. 

Tính chung 11 tháng năm 2021, nhập khẩu xơ nguyên liệu 
từ thị trường Trung Quốc vào Việt Nam đạt 153,12 nghìn 
tấn, trị giá 181,45 triệu USD, chiếm 43,2% tổng lượng nhập 
khẩu, tăng 2,3% về lượng và tăng 18,6% về trị giá so với 11 
tháng năm 2020.

Tháng 11/2021, nhập khẩu xơ nguyên liệu từ thị trường Đài 
Loan đạt 3,34 nghìn tấn, trị giá 3,92 triệu USD, tăng 11,8% 
về lượng và tăng 16,7% về trị giá so với tháng 10/2021; 
giảm 33,4% về lượng và giảm 13,5% về trị giá so với tháng 
11/2020. 

Tính chung 11 tháng năm 2021, nhập khẩu xơ nguyên liệu 
từ thị trường Đài Loan đạt 52,29 nghìn tấn, trị giá 58,05 
triệu USD, chiếm 14,8% tổng lượng nhập khẩu xơ nguyên 
liệu của Việt Nam, giảm 6,1% về lượng nhưng tăng 10,6% 
về trị giá so với 11 tháng năm 2020.

Trong 11 tháng năm 2021, nhập khẩu xơ nguyên liệu từ thị 
trường Trung Quốc về Việt Nam tăng 2,3% về lượng, từ 
Indonesia tăng 11,1% về lượng. 

Đáng chú ý, lượng nhập khẩu xơ nguyên liệu từ một số thị 
trường tăng rất mạnh trong 11 tháng năm 2021 như Ấn Độ, 
Hồng Kông, Malaysia, Campuchia, Nga và Pakistan. Còn lại, 
lượng nhập khẩu xơ nguyên liệu từ các thị trường khác về 
Việt Nam giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Về giá: Tháng 11/2021, giá xơ nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam đạt trung bình 1.273 USD/tấn, giảm 0,2% so với tháng 
10/2021, nhưng tăng 28,2% so với tháng 11/2020. Trong đó, giá xơ nguyên liệu nhập khẩu từ Ấn Độ thấp nhất đạt 1.015 
USD/tấn; tiếp đến là từ Malaysia đạt 1.149 USD/tấn. Giá nhập khẩu cao nhất là từ thị trường Singapore với mức giá 
4.896 USD/tấn.

Nhập khẩu xơ của Việt Nam từ các thị trường trong 11 tháng năm 2021

Nguồn: VITIC
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Trên thị trường thế giới, tồn kho xơ ở Trung Quốc và các 
nước sản xuất dệt may đã cạn kiệt, cùng với lệnh cấm nhập 
khẩu các sản phẩm có nguồn gốc từ bông Tân Cương của 
Mỹ đã tác động mạnh đến chuỗi cung - cầu xơ, khiến nhu 
cầu xơ tăng cao.

Với sự phục hồi về sản xuất, nối lại chuỗi cung ứng thông 
suốt, các biện pháp phòng, chống dịch được nới lỏng, lưu 
thông vận chuyển hàng hóa thuận tiện và đơn hàng tiếp 
tục gia tăng, dự báo nhập khẩu xơ sẽ phục hồi trong thời 
gian tới.

Giá nhập khẩu xơ từ các thị trường trong 11 tháng năm 2021

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Tính chung trong năm 2021, lượng xơ, sợi dệt các loại Việt Nam xuất khẩu đạt 1,89 triệu tấn, trị giá 5,61 tỷ USD tăng 8,9% 
về lượng và 50,2% về trị giá so với năm 2020.

Xuất khẩu xơ, sợi trong tháng 12 năm 2021 đạt trị giá 534,9 triệu USD, tăng 4,4% so với tháng trước; xuất khẩu vải đạt trị 
giá 277,3 triệu USD, tăng 13,4%; nguyên phụ liệu dệt may da giày với giá trị 213,7 triệu USD, tăng 9,6%; xuất khẩu vải kỹ 
thuật giảm 3,6% tương đương trị giá 66,4 triệu USD.

