
Tháng 12-2022

BBẢẢN TN TIINN
Báo cáo thống kê ngành xơ, sợi

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

--- Lưu hành nội bộ ---



www.vcosa.org.vn

https://vietnamyarnprice.com

Bản tin Tháng 12-2022

3

ĐIỂM TIN

TIN TRONG NƯỚC

TIN QUỐC TẾ

 ✳ Giá và lượng nhập khẩu xơ nguyên liệu vẫn trong xu hướng giảm.

 ✳ Nhập khẩu sợi nguyên liệu vẫn ở mức thấp.

 ✳ Xuất khẩu xơ, sợi dệt giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 11/2022.

 ✳ Xuất khẩu dệt may cán đích ngoạn mục.

 ✳ Nữ tiến sĩ sản xuất vải cao cấp từ xơ chuối và xơ dứa.

 ✳ Nhìn lại bức tranh xuất khẩu Việt Nam.

 ✳ Nguồn lao động cần đáp ứng yêu cầu gì để hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài.

 ✳ Việt Nam trở thành đối tác thặng dư thương mại lớn nhất của Hàn Quốc.

 ✳ Tỉnh có diện tích khu công nghiệp lớn nhất Việt Nam.

 ✳ Cơ quan thương mại Ấn Độ yêu cầu nhập khẩu bông miễn thuế.

 ✳ Brazil hy vọng trở thành nước xuất khẩu bông lớn nhất thế giới vào năm 2023, vượt Mỹ.

 ✳ Nhập khẩu bông của Bangladesh giảm: USDA.

 ✳ Trung Quốc cắt giảm dự báo nhu cầu bông trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chậm lại.

 ✳ Thị trường sợi cotton cải thiện với chính sách kiểm soát dịch bệnh được ban hành.

 ✳ So sánh giá, tồn kho ba nguyên liệu dệt may quan trọng và sợi.

Ông Nguyễn An Toàn
Chủ tịch Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam 

(VCOSA)

Thư chúc tết 2023Thư chúc tết 2023
từ Chủ tịch Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam

Nhân dịp năm mới 2023 
và đón Tết cổ truyền 
Quý Mão, thay mặt 
VCOSA, Tôi xin gửi lời 

chúc mừng năm mới đến Quý hội 
viên và các đối tác một năm mới 
thật nhiều sức khỏe, niềm vui, 
hạnh phúc và thành công. 

Năm 2022 sắp qua đi, trong bối 
cảnh đất nước và nền kinh tế vẫn 
còn đối mặt với nhiều khó khăn 
thách thức, ngành sợi của chúng 
ta nói riêng cũng không nằm 
ngoài những khó khăn đó, thậm 
chí sức chịu đựng và thời gian 
vượt khó còn dài hơn ngành dệt 
may nói chung. 

Nguyên nhân chủ yếu do giá 
nguyên liệu đầu vào bông, xơ liên 
tục biến động. Nhu cầu và giá 
bán sợi vẫn ở mức thấp và nhiều 
doanh nghiệp sợi gần như không 
có đơn hàng, dẫn đến hệ luỵ các 
doanh nghiệp sợi đã phải đối mặt 
với sự cạnh tranh về giá, hiệu quả 
sản xuất kinh doanh thấp.

Bước sang năm mới 2023, kỳ 
vọng các thị trường xuất khẩu 

lớn sẽ sớm mở cửa và nền kinh tế 
ổn định trở lại, cùng với tinh thần 
chủ động và mạnh mẽ tìm kiếm 
các giải pháp thích nghi, vượt qua 
những khó khăn thử thách, Tôi tin 
rằng các Doanh nghiệp Hội viên 
và Đối tác sẽ tiếp tục vượt qua 
khó khăn để giữ vững hiệu quả 
sản xuất kinh doanh cao nhất, 
góp phần xây dựng ngành Bông 
Sợi Việt Nam ngày càng phát 
triển bền vững.

Bằng tất cả sự trân trọng, VCOSA 
vô cùng cảm ơn sự ủng hộ và hợp 
tác của quý vị trong thời gian qua 
và mong tiếp tục nhận được sự 
đồng hành, hợp tác, ủng hộ bền 
chặt của Quý Hội viên và Đối tác 
trong năm 2023 và những năm 
tiếp theo.

VCOSA sẽ luôn đồng hành cùng 
Quý Hội viên, Quý đối tác trên con 
đường hướng tới phát triển mạnh 
mẽ và bền vững trong tương lai. 

Một lần nữa, chúc Quý Doanh 
nghiệp Hội viên và Đối tác một 
năm mới an khang, thịnh vượng, 
vạn sự như ý, may mắn tài lộc.

Thân ái.
Chủ tịch Hiệp Hội
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TIN CHUYÊN NGÀNH

Trên cơ sở kết quả khảo sát 
sơ bộ tiềm năng và đánh giá 
nguồn nguyên liệu phế phụ 

phẩm từ cây chuối, nhóm nghiên 
cứu đề xuất giải pháp ép thân 
chuối lấy sợi và đồng thời nghiên 
cứu quy trình nhuộm sợi chuối 
thành phẩm bằng một số hợp chất 
màu tự nhiên; nâng cao giá trị sử 
dụng, tính kinh tế và sự ổn định của 
nguồn nguyên liệu phế thải thành 
vật liệu dệt sinh thái có giá trị cao. 

Vải làm từ cây chuối, cây dứa giúp 
giảm bớt áp lực cho nguồn tài 
nguyên thiên nhiên và cây cần rất 
ít nước để phát triển, từ đó thúc 
đẩy lối sống bền vững. 

Nói về sáng kiến tạo vải sợi 
chuối, TS. Phạm Thị Hồng Phượng 
cho biết: “Cây chuối chỉ ra hoa kết 
trái một lần trong đời, phần thân 
cây sẽ bị vứt bỏ và trở thành chất 
thải nông nghiệp. Bình quân một 
người tiêu thụ 12kg chuối một 

năm, nghĩa là có một khối lượng 
khổng lồ thân chuối bị vứt bỏ. Khi 
thân cây chuối được ứng dụng vào 
sản xuất vải dệt, toàn bộ cây chuối 
sẽ được sử dụng và giảm đáng kể 
lượng chất thải ra môi trường. Giờ 
đây, người nông dân trồng chuối có 
thêm một nguồn thu nhập cho bản 
thân. Thay vì chỉ bán các buồng 
chuối như trước đây, họ có thể bán 
cả thân chuối để phục vụ làm vải 
dệt. Điều này hỗ trợ rất nhiều cho 

Ấn Độ cần cho phép nhập 
khẩu bông miễn thuế vì giá 
nguyên liệu thô cao hơn 

đã làm giảm công suất sử dụng 
của các nhà máy dệt, một cơ quan 
thương mại hàng đầu nói với chính 
phủ hôm 07/12/2022.

Hiệp hội bông Ấn Độ (CAI) cho 
biết trong một lá thư gửi Bộ trưởng 
Dệt may, ông Piyush Goyal, nhập 
khẩu bông vào Ấn Độ, nhà sản xuất 
sợi lớn nhất thế giới, chịu mức thuế 
11%, khiến việc nhập khẩu bông 
không khả thi về mặt tài chính.

Bông Ấn Độ đắt hơn gần 15% 
so với bông có nguồn gốc khác và 
giá cao hơn đã ảnh hưởng đến khả 
năng cạnh tranh của ngành dệt 
may và giảm mức sử dụng công 
suất xuống 50%.

Việc loại bỏ thuế quan sẽ giúp 
ngành dệt may của Ấn Độ hoạt 
động với công suất tối ưu.

Các thương nhân Ấn Độ đang 
gặp khó khăn trong việc xuất khẩu 
bông mặc dù sản lượng cao hơn do 
nông dân đang trì hoãn việc bán 
bông sau vụ thu hoạch với hy vọng 
giá cao hơn trong những tháng tới, 
các quan chức trong ngành nói với 
Reuters.

Nguồn:  Reuters 
Ngọc Trâm biên dịch

sinh kế của những nông dân sản 
xuất kinh doanh quy mô nhỏ”.

Các loại sợi gốc dầu như nylon, 
polyester và acrylic hoặc thậm chí 
là sợi tự nhiên như sợi bông tiêu 
thụ nhiều tài nguyên và các hóa 
chất không thể tái tạo để sản xuất 
chúng. Điều này gây ra nhiều thiệt 
hại đáng kể cho hành tinh thay 
vì tạo nên tác động tích cực. Vải 
được sản xuất từ sợi thân cây chuối 
giúp giảm bớt áp lực cho nguồn tài 
nguyên thiên nhiên và cây cần rất 
ít nước để phát triển.

Vải sợi chuối là một loại chất 
liệu thực vật lý tưởng thay thế cho 
lụa. Chúng mô phỏng rất nhiều đặc 
điểm quý giá của vải lụa. Sợi chuối 
mềm, mịn và có độ bóng từ vừa 
phải đến cao. Chất vải này không 
cần ủi và có thể giữ nguyên dáng 
vải ngay cả sau khi đã được giặt 
nhiều lần. Ngoài ra, vải sợi chuối 
cũng có thêm lợi thế là một loại vải 
không có nguồn gốc từ động vật.

TS Nguyễn Xuân Hồng, Phó 
hiệu trưởng trường đại học Công 
nghiệp TP.HCM cho biết: “Theo Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Việt Nam có khoảng 150.000 
ha chuối và khoảng 47.000 ha dứa. 
Dứa và chuối sau khi thu hoạch 
trái, phần thân thường được chặt, 
vứt bỏ. 

Điều này gây lãng phí và quan 
trọng hơn là ô nhiễm môi trường. 
Việc ứng dụng và chuyển giao công 
nghệ sản xuất sợi vải từ thân chuối 
và dứa sẽ góp phần nâng cao thu 
nhập cho người trồng chuối, dứa 
và góp phần giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường. Với khoảng 25 triệu 
tấn thân chuối và dứa tại nước ta, 
nếu được dùng để sản xuất sợi vải, 
ước tính tạo ra khoảng 1 tỷ USD. 
Điều này hứa hẹn tạo ra một ngành 
công nghiệp tỷ đô cho Việt Nam“

Philippines là một trong những 
nước dẫn đầu về xuất khẩu sợi 
chuối thô lớn nhất thế giới. Với cây 
chuối siêu sợi có tên gọi là Abaca, 
hằng năm diện tích trồng chuối 
được tăng lên từ 15 -20 vạn ha 
mới đủ sản phẩm cung cấp cho thị 
trường xuất khẩu. 

Tuy nhiên, sợi chuối của Việt 
Nam có sự khác biệt so với sợi 
chuối của Philippines. Bởi lẽ, sợi 

chuối của Việt Nam có ưu điểm là 
độ mềm, mượt, sáng mịn tương 
đương như sợi chuối của Ấn Độ. 
Hiện nay, sợi chuối của Ấn Độ đắt 
hơn gấp 2 lần so với sợi chuối của 
Philippines.

Giá sợi chuối thô thấp nhất 
trên thị trường quốc tế hiện nay, 
khoảng 3,5 USD/kg. Và xu thế của 
thế giới nói chung và Việt Nam nói 
riêng là hướng đến phát triển bền 
vững, thân thiện với môi trường 
và hạn chế sử dụng đồ nhựa, đó 
chính là mảnh đất màu mỡ để các 
sản phẩm của sợi chuối đến với thị 
trường quốc tế.

