
1

Lưu hành nội bộwww.vcosa.vn

Tháng 02-2022

BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH XƠ, SỢI
BẢN TIN

TIN CHÍNH

Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam
Ban Thông tin Truyền thông tổng hợp và biên tập

ĐIỂM TIN THƯƠNG MẠI02

TIN CHUYÊN NGÀNH03

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH08

SỐ LIỆU THỐNG KÊ16



2 3Bản tin VCOSA tháng 02-2022 www.vcosa.vn Bản tin VCOSA tháng 02-2022www.vcosa.vn

ĐIỂM TIN THƯƠNG MẠIĐIỂM TIN THƯƠNG MẠI TIN TỨC CHUYÊN NGÀNHTIN TỨC CHUYÊN NGÀNH
TIN TRONG NƯỚC Sản lượng bông ở Bangladesh thấp mặc dù thị trường rộng lớn 

Nhập khẩu bông của Bangladesh vượt 9 triệu kiện trong năm 2022
TIN QUỐC TẾ

 6 Năm 2021, xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi dệt các loại của Việt Nam đạt 
5,61  tỷ USD, tăng 50,2% so với năm 2020 và tăng 34,4% so với năm 
2019. Năm 2022, dự báo xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam sẽ 
tiếp tục 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 các 
hiệp định thương mại tự do, cũng như đón đầu xu hướng trong tương lai.

 6 Lượng bông nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam năm 2021 đạt 1,67 triệu 
tấn, trị giá 3,23 tỷ USD, tăng 14,5% về lượng và tăng 41,6% về trị giá so 
với năm 2020. Giá bông nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam năm 2021 
đạt trung bình 1.927 USD/tấn, tăng 24,5% so với năm 2020. Giá bông 
thế giới được dự báo sẽ vẫn tăng trong thời gian tới và tác động đến giá 
bông nhập khẩu của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2022.

 6 Giá nhập khẩu xơ nguyên liệu tăng 14,8% trong năm 2021.

 6 Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu năm 2021 tăng 22,8% so với năm 2020.

Sản lượng bông ở Bangladesh 
thấp do nông dân ưa chuộng 
các loại cây màu khác hơn 

là loại xơ trắng, hoàn toàn bỏ lỡ thị 
trường nội địa ít nhất 3 tỷ USD.

Nước này chỉ sản xuất được 1,77 vạn 
kiện bông vào năm ngoái, không đủ 
đáp ứng nhu cầu của cả một nhà máy 
kéo sợi.

Con số này chiếm gần 1% tổng lượng 
tiêu thụ hàng năm của nguyên phụ 
liệu dệt may chính là 9 triệu kiện. 
Khoảng 480 pound, hay 218 kg, tạo 
thành một kiện.

Điều này đã khiến Bangladesh trở 
thành một trong những nhà nhập 
khẩu bông lớn nhất vì nước này cần 
để cung cấp cho ngành may mặc 
địa phương, ngành lớn thứ hai trên         
thế giới.

Các nhà máy kéo sợi, cán bông và 
những nhà máy khác phải chi hơn 3 
tỷ đô la hàng năm để mua bông từ Ấn 
Độ, Mỹ, các nước châu Phi, Úc, Brazil, 
Pakistan và các quốc gia Trung Á.

Hiện nay, bông được trồng trên 
45.000 ha đất ở khoảng 40 huyện. 
Sản lượng đã tăng 10.000 kiện hàng 

năm trong 5 năm qua, nhưng số lượng 
chưa đạt 2 vạn kiện.

Năm 2022, Bangladesh sẽ nhập khẩu 
hơn 9 triệu kiện bông, tăng từ 8,5 
triệu kiện của năm ngoái, nhờ xuất 
khẩu hàng may mặc tăng gần 30% 
cùng với sự phục hồi của chuỗi cung 
ứng toàn cầu.

Trích: Thedailystar                          
Ngọc Trâm biên dịch

Bất chấp tác động nghiêm trọng 
của đại dịch đối với chuỗi 
cung ứng dệt may toàn cầu, 

nhập khẩu bông của Bangladesh dự 
kiến sẽ vượt mốc 9 triệu kiện trong                 
năm 2022. 

Trong báo cáo của Daily Star indicats, 
vào năm 2021, Bangladesh đã nhập 
khẩu 8,5 triệu kiện bông, trị giá hơn 
3 tỷ USD. Phần lớn nhập khẩu được 
thúc đẩy bởi xuất khẩu hàng may mặc 
ngày càng tăng của Bangladesh. 

Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 
2021, xuất khẩu hàng may mặc của 
Bangladesh đã tăng 28,02% so 
với cùng kỳ năm 2020, lên 19,90 tỷ 
USD. Trong đó, xuất khẩu hàng dệt 
kim tăng 30,91%, lên 11,16 tỷ USD;    

 6 Sản lượng bông ở Bangladesh thấp mặc dù thị trường rộng lớn.

 6 Nhập khẩu bông của Bangladesh vượt 9 triệu kiện trong năm 2022.

 6 Vụ bông của Úc năm nay đạt kỷ lục tốt thứ hai.

 6 Sự gián đoạn chuỗi cung ứng tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường bông thế giới.

 6 Thổ Nhĩ Kỳ: Xuất khẩu sản phẩm bông và dệt may đã thúc đẩy mức tiêu thụ kỷ lục.
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xuất khẩu hàng dệt thoi tăng 24,50%, 
lên 8,73 tỷ USD. 

Theo Hiệp hội Các nhà Sản xuất 
và Xuất khẩu Hàng may mặc 
Bangladesh (BGMEA), xu hướng tăng 
xuất khẩu hàng may mặc sẽ tiếp tục 
cho đến tháng 6 năm 2022 do Hiệp 
hội đã nhận được một lượng lớn đơn 
đặt hàng.

Theo Hiệp hội Các nhà máy Dệt may 
Bangladesh (BTMA), Hiệp hội đã thực 
hiện thanh toán các thư tín dụng nhập 
khẩu bông và dự kiến lượng nhập 
khẩu sẽ gấp rút vào tháng 3 và tháng 
4 năm 2022. Hiện tại, các nhà máy kéo 
sợi Bangladesh có thể đáp ứng 90% 
nhu cầu nguyên liệu thô của ngành 
dệt kim, nhưng chỉ 40% nhu cầu của 
ngành dệt thoi. Do đó, khoảng 6 tỷ 

mét vải cần thiết được nhập khẩu để 
đáp ứng nhu cầu của ngành hàng dệt 
thoi trong nước, với chi phí 2,30 USD/
mét. Vì vậy, các nhà máy sản xuất 
hàng dệt của Bangladesh đã và đang 
mở rộng hoặc đầu tư mới vào lĩnh vực 
dệt sơ cấp, đặc biệt là trong các nhà 
máy sợi nhân tạo và nhà máy kéo sợi.

