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ĐIỂM TIN THƯƠNG MẠI

	� Giá	nhập	khẩu	sợi	nguyên	liệu	giảm	nhẹ.	Trung	Quốc	
là	thị	trường	cung	cấp	lớn	nhất	sợi	nguyên	liệu	cho	
Việt	Nam	trong	10	tháng	năm	2021,	chiếm	trên	60%	
tổng	lượng	sợi	nhập	khẩu	vào	Việt	Nam.

	� Giá	nhập	khẩu	trung	bình	xơ	nguyên	liệu	trong	tháng	
10/2021	giảm	tháng	thứ	4	liên	tiếp	kể	từ	khi	lập	đỉnh	
vào	tháng	6/2021,	nguyên	nhân	là	do	giá	nguyên	liệu	
đầu	vào	giảm.

	� Giá	 nhập	 khẩu	 bông	 nguyên	 liệu	 giảm	 trở	 lại.	 Giá	
bông	nhập	khẩu	vào	Việt	Nam	tháng	10/2021	trung	
bình	 đạt	 mức	 1.998	 USD/tấn,	 giảm	 41	 USD/tấn	 so	
với	 tháng	9/2021	và	 tăng	518	USD/tấn	so	với	 tháng	
10/2020.

	� Xuất	khẩu	xơ,	sợi	dệt	của	Việt	Nam	đạt	5,2-5,3	tỷ	USD	
trong	năm	2021.

	� Năm	2021	được	xem	là	một	năm	thắng	lợi	của	ngành	
sợi	Việt	Nam	khi	có	sự	tăng	trưởng	đột	biến	cả	về	khối	
lượng	và	kim	ngạch	xuất	khẩu.

	� Xuất	khẩu	dệt	may	phục	hồi	ngoạn	mục.	Năm	2021,	
ước	tính	giá	trị	xuất	khẩu	của	ngành	dệt	may	đạt	39	
tỷ	USD,	tăng	11,2%	so	với	năm	2020	và	tăng	0,3%	so	
với	năm	2019.

	� Mặc	dù	chịu	ảnh	hưởng	nặng	nề,	chưa	 từng	có	của	
đại	dịch	COVID-19,	song	kim	ngạch	xuất,	nhập	khẩu	
của	nước	 ta	năm	2020	vẫn	đạt	 trên	545	 tỷ	USD;	dự	
báo	năm	2021	sẽ	vượt	mốc	660	tỷ	USD,	đưa	Việt	Nam	
vào	nhóm	20	nền	 kinh	 tế	 hàng	đầu	 về	 thương	mại												
quốc	tế.

	� TP.HCM	thu	hút	hơn	3,4	tỷ	USD	vốn	FDI	sau	11	tháng,	
giảm	10%	so	với	cùng	kỳ.

	� Giá	bông	và	sợi	bông	của	Ấn	Độ	đang	tăng.
	� Sản	lượng	bông	thế	giới	cao	hơn	vào	vụ	mùa	2021/22.
	� Trung	Quốc	dẫn	đầu	trong	việc	nhập	khẩu	bông	toàn	cầu	
vụ	mùa	2021/22.

	� Ấn	Độ	xuất	khẩu	hàng	dệt	may,	bao	gồm	sợi	bông	/	vải	
/	 sản	 phẩm	 dệt	may,	 các	 sản	 phẩm	 dệt	 từ	 vải	 sợi	 dệt	
thủ	công	của	Ấn	Độ	tăng	40,72%	lên	1,227	tỷ	USD	trong	
tháng	11	năm	2021.

	� Ngành	công	nghiệp	dệt	may	của	Bangladesh	 tìm	kiếm	
đầu	tư	vào	lĩnh	vực	phi	bông.

	� Ngành	công	nghiệp	may	mặc	của	Trung	Quốc	 tiếp	 tục	
mở	rộng	 trong	ba	quý	đầu	năm	2021,	báo	cáo	sự	 tăng	
trưởng	về	sản	xuất,	doanh	thu	và	lợi	nhuận.

	� Ngành	 dệt	 may	 của	 Indonesia	 kỳ	 vọng	 sẽ	 phục	 hồi	
vào	năm	2022.	Hoạt	động	sản	xuất	của	ngành	dệt	may	
Indonesia	bắt	đầu	được	cải	thiện	vào	tháng	10/2021	và	
gần	như	đạt	80%.

TIN TRONG NƯỚC

Giá bông và sợi bông của Ấn Độ đang tăng

TIN QUỐC TẾ

Với việc giá bông tăng cao kỷ 
lục, giá bông sợi của Ấn Độ đã 
tăng hơn 20% trong thời gian 

gần đây. Trong ba tháng qua, giá sợi 
chất lượng cao 40 và sợi 60 tăng từ 
330 rupee/kg lên 405 rupee/kg và từ 
415 rupee/kg lên 500 rupee/kg.
Sau khi lệnh hạn chế dịch bệnh được 
dỡ bỏ, nhu cầu quần áo nội địa của 
Ấn Độ có xu hướng tăng lên và giá 
sợi theo kịp đà tăng của giá bông. 
Liên đoàn Công nghiệp Dệt may Ấn 
Độ cho biết, kể từ tháng 10 năm 
ngoái, giá bông đã tăng 80%, nhưng 
giá sợi 40 chỉ tăng 58% trong cùng 
kỳ. Cơ quan này cho biết mặc dù giá 
bông pha, loại phổ biến ở miền nam 
Ấn Độ, đã tăng trở lại 126%, nhưng 
giá sợi 80 chỉ tăng 38%.
Theo các cơ quan công nghiệp Ấn 
Độ, mặc dù giá bông tăng nhưng 
đơn đặt hàng cho các nhà máy sợi 
đã được lên lịch trong 45 ngày. 
Với sự gia tăng nhu cầu sợi, các 

đơn đặt hàng trước cũng ngày càng 
nhiều. Do đó, nhà máy sợi hiện đang 
ở tình thế thuận lợi. 
Do nhu cầu sợi tự nhiên trong nước 
tăng mạnh, các nhà máy sợi hiện hy 
vọng sẽ bổ sung nhu cầu bông trong 
2 đến 3 tháng tới. 
Hiện tại, lượng bông mới trên thị 
trường hàng ngày của Ấn Độ là gần 
150.000 kiện, và chất lượng cũng đã 
được cải thiện. Doanh nghiệp sợi 
hiện có đủ lượng bông dự trữ.
Theo Liên đoàn Công nghiệp Dệt 
may Ấn Độ, do nhu cầu mạnh mẽ 
trong ngành công nghiệp may mặc 
do mở cửa du lịch và hạn chế thị 
trường, các nhà máy sợi vẫn có một 
số lợi nhuận ngay cả với giá bông 
hiện tại. 
Tuy nhiên, do nhu cầu trong nước 
mạnh và chu kỳ thanh toán nhanh, 
xuất khẩu bông của Ấn Độ đã chậm 
lại. Hiện tại, hầu hết các công ty sợi 
đang phục vụ cho thị trường nội địa. 

Về xuất khẩu, Việt Nam và Trung 
Quốc là những khách hàng mua sợi 
bông lớn nhất của Ấn Độ, tiếp theo 
là Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ.

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

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

Các đại diện của ngành dệt may 
và quần áo may sẵn (RMG) của 
Bangladesh gần đây đã kêu gọi 

đầu tư trực tiếp trong nước và nước 
ngoài (FDI) nhiều hơn vào các ngành 
công nghiệp liên kết ngược của họ, 
đặc biệt là trong sản xuất vải dệt 
thoi và nhân tạo, để đáp ứng nhu 
cầu ngày càng tăng trên toàn cầu 
đối với các mặt hàng này. Điều đó sẽ 
làm giảm khoảng cách giữa cung và 
cầu nguyên liệu, và do đó, rút ngắn 
thời gian thực hiện.
Theo Hiệp hội các nhà sản xuất 
và xuất khẩu hàng may mặc 
Bangladesh (BGMEA), ngành dệt 
may có giá trị gia tăng cao và không 
dùng bông là lĩnh vực đầu tư có tiềm 
năng cao ở Bangladesh và ngành 
RMG đang ngày càng tập trung vào 
hàng may mặc làm từ sợi tổng hợp 
để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng 
trên thị trường toàn cầu.
Hiện các nhà máy dệt sơ cấp của 
Bangladesh chỉ có thể cung cấp 35 
đến 40% lượng vải dệt thoi cần thiết 

cho các nhà xuất khẩu. Khoảng 75% 
tổng lượng tiêu thụ hàng may mặc 
toàn cầu là không dùng cotton, 
trong khi các mặt hàng may mặc 
có thể xuất khẩu của Bangladesh 
chủ yếu dựa trên cotton, chiếm hơn 
74%.
Trong số 433 nhà máy kéo sợi ở 
Bangladesh, chỉ có 27 nhà máy sản 
xuất sợi tổng hợp và sợi acrylic.
Hiệp hội các nhà máy dệt may 
Bangladesh (BTMA) đang mong 
muốn FDI vào việc thành lập các nhà 
máy sản xuất vải dệt thoi và sợi nhân 
tạo để bù đắp 60% lượng vải dệt thoi 
thiếu hụt hiện nay. Hiệp hội đã tìm 
kiếm các hỗ trợ về chính sách, bao 
gồm cả miễn thuế, cho lĩnh vực này 
trong 10 năm tới để thu hút cả đầu 
tư trong nước và nước ngoài.

Trích: VITIC

Trong 10 tháng năm 2021, xuất 
khẩu xơ, sợi dệt các loại của 
Việt Nam đạt 1,61 triệu tấn, 

kim ngạch 4,56 tỷ USD, tăng 16,4% 
về lượng và tăng 55% về kim ngạch 
so với cùng kỳ năm 2020; tăng 15,1% 
về lượng và tăng 32,2% về kim ngạch 
so với cùng kỳ năm 2019.
Tồn kho sợi ở Trung Quốc và các 
nước sản xuất dệt may đã cạn kiệt, 
cùng với lệnh cấm nhập khẩu các 
sản phẩm có nguồn gốc từ bông 
Tân Cương của Mỹ tác động mạnh 
đến chuỗi cung cầu sợi, khiến nhu 
cầu sợi tăng cao. Cùng với đó, các 
gói kích cầu phát triển kinh tế sau 
đại dịch Covid-19 của các nước phát 

triển và việc tiêm chủng vắc xin rộng 
rãi cũng khiến kinh tế thế giới bắt 
đầu phục hồi, cầu dệt may khởi sắc 
trở lại sau chuỗi đứt đoạn của năm 
2020.
Ngành sợi Việt Nam với hơn 70% 
sản lượng dùng để xuất khẩu, trong 
đó xuất khẩu sang thị trường Trung 
Quốc chiếm khoảng 55 -70% tuỳ 
từng giai đoạn. Mặt khác, nguồn 
nguyên liệu đầu vào chính của 
ngành sợi là bông lại hoàn toàn 
nhập khẩu với hơn 50% đến từ Mỹ, 
còn lại từ các nước khác như Brazil, 
Ấn Độ, Australia, Tây Phi…. Điều này 
cho thấy, ngành sợi Việt Nam dễ bị 
ảnh hưởng trước các biến động về 

kinh tế, chính trị, quan hệ thương 
mại giữa các nước. Vì vậy, để đánh 
giá được mức độ tăng trưởng của 
ngành sợi Việt Nam trong năm 2022, 
cần xem xét một số nhân tố tác động 
sau:

Ngành công nghiệp dệt may của Bangladesh tìm kiếm đầu tư vào 
lĩnh vực phi bông

Ngành sợi tìm điểm cân bằng mới trong năm 2022

Năm 2021 được xem là một năm thắng lợi của ngành sợi Việt Nam 
khi có sự tăng trưởng đột biến cả về khối lượng và kim ngạch 
xuất khẩu.

