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ĐIỂM TIN THƯƠNG MẠIĐIỂM TIN THƯƠNG MẠI TIN TỨC CHUYÊN NGÀNHTIN TỨC CHUYÊN NGÀNH

DOANH NGHIỆP DỆT MAY HƯỚNG TỚI CHỦ ĐỘNG 
NGUỒN NGUYÊN PHỤ LIỆU

PAKISTAN ĐIỀU CHỈNH THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ 
ĐỐI VỚI SỢI POLYESTER FILAMENT TỪ TRUNG QUỐC TIN THẾ GIỚI

 � Thị trường bông Việt Nam dự kiến sẽ vẫn diễn 
biến phức tạp với những thách thức mới trong 
bối cảnh tắc nghẽn logistics, sản xuất bị gián 
đoạn, chi phí vận chuyển cao và tình trạng thiếu 
nguyên liệu. Những yếu tố này tiếp tục làm tăng 
chi phí đầu vào và làm mất cân đối giữa cung và 
cầu. Dự báo, giá bông nhập khẩu vào Việt Nam 
sẽ tiếp tục tăng trong nửa đầu năm 2022.

 � Giá nhập khẩu xơ nguyên liệu tăng mạnh so với 
cùng kỳ năm 2021.

 � Giá xuất khẩu xơ, sợi dệt giảm trong tháng đầu 
năm 2022

 � Doanh nghiệp dệt may hướng tới chủ động 
nguồn nguyên phụ liệu.

 � Chính thức có quy định về quy tắc xuất xứ hàng 
hóa trong RCEP.

 � Cơn lốc mang tên ‘bão giá’ đe dọa sức chống 
chịu của nền kinh tế.

Năm 2022, nhiều tổ chức quốc 
tế đánh giá dệt may Việt Nam 
ở vị trí cao nhất trong cơ hội 

phục hồi, tuy nhiên tổng cầu dự báo 
sẽ không tăng nhiều trong khi đó 
các quốc gia cạnh tranh với dệt may 
Việt Nam đều đang nỗ lực để tăng thị 
phần xuất khẩu.

Dịch Covid-19 đã khiến chuỗi cung 
ứng nguyên phụ liệu của ngành dệt 
may bị đứt gãy, song rất nhanh chóng, 
nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào 
sản xuất nguyên phụ liệu dệt may để 
phục vụ nhu cầu trong nước cũng như 
xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu về quy tắc 
xuất xứ của các Hiệp định thương mại 
tự do thế hệ mới.

Theo Tập đoàn Dệt may Việt Nam, 
từ thực tiễn đứt gãy chuỗi cung ứng 
của ngành dệt may trong 2 năm xảy 
ra dịch Covid-19, doanh nghiệp nhận 
thấy làm chủ nguyên liệu trong nước 
là “chìa khóa” giúp phát triển bền 
vững. Tập đoàn đã có chiến lược để 
phát triển chuỗi cung ứng nội địa, từ 
sợi, dệt, nhuộm, may và hướng đến 

trở thành một nhà cung cấp trọn gói, 
một điểm đến cho các doanh nghiệp 
là khách hàng lớn. Phấn đấu đến năm 
2025, Tập đoàn sẽ phát triển một 
chuỗi dệt kim hoàn chỉnh.

Tập đoàn đã có một hệ thống sản 
xuất sợi phát triển tương đối hoàn 
chỉnh trong 5 năm qua cũng như khu 
vực may có quy mô và có uy tín, bài 
học ưu tiên mà Tập đoàn luôn đặt ra 
trong bối cảnh của dịch bệnh chính là 
bảo toàn lực lượng lao động và duy 

trì vị trí cung ứng dệt may toàn cầu, là 
mục tiêu của cả ngành dệt may. Ngoài 
kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh thì ngành dệt may cũng luôn 
đặt mục tiêu về an sinh xã hội, đảm 
bảo công ăn việc làm và thu nhập cho 
người lao động.

Năm 2022, các doanh nghiệp dệt 
may nỗ lực xây dựng để trở thành một 
mắt xích quan trọng của chuỗi cung 
ứng dệt may toàn cầu.

Nguồn:  VITIC

Theo yêu cầu của Tòa phúc thẩm 
Pakistan, cơ quan Hải quan 
Quốc gia Pakistan có kế hoạch 

mở lại cuộc điều tra chống bán phá giá 
đối với sợi filament polyester (PFY) và 
điều chỉnh thuế chống bán phá giá đối 
với các sản phẩm liên quan lên 2,78-
6,82% đối với Trung Quốc và 3,16% 
đối với Malaysia. Biện pháp này có 
hiệu lực đến ngày 25/8/2022. 

Cuộc điều tra chống bán phá giá 
do Pakistan khởi xướng đối với PFY 
của Trung Quốc cho thấy mức thuế 
chống bán phá giá điều chỉnh đã                       
giảm xuống.

Năm 2021, xuất khẩu PFY của 
Trung Quốc sang Pakistan đạt mức 
cao kỷ lục 257 nghìn tấn, chiếm gần 

9% kim ngạch xuất khẩu, hầu hết 
trong số đó phải chịu thuế chống             
bán phá giá.

Với việc điều chỉnh thuế chống bán 
phá giá vào đầu năm 2022, có nghĩa là 
hầu hết PFY xuất khẩu sang Pakistan 
trước ngày 25 tháng 8 năm 2022 có 
thể được hưởng lợi của việc giảm thuế 
chống bán phá giá, điều này ở một 
mức độ nhất định làm tăng khả năng 
cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm PFY 
của Trung Quốc tại Pakistan.

Nguồn: VITIC

 � Pakistan điều chỉnh thuế chống bán phá giá đối với 
sợi polyester Filament từ Trung Quốc.

 � Giá bông Brazil biến động nhẹ trong tháng này.

 � Brazil đã xuất 166,9 nghìn tấn bông trong tháng 
2/2022, trị giá 321 triệu USD. Việt Nam là điểm 
đến chính của bông Brazil trong tháng 2. Tuy 
nhiên, Trung Quốc vẫn là thị trường chính tiêu thụ 
bông Brazil.

 � Tác động của chiến tranh Nga-Ukraine đối với 
ngành dệt may, bông toàn cầu.

 � Ngành vận tải biển chật vật thích ứng với xung đột 
Nga – Ukraine.

TIN TRONG NƯỚC
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TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN TRANHTÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN TRANH
NGA-NGA-UKRAINEUKRAINE

ĐỐI VỚI NGÀNH DỆT MAY, BÔNG TOÀN CẦUĐỐI VỚI NGÀNH DỆT MAY, BÔNG TOÀN CẦU

GIÁ BÔNG BRAZILGIÁ BÔNG BRAZIL BIẾN ĐỘNG NHẸ TRONG THÁNG NÀY BIẾN ĐỘNG NHẸ TRONG THÁNG NÀY

trọng xuất khẩu lớn của EU, Nhật Bản 
và Mỹ, nếu chiến tranh ảnh hưởng đến 
quan hệ giữa EU, Nhật Bản, Mỹ và 
Trung Quốc, xuất khẩu hàng dệt may 
của Trung Quốc có thể phải đối mặt 
với áp lực rõ ràng.