BTMA đang kêu gọi Chính phủ 
Bangladesh tạo điều kiện cho nhập 
khẩu vải nhân tạo (MMF) vì quốc gia 
này không sản xuất loại này. BTMA 
cũng kêu gọi Chính phủ Bangladesh 
nâng mức trần cho khoản vay từ Quỹ 
Phát triển Xuất khẩu lên 40 triệu USD 
cho mỗi người vay, từ mức 30 triệu 
USD hiện nay.

Nguồn: VITIC

Vụ bông của Úc năm nay đạt kỷ lục tốt thứ hai

Sự gián đoạn chuỗi cung ứng tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường 
bông thế giới

Bông Úc, một trong những loại 
bông bền vững có chất lượng 
tốt nhất, đã bị ảnh hưởng bởi 

hạn hán trong năm 2019-20 khi sản 
lượng ít hơn 590.000 kiện, tiếp theo 
là 2,8 triệu kiện vào năm ngoái.

“Mưa nhiều vào cuối năm ngoái và 
đầu năm nay khiến người trồng lạc 
quan và nếu điều kiện tốt tiếp tục, 
có thể đạt khoảng 5,2 triệu kiện”,              

Giám đốc điều hành của Bông Úc, 
Adam Kay cho biết trong một thông 
cáo báo chí.

Ông Kay cho biết một số vùng không 
có đủ mưa và những vùng khác đã 
phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng, 
nhưng phần lớn các vùng trồng trọt 
đã được hưởng lợi từ nhiệt độ ấm hơn, 
mưa tốt và các vấn đề sâu bệnh có thể 
kiểm soát được.

“Điều này cho thấy các vùng trồng 
bông của chúng ta đa dạng như thế 
nào với một số nông dân cách nhau 
hàng nghìn km. Nhưng điều rõ ràng 
là hầu hết 1500 người trồng trọt ở Úc 
đang bận rộn chuẩn bị cho một năm 

tốt lành và hy vọng họ có thể tìm được 
nhân viên để giúp họ thu hoạch”.

“Trong khi năng suất mỗi ha cũng có 
thể thay đổi đáng kể, đặc biệt với đất 
khô hạn và bông được tưới, một số 
dự báo sẽ có 12-14 kiện một ha được 
tưới. Kết quả tốt cũng được mong đợi 
ở các khu vực đất khô hạn vì mưa và 
điều kiện tự nhiên trong năm nay”, 
ông nói thêm.

Nguồn: Fibre2fashion                        
Ngọc Trâm biên dịch

Do điều kiện thuận lợi trên hầu hết Do điều kiện thuận lợi trên hầu hết 
các vùng trồng bông của Úc, sản các vùng trồng bông của Úc, sản 
lượng của nước này trong năm nay dự lượng của nước này trong năm nay dự 
kiến sẽ tốt thứ hai trong kỷ lục, theo kiến sẽ tốt thứ hai trong kỷ lục, theo 
Bông Úc. Bông Úc. 

Trong những tuần đầu năm 
2022, sự gián đoạn chuỗi cung 
ứng tiếp tục ảnh hưởng đến thị 

trường bông Mỹ và thế giới và biến 
thể COVID-19 Omicron đang tạo ra 
sự gián đoạn ở nhiều nơi khác nhau 
trên thế giới, theo các nhà kinh tế của 
Hội đồng Bông Quốc gia (NCC) chỉ ra 
một số yếu tố chính sẽ định hình triển 
vọng kinh tế năm 2022 của ngành 
bông Mỹ.

Năm vừa qua có thể được coi là một 
năm có nhiều bất ổn và biến động 
đáng kể trong nền kinh tế toàn cầu 
và thị trường bông thế giới. Nền kinh 
tế toàn cầu phục hồi với tốc độ nhanh 
hơn nhiều so với dự kiến khi các hạn 
chế COVID-19 được nới lỏng và các 

nền kinh tế thế giới mở cửa trở lại. 

Nhu cầu bông thế giới mạnh đã dẫn 
đến giá bông cao nhất trong một thập 
kỷ. Tuy nhiên, những tác động kéo dài 
của cú sốc đại dịch COVID-19 đối với 
thương mại toàn cầu đã tạo ra mức độ 
căng thẳng và gián đoạn chưa từng có 
đối với toàn bộ chuỗi cung ứng, từ chi 
phí vận chuyển đến nguồn lao động 
sẵn có, NCC cho biết trong báo cáo 
của mình.

Trong phân tích kết quả khảo sát 
Ý định trồng hàng năm của NCC,           

Tiến sĩ Jody Campiche, phó chủ tịch, 
phân tích kinh tế và chính sách của 
NCC, cho biết, “NCC dự kiến diện 
tích trồng bông năm 2022 của Mỹ 
là 12 triệu mẫu Anh, cao hơn 7,3% 
so với năm 2021. Mặc dù giá bông 
cao hơn những năm gần đây, giá 
đầu vào cao hơn và gián đoạn chuỗi 
cung ứng khiến chi phí sản xuất tăng 
đáng kể cho năm 2022. Hầu hết các 
nhà sản xuất đều kỳ vọng chi phí đầu 
vào sẽ tăng đáng kể vào năm 2022,            
phần lớn là do chi phí phân bón và 
hóa chất cao hơn”.

Về việc tiêu thụ bông của các nhà máy 
trong nước, NCC dự kiến sẽ tăng sử 
dụng các nhà máy tại Mỹ lên 2,7 triệu 
kiện trong niên vụ 2022. 

Là một trong những thị trường tiêu 
thụ bông lớn nhất của Mỹ, các nhà 
máy của Mỹ tiếp tục đóng vai trò cực 

kỳ quan trọng đối với sức khỏe của 
ngành bông. Trước tình hình nhập 
khẩu hàng dệt may từ các nhà cung 
cấp châu Á tăng cao, ngành dệt may 
Mỹ đã tập trung vào đầu tư và áp 
dụng công nghệ mới để duy trì tính 
cạnh tranh. Duy trì các thỏa thuận 

thương mại quan trọng ở Tây bán cầu 
cũng rất quan trọng đối với sức khỏe 
của ngành dệt may Mỹ.

Xuất khẩu của Mỹ cho vụ 2021 hiện 
được ước tính là 13,8 triệu kiện, thấp 
hơn 950.000 kiện so với ước tính của 
USDA tháng 2/2022. Trong khi doanh 

Trước tình hình nhập khẩu hàng dệt may từ các nhà cung cấp châu Á tăng cao, Trước tình hình nhập khẩu hàng dệt may từ các nhà cung cấp châu Á tăng cao, 
ngành dệt may Mỹ đã tập trung vào đầu tư và áp dụng công nghệ mới để duy ngành dệt may Mỹ đã tập trung vào đầu tư và áp dụng công nghệ mới để duy 
trì tính cạnh tranh. Duy trì các thỏa thuận thương mại quan trọng ở Tây bán cầu trì tính cạnh tranh. Duy trì các thỏa thuận thương mại quan trọng ở Tây bán cầu 
cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của ngành dệt may Mỹ. cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của ngành dệt may Mỹ. 
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số xuất khẩu của Mỹ tăng rất mạnh 
cho đến nay trong vụ 2021, các lô 
hàng hàng tuần đang tụt lại rất nhiều 
so với tốc độ trung bình trong 5 năm. 
Ngoài sự gián đoạn và chậm trễ do 
các vấn đề vận chuyển, các chuyến 
hàng bông trong những tháng đầu 
vụ 2021 còn bị thiếu nguồn cung.