1.	 Sự	 ảnh	 hưởng	 của	 đại	 dịch	
Covid-19	 đến	 chuỗi	 giá	 trị	 dệt	
may	nói	chung	và	ngành	sợi	nói	
riêng.	 Đại	 dịch	 Covid-19	 cùng	
với	 các	 biến	 chủng	 nguy	 hiểm	
hơn	vẫn	đang	lan	rộng	khắp	các	
quốc	gia	và	gây	ảnh	hưởng	nặng	
nề	 đến	 sản	 xuất,	 kinh	 doanh.	
Đến	năm	2022,	chưa	có	gì	chắc	
chắn	 thế	 giới	 có	 thể	 kiểm	 soát	
được	 đại	 dịch.	 Hiện	 nay,	 các	
nước	 phát	 triển	 đang	 ráo	 riết	
thực	 hiện	 tiêm	 chủng	mở	 rộng	
cho	 toàn	 dân,	 đồng	 thời	 viện	
trợ	vắc	xin	cho	các	nước	đang	và	
kém	phát	triển	nhằm	nỗ	lực	đạt	
được	 mức	 độ	 miễn	 dịch	 cộng	
đồng	cao	nhất	có	thể.	Vì	vậy,	Việt	
Nam	có	 thể	kỳ	vọng	năm	2022,	
hoạt	động	sản	xuất,	kinh	doanh,	
giao	 thương	 quốc	 tế	 cùng	 với	
chuỗi	 giá	 trị	 toàn	 cầu	 có	 thể	
được	kết	nối	trở	lại,	tạo	động	lực	
cho	sự	phục	hồi	của	ngành	dệt	
may	 nói	 chung,	 ngành	 sợi	 nói	
riêng.

2.	 Các	tổ	chức	kinh	tế	quốc	tế	đều	
đưa	 ra	 dự	 báo	 lạc	 quan	 về	 sự	
phục	 hồi	 kinh	 tế	 của	 các	 nước	
lớn	như	Mỹ,	Trung	Quốc	và	các	
quốc	gia	EU.	Đây	đều	là	các	thị	
trường	tiêu	thụ	dệt	may	lớn	của	
Việt	 Nam.	 Theo	 báo	 cáo	 mới	
nhất	 vào	 tháng	 10/2021	 của	
Quỹ	 Tiền	 tệ	 quốc	 tế	 (gọi	 tắt	 là	
IMF)	tăng	trưởng	của	Mỹ,	Trung	
Quốc,	EU	lần	lượt	là	5,2%,	5,6%,	
4,3%	 trong	năm	2022.	 Sự	phục	
hồi	kinh	tế	của	các	nước	này	 là	
động	 lực	cho	cầu	dệt	may	tăng	
trưởng,	kéo	theo	cầu	về	sợi	cũng	
tăng	 cao.	 Ngược	 lại,	 phục	 hồi	
kinh	tế	của	các	nước	đang	phát	
triển,	 bao	 gồm	nhiều	 nước	 sản	
xuất	dệt	may	sẽ	chậm	hơn.	Như	

vậy,	nhu	cầu	dệt	may	có	thể	sẽ	
tăng	 trưởng	 nhanh	 hơn	 nguồn	
cung	dệt	may.

3.	 Trung	 Quốc	 hiện	 vẫn	 là	 thị	
trường	 nhập	 khẩu	 sợi	 lớn	 nhất	
của	 Việt	 Nam,	 chiếm	 đến	 55%	
kim	ngạch	xuất	khẩu	sợi.	Ngược	
lại,	 Việt	Nam	 cũng	 là	 nhà	 cung	
ứng	sợi	lớn	nhất	cho	Trung	Quốc,	
chiếm	 37%	 kim	 ngạch	 nhập	
khẩu	 sợi	 trong	 năm	 2021	 của	
nước	này.	Trong	kế	hoạch	phát	
triển	dệt	may	5	năm	 tới,	 Trung	
Quốc	 sẽ	 không	 chú	 trọng	 vào	
“tăng	 trưởng	 về	 lượng”	mà	 tập	
trung	 vào	 “phát	 triển	 về	 chất”	
để	 tạo	 ra	 giá	 trị	 gia	 tăng	 nhiều	
hơn	 trong	 chuỗi	 cung	 ứng,	 ưu	
tiên	 phát	 triển	 “xanh”	 và	 “bền	
vững”	 bằng	 cách	 sử	 dụng	 các	
nguyên	liệu	tái	chế	và	“organic”,	
giảm	 tối	 đa	 lượng	 phát	 thải	 ra	
môi	 trường.	Vì	vậy,	Trung	Quốc	

sẽ	có	xu	hướng	tập	trung	vào	sản	
xuất	các	loại	sợi	cao	cấp	với	chỉ	
số	 cao.	Đồng	 thời,	nước	này	 sẽ	
tăng	 cường	nhập	 khẩu	 các	 loại	
sợi	có	chỉ	số	thấp	và	trung	bình	
hoặc	dịch	chuyển	việc	sản	xuất	
các	 loại	 sợi	 này	 sang	 các	 nước	
khác.	Trong	ngắn	hạn,	việc	dịch	
chuyển	 sản	 xuất	 chưa	 thể	 thực	
hiện	ngay,	mà	khả	năng	cao	hơn	
là	 Trung	 Quốc	 sẽ	 tăng	 cường	
nhập	khẩu	sợi	từ	các	nước	khác	
trong	năm	2022.

4.	 Mối	 quan	 hệ	 thương	 mại	 giữa	
Mỹ	và	Trung	Quốc,	hai	quốc	gia	
cung	 và	 cầu	 dệt	 may	 lớn	 nhất	
thế	giới.	Năm	2021,	Mỹ	và	Trung	
Quốc	đạt	được	 thỏa	 thuận	Giai	
đoạn	Một,	 theo	đó	Trung	Quốc	
đã	cam	kết	mua	một	 lượng	 lớn	
bông	Mỹ.	Vì	vậy,	rất	có	thể	Thỏa	
thuận	 giai	 đoạn	 Hai	 sẽ	 được	
ký	 kết	 vào	 cuối	 năm	 nay,	 tạo	
ra	 cục	 diện	 hòa	 bình	 tạm	 thời,	
khơi	 thông	 dòng	 chảy	 thương	
mại	giữa	hai	nước	để	 tránh	tổn	
thương	 nền	 kinh	 tế.	 Điều	 này	
cũng	sẽ	tạo	ra	môi	trường	thuận	
lợi	 cho	 sự	 tăng	 trưởng	 của	 dệt	
may	toàn	cầu.

Thị	 trường	 sợi	 sau	 khi	 tăng	 trưởng	
vượt	bậc	trong	năm	2021	sẽ	dần	tìm	
lại	điểm	cân	bằng	trong	năm	2022.	
Với	đầu	vào	giá	bông	dự	kiến	ở	mức	
cao,	 giá	 sợi	 sẽ	 có	 sự	điều	 chỉnh	để	
phân	phối	 lại	 lợi	 nhuận	giữa	người	
mua	 và	 người	 bán.	 Hoạt	 động	 sản	
xuất	 kinh	 doanh	 sợi	 2022	 dự	 kiến	
vẫn	tăng	trưởng	và	hiệu	quả	biên	lợi	
nhuận	ước	chỉ	bằng	khoảng	30-50%	
so	với	năm	2021.

Nguồn:	VITIC
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Theo số liệu chính thức cho 
thấy từ tháng 1 đến tháng 9, 
tổng doanh thu hoạt động 

của 12.557 công ty may mặc lớn 
của Trung Quốc là gần 1,05 nghìn tỷ 
Nhân dân tệ (163,9 tỷ USD), tăng 9% 
so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ 
thông tin, tổng lợi nhuận của các 
công ty này tăng 5,8% so với cùng kỳ 
năm ngoái, đạt 45,7 tỷ nhân dân tệ, 
với tổng sản lượng tăng 9,3% so với 
cùng kỳ năm ngoái lên 17,1 tỷ USD.
Trong giai đoạn này, doanh số bán lẻ 
hàng may mặc trực tuyến của Trung 
Quốc tăng 15,6% so với cùng kỳ 
năm ngoái và xuất khẩu hàng may 
mặc và phụ kiện của nước này tăng 
25,3% lên 122,4 tỷ USD.
Trung Quốc vẫn là nước xuất khẩu 
hàng dệt may lớn nhất thế giới, với 
kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 
đạt 154,1 tỷ USD vào năm 2020, tăng 
28,9% hàng năm và chiếm 43,5% 
tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt 
may thế giới. Con số này là 10,3% 
vào năm 2000, theo một báo cáo 
của WTO.
Trung Quốc gần đây vẫn là tiêu đề 
nổi bật khi nền kinh tế nội địa của 
họ đối mặt với những khó khăn trên 
nhiều mặt. Đầu năm nay, Trung 
Quốc đã phải đối mặt với sự phản 
đối toàn cầu đối với bông Tân Cương 
và nhiều thương hiệu quốc tế đã 
lên tiếng về vấn đề lao động cưỡng 
bức tại đây, điều mà các nhà chức 
trách ở Trung Quốc đã phủ nhận                  
hoàn toàn. 

Sau đó, sự gia tăng mới về nhiễm 
COVID-19 đã làm đình trệ hoạt động 
của các cảng khiến việc vận chuyển 
hàng hóa ra khỏi Trung Quốc trở nên 
vô cùng khó khăn, đây là thách thức 
còn lớn hơn khi ngày càng nhiều 
container chất đống tại các cảng. 
Điều này đã tác động rất lớn đến 
nền kinh tế Trung Quốc trong những 
tháng gần đây, được phản ánh trong 
chỉ số sản xuất PMI của Trung Quốc 
cho ngày 21 tháng 9 và 21 tháng 10, 
cho thấy tăng trưởng rất chậm chạp 
hoặc có thể sẽ suy giảm trong lĩnh 
vực sản xuất của Trung Quốc trong 
những tháng tới. 
Gần đây hơn, việc cắt điện do thiếu 
than và nỗi lo về khoản nợ bất động 
sản khổng lồ của Trung Quốc đã 
khiến triển vọng kinh tế của nước 
này thậm chí còn tồi tệ hơn.
Dù những lo ngại này và tác động 
kết quả phản ánh sự tham gia chủ 
đạo của Trung Quốc vào nền kinh 
tế toàn cầu, thì từ góc độ dài hạn, 
Trung Quốc cũng giữ vị trí thống trị 
trong việc ra quyết định đầu tư và 
kinh doanh toàn cầu. 
Cộng đồng đầu tư toàn cầu tiếp tục 
đánh giá tích cực về Trung Quốc, tuy 
nhiên quan điểm của họ có thể phản 
ánh nhiều hơn cách tiếp cận chờ đợi 
và theo dõi. 
Một số tên tuổi lớn trong ngành        

đầu tư toàn cầu vẫn lạc quan về 
Trung Quốc và một số có lẽ lạc quan 
hơn trước. Điều này cũng được thể 
hiện qua dòng vốn FDI vào Trung 
Quốc trong năm nay, tăng 23,4% 
so với cùng kỳ lên 142 tỷ USD trong 
tháng 1 đến tháng 10 năm 2021.
Bất chấp những suy đoán ngắn hạn 
về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung 
ảnh hưởng đến quan hệ thương 
mại giữa hai nước và chuỗi cung 
ứng toàn cầu trở nên đa dạng hơn 
khiến mạng lưới nhà cung cấp của 
Trung Quốc bị tránh xa, sự đóng 
góp và mức độ liên quan của Trung 
Quốc đối với nền kinh tế và thương 
mại toàn cầu có thể sẽ tiếp tục phát 
triển. 
Và không chỉ những gì EU và Mỹ cam 
kết về mặt chính sách đối với Trung 
Quốc, mà còn cả những quan hệ đối 
tác nước ngoài của Trung Quốc về 
thương mại và đầu tư trên toàn thế 
giới hiện đã được biết đến rộng rãi.
Xuất khẩu vải cotton từ Trung Quốc 
cũng tiếp tục tăng mạnh trong thời 
gian gần đây, thể hiện vị thế thống 
trị của Trung Quốc trong phân 
khúc này. Cũng có những suy đoán 
ở những nơi khác về việc tiếp tục 
sử dụng bông và vải dệt của Trung 
Quốc làm từ bông Tân Cương, bởi 
vì các chuyên gia thừa nhận rằng 
Trung Quốc đã có được một vụ thu 
hoạch bông bội thu trong bối cảnh 
lo ngại về lao động cưỡng bức. 
Tuy nhiên, nhu cầu cao đối với vải 
cotton từ Trung Quốc cho thấy khó 
khăn như thế nào để thực sự đa 
dạng hóa nguồn cung ứng đầu vào. 
Điều này cũng thể hiện rõ khi năm 
ngoái, nguồn cung vải từ Trung 
Quốc đột ngột cạn kiệt và các nhà 
sản xuất hàng may mặc không kịp 
tiến độ.
Giá bông tại thị trường nội địa của 
Trung Quốc cũng tiếp tục duy trì ở 
mức cao. Cả ba loại chính (3128B, 
2227B, 2129B) ở Trung Quốc đều 
có nhu cầu ổn định trong vài tháng 
qua, với giá cả nhích dần lên.