2.   Số liệu xuất khẩu2.   Số liệu xuất khẩu



Bản tin VCOSA tháng 01-2022  | |  Bản tin VCOSA tháng 01-2022 2726

Khối lượng sợi xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 12 năm 2021 đạt 123,9 nghìn tấn, trị giá 534,9 triệu USD, giảm 21,2% 
về lượng, nhưng tăng 4,4% về trị giá so với tháng trước.

Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam tháng 12 năm 2021 đạt hơn 3,61 tỷ USD, vượt 18,7% so với tháng trước. 

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 12 năm 2021, xuất khẩu hàng dệt may đạt hơn 3,61 tỷ USD tăng 18,7% so với tháng trước, 
tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, Việt Nam xuất khẩu xơ, sợi đạt trị giá hơn 5,61 tỷ USD, tăng 50,2% so với năm trước; xuất khẩu vải đạt trị giá 
2,55 tỷ USD, tăng 31,4%; nguyên phụ liệu dệt may da giày với giá trị 1,99 tỷ USD, tăng 18,2%; xuất khẩu vải kỹ thuật tăng 
72,1% so với năm 2020 tương đương trị giá 784,7 triệu USD.
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Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu mặt hàng 
xơ, sợi dệt của Việt Nam trong tháng 11/2021 đạt 157,3 
nghìn tấn, kim ngạch 512,3 triệu USD, tăng 6,3% về lượng 
và tăng 9,4% về kim ngạch so với tháng 10/2021; giảm 7,9% 
về lượng nhưng tăng 38,9% về kim ngạch so với cùng kỳ 
năm 2020.

Tính chung 11 tháng năm 2021, xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi 
của Việt Nam đạt 1,77 triệu tấn, kim ngạch 5,077 tỷ USD, 
tăng 13,8% về lượng và tăng 53,3% về kim ngạch so với 
cùng kỳ năm 2020.

Việt Nam xuất khẩu xơ, sợi dệt chủ yếu sang thị trường 
Trung Quốc, chiếm 53,9% tổng lượng và chiếm 53,8% tổng 
kim ngạch xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam trong 11 
tháng năm 2021.

Nhìn chung, xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam sang các 
thị trường chính trong 11 tháng năm 2021 đều tăng so với 

cùng kỳ năm 2020, trong đó, xuất khẩu sang thị trường 
lớn nhất là Trung Quốc tăng 11,9% về lượng và tăng 44,3% 
về kim ngạch và xuất khẩu xơ, sợi dệt sang thị trường 
Bangladesh tăng trưởng mạnh nhất, tăng 112,8% về lượng 
và tăng 252,3% về kim ngạch.

2.1.   Xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam đạt 5,61 tỷ USD trong năm 20212.1.   Xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam đạt 5,61 tỷ USD trong năm 2021

Thị trường xuất khẩu xơ sợi dệt của Việt Nam trong 11 tháng năm 2021

Nguồn: VITIC

Giá xuất khẩu trung bình mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam trong 11 tháng năm 2021 đạt 2.870 USD/tấn, tăng 34,7% so 
với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá xuất khẩu xơ, sợi dệt sang thị trường Sri Lanka đạt mức cao nhất, đạt 7.515 USD/
tấn và giá xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường Anh đạt mức thấp nhất, đạt 978 USD/tấn.

Giá xuất khẩu xơ, sợi dệt sang các thị trường trong 11 tháng năm 2021

Nguồn: VITIC
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Trong khi các doanh nghiệp dệt may có thể bị ảnh 
hưởng trở lại do dịch bệnh diễn biến phức tạp tác 
động tới khâu đầu vào, thị trường tiêu thụ và khâu 

sản xuất, thì các doanh nghiệp dệt nội địa được dự báo 
tăng trưởng khả quan.

Xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam trong năm 
2021 đạt 5,61 tỷ USD, tăng 50,2% so với năm 2020.

Kết quả trên có được là do:

 ¬ Ngành sợi không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do 
là ngành không cần nhiều lao động.

 ¬ Đặc biệt, giá sợi đã tăng 25% do năng suất sản xuất 
của vụ bông vừa qua thấp và sản lượng bông tồn kho 
toàn cầu cũng giảm đáng kể. Cùng với đó, dịch bệnh 
kéo theo nhu cầu nhu cầu tiêu thụ sợi toàn cầu tăng 
lên để đáp ứng các đơn hàng thiết bị bảo vệ cá nhân 
như khẩu trang.

 ¬ Ngành sợi Việt Nam hưởng lợi từ xu hướng dịch 
chuyển toàn cầu. Trước xu hướng sự dịch chuyển các 
đơn hàng rời khỏi Trung Quốc, Việt Nam trở thành 
nước được hưởng lợi, lượng nhập khẩu xơ, sợi của 
Việt Nam tăng mạnh, vượt qua Trung Quốc kể từ năm 
2019. Việt Nam cũng lần đầu tiên vượt Hàn Quốc trở 
thành nước xuất khẩu xơ, sợi lớn thứ 6 trên thế giới.

 ¬ Ngoài ra, nhờ khả năng chống dịch giai đoạn này tốt 
hơn các nước xuất khẩu xơ, sợi khác, Việt Nam trở 
thành điểm sáng giữa các quốc gia đang phát triển 
khác đang vật lộn vì dịch bệnh, chứng kiến sự giảm 
mạnh trong nhập khẩu xơ, sợi như Bangladesh, 
Indonesia.

 ¬ Hiệu ứng từ các Hiệp định thương mại tự do gần 
đây của Việt Nam như Hiệp định thương mại tự do 
Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) hay Hiệp định 
Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
CPTPP đã làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm xơ, 
sợi trong nước.

Để được hưởng mức ưu đãi thuế quan của các hiệp 
định này, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần 
đáp ứng yêu cầu về quy tắc nguồn gốc xuất xứ rất 
chặt chẽ, thông thường là nguyên liệu phải đáp ứng 
được một tỷ lệ về hàm lượng nội khối nhất định.

Như với hiệp định EVFTA, nguyên liệu phải có xuất 
xứ tại EU hoặc Việt Nam hoặc từ các đối tác có hiệp 
định thương mại tự do với EU; tương tự với hiệp định 
CPTPP. Do đó, nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam 
đang dần chuyển đổi theo hướng gia tăng sử dụng 
nguyên phụ liệu sản xuất trong nước và giảm tỷ trọng 
các nguyên phụ liệu nhập khẩu.

 ¬ Các doanh nghiệp sợi nội địa đang được hưởng lợi 
từ thuế chống bán phá giá. Trong quý III/2021, các nhà 
sản xuất sợi nội địa đã phối hợp với các công ty tư 
vấn và làm việc với Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ 
Công Thương) về vụ kiện chống bán phá giá đối với 
sản phẩm sợi polyester filament xuất xứ từ Trung 
Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Malaysia.

Bộ Công Thương đã áp dụng mức thuế chống bán phá 
giá sơ bộ được áp dụng từ ngày 21/9/2021, sau đó thuế 
suất chính thức được công bố vào ngày 13/10/2021.

Theo quyết định của Bộ Công Thương, hầu hết các 
nhà sản xuất Trung Quốc sẽ phải đối mặt với mức 
thuế chống bán phá giá 17,45%. Trong khi các nhà sản 
xuất sợi của Ấn Độ, Indonesia và Malaysia sẽ chịu 
mức thuế lần lượt là 54,9%, 21,90% và 21,3%.