Tính đến ngày 3 tháng 2, tổng số 
cam kết đạt 13 triệu kiện trong khi 
4,5 triệu kiện đã được chuyển đi. Các 
lô hàng hiện tại thấp hơn năm ngoái 
3,2 triệu kiện và thấp hơn 1,1 triệu 
kiện so với mức trung bình 5 năm. 
Để đạt được 13,8 triệu kiện trong các 
lô hàng vào ngày 31 tháng 7, các lô 
hàng hàng tuần sẽ cần trung bình 
370.000 kiện, cao hơn một chút so với 
tốc độ trung bình của 5 năm.

Với lượng xuất khẩu ít hơn cho niên 
vụ 2021, các kho dự trữ cuối vụ của 
Mỹ dự kiến sẽ tăng lên 4,4 triệu kiện 
hoặc nhiều hơn 1,2 triệu kiện so với 
năm trước. Tiến sĩ Campiche nói thêm 
rằng sản lượng thế giới ước tính sẽ 

tăng lên 122,6 triệu vào năm 2022 
do diện tích tăng. Việc tiêu thụ tại các 
nhà máy trên thế giới dự kiến sẽ tăng 
lên 125,9 triệu kiện cho niên vụ 2022, 
cho thấy nhu cầu bông cao nhất mọi 
thời đại. Với việc mở rộng tiêu thụ ở 
các nước nhập khẩu chính, thương 
mại thế giới dự kiến sẽ tăng lên 48,3 
triệu kiện.

Xuất khẩu của Mỹ dự kiến sẽ tăng lên 
15,8 triệu kiện trong niên vụ 2022. 
Khi kết hợp với việc tiêu thụ tại nhà 
máy ở Mỹ, tổng lượng bao tiêu vượt 

quá sản lượng dự kiến và lượng hàng 
tồn kho cuối kỳ dự kiến sẽ giảm xuống 
còn 3,1 triệu kiện. 

Nếu thành hiện thực, dự trữ Mỹ đại 
diện cho một trong những mức thấp 
nhất trong 20 năm qua. Các kho dự 
trữ cuối kỳ trên thế giới được dự đoán 
sẽ giảm 3,4 triệu kiện trong niên vụ 
2022 xuống 81,6 triệu kiện, dẫn đến 
tỷ lệ sử dụng tồn kho là 64,8%.

Bảng cân đối của Mỹ thắt chặt hơn, sự 
gián đoạn chuỗi cung ứng, dòng tiền 
đầu cơ, giá hàng hóa tăng tổng thể và 
nhu cầu mạnh mẽ đang tạo ra tâm lý 
tăng giá đối với giá bông. 

Tuy nhiên, những hạn chế bổ sung 
liên quan đến đại dịch COVID-19, 
hoạt động kinh tế thế giới chậm lại và 
giá xơ nhân tạo thấp có thể gây áp lực 
giảm giá bông vào năm 2022.

Trích: Fibre2fashion                           
Ngọc Trâm biên dịch

Thổ Nhĩ Kỳ: Xuất khẩu sản phẩm bông và dệt may đã thúc đẩy mức 
tiêu thụ kỷ lục

Tiêu thụ bông vụ 2021/22 của 
Thổ Nhĩ Kỳ được dự báo ở mức 
kỷ lục 8,5 triệu kiện và việc sử 

dụng dự kiến sẽ tăng hơn 10%, cao 
hơn nhiều so với dự báo tăng trưởng 
tiêu thụ 3% của thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ 
được dự báo sẽ đóng góp một phần 
đáng kể vào mức tiêu thụ kỷ lục 
2021/22 của thế giới, chỉ sau Ấn Độ 
với mức tăng 0,8 triệu kiện hàng năm. 

Những lợi thế về mặt hậu cần 
(logistics), những thay đổi trong chiến 
lược tìm nguồn cung ứng của các nhà 
bán lẻ toàn cầu và khả năng tiếp cận 
miễn thuế vào Liên minh Châu Âu 
(EU) đang hỗ trợ mạnh mẽ cho xuất 
khẩu hàng dệt may và sản phẩm 
bông.

Bất chấp các vấn đề toàn cầu về vận 
tải đường biển, vị trí của Thổ Nhĩ Kỳ là 
lý tưởng so với các nhà xuất khẩu sản 
phẩm bông và dệt may khác. Thổ Nhĩ 
Kỳ nằm gần các thị trường châu Âu và 

Trung Đông, với EU là nhà nhập khẩu 
sản phẩm bông lớn thứ hai thế giới. 
Các nhà xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ 
cũng có thể vận chuyển bằng đường 
sắt hoặc xe tải thay vì chỉ dựa vào vận 
chuyển đường biển. 

Ngoài ra, Liên minh thuế quan của 
Thổ Nhĩ Kỳ với EU có nghĩa là hầu hết 
các sản phẩm dệt may có thể được 
xuất khẩu miễn thuế sang EU và các 
nước thuộc Hiệp hội Thương mại Tự 
do Châu Âu.

Ngoài dịch vụ logistics, các nhà bán lẻ 
ở EU và Mỹ đang tích cực tái cấu trúc 
chuỗi cung ứng của họ để bớt phụ 
thuộc vào các nhà sản xuất ở châu Á 
(đặc biệt là Trung Quốc). 

Mỹ là nhà nhập khẩu các sản phẩm 
bông lớn nhất thế giới và các nhà bán 

lẻ Mỹ đang tìm cách tuân thủ Lệnh 
hủy bỏ của Mỹ (Withhold Release 
Order) đối với các sản phẩm có 
chứa bất kỳ dẫn xuất nào của bông                            
Tân Cương. 

So với Trung Quốc và các nước xuất 
khẩu lớn khác ở Nam và Đông Nam Á 
(ví dụ như Bangladesh, Việt Nam và 
Campuchia), chuỗi cung ứng từ xơ vải 
đến vải thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ 
hầu như không có xơ vải Tân Cương.