Do Italy là thành viên của EU và 
NATO, mối quan hệ giữa Nga với EU 
và NATO càng trở nên căng thẳng sau 
khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, 
điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng   
đến quan hệ kinh tế và thương mại 
của hai bên.

Nhìn chung, các biện pháp trừng 
phạt kinh tế và các biện pháp trừng 
phạt khác do chiến tranh Nga-Ukraine 
gây ra có thể dẫn đến việc giảm xuất 
khẩu hàng dệt may từ một số nước 
xuất khẩu lớn sang Nga và phần giảm 

này có thể do Trung Quốc thực hiện. 
Tuy nhiên, do nhu cầu nhập khẩu 

hàng dệt may của Nga chiếm một 
tỷ trọng tương đối nhỏ trên thế giới, 
nên cuộc chiến Nga-Ukraine có thể 
ảnh hưởng nhiều hơn đến dòng 
chảy thương mại toàn cầu, trong khi 
tác động của nó lên tổng cầu có thể 
tương đối hạn chế.

Trong khi đó, Nga cũng là nước 
xuất khẩu phân bón lớn. Năm 2021, 
lượng urê xuất khẩu là 7 triệu tấn, 
chiếm 3,56% sản lượng toàn cầu.

Chi phí trồng bông trên toàn cầu 
có thể sẽ tiếp tục tăng do giá phân 
bón cao hơn. Diện tích gieo trồng vụ 
2022/23 còn nhiều bấp bênh.

Ngoài ra, chiến tranh cũng dẫn đến 
tình trạng thiếu hụt thuyền viên, và 

chuỗi cung ứng toàn cầu có thể đối 
mặt với nguy cơ bị gián đoạn. Báo cáo 
Lực lượng Thuyền viên, được BIMCO 
và ICS công bố năm 2021, báo cáo 
rằng 1,89 triệu thuyền viên hiện đang 
vận hành trên 74.000 tàu trong đội 
tàu buôn toàn cầu. Trong tổng số lực 
lượng lao động này, 198.123 (10,5%) 
thuyền viên là người Nga và Ukraine 
chiếm 76.442 (4%) thuyền viên. 

Kết hợp lại, họ đại diện cho 14,5% 
lực lượng lao động toàn cầu. 26.000 
thuyền viên có thể thiếu trong 4 năm 
tới. Cước vận chuyển đường biển   
quốc tế có thể giữ ở mức cao trong 
thời gian dài.

Nguồn: Textileexcellence
Ngọc Trâm biên dịch

Trong hai tuần đầu tháng 3, cuộc 
cạnh tranh về giá giữa người 
mua và người bán trên thị 

trường giao ngay Brazil diễn ra gay 
gắt, giá bông biến động nhẹ. Trong 
khoảng thời gian từ ngày 1 đến 15/ 
3, chỉ số CEPEA/ESALQ đối với bông 
dao động trong khoảng 6,89 BRL 
đến 7,02 BRL/pound. Tuy nhiên, lập 
trường vững chắc của người bán về 
giá cả vẫn chiếm ưu thế.

Theo báo cáo mới nhất hai tuần 
một lần về thị trường bông Brazil do 
Trung tâm Nghiên cứu Cao cấp về 
Kinh tế Ứng dụng (CEPEA) công bố, 
từ ngày 25/2 đến 15/3, chỉ số bông 
CEPEA/ESALQ tăng 1,45% và đóng 
cửa ở mức 6,9860 BRL/pound vào            
ngày 15/3.

“Nhận thấy giá dầu được định giá 
gần đây, người bán đã tăng giá chào 
mua bông. Tuy nhiên, người mua lo 
ngại về tình hình kinh tế ở Brazil nên 

hạ giá đấu thầu sản phẩm. Do đó, chỉ 
có một số người mua quan tâm đến 
việc chốt giao dịch trên thị trường 
giao ngay.

Tình hình này và chi phí vận chuyển 
tăng cao đã hạn chế các giao dịch mới 
trong nửa đầu tháng 3. Các đại lý đã 
chốt giao dịch và cần thuê vận chuyển 
hàng hóa để giao hàng tỏ ra rất lo 
ngại về chi phí”, báo cáo cho biết.

Trong khi đó, Conab (công ty cung 
cấp lương thực quốc gia của Brazil) 
đưa ra báo cáo ước tính diện tích 
trồng bông vụ 2021-22 của nước này 
là 1,6 triệu ha, tăng 4,16% so với ước 
tính tháng 2 và tăng 16,8% so với 
năm trước đó. Năng suất dự kiến tăng 
2,5% lên 1.765 kg/ha. Do đó, sản 
lượng bông của Brazil dự kiến sẽ cao 
hơn 19,7% so với giai đoạn 2020-21, 
với tổng sản lượng là 2,82 triệu tấn 
trong giai đoạn 2021-22 (tăng 4,15% 
so với ước tính trước đó).

Tại Mato Grosso, tỉnh sản xuất 
bông chính của Brazil, Conab ước 
tính diện tích trồng bông đạt 1,14 
triệu ha, tăng 4,31% so với ước tính 
tháng 2/2022 và tăng 13,8% so với 
vụ 2020-21. Năng suất dự kiến vẫn 
ở mức 1.739 kg/ha. Ước tính sản 
lượng cho giai đoạn 2021-22 sẽ tăng 
4,31% theo tháng và 22,6% theo quý 
lên 1,982 triệu tấn.

Tại Bahia, tỉnh sản xuất bông lớn 
thứ hai, diện tích bông dự kiến sẽ tăng 
5,33% so với dự báo tháng 2/2022 
và tăng 14,8% so với vụ trước lên 
306.100 ha. Do đó, sản lượng tăng 
5,15% so với sản lượng báo cáo trước 
đó và 14,4% so với vụ trước lên ước 
tính 579.600 tấn. Năng suất ước đạt 
1.894 kg/ha.

Nguồn: Fibre2fashion
Ngọc Trâm biên dịch

Trong số các quốc gia Nga nhập khẩu hàng dệt may chính, Trung Quốc chiếm tỷ trọng cao với 43,8%, tiếp theo là 
Italy 8,1%, Bengal 6,4%, Cộng hòa Belarus 6,3%, Thổ Nhĩ Kỳ 6,1% và Việt Nam 6,1%.

Nhìn từ mối quan hệ Trung Quốc 
và Nga và sự thay đổi thương 
mại toàn cầu, thị phần của 

Trung Quốc trong nhập khẩu hàng 
dệt may của Nga có thể tăng hơn nữa 
trong thời gian dài, để bù đắp thiếu 
hụt nguồn cung do các lệnh trừng 
phạt từ châu Âu và Mỹ. 