Giới phân tích đánh giá động thái này sẽ hỗ trợ các 
doanh nghiệp sợi gia tăng thị phần tại thị trường nội 
địa, nhất là đối với phân khúc sợi tái chế và cải thiện 
biên độ lợi nhuận gộp trong năm 2022 - 2023.

Nhận định, xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam 
trong những năm tới sẽ tăng do nhu cầu thế giới tăng, các 
doanh nghiệp ngành sợi Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư, mở 
rộng sản xuất để nắm bắt các cơ hội từ Hiệp định thương 
mại tự do, cũng như đón đầu xu hướng trong tương lai.

2.2.   Triển vọng xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi thời gian tới2.2.   Triển vọng xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi thời gian tới

Xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam trong những năm tới sẽ tăng do nhu cầu thế giới tăng, các doanh nghiệp 
ngành sợi Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất để nắm bắt các cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do,           
cũng như đón đầu xu hướng trong tương lai.

3.   Báo cáo bông toàn cầu3.   Báo cáo bông toàn cầu

3.1.   Chuyển động giá3.1.   Chuyển động giá

3.2.   Tổng quan giá3.2.   Tổng quan giá

Hầu hết các chỉ số giá cơ bản đều tăng trong tháng rồi:

 È Giá hợp đồng kỳ hạn NY/ICE tháng 3 giảm xuống mức 
gần 104 xu/lb vào đầu tháng 12. Sau giai đoạn không 
biến động trong nửa tháng tiếp theo, giá bông đã tăng 
trở lại vào cuối tháng 12. Giá bông hiện tại đang dao 
động ở mức 116 xu/lb và đã bằng với thời điểm giữa 
tháng 11.

 È Giá hợp đồng kỳ hạn NY/ICE tháng 12, phản ánh kỳ 
vọng về giá bông sau thu hoạch vụ mùa tiếp theo (vụ 
2022/23), đã vượt khỏi mốc 92 xu/lb và thiết lập mặt 
bằng giá mới. Giá hợp đồng kỳ hạn tháng 12 đang dao 
động ở mức 95 xu/lb.

 È Chỉ số A tăng từ 119 lên 129 xu/lb. Chỉ số A đang ở mức 
cao nhất kể từ đợt tăng giá trong vụ 2021/22.

 È Chỉ số giá bông giao ngay Trung Quốc (CC 3128B) tăng 
nhưng không mạnh như thị trường NY/ICE hay chỉ số 
A. Theo giá ngoại tê, giá bông tăng từ 157 lên 160 xu/
lb. Theo giá nội tệ, giá bông tăng từ 21.950 lên 22.500 
RMB/tấn. Đồng RMB ổn định so với đồng USD trong 
tháng rồi, dao động ở mức 6,37 RMB/USD.

 È Giá bông Ấn độ giao ngay (Shankar-6) tăng từ 109 
lên 126 xu/lb, tương đương từ 64.900 lên 72.700 INR/
candy. Trong tháng rồi, tỷ giá đồng INR tăng so với 
đồng USD, từ 76 sang 74 INR/USD.

 È Giá bông Pakistan đã tăng từ 114 lên 126 xu/lb. Theo 
giá nội tệ, giá bông tăng từ 16.700 lên 18.300 PKR/
maund. Tỷ giá đồng PKR/USD dao động trong khoảng 
176 – 178 PKR/USD trong tháng rồi.

Khủng hoảng về vận tải là một 
trở ngại rất lớn trên thị trường. 
Việc mất khả năng giao hàng 

đến các nhà máy đối tác theo đúng 
cam kết, điều luôn được giữ vững 
trong nhiều thập kỷ gần đây, đã làm 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối 
quan hệ truyền thống giữa tồn kho 
bông và giá bông. Mặc dù tồn kho 
bông thực tế vẫn cao nhưng bông lại 
không được giao đúng lịch, thì tình 
trạng khan hiếm vẫn sẽ xảy ra. 

