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	� Giá	nhập	khẩu	bông	nguyên	liệu	tiếp	tục	tăng	mạnh

	� Giá	nhập	khẩu	sợi	nguyên	liệu	giảm	nhẹ

	� Nhập	khẩu	xơ	nguyên	liệu	sẽ	giảm	trong	những	tháng	tới

	� Giá	xuất	khẩu	mặt	hàng	xơ,	xợi	dệt	có	xu	hướng	giảm

	� Đơn	hàng	dệt	may	tăng	nhưng	tỷ	suất	lợi	nhuận	giảm

	� Chuyên	gia	kinh	tế	dự	báo	chỉ	số	giá	tiêu	dùng	năm	nay	tăng	
4-4,5%	và	tăng	5-5,5%	vào	2023

Theo số liệu của Tổng cục Hải 
quan, xuất khẩu hàng dệt 
may trong quý 1 đã đạt 8,8 

tỷ USD, tăng gần 23% so với cùng 
kỳ năm trước, đây là mức tăng so 
với cùng kỳ cao nhất trong 10 năm 
trở lại đây. 

Kim ngạch xuất khẩu tăng 
mạnh, nhưng không đồng nghĩa 
với lợi nhuận tăng trưởng tương 
ứng. Đây cũng là bài toán đặt ra với 
ngành dệt may hiện nay khi đang 
có nhiều diễn biến khó lường trên 
toàn cầu.

Dù đơn hàng đi thị trường châu 
Âu đang tăng trưởng tốt, nhưng 
việc sản xuất vẫn hạn chế. Chính 
sách “Zero COVID-19” từ Trung 
Quốc khiến việc cung cấp xơ sợi từ 
đối tác bị gián đoạn, vì vậy doanh 

nghiệp cũng chưa thể tăng sản 
xuất như kỳ vọng. Trong khi đó, chi 
phí vận chuyển ước tính đã tăng 
khoảng 30% so với trước.

Trung Quốc hiện đang là thị 
trường cung cấp nguyên liệu quan 
trọng cho dệt may trong nước. Vì 
vậy, để ổn định sản xuất, nhiều 
doanh nghiệp phải tính phương án 
tìm thị trường thay thế.

Dệt may cũng là nhóm hàng 
đóng góp nhiều nhất cho tăng 
trưởng xuất khẩu quý 1, với gần 
14% kim ngạch tăng thêm. Ở góc 
độ tích cực, hiện nay các hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới đang 
phát huy hiệu quả. 

Việt Nam cũng có lợi thế trong 
xu hướng chuyển đơn hàng. Tuy 
nhiên, các yếu tố như: xung đột 

Nga - Ukaine, chi phí đầu vào sản 
xuất tăng, chi phí logistics… sẽ 
khiến các doanh nghiệp phải đau 
đầu để duy trì lợi nhuận.

Trích: VTV

Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, nhưng không đồng nghĩa với  
lợi nhuận tăng trưởng tương ứng. Đây cũng là bài toán đặt ra với 
ngành dệt may hiện nay khi đang có nhiều diễn biến khó lường trên 
toàn cầu.

 � Sản lượng bông niên vụ 2022-23 của Bangladesh 155.000 
kiện: USDA

 � Xuất khẩu bông của Pakistan sang Trung Quốc được cải thiện 
bất chấp đại dịch

 � Trung Quốc: Ngành công nghiệp xơ hóa học sẽ phát triển như 
thế nào trong 5 năm tới? Sản lượng xơ có thể phân hủy khả 
năng sẽ tăng trung bình >20% hàng năm

 � Nguy cơ khủng hoảng lương thực thực phẩm toàn cầu

TIN TRONG NƯỚC

Đơn hàng dệt may TĂNG nhưng tỷ suất lợi nhuận GIẢM

TIN QUỐC TẾ

ĐIỂM TIN THƯƠNG MẠI

TIN CHUYÊN NGÀNH
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Dự thảo nêu rõ các mục 
tiêu phát triển của ngành  
công nghiệp xơ hóa học, đến 

năm 2025:
Giá trị gia tăng công nghiệp 

trên quy mô chỉ định của các doanh 
nghiệp xơ hóa học có tốc độ tăng 
trưởng bình quân hàng năm là 5%, 
tỷ trọng sản lượng xơ hóa học trên 
thế giới về cơ bản ổn định.

Năng lực đổi mới liên tục được 
nâng cao, cường độ đầu tư cho 
R&D (Nghiên cứu và Phát triển) 
của ngành đạt 2%, năng lực sản 
xuất và chế biến xơ hiệu suất cao 
có thể đáp ứng được nhu cầu chiến 
lược quốc gia.

Chuyển đổi số đã đạt được 
những kết quả đáng kể. Tỷ lệ thâm 
nhập kỹ thuật số vào hoạt động và 
quản lý doanh nghiệp đạt 80%, tỷ 
lệ kiểm soát số các quy trình quan 
trọng đạt 80%.

Không ngừng cải tiến hệ thống 
sản xuất xanh, tỷ lệ xơ thân thiện 
môi trường (green fiber) tăng hơn 
25%, sản lượng xơ hóa học có 
nguồn gốc sinh học (bio-based) 
và nguyên liệu xơ có thể phân hủy 
tăng hơn 20% hàng năm, mật độ 

sử dụng và quy mô toàn diện của 
nguồn chất thải đã được mở rộng 
hơn, cường độ phát thải carbon  
của ngành công nghiệp đã giảm 
đáng kể.

Hình thành nhóm doanh 
nghiệp dẫn đầu, có năng lực cạnh 
tranh mạnh mẽ; xây dựng hệ thống 
công nghiệp xanh, hiện đại cao 
cấp, thông minh; xây dựng toàn 
diện đất nước mạnh về xơ hóa học.

Dự thảo cũng đề xuất đẩy 
nhanh sự phát triển của xơ hóa học 
bio-based và nguyên liệu xơ có thể 
phân hủy: cải thiện độ tinh khiết 
của các monomer và nguyên liệu 
thô từ xơ hóa học bio-based; đẩy 
nhanh việc tích hợp các loại xơ ổn 
định, hiệu quả cao và tiêu thụ năng 
lượng thấp; hoàn thiện bộ công 
nghệ và thiết bị để có được quy mô 
sản xuất lớn với chi phí thấp. Hỗ trợ 
xơ polyester béo (aliphatic) có thể 
phân hủy và các vật liệu xơ có thể 
phân hủy khác để xử lý các sự cố 
thiết bị kỹ thuật quan trọng, phá bỏ 
nút thắt kỹ thuật trong khâu chuẩn 
bị nguyên liệu và trùng hợp hiệu 
quả, tăng cường đánh giá hiệu suất 
của xơ có thể phân hủy và hướng 

dẫn các ứng dụng ở hạ nguồn.

1. Nguyên liệu xơ hóa học bio-
based. Chuyển từ sợi Lyocell 
sang bột giấy, dung môi, chất 
liên kết ngang cho sợi Lyocell 
và các monomer biobased 
như sợi 1,3-propanediol, axit 
succinic, 1,4-butanediol, axit 
furandicarboxylic, lactide tinh 
khiết nhẹ, v.v… Công nghệ 
chuẩn bị nguyên liệu hiệu quả 
cao.

2. Xơ hóa học bio-based. Cải 
tiến các công nghệ chính để 
sản xuất Lyocell quy mô lớn, 
sợi axit polylactic, sợi polyamit 
gốc sinh học, sợi trimethylene 
terephthalate, sợi polyethylene 
furandicarboxylate, sợi rong 
biển và sợi chitosan. Nghiên 
cứu các công nghệ sản 
xuất xanh cho sợi Cellulose  
như phương pháp dung môi 
lỏng ion (phương pháp ILS) 
và phương pháp urê nhiệt độ 
thấp.

3. Vật liệu sợi phân hủy. Khắc 
phục PBAT (đồng trùng 
hợp của butylene adipate 
và terephthalate), PBS 
(polybutylene succinate), 
PHBV (polyhydroxybutyrate 
valerate), polyester dựa trên 

FDCA (polyester dựa trên 
axit Furandicarboxylic), PHA 
(este axit béo polyhydroxy), 
PCL (polycaprolactone) và 
các chế phẩm khác các công 
nghệ. Thực hiện có trật tự 
việc công nghiệp hóa và ứng 
dụng các vật liệu như poly-
3-hydroxyalkanoate (PHA) 
và polybutylen succinate-
co-butylene terephthalate 
(PBST).

Ngoài ra, Dự thảo cũng đề 
xuất thúc đẩy quá trình chuyển 
đổi xanh và giảm phát thải 
carbon của ngành công nghiệp xơ  
hóa học:

1. Thúc đẩy phát triển việc tiết 
kiệm năng lượng và giảm phát 
thải carbon. Khuyến khích các 
doanh nghiệp tối ưu hóa cơ cấu 
năng lượng, mở rộng tỷ trọng 
ứng dụng năng lượng mới như 
phong điện (điện gió), quang 
điện (điện mặt trời), loại bỏ dần 
các lò đốt than, lò sưởi. Xây 
dựng lộ trình đạt đỉnh khí thải 
carbon trong ngành này từ đó 
làm rõ lộ trình thực hiện giảm 
carbon; tăng cường nghiên 
cứu và phát triển các quy trình 
và thiết bị xanh; tăng cường 
chuyển đổi công nghệ sản xuất 
sạch và thúc đẩy tiết kiệm năng 
lượng và các công nghệ giảm 
phát thải. Đẩy nhanh việc xây 
dựng các nhà máy xanh, sản 
phẩm xanh, chuỗi cung ứng 
xanh và công viên xanh trong 
ngành xơ hóa học; tiến hành 
xây dựng các doanh nghiệp sử 
dụng hiệu quả nước và năng 
lượng; khuyến khích việc đánh 
giá lượng khí thải carbon và 
xây dựng trách nhiệm xã hội.