Đối với Trung Quốc, hàng dệt may 
xuất khẩu sang Nga chiếm tỷ trọng 
rất nhỏ, dễ đáp ứng nhu cầu mới         
từ Nga. Tuy nhiên, bị hạn chế bởi tỷ 

Tác động của chiến tranh Nga-
Ukraine đối với chuỗi công nghiệp dệt 
bông toàn cầu đang lớn dần lên.



www.vcosa.vnBản tin tháng 03-2022 6

Kính gửi Quý khách hàng!

Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Phát Triển Nhà Việt với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ 
sư xây dựng trẻ, nhiệt tình, năng động tràn đầy sáng tạo, có năng lực chuyên môn. Xuất phát 
điểm từ một công ty về Thiết kế - Tư vấn Giám sát, chúng tôi đã không ngừng học hỏi cùng 
sự phát triển của thị trường ngành xây dựng - Công ty xây dựng Nhà Việt luôn làm mới mình,   
thử sức với những lĩnh vực mới, đặc biệt là lĩnh vực thi công xây dựng các công trình dân dụng 
và công nghiệp.

Qua hơn 9 năm trưởng thành và phát triển từ năm 2013 đến nay, công ty đã được khẳng 
định qua các phương án thiết kế, thực tế thi công trên mỗi công trình. Đến nay công ty xây 
dựng Nhà Việt là một tổng thầu thiết kế, tổng thầu thi công uy tín được nhiều nhà đầu tư trong 
và ngoài nước lựa chọn.

Một số dự án lớn mà Nhà Việt Construction đã thực hiện: 

 � Ngành sản xuất sợi: Nhà máy sợi Minh Long, Sợi Eiffel, Sợi Thăng Long, Sợi Bảo 
Long, Sợi Hưng Phú, Sợi Việt Nhật... 

 � Ngành may mặc, điện tử: may Maxport, Nhà Máy G8, Nhà máy Khẩu trang Đại Việt... 
 � Ngành nước sạch: nhà máy Bạch Đằng, nhà máy Quỳnh Thọ, nhà máy Tân Lập...
 � Showroom, nhà Văn Phòng: Showrom ô tô KIA Thái Bình, Showroom ô tô Mazda Thái 
Bình, Showroom ô tô Mitsubishi Hạ Long, Nhà văn phòng MaxPort... 

Và rất nhiều các nhà máy khác mà chúng tôi đã từng thực hiện! 

Phương châm của chúng tôi là “Mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng 
với giá cả hợp lý nhất”. Với chúng tôi, khách hàng luôn là nền tảng cho sự phát triển bền vững 
của doanh nghiệp. Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!

Chi tiết vui lòng liên hệ: 0912.942.202
Email: nhaviet.tb@gmail.com
Website: https://nhavietcons.vn

THƯ NGỎ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
NHÀ VIỆT

Địa chỉ: Quyết Tiến - Tây Sơn - Kiến Xương - Thái Bình

Giám Đốc
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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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CHÍNH THỨC CÓ QUY ĐỊNH VỀ 
QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG RCEPRCEP
Thực hiện cam kết quốc tế trong 

Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn 
diện khu vực (RCEP), Bộ trưởng 

Bộ Công Thương vừa ký ban hành 
Thông tư số 05/2022/TT-BCT quy 
định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong 
Hiệp định RCEP.

Theo đó, Thông tư số 05/2022/
TT-BCT quy định các nội dung về 
quy tắc xuất xứ hàng hóa bao gồm: 
các trường hợp xác định hàng hóa 
được coi là có xuất xứ, cộng gộp, công 
đoạn gia công chế biến đơn giản, vận 
chuyển trực tiếp, cơ chế kiểm tra và 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa, …

Nội dung của các điều khoản này 
trong quy tắc xuất xứ hàng hóa của 
Hiệp định RCEP nhìn chung không có 

sự khác biệt so với Hiệp định Thương 
mại hàng hoá ASEAN (ATIGA) và một 
số Hiệp định ASEAN+1 mà Việt Nam 
là thành viên.

Hàng hóa có xuất xứ của Việt Nam 
xuất khẩu sang các nước thành viên 
được xem xét cho hưởng ưu đãi thuế 
quan trong khuôn khổ Hiệp định 
RCEP khi có Giấy chứng nhận xuất 
xứ hàng hoá (C/O) được cấp theo quy 
định tại Thông tư này.

Hàng hóa có xuất xứ của các nước 
thành viên nhập khẩu vào Việt Nam 
được xem xét cho hưởng ưu đãi thuế 
quan trong khuôn khổ Hiệp định 
RCEP khi nộp C/O hoặc chứng từ tự 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa do nhà 
xuất khẩu đủ điều kiện phát hành.

Cũng tại Thông tư số 05/2022/
TT-BCT, Bộ Công Thương đã nội luật 
hóa điều khoản khác biệt thuế do một 
số nước trong khối RCEP như Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, 
Philippin, Thái Lan và Việt Nam áp 
dụng mức thuế suất nhập khẩu khác 
nhau cho cùng một mặt hàng đối với 
các nước đối tác.

Thông tư số 05/2022/TT-BCT có 
hiệu lực kể từ ngày 4/4/2022.

Nguồn: VITIC
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YẾU TỐ QUAN TRỌNG TRONG THU HÚT

CƠN LỐC MANG TÊN “BÃO GIÁ”
ĐE DỌA SỨC CHỐNG CHỊU CỦA NỀN KINH TẾ

F0 ĐI LÀM: QUẢN LÝ RA SAO ĐỂ “VẸN CẢ ĐÔI ĐƯỜNG”?

FDIFDI
Tăng trưởng FDI

Năm 2021, bất chấp những diễn 
biến phức tạp của đại dịch 
Covid-19 ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến tăng trưởng kinh tế thế giới 
và trong nước, Việt Nam vẫn thu hút 
được 31,15 tỷ USD vốn đầu tư nước 
ngoài, tăng 9,2% so với năm trước. 

Các khoản đầu tư bao gồm vốn 
đăng ký mới và bổ sung vào các dự án 
đã đăng ký của các tập đoàn hàng đầu 
thế giới như Tập đoàn LG (Hàn Quốc) 
tại Hải Phòng với số vốn tăng thêm 
là 2,15 tỷ USD; Tập đoàn LEGO (Đan 
Mạch) đầu tư nhà máy 1 tỷ USD tại 
tỉnh Bình Dương; và Nhà máy Nhiệt 
điện Ô Môn II (Nhật Bản) có tổng vốn 
đăng ký hơn 1,31 tỷ USD.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài đã 
vượt 2,1 tỷ đô la Mỹ vào tháng 1 năm 
2022, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 
ngoái. Đáng chú ý, vốn tăng thêm 
của các dự án điều chỉnh đạt 1,27 tỷ 
USD, tăng gấp 2,69 lần so với cùng kỳ   
năm trước.