Trích: Thương gia & Thị trường

Nữ tiến sĩ sản xuất vải cao cấp từ xơ chuối và xơ dứa

Cơ quan thương mại Ấn Độ yêu cầu nhập khẩu bông miễn thuế

Trước thực trạng ngành dệt may Việt Nam đang phụ thuộc rất nhiều vào nguyên – phụ liệu nhập 
khẩu từ nước ngoài và xu hướng phát triển kinh tế tuần hoàn, trong đó có yếu tố tái sử dụng những 
phụ phẩm từ nông nghiệp để bảo vệ môi trường, một nhóm các nhà nghiên cứu khoa học từ Trường 
Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố nghiên cứu thành công quy trình sản xuất 
sợi vải chất lượng cao từ xơ chuối và xơ dứa, đáp ứng tiêu chuẩn của ngành may mặc. Đề án do Tiến 
sĩ Phạm Thị Hồng Phượng, chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ hóa học làm chủ nhiệm đề tài bắt đầu thực 
hiện từ tháng 3/2022.

Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Phượng, Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ hóa học  
(Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM) làm Chủ nhiệm đề tài
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Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là 
một cột mốc quan trọng 
khác trong hành trình trở 

thành nhà sản xuất lương thực 
toàn cầu của Brazil. Brazil đã vượt 
qua Mỹ để trở thành nhà sản xuất 
và xuất khẩu đậu tương hàng đầu 
thế giới và có thể sớm trở thành 
nhà xuất khẩu ngô hàng đầu.

Brazil hiện đứng thứ 4 trong 
số các nhà sản xuất bông toàn cầu 
- sau Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ - 
nhưng là nước xuất khẩu số 2.

Ông Julio Cezar Busato,  
Chủ tịch Hiệp hội Người trồng 
bông Brazil (Abrapa) cho biết: 
“Chúng tôi sẽ sớm trở thành nhà 
xuất khẩu lớn nhất thế giới, có thể 
là vào năm tới”.

Trong khi diện tích trồng bông 
ở Brazil dự kiến sẽ tăng 1,3% so 
với niên vụ trước lên 1,66 triệu ha 
vào năm tới, bông ở Mỹ đang phải 
đối mặt với sự cạnh tranh từ các 
loại cây trồng có lợi hơn, bao gồm 
ngô, đậu tương và lúa mì, các nhà 

sản xuất Brazil cho biết.
Việc giảm 30% diện tích trồng 

bông của Mỹ có thể đủ để đưa 
quốc gia Nam Mỹ này trở thành 
nước dẫn đầu về xuất khẩu trên thế 
giới, họ cho biết, đồng thời đưa ra 
một mục tiêu chính.

Đó sẽ là một sự cắt giảm đáng 
kể, nhưng không phải là không 
thể xảy ra khi các nhà sản xuất 
Mỹ đang dành chỗ để trồng thêm  
ngũ cốc.

Abrapa dự kiến Brazil sẽ tăng 
xuất khẩu bông 22% trong năm tới 
lên 2,2 triệu tấn, tăng từ sản lượng 
gần kỷ lục 2,95 triệu tấn.

Các nhà sản xuất bông Brazil 
cho biết họ chuẩn bị tiến hành  
gieo trồng vào năm tới bất chấp chi 
phí cao hơn để bảo vệ tiến độ tại 
các thị trường châu Á, đặc biệt là 
Trung Quốc.

Ông Busato cho biết: “Về mặt 
toán học, chúng ta nên giảm diện 
tích trồng bông, đồng thời lưu ý 
rằng chi phí sản xuất đã tăng 27% 

vào năm 2022 sau khi giá đầu vào 
tăng vọt. “Nhưng chúng tôi phải 
duy trì các thị trường mà chúng tôi 
đã chinh phục, vì vậy chúng tôi sẽ 
không làm điều đó.”

Theo công ty tư vấn 
hEDGEpoint Global Markets, việc 
trồng bông ở Brazil nên diễn ra 
“trong khoảng thời gian lý tưởng”, 
có tính đến điều kiện khí hậu hiện 
tại, dẫn đến tăng diện tích và có 
khả năng góp phần gây áp lực lên 
giá toàn cầu, vốn đã “gần hoặc 
thậm chí thấp hơn chi phí sản xuất” 
cho những người trồng trọt ở Mỹ.

Nhà phân tích David Silbiger 
cho biết: “Còn quá sớm để định 
lượng diện tích bông Mỹ sẽ thực sự 
mất đi bao nhiêu, nhưng rõ ràng vụ 
mùa này đã gặp bất lợi” trước các 
đối thủ cạnh tranh như ngô, đậu 
tương, lạc, gạo và lúa mì.

Nguồn:  Reuters 
Ngọc Trâm biên dịch

Nguyên nhân là do giá bông 
quốc tế cao, sản xuất hàng 
may mặc giảm do thiếu điện 

trong nước và nền kinh tế toàn cầu 
suy thoái. Dự báo mới nhất thấp 
hơn khoảng 10% so với dự báo 
trước đó vào tháng 4 năm nay.

Bangladesh là nước xuất khẩu 
hàng may mặc lớn thứ hai thế giới 
và phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu 
để sản xuất sợi. Trong báo cáo về 
bông và các sản phẩm liên quan 
đến Bangladesh, cơ quan của Mỹ 
cho biết lượng bông sử dụng trong 
nước của Bangladesh dự kiến sẽ 
giảm 11% xuống còn 8,3 triệu kiện 
trong niên vụ 2022-2023.

Bangladesh bắt đầu nhận 
được nhiều đơn đặt hàng may mặc 
hơn khi nhiều thương hiệu chuyển 
từ các quốc gia đối thủ cạnh tranh 
như Việt Nam và Indonesia vào 
đầu năm 2021, sau đợt phong tỏa 
do Covid-19.

“Khối lượng xuất khẩu hàng 
may sẵn (RMG) cao hơn tiếp tục 
kéo dài đến giữa năm 2022, với 
chiến tranh Nga-Ukraine và tình 
trạng bất ổn kinh tế đang diễn ra 
đã ảnh hưởng xấu đến lĩnh vực 
RMG,” theo báo cáo.

Các đơn đặt hàng may mặc đã 
giảm khoảng 20% đến 30% trong 
tháng 6 và tháng 7 năm nay.

“Nhiều thương hiệu của Mỹ 
và châu Âu cũng đã hoãn đơn 
hàng”, báo cáo của USDA cho biết.  
Cơ quan này cho biết Bangladesh 
đã nhập khẩu 8,52 triệu kiện bông 
trong niên vụ trước đó.

Mức tiêu thụ sợi và vải của 
Bangladesh sẽ là 1,8 triệu tấn và 
6 tỷ mét, cao hơn lần lượt khoảng 
10% và 3,5% so với năm trước.

Theo USDA, trong niên vụ 
2021-22, mức tiêu thụ bông trong 
nước của Bangladesh ước đạt 8,8 
triệu kiện.

Theo báo cáo, ngành dệt may 
bao gồm sợi, vải và các công đoạn 
nhuộm-in-hoàn tất, với công suất 
tiêu thụ khoảng 15 triệu kiện bông.

Khoảng 80% sợi được sản xuất 
hoàn toàn là bông, trong khi 20% 
còn lại bao gồm sợi hỗn hợp giữa 
bông và sợi nhân tạo.

Theo báo cáo, Bangladesh đã 
chứng kiến mức tăng nhập khẩu 
bông ổn định kể từ niên vụ 2014-
2015, trong khi niên vụ 2019-
2020 sụt giảm do dịch Covid-19. 

Ấn Độ là nhà cung cấp nguyên 
liệu thô chính và là quốc gia láng 
giềng chiếm 24% thị phần nhập 
khẩu bông. Theo sau là Benin 
(16%), Brazil (14%), Burkina Faso 
(10%) và Mỹ (8%) tính đến tháng 
10 năm 2022.

Tính đến tháng 10 năm nay, 
nhập khẩu bông đạt 7,1 triệu kiện, 
giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, 
theo dữ liệu của USDA.

Nguồn:  The Daily Star 
Ngọc Trâm biên dịch

Brazil hy vọng trở thành nước xuất khẩu bông lớn nhất thế giới 
vào năm 2023, vượt Mỹ

Nhập khẩu bông của Bangladesh giảm: USDA

Theo các nhà sản xuất tại quốc gia Nam Mỹ này, Brazil có thể trở thành nước xuất khẩu bông lớn 
nhất thế giới vào năm 2023, với diện tích trồng tăng lên giúp nước này vượt Mỹ

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), nhập khẩu bông của 
Bangladesh có thể giảm xuống còn 8 triệu kiện trong niên vụ 
2022-2023 bắt đầu vào tháng 8.

Ảnh: REUTERS/RICARDO MORAES
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Chính sách kiểm soát dịch bệnh đã có sự thay 
đổi đột ngột kể từ giữa tháng 12 và việc công 
bố kiểm soát dịch bệnh liên tục ở một số thành 

phố ở Trung Quốc đã đẩy giá cả trên thị trường tài 
chính, bao gồm cả hàng hóa và chứng khoán, lên cao.  

Ảnh hưởng đến thị trường sợi cotton giao ngay đã bị 
chậm lại một chút, nhưng đã có sự cải thiện sau đó. 

Việc ban hành lệnh kiểm soát dịch bệnh có ảnh 
hưởng gì đến thị trường sợi cotton hiện tại?

Thị trường sợi cotton cải thiện với chính sách kiểm soát  
dịch bệnh được ban hành

1.	 Tăng	tỷ	lệ	hoạt	động	của	các	nhà	máy	sợi	cotton

3.	 Một	số	chào	giá	tăng,	nhưng	giá	giao	dịch	thực	tế	tăng	chậm	

2.	 Thương	mại	được	cải	thiện,	hàng	tồn	kho	của	nhà	máy	sợi	cotton	giảm

Ngày 02/11, dịch bệnh bùng 
phát ở một số vùng của Trung 
Quốc, ảnh hưởng đến những nơi 
sản xuất sợi cotton chính, bao 
gồm Sơn Đông, Hà Nam, Hà Bắc 
và Hồ Nam. Tình trạng tạm dừng 
sản xuất tại các nhà máy sợi cotton 
khiến hiệu suất hoạt động của các 
nhà máy liên tục giảm xuống mức 
thấp nhất trong năm (loại trừ Tết 
Nguyên đán). 

Chính sách kiểm soát dịch bệnh 
đã được công bố từ nửa cuối tháng 
11, và thời gian kiểm soát đối với 

các nhà máy sợi cotton không dài, 
chủ yếu kéo dài từ 7-10 ngày. Một 
số công ty đã kết thúc việc ngừng 
sản xuất vào tuần trước và một số 
nhà máy đã tiếp tục hoạt động và 
sản xuất.  