Xuất khẩu sản phẩm bông và dệt may 
của Thổ Nhĩ Kỳ đang bùng nổ bất 
chấp những lo ngại về kinh tế đang 
lan rộng. Những lo ngại này bao gồm 
biến động tỷ giá hối đoái, chi phí năng 
lượng tăng, cắt giảm điện, giá bông 
tăng hơn gấp đôi (tính theo đồng nội 
tệ) và hoạt động du lịch chậm hơn 

(một yếu tố đóng góp đáng kể vào 
tăng trưởng kinh tế trong nước). 

Mặc dù đồng lira lao dốc khiến nhập 
khẩu xơ bông và các nguyên liệu đầu 
vào khác đắt hơn, đồng tiền có giá trị 
thấp hơn cũng khiến hàng dệt may 
xuất khẩu có giá cả phải chăng hơn 
đối với người mua nước ngoài. 

Bất chấp những khó khăn kinh tế này, 
xuất khẩu giá thấp hơn vẫn tiếp tục 
tăng. Với việc các nhà bán lẻ toàn cầu 
đang tìm kiếm các nguồn thay thế 
bên ngoài châu Á và với lợi thế về 
logistics của Thổ Nhĩ Kỳ, những yếu tố 
này cung cấp nền tảng vững chắc việc 
tiêu thụ vụ 2021/22 và hơn thế nữa.

Trích: USDA_Ngọc Trâm biên dịch

Xuất khẩu sản phẩm bông và dệt may Xuất khẩu sản phẩm bông và dệt may 
của Thổ Nhĩ Kỳ đang bùng nổ, bất của Thổ Nhĩ Kỳ đang bùng nổ, bất 
chấp những lo ngại về kinh tế đang chấp những lo ngại về kinh tế đang 
lan rộng.lan rộng.
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCHTÌNH HÌNH SẢN XUẤT - CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
Các chỉ số sản xuất công nghiệp
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Đã có phần mềm khai báo hải quan miễn phíTổng Cục Hải quan ban hành 
Công văn 389/TCHQ-GSQL ngày 
09/02/2022 về việc triển khai phần 

mềm khai hải quan miễn phí.

Để thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt 
động xuất khẩu, nhập khẩu trong việc 
thực hiện thủ tục hải quan điện tử, Tổng 
cục Hải Quan triển khai cung cấp miễn 
phí phần mềm khai báo hải quan từ 
01/01/2022.

Truy cập vào phần mềm khi khai báo hải 
quan miễn phí tại đây:

https: //e-declarat ion.customs.gov.
vn:8443/

(Tài liệu hướng dẫn sử dụng được đăng 
tải trên phần mềm khai báo hải quan miễn 
phí)

Bên cạnh đó, Tổng Cục Hải quan đề nghị:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông 
tin rộng rãi đến các doanh nghiệp hoạt 
động xuất nhập khẩu trên địa bàn về 
phần mềm khai hải quan miễn phí.

- Khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng 
phần mềm này để khai báo nhằm thống 
nhất trong quản lý, vận hành, hỗ trợ, dự 
kiến từ 01/4/2022.

Nguồn: Thư Viện Pháp Luật
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Phát triển mạng lưới cảng cạn WTO: Tắc nghẽn trong dòng chảy thương mại toàn cầu là do nhu cầu 
tăng đột biến

Nhu cầu về hệ thống kho tàng, 
bến bãi đối với doanh nghiệp 
liên quan đến hàng hoá xuất 

nhập khẩu của doanh nghiệp hiện nay 
rất lớn. Chính vì vậy, ICD thực sự đang 
là “cánh tay nối dài” đối với doanh 
nghiệp trong và ngoài nước, giúp họ 
chủ động về thủ tục thông quan, tiết 
giảm thời gian chờ đợi để đưa hàng 
hoá của mình ra với thị trường.

Mới đây, khi trả lời báo chí, ông Lê 
Quang Trung – Phó TGĐ Tổng công 
ty Hàng hải Việt Nam cho rằng, ICD 
chính là nơi hãng tàu thực hiện luân 
chuyển vỏ và luân chuyển hàng. Tại 
các cảng biển sẽ không thực hiện 
các tác nghiệp này một cách triệt 

để với số lượng lớn, các hãng tàu 
đều sử dụng các ICD làm Depot để                                    
lưu chuyển, quản trị…

Vậy nhưng, hệ thống các ICD này đều 
có quy mô nhỏ lẻ, hạ tầng chưa tương 
xứng với tiềm năng và lợi thế để phát 
huy hết khả năng vốn có trong bối 
cảnh nhu cầu xuất nhập khẩu hàng 
hoá ngày càng tăng cao.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Phó TGĐ 
Công ty CP Vilaconic cho biết, trong 
bối cảnh hội nhập thương mại quốc tế 
với sự cạnh tranh mạnh mẽ như hiện 
nay thì sự cần thiết phải có ICD/Depot 
để kết nối giao thương. Đặc biệt, đối 
với khu vực Bắc Trung Bộ, đó là sự       
cấp thiết.

“Khoảng cách đến cảng quốc tế 
containers gần nhất là 300-500km, 
mà hiện nay khu vực Bắc Trung Bộ 
chưa có bất kỳ một ICD/Depot nào. 
Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu 
phải tốn kém một khoản chi phí không 
nhỏ để lấy rỗng/hạ rỗng (Empty 
release order) dẫn đến cước vận 
chuyển tăng gấp đôi”.

Trích: Tạp chí Diễn đàn               
Doanh nghiệp

Tháng 10 năm ngoái, WTO 
nhận định nhu cầu hàng hóa 
thế giới sẽ tăng chậm lại vào 

đầu năm 2022. Tuy nhiên, việc biến 
thể mới Omicron xuất hiện vào cuối 
tháng 11 đã dẫn đến các nước áp đặt 
hạn chế đi lại.

Chuyên gia kinh tế trưởng của WTO, 
ông Robert Koopman cho biết, người 
tiêu dùng sau đó tiếp tục chi tiêu 
nhiều vào hàng hóa hơn là dịch vụ, 
do không thể hoặc không muốn đi 
ăn ngoài, hoặc đi nghỉ do các hạn chế         
đi lại.

Theo ông Koopman, đối với thương 
mại hàng hóa, nhu cầu tăng cao góp 
phần dẫn đến tình trạng gián đoạn 
chuỗi cung ứng. Trong đó, những đứt 
gãy này được nhìn thấy rõ ràng hơn 
trong lĩnh vực ô-tô, hoặc đối với các 
nhà cung cấp đang chuyển dịch sản 
xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, 
Malaysia hoặc Indonesia.

Chuyên gia của WTO cũng cho biết, 
các chỉ số quan trọng về thương mại 
tại Mỹ, như lượng hàng tồn tại cảng và 
giá ô-tô qua sử dụng đang giảm dần, 
trong khi lượng hàng hóa thông quan 
tại các cảng tăng lên. 

Trong bối cảnh dòng chảy thương 
mại được cải thiện, ông Koopman cho 
rằng, trong 3 hoặc 4 tháng tới, áp lực 
lạm phát sẽ giảm bớt, nếu không có 
cú sốc địa chính trị hoặc khủng hoảng 
y tế mới nào xảy ra.