Một cuộc khảo sát do Tổ chức 
Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) thực 
hiện cho thấy, 56,2% doanh nghiệp 
Nhật Bản tại Việt Nam kỳ vọng lợi 
nhuận năm 2022 sẽ cải thiện so với 
năm trước và 55,3% doanh nghiệp 
Nhật Bản tại Việt Nam có kế hoạch 
mở rộng sản xuất kinh doanh trong 
hai năm tới. Khảo sát cũng cho thấy 
tỷ lệ doanh nghiệp có lãi hoạt động 
tại Việt Nam năm 2021 là 54,3%, cao 

hơn khoảng 50% vào năm 2020.
Việt Nam cũng trở nên hấp dẫn 

hơn đối với các nhà đầu tư do Quốc 
hội phê duyệt gói kích cầu trị giá 15,4 
tỷ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ phục hồi kinh 
tế và tạo niềm tin vững chắc cho các 
nhà đầu tư.

Chuyển đổi kỹ thuật số, 
công nghệ xanh

Theo Giám đốc Quốc gia Ngân 
hàng Thế giới tại Việt Nam - bà 
Carolyn Turk, để thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế và thu hút dòng vốn FDI bền 
vững, hiệu quả, Việt Nam cần chú 
trọng đầu tư vào chuyển đổi số và 
ứng dụng công nghệ xanh trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, theo các chuyên gia kinh 
tế, xu hướng tiêu dùng của các nền 
kinh tế phát triển trên thế giới đã thay 
đổi. Họ không chỉ quan tâm đến mẫu 
mã, chất lượng sản phẩm mà còn 
quan tâm đến lượng khí thải gây hiệu 
ứng nhà kính ở các nước sản xuất. 
Theo đó, các sản phẩm may mặc, 
thiết bị điện và thực phẩm được sản 
xuất theo quy trình thân thiện với môi 
trường sẽ được chú ý nhiều hơn, đưa 
nền kinh tế xanh trở thành một yếu 
tố quan trọng trong khả năng cạnh 
tranh đầu tư của Việt Nam.

Trích: Doanh Nghiệp Hội Nhập

Nhiều nơi, công sở vắng hoe vì 
3/4 lực lượng lao động mắc 
COVID-19. Từ đó, Bộ Y tế đã có 

đề xuất cho người F0 không có triệu 
chứng, đang trong thời gian cách ly 
ở một số ngành nghề như y tế, giáo 
dục tự nguyện quay lại làm việc có thể 
làm với hình thức trực tuyến, có thể 
chăm sóc người bệnh COVID-19 tại 
gia đình, cơ sở điều trị. Đồng thời, F1 
được chuyển sang theo dõi sức khỏe 
10 ngày tính từ ngày phơi nhiễm (thay 
vì cách ly tại nhà 5 ngày), tham gia 

các công việc trực tiếp và trực tuyến.
Theo nhiều doanh nghiệp sản xuất 

trực tiếp như các Công ty may mặc, 
sản xuất linh kiện điện tử, công ty chế 

biến thực phẩm… việc người lao động 
mắc COVID-19 nghỉ việc quá nhiều 
thời gian vừa qua đã ảnh hưởng lớn 
đến kế hoạch sản xuất và làm chậm 
thời gian giao hàng. Mặc dù số lao 
động F0 nghỉ việc để điều trị khá lớn, 
ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động 
sản xuất kinh doanh, tuy nhiên, đây là 
bệnh truyền nhiễm nên việc bố trí khu 
vực riêng cho người lao động làm việc 
là điều khó khăn.

Thực tế, nhiều đơn vị, doanh nghiệp 
có thể xây dựng kịch bản nhân sự thay 

Áp lực “nhập khẩu lạm phát”

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 
đa phần các tổ chức quốc tế 
nhận định giá dầu có thể giữ 

mức cao từ 110-130 USD/thùng thậm 
chí có khả năng tăng lên trên 150 
USD/thùng trong thời gian tới. Trong 
khi đó, mặt hàng xăng dầu trong nước 
hiện chịu áp lực lớn về nguồn cung và 
diễn biến thị trường thế giới.

Báo cáo gần đây của Ngân hàng 
HSBC đã chỉ ra tình trạng thiếu hụt 
nhiên liệu và giá dầu tăng cao sẽ tác 

động rõ nét đến hoạt động thương 
mại của Việt Nam. Cụ thể, nhập khẩu 
xăng dầu trong tháng Hai đã tăng 
gần hai lần mức trung bình một tháng 
của năm ngoái và xu hướng này có 
thể tiếp diễn (do Bộ Công thương vừa 
ban hành Quyết định về việc giao sản 
lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm 
2,4 triệu mét khối trong quý 2).

Nền kinh tế Việt Nam có độ mở 
lớn do đó sẽ chịu tác động gián tiếp 
từ việc nhập khẩu hàng hóa và các 
yếu tố nguyên-nhiên vật liệu đầu vào. 
Điều này sẽ tác động rất lớn lên giá 
thành sản phẩm sản xuất giá trong 
nước.

Chủ động đối phó

Nhận diện cơn lốc mang tên “bão 
giá” đang đe dọa sức chống chịu 
của nền kinh tế, Thứ trưởng Bộ Tài 
chính Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ 
đã phối hợp với các bộ, ngành có liên 
quan chuẩn bị tất cả các kịch bản để 
tham mưu cho Chính phủ trong việc 
điều hành giá cả. Trong trường hợp 
mặt hàng xăng dầu có những biến 
động mạnh về giá, Bộ Tài chính sẽ có 
những giải pháp cụ thể để đảm bảo 
mặt hàng xăng dầu không ảnh hưởng 
quá lớn đến đời sống của người dân 
và hoạt động sản xuất-kinh doanh 
cũng như kiểm soát lạm phát.

Trích: Vietnamplus

thế một cách linh hoạt, có những cơ 
chế khuyến khích người làm việc ở vị 
trí trọng yếu để không đứt gãy chuỗi 

công việc. Thế nhưng, nếu không thực 
hiện tốt các biện pháp 5K, nguy cơ 
cả cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trở 
thành F0 sẽ rất cao.

Đa số cho rằng, việc cho F0, F1 
tham gia làm việc trong thời gian cách 
ly nên xét theo nguyện vọng của đối 
tượng, việc áp dụng nên linh hoạt. 

Đối với những vùng dịch phức tạp 
thì số lượng F1 khá cao có thể xem 
xét cho đi làm tránh thiếu hụt lao 
động, còn ở nơi ít ca nhiễm, đảm bảo 
nhân lực thì nên để F1 làm trực tuyến 

để hạn chế tối đa nguy cơ dịch bùng 
phát. 

Trong bối cảnh thiếu lao động 
như hiện nay, việc để F0 không triệu 
chứng đi làm là giải pháp tình thế, 
nhưng phải đảm bảo làm sao không 
gây áp lực lây nhiễm lên các cơ quan, 
công sở, doanh nghiệp, nhất là tại 
những nơi có không gian kín, mật độ 
lao động cao.

Trích: VOV

Mặc dù được coi là điểm đến đầu tư hấp dẫn, nhưng để thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bền vững, 
Việt Nam cần chú trọng phát triển nền kinh tế xanh, giảm phát thải khí nhà kính.