Chính sách kiểm soát dịch 
bệnh tiếp tục được ban hành trong 
tuần này và thị trường vải Zhongda 
Quảng Đông sẽ sớm mở cửa trở 
lại. Các nhà máy sợi tại các khu vực 
khác cũng đang tiếp tục khôi phục 
hoạt động sau thời gian ngừng sản 
xuất do dịch bệnh. Các nhà máy sợi 

cotton của Tân Cương đang dần 
phục hồi, và tỷ lệ hoạt động là rõ 
ràng và sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, 
do ngừng sản xuất kéo dài, mất 
nhân công nên việc khôi phục hoạt 
động sẽ cần thời gian. 

Một số nhà máy sợi cotton 
của Trung Quốc vẫn chưa quay trở 
lại sản xuất bình thường do thua 
lỗ kéo sợi và khó khăn trong việc 
thu mua bông. Với thời điểm cuối 
tháng 12 đang đến gần, sẽ rất khó 
để phục hồi tỷ lệ lấp đầy cao như 
trong tháng 9.

Tâm lý lạc quan về giá tăng lên 
khi doanh số bán hàng cải thiện và 
hợp đồng tương lai bông ZCE vững 
chắc. Giá chào từ một số nhà máy 
tăng 200-500 nhân dân tệ/tấn và 
mức chiết khấu đưa ra trong đợt 

trước đã bị hủy bỏ. Trên thực tế, 
tâm lý giao dịch vẫn không tốt như 
năm trước. 

Tồn kho của các nhà máy sợi 
cotton không thấp và giá sợi cotton 
vẫn khó tăng. Nếu thị trường trong 

tương lai sôi động, giá sợi cotton có 
thể tăng. 

Xét cho cùng, áp lực chung 
đối với hàng tồn kho sợi cotton đã 
giảm bớt so với đầu năm nay xét về 
tổng lượng hàng tồn kho.

Mặt khác, việc công bố các 
biện pháp chống dịch đã làm tăng 
niềm tin của những người tham 
gia thị trường và hợp đồng tương 
lai bông ZCE được giao dịch mạnh 
mẽ, vì vậy kỳ vọng về thị trường sợi 
cotton trong tương lai thay đổi từ bi 
quan sang hơi lạc quan. 

Các nhà máy dệt và thương 

nhân ở hạ nguồn có ít hàng tồn kho 
hơn và họ sẵn sàng mua hàng hơn 
so với giai đoạn trước. Mặt khác, 
cũng có thông tin cho rằng đơn đặt 
hàng của các nhà máy vải đã được 
cải thiện và các kỳ nghỉ lễ dự kiến 
trước đó đã bị hoãn lại. 

Thị trường vải Zhongda Quảng 
Đông có ít hàng tồn kho và nhu cầu 

bổ sung hàng sau khi khai trương 
rất mạnh. Nhu cầu nói chung đã 
được cải thiện. Ngoài ra, tỷ lệ hoạt 
động của các nhà máy sợi cotton 
vẫn còn tương đối thấp và tồn kho 
bắt đầu giảm do nhu cầu được  
cải thiện.

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc 
đã hạ dự báo tiêu thụ bông 
vào thứ Sáu (09/12/2022), 

do tăng trưởng kinh tế toàn cầu 
chậm lại tiếp tục ảnh hưởng 
đến nhu cầu đối với hàng 
dệt may.

Tiêu thụ bông của 
Trung Quốc trong niên vụ 
2022-2023, bắt đầu vào 
tháng 9, ước tính đạt 7,5 
triệu tấn, thấp hơn 200.000 
tấn so với dự báo của tháng 
trước, Bộ cho biết trong báo 
cáo Ước tính cung và cầu 
nông nghiệp Trung Quốc 
(CASDE) hàng tháng.

Các dự báo khác không 
thay đổi, nhưng việc nông 
dân háo hức bán ngô trước 
kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào 
tháng tới và việc nới lỏng 

các hạn chế đi lại do COVID-19 
đang đẩy nguồn cung ngũ cốc lên 
cao và gây áp lực lên thị trường.

Dự kiến mức tiêu thụ tăng và 

sẵn sàng bổ sung hàng dự trữ sẽ 
giúp giá ngô ổn định ở mức cao.

Nguồn: Business Recorder 
Ngọc Trâm biên dịch

Trung Quốc cắt giảm dự báo nhu cầu bông trong bối cảnh  
tăng trưởng toàn cầu chậm lại

Nguồn: CCFGroup
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So sánh giá, tồn kho ba nguyên liệu dệt may quan trọng và sợi

Chuỗi	công	nghiệp	bông	ghi	nhận	mức	giảm	lớn	nhất	trong	năm	2022

Chuỗi	công	nghiệp	bông	ghi	nhận	mức	giảm	lớn	nhất	trong	năm	2022

Hiệu	ứng	thay	thế	yếu	đi	trong	nửa	cuối	năm	2022	và	sự	chú	ý	tập	trung	vào	việc	liệu	bông	có	thay	thế	
PSF	và	VSF	hay	không?

Thị trường dệt bông 2022 đã trải qua một năm 
khó khăn với nhu cầu bị kìm hãm bởi nhiều đợt bùng 
phát dịch bệnh, lạm phát, chiến tranh Nga-Ucraina và 

lệnh cấm bông của Mỹ tại Tân Cương. Chuỗi ngành 
công nghiệp bông đã trở nên tồi tệ nhất. So với đầu 
năm, hợp đồng tương lai bông ZCE đã giảm hơn 40%.

Trước khi mùa cao điểm truyền thống đến, lượng 
hàng tồn kho các loại sợi cotton, sợi polyester và sợi 
rayon đều ở mức cao, đặc biệt là sợi cotton đã tồn kho 
tới 50 ngày, đối mặt với áp lực rõ ràng. Tồn kho sợi 
polyester đang ở mức cao nhất trong ba năm và tồn 

kho sợi rayon cũng ở mức cao. 
Vì vậy, vào mùa cao điểm, giảm hàng tồn kho đã 

trở thành một vấn đề chính đối với các nhà máy kéo 
sợi. Các nhà máy dệt may có doanh số bán hàng yếu 
đi trong tháng 10 và hàng tồn kho cũng dần tăng lên.

Tháng 9 và tháng 10 là mùa tăng trưởng truyền 
thống của ngành dệt may nhưng tại sao giá các  
sản phẩm dệt từ bông lại giảm mạnh? Chủ yếu là do 

thị trường đã bị chi phối bởi việc giảm hàng tồn kho và 
thu hồi vốn, với nhu cầu hạ nguồn yếu và lượng hàng 
tồn kho tăng lên.

Tháng 9 và tháng 10 là mùa tăng trưởng truyền 
thống của ngành dệt may nhưng tại sao giá các  
sản phẩm dệt từ bông lại giảm mạnh? Chủ yếu là do 

thị trường đã bị chi phối bởi việc giảm hàng tồn kho và 
thu hồi vốn, với nhu cầu hạ nguồn yếu và lượng hàng 
tồn kho tăng lên.

Trong nửa cuối năm 2021, khoảng cách giá giữa 
bông và PSF cũng như giữa bông và VSF sẽ tiếp tục 
gia tăng. Chênh lệch giá giữa bông và VSF vượt quá 
10.000 nhân dân tệ/tấn và chênh lệch giá giữa bông 
và PSF lên tới 16.000 nhân dân tệ/tấn. Dưới sự chênh 
lệch giá lớn như vậy, các công ty kéo sợi hạ nguồn bắt 
đầu sử dụng VSF và PSF thay vì bông. 

Tuy nhiên, vào năm 2022, chênh lệch giá dần thu 
hẹp và hiệu ứng thay thế yếu đi trong nửa cuối năm. 

Chênh lệch giá hiện đang ở mức thấp. Liệu bông sẽ 
thay thế PSF và VSF? Nói cách khác, sợi cotton, sợi 
polyester và sợi rayon không có lãi và thiếu các đơn 
đặt hàng hạ nguồn. Ngoài ra, lệnh cấm bông Tân 
Cương của Mỹ đã ảnh hưởng đến các đơn hàng xuất 
khẩu sản phẩm cotton cũng là một yếu tố cần xem xét.

Trích: CCFGroup 
Ngọc Trâm biên dịch

Giá bông, sợi cotton và vải 
cotton thô giảm nhẹ. Chỉ có 
giá VSF và PSF tăng nhẹ so 
với đầu năm 2022, còn lại giá 
các sản phẩm khác đều giảm.  
Sự thay đổi giá từ niên vụ 
2022/23 được thể hiện bên 
dưới (từ tháng 9 năm 2022).

Từ tháng 9 đến 10 ngày 
đầu tháng 11, giá nguyên liệu 
dệt bông chính (bông, PSF và 
VSF), sợi và vải thô đều giảm, 
đặc biệt là giá bông quốc tế và 
kỳ hạn bông ZCE, theo sau là 
VSF, trong khi giá bông giao 
ngay của Trung Quốc có mức 
giảm thấp hơn. 

Trong số ba nguyên liệu 
thô dệt bông chính, giá VSF 
giảm nhiều hơn so với bông và 
giá PSF giảm ít nhất. Nhìn từ 
chuỗi công nghiệp, sự sụt giảm 
giá của sợi và vải thô ít hơn so 
với nguyên liệu thô.
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
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Nhìn lại bức tranh xuất khẩu Việt Nam

Xuất khẩu sẽ tạo nên nhiều nội lực cho nền kinh tế Việt Nam nếu 
doanh nghiệp nội chủ động hơn trên sân chơi này. Đối diện với 
khó khăn, chúng ta càng nên nhìn lại…

Năm 2021, Samsung đã đạt kim ngạch xuất khẩu 65,5 tỉ đô la Mỹ.

Vẫn	còn	nhiều	cơ	hội

Ai	hưởng	lợi	từ	các	FTA?

Ngoại thương vẫn có thể và 
phải trở thành động lực cho 
tăng trưởng kinh tế năm 

2023 bất chấp sự thực thể hiện 
trong khảo sát nhanh của Liên 
đoàn Công nghiệp và Thương 
mại Việt Nam (VCCI) thực hiện tại 
TPHCM và một số tỉnh, thành phía 
Nam về triển vọng sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp: chỉ 9% 
doanh nghiệp cho biết tăng đơn 
hàng; 68% giảm đơn hàng và 23% 
chưa biết được tình hình sản xuất 
trong thời gian tới.

Lý do không khó hiểu, một 
phần, tăng trưởng kinh tế của Việt 
Nam hơn một thập kỷ ghi nhận 
sự đóng góp quan trọng của xuất 
khẩu và bất chấp tình hình ít khả 
quan trong một vài năm sắp tới, xu 
hướng này sẽ không thay đổi.

Mặt khác, xuất khẩu của khu 
vực đầu tư nước ngoài (FDI), theo 

báo cáo được công bố tháng 
6-2022 của Ban Kinh tế Trung 
ương, chiếm 72% giá trị. Điều này 
đồng nghĩa, nỗ lực xoay sở, mở 
rộng thị trường, vượt qua điểm 
rơi của nền kinh tế thế giới sẽ có 
sự chung sức của nhóm doanh 
nghiệp FDI, vốn có quy mô lớn, có 
kinh nghiệm tốt và đang giữ ưu thế 
trong xuất khẩu của hầu hết các 
ngành hàng chủ lực.