Trích: Fibre2fashion/Globaltimes 
Ngọc Trâm biên dịch

Tình hình thị trường Trung Quốc trong năm 2021

Ngành công nghiệp may mặc của Trung Quốc tiếp tục mở rộng trong 
ba quý đầu năm 2021, báo cáo sự tăng trưởng về sản xuất, doanh 
thu và lợi nhuận.

Trung Quốc vẫn là nước xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất thế giới

Được đặt tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa, đến nay, nhà máy sản xuất sợi gai An Phước - Viramie 
là nhà máy đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam sản xuất sợi từ cây gai xanh. Với quy trình sản xuất khép kín từ 
vùng nguyên liệu đến nhà máy sản xuất. Cùng dây chuyền máy móc hiện đại và quá trình sản xuất khắt khe, 

dưới sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia hàng đầu quốc tế, An Phước - Viramie tạo ra những sản phẩm sợi chất 
lượng cao cho thị trường trong nước và quốc tế.

Nhà máy sản xuất sợi gai An Phước - Viramie là dự án gắn trồng trọt và chế biến, gắn nông nghiệp với công nghiệp 
với công suất 10.000 cọc sợi/năm, tương ứng với 1.700 tấn sợi gai/năm và 1.400 tấn bông gai/năm.

Hiện nay, sợi gai có lợi thế là vật liệu dệt tự nhiên, an toàn với sức khỏe người tiêu dùng dựa trên nền tảng phát 
triển các vùng nguyên liệu có lợi thế cạnh tranh về giá trị sản xuất trong ngành nông nghiệp. Sợi gai có xu thế tăng 
trưởng về nhu cầu sử dụng trên thế giới do những ưu việt về đặc tính, phân khúc thị trường cho các dòng sản phẩm 
cấp trung đến cao cấp.

Trích: Nông Nghiệp Việt Nam

Theo đại diện nhà 
máy, An Phước - 
Viramie sẽ hướng 
đến các dòng sản 
phẩm chất lượng 
cao định hướng thị 
trường phân khúc 
từ cấp trung trở lên. 
Trong đó tập trung 
xuất khẩu châu Âu, 
Nhật, Mỹ, Trung 
Quốc và nội địa.
Việc Tập đoàn An 
Phước - Viramie xây 
dựng nhà máy sản 
xuất sợi gai và xây 
dựng vùng nguyên 
liệu đánh dấu bước 
đi tiên phong trong 
chuỗi giá trị sản xuất 
nguyên liệu sợi gai 
tại Việt Nam.

Nơi đầu tiên ở Việt Nam biến cây gai xanh thành sợi cao cấp
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Ngành công nghiệp thời trang toàn 
cầu có hàng triệu lao động và trị 
giá hàng nghìn tỉ USD. Nhưng 

ngành công nghiệp này cũng chiếm 
10% lượng khí thải carbon toàn cầu và 
phát sinh ô nhiễm cùng chất thải. Tại 
Mỹ, chỉ 15% hàng dệt may được tái chế, 
phần còn lại được đốt hoặc đưa đến bãi 
rác.
Đó là lý do tại sao một công ty khởi 
nghiệp của Israel đang tạo ra loại vải 
dệt có thể phân hủy sinh học, không 
độc hại và năng lượng thấp với thành 
phần chính từ tảo.
Renana Krebs, Giám đốc điều hành và 
đồng sáng lập của Algaeing, cho biết 
công thức tảo biển của doanh nghiệp này có thể được 
sử dụng để tạo ra sợi tự nhiên và thuốc nhuộm, tiêu tốn 
ít nước hơn các sản phẩm thông thường và không tạo ra 
chất thải cũng như ô nhiễm.
Tảo được cung cấp bởi một công ty khác của Israel có 
tên Algatech. Tảo được trồng trong nước biển tại các 
“trang trại thẳng đứng” chạy bằng năng lượng Mặt Trời. 
Điều này có nghĩa là không giống như bông, tảo không 
chiếm đất nông nghiệp và không thải ra khí thải carbon 
liên quan đến việc sử dụng phân bón.
Algaeing chuyển đổi tảo thành chất lỏng có thể được 
sử dụng làm thuốc nhuộm hoặc biến thành sợi dệt khi 
kết hợp với cellulose, một loại sợi thực vật, mà các nhà 
sản xuất quần áo có thể tự gia công bằng công thức độc 
quyền của Algaeing.
Bà Krebs cho biết trọng tâm của Algaeing là thay đổi 
chuỗi cung ứng và công ty đang chuẩn bị cho việc ra mắt 
thương mại công nghệ đã được cấp bằng sáng chế của 
mình vào năm 2022.

Bà Krebs dẫn ước tính của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn 
Thiên nhiên (WWF) cho biết để sản xuất bông làm một 
chiếc áo phông bình thường cần 2.700 lít nước, tương 
đương với số nước một người uống trong 2 năm. Tuy 
nhiên, sợi từ tảo biển của Algaeing lại chỉ cần 20% mức 
nước đó.
Ngoài ra, những lao động trong ngành sản xuất vải 
thường phải tiếp xúc với chất hóa học nguy hiểm. Tuy 
nhiên, chất nhuộm từ tảo là không độc hại và không 
gây dị ứng. Ở thời điểm này, sợi từ tảo biển đắt hơn sợi 
thông thường như cotton nhưng Krebs cho biết đây là 
sản phẩm bền vững.
Bà Krebs nói rằng đại dịch đã cho các doanh nghiệp và 
thương hiệu thấy rằng việc thích ứng với những thách 
thức mới là yếu tố sống còn. Trong khi thách thức gần 
đây là COVID-19 thì thách thức lớn hơn, lâu dài hơn là 
biến đổi khí hậu. Và bà hy vọng Algaeing có thể tạo ra 
sự khác biệt.

Trích: Tuổi Trẻ Online

Israel sản xuất quần áo từ tảo biển

Loại vải làm từ tảo biển được cho là thân thiện với môi trường 
hơn loại có thành phần từ bông. Ảnh: cnn.com

Các chỉ số Công nghiệp

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH

Trích: TBTC online



1312 www.vcosa.vnwww.vcosa.vn Bản tin tháng 12.2021Bản tin tháng 12.2021



1514 www.vcosa.vnwww.vcosa.vn Bản tin tháng 12.2021Bản tin tháng 12.2021

Hỗ trợ sớm để không lỡ đà phục hồi

Kết quả từ khảo sát do Ban 
Nghiên cứu phát triển Kinh 
tế tư nhân (Ban IV) thuộc Hội 

đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành 
chính và báo VnExpress tiến hành 
mới đây đã cho thấy những tín hiệu 
tích cực của việc phục hồi sản xuất, 
kinh doanh của doanh nghiệp và 
việc làm cho người lao động sau 
khi Chính phủ ban hành và áp dụng 
Nghị quyết 128/NQ-CP. Đó là chuyển 
trạng thái phòng chống dịch trên 
toàn quốc sang giai đoạn “thích ứng 
an toàn, linh hoạt với dịch bệnh”.
Nhận định chương trình phục hồi, 
phát triển kinh tế đã toàn diện để 
giải quyết cả vấn đề về tổng cung 
và tổng cầu, ông Nguyễn Sĩ Dũng – 
Nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng 
Quốc hội nhấn mạnh 3 điểm mấu 
chốt để chương trình này phát huy 
hiệu quả tốt nhất, đó là: Năng lực 
thực thi; kịp thời; đúng đối tượng. 
“Hiện các doanh nghiệp đang như 

những “bệnh nhân” cần thang thuốc 
chữa bệnh gấp, khi doanh nghiệp 
còn khả năng hồi phục, thì cần tiếp 
sức nhanh mới hiệu quả”, ông nhấn 
mạnh.
Cùng quan điểm, ông Đậu Anh Tuấn 
cho rằng gói hỗ trợ càng nhanh 
chóng đi vào cuộc sống, càng hỗ trợ 
cho doanh nghiệp nhiều hơn. Hiện 
doanh nghiệp cần được “tiếp máu” 
kịp thời và về mặt vĩ mô, năm 2021 
các nước bắt đầu đưa ra những giải 
pháp và gói hỗ trợ rất lớn, nền kinh 
tế thế giới đã bắt đầu hồi phục. Nếu 
không nhanh Việt Nam sẽ lỡ nhịp với 
nền kinh tế thế giới.
Về vấn đề thực thi gói hỗ trợ, ông 
Tuấn cho rằng một trong các giải 
pháp hiệu quả nhất là giảm thuế giá 
trị gia tăng (VAT). 
Hiện nay, mới chỉ giảm 30% thuế 
VAT cho nhóm doanh nghiệp bị ảnh 
hưởng nặng như du lịch, vận tải, lữ 

hành… nhưng thực tế, mức độ thụ 
hưởng ít vì đơn cử như các doanh 
nghiệp du lịch lữ hành quốc tế có 
doanh thu hiện tại gần như bằng 0. 
 Chính vì vậy, ông Tuấn đề xuất giảm 
thuế VAT mức 2% rộng rãi hơn cho 
nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Giải 
pháp này rất dễ thực thi và cả doanh 
nghiệp, người dân đều được hưởng, 
giúp cho cả phía cung và phía cầu, 
tạo tâm lý hồ hởi, phấn khởi cho 
người dân.
Ông Trần Việt Anh bổ sung thêm, các 
doanh nghiệp Việt đang phải nhập 
70% - 80% nguyên liệu phục vụ cho 
sản xuất, mà thuế VAT phải đóng 
luôn khi hàng về, chính vì vậy, nếu 
không giảm được, nhà nước nên có 
chính sách giãn thời gian đóng thuế, 
đó là điều doanh nghiệp đang mong 
chờ nhất.
Còn theo PGS-TS. Trần Hoàng Ngân 
- Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát 

TPHCM thu hút hơn 3,4 tỷ USD vốn FDI sau 11 tháng, giảm 10%     
so với cùng kỳ

Tính từ đầu năm đến 20/11/2021, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Thành phố chỉ giảm 10% so với cùng kỳ năm 
ngoái và đạt 3,43 tỷ USD.

 � Top 1: Singapore với 89 dự án cùng tổng vốn hơn 224 triệu USD (chiếm 38,5%)
 � Top 2: Hàn Quốc với 73 dự án cùng vốn đăng ký 124,3 triệu USD (chiếm 21,3%)
 � Top 3: Hà Lan với 18 dự án, cùng vốn đăng ký 87,4 triệu USD (chiếm 15%)
 � Top 4: Nhật Bản với 50 dự án, cùng vốn đăng ký 69,2 triệu USD (chiếm 11,8%)

Ở chiều ngược lại, có 125 dự chấm dứt hoặc tạm ngưng hoạt động từ đầu năm đến ngày 20/11, với tổng vốn đầu tư 
khoảng 133 triệu USD.

Nguồn: Cục Thống kê TPHCM

triển TP.HCM, cần hỗ trợ doanh 
nghiệp theo cả hai cách trực tiếp 
và gián tiếp. Cụ thể, tiếp tục hoãn, 
giãn, miễn thuế, phí, tiền thuê đất… 
cho doanh nghiệp, có thể kéo qua 
hết năm 2022; tiếp theo là hỗ trợ 
doanh nghiệp tiếp cận được nguồn 
vốn, đi liền với đó là khôi phục quỹ 
bảo lãnh tín dụng DNNVV để hỗ trợ 
nhóm doanh nghiệp này tiếp cận 
được vốn.
Về gói hỗ trợ lãi suất, vị chuyên gia 
này đề xuất nên hỗ trợ lãi vay 2%/
năm bằng tiền ngân sách, có giá trị 
khoảng 40.000 nghìn tỷ đồng, gói 
này sẽ có tính lan toả tới nhiều đối 
tượng hơn. Cuối cùng là gói hỗ trợ 
tổng cầu bằng cách tăng đầu tư công 
để tập trung cho tuyến đường cao 
tốc Bắc - Nam, góp phần giảm chi 
phí logistics, hỗ trợ doanh nghiệp 
trong thời gian tới.