Vào tháng 3 tới, WTO sẽ mời các đại 
diện chính phủ, doanh nghiệp và các 
chuyên gia thương mại thế giới thảo 
luận về các vấn đề chuỗi cung ứng 
toàn cầu. Ông Koopman cho biết, 
ngay cả khi các vấn đề đã dịu bớt vào 

thời điểm đó, vẫn có những bài học 
cần được rút ra.

Theo đó, các phản ứng trong chính 
sách tài khóa và tiền tệ được đưa ra 
rất nhanh, song các chuỗi cung ứng, 
dù được điều chỉnh trong thời gian 
dài, lại không có cơ sở hạ tầng vật lý 
hoặc quy định phù hợp để thích ứng 
nhanh như vậy.

Nguồn: Doanh nghiệp hội nhập

Hệ thống kho bãi các cảng biển hiện nay đang quá tải trong khi việc kết nối với ICD chủ yếu bằng đường 
bộ nên áp lực, chi phí phát sinh dịch vụ đang đè nặng lên vai doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hoá 

(ảnh chụp tại cảng Cửa Lò, Nghệ An).

Xe tải bốc dỡ container tại cảng Los Angeles ở Los Angeles, California, Mỹ, ngày 22/11/2021. Ảnh: Reuters.

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ngày 14/2 đưa ra nhận định, những tắc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ngày 14/2 đưa ra nhận định, những tắc 
nghẽn trong dòng chảy thương mại toàn cầu là do nhu cầu tăng đột biến, hơn nghẽn trong dòng chảy thương mại toàn cầu là do nhu cầu tăng đột biến, hơn 
là những đứt gãy trong chuỗi cung ứng, với áp lực cầu tăng có thể sẽ giảm bớt là những đứt gãy trong chuỗi cung ứng, với áp lực cầu tăng có thể sẽ giảm bớt 
trong những tháng tới.trong những tháng tới.
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Những hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT xuống 8%

Phụ lục II ban hành kèm theo 
Nghị định số 15/2022/NĐ-CP 
ngày 28/1/2022 Chính phủ 

đã quy định rõ danh mục hàng hóa, 
dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 
không được giảm thuế giá trị gia tăng 
(GTGT) từ 10% xuống 8% năm 2022.

Theo đó, hàng hóa không được giảm 
thuế GTGT xuống 8% gồm: Thuốc 
lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ 
cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, 
ngửi, ngậm; Rượu; Bia; Xe ô tô dưới 
24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, 
vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế 
trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định 
giữa khoang chở người và khoang 
chở hàng; Xe mô tô hai bánh, xe mô 
tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 
125cm3; Tàu bay, du thuyền.

Bên cạnh đó, còn có các hàng hóa 
khác như: Xăng các loại; Điều hoà 
nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở 
xuống; Bài lá; Vàng mã, hàng mã.

Đối với dịch vụ, các ngành nghề 
không được giảm thuế GTGT xuống 
8% bao gồm: Kinh doanh vũ trường; 
Kinh doanh massage, karaoke; Kinh 
doanh casino; trò chơi điện tử có 
thưởng bao gồm trò chơi bằng máy 
jackpot, máy slot và các loại máy 
tương tự; Kinh doanh đặt cược; Kinh 
doanh golf, bao gồm bán thẻ hội viên, 
vé chơi gôn; Kinh doanh xổ số.

Chính sách giảm thuế GTGT xuống 
8% đối với một số hàng hóa, dịch vụ 
quy định tại Nghị định số 15/2022/
NĐ-CP được áp dụng kể từ ngày 
01/02/2022 đến ngày 31/12/2022.

Nguồn: Doanh nghiệp hội nhập
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SỐ LIỆU THỐNG KÊSỐ LIỆU THỐNG KÊ

1.   Số liệu nhập khẩu

Tháng 1 năm 2022, Việt Nam nhập khẩu bông đạt 127,7 nghìn tấn, trị giá 315,5 triệu USD tăng 3,8% về lượng và 
60,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Lượng xơ sợi nhập về Việt Nam là 93,4 nghìn tấn, giảm 16,5%; trị giá 232,3 triệu USD tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 
trước.

Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất từ tổng cục Hải Quan, trong tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã nhập khẩu bông 
trị giá 315,5 triệu USD, tăng 29,7% so với tháng trước; nhập khẩu xơ-sợi trị giá 232,3 triệu USD, giảm 9,9%; nhập khẩu 
vải các loại trị giá 1.392,1 triệu USD, tăng 1,1%; nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may da giày tăng 8,4% so với tháng 
trước tương đương trị giá 563,9 triệu USD.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng đầu năm 2022, lượng xơ, sợi dệt các loại nhập khẩu khoảng 93,4 nghìn tấn, giảm 16,1% 
so với tháng trước, giảm 16,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 1/2022, lượng bông nhập khẩu đạt 127,7 nghìn tấn, tăng 16,4% so với tháng trước. 
Lượng xơ, sợi dệt các loại nhập khẩu là 93,4 nghìn tấn, giảm 16,1% so với tháng 12/2021.
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Theo số liệu sơ bộ trong tháng đầu năm 2022, lượng bông nhập khẩu khoảng 127,7 nghìn tấn, tăng 16,4% so với tháng 
trước, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, có 11 thị trường cung cấp bông nguyên liệu cho Việt Nam, ổn định so với năm 2020. Trong đó:

Nhập khẩu bông từ thị trường Mỹ vào Việt Nam đạt 605 nghìn tấn, trị giá 1,17 tỷ USD, giảm 27,7% về lượng và giảm 
11,4% về trị giá so với năm 2020, chiếm 39,2% tổng lượng bông nguyên liệu nhập khẩu vào Việt Nam.

Đứng thứ hai là thị trường Brazil, đạt 376 nghìn tấn, trị giá 704 triệu USD, tăng 11,2% về lượng và tăng 30,4% về trị 
giá so với năm 2020.

Ngoài ra, nhập khẩu bông từ một số thị trường khác tăng mạnh so với năm 2020 như: từ Ấn Độ tăng 62%; từ Australia 
tăng 899%; từ Bờ Biển Ngà tăng tới 104% về lượng so với năm 2020.

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

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu bông nguyên liệu về Việt Nam trong tháng 12/2021 đạt 
109,63 nghìn tấn, trị giá 243,33 triệu USD, giảm 14,5% về lượng và giảm 13,4% về trị giá so với tháng 11/2021, 

giảm 14,4% về lượng nhưng tăng 20,9% về trị giá so với tháng 12/2020.

Tính chung năm 2021, lượng bông nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam đạt 1,67 triệu tấn, trị giá 3,23 tỷ USD, tăng 
14,5% về lượng và tăng 41,6% về trị giá so với năm 2020.