Trước tình trạng số ca mắc Trước tình trạng số ca mắc 
COVID-19 tăng đột biến, nhiều cơ COVID-19 tăng đột biến, nhiều cơ 
quan doanh nghiệp thiếu nhân lực quan doanh nghiệp thiếu nhân lực 
trầm trọng, Bộ Y tế đã đưa ra đề trầm trọng, Bộ Y tế đã đưa ra đề 
xuất vận động người thuộc diện F0, xuất vận động người thuộc diện F0, 
F1 có thể đi làm trên tinh thần tự F1 có thể đi làm trên tinh thần tự 
nguyện. Vấn đề này hiện vẫn nhận nguyện. Vấn đề này hiện vẫn nhận 
được ý kiến trái chiều.được ý kiến trái chiều.

Xung đột giữa Nga và Ukraina kéo Xung đột giữa Nga và Ukraina kéo 
theo giá nhiên liệu leo thang đã tác theo giá nhiên liệu leo thang đã tác 
động đến tăng trưởng kinh tế và lạm động đến tăng trưởng kinh tế và lạm 
phát toàn cầu cũng như Việt Nam.phát toàn cầu cũng như Việt Nam.
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NGÀNH VẬN TẢI BIỂN CHẬT VẬT 
THÍCH ỨNG VỚI XUNG ĐỘT NGA – UKRAINE

Nhiều chi phí phát sinh

Theo Freightwaves, trước khi 
Nga chính thức đưa quân vào 
Ukraine, giá nhiên liệu đã ở mức 

rất cao, và chiến trận nổ ra đã khiến 
mức giá cho mặt hàng quan trọng này 
tiếp tục lập đỉnh mới.

Xung đột tại Ukraine cũng dẫn 
đến một hệ quả không mong muốn 
khác, đó là nguy cơ làm chuỗi cung 
ứng thêm căng thẳng. Lượng hàng 
hóa xuất nhập khẩu bằng container 
của Nga ở mức 2-3% tổng sản lượng 
vận chuyển container toàn cầu, và với 
Ukraine thì còn thấp hơn.

Con số này có vẻ không quá lớn, 
nhưng do các nước ra lệnh trừng phạt 
với Nga và do chiến sự tại vùng biển 
Ukraine, lượng hàng nhập khẩu vào 
Nga và Ukraine sẽ không tiếp tục 
được vận chuyển đến cảng đích mà 
được các hãng tàu hoặc là dỡ xuống 
một số cảng lân cận (như các cảng ở 
Bulgaria, Romania, Hy Lạp, Đức và 
cảng ở khu vực kênh đào Suez) để chờ 
xử lý, hoặc nằm lại trên tàu và sẽ được 
đưa về nước xuất khẩu.

Tuy nhiên, như chúng ta cũng đã 
ghi nhận, do tác động từ đại dịch 
Covid-19, nhiều cảng biển trên thế 
giới đã và đang ở trong tình trạng 
căng thẳng, nguy cơ tắc nghẽn cao, 

đặc biệt là các cảng trung chuyển lớn.
Một số hãng tàu có kế hoạch dỡ 

hàng xuống cảng Hamburg (Đức) để 
chờ các diễn biến mới, nhưng đây là 
cảng container trung chuyển phục vụ 
cho cả thị trường Nga và các nước ở 
biển Baltic với lưu lượng hàng hóa 
lớn, và cảng này cũng đã ra thông báo 
không tiếp nhận các lô hàng đến/đi từ 
Nga nên các hãng tàu phải điều chỉnh 
kế hoạch dỡ hàng.

Việc phải điều chỉnh lại các tuyến 
dịch vụ và xử lý các lô hàng liên quan 
đến Nga và Ukraine sẽ khiến các hãng 
tăng chi phí hoạt động ít nhất là đến 
khi xung đột được giải quyết.

Bên cạnh đó, các container chứa 
hàng xuất nhập khẩu của Nga sẽ phải 
nằm lại ở các cảng một thời gian và 
không được rút hàng sẽ giảm lượng 
vỏ container trên thị trường, góp phần 
làm cho tình trạng thiếu vỏ container 
tại một số quốc gia mạnh về xuất khẩu 
chậm được khắc phục. Việt Nam có 
thể chịu ảnh hưởng từ tình trạng này, 
dù không ở mức độ nghiêm trọng.

Cước vận tải sẽ khó hạ nhiệt

Đầu năm 2022, đã có một số dự 
đoán lạc quan khi tình trạng tắc 
nghẽn tại các cảng trên toàn cầu hạ 
nhiệt, rằng tắc nghẽn giảm sẽ khiến 

cho các con tàu khai thác hiệu quả 
hơn, vỏ container dồi dào hơn và qua 
đó, cước vận tải biển có thể hạ nhiệt, 
cho dù không giảm xuống mức trước 
đại dịch nhưng chí ít cũng không ở 
mức cao như trong năm 2021. Xung 
đột Nga – Ukraine xảy ra khiến cho 
triển vọng này trở nên mờ nhạt.

Nhiều hãng tàu lớn trên thế giới 
hiện đã từ chối các booking (đặt chỗ) 
đến/đi từ Nga, nhưng ảnh hưởng lên 
chuỗi cung ứng toàn cầu chắc chắn 
sẽ không giới hạn trong phạm vi lãnh 
thổ của Nga và Ukraine. Trong thông 
báo gửi đến cho khách hàng, hãng tàu 
Maersk cũng nhấn mạnh rằng, “tình 
hình như hiện nay sẽ ảnh hưởng đến 
các tuyến dịch vụ toàn cầu, chứ không 
chỉ giới hạn ở Nga”.

Các container lưu lâu ngày tại cảng 
cũng sẽ góp phần vào tình trạng này. 
Phát biểu trên Bloomberg, ông Gary 
Lau, Chủ tịch Hiệp hội Giao nhận 
và Logistics Hồng Kông, nhận định: 
“Xung đột càng kéo dài thì ảnh hưởng 
lên chuỗi logistics trên toàn châu Âu 
sẽ càng bị ảnh hưởng nặng nề hơn”.

Cước vận tải biển sẽ khó có thể hạ 
nhiệt trong thời gian tới, thậm chí nếu 
tình hình không được cải thiện hoặc 
chiến sự diễn biến phức tạp hơn, cước 
có thể sẽ lại tăng.

Trích: Thesaigontimes

UBND tỉnh Thái Bình vừa tổ chức 
trao giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư cho 2 dự án: Nhà máy 

vải túi khí Asahi Kasei Việt Nam và 
Nhà máy kéo sợi Hải Hà, với tổng vốn 
đầu tư gần 3.300 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy 

vải túi khí Asahi Kasei Việt Nam 
được xây dựng tại Khu công nghiệp 
Tiền Hải (huyện Tiền Hải) có tổng vốn 
đầu tư 906 tỷ đồng (40 triệu USD) 
do 3 nhà đầu tư Nhật Bản gồm: Công 
ty Asahi Kasei Corporation, Công ty 
Asahi Kasei Advance Corporation và 

Công ty TNHH Teijin Frontier tham 
gia góp vốn. Theo dự kiến, đến tháng 
4/2024 nhà máy sẽ được đi vào hoạt 
động chính thức, chuyên sản xuất vải 
nilon, hoàn thiện sản phẩm dệt và 
thực hiện dịch vụ gia công.