2. Nâng cao mức độ tái chế. 
Hiện thực hóa việc sản xuất 
Polyester tái chế hóa học với 
quy mô lớn và chi phí thấp, 
đồng thời thúc đẩy R&D và 
công nghiệp hóa các công 
nghệ quan trọng như Nylon 
tái chế, Polypropylene tái chế, 
Spandex tái chế, Acrylic tái 
chế, Viscose tái chế và sợi hiệu 
suất cao tái chế. Thúc đẩy các 
bước đột phá quan trọng về 
công nghệ và phát triển công 
nghiệp trong việc tận dụng giá 

trị cao của vải thừa, tăng cường 
tái chế quân phục, đồng phục 
học sinh, đồng phục cảnh sát, 
công cụ và các loại đồng phục 
khác v.v. đã qua sử dụng, đồng 
thời khuyến khích các doanh 
nghiệp sản xuất có liên quan 
thiết lập hệ thống tái chế.

3. Xóa bỏ lạc hậu theo quy định 
và Pháp luật. Hạn chế nghiêm 
ngặt về hiệu suất năng lượng, 
cải tiến hệ thống tiêu chuẩn 
sản xuất xanh của ngành xơ 
hóa học, thúc đẩy loại bỏ các 
quy trình sản xuất lạc hậu và 
thiết bị tiêu hao nhiều nước, 
năng lượng, và phát thải cao 
theo quy định và Pháp luật, 
nhằm tối ưu hóa khoảng không 
cho kết cấu bộ chuyển đổi 
nguồn điện. Tăng cường thực 
hiện các điều kiện tiêu chuẩn 
đối với ngành xơ Cellulose tái 
sinh (visco) và ngành xơ hóa 
học tái chế (polyester), công 
bố các quy chuẩn và thực 
thi nghiêm ngặt các yêu cầu 
về tiêu thụ năng lượng, tiêu 
thụ nguyên liệu, bảo vệ môi 
trường, an toàn và chất lượng.

4. Đẩy mạnh công nghệ và thiết 
bị sản xuất sạch. Thúc đẩy 
công nghệ tận dụng nhiệt phát 
thải của nhà máy Polyester; 
công nghệ phát điện nhiệt thải 
PTA; công nghệ xử lý khí thải 
nồng độ thấp xơ Cellulose 
tái sinh; công nghệ sản xuất 
xơ Cellulose tái sinh-thu hồi 
dung dịch kiềm và chiết xuất 
Hemicellulose, công nghệ tiết 
kiệm năng lượng và giảm phát 
thải Nylon-6, Nylon Filament, 
Spandex khô. Thúc đẩy công 
nghệ sản xuất khép kín, liên 

tục và tự động hóa, giảm lượng 
dung môi hữu cơ. Thúc đẩy 
việc sử dụng các nguyên liệu 
thô và phụ liệu có hàm lượng 
VOCs thấp (hoặc non-VOCs) 
để nâng cao mức độ kiểm soát 
ô nhiễm.

5. Đột phá trong công nghệ tái 
chế. Thực hiện nghiên cứu 
xác định và phân tách các 
thành phần dệt thải, cải tiến 
công nghệ chính để tái chế 
Polypropylene và xơ hiệu suất 
cao, tạo bước đột phá trong 
công nghệ tái sinh hóa học 
Polyester và Nylon, công nghệ 
tái sinh xơ Acrylic và Spandex, 
tái chế chất thải dệt bông/xơ 
Cellulose tái sinh và công nghệ 
xanh công nghiệp hóa bột giấy. 
Thúc đẩy sản xuất xơ Polyester 
filament tái sinh thông qua 
quy trình kéo sợi trực tiếp từ 
các mảnh vỏ chai với quy mô 
lớn và chất lượng cao.

6. Xây dựng hệ thống sản xuất 
xanh. Khuyến khích các doanh 
nghiệp hạ nguồn trong chuỗi 
kéo sợi, dệt vải, quần áo, dệt 
gia dụng và các ngành công 
nghiệp khác tham gia chứng 
nhận sản phẩm xơ sợi xanh; 
thúc đẩy việc xây dựng nền 
tảng đáng tin cậy cho các sản 
phẩm xơ sợi xanh; cải thiện 
số lượng và chất lượng nguồn 
cung cấp xơ sợi xanh. Phát 
triển một nhóm các doanh 
nghiệp sử dụng thiết kế xanh, 
các doanh nghiệp tiêu chuẩn 
nhà máy xanh và các doanh 
nghiệp chuỗi cung ứng xanh.

Nguồn: Chemical 365, Chemical 
Fiber State_Minh Uyên biên dịch

Trung Quốc: Ngành công nghiệp 
xơ hóa học sẽ phát triển như thế 
nào trong 5 năm tới?

Sản lượng xơ có thể phân hủy 
khả năng sẽ tăng trung bình 
>20% hàng năm 

Ngày 21 tháng 4, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin đã công 
bố Dự thảo Chiến lược do Bộ này và Ủy ban Cải cách và Phát triển 
Quốc gia về Phát triển chất lượng cao ngành công nghiệp xơ hóa học 
đề xuất. Dự thảo cho biết đến năm 2025, mục tiêu sản lượng xơ hóa 
học có nguồn gốc sinh học và nguyên liệu xơ có khả năng phân hủy 
sẽ tăng hơn 20% hàng năm.
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Sản lượng bông niên vụ 2022-23 của Bangladesh 155.000 kiện: USDA

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ 
(USDA) dự báo sản lượng 
bông trong niên vụ 2022-23 

của Bangladesh ở mức 155.000 
kiện, tăng 2,6% so với vụ 2021-22, 
với nhập khẩu là 8,9 triệu kiện. 

Dự báo diện tích thu hoạch 
bông trong vụ này là 46.000 ha, 
tăng 2,2% so với vụ 2021-2022. 
Năm 2021, bông Ấn Độ chiếm 
29% thị phần, tiếp theo là Brazil, 
Benin và Hoa Kỳ.

Theo USDA, diện tích thu hoạch 
của nước này đang tăng lên nhờ sự 
hỗ trợ từ dịch vụ khuyến nông của 
Ban Phát triển Bông (CDB) của Bộ 
Nông nghiệp và mang lại lợi nhuận 
kinh tế tương đối cao.

USDA ước tính diện tích và sản 
lượng thu hoạch bông trong vụ 
2021-22 lần lượt là 45.000 ha và 
151.000 kiện.

Bông sản xuất trong nước chỉ 
chiếm chưa đến 2% tổng lượng 
bông tiêu thụ của cả nước. Tổng 
diện tích trồng bông ở Bangladesh 
chỉ bằng 0,55% trong tổng số 8,1 
triệu ha đất canh tác của nước này.

Xuất khẩu quần áo may sẵn 
(RMG) của Bangladesh đạt mức 
cao nhất mọi thời đại là 35,81 tỷ 
USD vào năm 2021. Giá trị xuất 
khẩu hàng dệt kim đạt 19,6 tỷ USD 
và sản phẩm dệt thoi là 16,21 tỷ 

USD, tăng lần lượt là 37,72% và 
22,45% so với năm 2020.

Trong năm 2021, Bangladesh 
trở thành nhà xuất khẩu RMG lớn 
thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc. 
Năm 2020, đại dịch COVID-19 đã 
ảnh hưởng bất lợi đến xuất khẩu 
RMG của Bangladesh, khiến quốc 
gia này tụt hậu so với Việt Nam. 

Tổng kim ngạch xuất khẩu của 
RMG đạt 27,45 tỷ USD, giảm gần 
17% so với năm trước; tuy nhiên, 
các nhà máy RMG ở Bangladesh 
bắt đầu nhận thấy đơn đặt hàng từ 
châu Âu và Mỹ tăng lên trong quý 
2 năm 2021 khi nền kinh tế châu 
Âu và Mỹ phục hồi.

Bangladesh nhập khẩu số 
lượng lớn vải và cũng xuất khẩu 
với số lượng hạn chế. Trong cả 
năm 2021, xuất khẩu vải của 
Bangladesh theo mã HS 5208 và 
5209 đạt trị giá 27,83 triệu USD, 
giảm 40,6% so với năm trước.

Tổng nhập khẩu vải cho cả năm 
2021 cũng giảm xuống 1,8 tỷ USD 
từ 2,6 tỷ USD cho cả năm 2020 
do Bangladesh nhập khẩu nhiều  
sợi hơn.

Tiêu thụ bông trong vụ 2022-
23 tiếp tục tăng. USDA dự báo 
tổng tiêu thụ bông thô trong nước 
ở mức 9,31 triệu kiện, tăng 5,6% so 
với ước tính chính thức của USDA 
cho vụ 2021-22.

Ước tính tiêu thụ bông thô 
trong nước trong vụ 2021-22 ở 
mức 9 triệu kiện, cao hơn 2,27% so 
với ước tính chính thức của USDA.

USDA dự báo tiêu thụ sợi và 
vải vụ 2022-23 lần lượt ở mức 
960.000 tấn và 6,4 tỷ mét. Đối với 
vụ 2021-22, ước tính tiêu thụ sợi 
và vải lần lượt là 950.000 tấn và 
6,3 tỷ mét.

Nhập khẩu bông của Bangla-
desh tiếp tục tăng ổn định. USDA 
dự báo nhập khẩu bông vụ 2022-
23 ở mức 8,9 triệu kiện, tăng 7,2% 
so với ước tính chính thức của 
USDA vụ 2021-22, với giả định 
nhu cầu về sợi và vải từ ngành 
RMG ngày càng tăng.

Nguồn: F2F 
Ngọc Trâm biên dịch

Các chuyên gia bông Pakistan 
bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển 
của các ngành công nghiệp liên 
quan đến bông địa phương và 
xuất khẩu sợi sang Trung Quốc 
và phần còn lại của thế giới, vốn 
đang tăng lên hàng năm bất 
chấp đại dịch COVID-19.

Theo Tổng cục Hải quan  
Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa (GACC), Trung Quốc đã 

nhập khẩu sợi cotton trị giá hơn 
168 triệu USD từ Pakistan trong ba 
tháng đầu năm nay. Trong quý đầu 
tiên của năm 2022, sợi cotton đơn 
chưa chải kỹ (mã HS 52051200), 
có tỷ trọng 85% trở lên, đã vượt 
133 triệu USD.