Trong tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập khẩu bông trị giá 315,5 triệu USD, tăng 60,7% so với cùng kỳ năm trước; 
nhập khẩu xơ sợi dệt các loại trị giá 232,3 triệu USD tăng 5,7%; nhập khẩu vải các loại 1.392,1 triệu USD, tăng 25,7%; 
nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may da giày tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước tương đương trị giá 563,9 triệu USD.

1.1.   Năm 2021, giá nhập khẩu bông nguyên liệu tăng 23,7%
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Về giá: Theo xu hướng tăng của giá bông thế giới, giá bông nguyên liệu nhập khẩu vào Việt Nam cũng tăng trong năm 
2020. Trong đó, giá bông nhập khẩu trung bình vào Việt Nam trong tháng 12/2021 ở mức 2.219 USD/tấn, giá tăng 27 
USD/tấn so với tháng 11/2021 và tăng 656 USD/tấn so với tháng 12/2020 (tăng 1,2% so với tháng 11/2021 và tăng 
41,9% so với tháng 12/2020).

Năm 2021, giá bông nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam đạt trung bình 1.927 USD/tấn, tăng 24,5% so với năm 2020.

Giá bông nhập khẩu trung bình từ các thị trường trong năm 2021 hầu hết tăng so với năm 2020. Trong đó, giá bông 
nguyên liệu nhập khẩu từ Indonesia đạt mức thấp nhất là 1.230 USD/tấn; tiếp đến là từ Ấn Độ đạt 1.655 USD/tấn và 
giá bông nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Australia đạt mức cao nhất, với mức giá 2.197 USD/tấn.

Giá bông thế giới được dự báo sẽ vẫn tăng trong thời gian tới, do đó, giá nhập khẩu bông của Việt Nam cũng sẽ tăng 
trong những tháng đầu năm 2022.

Giá nhập khẩu bông từ các thị trường trong năm 2021

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

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, lượng xơ nguyên liệu nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 12/2021 đạt 45,68 
nghìn tấn, trị giá 60,08 triệu USD, tăng 47,9% về lượng và tăng 3,8% về trị giá so với tháng 11/2021, tăng 3,8% về 

lượng và tăng 21,1% về trị giá so với tháng 12/2020.

Tính chung năm 2021, lượng xơ nguyên liệu nhập khẩu vào Việt Nam đạt 400 nghìn tấn, trị giá 513 triệu USD, giảm 
0,1% về lượng nhưng tăng 14,8% về trị giá so với năm 2020.

Năm 2021, Việt Nam nhập khẩu xơ 
nguyên liệu từ 29 thị trường, giảm 
2 thị trường so với năm 2020. Nhìn 
chung trong năm 2021, nhập khẩu 
xơ nguyên liệu từ các thị trường chính 
vào Việt Nam giảm ở nhiều thị trường, 
trừ thị trường Trung Quốc tăng.

Trung Quốc là thị trường cung cấp xơ 
nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam, 
đạt 176,29 nghìn tấn, trị giá 209,84 

triệu USD, tăng 3,7% về lượng và 
tăng 20,5% về trị giá so với năm 
2020. Nhập khẩu xơ nguyên liệu từ 
thị trường Trung Quốc chiếm 44.1% 
tổng lượng xơ nguyên liệu nhập khẩu 
vào Việt Nam trong năm 2021.

Đứng thứ hai là thị trường Đài Loan, 
đạt 57,84 nghìn tấn trong năm 2021, 
trị giá 64,81 triệu USD, giảm 8,2% 
về lượng, nhưng tăng 9,4% về trị giá 

so với năm 2020. Lượng xơ nguyên 
liệu nhập khẩu từ thị trường Đài Loan 
chiếm 14,5% tổng lượng nhập khẩu 
xơ nguyên liệu của Việt Nam trong 
năm 2021.

Trong khi đó, nhập khẩu xơ nguyên 
liệu từ một số thị trường khác tăng 
rất mạnh trong năm 2021 như Ấn Độ,                           
Hồng Kông, Campuchia.

1.2.   Giá nhập khẩu xơ nguyên liệu tăng 14,8% trong năm 2021
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Về giá: Tháng 12/2021, giá xơ nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam đạt trung bình 1.315 USD/tấn, tăng 3,3% so với 
tháng 11/2021 và tăng 17,3% so với tháng 12/2020.

Trong đó, giá xơ nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Ấn Độ ở mức thấp nhất, đạt 1.123 USD/tấn; tiếp đến là từ Malaysia 
đạt 1.249 USD/tấn. Giá xơ nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Singapore ở mức cao nhất, đạt 2.883 USD/tấn.

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Giá nhập khẩu xơ từ các thị trường trong năm 2021

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu sợi nguyên liệu trong tháng 12/2021 đạt 63,22 nghìn tấn, 
trị giá 193,58 triệu USD, giảm 2% về lượng nhưng tăng 6% về trị giá so với tháng 11/2021, giảm 4,8% về lượng 

nhưng tăng 31,3% về trị giá so với tháng 12/2020.

Tính chung năm 2021, lượng sợi nguyên liệu nhập khẩu vào Việt Nam đạt 721 nghìn tấn, trị giá 2,03 tỷ USD, tăng 
10,4% về lượng và tăng 35,2% về trị giá so với năm 2020.

Trung Quốc là thị trường cung cấp sợi nguyên liệu lớn 
nhất cho Việt Nam, với lượng nhập khẩu tháng 12/2021 
đạt 40,44 nghìn tấn, trị giá đạt 113,59 triệu USD, giảm 
2,5% về lượng nhưng tăng 4,9% về trị giá so với tháng 
11/2021; tăng 2,9% về lượng và tăng 55,9% về trị giá so 
với tháng 12/2020. 

Tính chung năm 2021, lượng sợi nguyên liệu nhập khẩu 
từ thị trường Trung Quốc vào Việt Nam đạt 442,29 nghìn 
tấn, trị giá đạt 1,14 tỷ USD, chiếm 61,3% tổng lượng nhập 
khẩu, tăng 11,3% về lượng và tăng 46,4% về trị giá so với 
năm 2020.

Tháng 12/2021, nhập khẩu sợi nguyên liệu từ thị trường 

Đài Loan đạt 7,84 nghìn tấn, trị giá đạt 23,09 triệu USD, 
tăng 6% về lượng và tăng 18% về trị giá so với tháng 
11/2021; giảm 8,9% về lượng nhưng tăng 9,3% về trị giá 
so với tháng 12/2020. 

Tính chung năm 2021, lượng sợi nguyên liệu nhập khẩu từ 
thị trường Đài Loan vào Việt Nam đạt 98,65 nghìn tấn, trị 
giá đạt 255,87 triệu USD, chiếm 13,7% tổng lượng nhập 
khẩu sợi nguyên liệu của Việt Nam, tăng 23% về lượng và 
tăng 29,3% về trị giá so với năm 2020.