Dự án thứ 2 là dự án xây dựng 
nhà máy kéo sợi Hải Hà do Công ty 
TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà đầu tư 
tại xã Thụy Quỳnh (huyện Thái Thụy). 
Dự án có quy mô sản xuất 36.600 tấn 
sợi/năm với tổng mức đầu tư 2.368 
tỷ đồng; theo kế hoạch đến tháng 
9/2023 dự án hoàn thành giai đoạn 1 
và đến tháng 2/2025 sẽ hoàn thành 
toàn bộ dự án.

Hai dự án có tổng vốn gần 3.300 
tỷ đồng được trao giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư ngay trong những 
tháng đầu năm tại Thái Bình thể hiện 
nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, thu 
hút dòng vốn đầu tư của các doanh 
nghiệp, tập đoàn uy tín trong và ngoài 
nước của địa phương.

Nguồn: VITIC

Mới đây, Tổng công ty Tân Cảng 
Sài Gòn cho biết, giá xăng dầu 
liên tục tăng khiến chi phí đầu 

vào nhiên liệu, giá cước vận chuyển, 
xếp dỡ tại các cảng và ICD đều tăng. 
Do đó, từ ngày 01/4/2022 đơn vị buộc 
phải điều chỉnh giá cước vận chuyển 
container tăng 10 - 30% so với đơn 
giá hiện tại.

Cụ thể, tuyến vận chuyển từ cảng 

Đồng Nai đến cảng Cát Lái tăng 10%, 
tuyến vận chuyển từ các IDC đến Tân 
Cảng Cát Lái tăng cao nhất 30%.

Tại Bến xe miền Đông, hơn 10 đơn 
vị vận tải đã kê khai điều chỉnh tăng 
20% giá vé và áp dụng từ cuối tháng 
3/2022.

Theo các doanh nghiệp, lượng 
khách đi lại giảm hơn 50% so với 
cùng kỳ các năm, trong khi giá nhiên 

liệu tăng liên tục khiến doanh thu 
không đủ chi. Tương tự, nhiều đơn vị 
vận tải tại Bến xe miền Tây cũng đang 
kê khai điều chỉnh giá cước.

Nguồn: VITIC

Do tác động từ đại dịch Covid-19, nhiều cảng biển trên thế giới đã và đang ở trong tình trạng căng thẳng, 
nguy cơ tắc nghẽn cao, đặc biệt là các cảng trung chuyển lớn.

THÁI BÌNH: TRAO CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CHO 2 DỰ ÁN - 
NHÀ MÁY VẢI TÚI KHÍ VÀ NHÀ MÁY KÉO SỢI

NHIỀU ĐƠN VỊ VẬN TẢI KÊ KHAI ĐIỀU CHỈNH GIÁ CƯỚC
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SỐ LIỆU THỐNG KÊSỐ LIỆU THỐNG KÊ
1. SỐ LIỆU NHẬP KHẨU

Tháng 2 năm 2022, Việt Nam nhập khẩu bông đạt 
118,6 nghìn tấn, trị giá 301,7 triệu USD tăng 9,9% về 
lượng và 69,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Lượng xơ sợi nhập về Việt Nam là 80,6 nghìn tấn, giảm 
6,6%; trị giá 199,8 triệu USD tăng 14,7% so với cùng kỳ 
năm trước.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 2/2022, lượng bông 
nhập khẩu đạt 118,6 nghìn tấn, giảm 7,1% so với tháng 

trước. Lượng xơ, sợi dệt các loại nhập khẩu là 80,6 nghìn 
tấn, giảm 13,6% so với tháng trước.

Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất từ tổng cục Hải 
Quan, trong tháng 2/2022, Việt Nam đã nhập khẩu bông 
trị giá 301,7 triệu USD, giảm 4,4% so với tháng trước; 
nhập khẩu xơ-sợi trị giá 199,8 triệu USD, giảm 14%; nhập 

khẩu vải các loại trị giá 943,3 triệu USD, giảm 32,2%; 
nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may da giày giảm 22,1% 
so với tháng trước tương đương trị giá 439,4 triệu USD.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 2/2022, lượng xơ, sợi dệt các loại nhập khẩu khoảng 80,6 nghìn tấn, giảm 13,6% so 
với tháng trước, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.
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Theo số liệu sơ bộ trong tháng 2/2022, lượng bông nhập khẩu khoảng 118,6 nghìn tấn, giảm 7,1% so với tháng 
trước, nhưng tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 
bông trị giá 619,8 triệu USD, tăng 69,9% so với cùng kỳ 
năm trước; nhập khẩu xơ sợi dệt các loại trị giá 433,4 triệu 
USD tăng 14,7%; nhập khẩu vải các loại 2.338 triệu USD, 

tăng 23,5%; nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may da giày 
tăng 14% so với cùng kỳ năm trước tương đương trị giá 
1.007,4 triệu USD.

1.1. Dự báo giá nhập khẩu bông nguyên liệu sẽ tăng trong những 
tháng đầu năm 2022

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập 
khẩu bông về Việt Nam trong tháng 1/2022 đạt 127,66 
nghìn tấn, trị giá 315,48 triệu USD, tăng 16,4% về lượng 

và tăng 29,7% về trị giá so với tháng 12/2021, tăng 3,8% 
về lượng và tăng 60,7% về trị giá so với tháng 1/2021.

Tháng 1/2022, có 10 thị trường cung cấp bông nguyên 
liệu cho Việt Nam, tăng 01 thị trường so với tháng 1/2021. 
Trong đó, Ấn Độ đã vượt qua Mỹ và Brazil trở thành thị cung 
cấp bông lớn nhất cho Việt Nam, tiếp theo là Australia.

Nhìn chung, nhập khẩu bông nguyên liêu các loại từ     

các thị trường chính vào Việt Nam trong tháng 1/2022 
đều tăng so với tháng 1/2021 trừ thị trường Australia 
giảm 25,9%.

Đáng chú ý, nhập khẩu bông nguyên liệu các loại từ thị 
trường Mỹ, Argentina... tăng mạnh.

Nhập khẩu bông của Việt Nam từ các thị trường trong tháng 1/2022

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC
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1.2. Giá nhập khẩu xơ nguyên liệu tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021

Về giá: Giá bông nhập khẩu vào Việt Nam tháng 1/2022 
trung bình ở mức 2.471 USD/tấn, tăng 252 USD/tấn so với 
tháng 12/2021 và tăng 875 USD/tấn so với tháng 1/2021, 
tương đương tăng 11,4% so với tháng 12/2021 và tăng 
54,9% so với tháng 1/2021.