Dữ liệu cũng cho thấy xuất 
khẩu sợi cotton của Pakistan (mã 
HS 52051100) sang Trung Quốc 
đạt 33,3 triệu USD so với 34,06 
triệu USD cùng kỳ năm ngoái.  
Xuất khẩu sợi cotton xe chưa chải 
kỹ (mã HS 52053200) sang Trung 
Quốc đạt 1,5 triệu USD trong quý 
đầu tiên của năm 2022.

Trong quý đầu tiên của năm 
2022, hơn 51.147,28 tấn sợi cotton 
đã được nhập khẩu từ Pakistan.  
Do bị ảnh hưởng bởi COVID-19, 
nhập khẩu sợi cotton năm ngoái 
cao hơn cả về số lượng và giá trị.

Tiến sĩ Tassawar Hussain 

Malik, Giám đốc Ủy ban Bông 
Trung ương của Pakistan thuộc  
Bộ An ninh Lương thực Quốc gia 
và Nghiên cứu (PCCC), nói với 
China Economic Net rằng giá là lý 
do chính cho xuất khẩu sợi cotton, 
cả nông dân và nhà xuất khẩu đều 
nhận được lợi thế về giá tốt từ 
Trung Quốc. Ông nói thêm rằng 
Pakistan có bông chất lượng hàng 
đầu vì hái thủ công đảm bảo chất 
lượng bông.

Giá tối thiểu được phê duyệt vào 
năm ngoái là 5.500 Rupee/40kg 
và năm nay Hiệp hội Bông đề xuất 
8.000 Rupee để duy trì nguồn cung 
trong nước khi ngành dệt may của 
Pakistan đang bùng nổ và nhu cầu 
nội địa tăng lên”, ông nói.

Ông cũng cho biết thêm rằng 
nguồn gen của hai nước đều bổ 
sung cho nhau. Công nghệ Trung 
Quốc và các loại hạt giống mới có 
thể giúp cải thiện ngành sản xuất 
bông của Pakistan.

Các chuyên gia cho rằng bảo 
vệ thực vật bông vẫn là một cuộc 
khủng hoảng lớn trong sản xuất 
bông mà các nhà chức trách cần 
phải xem xét nghiêm túc, trong khi 
khoảng 20% sản lượng bông/vụ bị 
mất hàng năm. 

Họ nói rằng trong 5 năm qua, 
cây bông bị thiệt hại vì những 
nguyên nhân như: sâu đục quả 

màu hồng (pink bollworm - PBW) 
10-15%, ruồi trắng 10-12%, côn 
trùng khác 5-6%, bệnh sâu cuốn lá 
(CLCuD) 10-15%, sâu bệnh phức 
tạp 40-45%.

Các chuyên gia cho biết đợt tấn 
công của sâu đục quả màu hồng 
năm ngoái rất nghiêm trọng, với 
thiệt hại ít nhất 200 kg mỗi mẫu 
Anh, tương đương với khoảng 1,5 
triệu kiện. Cần phải tối ưu hóa công 
nghệ hạt giống kháng côn trùng và 
tăng cường hệ thống bảo vệ thực 
vật cấp tỉnh và quốc gia, trong khi 
lượng mưa lớn liên tục trong năm 
2019 và 2020 đã gây ra các vấn 
đề thoát nước ở tỉnh Sindh, nơi 
khoảng 1 triệu kiện hạt được trồng 
hàng năm bị hư hại.

Họ nói thêm rằng Pakistan và 
Trung Quốc nên hợp tác cùng nhau, 
đặc biệt về các vấn đề bảo vệ thực 
vật ở Pakistan như sâu bệnh. Biến 
đổi khí hậu và các đợt nắng nóng 
khắc nghiệt đang ảnh hưởng đến 
vụ bông năm nay, vì vậy họ nên sử 
dụng bông từ Trung Quốc và bông 
từ Pakistan để tạo ra giống mới.

Các chuyên gia cũng cho biết 
thêm rằng nếu công nghệ và hạt 
giống của Trung Quốc được sử 
dụng ở Pakistan, việc trồng trọt có 
thể mang lại kết quả.

Nguồn: UrduPoint Network 
Ngọc Trâm biên dịch

Năm 2021, xuất khẩu hàng may mặc của Bangladesh đạt mức cao 
kỷ lục 35,81 tỷ USD, đưa nước này trở thành nhà xuất khẩu lớn thứ 
hai sau Trung Quốc. Do nhu cầu tiêu thụ sợi và vải trong nước cao, 
Bangladesh tiếp tục nhập khẩu các sản phẩm này với số lượng lớn.

Xuất khẩu bông của Pakistan sang Trung Quốc 
được cải thiện bất chấp đại dịch 
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Các chỉ số sản xuất công nghiệp

Nguồn: Tổng cục Thống kê Nguồn: Tổng cục Thống kê
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Nguồn: Tổng cục Thống kê
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Áp lực lạm phát hiện hữu khủng hoảng 
lương thực thực phẩm

Nguy cơ

toàn cầu

Trong báo cáo cập nhật tình 
hình vĩ mô Việt Nam tháng 
5 vừa công bố, HSBC nhận 

định dù ảnh hưởng của giá cả hàng 
hóa thế giới nhưng lạm phát năm 
nay vẫn ở mức dưới 4%.

Trong báo cáo cập nhật kinh tế 
vĩ mô Việt Nam công bố ngày 12/5, 
WB cho rằng nền kinh tế Việt Nam 
đang lấy được đà phục hồi bất 
chấp bất định toàn cầu gia tăng, 
trước những ảnh hưởng từ xung 
đột tại Ukraine, giá hàng hóa thế 
giới tăng và điều kiện tài chính toàn 
cầu đang thắt chặt. WB khuyến 
nghị cơ quan chức năng thận trọng 
và phải theo dõi chặt chẽ diễn biến 
của lạm phát.

Trong khi đó, nguyên Tổng cục 
trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn 
Bích Lâm dự báo lạm phát năm 
nay tăng 4-4,5%. Với độ trễ của 
gói phục hồi và phát triển kinh tế - 
xã hội, lạm phát 2023 cũng ở mức 
cao, tăng 5-5,5%.

Nghĩa là áp lực lạm phát trong 
những tháng còn lại của năm nay 
và năm sau rất lớn, dù 4 tháng đầu 
năm lạm phát được kiểm soát.

Ông Nguyễn Bích Lâm chỉ ra 
có 3 nhóm nguyên nhân chính gây 
áp lực lạm phát đối với kinh tế Việt 
Nam trong thời gian tới.

Trước tiên, lạm phát chuỗi 
cung ứng là nhóm yếu tố tạo áp 

lực lớn nhất đến lạm phát của nền 
kinh tế trong thời gian tới. Kinh tế 
nước ta có độ mở lớn, sản xuất phụ 
thuộc nhiều vào nguyên vật liệu 
nhập khẩu, với tỷ lệ 37% chi phí 
nguyên vật liệu nhập khẩu trong 
tổng chi phí nguyên vật liệu của 
toàn nền kinh tế. Tỷ lệ này trong 
ngành công nghiệp chế biến chế 
tạo - ngành có vai trò là động lực 
tăng trưởng chủ yếu của nền kinh 
tế còn cao hơn, gần 51%.

Bên cạnh đó, việc đứt gãy 
chuỗi cung ứng toàn cầu do đại 
dịch Covid-19 gây ra chưa được 
khắc phục thì xung đột ở Ukraine 
kéo theo các biện pháp trừng phạt 
của Mỹ và phương Tây đối với Nga 
gây khó khăn về nguồn cung các 
loại nguyên, nhiên vật liệu trong 
thời gian tới, ảnh hưởng đến quá 
trình phục hồi, phát triển kinh tế và 
gia tăng áp lực lạm phát đối với các 
quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Đặc biệt, nguy cơ mới có thể 
hiện hữu và ảnh hưởng nghiêm 
trọng hơn đối với áp lực gia tăng 
lạm phát và suy giảm tăng trưởng 
kinh tế Việt Nam khi Trung Quốc - 
đối tác thương mại chính của Việt 
Nam đang theo đuổi chính sách 
zero Covid. Việc tăng trưởng chậm 
lại của quốc gia này cũng làm gián 
đoạn hoạt động thương mại Việt 
Nam - Trung Quốc. Điều này một 

lần nữa làm gián đoạn chuỗi cung 
ứng, xuất hiện tình trạng khan 
hiếm nguyên vật liệu phục vụ sản 
xuất, tác động xấu tới tăng trưởng 
kinh tế và giá cả hàng hóa sẽ càng 
bị đẩy lên cao.

Thứ hai là giá nguyên, 
nhiên vật liệu tăng cao. Đại dịch 
Covid-19 và khủng hoảng Nga - 
Ukraine đã đẩy giá nguyên, nhiên 
vật liệu và lạm phát thế giới tăng 
cao, lập kỷ lục trong mấy thập kỷ 
gần đây.

Cuối cùng là việc tổng cầu 
tăng đột biến trong bối cảnh đứt 
gãy chuỗi cung ứng. Chính phủ 
đang chỉ đạo khẩn trương triển 
khai thực hiện trong hai năm 2022-
2023 Chương trình phục hồi và 
phát triển kinh tế - xã hội với quy 
mô 350.000 tỷ đồng, cùng với các 
gói hỗ trợ năm 2021 đang thẩm 
thấu vào mọi lĩnh vực của nền kinh 
tế sẽ làm cho tổng cầu tăng đột 
biến, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa 
và dịch vụ tăng mạnh sau thời gian 
dài chịu ảnh hưởng của đại dịch 
cũng tạo áp lực lớn lên lạm phát 
năm nay và 2023.

Tuy vậy, nhìn chung, lạm phát 
cả giai đoạn 2021-2025 vẫn được 
dự báo tăng 4% - đạt mục tiêu kế 
hoạch đề ra trong kiểm soát lạm 
phát cả thời kỳ kế hoạch 5 năm.