Trích: Thời báo Ngân hàng
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Năm xu hướng cơ bản định hình nền kinh tế toàn cầu trong năm tới

Du lịch: Du lịch giải trí phục hồi 
và tăng trưởng khi các nước 
mở cửa trở lại, với kỳ vọng tần 

suất các chuyến bay chặng dài và 
trung bình sẽ tiếp tục gia tăng vào 
năm 2022. Mặc dù các lệnh hạn chế 
khiến việc đi lại chưa thể hồi phục 
hoàn toàn, một vài thị trường châu 
Á -Thái Bình Dương trong năm qua 
chứng kiến dấu hiệu khởi sắc trở lại 
của du lịch nội địa, chẳng hạn như 
Úc, với mức phục hồi gần 69% so với 
trước đại dịch. Bức tranh toàn cảnh 
tại khu vực này trong năm 2022 vẫn 
được dự báo là tích cực.
Tiết kiệm & Chi tiêu: Tích lũy vượt 
mức của người dân các nền kinh tế 
phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương 
là nguồn lực thúc đẩy tiêu dùng 
trong năm 2022 và các năm tới. Việc 
này dẫn đến một kịch bản chắc chắn 
của việc chi tiêu bằng các khoản tích 
luỹ vượt mức, kéo theo tăng trưởng 
tiêu dùng thêm hai điểm phần 
trăm ở một số thị trường bao gồm 
Úc, New Zealand, Nhật Bản và Hàn 
Quốc vào năm 2022. Trên toàn cầu, 
chi tiêu bằng các khoản tiết kiệm sẽ 
đóng góp thêm ba điểm phần trăm 
vào mức tăng trưởng GDP toàn cầu 
năm 2022, khi các hạn chế về đại 
dịch được nới lỏng.
Kỹ thuật số: 20% chuyển đổi số 
trong ngành bán lẻ vẫn được duy trì 

giúp định hình thói quen mua sắm. 
Đăng ký thương mại điện tử tăng 
trưởng mạnh vào năm 2021 khi có 
tới gần 88% các quốc gia trên 32 thị 
trường chứng kiến số đăng ký dịch vụ 
gia tăng vượt bậc so với năm trước. 
Mức trung bình, tỷ lệ đăng ký bán lẻ 
trên tổng chi tiêu tăng 1,25 điểm từ 
năm 2020 đến năm 2021 trên 6 thị 
trường tại châu Á - Thái Bình Dương. 
Đáng chú ý, các công ty xe hơi, dịch 
vụ tập luyện ảo, dịch vụ cho thuê xe 
đạp và thú cưng nằm trong số rất 
nhiều doanh nghiệp được hưởng lợi 
từ mô hình này.
Chuỗi cung ứng: Chi tiêu của các 
hộ gia đình cho dịch vụ ở châu Á dự 
kiến sẽ tăng tốc, trong khi nhu cầu 
hàng hóa sẽ vẫn ở mức cao vào năm 
2022. Chuỗi cung ứng vẫn có thể 
tiếp tục bị gián đoạn, dẫn đến chi 
phí cung ứng tiếp tục ở mức cao và 
giá cả hàng hóa toàn cầu tăng vọt, 
xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng tích 
cực chính đối với nền kinh tế của 
khu vực.
Rủi ro: Nhiều rủi ro tiềm ẩn nguy 
cơ phá vỡ nền kinh tế toàn cầu. 
Các biến thể mới của COVID như 
Omicron đang là rủi ro lớn nhất; tuy 
nhiên, đi kèm còn có những nguy cơ 
khác được xác định là có khả năng 
ảnh hưởng đến sự phục hồi, bao 
gồm việc điều chỉnh mạnh giá nhà ở, 

giá dầu tăng mạnh và việc tăng thuế 
- cắt giảm ngân sách tại các nền kinh 
tế phát triển.
Ông David Mann, Nhà kinh tế trưởng 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
và Trung Đông - châu Phi (Viện Kinh 
tế Mastercard) nhận định: “Mặc 
dù năm qua có nhiều khó khăn và 
thách thức, chúng tôi vẫn có một cái 
nhìn lạc quan cho năm tiếp theo và 
kỳ vọng 2022 sẽ là năm phục hồi du 
lịch của châu Á. Dù xu hướng phục 
hồi trên toàn khu vực sẽ còn nhiều 
dao động, song chúng tôi dự đoán 
nhu cầu bị dồn nén của người tiêu 
dùng và các khoản tích lũy sẽ sớm 
được giải phóng, như minh chứng từ 
sự phục hồi của các danh mục phục 
vụ cho đời sống thường ngày như 
thời trang và làm đẹp. Sự phát triển 
của thương mại điện tử và nhu cầu 
trong các hạng mục như cải thiện 
nhà cửa và sở thích được phát triển 
trong đại dịch cũng sẽ tiếp tục được 
củng cố nhờ sự gia tăng ổn định từ 
mô hình kinh doanh dựa trên lượng 
người theo dõi, tạo nên một viễn 
cảnh tích cực bất chấp những mối 
đe dọa kéo dài của các biến thể mới, 
lạm phát và gián đoạn chuỗi cung 
ứng”.

Nguồn: Tạp chí Diễn đàn           
Doanh nghiệp

Trước dấu mốc hai năm của đại dịch, Viện Kinh tế Mastercard phát hành Báo cáo kinh tế 2022 về triển vọng kinh 
tế toàn cầu trong năm tới. Dựa trên các xu hướng quan trọng, báo cáo chỉ ra năm yếu tố cơ bản, bao gồm tiết 
kiệm và chi tiêu, chuỗi cung ứng, tăng tốc chuyển đổi số, du lịch và một loạt các gia tăng rủi ro kinh tế sẽ tiếp 
tục định hình nền kinh tế toàn cầu.  

Triển vọng kinh tế năm 2022 dựa trên Khả năng phục hồi kỹ thuật số 
và Sự trở lại của “Nền kinh tế trải nghiệm”.

Chi phí vận chuyển tăng cao - biến số lớn đối với kinh tế toàn cầu
Biến số mới của kinh tế toàn cầu
Giống như đại dịch COVID-19 và sự 
gián đoạn kinh tế mà nó gây ra, một 
cuộc khủng hoảng trong hoạt động 
vận chuyển toàn cầu có vẻ sẽ tiếp 
tục làm trì trệ lưu thông hàng hóa và 
thúc đẩy lạm phát tăng cao cho tới 
tận năm 2023.
Theo chỉ số cước giao vận Freightos 
FBX, chi phí vận chuyển một 
container dài 40 feet (FEU) hiện đã 
giảm khoảng 15% so với mức cao 
kỷ lục trên 11.000 USD ghi nhận hồi 
tháng Chín. Tuy nhiên trước khi đại 
dịch bùng phát, chi phí của cùng 
một đơn vị đó chỉ là 1.300 USD.
Một báo cáo của Liên hợp quốc công 
bố hồi tháng trước nhận định giá 
cước vận tải lên cao đang đe dọa đà 
phục hồi kinh tế toàn cầu. Báo cáo 
ước tính giá cước cao có thể đẩy giá 
nhập khẩu toàn cầu tăng thêm 11% 
và giá tiêu dùng tăng 1,5% từ nay 
đến năm 2023.
Báo cáo lưu ý rằng các hàng hóa rẻ 
hơn sẽ tăng giá mạnh hơn so với 
các mặt hàng đắt đỏ hơn. Do đó, 
các quốc gia nghèo thường sản xuất 
các mặt hàng có giá trị gia tăng thấp 
như đồ nội thất và hàng dệt may sẽ 
bị ảnh hưởng lớn nhất đến khả năng 
cạnh tranh.
Tình trạng tắc nghẽn còn kéo dài
Ngân hàng đầu tư RBC Capital 
Markets ước tính rằng tính tới cuối 

tháng 10, các con tàu chở hàng 
cập cảng Long Beach và cảng Los 
Angeles tại Mỹ (hai trong số những 
cảng container lớn nhất thế giới) 
mất gấp đôi thời gian để quay đầu 
so với trước đại dịch.
Mặc dù giai đoạn tồi tệ nhất có thể 
đã qua, nhà phân tích Michael Tran 
làm việc tại ngân hàng đầu tư toàn 
cầu RBC Capital Markets của Canada 
cho rằng giá cước vận chuyển hàng 
hóa sẽ chưa thể về lại mức trước đại 
dịch trong vài năm nữa.
Các nhà phân tích của ngân hàng 
Berenberg Bank (Đức) ước tính 11% 
khối lượng container đã chất hàng 
trên thế giới đang bị giữ lại trong các 
chuỗi tắc nghẽn tính tới tháng 11. 
Con số này đã giảm so với mức đỉnh 
ghi nhận hồi tháng Tám, song cao 
hơn khá nhiều so với mức 7% của 
trước đại dịch.
Triển vọng không chắc chắn
Trước đây, giới phân tích từng kỳ 
vọng sự bùng nổ trong chi phí vận 
chuyển sẽ giảm bớt khi nền kinh tế 
mở cửa trở lại, cho phép mọi người 
chi tiêu cho việc đi lại và ăn uống 
hơn là quần áo hoặc đồ gia dụng.

Nhưng nhận định đó đang đứng 
trước thách thức đến từ các biến thể 
mới của virus gây dịch COVID-19, 
bên cạnh khoản tiết kiệm khổng lồ 
trong thời gian giãn cách cho phép 
người tiêu dùng có thể chi tiêu cho 
nhiều hàng hóa hơn nữa.
Với tỷ lệ hàng dự trữ trên doanh số 
bán hàng của các doanh nghiệp 
đang gần mức thấp kỷ lục, các 
doanh nghiệp cũng sẽ phải tăng 
cường bổ sung thêm cho kho hàng 
của mình trong thời gian tới. Và điều 
này có thể đẩy giá tăng cao hơn.
Giới quan sát cho rằng tình hình 
chỉ có thể cải thiện đến khi có thêm 
nhiều tàu chở hàng trên thị trường.
Để đáp ứng nhu cầu vận tải tăng 
mạnh, số đơn đặt đóng tàu mới đã 
tăng đáng kể trong năm nay. Tuy 
nhiên, nhà kinh tế cấp cao Rico 
Luman của ngân hàng ING (Hà Lan), 
lưu ý mỗi chiếc tàu này cần mất ba 
năm để chế tạo và chuyển giao

Trích:  Vietnamplus

Theo giới phân tích, chi phí vận chuyển hiếm khi xuất hiện trong các 
tính toán về lạm phát và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các nhà 
kinh tế, trong khi các công ty có xu hướng lo lắng về nguyên liệu và chi 
phí lao động hơn. Nhưng điều đó có thể đang thay đổi trong đại dịch 
COVID-19 này.
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COTTON USA SOLUTIONS™
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN GIÚP TĂNG

LỢI NHUẬN SAU ĐẠI DỊCH 

Chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp 
tục đối mặt với ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19, với 

những thách thức mới phát sinh 
liên tục khi ngành dệt may đang 
trong giai đoạn hồi phục. Đối với 
nhà máy và nhà sản xuất, những 
thách thức này ảnh hưởng đến 
hoạt động và nguồn lực cũng 
như mối quan hệ với nhãn hàng 
và nhà bán lẻ.

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

Nhưng các nhà sản xuất và doanh 
nghiệp có thể làm gì trong thời 

gian tới để đạt được thành công 
và thậm chí tăng lợi nhuận sau 
đại dịch? Khi mà du lịch, hội họp 
và hoạt động bị hạn chế do dịch 
Covid-19, các giải pháp để tối đa 
hóa hiệu suất hoạt đvộng có vẻ 
kém khả thi hơn nếu không có 
các nguồn lực và công cụ truyền 
thống. 

Tuy nhiên, COTTON USA đã phát 
triển một chương trình có thể 
giúp lãnh đạo doanh nghiệp xác 
định được các giải pháp cần thực 
hiện ngay — ngay cả trên nền tảng 
trực tuyến — giúp định vị doanh 
nghiệp của họ một cách phù hợp 
để đạt được thành công lâu dài: 
COTTON USA SOLUTIONS™.

Đối với nhà máy và nhà sản xuất 
sử dụng bông Mỹ, COTTON USA 
SOLUTIONS™ là chương trình 
tư vấn kỹ thuật đầu tiên trong 
ngành bông. Nó cung cấp các 

dịch vụ công nghệ và dữ liệu tiên 
tiến, được dẫn đầu bởi một nhóm 
các chuyên gia đẳng cấp thế giới, 
để đánh giá và tư vấn cho hoạt 
động kinh doanh của    quý vị

Một trong những chương trình 
phù hợp nhất cho môi trường 
trực tuyến ngày nay là Virtual Mill 
Doctor™ —một phương thức trực 
tuyến để triển khai Mill Consult 
1:1 dễ dàng, đã được chứng minh 
là tiết kiệm chi phí từ 10 đến 25 
phần trăm. 