Giá bông nhập khẩu trung bình từ các thị trường trong 
tháng 1/2022 tăng hầu hết từ các thị trường. Trong đó, giá 
bông nguyên liệu nhập khẩu từ Bờ Biển Ngà thấp nhất đạt 
1.325 USD/tấn; tiếp đến là từ Indonesia đạt 1.467 USD/
tấn và giá bông nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Brazil 
đạt mức cao nhất với mức giá 2.807 USD/tấn.

Thị trường bông Việt Nam dự kiến sẽ vẫn diễn biến 
phức tạp với những thách thức mới trong bối cảnh tắc 

nghẽn logistics, sản xuất bị gián đoạn, chi phí vận chuyển 
cao và tình trạng thiếu nguyên liệu. Những yếu tố này tiếp 
tục làm tăng chi phí đầu vào và làm mất cân đối giữa cung 
và cầu. Theo đó, người tiêu dùng có thể chịu mức giá cao 
hơn và các công ty sản xuất có mức biên độ lợi nhuận bị 
thu hẹp.

Cùng với đó, giá bông toàn cầu sau khi tăng trưởng 
mạnh trong năm 2021, sẽ dần tìm được điểm cân bằng và 
ổn định trong năm 2022. Dự báo, giá bông nhập khẩu vào 
Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trong nửa đầu năm 2022, nhưng 
khả năng cao sẽ điều chỉnh vào nửa cuối năm 2022.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, lượng xơ 
nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 1/2022 
đạt 33,41 nghìn tấn, trị giá 46,01 triệu USD, giảm 26,9% 

về lượng và giảm 23,4% về trị giá so với tháng 12/2021, 
và giảm 21,4% về lượng, giảm 6,9% về trị giá so với       
tháng 1/2021.

Giá nhập khẩu bông từ các thị trường trong tháng 1/2022

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Tháng 1/2022, Việt Nam nhập khẩu xơ nguyên liệu 
từ 20 thị trường chính, tăng 3 thị trường so với tháng 
1/2021. Trung Quốc là thị trường cung cấp xơ nguyên liệu 
lớn nhất cho thị trường Việt Nam, lượng nhập khẩu tháng 
1/2022 đạt 14,85 nghìn tấn, trị giá đạt 19,68 triệu USD, 
giảm 27,1% về lượng và giảm 7% về trị giá so với tháng 
12/2021; so với tháng 1/2021 giảm 21,3% về lượng và 
giảm 6,8% về trị giá.

Tiếp theo, nhập khẩu xơ nguyên liệu từ thị trường Thái 
Lan đứng vị trí thứ 2 đạt 4,32 nghìn tấn, trị giá đạt 5,82 

triệu USD, giảm 8,2% về lượng nhưng tăng 40,1% về trị 
giá so với tháng 12/2021; giảm 9,3% về lượng nhưng tăng 
6,6% về trị giá so với cùng kỳ tháng 1/2021.

Nhìn chung trong tháng 1/2022, các thị trường cung 
cấp xơ nguyên liệu chính cho Việt Nam đều giảm.

Đáng chú ý, lượng nhập khẩu xơ nguyên liệu từ một 
số thị trường tăng rất mạnh trong tháng 1/2022 như từ 
Indonesia tăng 101%, đạt 3,77 nghìn tấn; từ Ấn Độ tăng 
187,8%, đạt 2,25 nghìn tấn.

Về giá: Tháng 1/2022, giá xơ nguyên liệu nhập khẩu về 
Việt Nam đạt trung bình 1.377 USD/tấn, tăng 4,7% so với 
tháng 12/2021 và tăng 18,4% so với tháng 1/2021. Trong 
đó, giá xơ nguyên liệu nhập khẩu từ Ấn Độ thấp nhất đạt 
1.081 USD/tấn; tiếp đến là từ Indonesia đạt 1.231 USD/
tấn. Giá nhập khẩu cao nhất là từ thị trường Hy Lạp với 
mức giá 3.259 USD/tấn.

Giá nhập khẩu xơ nguyên liệu trong tháng 1/2022 tăng 
trở lại kể từ khi lập đỉnh vào tháng 6/2021. Dự báo, trong 
những tháng tới giá nhập khẩu xơ nguyên liệu có thể giảm 
nhẹ nhưng vẫn giữ ở mức cao.

Nhập khẩu xơ của Việt Nam từ các thị trường trong tháng 1/2022

Nguồn: VITIC
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Giá nhập khẩu xơ từ các thị trường trong tháng 1/2022

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Tháng 2/2022, lượng xơ, sợi dệt các loại Việt Nam xuất khẩu đạt 132,4 nghìn tấn, trị giá 444 triệu USD giảm 4,5% 
về lượng nhưng tăng 30% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu xơ, sợi trong tháng 2/2022 đạt trị giá 444 
triệu USD, giảm 6,3% so với tháng trước; xuất khẩu vải 
đạt trị giá 179,4 triệu USD, giảm 28,7%; nguyên phụ liệu 

dệt may da giày với giá trị 142,2 triệu USD, giảm 29%; 
xuất khẩu vải kỹ thuật giảm 3,9% tương đương trị giá                
71,6 triệu USD.

2. SỐ LIỆU XUẤT KHẨU
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Lượng xơ, sợi xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 2/2022 đạt 132,4 nghìn tấn, trị giá 444 triệu USD, giảm 8,2% về 
lượng, giảm 6,3% về trị giá so với tháng trước.

Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 2/2022 đạt 2,057 tỷ USD, giảm 42,4% so với tháng trước. 

Những thông tin và số liệu thống kê sử dụng trong bản tin được thu thập từ nhiều nguồn 
gồm Tổng Cục Hải quan, Tổng Cục Thống kê, VITIC, Trung tâm Thương mại Quốc tế... 

Thông tin trong bản tin chỉ mang tính tham khảo. Các ước tính, dự báo có giá trị đến 
ngày ra báo cáo và có thể thay đổi bởi những biến động thị trường.

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

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 2/2022, xuất khẩu hàng dệt may đạt 2,057 tỷ USD giảm 42,4% so với tháng trước, 
nhưng tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021.

Hai tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu xơ, sợi 
đạt trị giá 917,9 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 
trước; xuất khẩu vải đạt trị giá 430,7 triệu USD, tăng 

28,7%; nguyên phụ liệu dệt may da giày với giá trị 342,5 
triệu USD, tăng 18,3%; xuất khẩu vải kỹ thuật tăng 39,5% 
tương đương trị giá 146,1 triệu USD.
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Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu mặt 
hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam trong tháng 1/2022 đạt 
144,2 nghìn tấn, kim ngạch 473,7 triệu USD, tăng 16,4% 

về lượng, nhưng giảm 11,4% về kim ngạch so với tháng 
12/2021; giảm 12,3% về lượng, nhưng tăng 20,1% về kim 
ngạch so với tháng 1/2021.

Giá xuất khẩu trung bình mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt 
Nam trong tháng 1/2022 đạt 3.285 USD/tấn, giảm 23,9% 
so với tháng 12/2021, nhưng tăng 37% so với tháng 
1/2021.