Trích: NDH

Ấn Độ vừa trở thành quốc gia 
đầu tiên cấm xuất khẩu lúa mì 
trong bối cảnh xung đột leo 
thang giữa Nga-Ukraine đẩy giá 
một loạt các loại lương thực thực 
phẩm trên toàn cầu.

Theo Ngân hàng Thế giới, 
Nga và Ukraine nằm trong 
số các nước xuất khẩu lúa mì 

lớn nhất thế giới, chiếm 29% tổng 
lượng lúa mì xuất khẩu. Theo Viện 
Nghiên cứu Chính sách Lương thực 
Quốc tế, 2 quốc gia này cũng nằm 
trong số 5 nhà xuất khẩu lớn đối 
với nhiều loại ngũ cốc và hạt cho 
dầu, chẳng hạn như lúa mạch, hoa 
hướng dương, dầu hướng dương và 
ngô. 

Chính vì vậy, căng thẳng địa 
chính trị Nga-Ukraine khiến cuộc 
khủng hoảng lương thực trên toàn 
cầu thêm trầm trọng.

Cùng với Ấn Độ, Ai Cập, 
Kazakhstan, Kosovo và Serbia 
cũng đã quyết định cấm xuất khẩu 
lúa mì để đảm bảo nguồn cung 
trong nước.

Argentina, một trong những 
quốc gia sản xuất và xuất khẩu các 

sản phẩm từ đỗ tương lớn nhất thế 
giới cũng đã quyết định tạm dừng 
xuất khẩu bột và dầu làm từ đỗ 
tương, trong bối cảnh giá các mặt 
hàng trên đang leo thang trên thị 
trường quốc tế.

Bắt đầu từ ngày 28/4, 
Indonesia cũng áp đặt lệnh cấm 
xuất khẩu dầu cọ trong bối cảnh 
nước này đang phải đối mặt với 
tình trạng thiếu hụt nguồn cung 
dầu ăn và vật giá leo thang. Trong 
quyết định cuối cùng đưa ra tối 
27/4, chính phủ Indonesia khẳng 
định lệnh cấm sẽ áp dụng với toàn 
bộ những loại hạt có dầu, chứ 
không chỉ riêng dầu ăn như tuyên 
bố trước đó.

Ước tính giá nông sản sẽ tăng 
gần 20% trong năm 2022 trước khi 
được điều chỉnh trong những năm 
tiếp theo. Trong đó, giá lúa mì, tâm 
điểm của các biện pháp bảo hộ, 
dự kiến sẽ tăng hơn 40% lên mức  
kỷ lục mới.

Điều này khiến Tổng Thư 
ký Liên hợp quốc ông Antonio 
Guterres mới đây đã lên tiếng cảnh 
báo về nguy cơ xảy ra nạn đói kéo 
dài nếu cuộc khủng hoảng lương 

thực toàn cầu không được giải 
quyết. Ông cho rằng cuộc xung đột 
Nga-Ukraine đang làm gia tăng 
tình trạng mất an ninh lương thực 
vốn đã trở nên tồi tệ do tình trạng 
Trái Đất nóng lên và đại dịch.

Cụ thể, chỉ trong hai năm, số 
người rơi vào cảnh mất an ninh 
lương thực nghiêm trọng đã tăng 
gấp đôi, từ 135 triệu lên 276 triệu 
người tới thời điểm hiện nay. Hơn 
500.000 người cũng đang sống 
trong điều kiện đói kém, tăng hơn 
500% kể từ năm 2016.

Trích: Nhịp sống kinh tế

TS. Nguyễn Bích Lâm dự báo lạm phát năm nay tăng 
4-4,5%. Với độ trễ của gói phục hồi và phát triển kinh 
tế - xã hội, lạm phát 2023 cũng ở mức cao, tăng 5-5,5%.

TS. Nguyễn Bích Lâm, nguyên  
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. 

Ảnh: Internet
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Environmental Impacts and Policy Options    

 Ô Case Study: Carbon Footprint Assessment for 
Vietnam Textile and Apparel Industry  

 Ô Population and Labor Force: How Vietnam Manu-
factures Strengthen Their Competition  

 Ô Sustainable Chemistry in Textile Processing — the 
Need of Hour in Vietnam  

 Ô Panel Discussion: Past and Future - What’s the 
differ-ence Between Vietnam and Other Asian 
Countries

TIÊU ĐIỂM HỘI NGHỊ:

 Ô Phân tích chính sách cho ngành Dệt may Việt Nam 
và Triển vọng cho năm 2040

 Ô Tác động của chuỗi giá trị đối với tiêu dùng hàng 
dệt may ở Châu Âu và các chính sách liên quan

 Ô Thương mại & Thuế: Xu hướng ngành Dệt may Việt 
Nam dưới tác động của Mỹ và Trung Quốc

 Ô Hướng phục hồi: Triển vọng kinh doanh sau đại dịch 
ở Việt Nam

 Ô Những thách thức và cơ hội đối với chuỗi cung ứng 
toàn cầu và ảnh hưởng của nó đến ngành dệt may 
Việt Nam

 Ô Trong bối cảnh Công nghiệp 4.0, liệu Chuyển đổi Kỹ 
thuật số có thể giúp Việt Nam Phục hồi sau Covid - 
19 và phát triển nhanh hơn hay không

 Ô Tích hợp các phương pháp tiếp cận chuỗi giá trị để 
xác định Kỹ thuật tốt nhất hiện có cho các cơ sở 
công nghiệp

 Ô Tốc độ tiếp cận thị trường: Làm thế nào để làm được 
nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn

 Ô Thảo luận nhóm: Trong môi trường thương mại 
toàn cầu mới, các nhà sản xuất và thương hiệu sẽ 
làm việc cùng nhau như thế nào để xây dựng một 
chuỗi cung ứng có khả năng phục hồi tốt hơn

 Ô Phân tích kho dữ liệu lớn cho sản xuất

 Ô Chiến lược tìm nguồn cung ứng sau đại dịch Covid 
- 19: Chúng ta nên chuẩn bị gì cho việc tìm nguồn 
cung ứng ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á

 Ô Phát triển các vật liệu và công nghệ thân thiện với 
môi trường để thích ứng với xu hướng thời trang 
bền vững toàn cầu

 Ô Xem xét lại các mô hình kinh doanh của ngành thời 
trang: Môi trường và chuỗi giá trị

 Ô Rác thải nhựa ngày càng gia tăng: động lực kinh tế, 
tác động môi trường và các lựa chọn về chính sách

 Ô Nghiên cứu điển hình: Đánh giá dấu chân carbon 
cho ngành dệt may Việt Nam

 Ô Dân số và Lực lượng lao động: Cách các nhà sản 
xuất Việt Nam tăng cường cạnh tranh

 Ô Hóa học bền vững trong sản xuất dệt may - thời 
điểm cần thiết nhất ở Việt Nam

 Ô Phiên thảo luận: Quá khứ và tương lai - Đâu là sự 
khác biệt giữa Việt Nam và các quốc gia Châu Á 
khác
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 » Tháng 5.2022, ông Nguyễn An Toàn, Chủ tịch VCOSA có cuộc 
trao đổi và gặp gỡ với các công ty sợi đã tham gia VCOSA từ 
nhiệm kỳ I, để chia sẻ về ngành sợi Việt Nam cũng như đề xuất 
của VCOSA về việc tái gia nhập Hiệp hội, chung tay vì sự phát 
triển của ngành sợi Việt Nam nói chung và VCOSA nói riêng. 
Ông Trần Đăng Tường, Chủ tịch công ty Thiên Nam và ông 
Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch công ty Dệt Hà Nam đã thống 
nhất và nhất trí về việc tái gia nhập VCOSA từ tháng 5/2022.

Nhiệt liệt chào mừng sự tham gia trở lại của hai Hội viên tiêu biểu: 

Nhiệt liệt chào mừng Hội viên mới gia nhập:

1. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SCMT

• Trụ sở: Lầu 07, Tòa nhà Halo Building, 92D Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. 

• Công ty SCMT hoạt động trong lĩnh vực chuyên về bông, sợi, vải và các sản phẩm may mặc. 

2. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VĨNH PHƯƠNG

• Trụ sở: Km 1447, Quốc lộ 1A, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. 

• Công ty Vĩnh Phương hoạt động trong các lĩnh vực Dệt - Nhuộm - Hoàn tất, với sản phẩm chính là vải 
Denim chất lượng cao thân thiện với môi trường.

3. CÔNG TY TNHH SỢI DỆT HƯƠNG SEN COMFOR

• Trụ sở: Cụm công nghiệp Đông Hải, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. 

• Công ty Hương Sen Comfor hoạt động trong lĩnh vực kéo sợi, nằm trong top 300 DN xuất khẩu uy tín nhất 
Việt Nam. Vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

CÔNG TY TNHH DỆT HÀ NAM

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN  
THIÊN NAM

Ông Nguyễn An Toàn trong buổi làm việc với ông 
Trần Đăng Tường (giữa) cùng sự tham gia của ông 

Mai Hoàng Ân (bìa trái), nguyên Tổng Giám đốc 
Vinatex tại Nam Định vào tháng 5/2022.  

Ảnh: VCOSA.
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HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN HOẠT ĐỘNG VCOSA

Ngày 01/5/2022, VCOSA đã tham dự “Hội thảo hợp tác Việt-Nhật trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số & 
đa dạng hóa chuỗi cung ứng” do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng 
Nhật Bản Kishida Fumio. Chủ đề hội thảo nhằm mục đích đẩy mạnh hợp tác giữa 2 nước trong lĩnh vực công 
nghiệp, góp phần phục hồi kinh tế hậu Covid-19.