Xét về cơ cấu, trong năm 2021, 
nhóm hàng công nghiệp như điện 
thoại và linh kiện điện thoại, máy 
tính và linh kiện điện tử nắm giữ 
trên 30% tổng kim ngạch xuất 
khẩu và chỉ riêng “đại gia” Samsung 
đã đạt kim ngạch xuất khẩu 65,5 
tỉ đô la Mỹ, chiếm 19,4%. Sức tiêu 
thụ nhóm ngành hàng này đã trụ 
vững trong những giai đoạn khốc 
liệt nhất của đại dịch Covid-19 và 
dù đối diện với viễn cảnh ảm đạm 

trước mắt của kinh tế thế giới, sức 
cầm cự của những “ông lớn” sẽ dẻo 
dai hơn.

Có thể kể đến câu chuyện 
tương tự về ngành dệt may hay 
da giày, hiện đều đang thuộc tốp 
5 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của 
Việt Nam. Những dấu hiệu sụt 
giảm đơn hàng rõ rệt đã được ghi 
nhận từ đầu quí 4-2022. Trong bối 
cảnh lạm phát vẫn ở mức cao tại 
Mỹ, EU, nhu cầu sản phẩm tại các 
thị trường này chưa thể sớm hồi 
phục. Tuy nhiên, khả năng phục hồi 
của kinh tế Trung Quốc trong năm 
2023 là điều có thể kỳ vọng.

Từ đầu tháng 12-2022, Trung 
Quốc đã tiếp tục đưa ra những 
biện pháp nới lỏng việc phòng 
dịch Covid-19. Quỹ Tiền tệ quốc 
tế (IMF) và các tổ chức khác đã dự 
báo mức tăng tưởng kinh tế của đất 
nước trên tỉ dân này ở mức 4,6% 

Thế nhưng, đạt được mục tiêu 
xuất khẩu lại không đồng nghĩa với 
việc củng cố năng lực của doanh 
nghiệp Việt Nam nói riêng và nội 
lực của nền kinh tế Việt Nam nói 
chung. Trái lại, sức ép để tồn tại rất 
lớn trong điều kiện các thị trường 
xuất khẩu biến động có thể sẽ đổ 
ngược lên nhóm doanh nghiệp 
Việt, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, đông về số lượng nhưng 
không lớn mạnh về chất lượng. 
Phần chia ít ỏi trong miếng bánh 
xuất khẩu hàng hóa có thể sẽ bị  
cắt giảm và đó không là nghịch lý 
duy nhất.

Số liệu từ Bộ Công Thương cho 
thấy, năm 2021, kim ngạch hàng 
hóa xuất khẩu sử dụng ưu đãi thuế 
quan từ các hiệp định thương mại 
tự do (FTA) Việt Nam đã ký đạt 
69,1 tỉ đô la Mỹ. Trong bốn nhóm 
sản phẩm hàng hóa tận dụng tốt 
nhất các ưu đãi thuế quan bao gồm 
giày dép (95,9%), nhựa (69%), 
cao su (67,4%), dệt may (59,9%), 
phần xuất khẩu của doanh nghiệp 
FDI một lần nữa lại luôn chiếm trên 
70%. Chưa hết, doanh nghiệp nội 
đang là những đối tượng không 
được hưởng lợi bao nhiêu từ các 
FTA đã ký kết.

Đối với ngành da giày, doanh 
nghiệp nội đang phụ thuộc vào 
nguồn nhập khẩu đến 80%, lý do 
chính dẫn đến việc không đảm 
bảo về tiêu chuẩn nguồn gốc xuất 
xứ của các FTA để được ưu đãi  
thuế quan.

Đối với ngành dệt may, khoảng 
60% doanh nghiệp dệt may Việt 
Nam vẫn đang sản xuất theo hình 

thức CMT (cut – make – trim), tức là 
gia công cắt may và đóng gói đơn 
giản. Với hình thức này, nguyên 
liệu, phụ liệu được phía đặt hàng 
giao đến doanh nghiệp sản xuất 
và hiển nhiên, khi không đảm bảo 
được tỷ lệ nguồn gốc xuất xứ Việt 
Nam, không thể bàn tiếp được việc 
hưởng thuế quan ưu đãi.

Với 30% doanh nghiệp làm 
theo hình thức FOB (free on 
board), tùy theo dạng chỉ định hay 
tự tìm kiếm, doanh nghiệp sẽ mua 
nguyên phụ liệu từ đối tác định sẵn 
hay tự tìm đối tác.

Ngay cả ở trường hợp thứ hai, 
theo một nghiên cứu đăng trên Tạp 
chí Công Thương tháng 10-2020, 
công nghiệp phụ trợ dệt nhuộm tại 
Việt Nam chưa phát triển. Loại sợi 
Việt Nam sản xuất được chủ yếu 
là sợi cotton, rất ít doanh nghiệp 
sản xuất được loại sợi đang được 
sử dụng phổ biến hơn là polyester 
filament.

Xin được lưu ý thêm rằng, khi 
hàng hóa Việt Nam được xuất sang 
các nền kinh tế có FTA với thuế 
quan ưu đãi, luôn luôn có chiều 

ngược lại. Hàng nội sẽ phải chịu sự 
cạnh tranh gay gắt trên sân nhà. 
Vì thế, nếu người được hưởng lợi 
từ FTA không phải doanh nghiệp 
Việt, chúng ta đã chịu thiệt hai lần.

Một vấn đề khác được các 
chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang 
Thái và Bùi Trinh chỉ ra trong 
nghiên cứu công bố tháng 6-2021. 
Tính toán từ mô hình Cân đối liên 
ngành liên quốc gia rút gọn giữa 
Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ và EU, 
hai tác giả chỉ rõ: 100 đô la Mỹ 
xuất khẩu của Việt Nam lan tỏa 
đến giá trị sản xuất của Việt Nam 
74 đô la, đến giá trị tăng thêm của 
Việt Nam khoảng 72 đô la; và lan 
tỏa đến giá trị sản xuất và giá trị 
tăng thêm của Trung Quốc tương 
ứng là 23 đô la và 25 đô la.

Có thể thấy, xuất khẩu của 
Việt Nam lan tỏa đến cả sản xuất 
và giá trị gia tăng của những nước 
mà Việt Nam nhập nguyên liệu, vì 
vậy, để nó thực sự mang lại lợi ích 
cho nền kinh tế, các doanh nghiệp 
trong nước phải tự sản xuất ra các 
sản phẩm phụ trợ đầu vào cho sản 
phẩm xuất khẩu.

trong năm 2023. Báo cáo mới nhất 
từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển 
kinh tế (OECD) nhận định, tăng 
trưởng kinh tế toàn cầu năm tới sẽ 
“phụ thuộc nhiều” vào các nền kinh 
tế lớn ở châu Á gồm Trung Quốc, 
Ấn Độ và Ảrập Saudi.

Trung Quốc hiện là thị trường 
nhập khẩu sản phẩm dệt may và 

da giày lần lượt lớn thứ 2 và thứ 
3 của Việt Nam. Sự bãi bỏ hoàn 
toàn các biện pháp phòng dịch nếu 
được nước này thực hiện trong năm 
2023, một làn sóng tiêu dùng hậu 
đại dịch sẽ xuất hiện và đó là cơ hội 
mà doanh nghiệp phải tính toán để 
nắm bắt và tận dụng.

Ngoài dệt may, da giày, nhiều 

ngành hàng xuất khẩu khác của 
chúng ta cũng có thể hưởng lợi từ 
sự trở lại hoàn toàn của nền kinh 
tế lớn thứ hai thế giới này. Và, đích 
ngắm không chỉ là Trung Quốc mà 
còn cả Ấn Độ, mảnh đất vẫn còn 
nhiều tiềm năng khai phá và Trung 
Đông – trong đó có Ảrập Saudi.
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Để	xuất	khẩu	thực	sự	là	kỳ	tích

Đặc	điểm	của	nguồn	lao	động	Việt	Nam

Như vậy, đã đến lúc niềm hân 
hoan về thành tích xuất khẩu hàng 
trăm tỉ đô la Mỹ, thành tích xuất 
siêu hàng chục tỉ đô la cần nhường 
chỗ cho nỗi trăn trở, làm sao để 
doanh nghiệp Việt chủ động hơn 
trên sân chơi này.

Đầu tiên là vấn đề công nghiệp 
phụ trợ cho các nhóm ngành hàng 
xuất khẩu chủ lực. Lựa chọn dễ 
dàng và khả thi có lẽ là tập trung 
vào ngành dệt may, da giày. Xuất 
khẩu dệt may Việt Nam chiếm 
5,2% thị phần toàn cầu, trong khi 
con số tương ứng trong ngành da 
giày là 10%.

Thực tế này chứng minh việc 
tính toán xây dựng nguồn cung 
nguyên phụ liệu cho hai nhóm 
ngành xuất khẩu có tổng trị giá 
khoảng 60 tỉ đô la năm 2021  
này có nhiều phần hữu lý. Cũng 
có thể xem như đây là một trong 
những lời giải cho việc giải ngân 
đầu tư công.

Thay vì đầu tư vào những dự án 
chưa thực sự bức thiết, phải chăng 

chúng ta nên tập trung vào một số 
trọng điểm có khả năng thay đổi 
diện mạo của các lĩnh vực quan 
trọng được xác định dựa trên chiến 
lược phát triển trước mắt và lâu dài 
của nền kinh tế Việt Nam?

Thứ hai là câu chuyện thị 
trường. Hiểu rõ đặc điểm, nhu 
cầu, lợi thế so sánh và đặc điểm 
chuỗi cung ứng tới từng thị trường 
là điều kiện tiên quyết để hàng 
hóa Việt Nam có thể thâm nhập. 
Nghĩa là, trách nhiệm rất nặng nề 
đang thuộc về công đoạn xúc tiến 
thương mại và để có thể làm tốt 
hơn, các cơ quan hữu trách sẽ phải 
nỗ lực hơn rất nhiều.

Tập trung xúc tiến thương mại 
tại các thị trường trọng điểm, theo 
mô hình Tổ chức Xúc tiến Thương 
mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) 
và Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật 
Bản (JETRO) là điều mà nhiều 
chuyên gia vẫn kiên trì đề xuất. 
Ngoài ra, sự hỗ trợ của những tổ 
chức như vậy sẽ mở ra cánh cửa 
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

chiếm phần đa số trong cơ cấu 
doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận 
các thị trường ngách nước ngoài. 
Đây có thể là lối đi cho đặc sản 
vùng miền, các sản phẩm thủ công 
cao cấp, thân thiện với môi trường… 
hướng đến nhóm khách hàng trung 
lưu và cao cấp.

Đương nhiên, từ ý định đến 
hành động và phải đạt được  
hiệu quả cao là một chặng đường 
đầy cam go. Dù vậy, nếu biết đặt 
câu hỏi đúng, chúng ta sẽ có nhiều 
cơ hội tìm được một đáp án như 
mong muốn.

Nguồn: Tạp chí Kinh tế  
Sài Gòn Online

Tập đoàn tuyển dụng đa quốc 
gia ManpowerGroup vừa 
công bố báo cáo Tổng chỉ 

số nguồn nhân lực 2022 với nhiều 
thông tin cập nhật về thị trường lao 
động toàn cầu; cũng như có một số 
phản ánh đáng chú ý về chất lượng 
nguồn nhân lực tại Việt Nam.