Thời gian gần đây, giá nguyên liệu sản xuất xơ, sợi dệt 
thế giới giảm, điều này đã khiến giá xơ, sợi xuất khẩu của 
Việt Nam cũng giảm trong tháng 1/2022.

Giá xuất khẩu xơ, sợi dệt giảm trong tháng đầu năm 2021

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Giá xuất khẩu xơ, sợi dệt sang các thị trường trong tháng 1/2022

Trong tháng 1/2022, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu xơ, 
sợi dệt sang thị trường Trung Quốc, chiếm 44,1% tổng 
lượng cũng như tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng xơ, 
sợi dệt của Việt Nam; Tiếp đến là thị trường Hàn Quốc, 
chiếm 11% tổng lượng và chiếm 12,4% tổng kim ngạch 
xuất khẩu.

Do giá xuất khẩu giảm nên mặc dù lượng xơ, sợi dệt 
xuất khẩu sang hai thị trường trên tăng so với tháng cuối 
năm 2021, nhưng kim ngạch xuất khẩu lại giảm, với tốc độ 
giảm lần lượt là 17,5% và 14,4%.

So với tháng 1/2021, xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam 
sang hai thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc trong tháng 

1/2022 đều giảm về lượng nhưng tăng về kim ngạch xuất 
khẩu, trong đó xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm 
24,9% về lượng nhưng tăng 0,9% về kim ngạch; xuất khẩu 
xơ, sợi dệt sang thị trường Hàn Quốc giảm 6,5% về lượng 
nhưng tăng 29,1% về kim ngạch.

Đáng chú ý, xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam sang 
thị trường Bangladesh trong tháng đầu năm 2022 tăng 
233,9% về lượng và tăng 292,6% về kim ngạch so với 
tháng 1/2021.

Nguồn: VITIC

Thị trường xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam trong tháng 1/2022
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Bộ Nông Nghiệp Mỹ USDA đã 
công bố các chỉ số ước lượng 
đầu tiên cho vụ 2022/23 trong 

Diễn Đàn Triển Vọng Kinh Tế Thường 
Niên vào ngày 24 tháng Hai. Các chỉ 
số ước lượng chỉ ra rằng sản lượng 
toàn cầu sẽ tăng (+3,2%, đạt 124,0 
triệu kiện), lượng tiêu thụ cũng sẽ 
tăng (+1,7%, đạt 126,5 triệu kiện) và 
tồn kho cuối kỳ sẽ giảm (-3,2%, còn 
64,6 triệu kiện).

Trong cùng ngày USDA công bố 
các chỉ số ước lượng, Nga đã tiến 
hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, 
và diễn biến trên đã ngay lập tức làm 
cho những con số dự báo bị thay đổi. 
Tác động lớn nhất của xung đột nêu 
trên là tình hình giá cả hàng hóa biến 
động rất mạnh. Quan ngại về việc 
chuỗi cung ứng có thể đứt gãy từ 
tình hình căng thẳng trên và các lệnh 
trừng phạt đã làm giá cả tăng lên.

Cả Nga và Ukraine đều nằm trong 
danh sách 10 nhà sản xuất lúa mì, 
ngô và đậu nành lớn nhất thế giới. 
Tuy nhiên, hai quốc gia này có vai trò 
quan trọng nhất đối với thị trường lúa 
mì (chiếm 15% sản lượng lúa mì toàn 
thế giới, sản lượng ngô và đậu nành 
chỉ chiếm dưới 5%). Giá lúa mì đã 
tăng 35% so với thời điểm trước xung 
đột. Giá ngô cũng tăng nhẹ (+8%). 
Giá đậu nành cũng tăng trong tháng 
Một và tháng Hai, nhưng không biến 
động mạnh trong thời điểm xung đột.

Giá bông cũng chịu áp lực giảm 
giá từ xung đột vũ trang, và có thể sẽ 
ảnh hưởng đến diện tích gieo trồng. 
Khi mà giá bông đang cao và hấp dẫn 
hơn so với giai đoạn trước, việc giá các 
nông sản khác tăng làm giảm lợi thế 
của bông. Điều này có thể làm cho 
diện tích gieo trồng bông không tăng 
như dự báo vài tuần trước.

Những hàng hóa khác cũng trải 
qua nhiều biến động có liên quan đến 
năng lượng. Khí đốt là hàng hóa xuất 
khẩu chủ lực của Nga, và giá khí đốt 

Khi mà cả thế giới thắt chặt chi tiêu, tăng trưởng kinh tế và nhu cầu về bông có thể sẽ giảm

3. BÁO CÁO BÔNG TOÀN CẦU đã cao từ trước khi xung đột nổ ra. Khí 
đốt có chứa một thành phần (đạm) 
được dùng trong sản xuất phân bón. 
Giá phân bón cũng đã cao từ trước 
xung đột. Khi xung đột xảy ra, giá các 
sản phẩm này được dự kiến vẫn sẽ ở 
mức cao, và nguồn cung có thể sẽ hạn 
chế. Giá phân bón cao và nguồn cung 
hạn hẹp có thể sẽ ảnh hưởng đến tất 
cả các nông sản và có thể làm giảm 
năng suất nếu nguồn cung vẫn còn 
hạn chế.

Dầu thô là một hàng hóa liên quan 
đến năng lượng nữa đang gặp phải 
tình hình hỗn loạn. Giá dầu hiện tại 
đang ở mức gần $130/thùng (dầu 
Brent), cao gần gấp đôi so với mức giá 
vào tháng 12 ($74/thùng). 

Giá dầu tăng cao sẽ tạo áp lực làm 
tăng giá polyester, nhưng tác động 
lớn hơn đến thị trường bông có thể 
đến từ nhu cầu tiêu dùng. Dầu và khí 
đốt được sử dụng để sưởi ấm, phát 
điện, và vận tải, nó đóng vai trò thiết 
yếu để nền kinh tế có thể vận hành và 
người dân có thể sinh sống trên toàn 
thế giới. 

Các nguồn nguyên liệu thay thế 
thường không có sẵn. Điều này có 
nghĩa là chi phí nguyên liệu tăng sẽ 

được chuyển sang cho người tiêu 
dùng, và khi mà ngân sách dành các 
mặt hàng thiết yếu liên quan đến 
năng lượng tăng, ngân sách tiêu dùng 
cho những sản phẩm ít thiết yếu hơn 
như quần áo và sản phẩm gia dụng sẽ 
ít đi. Thêm vào đó, quan ngại về việc 
xung đột sẽ leo thang làm cho người 
tiêu dùng cẩn trọng hơn với chi tiêu và 
tăng cường tiết kiệm.

Khi mà cả thế giới thắt chặt chi 
tiêu, tăng trưởng kinh tế và nhu cầu 

về bông có thể sẽ giảm. Trước xung 
đột, các nền kinh tế trên toàn thế giới 
đã sắp phải đối mặt với những thách 
thức từ lạm phát, việc ngưng các gói 
kích thích kinh tế và lãi suất tăng.

Nguồn: CI – VCOSA tổng hợp

Nguồn: CI – VCOSA tổng hợp
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