Với công nghệ Microsoft Remote 
Assist, chuyên gia đẳng cấp thế 
giới của COTTON USA có thể kiểm 
tra hoạt động từ xa. COTTON USA 
cung cấp Microsoft HoloLens mới 
nhất để phát trực tiếp cảnh quay 
ngay từ nhà máy và các chuyên 
gia kỹ thuật của COTTON USA sẽ 
tham gia và đưa ra phân tích và 
tư vấn phù hợp.

Cotton Council Interna-tional (CCI) 
xúc tiến việc sử dụng bông Mỹ trên 
toàn thế giới với nhãn COTTON 
USA™. 
Chúng tôi rất chú trọng truyền đạt 
thông điệp về việc các nông hộ sử 
dụng các kỹ thuật nông nghiệp 
chính xác để giúp thế giới trở nên 
xanh và tốt đẹp hơn. Bấm vào để 
tìm hiểu thêm tại:
https://cottonusa.org/vi/solutions

Trong năm 2020, COTTON USA 
SOLUTIONS™ đã tiến hành một 
nghiên cứu chuyên sâu tại nhà 
máy đối tác COTTON USA™ và 
là thành viên của COTTON USA 
SOLUTIONS™. Nghiên cứu này là 
một phần của dịch vụ Virtual Mill 
Doctor™. 
Các kỹ thuật đánh giá và thu thập 
dữ liệu độc quyền giúp đưa ra một 
giải pháp phù hợp để giúp doanh 
nghiệp giảm chi phí bằng việc sử 
dụng bông Mỹ hiệu quả hơn trong 
nhà máy, và do đó sẽ làm tăng hiệu 
quả tài chính. 
Tên của nhà máy và dữ liệu của 
chương trình được giữ bí mật tại 
thời điểm này.

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

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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TIN TỨC - SỰ KIỆN VCOSA

   HỘI NGHỊ QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN ĐÃ TỔ CHỨC TRONG THÁNG 12

Sau 2 ngày 02 và 03 tháng 
12, hội nghị quốc tế thường 
niên “DIỄN ĐÀN DỆT MAY 

VIỆT NAM LẦN THỨ 7” do Hiệp 
hội Bông Sợi Việt Nam phối hợp 
cùng Công ty Quốc tế ECV tổ 
chức đã diễn ra thành công tốt 
đẹp dưới hình thức online (trực 
tuyến) kết hợp offline (ngoại 
tuyến).
Kể từ lần đầu tiên xuất hiện vào 
đầu năm 2020, Covid-19 đã là 
thách thức lớn nhất mà ngành 
công nghiệp may mặc phải đối 
mặt, dẫn đến việc hủy đơn hàng 
đáng kể, đóng cửa nhà máy 
và gián đoạn chuỗi cung ứng. 
Tuy nhiên, nó đang có dấu hiệu      
phục hồi. 
Theo báo cáo thị trường hàng 
dệt may toàn cầu của Ngân hàng 
Thế giới, tổng nhu cầu hàng dệt 
may toàn cầu dự kiến sẽ tăng 
từ 594 tỷ USD năm 2020 lên 654 
tỷ USD năm 2021, tăng 10,1% 
so với cùng kỳ. Trong đó, kim 
ngạch nhập khẩu hàng dệt may 
của Mỹ – thị trường xuất khẩu 
lớn của hàng dệt may Việt Nam 
– sẽ tăng 20% so với cùng kỳ, lên                       
115 tỷ USD.

Bằng cách tận dụng tư cách 
thành viên của mình trong một 
số hiệp định thương mại tự do 
lớn, Việt Nam cũng là một trong 
số rất ít các nhà cung cấp hàng 
may mặc cấp một được miễn 
thuế vào hơn một nửa thị trường 
nhập khẩu hàng may mặc trên 
thế giới. 
Điều này bao gồm EU (thông qua 
Hiệp định Thương mại Tự do EU-
Việt Nam) và Nhật Bản (CPTPP). 
Gần đây, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã 
loại Việt Nam khỏi danh sách các 
nước thao túng tiền tệ, một động 
thái có thể trấn an rằng Hoa Kỳ 
có thể không áp đặt thuế quan, 
hạn ngạch hoặc các hạn chế mới 
đối với hàng hóa nhập khẩu của 
Việt Nam như một phần của cuộc 
điều tra Mục 301. 
Lợi ích tiết kiệm thuế mang lại 
cho hàng may mặc “Made in Việt 
Nam” một lợi thế cạnh tranh độc 
đáo khi các công ty thời trang 
và người tiêu dùng trở nên nhạy 
cảm hơn về giá trong thời kỳ      
đại dịch.
Hội nghị lần này sẽ tập trung vào 
các vấn đề thương mại toàn cầu 
mới nhất sẽ tác động rất lớn đến 

ngành dệt may Việt Nam như 
chiến tranh thương mại Trung – 
Mỹ, tác động của COVID-19 đối 
với ngành dệt may Việt Nam 
và chuỗi cung ứng của ngành, 
bất ổn thương mại, nguồn cung 
ứng hàng may mặc chuyển dịch 
trong nền tảng mới, chuyển đổi 
kỹ thuật số ngành may mặc, phát 
triển bền vững và tầm quan trọng 
của nó đối với lao động. Ngoài 
ra, còn nói đến các thương hiệu 
quốc tế muốn vào thị trường nội 
địa Việt Nam nữa.
Các vị khách mời tham dự, đại 
diện các doanh nghiệp trong và 
ngoài nước đã gặt hái được nhiều 
thông tin vô cùng hữu ích và giá 
trị, được các chuyên gia có tâm, 
có tầm trong lĩnh vực chia sẻ với 
kiến thức chuyên môn và kinh 
nghiệm của mình.

Trích: vcosa.vn

	� Một số hình ảnh đáng chú ý tại hội nghị:

Một số bài trình bày của diễn giả và nhà tài trợ

Các câu hỏi, thảo luận trực tiếp dành cho diễn giả tại hội nghị

Doanh nghiệp, nhãn hàng và khách tham dự giao lưu, kết nối trực tiếp tại hội nghị

   CHUỖI HỘI THẢO & KẾ HOẠCH DỰ KIẾN SẮP TỚI CỦA VCOSA

CHỦ ĐỀ DỰ KIẾN

	� Họp	Ban	chấp	hành	VCOSA,	tổng	kết	hoạt	động	12	tháng	2021.
	� 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.
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   HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI    GÓC LƯU Ý - CHIA SẺGÓC LƯU Ý - CHIA SẺ

	� Hỗ	trợ	truyền	thông	sự	kiện	trực	tuyến	Cotton	Day	được	tổ	chức	bởi	Hiệp	hội	Bông	Mỹ	CCI	và	Hiệp	hội	
Dệt	May	Việt	Nam	VITAS,	ngày	01/12/2021.

	� Tham	dự	tọa	đàm	trực	tuyến	về	Báo	cáo	Nền	Kinh	tế	số	Đông	Nam	Á	e-Conomy	Southeast	Asia	(SEA)	
Report	2021	vừa	được	phát	hành	gần	đây,	ngày	01/12/2021.	Do	hội	đồng	Kinh	doanh	Hoa	Kỳ-ASEAN	
và	Google	đồng	tổ	chức.

	� Tham	gia	khảo	sát	online	về	vấn	đề	phát	triển	nguồn	nhân	lực,	đặc	biệt	các	vấn	đề	về	giáo	dục	nghề	
nghiệp,	việc	làm	và	thị	trường	lao	động	cho	phát	triển	công	nghiệp	tại	Việt	Nam.	Do	B&Company	Việt	
Nam	được	Cơ	quan	Hợp	tác	Quốc	tế	Nhật	Bản	(Japan	International	Cooperation	Agency-	JICA)	uỷ	
quyền	thực	hiện,	ngày	08/12/2021.

	� Tham	gia	hội	thảo	trực	tuyến	“Hiệp	định	Đối	tác	Kinh	tế	toàn	diện	khu	vực	(RCEP)	và	tác	động	đối	với	
chuỗi	cung	ứng	khu	vực”	do	Bộ	Công	Thương	tổ	chức,	ngày	08/12/2021:
			-	Tổng	quan	về	Hiệp	định	RCEP,	ý	nghĩa	và	tác	động	tổng	thể	đối	với	Việt	Nam.
			-	Cam	kết	về	thuế	quan	trọng	trong	Hiệp	định	RCEP	và	những	điều	DN	cần	lưu	ý.
			-	Những	điểm	cần	lưu	ý	về	Quy	tắc	xuất	xứ	trong	Hiệp	định	RCEP	và	cơ	hội	đối	với	chuỗi	cung	ứng				
khu	vực.
	� Tham	gia	họp	cùng	Ban	Nghiên	cứu	Phát	triển	kinh	tế	tư	nhân	(ban	IV),	ngày	17/12/2021:
			-	Chia	sẻ	từ	các	chuyên	gia	tổng	thể	các	vấn	đề	liên	quan	dịch,	biến	thể	mới,	các	phản	ứng	có	thể	xảy	
ra	từ	chính	phủ/chính	quyền	tại	Việt	Nam;	các	biện	pháp/hành	động	nên	hoặc	cần	mà	doanh	nghiệp	
có	thể	triển	khai	để	đảm	bảo	bình	tĩnh,	duy	trì	hiệu	quả	SXKD.
			-	Một	số	nội	dung	cần	các	hiệp	hội	cộng	hợp	tiếng	nói	thúc	đẩy	thời	gian	tới	gồm:

	� Về	biến	thể	mới	Covid-19

•	 Tốc	độ	lây	của	Omicron	cực	nhanh,	chỉ	hơn	1	ngày.	
•	 Tại	Việt	Nam	có	thể	Omicron	đã	xâm	nhập	vào	mà	các	nhà	khoa	học	chưa	kịp	giải	mã	gen;	hoặc	
sẽ	vào	khá	sớm	sau	một	thời	gian	ngắn.	

•	 Độc	lực	của	Omicron	có	thể	không	bằng	Delta,	tuy	nhiên	do	số	lượng	nhiễm	biến	chủng	này	còn	
ít	nên	chưa	đủ	bằng	chứng	kết	luận	thực	sự	về	tỉ	lệ	tử	vong,	bệnh	nặng.

	� Việt	nam	có	thể	làm	gì?

•	 Chính	phủ	quyết	định	đẩy	mạnh	tiêm	mũi	3,	dự	kiến	hoàn	thành	mũi	3	trong	Quý	1/2022.	
•	 Người	dân	cần	dùng	khấu	trang	tốt	hơn	so	với	khấu	trang	hiện	dùng,	như	N95	có	loại	cho	người	
dân	và	tái	sử	dụng	được	để	hạn	chế	tình	trạng	nhiều	người	lao	động	cùng	mắc	Covid	một	lúc.	

•	 Hiện	trạng	khi	Omicron	vào	sẽ	có	giao	thoa	gồm	người	mắc	cả	Omicron	và	người	mắc	Delta	nên	
cách	xử	trí	sẽ	hơi	phức	tạp.	Chính	phủ	đang	chuẩn	bị	một	kế	hoạch	tổng	thể	phòng	chống	Covid,	
về	nội	dung	sẽ	thay	thế	NQ128	và	thay	đổi	số	ca	nhiễm	thành	số	ca	thở	oxy	hoặc	số	ca	nặng,										
rất	nặng.	

•	 Về	biện	pháp	ứng	phó	từng	cấp	độ	dịch:	gần	như	NQ128	nhưng	có	một	số	điểm	mới	hơn.	
•	 Về	việc	tiêm	vắc	xin:	mũi	2	vẫn	miễn	phí,	từ	mũi	3,	4	thì	có	thể	phải	đưa	vào	BHYT,	người	lao	động	
cần	có	BHYT	thì	mới	được	tiêm	dưới	sự	chi	trả	của	bảo	hiểm,	sẽ	có	thể	có	cả	tiêm	dịch	vụ.		

•	 Về	cấu	trúc	hệ	thống	y	tế	cũng	sẽ	có	một	số	thay	đổi	tại	kế	hoạch	mới.	
•	 Các	biện	pháp	hành	chính	có	thể	vẫn	áp	dụng	phong	tỏa	nếu	có	các	biến	thể	mới	gây	tử	vong	cao.	

	� Doanh	nghiệp	nên	làm	gì?	

•	 Bình	 tĩnh	 và	 lên	 kế	 hoạch	 xử	 trí	 được	 khi	 có	 nhiều	 ca	 nhiễm	 cùng	 lúc	 do	 biến	 thể	mới	 lây																													
rất	nhanh.	

•	 Khuyến	cáo	các	DN	có	thể	phối	hợp	theo	khu,	cụm	để	lập	tổ	y	tế	tại	nhà	máy	để	tư	vấn	cho	người	
lao	động.	