Số liệu của báo cáo cho thấy, 
Việt Nam hiện xếp thứ 47 trên 60 
thị trường lao động toàn cầu (được 
khảo sát); đồng thời xếp cuối cùng 
trong số 11 quốc gia thuộc khu vực 
Châu Á – Thái Bình Dương. 

Trong số 10 thị trường lao động 
hàng đầu thế giới năm 2022, có 3 
quốc gia thuộc cùng khu vực Đông 
Nam Á với Việt Nam là Singapore, 
Philippines và Malaysia. 7 quốc 
gia khác là những cái tên thường 
xuyên xuất hiện như Mỹ, Canada, 
Ireland, Úc, Anh, Israel và Mexico.

Tập đoàn tuyển dụng đa quốc 
gia ManpowerGroup này ghi nhận 
đánh giá, các quy định hiện hành 
của luật pháp Việt Nam về việc 
quản lý và sử dụng lao động đang 
tương đối linh hoạt. Trong đó, Việt 

Nam cho phép doanh nghiệp được 
ký hợp đồng lao động với thời hạn 
tối đa là 36 tháng, đồng thời doanh 
nghiệp hoàn toàn có thể ký kết hợp 
tác và sử dụng nhà thầu phụ.

Chính phủ Việt Nam cũng 
đang ngày càng tạo điều kiện cho 
các hoạt động giao thương quốc 
tế, thông qua việc đẩy mạnh các 
chính sách mở cửa. Hiện nay Việt 
Nam đang miễn thị thực khi nhập 
cảnh cho 63 quốc gia, tăng thêm 
15 nước so với năm 2021.

Lực lượng lao động của Việt 
Nam hiện tại khoảng 50,74 triệu 
người trong độ tuổi lao động. Trong 
đó, nhóm thuộc thế hệ Y và thế hệ 

Z chiếm gần 2/3 lực lượng lao động 
trong nước, với khoảng 65%.

Theo các chuyên gia của 
ManpowerGroup, việc sở hữu một 

nguồn cung lao động trẻ và dồi dào 
khi nhiều quốc gia đang phải đau 
đầu giải quyết vấn đề già hóa dân 
số là một trong những lý do khiến 

Nguồn lao động cần đáp ứng yêu cầu gì để hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

Việt Nam xếp thứ 47/60 thị trường lao động toàn cầu, và xếp cuối cùng trong số 11 quốc 
gia thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Trình độ kỹ năng là một trong những điểm yếu 
lao động Việt Nam cần khắc phục để vươn lên sánh ngang với các thị trường khác.

Công nhân vận hành dây chuyền sản xuất sợi hiện đại ở Việt Nam (Nguồn: vapa.org.vn).
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Điểm	yếu	của	nguồn	lao	động	Việt	Nam:	hạn	chế	về	trình	độ	kỹ	năng	

Thặng dư thương mại của 
Hàn Quốc với Việt Nam đã 
liên tục tăng kể từ mức 300 

triệu USD vào năm 1992, dự kiến 
đạt 31,3 tỷ USD trong năm 2022, 
gần như chắc chắn sẽ vượt qua  
Mỹ (25,4 tỷ USD) để vươn lên vị trí 
thứ nhất.

Tính tới tháng 11/2022, quy 
mô thương mại Hàn - Việt đạt 81,1 
tỷ USD. Dự kiến, Việt Nam sẽ vượt 
qua Nhật Bản (78,4 tỷ USD) để  
trở thành đối tác thương mại lớn 
thứ ba của Hàn Quốc, sau Trung 
Quốc và Mỹ.

Năm 1992, quy mô thương mại 
Hàn - Việt đạt 500 triệu USD, đến 
năm 2021 đã tăng gấp 161 lần lên 
80,7 tỷ USD. Trong cùng khoảng 
thời gian này, xuất khẩu và nhập 
khẩu của Hàn Quốc tăng 8,4 lần 

và 7,5 lần, nhưng riêng xuất - nhập 
khẩu với Việt Nam đã tăng lần lượt 
142 lần và 240 lần.

Kể từ sau khi hai nước thiết lập 
quan hệ ngoại giao, ba mặt hàng 
có tổng giá trị xuất khẩu lớn nhất 
là chip bán dẫn, màn hình phẳng 
và cảm biến, thiết bị vô tuyến viễn 
thông. Trong 3 năm, từ năm 2019 
- 2021, xuất khẩu ba mặt hàng này 
đã có mức tăng lần lượt là 32%, 
23,3% và 37,2%.

Hàn Quốc là quốc gia đầu tư 
lớn nhất tại Việt Nam. Theo số liệu 
của Tổng cục Thống kê Việt Nam, 
tính đến năm 2021, Hàn Quốc 
đứng đầu với 9.203 dự án đầu tư, 
với tổng giá trị đầu tư là 78,5 tỷ 
USD. Đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI) của Hàn Quốc vào Việt Nam 
đã tăng từ 17 triệu USD năm 1992 

lên 2,4 tỷ USD năm 2021.
Tập đoàn công nghệ Samsung 

là doanh nghiệp có vốn đầu tư  
trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại 
Việt Nam. Năm nay, tập đoàn này 
đầu tư thêm 2 tỷ USD, dự kiến 
nâng tổng vốn đầu tư lên thành  
20 tỷ USD.

FKI chỉ ra rằng chính phủ hai 
nước gần đây đã nâng tầm quan hệ 
lên mức cao nhất là “Đối tác chiến 
lược toàn diện” nên Chính phủ Hàn 
Quốc cần tăng cường quan hệ đối 
tác với Việt Nam ở các lĩnh vực đa 
dạng để hai bên cùng phát triển. 
Giới doanh nghiệp đang đặt mục 
tiêu nâng quy mô thương mại song 
phương lên 150 tỷ USD vào năm 
2030, gấp đôi so với hiện nay.

Nguồn: Báo tin tức

Chuyên gia của Manpower-
Group nhận định, nếu so sánh giữa 
hai thị trường, một là Việt Nam với 
chi phí rẻ (mức lương trung bình 
tháng của lao động là 275 USD) 
nhưng trình độ kỹ năng lao động 
thấp (11,6% lao động tay nghề 
cao) và một thị trường khác ví dụ, 
Philippines với mức lương trung 
bình tháng của lao động nhỉnh hơn 
1 chút (283 USD) nhưng trình độ 
kỹ năng cao hơn hẳn (18,5% lao 
động tay nghề cao), thì rõ ràng lao 
động của chúng ta kém hấp dẫn 
nhà đầu tư hơn.

Trình độ kỹ năng là một trong 
những điểm yếu lao động Việt Nam 
cần khắc phục để vươn lên sánh 
ngang với các thị trường khác. Theo 
đó, mặc dù có tỷ lệ phổ cập giáo 
dục cao (khoảng 88%), số người 
lao động có trình độ tay nghề hay 

chuyên môn cao chỉ chiếm khoảng 
11,67%, gần như không đổi so với 
ba năm trước.

Ngoài trình độ kỹ năng tay 
nghề chuyên môn, các kỹ năng 
mềm, trong đó có khả năng ngoại 
ngữ đang ngày càng đóng vai trò 
quan trọng ở hầu hết các ngành 
nghề, ngay cả ở những lĩnh vực vốn 
thiên về kỹ thuật như ngành sản 
xuất. Bên cạnh tiếng Anh, một số 
ngoại ngữ khác như tiếng Trung, 
tiếng Nhật, tiếng Hàn được không 
ít đơn vị tìm kiếm.

Theo báo cáo Tổng chỉ số 
nguồn nhân lực Việt Nam 2022, tỷ 
lệ lao động Việt Nam đủ trình độ 
tiếng Anh để làm việc chỉ chiếm 
5% lực lượng lao động. Tỷ lệ này là 
khá thấp so với các quốc gia không 
nói tiếng Anh khác trong khu vực 
như Indonesia (10%), Malaysia 

(21%), Thái Lan (27%).
Tổng thể, nguồn lao động Việt 

Nam có ưu thế về lực lượng lao 
động trẻ, số lượng dồi dào, mức 
thu nhập trung bình thấp giảm chi 
phí cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, 
các chính sách của Chính phủ được 
đánh giá đã tạo điều kiện lớn cho 
các doanh nghiệp nước ngoài có dự 
định hoạt động tại Việt Nam, cũng 
như những công ty trong nước 
muốn mời chuyên gia ngoại quốc 
về làm việc. Tuy nhiên, thị trường 
lao động Việt Nam đang có yêu 
cầu cấp thiết là nâng cao kỹ năng 
để có thể thu hút hơn nữa đầu tư 
nước ngoài.
Nguồn: Doanh nghiệp & Hội nhập

thị trường Việt Nam được đánh giá 
cao bởi các nhà đầu tư nước ngoài.

Một chỉ số đáng lưu ý khác 
của lao động Việt Nam là tỷ lệ lao 
động phi chính thức chiếm đến 
55% tổng lực lượng lao động. Lao 
động phi chính thức thường không 
có hợp đồng lao động và khả năng 
được bảo hiểm xã hội rất hạn chế.

Theo Tổng cục Thống kê, giai 
đoạn 2020 - 2021 đã chứng kiến 
tỷ lệ lao động phi chính thức tăng 
cao. Việc chuyển đổi lao động phi 
chính thức sang chính thức để giúp 
họ đảm bảo an sinh việc làm và 
khai thác hết tiềm năng của nhóm 
lao động này sẽ là một thách thức 
lớn đối với Việt Nam. Mức thu nhập 

trung bình tháng của người lao 
động Việt Nam hiện là 275 USD, 
tương đương với 6.545.000đ. Đây 
được đánh giá là mức chi phí lao 
động tương đối hấp dẫn và đem 
lại nhiều lợi ích cho người sử dụng 
lao động, góp phần thu hút các nhà 
đầu tư nước ngoài.

Việt Nam trở thành đối tác thặng dư thương mại lớn nhất của Hàn Quốc

Theo mạng world.kbs.co.kr, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - 
Hàn Quốc, Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 21/12 công bố kết quả phân tích về sự 
thay đổi đầu tư, thương mại giữa hai nước giai đoạn 1992 - 2021.
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Theo UBND tỉnh Bình Dương, 
tỉnh hiện có 31 KCN với tổng 
diện tích 12.721ha, chiếm 

1/4 diện tích KCN toàn miền Nam. 
Trong đó, có 29 KCN đã đi vào hoạt 
động với tỷ lệ lấp kín đạt trên 95%. 
Với tỷ lệ lấp đầy này, Bình Dương 
là địa phương có tỷ lệ lấp đầy cao 
nhất cả nước.

Theo Trưởng ban Quản lý các 
KCN tỉnh Bình Dương, so với cả 
nước, Bình Dương hiện chiếm 9% 
về số lượng, 13% về diện tích KCN 
và có diện tích KCN lớn nhất Việt 
Nam.

Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh 
Bình Dương cho biết, khu vực có 
vốn FDI tiếp tục là lực lượng dẫn 
dắt, đóng góp lớn về thu ngân sách 
và góp phần tích cực trong chuyển 

giao công nghệ, tạo việc làm cũng 
như đào tạo kỹ năng cho người lao 
động trên địa bàn tỉnh nói chung và 
các KCN nói riêng.