Kể từ sau báo cáo đánh giá tác động của Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình phát triển 
ngành bông, xơ, sợi Việt Nam và ngành dệt may Việt Nam hồi tháng 10.2021 của VCOSA cùng các đề xuất, 
kiến nghị với Ban KTTW. Tháng 5.2022, được Ban KTTW giao, VCOSA đã và đang tiến hành nghiên cứu, xây 
dựng Báo cáo chuyên đề: “Thực trạng phát triển ngành bông, xơ, sợi ở Việt Nam hiện nay, và các đề xuất cho giai 
đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” nhằm phục vụ nghiên cứu, xây dựng đề án “Chủ trương, 
chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Ngày 13/5/2022, cùng các Hiệp hội ngành hàng, VCOSA đã tham dự buổi Tọa đàm do Ban KTTW chủ trì, ý 
kiến và chia sẻ của các Hiệp hội về chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật phát triển các ngành công nghiệp 
ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nội dung chú trọng vào 
phát biểu của 11 Hiệp hội về các đề xuất các cơ chế và chính sách cho ngành. Tại cuộc họp, lãnh đạo VCOSA có 
đề xuất về Quỹ bình ổn bông (tương tự như quỹ bình ổn xăng dầu hiện nay).

VCOSA chia sẻ thông tin về Lớp tập huấn trực tuyến “Kỹ năng đàm phán trong thương mại quốc tế” trên nền 
tảng Zoom, do Trung tâm Hội nhập quốc tế TP.HCM (CIIS) tổ chức vào ngày 17/5/2022 cho nhóm các doanh 
nghiệp hội viên.

Ngày 18/5/2022, VCOSA đã tham dự cuộc họp trực tuyến về Thực hiện trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải 
của nhà sản xuất, nhập khẩu để triển khai luật Môi trường 2020 do Bộ TNMT tổ chức. Một số nội dung đáng 
chú ý tại cuộc họp:

• Trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu được quy định tại Điều 55 Luật Bảo vệ môi trường. 
Quy định này được quy định chi tiết thi hành tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của CP; và 
tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ TN&MT. Quy định này đã có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

• Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì chứa chất độc hại, khó có khả năng tái chế hoặc gây 
khó khăn cho thu gom, xử lý phải đóng góp tài chính để hỗ trợ các hoạt động xử lý chất thải, bao gồm 6 
nhóm: (1) Thuốc bảo vệ thực vật; (2) Pin dùng một lần; (3) Tã lót, bỉm, băng vệ sinh, khăn ướt dùng một lần; 
(4) Kẹo cao su; (5) Thuốc lá; (6) Các sản phẩm khác có thành phần nhựa tổng hợp. Đặc biệt, trong nhóm (6), 
mục “Quần, áo các loại và phụ kiện” có mức phí áp dụng 1.500 đồng/01 kg nhựa được sử dụng.

• Quy trình kê khai, nộp tiền hỗ trợ thu gom xử lý chất thải: (i) Kê khai trước 31/3/2022; (ii) Nộp phí lần 1: trước 
20/4/2022; (iii) Nộp phí lần 2: trước 20/10.

• Quy định xử phạt: sau khi xử phạt theo quy định v/v chậm trễ đóng phí, sẽ công bố rộng rãi danh sách tên 
của DN vi phạm.

*Một số câu hỏi thường gặp về quy định trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu, quý DN vui 
lòng tham khảo thêm tại đây:

https://epr.monre.gov.vn/vi/bai-viet/chi-tiet/mot-so-cau-hoi-thuong-gap-ve-quy-dinh-trach-nhiem-xu-ly-
chat-thai-cua-nha-san-xuat-nhap-khau.html

Ngày 20/5/2022, sau khi tiếp nhận và tổng hợp thông tin từ Cục PVTM, Bộ Công Thương, VCOSA đã thông 
báo đến doanh nghiệp hội viên v/v: Ủy ban Tự vệ Indonesia (KPPI) thông báo tổ chức phiên điều trần công khai 
trong 02 vụ việc điều tra gia hạn biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm sợi và vải nhập khẩu vào Indonesia. 
Hai phiên điều trần sẽ diễn ra trong 2 ngày:

• Với sản phẩm sợi: 10:00-12:00, thứ Hai, ngày 30/5/2022 (theo giờ Indonesia);

• Với sản phẩm vải: 10:00-12:00, thứ Ba, ngày 31/5/2022 (theo giờ Indonesia).

DN có liên quan và quan tâm đến vụ việc này, vui lòng liên hệ VCOSA để được hỗ trợ nhận thông tin chi tiết.

Ngày 25/5/2022, VCOSA có buổi gặp gỡ thân mật cùng đại diện hội viên liên kết, công ty TNHH Quốc Tế  
Chan Chao để cùng trao đổi về kế hoạch hợp tác tại sự kiện triển lãm thường niên VTG 2023 tại TP.HCM. 

https://epr.monre.gov.vn/vi/bai-viet/chi-tiet/mot-so-cau-hoi-thuong-gap-ve-quy-dinh-trach-nhiem-xu-l
https://epr.monre.gov.vn/vi/bai-viet/chi-tiet/mot-so-cau-hoi-thuong-gap-ve-quy-dinh-trach-nhiem-xu-l
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GÓC TỰ GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Sợi Dệt Hương Sen Comfor được 
thành lập ngày 20/12/2016 theo Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 1001108216, 

do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp. Công ty 
đã đầu tư dự án nhà máy sợi cao cấp Hương Sen với 
3 vạn cọc sợi. Thiết bị được nhập khẩu từ các hãng 
nổi tiếng nhất thế giới như Rieter, Savio, Electro-jet, 
Luwa, Suessen, Uster… sản xuất ra những sản phẩm 
sợi cotton chải kỹ và chải thô compact chi số Ne30, 
Ne32, Ne40, Ne60 chất lượng cao, được khách hàng 
ưa chuộng. 

Công ty đầu tư trên diện tích 50ha thuộc cụm công 
nghiệp Đông Hải, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, 
tỉnh Thái Bình, giao thông thuận tiện, kết nối với cảng 
Hải Phòng, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng. 
Cảnh quan công ty xanh – sạch – đẹp, môi trường, môi 
sinh tốt. Công ty có đội ngũ cán bộ, công nhân viên có 
trình độ tay nghề kỹ thuật cao, tác phong công nghiệp 
tốt và tâm huyết với công ty.

Giai đoạn I, Công ty sản xuất trên 6.500 tấn sợi/
năm. Với sản phẩm sợi cotton các loại chất lượng cao, 
cùng các chính sách đầu tư và bán hàng hấp dẫn nên 
công ty đã xuất khẩu 95% sản phẩm ra nhiều quốc gia 
như Châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái 
Lan, Pakistan, Bangladesh, Ấn Độ… được khách hàng 
đánh giá cao, tin tưởng tiêu dùng. Sản phẩm xuất khẩu 
năm sau cao hơn năm trước. 

Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng, mở rộng sản 
xuất giai đoạn 2 lên thêm 43.000 cọc sợi với thiết bị  
nhập khẩu đồng bộ từ châu Âu, dự kiến đi vào hoạt 
động quý I năm 2023, nâng tổng công suất lên 13.500 
tấn sợi/năm.

Sau những năm hoạt động tích cực, công ty đã 
khẳng định được vị trí, uy tín và thương hiệu của mình, 
được các khách hàng trong nước và quốc tế mến mộ, 
tin dùng. 

 � Tháng 7/2019, Công ty được tập đoàn Quốc tế 
Rieter chứng nhận là nhà máy đạt tiêu chuẩn 
Quốc tế tại Barcelona, Tây Ban Nha. 

 � Được Hiệp hội bông Mỹ trao chứng nhận sử dụng 
nguyên liệu đạt tiêu chuẩn Quốc tế. 

 � Năm 2021, Công ty đạt giải Nhì hội thi sáng tạo 
khoa học – công nghệ tỉnh Thái Bình. 

 � Được Thủ tướng Chính Phủ tặng bằng khen vì 
có nhiều thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh 
doanh và phòng, chống dịch Covid-19. 

 � Được Bộ Công Thương chứng nhận là một trong 
300 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín. 

 � Được Cục an toàn lao động – Bộ lao động tặng 
giấy khen vì có nhiều thành tích trong công tác 
an toàn, vệ sinh lao động,… cũng như nhiều bằng 
khen của các Bộ, ngành Trung Ương, của Ủy ban 
nhân dân tỉnh và các Sở, Ngành trong tỉnh. 

 � Đặc biệt, năm 2020, Từ những thành tích xuất sắc 
trong sản xuất kinh doanh và trong hoạt động an 
sinh xã hội, Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty sợi 
dệt Hương Sen Comfor đã vinh dự được Chủ tịch 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng 
Huân chương lao động hạng Nhất – một phần 
thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. 

Phát huy những thành tích đạt được, trong những 
năm tiếp theo, Công ty sẽ tiếp tục phát triển nhiều sản 
phẩm mới, không ngừng gia tăng doanh số, lợi nhuận, 
nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên.

Tổng Giám đốc Đỗ Văn Vẻ (thứ 2 từ phải sang) đón tiếp đoàn lãnh đạo Tỉnh trong buổi 
tham quan và kiểm tra hoạt động sản xuất tại nhà máy. Ảnh: Hương Sen Comfor.
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SỐ LIỆU THỐNG KÊ

1. Số liệu nhập khẩu

Tháng 4/2022, Việt Nam nhập khẩu bông đạt 97 
nghìn tấn, trị giá 270,5 triệu USD giảm 19,2% về 

lượng nhưng tăng 22,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 
trước.

Lượng xơ sợi nhập về Việt Nam là 83,6 nghìn tấn, 
giảm 11,7%; trị giá 223,4 triệu USD tăng 3,4% so với 
cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 4/2022, lượng bông nhập khẩu đạt 97 nghìn tấn, giảm 20,6% so với tháng 
trước. Lượng xơ, sợi dệt các loại nhập khẩu là 83,6 nghìn tấn, giảm 16,9% so với tháng trước.

Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất từ tổng cục 
Hải Quan, trong tháng 4/2022, Việt Nam đã nhập 
khẩu bông trị giá 270,5 triệu USD, giảm 18% so với 
tháng trước; nhập khẩu xơ-sợi trị giá 223,4 triệu USD, 

giảm 9,5%; nhập khẩu vải các loại trị giá 1.452,2 triệu 
USD, tăng 15,1%; nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may 
da giày tăng 18,6% so với tháng trước tương đương trị 
giá 685,8 triệu USD.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 4/2022, lượng xơ, sợi dệt các loại nhập khẩu khoảng 83,6 nghìn tấn, giảm 
16,9% so với tháng trước, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước.
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Trong 4 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập 
khẩu bông trị giá 1.219,7 triệu USD, tăng 22,3% so 
với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu xơ sợi dệt các loại trị 
giá 903,3 triệu USD tăng 3,4%; nhập khẩu vải các loại 

5.048 triệu USD, tăng 14,8%; nhập khẩu nguyên phụ 
liệu dệt may da giày tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 
trước, trị giá 2.268,7 triệu USD.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 4/2022, lượng bông nhập khẩu khoảng 97 nghìn tấn, giảm 20,6% so với 
tháng trước, giảm 44,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập 
khẩu bông về Việt Nam trong tháng 3/2022 đạt 

122,26 nghìn tấn, trị giá 329,91 triệu USD, tăng 3,1% 
về lượng và 9,3% về trị giá so với tháng 2/2022, giảm 
30,6% về lượng nhưng tăng 5,5% về trị giá so với 

tháng 3/2021.
Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, lượng bông 

nhập khẩu về Việt Nam đạt 369 nghìn tấn, trị giá 949 
triệu USD, giảm 7,9% về lượng nhưng tăng 40,1% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 3 tháng đầu năm 2022, có 10 thị trường 
cung cấp bông nguyên liệu cho Việt Nam, ổn định so 
với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, nhập khẩu bông 
nguyên liệu của Việt Nam từ một số thị trường chính 
giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2021 như Mỹ, Brazil... 
Cụ thể:

Nhập khẩu bông từ thị trường Mỹ trong 3 tháng 
đầu năm 2022 đạt 93 nghìn tấn, trị giá 272 triệu USD, 
giảm 35,7% về lượng nhưng tăng 7,8% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2021, chiếm 25,4% tổng lượng bông 
nhập khẩu của Việt Nam. 

Riêng trong tháng 3/2022, lượng nhập khẩu bông 
từ thị trường này đạt 46,76 nghìn tấn, trị giá 139 triệu 
USD, giảm 50,1% về lượng và giảm 48,9% về trị giá 

so với tháng 3/2021.
Nhập khẩu bông từ thị trường Brazil trong 3 tháng 

đầu năm 2022 đạt 99 nghìn tấn, trị giá 248 triệu USD, 
giảm 25,7% về lượng nhưng tăng 9,5% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2021. 

Riêng trong tháng 3/2022, lượng nhập khẩu bông 
từ thị trường này đạt 34,94 nghìn tấn, trị giá 92,54 
triệu USD, giảm 4,5% về lượng nhưng tăng 2,4% về 
trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Ngoài ra, nhập khẩu bông từ một số thị trường 
khác tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm 2022 so 
với cùng kỳ năm 2021 như Australia tăng 238%; từ 
Argentina tăng 365,8% về lượng.

Nguồn: VITIC

1.1. Giá nhập khẩu bông nguyên liệu tiếp tục tăng mạnh

 � 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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Giá bông nhập khẩu trung bình từ các thị trường 
trong tháng 3/2022 tăng hầu hết tại các thị trường 
chính so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, giá bông 
nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Indonesia đạt 

mức thấp nhất là 1.436 USD/tấn; tiếp đến là từ 
Pakistan đạt 1.488 USD/tấn và giá bông nguyên 
liệu nhập khẩu từ thị trường Mỹ đạt mức cao nhất là  
2.975 USD/tấn.

Về giá: Giá bông nhập khẩu vào Việt Nam tháng 
3/2022 ở mức 2.698 USD/tấn, tăng 155 USD/tấn so 
với tháng 2/2022 và tăng 929 USD/tấn so với tháng 
3/2021, tương đương tăng 6,1% so với tháng 2/2022 
và tăng 52,1% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 
3 tháng đầu năm 2022, giá bông nguyên liệu nhập 
khẩu về Việt Nam đạt trung bình 2.751 USD/tấn, tăng 
52,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong những tháng đầu năm 2022, giá bông thế 
giới tăng mạnh do nhu cầu tăng ở các nước sản xuất 
sợi sau khi kinh tế toàn cầu có dấu hiệu phục hồi và 
mức tồn kho sợi thấp. Dự báo giá nhập khẩu bông 
nguyên liệu của Việt Nam sẽ giảm nhẹ trong tháng tới 
nhưng vẫn giữ ở mức cao.

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Nhập khẩu bông của Việt Nam từ các thị trường trong tháng 3/2022

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

trong tháng 3/2022 đạt 36,21 
nghìn tấn, trị giá 49,72 triệu USD, 
tăng 32,6% về lượng và tăng 38,5% 
về trị giá so với tháng 2/2022; giảm 
12% về lượng, giảm 2,4% về trị giá 
so với tháng 3/2021. 

Tính chung 3 tháng đầu năm 
2022, nhập khẩu xơ nguyên liệu 
đạt 96 nghìn tấn, trị giá 131 triệu 
USD, giảm 14,2% về lượng và 
giảm 2,5% về trị giá so với cùng kỳ 
năm 2021.

Dự báo, lượng xơ nguyên liệu 
nhập khẩu vào Việt Nam sẽ tiếp 
tục giảm trong tháng 5, 6/2022 so 

với cùng kỳ năm 2021 do đứt gãy 
nguồn cung, chi phí vận chuyển 
tăng cao… cụ thể:

Mặc dù dịch bệnh ở Việt Nam 
đang dần được kiểm soát tốt và 
Việt Nam đã có biện pháp thích 
ứng an toàn để khôi phục sản 
xuất, song tác động của dịch bệnh 
tại các thị trường khác vẫn có thể 
ảnh hưởng tới Việt Nam. Đặc biệt, 
tại Trung Quốc, dịch bệnh vẫn gia 
tăng, với chính sách Zero Covid-19, 
khi có ca bệnh, Trung Quốc có thể 
phong tỏa kể cả một thành phố hay 
một trung tâm sản xuất. 

Trung Quốc là thị trường cung 
cấp xơ nguyên liệu lớn nhất cho 
Việt Nam, chiếm 43,3% tỷ trọng 

nhập khẩu. Như vậy, nếu như với 
một khu vực đang cung cấp nguồn 
nguyên liệu cơ bản với số lượng 
lớn cho Việt Nam bị ảnh hưởng 
bởi lệnh phong tỏa, sẽ tác động tới 
nguồn cung nguyên liệu cho Việt 
Nam.

Bên cạnh đó, những vấn đề về 
vận chuyển, logistics trong hai năm 
vừa qua do tác động của dịch bệnh 
đã đẩy giá cước lên cao và đến thời 
điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu 
hạ nhiệt, cũng như tại Trung Quốc, 
khi tình trạng dịch bệnh vẫn còn 
phức tạp, các cảng biển của nước 
này có thể bị ùn tắc, dẫn tới việc có 
thể kéo dài thời gian vận chuyển, 
đẩy giá cước vận chuyển lên cao.

Nguồn: VITIC

Giá bông nhập khẩu từ các thị trường trong tháng 3/2022

1.2. Nhập khẩu xơ nguyên liệu sẽ giảm trong những tháng tới

Nguồn: VITIC
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Về giá: Tháng 3/2022, giá xơ nguyên liệu nhập 
khẩu về Việt Nam đạt trung bình 1.373 USD/tấn, tăng 
4,4% so với tháng 2/2022 và tăng 10,9% so với tháng 
3/2021. Trong đó, giá xơ nguyên liệu nhập khẩu từ 

Ấn Độ thấp nhất đạt 1.052 USD/tấn; tiếp đến là từ 
Trung Quốc đạt 1.272 USD/tấn và giá nhập khẩu từ thị 
trường cao nhất là Hy Lạp với mức giá 3.211 USD/tấn.

3 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập khẩu xơ 
nguyên liệu từ 27 thị trường, tăng 3 thị trường so với 
cùng kỳ năm 2021. Trung Quốc là thị trường cung cấp 
xơ nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam trong tháng 
3/2022, với lượng nhập khẩu đạt 16,46 nghìn tấn, trị 
giá 20,93 triệu USD, tăng 55,1% về lượng và tăng 
63,3% về trị giá; giảm 14,4% về lượng và giảm 3,8% 
về trị giá so với tháng 3/2021. 

Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu xơ 
nguyên liệu từ thị trường Trung Quốc vào Việt Nam 
đạt 41,93 nghìn tấn, trị giá đạt 53,44 triệu USD, chiếm 
43,3% tổng lượng xơ nguyên liệu nhập khẩu vào Việt 
Nam, giảm 15,9% về lượng và giảm 0,2% về trị giá so 
với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 3/2022, nhập khẩu xơ nguyên liệu từ thị 
trường Đài Loan đạt 5,26 nghìn tấn, trị giá 7,21 triệu 

USD, tăng 27,1% về lượng và tăng 40,5% về trị giá so 
với tháng 2/2022; giảm 30,1% và giảm 15,4% về trị 
giá so với tháng 3/2021. 

Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu xơ 
nguyên liệu từ thị trường Đài Loan vào Việt Nam đạt 
12,81 nghìn tấn, trị giá 16,93 triệu USD, chiếm 13,2% 
tổng lượng nhập khẩu xơ nguyên liệu của Việt Nam, 
giảm 33,4% về lượng và giảm 15,3% về trị giá so với 
cùng kỳ năm 2021.

Nhìn chung trong 3 tháng đầu năm 2022, nhập 
khẩu xơ nguyên liệu từ các thị trường cung cấp chính 
cho Việt Nam đều giảm nhẹ, trừ nhập khẩu từ thị 
trường Indonesia tăng 35% về lượng.

Đáng chú ý, lượng nhập khẩu xơ nguyên liệu từ 
một số thị trường tăng rất mạnh trong 3 tháng đầu 
năm 2022 như Singapore, Campuchia.