•	 Hiểu	rõ	nhóm	thuốc	B	trong	điều	trị	Covid	để	dùng	đúng	cách	và	nên	có	1	chuyên	gia	thường	
xuyên	tư	vấn	cho	người	lao	động	trong	bối	cảnh	cần	sử	dụng.	

•	 Khi	dùng	thuốc	lưu	ý	đặc	biệt	nhóm	Corticoit:	thời	điểm	dùng	là	rất	quan	trọng.	
•	 Khi	nào	SP02	dưới	hoặc	bằng	94%	thì	mới	uống	và	không	uống	quá	liều;	cũng	không	cần	mua	
thuốc	đắt,	chỉ	cần	Dexamethazon	là	hiệu	quả	nhất.	

•	 Tiếp	theo	là	lưu	ý	thuốc	kháng	đông	nhưng	chỉ	dùng	khi	SPO2	dưới	hoặc	bằng	94%,	không	nên	
dùng	sớm;	và	không	dùng	cho	người	viêm	loét	dạ	dày	vì	có	thể	gây	xuất	huyết	dạ	dày,	nguy	hiểm	
cho	tính	mạng.	

•	 Thứ	3	là	thuốc	kháng	virus,	trước	đây	nằm	trong	gói	thuốc	C,	chỉ	có	hiệu	quả	ở	giai	đoạn	sớm,										
5	ngày	đầu	khi	có	triệu	chứng	còn	sau	5	ngày	thì	không	uống.	

•	 Ngoài	ra,	thuốc	này	có	thể	gây	biến	đổi	nhiều	trong	cơ	thể	mà	chưa	rõ	sự	biến	đổi	đó.	Do	đó	các	
nhà	khoa	học	không	muốn	dùng	đại	trà,	mà	chủ	yếu	dùng	cho	người	cao	tuổi	bị	bệnh	nền	mà	
chưa	bị	trở	nặng	thì	uống	còn	có	hiệu	quả.

1.	 Đề	nghị	quản	trị	các	hoạt	động	tập	trung	đông	người	bằng	các	điều	kiện	đảm	bảo	an	toàn	thay	vì	
xét	theo	tính	ưu	tiên/không	ưu	tiên;	quan	trọng/không	quan	trọng...	như	dự	thảo	hiện	tại	từ	Bộ	Y	
tế.

2.	 Các	hiệp	hội	cùng	phối	hợp	để	tiếp	tục	hoàn	thiện	các	kiến	nghị	liên	quan	tới	việc	giải	phóng	sức	
lao	động	cho	nhân	viên	các	DN	với	chính	sách	nhất	quán	về	tổ	chức	học	hành	cho	trẻ	em;	tính	toán	
các	biện	pháp	sống	chung	với	dịch	và	đánh	giá	tính	an	toàn/rủi	ro	khi	giữ	trẻ	tại	nhà	so	với	cho	tới	
trường	để	ra	các	quyết	định	phù	hợp.

3.	 Các	hiệp	hội	cùng	nắm	bắt	các	bất	cập	trong	quy	định	về	việc	duy	trì	các	chuyến	bay	giải	cứu;	các	
cấp	phép	khó	khăn	cho	chuyên	gia	nhập	cảnh	với	các	chi	phí	rất	cao	và	không	chính	thức	để	tiếp	
tục	kiến	nghị	mạnh	mẽ	với	Chính	phủ.

4.	 Tiếp	tục	kiến	nghị	Bộ	Y	Tế	có	những	hướng	dẫn	rõ	hơn	liên	quan	tới	câu	chuyện	xét	nghiệm	và	tự	
xết	nghiệm,	quy	trình	xử	trí	khi	có	kết	quả	xét	nghiệm	cụ	thể.

Ngoài	ra,	các	hiệp	hội	cũng	được	cập	nhật	rõ	nét	hơn	về	chính	sách	zero	covid	của	Trung	Quốc	và	hiện	
trạng	căng	thẳng	các	cửa	khẩu	Việt	Nam	–	Trung	Quốc.	Và	cả	Trung	Quốc	với	các	nước	khác	trong	khu	
vực	như	Lào,	Myanmar,	không	chỉ	hàng	nông	sản	mà	hàng	sản	xuất	cho	các	chuỗi	công	nghiệp	cũng	
đang	rất	áp	lực.	
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Chuyên gia y tế chia sẻ về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo với doanh nghiệp
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                                   SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Tính chung 11 tháng đầu năm 2021, lượng bông các 
loại nhập khẩu về Việt Nam 1,57 triệu tấn, tăng 

17,3% so với cùng kỳ năm trước.  Trị giá gần 2,99 tỷ USD, 
tăng 43,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng xơ sợi nhập về Việt Nam hơn 981 nghìn tấn, tăng 
5,1% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá hơn 2,29 tỷ USD 
tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất từ tổng cục Hải 
Quan, trong tháng 11 năm 2021, Việt Nam đã nhập khẩu 
bông trị giá 281,1 triệu USD, tăng 12% so với tháng trước; 
nhập khẩu xơ-sợi trị giá 223 triệu USD, tăng 22,5%; nhập 

khẩu vải các loại trị giá 1.337,7 triệu USD, tăng 21,4%; 
nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may da giày tăng 25,7% 
tương đương trị giá 551,5 triệu USD.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 11 năm 2021, lượng bông 
nhập khẩu đạt 128,2 nghìn tấn, tăng 2,1% so với tháng 

trước. Lượng xơ, sợi dệt các loại nhập khẩu là 94,6 nghìn 
tấn, tăng 29,2% so với tháng 10.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 11 năm 2021, lượng xơ, 
sợi dệt các loại nhập khẩu khoảng 94,6 nghìn tấn, giảm 

6,3% so với 101 nghìn tấn của tháng 11 năm 2020.

1. Số liệu nhập khẩu
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Theo số liệu sơ bộ trong tháng 11 năm 2021, lượng bông nhập khẩu khoảng 128,2 nghìn tấn, tăng 14,8% so với 
111,7 nghìn tấn của cùng kỳ năm trước.

Trong 11 tháng năm 2021, Việt Nam nhập khẩu bông trị giá gần 2,99 tỷ USD, tăng 43,6% so với cùng kỳ năm trước; 
nhập khẩu xơ sợi dệt các loại trị giá hơn 2,29 tỷ USD tăng 28,3%; nhập khẩu vải các loại hơn 12,95 tỷ USD, tăng 
21,7%; trị giá nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may da giày tăng 19,1% tương đương hơn 5,73 tỷ USD.

Giá nhập khẩu nguyên liệu và tình hình nhập khẩu của Việt Nam tháng 11.2021
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Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu giảm nhẹ

Nhập khẩu sợi nguyên liệu của Việt Nam từ các thị trường trong 10 tháng năm 2021

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập 
khẩu sợi nguyên liệu trong tháng 10/2021 đạt 

52,25 nghìn tấn, trị giá 155,41 triệu USD, tăng 27,9% 
về lượng và tăng 17,9% về trị giá so với tháng 9/2021, 
giảm 14,4% về lượng nhưng tăng 10,6% về trị giá so với 

tháng 10/2020. Tính chung 10 tháng năm 2021, lượng 
nhập khẩu mặt hàng này đạt 606 nghìn tấn, trị giá 1,68 
tỷ USD, tăng 15,4% về lượng và tăng 37,8% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2020.

Trung Quốc là thị trường cung cấp lớn nhất sợi nguyên 
liệu cho Việt Nam trong 10 tháng năm 2021, chiếm trên 
60% tổng lượng sợi nhập khẩu vào Việt Nam. Tiếp đến là 
Đài Loan, chiếm 14%, Ấn Độ chiếm 8,3%.
Nhìn chung, nhập khẩu sợi nguyên liệu từ các thị trường 
chủ lực vào Việt Nam đều tăng trưởng ở mức hai con 

số trong 10 tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020. 
Trong đó, nhập khẩu từ thị trường lớn nhất là Trung 
Quốc tăng 13,66% về lượng và tăng 45,8% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2020.

Về giá: Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu trong tháng 
10/2021 ở mức 2.974 USD/tấn, giảm 253 USD/tấn so với 
tháng 9/2021, nhưng tăng 670 USD/tấn so với cùng kỳ 
tháng 10/2020. 
Trong đó, giá sợi nguyên liệu nhập khẩu từ Malaysia thấp 
nhất đạt 1.706 USD/tấn; giá nhập khẩu từ Indonesia đạt 

3.247 USD/tấn và giá nhập khẩu từ thị trường cao nhất 
là Nhật Bản với mức giá 8.859 USD/tấn.
Tính chung 10 tháng năm 2021, giá sợi nguyên liệu nhập 
khẩu về Việt Nam đạt trung bình 2.791 USD/tấn, tăng 
20,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC
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Giá nhập khẩu sợi từ các thị trường trong 10 tháng năm 2021

Nhập khẩu bông của Việt Nam từ các thị trường trong 10 tháng năm 2021

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập 
khẩu bông về Việt Nam trong tháng 10/2021 đạt 

125,56 nghìn tấn, trị giá 250,92 triệu USD, giảm 21,2% về 
lượng và giảm 22,7% về trị giá so với tháng 9/2021; tăng 
31,9% về lượng và tăng 78,2% về trị giá so với tháng 
10/2020.

Tính chung 10 tháng năm 2021, lượng bông nhập khẩu 
về Việt Nam đạt 1,44 triệu tấn, trị giá 2,71 tỷ USD, tăng 
17,5% về lượng và tăng 41,7% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2020.

Trong 10 tháng năm 2021, thị trường cung cấp bông 
nguyên liệu cho Việt Nam vẫn ổn định so với cùng kỳ 
năm 2020 với 11 thị trường. Đáng chú ý, nhập khẩu bông 
nguyên liệu nhập khẩu từ các thị trường đa phần tăng 
so với cùng kỳ năm 2020, trừ nhập khẩu từ thị trường Mỹ 
giảm. Cụ thể:
Lượng bông nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Mỹ vào 
Việt Nam trong 10 tháng năm 2021 đạt 582 nghìn tấn, trị 
giá 1,12 tỷ USD, giảm 23,7% về lượng và giảm 7,3% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 40,4% tổng lượng 
bông nhập khẩu.

Đứng thứ hai là thị trường Brazil, với lượng nhập khẩu 
đạt 322 nghìn tấn, trị giá 588 triệu USD, tăng 32,2% về 
lượng và tăng 51,4% về trị giá so với 10 tháng năm 2020. 
Riêng trong tháng 10/2021, lượng nhập khẩu bông từ thị 
trường này đạt 22,91 nghìn tấn, trị giá 43,95 triệu USD, 
giảm 26,6% về lượng và giảm 8,6% về trị giá so với cùng 
kỳ năm 2020.
Nhập khẩu bông từ một số thị trường khác tăng mạnh 
so với cùng kỳ năm 2020 như: từ Ấn Độ tăng 97,7%; từ 
Australia tăng 717%; từ Bờ Biển Ngà tăng tới 118,5% về 
lượng so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Giá nhập khẩu bông nguyên liệu giảm trở lại
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Về giá: Giá bông nhập khẩu vào Việt Nam tháng 10/2021 
trung bình đạt mức 1.998 USD/tấn, giảm 41 USD/tấn 
so với tháng 9/2021 và tăng 518 USD/tấn so với tháng 
10/2020 (giảm 2,01% so với tháng 9/2021 nhưng tăng 
35% so với cùng kỳ tháng 10/2020). 