Nhìn chung trong năm 2021, nhập khẩu sợi nguyên liệu từ 
các thị trường cung cấp chính cho Việt Nam đều tăng, trừ 
thị trường Nhật Bản giảm 76,7%, Malaysia giảm 36,7%.

1.3.   Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu năm 2021 tăng 22,8% so với                         
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.

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
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Nhập khẩu sợi của Việt Nam từ các thị trường trong năm 2021

Giá nhập khẩu sợi từ các thị trường trong năm 2021

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Về giá: Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu trong tháng 12/2021 ở mức 3.062 USD/tấn, tăng 230 USD/tấn so với tháng 
11/2021 và tăng 843 USD/tấn so với tháng 12/2020. Tính chung năm 2021, giá sợi nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam 
đạt trung bình 2.821 USD/tấn, tăng 22,8% so với năm 2020.

Trong tổng số các thị trường cung cấp sợi nguyên liệu cho Việt Nam, giá sợi nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 
mức thấp nhất là 2.809 USD/tấn; tiếp đến là từ Ấn Độ đạt 2.929 USD/tấn. Giá nhập khẩu từ thị trường Hồng Kông đạt 
mức cao nhất là 5.623 USD/tấn.
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2.   Số liệu xuất khẩu

Tháng đầu năm 2022, lượng xơ, sợi dệt các loại Việt Nam xuất khẩu đạt 144,2 nghìn tấn, trị giá 473,7 triệu USD giảm 
12,3% về lượng nhưng tăng 20,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Lượng xơ, sợi xuất khẩu của Việt Nam trong tháng đầu năm 2022 đạt 144,2 nghìn tấn, trị giá 473,7 triệu USD, tăng 
16,4% về lượng, nhưng giảm 11,4% về trị giá so với tháng trước.

Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng đầu năm 2022 đạt 3,57 tỷ USD, giảm 1,2% so với tháng trước. 
Xuất khẩu xơ, sợi trong tháng đầu năm 2022 đạt trị giá 473,7 triệu USD, giảm 11,4% so với tháng trước; xuất khẩu vải 
đạt trị giá 251,4 triệu USD, giảm 9,3%; nguyên phụ liệu dệt may da giày với giá trị 200,4 triệu USD, giảm 6,2%; xuất 
khẩu vải kỹ thuật tăng 12,2% tương đương trị giá 74,5 triệu USD.
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Theo số liệu sơ bộ trong tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hàng dệt may đạt 3,57 tỷ USD giảm 1,2% so với tháng trước, 
nhưng tăng 34,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam trong tháng 12/2021 đạt 535 triệu 
USD, tăng 4,4% so với tháng 11/2021, tăng 26,4% so với tháng 12/2020 và tăng 43,1% so với tháng 12/2019.

Tính chung năm 2021, xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi dệt các loại của Việt Nam đạt 5,612 tỷ USD, tăng 50,2% so với năm 
2020 và tăng 34,4% so với năm 2019.

Giá xuất khẩu trung bình mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt 
Nam trong tháng 12/2021 đạt 4.317 USD/tấn, tăng 
32,5% so với tháng 11/2021 và tăng 86,9% so với tháng 
12/2020. Tính chung năm 2021, giá xuất khẩu trung bình 
mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam đạt 2.965 USD/tấn, 
tăng 37,9% so với năm 2020.

Năm 2021, giá nguyên liệu đầu vào để sản xuất xơ, sợi 
tăng khiến giá xuất khẩu trung bình mặt hàng này của Việt 
Nam cũng tăng. Giá xuất khẩu trung bình mặt hàng xơ, sợi 

dệt của Việt Nam sang các thị trường trong năm 2021 đa 
phần tăng trưởng ở mức hai con số so với năm 2020.

Năm 2021, Việt Nam xuất khẩu xơ, sợi dệt sang thị trường 
Hồng Kông có mức giá cao nhất là 5.493 USD/tấn và giá 
xuất khẩu sang thị trường Mỹ có thấp nhất, đạt 1.284 
USD/tấn. Đáng chú ý, giá xuất khẩu trung bình mặt hàng 
này sang một số thị trường tăng mạnh như: Thổ Nhĩ Kỳ 
tăng 103,3%; Pakistan tăng 134,1%.

Trong tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu xơ, sợi đạt trị giá 473,7 triệu USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 
trước; xuất khẩu vải đạt trị giá 251,4 triệu USD, tăng 26,4%; nguyên phụ liệu dệt may da giày với giá trị 200,4 triệu USD, 
tăng 17,7%; xuất khẩu vải kỹ thuật tăng 45,3% tương đương trị giá 74,5 triệu USD.

2.1.   Dự báo xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam trong năm 2022 sẽ    
tiếp tục tăng

Nguồn: VITIC

Giá xuất khẩu xơ, sợi dệt sang các thị trường trong năm 2021
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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, có thể kỳ vọng năm 2022 khi 
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.

Mới đây, 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 lớn 
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.

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.

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 

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Năm 2021, Việt Nam xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, chiếm 53,49% tổng lượng và 
chiếm 53,18% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này. Xuất khẩu xơ, sợi dệt sang thị trường Trung Quốc năm 2021 
tăng 5,8% về lượng và tăng 39% về kim ngạch so với năm 2020.

Ngoài ra, xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam sang một số thị trường khác cũng tăng trong năm 2021 như Hàn Quốc, 
Mỹ, Đài Loan. Đặc biệt, xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường Đài Loan tăng 111,7% về lượng và tăng 248,9% về 
kim ngạch so với năm 2020.

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

2.2.   Một số yếu tố tác động tới sự tăng trưởng ngành sợi Việt Nam 
năm 2022
Thứ nhất, dịch Covid-19 vẫn diễn biến Thứ nhất, dịch Covid-19 vẫn diễn biến 
phức tạp trên toàn cầu sẽ ảnh hưởng phức tạp trên toàn cầu sẽ ảnh hưởng 
đến chuỗi giá trị dệt may nói chung và đến chuỗi giá trị dệt may nói chung và 
ngành sợi nói riêng.ngành sợi nói riêng.

Thứ hai, nhu cầu sợi toàn cầu dự báo Thứ hai, nhu cầu sợi toàn cầu dự báo 
sẽ tăng trong năm 2022 do nhu cầu sẽ tăng trong năm 2022 do nhu cầu 
hàng dệt may tăng trở lại.hàng dệt may tăng trở lại.

Thứ tư, diễn biến về mối quan hệ Thứ tư, diễn biến về mối quan hệ 
thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, 
hai quốc gia cung và cầu dệt may lớn hai quốc gia cung và cầu dệt may lớn 
nhất thế giới trong năm 2022.nhất thế giới trong năm 2022.