Các KCN đang hoạt động tại 
Bình Dương đã xây dựng cơ sở hạ 
tầng đồng bộ và đã được lấp đầy 
gần hết. Trên thực tế, các nhà đầu 
tư rót vốn vào tỉnh Bình Dương đầu 
tư dễ dàng nhận được nhiều thuận 
lợi trong việc liên kết cung cấp sản 
phẩm đầu vào và xuất khẩu nhờ lợi 
thế về logistics và liên kết của các 
KCN.

Cụ thể, để thu hút đầu tư, tỉnh 
tập trung phát triển kết cấu giao 
thông đồng bộ. Nhiều tuyến đường 
được đầu tư xây dựng, giúp kết nối 
nội đô và các vùng lân cận. Tiêu 
biểu, tỉnh đã mở rộng quốc lộ 13 

để giải quyết tình trạng ùn tắc, bảo 
đảm kết nối giao thông vùng.

Cùng với đó, Bình Dương cũng 
đầu tư xây dựng từng đoạn tuyến 
của đường Vành đai 4 để kết nối 
với TP. HCM và Đồng Nai nhằm tạo 
thuận lợi cho logistics liên tỉnh.

Trong nhiều năm nay, Bình 
Dương luôn nằm trong nhóm các 
địa phương thu hút vốn FDI nhiều 
nhất cả nước. Theo UBND tỉnh 
Bình Dương, lợi thế trong thu hút 
dòng vốn FDI có được nhờ vào việc 
tỉnh đã đi đầu trong phát triển công 
nghiệp từ nhiều năm về trước với 
những khu công nghiệp trọng điểm 
như KCN VSIP 2, KCN Bàu Bàng...

Từ năm 2017 đến nay, Bình 
Dương luôn nằm trong top 5 tỉnh, 
thành thu hút vốn FDI nhiều nhất 
cả nước. Tính đến tháng 11/2022, 
Bình Dương có 22 quốc gia và 
vùng lãnh thổ có dự án đầu tư với 
lũy kế tổng vốn đầu tư FDI đạt  
39,6 tỷ USD.

Trong đó, Đan Mạch đứng thứ 
nhất với tổng vốn đầu tư hơn 1,32 
tỷ USD, Hà Lan đứng thứ 2 với tổng 
vốn đầu tư hơn 600 triệu USD, 
Trung Quốc đứng thứ 3 với tổng 
vốn đầu tư hơn 250 triệu USD. 
Tiếp theo lần lượt là Nhật Bản, 
Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, 

Singapore, Seychelles, Hoa Kỳ,…
Theo địa bàn đầu tư, các  

nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào 
các KCN với tổng vốn đầu tư đạt 
hơn 1,8 tỷ USD, chiếm hơn 70% 
tổng vốn đầu tư đăng ký từ đầu 
năm đến nay.

Nguồn: Nhịp sống thị trường

Tỉnh có diện tích khu công nghiệp 
lớn nhất Việt Nam

 
Theo Báo cáo tình hình thành lập và 

phát triển Khu công nghiệp (KCN) của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, cả nước hiện có 292 
KCN đã đi vào hoạt động. Trong đó, tỉnh có 
số KCN đang hoạt động lớn thứ 2 hiện có 
diện tích KCN lớn nhất cả nước.
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TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG - SỰ KIỆN VCOSA

Ngày 21/12/2022, VCOSA đã tổ chức thành 
công Hội nghị Tổng kết hoạt động Hiệp hội 
năm 2022 tại TP.HCM, với sự tham gia của đại 

diện các DN ngành sợi, dệt và các đối tác, các thành 
viên Ban chấp hành thông qua hình thức trực tiếp và 
trực tuyến.

Hội nghị TKHĐ 2022 được tổ chức với mục tiêu 
cùng các hội viên và DN ngành sợi, dệt nhìn lại, chia sẻ 
và đánh giá một năm 2022 với nhiều khó khăn, thách 
thức, từ đó cùng bàn bạc và tìm kiếm giải pháp giúp 
ngành sợi vượt khó để phát triển ổn định và bền vững.

SỰ KIỆN THÁNG 12 ĐÃ TỔ CHỨC

Một	số	hình	ảnh	tại	hội	nghị

Ban chủ tọa hội nghị Chủ tịch VCOSA, ông Nguyễn An Toàn 
phát biểu khai mạc hội nghị

Ban tổ chức trao hoa tri ân những Nhà tài trợ chính cho Hội nghị
Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tham dự

Bà Judy Nguyễn, Nhà sáng lập  
công ty Giải Pháp Dệt May Bền Vững (STS)

Ông Võ Mạnh Hùng, Trưởng đại diện 
Hiệp hội Bông Mỹ (CCI)

Ông Đặng Tuấn Duy, Phó Chủ tịch 
United Overseas Bank (UOB)

Phần trình bày của các diễn giả

Phần phát biểu, chia sẻ của doanh nghiệp

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VCOSA, bà Đỗ Phạm 
Ngọc Tú báo cáo tình hình hoạt động hiệp hội

Ông Nguyễn Bá Cung, Giám đốc Tài chính Bitexco 
Nam Long, Phó Chủ tịch VCOSA, phát biểu trực tuyến

Ông Trịnh Tấn Hoàng, Chủ tịch Bông  
Thiên Hà, Phó Chủ tịch VCOSA

Bà Ngọc Hoa, Trợ lý Tổng Giám đốc, 
Dệt Tường Long, hội viên VCOSA

Bà Tường Vi, Trưởng Đại diện  
Arise IIP, hội viên VCOSA

Ông Lê Hoàng, Tổng Giám đốc 
Sợi Việt Trí

Ông Mạnh Tường, Tổng Giám đốc 
An Phước

Ông Lý Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc 
TCT Phong Phú, hội viên ưu tú VCOSA

Ông Đỗ Đức Thắng, Phó Tổng Giám đốc  
VNPOLY, Ủy viên Ban Chấp hành VCOSA

Bà Nguyễn Phương Chi, Giám đốc PTCL Sợi Thế Kỷ,  
Ủy viên Ban Chấp hành VCOSA, phát biểu trực tuyến
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HOẠT ĐỘNG VCOSA

HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN

 ❇ Ngày 05/12/2022, VCOSA đại diện Công ty TNHH Sản xuất Sợi chỉ Rio Quảng Nam và các DN có liên quan 
làm việc với Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) để được hướng dẫn và tiến hành lập hồ sơ khởi xướng điều 
tra chống bán phá giá sản phẩm sợi chỉ may 100% polyester (mã HS 55.09.22.00) cho Cục và Bộ Công 
Thương. Việc làm này không chỉ giúp Cục PVTM có cơ sở điều tra hành vi chống bán phá giá mà còn nhằm 
bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các DN đang sản xuất kinh doanh sản phẩm sợi trên.

 ❇ Cùng ngày 05/12, VCOSA tổ chức chuyến thăm văn phòng Công ty CP Giải Pháp Dệt May Bền Vững (STS) 
tại TP Thủ Đức để khảo sát mặt bằng, họp bàn về kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết 2022 và các vấn đề 
về tổ chức sự kiện.

 ❇ Ngày 06/12/2022, VCOSA tham gia cuộc họp cùng công ty TAP Quốc Tế và Teyaco về việc giải quyết các 
vấn đề trong hợp đồng thương mại, tại văn phòng của TAP Quốc Tế - hội viên VCOSA. Kết quả cuộc họp 
là các bên đã đồng ý các điều khoản chung để thống nhất phương án giải quyết trên tinh thần phối hợp.

 ❇ Cùng ngày 06/12, đại diện VCOSA có chuyến thăm nhà máy Dệt Triệu Tài tại Đồng Nai để kết nối, khảo sát 
về tình hình sản xuất, thị trường xuất khẩu nhằm tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực dệt vải.

 ❇ Ngày 15/12/2022, VCOSA họp cùng chị Judy Nguyễn, công ty STS để chốt toàn bộ kế hoạch tổ chức Hội 
nghị Tổng kết hoạt động 2022 tại văn phòng STS.

 ❇ Đại diện VCOSA tham dự Hội nghị Tổng kết 2022 do VITAS tổ chức tại TP.HCM vào ngày 16/12/2022.

 ❇ Ngày 17/12/2022, VCOSA tiếp tục gặp gỡ chuyên viên Cục PVTM tại TP.HCM để được hướng dẫn về thủ 
tục khởi xướng điều tra CBPG hỗ trợ Hội viên Rio Quảng Nam.

 ❇ Ngày 21/12/2022, VCOSA tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết hoạt động 2022 của VCOSA, tại TP. Thủ 
Đức, HCM. Tại hội nghị, VCOSA tiếp nhận các nhiệm vụ được giao bởi đại diện Ban chấp hành và hội viên. 

 ❇ Đại diện VCOSA tham dự Chương trình hội nghị tổng kết 20 năm công tác Phòng vệ thương mại của Việt 
Nam, do cục PVTM, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức tại TP.HCM vào ngày 23/12/2022.

 ❇ Cùng ngày 23/12/2022, VCOSA có chuyến thăm Chuyên gia Nguyễn Thanh, Cố vấn kỹ thuật ngành sợi 
VCOSA để hỏi thăm sức khỏe, bàn về mục tiêu xây dựng chuyên mục, bài viết về chủ đề kỹ thuật, đưa vào 
bản tin hàng tháng VCOSA.

Nhiệt liệt chào mừng hội viên mới gia nhập trong tháng 12:

  CÔNG TY CP DỆT MAY ĐÔNG KHÁNH

  CÔNG TY TNHH SỢI CHỈ RIO QUẢNG NAM

CHÚNG TÔI LÀ AI?

 � Chúng tôi là Hiệp Hội Bông Sợi Việt Nam, viết tắt là VCOSA, là một tổ chức Phi Chính phủ, được thành lập 
và hoạt động theo Quyết định số 1225/QĐ-BNV ngày 27/10/2010 của Bộ Nội vụ trên cơ sở sáp nhập Hiệp 
hội Bông vải Việt Nam và Hiệp hội Sợi Việt Nam.

 � VCOSA là cơ quan đại diện hợp pháp cho cộng đồng các doanh nghiệp hội viên và ngành sản xuất sợi cũng 
như các lĩnh vực liên kết với ngành sợi. Sứ mệnh của VCOSA là thúc đẩy sự phát triển của ngành kéo sợi, 
đóng góp cho sự phát triển chung của ngành dệt may Việt Nam.

CHÚNG TÔI LÀM CÁCH NÀO?

Thông tin người dùng được thụ hưởng từ VYP gồm những gì? Dữ liệu giá được lấy nguồn từ đâu?
 � Giá sợi do người dùng tại Việt Nam và các nước đóng góp chia sẻ.
 � Giá tham khảo từ thị trường quốc tế.
 � Giá tham khảo từ thị trường nội địa của các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh.

CHÚNG TÔI LÀM GÌ?

 � VietnamYarnPrice, viết tắt là VYP, là một sản phẩm của VCOSA. VYP được xây dựng và phát triển theo 
nhu cầu của hội viên. VYP được vận hành và phát triển bởi chính các hội viên và doanh nghiệp (gọi là người 
dùng) nhờ vào thông tin mà người dùng đóng góp mỗi ngày.