Nguồn: VITIC

Nhập khẩu xơ của Việt Nam từ các thị trường trong tháng 3/2022

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC

Giá nhập khẩu xơ từ các thị trường trong tháng 3/2022
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Trung Quốc là thị trường cung cấp sợi nguyên liệu 
lớn nhất cho thị trường Việt Nam, với lượng nhập khẩu 
tháng 3/2022 đạt 42,04 nghìn tấn, trị giá 114,13 triệu 
USD, tăng 29,8% về lượng và tăng 23,2% về trị giá 
so với tháng 2/2022; giảm 10,5% về lượng nhưng 
tăng 11,4% về trị giá so với tháng 3/2021. Tính chung 
3 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu sợi nguyên liệu 
từ thị trường Trung Quốc đạt 114,18 nghìn tấn, trị 
giá 315,62 triệu USD, chiếm 61,9% tổng lượng sợi 
nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam, giảm 2,9% về 
lượng, nhưng tăng 21,4% về trị giá so với 3 tháng đầu 
năm 2021.

Tháng 3/2022, nhập khẩu sợi nguyên liệu từ thị 
trường Đài Loan đạt 8,9 nghìn tấn, trị giá 25,33 triệu 
USD, tăng 11,6% về lượng và tăng 24,8% về trị giá 

so với tháng 2/2022; giảm 20,1% và giảm 10,5% về 
trị giá so với tháng 3/2021. Tính chung 3 tháng đầu 
năm 2022, nhập khẩu sợi nguyên liệu từ thị trường 
Đài Loan đạt 24,86 nghìn tấn, trị giá 69,01 triệu USD, 
chiếm 13,5% tổng lượng nhập khẩu sợi nguyên liệu 
của Việt Nam, giảm 14,7% về lượng và giảm 3% về trị 
giá so với 3 tháng đầu năm 2021.

Nhìn chung trong 3 tháng đầu năm 2022, nhập 
khẩu sợi nguyên liệu từ các thị trường vào Việt Nam 
đều giảm, trừ thị trường Thái Lan tăng mạnh 62,7% về 
lượng. Đáng chú ý, lượng nhập khẩu sợi nguyên liệu 
từ một số thị trường tăng rất mạnh trong 3 tháng đầu 
năm 2022 như Brazil.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập 
khẩu sợi nguyên liệu của Việt Nam trong tháng 
3/2022 đạt 65,21 nghìn tấn, trị giá 196,71 triệu 

USD, tăng 17,1% về lượng và tăng 15,6% về trị giá so 
với tháng 2/2022; giảm 20,9% về lượng và giảm 3,6% 

về trị giá so với tháng 3/2021.
Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, lượng nhập 

khẩu mặt hàng này đạt 184 nghìn tấn, trị giá 327 triệu 
USD, giảm 9,4% về lượng, nhưng tăng 10,9% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: VITIC

Nhập khẩu sợi của Việt Nam từ các thị trường trong tháng 3/2022

1.3. Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu giảm nhẹ 

Về giá: Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu trong tháng 
3/2022 ở mức 3.016 USD/tấn, giảm 1,2% so với 
tháng 2/2022, nhưng tăng 21,4 USD/tấn so với tháng 

3/2021. Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, giá sợi 
nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam đạt trung bình 
3.018 USD/tấn, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, giá sợi nguyên liệu nhập khẩu từ 
Malaysia đạt mức thấp nhất là 2.110 USD/tấn; tiếp 
đến là từ Trung Quốc đạt 2.715 USD/tấn và giá nhập 
khẩu từ thị trường Hong Kong đạt mức cao nhất là 
7.630 USD/tấn.

 Ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như cuộc xung đột 

Nga-Ucraina đã khiến giá sợi nhập khẩu tăng mạnh, 
đây cũng là nguyên nhân khiến lượng sợi nhập khẩu 
vào Việt Nam giảm trong 3 tháng đầu năm 2022. 

Dự báo giá nhập khẩu sợi sẽ vẫn tăng trong 6 
tháng đầu năm 2022, nhưng sẽ điều chỉnh vào nửa 
cuối năm 2022.

Nguồn: VITIC

Nguồn: VITIC
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Nguồn: VITIC

*Nguồn: ITC - Số liệu của năm 2021 và 2022 xem 
để tham khảo do một vài quốc gia chậm gửi báo cáo

Giá nhập khẩu sợi từ các thị trường trong tháng 3/2022

*** Nhập khẩu xơ - sợi Việt Nam giai đoạn từ 2017 - 2T2022

Tính chung năm 2017-2021, lượng xơ PSF nhập 
khẩu vào Việt Nam trung bình đạt 330 nghìn tấn/năm, 
sợi 100% PE đạt 60 nghìn tấn/năm, sợi PE filament 

đạt 457 nghìn tấn/năm. Trong đó các thị trường cung 
cấp xơ, sợi chính cho Việt Nam gồm Trung Quốc, Đài 
Loan, Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản….

Xơ PSF: giai đoạn năm 2021 đứng đầu các quốc 
gia xuất loại xơ này cho Việt Nam là Trung Quốc, Đài 
Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia… ước đạt hơn 
339 nghìn tấn tương đương hơn 381,25 triệu USD. 

Việt Nam nhập khẩu từ thị trường chính là Trung Quốc 
chiếm 44,7% tổng lượng nhập, tiếp đến là Đài Loan 
chiếm 20,5%.
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Sợi 100% PE: năm 2021 Việt Nam nhập sợi 100% PE ước đạt hơn 56,79 nghìn tấn tương đương 210,1 
triệu USD. Nhập khẩu từ Trung Quốc phần lớn chiếm 82,4% trong tổng lượng nhập, cách khá xa so với các thị 
trường khác.

Sợi PE filament: trong năm 2021 Việt Nam nhập 
sợi PE filament từ các thị trường chính như Trung 
Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan … ước 
đạt hơn 451 nghìn tấn tương đương 1.076,4 triệu 

USD. Trong đó, lượng nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 
tỷ trọng cao nhất 67,8% trong tổng nhập, theo sau là 
Đài Loan 19,4%.

Tháng 4/2022, lượng xơ, sợi dệt các loại Việt Nam xuất khẩu đạt 146,2 nghìn tấn, trị giá 487,1 triệu USD 
giảm 9,5% về lượng nhưng tăng 14,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu xơ, sợi trong tháng 4/2022 đạt trị giá 487,1 triệu USD, giảm 8,4% so với tháng trước; xuất khẩu 
vải đạt trị giá 237,8 triệu USD, giảm 14,2%; nguyên phụ liệu dệt may da giày với giá trị 212,2 triệu USD, giảm 
3,6%; xuất khẩu vải kỹ thuật tăng 8,8%, trị giá 77 triệu USD.

2. Số liệu xuất khẩu



38 39
Bản tin tháng 5-2022 | www.vcosa.org.vnBản tin tháng 5-2022 | www.vcosa.org.vn

Lượng xơ, sợi xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 4/2022 đạt 146,2 nghìn tấn, trị giá 487,1 triệu USD, giảm 
11% về lượng và 8,4% về trị giá so với tháng trước.

Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 4/2022 đạt 3,15 tỷ USD, tăng 3,3% so với tháng trước. 

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 4/2022, xuất khẩu hàng dệt may đạt 3,15 tỷ USD tăng 3,3% so với tháng 
trước, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước.

4 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu xơ, sợi đạt trị giá 1.934,7 triệu USD, tăng 14,9% so với cùng 
kỳ năm trước; xuất khẩu vải đạt trị giá 944,6 triệu USD, tăng 26,6%; nguyên phụ liệu dệt may da giày với giá trị 
774,5 triệu USD, tăng 18,2%; xuất khẩu vải kỹ thuật tăng 29,4%, trị giá 293,9 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 3/2022 

đạt 164,3 nghìn tấn, kim ngạch 531,9 triệu USD, tăng 
24,1% về lượng và tăng 19,8% về kim ngạch so với 
tháng 02/2022; giảm 15,4% về lượng nhưng tăng 

4,1% về kim ngạch so với tháng 3/2021. 
Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu mặt 

hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam đạt 440,4 nghìn tấn, 
kim ngạch 1,447 tỷ USD, giảm 9% về lượng nhưng 
tăng 18,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Việt Nam xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi dệt các loại 
chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, chiếm 49% tổng 
lượng và chiếm 52,5% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt 
hàng này của Việt Nam trong tháng 3/2022. 

Tuy vậy, lượng xơ, sợi dệt của Việt Nam xuất khẩu 
sang thị trường này trong tháng 3/2022 đã giảm so 
với tháng 3/2021, giảm 25,1%. Trái lại, lượng, xơ, sợi 
dệt của Việt Nam xuất khẩu sang một số thị trường 
khác tăng như Mỹ, Bangladesh, Thái Lan, Indonesia, 
Philippines.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu mặt 

hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam sang thị trường Trung 
Quốc chiếm 47,2% tổng lượng và chiếm 48,6% tổng 
kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam.

Xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam 
sang các thị trường trong 3 tháng đầu năm 2022 tăng 
trưởng không đồng đều giữa các thị trường so với cùng 
kỳ năm 2021, trong đó, xuất khẩu tăng mạnh về lượng 
ở một số thị trường như Mỹ, Bangladesh, Indonesia, 
Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ. Trái lại, xuất khẩu sang một số 
thị trường giảm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, 
Pakistan, Ấn Độ, Brazil.

2.1. Giá xuất khẩu mặt hàng xơ, xợi dệt có xu hướng giảm

Nguồn: VITIC

Thị trường xuất khẩu xơ, sợi của Việt Nam trong tháng 3/2022

Giá xuất khẩu trung bình mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam trong tháng 3/2022 đạt 3.237 USD/tấn, giảm 
3,5% so với tháng 2/2022 nhưng tăng 23% so với tháng 3/2021. Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, giá xuất 
khẩu trung bình mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam đạt 3.286,8 USD/tấn, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá xuất khẩu trung bình mặt hàng xơ, xợi dệt của 
Việt Nam sang các thị trường trong tháng 3/2022 mặc 
dù giảm so với tháng 2/2022 nhưng vẫn tăng so với 
tháng 3/2021, trong đó, giá xuất khẩu sang nhiều thị 
trường vẫn tăng trưởng ở mức hai con số như Mỹ, Hàn 

Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Philippines, Pakistan, Anh.
Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, giá xuất khẩu 

trung bình mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam sang các 
thị trường đều tăng so với cùng kỳ năm 2021, trừ xuất 
khẩu sang thị trường Brazil có giá giảm 14,9%.