Thứ ba, Trung Quốc hiện vẫn là thị Thứ ba, Trung Quốc hiện vẫn là thị 
trường nhập khẩu xơ, sợi lớn nhất của trường nhập khẩu xơ, sợi lớn nhất của 
Việt Nam, chiếm đến 53,2% tổng kim Việt Nam, chiếm đến 53,2% tổng kim 
ngạch xuất khẩu xơ, sợi. Ngược lại, ngạch xuất khẩu xơ, sợi. Ngược lại, 
Việt Nam cũng là nhà cung ứng sợi Việt Nam cũng là nhà cung ứng sợi 
lớn nhất cho Trung Quốc, chiếm 37% lớn nhất cho Trung Quốc, chiếm 37% 
trị giá nhập khẩu xơ, sợi của Trung trị giá nhập khẩu xơ, sợi của Trung 
Quốc trong năm 2021.Quốc trong năm 2021.
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Xu hướng tăng giá vẫn tiếp tục 
diễn ra trong ngành bông, mặc 
dù các số liệu đều liên tục chỉ 

ra rằng tồn kho bông toàn cầu đang 
ở mức cao hơn so với thời điểm trước 
dịch. Trong vụ 2017/18 và 2018/19, 
tồn kho toàn cầu đạt mức 81,2 và 
80,1 triệu kiện. Chỉ số A trung bình 
trong giai đoạn đó dao động ở mức 
88 và 84 xu/lb. Tồn kho vụ 2021/22 
dự kiến sẽ đạt 84,3 triệu kiện, nhưng 
chỉ số A hiện đang dao động ở mức 
140 xu/lb.

Tồn kho bông ngoài Trung Quốc 
cũng được dự kiến sẽ tăng trong vụ 
2021/22 (48,1 triệu kiện so với 43,2 
triệu kiện trong vụ 2017/18 và 44,4 
triệu kiện trong vụ 2018/19). Tại 
Trung Quốc, tồn kho vụ 2021/22 
(36,2 triệu kiện) đang ở mức gần với 
tồn kho vụ 2017/18 (38,0 triệu kiện) 
và vụ 2018/19 (35,7 triệu kiện).

Các gói hỗ trợ lớn kỷ lục được đưa 
ra để giúp các nền kinh tế khôi phục 
sau dịch COVID và khủng hoảng về 
vận tải là những yếu tố gây biến động 
thị trường và làm ảnh hưởng đến mối 
quan hệ truyền thống giữa tồn kho và 
giá bông. Với độ lớn của biến động, 

việc nắm rõ thông tin phân bổ tồn kho 
bông là rất quan trọng.

Trung Quốc là quốc gia dự trữ bông 
lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 43% 
tổng lượng bông tồn kho vào cuối vụ 
2021/22. Vào trước kỳ nghỉ lễ, nhiều 
thông tin dẫn chứng rằng các nhà 
máy cán bông ở Tân Cương đang gặp 
phải khó khăn trong việc bán hàng 
cho nhà máy sợi và thương lái do khác 
biệt trong kỳ vọng về giá. Sau khi phải 
trả giá cao để mua bông, các nhà máy 
cán bông Trung Quốc bắt đầu phàn 
nàn rằng họ sẽ bị lỗ nếu bán bông với 
mức giá mà thị trường kỳ vọng. Điều 
này có nghĩa là sự dịch chuyển bông 
nguyên liệu nội địa của Trung Quốc có 
thể sẽ chậm.

Số liệu từ USDA chỉ ra rằng Brazil 
đang trữ lượng bông tồn kho lớn          
thứ hai tính đến cuối vụ mùa này.               
Tuy nhiên, đó là do thời điểm thu 
hoạch bông của Brazil gần với thời 
điểm kết thúc của vụ bông quốc tế và 

nó không thể hiện tình hình thặng dư 
bông so với nhu cầu thị trường. Tuy 
nhiên, thời tiết tại Brazil và Úc khá 
thuận lợi, điều này dấy lên kỳ vọng 
rằng nguồn cung bông xuất khẩu sẽ 
dồi dào trong vài tháng tới.

Ấn Độ là quốc gia có lượng tồn kho 
cao tiếp theo. Nhiều báo cáo chỉ ra 
rằng nông dân Ấn Độ đã đầu cơ và 
không bán bông cho nhà máy cán 

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 Braxin, 
Ấn Độ, Úc, 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, đặc biệt là quan hệ 
thương mại giữa hai cường quốc lớn là Mỹ và Trung Quốc.

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.

Nguồn: VITIC

2.3.   Chi tiết các mã hàng và thị trường xuất khẩu xơ sợi trong                       
năm 2021 

3.   Báo cáo bông toàn cầu - Tổng  quan về giá

Nguồn: Theo Trademap 
(còn thiếu số liệu của Trung Quốc và một số nước chưa gửi báo cáo)

Sản lượng xuất khẩu (tấn)

Thời tiết tại Brazil và Úc khá thuận lợi, Thời tiết tại Brazil và Úc khá thuận lợi, 
điều này dấy lên kỳ vọng rằng nguồn điều này dấy lên kỳ vọng rằng nguồn 
cung bông xuất khẩu sẽ dồi dào trong cung bông xuất khẩu sẽ dồi dào trong 
vài tháng tới.vài tháng tới.
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Nguồn: CI – VCOSA tổng hợp

bông với hy vọng rằng giá 
bông tiếp tục tăng sẽ làm 
tăng lợi nhuận của họ.

Việc bông dịch chuyển chậm 
ở Ấn Độ và Trung Quốc tạo 
cảm giác khan hiếm. Trung 
Quốc và Ấn Độ là các quốc 
gia kéo sợi lớn nhất thế 
giới. Nhập khẩu bông có 
thể được tiến hành để cung 
cấp nguyên liệu cho các nhà 
máy sợi. Tuy nhiên, tình hình 
vận tải khó khăn đang gây 
nhiều trở ngại cho các nhà 
máy trên toàn thế giới. 

Xuất khẩu bông Mỹ giảm 
43% so với cùng kỳ vụ trước. 
Khó khăn về huy động xe tải 
và tàu biển tiếp tục diễn ra 
có khả năng làm cho Mỹ 
không thể hoàn thành mục 
tiêu xuất khẩu dự kiến trong 
vụ mùa năm nay.

Giá bông cao có thể sẽ làm 
tăng diện tích gieo trồng và 
sản lượng bông trên toàn 
thế giới trong vụ 2022/23. 
Bất ổn về thị trường vẫn còn 
hiện hữu. 

Nhiều quốc gia tiêu dùng 
hàng may mặc lớn đang có 
kế hoạch ngừng các gói kích 
thích kinh tế. Cùng lúc đó, 
tình hình lạm phát và giá cả 
hàng may mặc và các phụ 
kiện khác tăng cũng có khả 
năng làm giảm lượng cầu ở 
cuối chuỗi cung ứng.

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