 � Thông tin người dùng có thể tìm kiếm từ VYP gồm những gì?
1. Giá xơ: cotton, xơ polyester và các bán thành phẩm từ PE, xơ Visco.
2. Giá sợi: CD, CM, OE, TC, CVC, PE, Rayon, PC, PE-Rayon… đa chi số.
3. Giá sợi các loại dùng cho weaving hoặc knitting.
4. Giá xơ, sợi đa chủng loại và quy cách do người dùng đóng góp từ Việt Nam.
5. Giá xơ, sợi đa chủng loại và quy cách do người dùng đóng góp từ nước ngoài.
6. Lịch sử biến động giá từ 3-10 năm.
7. Biên độ biến động giá trong 1 ngày, 1 tuần và 1 tháng đối với các loại xơ, sợi.
8. Biểu đồ biến động giá qua từng giai đoạn.
9. Tài liệu tải xuống định dạng EXCEL/PDF.

Tham khảo hướng dẫn sử dụng tại đây:
https://bit.ly/3AOxcDp
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Thời gian vận chuyển
25 ngày đến thị trường EU
40 ngày đến thị trường Hoa Kỳ

Bông chất lượng cao
với mức giá cạnh tranh trên toàn cầu

Nguồn lao động có tay nghề cao
100 $ / người / tháng

Ưu đãi đầu tư đặc biệt
Miễn 100% thuế

NHÀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
ARISE IIP
TẠI CHÂU PHI
Nền tảng công nghiệp tích hợp ARISE (ARISE IIP) thiết kế, góp vốn, xây dựng và vận hành hệ
sinh thái công nghiệp trên khắp Châu Phi với sự hợp tác của các chính phủ Châu Phi.
Chúng tôi am hiểu đặc thù công nghiệp ở các nước châu Phi và thiết kế các giải pháp phù
hợp để cho phép chuyển đổi nguyên liệu thô bền vững và nội địa, thúc đẩy xuất khẩu và thúc
đẩy thương mại.

Đặc Khu Kinh Tế GSEZ tại Gabon
Khu Công Nghiệp Glo-Djigbé (GDIZ) tại Benin
Khu Công Nghiệp Adétikopé (PIA) tại Togo

LỢI THẾ CẠNH TRANH

LIÊN HỆ NGAY

ARISE IIP Vietnam 

https://www.ariseiip.com

ARISE IIP Vietnam 

Ms. Vi Nguyen     
(+84) 93 8410014     
vi.nguyen@arisenet.com

Với khả năng truy 
xuất và xác minh dữ 
liệu hiện đại nhất, 
U.S. Cotton Trust 
Protocol® là một 
công cụ hữu hiệu giúp 
đảm bảo tính bền 
vững cho chuỗi cung 
ứng của quý vị. Tất 
cả chương trình đều 
miễn phí cho thành 
viên của U.S. Cotton 
Trust Protocol® và 
COTTON USA™.

Nông nghiệp tái sinh 
được xây dựng dựa 
trên các tác động tích 
cực đến môi trường 
của các thực hành  
bền vững, hướng tới 
một cách tiếp cận 
toàn hệ thống đối với 
các thực hành bền 
vững tích cực.

Nghiên cứu được thực 
hiện bởi US Cotton 
Trust Protocol, một 
sáng kiến dựa trên cơ 
sở khoa học, cấp trang 
trại đang thiết lập 
một tiêu chuẩn mới về 
bông phát triển bền 
vững hơn, cho thấy 
rằng 61% các thương 
hiệu và nhà bán lẻ đã 
chứng kiến nhu cầu 
về các sản phẩm bền 
vững từ người tiêu 
dùng ngày càng tăng.

Ngày nay, hơn bao 
giờ hết, người tiêu 
dùng trên toàn cầu 
muốn biết rằng quần 
áo trong tủ quần áo 
của họ có nguồn gốc  
bền vững.
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SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Tháng 11/2022, Việt Nam nhập khẩu 133,1 nghìn 
tấn bông, trị giá 379,1 triệu USD giảm 5% về 

lượng và 8,2% về trị giá so với tháng trước, tăng 3,9% 
lượng và 34,9% về trị giá so với tháng 11/2021.

Lượng xơ sợi nhập về Việt Nam là 83,2 nghìn tấn, 
trị giá 174,7 triệu USD tăng 13,1% về lượng và 5,3% 
về trị giá so với tháng trước, giảm 12,1% về lượng và 
giảm 21,6% về trị giá so với tháng 11/2021.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 
11/2022, Việt Nam nhập khẩu 133,1 
nghìn tấn bông, giảm 5% so với tháng 
trước. Lượng xơ, sợi dệt các loại nhập 
khẩu là 83,2 nghìn tấn, tăng 13,1% so 
với tháng trước.

Theo số liệu xuất nhập 
khẩu mới nhất từ tổng cục Hải 
Quan, trong tháng 11/2022, 
Việt Nam đã nhập khẩu bông 
trị giá 379,1 triệu USD, giảm 
8,2% so với tháng trước;  
nhập khẩu xơ-sợi trị giá 174,7 
triệu USD, tăng 5,3%; nhập 
khẩu vải các loại trị giá 1,16 
tỷ USD, tăng 8,8%; nhập khẩu 
nguyên phụ liệu dệt may da 
giày giảm tăng 2% so với 
tháng trước tương đương trị 
giá 498,2 triệu USD.

1. Số liệu nhập khẩu

Trong 11 tháng năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 
bông trị giá 3,77 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ 
năm trước; nhập khẩu xơ sợi dệt các loại trị giá 2,38 
tỷ USD tăng 3,8%; nhập khẩu vải các loại 13,67 tỷ 

USD, tăng 5,5%; nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may  
da giày tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước, trị giá 
6,22 tỷ USD.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 
11/2022, lượng xơ, sợi dệt các loại nhập 
khẩu khoảng 83,2 nghìn tấn, tăng 13,1% 
so với tháng trước, giảm 12,1% so với cùng 
kỳ năm trước.

Theo số liệu sơ bộ trong tháng 11/2022, 
Việt Nam nhập khẩu 133,1 nghìn tấn bông, 
giảm 5% so với tháng trước, nhưng tăng 3,8% 
so với cùng kỳ năm trước.
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Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, lượng 
xơ nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam trong 

tháng 10/2022 đạt 22,49 nghìn tấn, trị giá 29,33 triệu 
USD, giảm 13,1% về lượng và giảm 19,7% về trị giá 
so với tháng 9/2022, và giảm 20,1% về lượng, giảm 

18% về trị giá so với tháng 10/2021. 
Tính chung 10 tháng năm 2022, nhập khẩu xơ 

nguyên liệu vào Việt Nam đạt 300 nghìn tấn, trị giá 
426 triệu USD, giảm 6,7% về lượng nhưng tăng 3,2% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trung Quốc là thị trường cung 
cấp xơ nguyên liệu lớn nhất cho 
thị trường Việt Nam trong tháng 
10/2022, với lượng nhập khẩu 
đạt 9,42 nghìn tấn, trị giá 11,86 
triệu USD, giảm 1,6% về lượng và 
giảm 2,6% về trị giá so với tháng 
9/2022; giảm 17,8% về lượng và 
giảm 11,6% về trị giá so với tháng 
10/2021. Tính chung 10 tháng 
năm 2022, nhập khẩu xơ nguyên 
liệu từ thị trường Trung Quốc vào 
Việt Nam đạt 129,52 nghìn tấn, trị 
giá 169,64 triệu USD, chiếm 43% 
tổng lượng nhập khẩu, giảm 6,9% 

về lượng nhưng tăng 3,4% về trị 
giá so với 10 tháng năm 2021.

Nhập khẩu xơ nguyên liệu từ 
thị trường Đài Loan trong tháng 
10/2022 đạt 2,6 nghìn tấn, trị giá 
3,31 triệu USD, giảm 55,9% về 
lượng và giảm 54,9% về trị giá so 
với tháng 9/2022; giảm 13,1% về 
lượng và giảm 1,4% về trị giá so 
với tháng 10/2021. Tính chung 10 
tháng năm 2022, nhập khẩu xơ 
nguyên liệu từ thị trường Đài Loan 
vào Việt Nam đạt 43,62 nghìn 
tấn, trị giá 58,76 triệu USD, chiếm 
14,5% tổng lượng nhập khẩu xơ 

nguyên liệu của Việt Nam, giảm 
10,9% về lượng nhưng tăng 8,6% 
về trị giá so với 10 tháng năm 
2021.

Nhìn chung trong 10 tháng 
năm 2022, nhập khẩu xơ nguyên 
liệu từ các thị trường cung cấp chính 
vào Việt Nam đều giảm nhẹ, trừ thị 
trường Hàn Quốc tăng 3,6%, Thái 
Lan tăng 19,5% về lượng… Đáng 
chú ý, lượng nhập khẩu xơ nguyên 
liệu từ một số thị trường tăng rất 
mạnh trong 10 tháng năm 2022 
như Bangladesh, Nhật …

1.1. Giá và lượng nhập khẩu xơ nguyên liệu vẫn trong xu hướng giảm

Nhập khẩu xơ nguyên liệu của Việt Nam (Đvt: nghìn tấn)

Nhập khẩu xơ của Việt Nam

Nguồn: VITIC

Giá nhập khẩu trung bình xơ nguyên liệu qua các tháng (Đvt: USD/tấn)

Giá nhập khẩu xơ

Nguồn: VITIC

Về	giá:	Tháng 10/2022, giá xơ nguyên liệu nhập 
khẩu về Việt Nam đạt trung bình 1.304 USD/tấn, 
giảm 7,5% so với tháng 9/2022 nhưng tăng 2,7% so 
với tháng 10/2021. Trong đó, giá xơ nguyên liệu nhập 

khẩu từ Thái Lan thấp nhất đạt 1.086 USD/tấn; tiếp 
đến là từ Ấn Độ đạt 1.089 USD/tấn… và giá nhập khẩu 
từ thị trường cao nhất là Nhật Bản với mức giá 2.308 
USD/tấn.

Nguồn: VITIC

Đúng như dự báo các số trước, 
gía nhập khẩu xơ nguyên liệu vẫn 
giảm nhưng xét về dài hạn trong 
thời gian tới giá nguyên liệu bông 
xơ thế giới vẫn chưa có tín hiệu 
tích cực. Do đó, dự báo tháng cuối 
năm 2022, giá nhập khẩu xơ tiếp 
tục điều chỉnh và lượng nhập khẩu 
xơ nguyên liệu vào Việt Nam vẫn 
ở mức thấp.

Nguồn: VITIC
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Theo số liệu thống kê của Tổng 
cục Hải quan, nhập khẩu sợi 

nguyên liệu trong tháng 10/2022 
đạt 49,65 nghìn tấn, trị giá 137,51 
triệu USD, giảm 5,5% về lượng và 
giảm 9,1% về trị giá so với tháng 
9/2022; giảm 5% về lượng và 
giảm 11,5% về trị giá so với tháng 
10/2021. 

Tính chung 10 tháng năm 
2022, nhập khẩu sợi nguyên liệu 
vào Việt Nam đạt 584 nghìn tấn, 
trị giá 1,77 tỷ USD, giảm 1,5% về 
lượng nhưng tăng 7,1% về trị giá 
so với cùng kỳ năm 2021.