Tính chung 10 tháng năm 2021, giá bông nguyên liệu 
nhập khẩu về Việt Nam đạt trung bình 1.879 USD/tấn, 
tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Giá bông nhập khẩu trung bình từ các thị trường đều 
tăng trong 10 tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020, 
với tốc độ tăng dao động trong khoảng từ 10-40%. 
Trong đó, giá bông nguyên liệu nhập khẩu từ Indonesia 
thấp nhất đạt 1.189 USD/tấn; từ Ấn Độ đạt 1.606 USD/
tấn và giá nhập khẩu từ thị trường cao nhất là Australia 
với mức giá 2.092 USD/tấn. 
Giá bông thế giới tăng mạnh trong 10 tháng năm 2021 
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. Và giá bông nhập khẩu của Việt Nam đã giảm 
trong tháng 10/2021. 
Dự báo giá nhập khẩu bông nguyên liệu của Việt Nam sẽ 
giảm nhẹ trong tháng tới nhưng vẫn giữ ở mức cao. Cơ 
sở nhận định:
Giá bông giảm gần đây trùng hợp với thời điểm lượng 
xuất khẩu bông Mỹ giảm. Mặc dù dịch Covid-19 tạo ra 
nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho nền kinh tế toàn cầu, số 
liệu xuất khẩu bình quân trong bốn tuần kể từ tháng 
10/2021 đã liên tục cao hơn so với các chỉ số trung bình 
cùng kỳ năm 2020.
Nhu cầu bông Mỹ tăng mạnh từ Trung Quốc là một trong 
những yếu tố đẩy giá bông lên cao. Lượng tồn kho bông 
của Mỹ tăng trong vụ mùa trước (tăng từ 4,9 lên 7,3 triệu 
kiện giữa vụ 2018/19 và 2019/20). Một yếu tố nữa là tình 
hình thời tiết không thuận lợi trong vụ mùa năm nay tại 
Mỹ. 
Theo báo cáo của USDA từ tháng 9/2021, sản lượng bông 
Mỹ vụ 2020/21 giảm khoảng 3,4 triệu kiện. Tồn kho cuối 
kỳ hiện tại của Mỹ vụ 2020/21 đạt khoảng 4,2 triệu kiện. 

Lượng tồn kho này tương đương với vụ 2017/18 (khi chỉ 
số NY/ICE dao động trung bình ở mức 79 xu/lb) nhưng 
cao hơn mức trung bình trong thập kỷ trước (từ 2009/10 
đến 2016/17).
Nếu sản lượng bông Mỹ giảm là một yếu tố làm giá bông 
tăng. Tình hình thời tiết và sản xuất tại đây là yếu tố 
quan trọng tác động đến giá bông vụ 2021/22.
Bên cạnh đó, tình hình hạn hán đã diễn ra ở Tây Texas, 
và La Nina xảy ra ở khu vực Thái Bình Dương. La Nina 
làm cho thời tiết nóng và khô hơn ở các bang miền nam 
của Mỹ, và có thể làm trầm trọng hơn tình hình hạn hán 
tại Tây Texas. 
Thêm vào đó, La Nina cũng thường đi kèm với hoạt động 
mạnh và nhiều hơn của bão ở khu vực Đại Tây Dương. 
Bất kỳ diễn biến nào kể trên cũng ảnh hưởng không tốt 
đến sản lượng bông Mỹ.
Lượng đơn hàng và giao hàng xuất khẩu bông của Mỹ 
vẫn tăng tuy nhiên thị trường chủ yếu vẫn là Trung 
Quốc. Trung Quốc dự kiến sẽ tăng mua hàng nông sản 
của Mỹ với giá trị khoảng 7 tỷ USD trong năm 2021. 
Tác động kết hợp của sản lượng sụt giảm và lượng nhập 
khẩu bông tăng từ Trung Quốc khiến nguồn cung bông 
Mỹ có thể sẽ hạn chế trong năm 2022.
Tuy nhiên, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc vẫn 
còn hiện hữu. Nếu thỏa thuận thương mại bị hủy bỏ, 
điều đó sẽ có tác động rất lớn đến xuất khẩu bông Mỹ và 
giá bông toàn cầu trong năm tới.

Giá nhập khẩu trung bình bông từ các thị trường trong 10 tháng năm 2021

Nguồn: VITIC

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

10/2021 đạt 28,17 nghìn tấn, trị giá 35,78 triệu USD, tăng 
22,9% về lượng nhưng tăng 20,6% về trị giá so với tháng 
9/2021, và giảm 15,1% về lượng, tăng 7,6% về trị giá so 
với tháng 10/2020.
Tính chung 10 tháng năm 2021, lượng xơ nguyên liệu 
nhập khẩu đạt 322 nghìn tấn, trị giá 412 triệu USD, tăng 
5,2% về lượng và tăng 18,1% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2020.
10 tháng năm 2021, Việt Nam nhập khẩu xơ nguyên 
liệu từ 26 thị trường, giảm 2 thị trường so với cùng kỳ 
năm 2020, Trung Quốc là thị trường cung cấp xơ nguyên 
liệu lớn nhất cho thị trường Việt Nam, lượng nhập khẩu 
tháng 10/2021 đạt 11,45 nghìn tấn, trị giá đạt 13,41 
triệu USD, tăng 9,8% về lượng nhưng giảm 3,1% về trị 
giá; giảm 29,7% về lượng và giảm 11,5% về trị giá so với 
tháng 10/2020. 
Tính chung 10 tháng năm 2021, đạt 139,18 nghìn tấn, trị 
giá đạt 164,14 triệu USD, chiếm 43,2% tổng lượng nhập 

khẩu, tăng 16,1% về lượng và tăng 31,7% về trị giá so với 
10 tháng năm 2020.
Tháng 10/2021, nhập khẩu xơ nguyên liệu từ thị trường 
Đài Loan đạt 2,99 nghìn tấn, trị giá đạt 3,36 triệu USD, 
giảm 22,3% về lượng và giảm 23,5% về trị giá so với 
tháng 9/2021; giảm 33,4% và giảm 18,9% về trị giá so 
với cùng kỳ tháng 10/2020. 
Tính chung 10 tháng năm 2021, nhập khẩu xơ nguyên 
liệu từ thị trường Đài Loan đạt 48,94 nghìn tấn, trị giá 
đạt 54,12 triệu USD, chiếm 15,2% tổng lượng nhập khẩu 
xơ nguyên liệu của Việt Nam, giảm 3,4% về lượng nhưng 
tăng 12,8% về trị giá so với 10 tháng năm 2020.
Nhìn chung trong 10 tháng năm 2021, nhập khẩu xơ 
nguyên liệu từ các thị trường vào Việt Nam đều giảm 
nhẹ, trừ thị trường Indonesia tăng 6,9% về lượng.
Đáng chú ý, lượng nhập khẩu xơ nguyên liệu từ một số 
thị trường tăng rất mạnh trong 10 tháng năm 2021 như 
Ấn Độ, Hồng Kông, Campuchia.

Giá nhập khẩu xơ nguyên liệu tiếp tục giảm nhẹ
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Nhập khẩu xơ của Việt Nam từ các thị trường trong 10 tháng năm 2021

Giá nhập khẩu xơ từ các thị trường trong 10 tháng năm 2021

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Về giá: Tháng 10/2021, giá xơ nguyên liệu nhập khẩu 
về Việt Nam đạt trung bình 1.270 USD/tấn, giảm 1,9% 
so với tháng 9/2021 nhưng tăng 26,9% so với tháng 
10/2020. Trong đó, giá xơ nguyên liệu nhập khẩu từ 

Ấn Độ đạt mức thấp nhất, đạt 1025 USD/tấn; tiếp đến 
là từ Indonesia đạt 1.077 USD/tấn và giá nhập khẩu xơ 
nguyên liệu từ thị trường Hy Lạp đạt mức cao nhất, đạt 
3.125 USD/tấn. 

Giá nhập khẩu trung bình xơ nguyên liệu trong tháng 
10/2021 giảm tháng thứ 4 liên tiếp kể từ khi lập đỉnh vào 
tháng 6/2021, nguyên nhân là do giá nguyên liệu đầu 

vào giảm. Dự báo, trong những tháng tới giá nhập khẩu 
xơ nguyên liệu có thể giảm nhẹ nhưng vẫn cao so hơn 
với cùng kỳ năm 2020.

Những thông tin và số liệu thống kê sử dụng trong bản tin được thu thập từ nhiều nguồn 
gồm Tổng Cục Hải quan, Tổng Cục Thống kê, VITIC, Trung tâm Thương mại Quốc tế... 
Thông tin trong bản tin chỉ mang tính tham khảo.
Các ước tính, dự báo có giá trị đến ngày ra báo cáo và có thể thay đổi bởi những biến 
động thị trường.
Rất mong nhận được sự phản hồi, trao đổi thông tin và đóng góp ý kiến của độc giả để 
Bản tin Hiệp Hội Bông Sợi Việt Nam ngày càng chất lượng hơn.

Ban Thông tin Truyền thông
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Tính chung 11 tháng đầu năm 2021, lượng xơ, sợi dệt các loại Việt Nam xuất khẩu đạt hơn 1,7 triệu tấn, tăng 13,8% 
so với cùng kỳ năm trước. Trị giá đạt 5,07 tỷ USD, tăng 53,3% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng sợi xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 11 năm 2021 đạt 157,3 nghìn tấn, trị giá 512,3 triệu USD, tăng 
6,3% về lượng, 9,4% về trị giá so với tháng trước.

Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam tháng 11 năm 2021 đạt hơn 3,04 tỷ USD, vượt 15,2% so với tháng trước. 

Xuất khẩu xơ, sợi trong tháng 11 năm 2021 đạt trị giá 512,3 triệu USD, tăng 9,4% so với tháng trước; xuất khẩu vải 
đạt trị giá 244,6 triệu USD, tăng 12,5%; nguyên phụ liệu dệt may da giày với giá trị 194,9 triệu USD, tăng 32,7%; xuất 
khẩu vải kỹ thuật giảm 5,7% tương đương trị giá 68,9 triệu USD.

2. Số liệu xuất khẩu
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Theo số liệu sơ bộ trong tháng 11 năm 2021, xuất khẩu hàng dệt may đạt hơn 3,04 tỷ USD tăng 35,9% so với 2,24 
tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Sau gần hai năm kinh doanh ảm đạm, ngành sợi Việt 
Nam bật lên nhờ giá sợi thế giới hồi phục, nên xuất 

khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng 
khả quan.
Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xơ, sợi 
dệt các loại của Việt Nam trong tháng 10/2021 đạt 148 
nghìn tấn, kim ngạch 468 triệu USD, tăng 2,1% về lượng 
và tăng 3,3% về kim ngạch so với tháng 9/2021; giảm 
19,1% về lượng nhưng tăng 23,1% về kim ngạch so với 
tháng 10/2020. 
Tính chung 10 tháng năm 2021, xuất khẩu xơ, sợi dệt 
các loại của Việt Nam đạt 1,61 triệu tấn, kim ngạch 4,56 
tỷ USD, tăng 16,4% về lượng và tăng 55% về kim ngạch 
so với cùng kỳ năm 2020; tăng 15,1% về lượng và tăng 
32,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019.
Có thể thấy, những tháng gần đây, dù chịu tác động bởi 
dịch bệnh Covid-19, nhưng xuất khẩu xơ, sợi dệt của 
Việt Nam vẫn đạt kim ngạch trên 400 triệu USD/tháng. 
Kết quả trên có được là do trong khi các ngành thâm 
dụng lao động lớn như dệt may, giày dép, đồ gỗ… bị đứt 
gãy chuỗi cung ứng trong khoảng thời gian TP.HCM và 

các địa phương ở phía Nam thực hiện giãn cách xã hội 
thời gian vừa qua, thì năng suất của ngành sợi vẫn được 
phát huy nhờ đặc thù của ngành là tự động hóa cao, sử 
dụng ít công nhân.
Xuất khẩu xơ, sợi dệt trong 10 tháng năm 2021 tăng 
trưởng ở mức hai con số so với thời điểm trước đại dịch 
(cùng kỳ 10 tháng năm 2019), và tăng cao so với cùng 
kỳ năm 2020, cho thấy ngành công nghiệp hỗ trợ của 
ngành dệt may đã và đang phát triển để tận dụng các cơ 
hội từ các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, giúp 
Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt và may mặc hơn 
nữa.
Với 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, đặc biệt, với đà tăng cao của nhu cầu 
sợi từ các thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, thì 
xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam trong năm 2021 sẽ 
đạt 5,2 – 5,3 tỷ USD.

11 tháng năm 2021, Việt Nam xuất khẩu xơ, sợi đạt trị giá hơn 5,07 tỷ USD, tăng 53,3% so với cùng kỳ năm trước; 
xuất khẩu vải đạt trị giá 2,27 tỷ USD, tăng 31%; nguyên phụ liệu dệt may da giày với giá trị 1,78 tỷ USD, tăng 17,9%; 
xuất khẩu vải kỹ thuật tăng 76,5% tương đương trị giá 718,3 nghìn USD.