Qua thời gian, những khó khăn gây ra 
bởi tiến độ giao hàng chậm trễ có thể 
sẽ giảm nhẹ do nhà máy và thương 
lái đã trữ thêm tồn kho để đối phó 
với tình hình này. Trong ngắn hạn, 
sức ép về việc xuất hàng có thể làm 
thị trường biến động.

Những trở ngại về logistics đã và 
đang là một yếu tố cản trở việc xuất 
hàng từ Mỹ. Dữ liệu xuất khẩu hàng 

tuần của USDA chỉ ra rằng xuất khẩu 
bông của Mỹ đến thời điểm hiện tại 
của vụ 2021/22 còn thấp hơn lượng 
xuất khẩu cùng kỳ năm trước đến 
46% (từ 1/8 đến 30/12). Lượng bông 
Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc đã 
giảm 70% so với năm ngoái. Lượng 
xuất khẩu giảm sâu so với cùng kỳ 
năm ngoái đã làm cho USDA tiếp tục 
điều chỉnh giảm ước lượng xuất khẩu 
bông Mỹ.

Nếu trong thời điểm bình thường, 
tồn kho bông Mỹ tăng cộng với ước 
lượng xuất khẩu giảm sẽ tạo áp lực 
giảm giá bông. Tuy nhiên, thị trường 
hiện tại đang rất bất thường. Nếu tồn 
kho bông Mỹ tăng do các trở ngại 
về vận tải và giao nhận, chuỗi cung 
ứng vẫn sẽ ở trong tình trạng thiếu 
nguyên liệu thay vì thừa nguyên liệu. 

Qua thời gian, khi mà các đơn vị trong 
chuỗi cung ứng hiểu được tình huống 

bất thường này, họ sẽ điều chỉnh 
chiến lược của mình nhằm thích ứng 
với các vấn đề về vận tải. Trong thời 
gian đó, nếu nguồn cung vẫn chưa 
đáp ứng được lượng cầu bông thì giá 
bông có thể sẽ tăng.

Khi mà cả thế giới đang chuẩn bị cho 
vụ mùa 2022/23, chúng ta có thể thấy 
rằng những trở ngại về vận tải chỉ là 
một trong nhiều thách thức đang chờ 
đón chúng ta. COVID tiếp tục là một 
mối đe dọa đối với thị trường bông, 
đặc biệt là lượng cầu bông, khi các 
biến chủng mới liên tục xuất hiện 
và thúc đẩy Chính phủ ở nhiều khu 
vực phải tái thiết lập các biện pháp 
phong tỏa và hạn chế các hoạt động 
tiêu dùng. 

Thêm vào đó, các ngân hàng Trung 
Ương tại Mỹ và Châu Âu đều triển 
khai các kế hoạch cắt giảm hỗ trợ 
kinh tế. Động thái đối phó với COVID 
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và nỗ lực kềm chế lạm phát có thể 
làm chậm tốc độ phát triển kinh tế, và 
dự báo tốc độ tăng trưởng GDP toàn 
cầu vừa được điều chỉnh giảm.

Về nguồn cung bông, vấn đề quan 
trọng đầu tiên trong vụ mùa 2022/23 
là diện tích gieo trồng. Giá bông cao 
có khả năng sẽ làm diện tích gieo 

trồng tăng, nhưng diện tích trồng 
bông tăng bao nhiêu vẫn chưa thực 
sự rõ ràng. Chi phí đầu vào cao, đặc 
biệt là chi phí phân bón, đã tăng 
mạnh trong vài tháng gần đây. 

Thời tiết cũng là một yếu tố quan 
trọng. Độ ẩm không khí thường sẽ 
thay đổi theo từng thời điểm gieo 

trồng trong năm, tuy nhiên, hầu hết 
các khu vực trong vành đai bông, bao 
gồm cả Tây Texas, đang gặp phải hạn 
hán.

Nguồn: CI – VCOSA tổng hợp

Nguồn: CI – VCOSA tổng hợp

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

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

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