Nguồn: VITIC
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Mặc dù giá xơ, sợi xuất khẩu 
của Việt Nam giảm nhưng 
xuất khẩu mặt hàng này 

sang một số thị trường vẫn giảm 
chủ yếu là do xuất khẩu sang trường 
Trung Quốc giảm. Nguyên nhân là 
do Trung Quốc đang kiên định chiến 
lược Zero Covid, với khoảng 30%  
dân số thuộc diện bị phong tỏa. 

Trong đó, các tỉnh có số ca 
nhiễm Covid-19 trên 6.000 người 
lại nằm tại bờ Đông- là khu vực 
sản xuất chính của ngành dệt 
may Trung Quốc, với khoảng 80%  
sản lượng. 

Bên cạnh đó, cuộc xung đột 
giữa Nga và Ucraina được dự báo 
sẽ kết thúc sớm nhất trong tháng 
6/2022, do đó sự đứt gãy chuỗi 
cung ứng, khủng hoảng logistics, 

tiền tệ phức tạp sẽ kéo dài hết  
quý II/2022. 

Trước những bất ổn nói trên, 
Ngân hàng Thế giới đã hạ dự 
báo tăng trưởng toàn cầu xuống 
còn 3,2%, giảm gần một nửa so 
với năm trước. Tất cả những yếu 
tố trên sẽ tạo ra những khó khăn  
nhất định cho ngành dệt may thời 
gian tới.

Theo diễn biến mới của thị 
trường sợi cho thấy, từ nay đến hết 
tháng 6/2022, nhu cầu sợi sẽ vẫn 
yếu, số lượng đơn hàng đặt mua 
giảm, chủ yếu đơn hàng lấp đầy 
đến ngày 20/5/2022. 

Theo Hiệp hội Dệt may Việt 
Nam, giải pháp được đưa ra ở thời 
điểm này là các doanh nghiệp 
ngành sợi cần tính toán mặt bằng 

giá thành phù hợp để có thể mua 
bông ngắn hạn nhằm duy trì sản 
xuất; xem xét khả năng tồn kho sản 
phẩm sợi để chờ thị trường ổn định 
với sự hỗ trợ về tài chính… 

Trước mắt, để kiểm soát nguồn 
cung, các doanh nghiệp không 
chạy tốc độ sản xuất tối đa; tập 
trung bảo trì, bảo dưỡng thiết bị; 
giãn sức lao động trong những 
ngày nghỉ Lễ sắp tới; hướng đến 
sản xuất sản phẩm sợi chỉ số cao; 
cân đối mua bông ngắn hạn, đảm 
bảo cho sản xuất và theo dõi diễn 
biến thị trường; thực hiện tiết kiệm 
chi phí sản xuất cũng như tìm kiếm 
đơn hàng phù hợp trên cơ sở giá 
bán đảm bảo duy trì dòng vốn.

Nguồn: VITIC

Biến động thị trường xơ, sợi dệt trong thời gian tới

Nguồn: VITIC

Giá xuất khẩu xơ, sợi dệt sang các thị trường trong tháng 3/2022

*Nguồn: ITC - Số liệu của năm 2021 và 2022 xem 
để tham khảo do một vài quốc gia chậm gửi báo cáo

*** Xuất khẩu sợi Việt Nam giai đoạn từ 2017 - 2T2022

Tính chung từ năm 2017-2021, sản lượng sợi 
100% cotton Việt Nam xuất khẩu đi các thị trường 
trung bình đạt 855 nghìn tấn/năm, sợi cotton pha 141 
nghìn tấn/năm, sợi PE filament 248 nghìn tấn/năm, 

sợi 100% PE 107 nghìn tấn/năm, sợi PE pha 21 nghìn 
tấn/năm. Các thị trường chính nhập khẩu sợi Việt Nam 
theo biểu dưới đây.
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Sợi 100% cotton: Trung Quốc vẫn là thị trường 
tiêu thụ mạnh của Việt Nam khi chiếm đến 87,9% 
trong tổng lượng xuất của Việt Nam trong năm 2021, 
cách khá xa thị trường nhập khẩu đứng thứ hai là  

Hàn Quốc với 6,7%. Năm 2021 Việt Nam xuất khẩu 
sợi 100% cotton ước đạt 898,61 nghìn tấn tương 
đương 2.688,68 triệu USD.

Sợi cotton pha: Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu 
thụ mạnh của Việt Nam khi chiếm đến 48,8% trong 
tổng lượng xuất của Việt Nam trong năm 2021,  

tiếp đến là Hàn Quốc với 21,5%. Tổng trị giá xuất khẩu 
sợi cotton pha 416,65 triệu USD tương đương 150,24 
nghìn tấn.

Sợi PE filament: với sợi PE filament, lượng xuất đến các thị trường khác chiểm tỷ trọng khá cao 36,9%, 
Trung Quốc xếp thứ hai với 21%, tiếp theo là Hàn Quốc 16,6%. Tổng trị giá xuất khẩu sợi PE filament ước đạt 
1.007,21 triệu USD tương đương 289,42 nghìn tấn.

Sợi 100% PE: Việt Nam xuất đến các thị trường ước đạt 81,62 nghìn tấn tương đương 206,82 triệu USD. 
Thị trường Hàn Quốc chiếm 31,5% trong tổng lượng.
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Sợi PE pha: năm 2021 Việt Nam xuất 6,84 nghìn tấn, trị giá hơn 19,72 triệu USD. Hàn Quốc là nước nhập 
khẩu chiếm tỷ trọng 38% trong tổng lượng, tiếp đến là Brazil chiếm 28%.

Brazil đã xuất khẩu 136 nghìn tấn bông trong 
tháng 4/2022, trị giá 306,6 triệu US; giảm 27% 
về lượng so với tháng trước và giảm 23% so 

với tháng 4/2021. Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ là hai thị 
trường xuất khẩu bông chính của Brazil trong tháng 4, 
đạt tổng cộng 58,7 nghìn tấn. Hai quốc gia này cùng 

nhau chiếm 43% tổng lượng của cả tháng.
Tổng số vẫn cho thấy Trung Quốc là khách hàng 

mua bông chính của Brazil. Nước này đã nhập khẩu 
444 nghìn tấn từ tháng 8/2021 đến tháng 4/2022, 
chiếm 29% tổng lượng xuất khẩu cho đến nay.

3. Báo cáo bông toàn cầu

Nguồn: ComexStat - ME, 4/2022

Brazil xuất khẩu bông tháng 8/2021 - 4/2022

Lượng (tấn) Thị phần (%)

Bông tiếp tục đà tăng giá mạnh 
mặc dù nhu cầu sử dụng bông trên 
thị trường đang gặp nhiều trở ngại. 
Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) giảm 
dự báo tăng trưởng GDP từ 4,4% 
được công bố trong tháng Một 
xuống còn 3,6% vào cuối tháng Tư 
(tương đương với mức điều chỉnh 
giảm 20%). 

Lạm phát, khủng hoảng vận tải 
tiếp diễn, chuỗi cung ứng đứt gãy 
do xung đột quân sự tại Ukraine, 
cách ly xã hội do COVID tại Trung 
Quốc, cũng như việc Mỹ và các  
nền kinh tế khác rút hỗ trợ kinh tế, 
đều đã tạo ra khó khăn vĩ mô cho 
thị trường.

Thị trường bông cũng gặp 
phải những trở ngại về lượng cầu. 
Nhiều báo cáo chỉ ra rằng nhu cầu 
tại Trung Quốc trong những tháng 
gần đây có xu hướng giảm. Tại Mỹ, 

xuất khẩu theo báo cáo hàng tuần 
đang giảm kể từ khi giá bông thị 
trường NY/ICE tăng vượt mức 120 
xu/lb vào nửa cuối tháng Ba. 

Giá lương thực và năng lượng 
tăng cao sẽ làm giảm thu nhập khả 
dụng của người tiêu dùng trên toàn 
thế giới, và điều này có thể ảnh 
hưởng đến nhu cầu tiêu dùng cho 
hàng may mặc và gia dụng trên 
phạm vi toàn cầu.

Về sản lượng bông, giá bông 
tăng sẽ làm tăng diện tích gieo 
trồng. Tuy nhiên, giá các mặt hàng 
nông sản cạnh tranh khác cũng 
tăng cao, làm cho diện tích trồng 
bông khó có thể tăng mạnh mặc 
dù giá bông dự kiến sẽ đạt mức cao 
nhất trong hơn một thập kỷ. 

Thời tiết cũng là một yếu tố gây 
trở ngại. Mặc dù Mỹ dự kiến sẽ tăng 
diện tích gieo trồng bông khoảng 

9% trong vụ 2022/23 (theo khảo 
sát của USDA vào tháng Ba), tình 
hình hạn hán tại vùng trồng bông 
ở Texas và phía Tây Nam sẽ có thể 
làm tăng diện tích bỏ hoang. 

Giá nguyên liệu đầu vào cao có 
thể sẽ làm giảm lượng phân bón 
sử dụng, và năng suất thu hoạch 
bông trên toàn thế giới có thể bị 
ảnh hưởng.

Về diễn biến thị trường trong 
những tháng tiếp theo, thị trường 
bông sẽ liên tục gặp phải thách 
thức cả về cung và cầu. Nếu giá 
bông giảm, tồn kho có thể trở 
thành là một gánh nặng lớn. Tùy 
thuộc vào mức độ giảm giá, việc 
hủy đơn hàng bông và rủi ro về tài 
chính có thể xảy ra.

Nguồn: CB-CI 
VCOSA tổng hợp

Nguồn: CI _ VCOSA tổng hợp
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