Việt Nam xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại chủ yếu sang thị 
trường Trung Quốc, chiếm 54,04% tổng kim ngạch xuất 
khẩu trong 10 tháng năm 2021.
Xuất khẩu hàng xơ, sợi, dệt các loại của Việt Nam sang 
các thị trường trong 10 tháng năm 2021 tăng ở nhiều 
thị trường so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, xuất khẩu 
sang thị trường Trung Quốc tăng 15% về lượng và tăng 

47,3% về kim ngạch, ngoài ra, xuất khẩu sang các thị 
trường Hàn Quốc, Mỹ, Đài Loan, Bangladesh… cũng 
tăng mạnh.
Như vậy, cùng với các nhóm hàng nguyên phụ liệu hàng 
may mặc khác (vải các loại, vải mành kỹ thuật) xuất 
khẩu xơ, sợi dệt các loại cũng tăng trưởng tốt trong 10 
tháng năm 2021.

Xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam đạt 5,2-5,3 tỷ USD trong năm 2021 
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Thị trường xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam trong 10 tháng năm 2021

Nguồn: VITIC
Mặt bằng giá xuất khẩu trung bình mặt hàng xơ, sợi dệt 
các loại của Việt Nam qua các tháng năm 2021 tăng so 
với cùng kỳ năm 2020, đáng chú ý, giá xuất khẩu trung 
bình mặt hàng này theo xu hướng tăng. Tính trong tháng 
10/2021, giá xuất khẩu trung bình xơ, sợi dệt của Việt 
Nam đạt 3.163 USD/tấn, tăng 1,1% so với tháng 9/2021 
và tăng 52,2% so với tháng 10/2020.
Tính chung trong 10 tháng năm 2021, giá xuất khẩu 
trung bình mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam đạt 2.832,9 
USD/tấn, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm 2020.
Trên thị trường thế giới, tồn kho sợi ở Trung Quốc và 

các nước sản xuất dệt may đã cạn kiệt, cùng với lệnh 
cấm nhập khẩu các sản phẩm có nguồn gốc từ bông Tân 
Cương của Mỹ đã tác động mạnh đến chuỗi cung – cầu 
sợi, khiến nhu cầu sợi tăng cao.
Từ đầu năm đến nay, giá sợi cotton có mức tăng mạnh 
nhất (18 – 20%), tiếp đến là sợi poly-visco (tăng 16 – 
17%), sợi poly và sợi pha poly-cotton cũng tăng trên 
10%.
Việc giá xơ, sợi quốc tế tăng đã kéo theo giá xuất khẩu 
mặt hàng này của Việt Nam ra thế giới cũng tăng theo 
thời gian qua.

Tại thị trường kỳ hạn NY/ICE, xu hướng giá bông 
giảm mạnh ở hàng loạt các kỳ hạn từ thời điểm 
hiện tại cho tới sau khi bông ở Bắc Bán Cầu được 

thu hoạch (vụ 2022/23) đang diễn ra. 
Điều này thể hiện qua sự chênh lệch 15 xu/lb giữa kỳ 
hạn 3/2022 (đang dao động ở mức 105 xu/lb) và kỳ hạn 
tháng 12/2022 (đang dao động ở mức 90 xu/lb). Để việc 
này có thể diễn ra, thì xu hướng giá bông tăng, được 
thiết lập bởi một chuỗi các đợt tăng từ 4/2020, phải bị 
gián đoạn. 
Mặc dù giá bông có giảm, xu hướng giá bông tăng vẫn 
còn khá liền mạch. Chúng ta cần phải theo dõi sát thị 
trường để biết được rằng yếu tố nào sẽ làm giá bông 
giảm. 
Xu hướng giá bông tăng đã kiên trì vượt qua được tác 
động của sự hiện diện và lây lan nhanh chóng của biến 
thể Delta, vượt qua được việc tăng trưởng kinh tế bị điều 
chỉnh giảm, và cả việc chuỗi cung ứng bị gián đoạn.
Giá bông tăng trong suốt năm qua một phần đến từ tình 
hình “giá mọi thứ đều tăng” trên thị trường tài chính kể 
từ khi Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ tăng lượng cung tiền lớn 
chưa từng có tiền lệ. Do quan ngại về tình hình lạm phát, 
các động thái làm tăng lượng cung tiền đã được điều 
chỉnh giảm so với kế hoạch trước đây.
Biến chủng Omicron được phát hiện trùng hợp với 
thời điểm mà giá bông giảm sâu trong tháng qua. Giá 
bông giảm cũng diễn ra cùng lúc với thời điểm mà các 
quan chức từ Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ thông báo rằng 
họ đang cân nhắc kết thúc sớm chiến dịch tăng lượng 
cung tiền và sẽ thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất sớm. 

Trong lần cuối cùng mà Cục Dự trữ Liên Bang bắt đầu 
một chương trình tăng lãi suất, “việc rút kích thích kinh 
tế” đã làm thị trường tài chính giảm.
Những yếu tố hạn chế giá bông tăng cũng có thể đến 
từ nguồn cung và cầu bông. Trong thị trường giao dịch 
hàng hóa, có một câu tục ngữ có ý nghĩa là giải pháp 
tốt nhất cho giá cao là giá cao. Bởi vì đó là phản ứng tự 
nhiên của thị trường. Giá cao sẽ làm tăng diện tích gieo 
trồng trên toàn thế giới. Giá cao cũng sẽ làm giảm lượng 
cầu.
Khi chúng ta nhìn sớm vào vụ 2022/23, thị trường bông 
dường như có nhiều bất ổn. Giá của các nông sản cạnh 
tranh khác, như ngô và đậu nành, cũng tăng đáng kể 
trong một năm rưỡi qua. Giá cả đầu vào cũng tăng. Khi 
tổng hợp lại thì những yếu tố này sẽ hạn chế diện tích 
gieo trồng bông.
Lượng tiêu thụ bông cũng có nhiều bất ổn liên quan đến 
tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu. Mặc dù tốc độ tăng 
trưởng GDP toàn cầu được dự kiến vẫn sẽ cao hơn mức 
trung bình, chỉ số này được dự kiến sẽ giảm trong năm 
2022 và các năm tiếp theo. Lượng tiêu thụ của nhà máy 
có thể sẽ giảm. 
Khi thị trường bắt đầu khôi phục sau COVID, doanh 
nghiệp trên toàn thế giới đang nhanh chóng bình ổn và 
lắp đầy chuỗi cung ứng của mình. Khi mà chuỗi cung 
ứng đã được bình ổn và lắp đầy, tình trạng đặt hàng gấp 
rút trên chuỗi cung ứng thời trang và dệt may toàn cầu 
có thể sẽ giảm bớt.

Nguồn: CI – VCOSA tổng hợp

3. Số liệu bông toàn cầu
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Sản lượng bông toàn cầu trong vụ 2021/22 được dự 
báo là 121,6 triệu kiện, thấp hơn một chút so với 
dự báo của tháng trước nhưng cao hơn 9,9 triệu 

kiện (9%) so với mùa trước. 
Diện tích và sản lượng thu hoạch trên thế giới đều cao 
hơn trong mùa này. Diện tích toàn cầu được dự báo là 
gần 32,7 triệu ha (80,7 triệu mẫu Anh) vào năm 2021/22, 
tăng 1,25 triệu ha so với vụ 2020/21. Năng suất bông 
toàn cầu vụ 2021/22 được dự báo ở mức kỷ lục 811 kg/
ha (723 pound/mẫu Anh), so với mức trung bình 3 năm 
là 770 kg/ha.
Triển vọng sản xuất bông của các nước sản xuất chính 
trong mùa này là khả quan - so với vụ 2020/21 – ngoại 
trừ Trung Quốc. Sản lượng ở Ấn Độ - nhà sản xuất bông 
hàng đầu - được dự báo là 28 triệu kiện, cao hơn vụ 
2020/21 là 400.000 kiện. 
Mặc dù diện tích thấp hơn là kết quả của sự thay đổi của 
gió mùa ở các vùng bông chủ chốt ở Ấn Độ trong mùa 
này, nhưng sản lượng quốc gia dự kiến cao hơn sẽ bù 
đắp cho việc giảm diện tích. Diện tích thu hoạch ở Ấn Độ 
ước tính đạt 12,4 triệu ha trong vụ 2021/22, thấp nhất 
trong 5 năm. Năng suất của Ấn Độ (492 kg/ha) được dự 

báo cao hơn 7% so với mức trung bình 3 năm. Trong vụ 
2021/22, Ấn Độ được dự báo sẽ chiếm 23% sản lượng 
bông toàn cầu.
Đối với Trung Quốc, sản lượng bông vụ 2021/22 được dự 
báo là 26,75 triệu kiện, thấp hơn 9% (2,75 triệu kiện) so 
với một năm trước đó, với việc giảm cả diện tích và sản 
lượng. Diện tích thu hoạch được dự báo là 3,1 triệu ha 
(-4,6%), trong khi điều kiện trồng trọt kém thuận lợi hơn 
đã làm giảm năng suất quốc gia trong mùa này (1.879 
kg/ha), thấp hơn 5% so với kỷ lục của năm 2020/21. 
Trung Quốc dự kiến sẽ chiếm 22% sản lượng toàn cầu 
trong mùa này. 
Sản lượng bông của Pakistan được dự báo ở mức 5,7 
triệu kiện (+1,2 triệu), khi năng suất tăng trở lại đáng 
kể lên 621 kg mỗi ha, cao hơn mức thấp nhất trong 40 
năm của diện tích trồng bông. Pakistan được dự báo sẽ 
chiếm khoảng 5% tổng sản lượng bông toàn cầu trong 
vụ 2021/22.

Theo uớc tính mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ 
(USDA) chỉ ra rằng nhập khẩu bông toàn cầu trong 
vụ 2021/22 (tháng 8 - tháng 7) dự kiến là 46,9 triệu 

kiện; trong khi thấp hơn 4% (2,1 triệu kiện) so với kỷ lục 
của mùa trước, thì dự báo của mùa này sẽ là mức cao 
thứ ba từ trước đến nay. 
Trung Quốc một lần nữa dẫn đầu, chiếm 22% tổng số. 
Ngoài ra, Bangladesh, Việt Nam và các nước khác cũng 
phải nhập khẩu mạnh để hỗ trợ cho nhu cầu nhà máy sử 
dụng bông đang tăng.
Sản lượng bông toàn cầu được dự báo là 121,6 triệu kiện 
vào vụ 2021/22 - cao nhất trong 4 năm - nhờ sản lượng 
tăng và diện tích thu hoạch cao hơn. 

Trong khi đó, tiêu thụ bông toàn cầu trong vụ 2021/22 
dự kiến sẽ tăng gần 3% lên mức kỷ lục 124,3 triệu kiện, 
do nhu cầu đối với các sản phẩm bông tiếp tục được cải 
thiện từ đợt suy thoái đáng kể của năm 2019/20. 
Hoa Kỳ, Brazil và Ấn Độ là 3 quốc gia dẫn đầu trong việc 
xuất khẩu bông, đóng góp tổng cộng 63% tổng sản 
lượng trong vụ 2021/22. 
Tồn kho cuối kỳ và tỷ lệ tồn kho-tiêu thụ ở phạm vi toàn 
cầu đều ở mức thấp nhất trong 3 năm, hỗ trợ cho mức 
giá bông thế giới chưa từng thấy trong một thập kỷ.

Nguồn: USDA - Ngọc Trâm biên dịch

Đối với các quốc gia Nam bán cầu như Brazil và Australia, 
sản lượng bông vụ 2021/22 được dự báo sẽ cao hơn đối 
với mỗi quốc gia, do giá bông tương đối cao được quan 
sát thấy khi mùa trồng trọt bắt đầu. 
Sản lượng bông của Brazil được dự báo là 13,2 triệu 
kiện, cao hơn 2,4 triệu kiện của vụ 2020/21, vì diện tích 
dự kiến sẽ tăng gần 17%. Năng suất của Brazil cũng 
được dự báo sẽ cao hơn một chút ở mức 1.796 kg/ha 
trong vụ 2021/22. 

Đối với Australia, sản lượng bông đạt 5,3 triệu kiện được 
dự báo cho vụ 2021/22, vì diện tích dự kiến sẽ phục hồi 
với điều kiện hạn hán giảm bớt và mực nước hồ chứa 
được cải thiện nhiều. Năng suất của Australia được dự 
đoán là 1.923 kg mỗi ha, dưới mức 2020/21 do diện tích 
đất khô hạn được trồng thêm trong mùa này. 
Kết hợp, Brazil và Australia dự kiến sẽ chiếm 15% tổng 
sản lượng bông toàn cầu năm 2021/22.

Nguồn: USDA - Ngọc Trâm biên dịch

Sản lượng bông toàn cầu cao hơn vào vụ mùa 2021/22
Trung Quốc dẫn đầu trong việc nhập khẩu bông toàn cầu vụ mùa 2021/22

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

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

www.vcosa.vn

Thông tin liên hệ