Có thể thấy, hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của các doanh 
nghiệp ngành dệt may tuy đã phục 
hồi, nhưng còn gặp nhiều khó khăn, 
chủ yếu do giá xăng dầu, nguyên 
phụ liệu đầu vào, chi phí sản xuất 
tăng cao.

Bên cạnh đó, lạm phát tăng 
nhanh tại các thị trường xuất khẩu 
chủ lực của Việt Nam như Mỹ, EU 
đã khiến người dân thắt chặt chi 
tiêu, đơn hàng sụt giảm. Số lượng 
đơn đặt hàng dệt may mới tăng 
chậm lại kể từ tháng 9/2022 khiến 
các nhà sản xuất hàng dệt may hạn 

chế tăng sản lượng trong những 
tháng cuối năm.

Mặt khác, tỷ giá USD/VND 
mặc dù giảm trong thời gian 
gần đây nhưng vẫn ở mức cao,  
điều này gây khó khăn cho các 
doanh nghiệp nhập khẩu trong bối 
cảnh đơn hàng xuất khẩu hàng dệt 
may giảm.

Với các yếu tố trên, dự báo 
nhập khẩu sợi nguyên liệu vào 
Việt Nam sẽ vẫn ở mức thấp trong 
những tháng tới.

Tính chung 10 tháng năm 
2022, nhập khẩu sợi nguyên liệu 
từ thị trường Trung Quốc vào Việt 
Nam đạt 378,13 nghìn tấn, trị giá 
1,04 tỷ USD, chiếm 64,7% tổng 
lượng nhập khẩu, tăng 4,9% về 
lượng và tăng 13,5% về trị giá so 
với 10 tháng năm 2021. 

Tháng 10/2022, nhập khẩu sợi 
nguyên liệu từ thị trường Đài Loan 
vào Việt Nam đạt 7,19 nghìn tấn, 
trị giá 19,2 triệu USD, tăng 33,9% 

về lượng và tăng 21,4% về trị giá 
so với tháng 9/2022; tăng 26,6% 
về lượng và tăng 27,4% về trị giá 
so với tháng 10/2021. 

Tính chung 10 tháng năm 
2022, nhập khẩu sơi nguyên liệu 
từ thị trường Đài Loan vào Việt 
Nam đạt 79,87 nghìn tấn, trị giá 
225,82 triệu USD, chiếm 13,7% 
tổng lượng sợi nguyên liệu nhập 
khẩu của Việt Nam, giảm 4,2% về 
lượng nhưng tăng 5,9% về trị giá 

so với 10 tháng năm 2021.
Nhìn chung trong 10 tháng 

năm 2022, nhập khẩu sợi nguyên 
liệu từ các thị trường chính vào Việt 
Nam đều giảm so với cùng kỳ năm 
2021, trừ nhập khẩu từ thị trường 
Trung Quốc tăng 4,9% về lượng.

Đáng chú ý, lượng nhập khẩu 
sợi nguyên liệu từ một số thị trường 
tăng rất mạnh trong 10 tháng năm 
2022 như Brazil.

1.2. Nhập khẩu sợi nguyên liệu vẫn ở mức thấp

Lượng nhập khẩu sợi nguyên liệu của Việt Nam (Đvt: nghìn tấn)

Trung Quốc luôn là thị trường cung 
cấp sợi nguyên liệu lớn nhất cho Việt 
Nam, trong tháng 10/2022 lượng nhập 
khẩu đạt 32,14 nghìn tấn, trị giá 74,98 
triệu USD, giảm 4,2% về lượng và giảm 
5% về trị giá so với tháng 9/2022; tăng 
5,5% về lượng nhưng giảm 10,1% về trị 
giá so với tháng 10/2021. 

Nguồn: VITIC

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

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

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

 � Rất mong nhận được sự phản hồi, trao đổi thông tin và đóng góp ý kiến của độc giả  
để Bản tin Hiệp Hội Bông Sợi Việt Nam ngày càng chất lượng hơn.

Ban Thông tin Truyền thông

Nhập khẩu sợi của Việt Nam

Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu qua các tháng từ năm 2021 – 2022 (Đvt: USD/tấn)

Trong tháng 
10/2022, giá sợi nguyên 
liệu nhập khẩu từ thị 
trường Bangladesh về 
Việt Nam đạt mức thấp 
nhất là 1.192 USD/tấn; 
tiếp đến là từ thị trường 
Trung Quốc đạt 2.333 
USD/tấn.

Nguồn: VITIC

Về	giá: Giá nhập khẩu sợi nguyên liệu của Việt 
Nam trong tháng 10/2022 ở mức 2.769 USD/tấn, 
giảm 3,8% so với tháng 9/2022 và giảm 6,9% so với 
tháng 10/2021. Tính chung 10 tháng năm 2022, giá 

nhập khẩu sợi nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam đạt 
trung bình 3.039 USD/tấn, tăng 8,8% so với cùng kỳ 
năm 2021.

Nguồn: VITIC



www.vcosa.org.vn www.vcosa.org.vn

https://vietnamyarnprice.com https://vietnamyarnprice.com

Bản tin Tháng 12-2022 Bản tin Tháng 12-2022

40 41

Giá nhập khẩu sợi

Nguồn: VITIC

Tháng 11/2022, Việt Nam xuất khẩu 119,5 nghìn tấn xơ, sợi dệt các loại, trị giá 304,8 triệu USD tăng 2,4% 
về lượng nhưng giảm 1% về trị giá so với tháng trước; giảm 24% về lượng và giảm 40,5% về trị giá so với 

tháng 11/2021.

Xuất khẩu xơ, sợi trong tháng 
11/2022 đạt 304,8 triệu USD, 
giảm 1% so với tháng trước; 
xuất khẩu vải đạt 200,3 triệu 
USD, tăng 12,3%; xuất khẩu 
nguyên phụ liệu dệt may da giày 
đạt 163 triệu USD, tăng 0,8%; 
xuất khẩu vải kỹ thuật tăng 
7,3% so với tháng trước, trị giá  
64,9 triệu USD.

Việt Nam xuất khẩu xơ, 
sợi trong tháng 11/2022 đạt 
119,5 nghìn tấn, trị giá 304,8 
triệu USD, tăng 2,4% về lượng 
nhưng giảm 1% về trị giá so 
với tháng trước.

2. Số liệu xuất khẩu
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Theo số liệu sơ bộ trong tháng 11/2022, xuất khẩu hàng dệt may đạt 2,89 tỷ USD tăng 7% so với tháng 
trước, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

11 tháng năm 2022, Việt 
Nam xuất khẩu xơ, sợi đạt trị 
giá 4,39 tỷ USD, giảm 13,6% 
so với cùng kỳ năm trước;  
xuất khẩu vải đạt trị giá 2,51 
tỷ USD, tăng 10,2%; xuất 
khẩu nguyên phụ liệu dệt 
may da giày đạt 2,07 tỷ USD, 
tăng 16,1%; xuất khẩu vải kỹ 
thuật tăng 11,7%, trị giá 802 
triệu USD.

Xuất khẩu hàng dệt may 
trong tháng 11/2022 đạt 2,89 tỷ 
USD, tăng 7% so với tháng trước. 

2.1. Xuất khẩu xơ, sợi dệt giảm tháng thứ 3 liên tiếp  
trong tháng 11/2022

Xơ, sợi dệt là nhóm hàng dệt may 
có kim ngạch xuất khẩu đạt 

mức khá trong giai đoạn từ tháng 
3/2022 đến nửa đầu năm 2022, 
với kim ngạch xuất khẩu hàng 
tháng dao động trong khoảng từ 
440-532 triệu USD. Tuy vậy, từ 
tháng 7/2022 đến nay, xuất khẩu 
mặt hàng này của Việt Nam đã 
giảm đáng kể, với mức xuất khẩu 
hàng tháng chỉ dao động khoảng 
300-350 triệu USD. 

Tính riêng trong tháng 
11/2022, theo thống kê từ số liệu 
của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu 
xơ, sợi dệt của Việt Nam đạt 119,5 
nghìn tấn, kim ngạch 304,8 triệu 
USD, tăng 2,4% về lượng nhưng 
giảm 1% về kim ngạch so với tháng 
10/2022; giảm 24% về lượng và 
giảm 40,5% về kim ngạch so với 
tháng 11/2021. Tháng 11/2022 là 
tháng có kim ngạch xuất khẩu xơ, 
sợi dệt đạt mức thấp nhất trong 2 
năm gần đây và là tháng có kim 
ngạch xuất khẩu giảm thứ 3 liên 
tiếp kể từ mức thấp vào tháng 
7/2022.

Tính chung 11 tháng năm 
2022, xuất khẩu xơ, sợi dệt của 

Việt Nam đạt 1,44 triệu tấn, kim 
ngạch 4,388 tỷ USD, giảm 18,6% 
về lượng và giảm 13,6% về kim 
ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Có nhiều yếu tố khiến kim 
ngạch xuất khẩu xơ, sợi dệt của 
Việt Nam giảm trong những tháng 
gần đây như giá nguyên liệu để 
sản xuất xơ, sợi tăng cao trong 
năm 2022, trong đó, giá bông 
tăng khoảng 50%, giá xơ tăng 
10,5%); chi phí vận chuyển tăng;  
tỷ giá USD/VND tăng cao cũng ảnh 
hưởng đến chi phí nhập khẩu của 
các doanh nghiệp sản xuất xơ, sợi 
dệt xuất khẩu; ngoài ra, đơn hàng 
xuất khẩu hàng dệt may của Việt 
Nam giảm trong những tháng gần 
đây do nhu cầu toàn 
cầu yếu cũng khiến 
kim ngạch xuất khẩu 
xơ, sợi dệt của Việt 
Nam giảm.

Để khắc phục 
sự sụt giảm trong 
xuất khẩu hàng xơ, 
sợi dệt, nhiều doanh 
nghiệp đã quay về 
thị trường nội địa 
và nhận được khá 

nhiều đơn hàng. Các doanh nghiệp 
ngành dệt may trong nước cũng có 
xu hướng tăng tìm nguồn nguyên 
liệu trong nước để giảm nhập khẩu, 
hạ chi phí vận chuyển, bớt nỗi lo 
đứt gãy chuỗi cung ứng. Đây cũng 
là nguyên nhân khiến kim ngạch 
xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam 
giảm liên tục trong những tháng 
gần đây.

Trong thời gian tới, dự báo, 
xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam 
sẽ vẫn ở mức thấp do nhu cầu thế 
giới yếu, tồn kho cao. Ước tính 
xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam 
trong năm 2022 đạt 4,7 tỷ USD, 
giảm 16,2% so với năm 2021.

Nguồn: VITIC

Về	giá: Đơn giá xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam 
giảm liên tiếp trong những tháng gần đây và đạt mức 
trung bình 2.551 USD/tấn trong tháng 11/2022, giảm 
3,4% so với tháng 10/2022 và giảm 21,7% so với 
tháng 11/2021. Tháng 11/2022 là tháng 7 liên tiếp 

đơn giá xuất khẩu xơ, sợi dệt giảm.
Tính chung 11 tháng năm 2022, đơn giá xuất 

khẩu trung bình mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam đạt 
3.046 USD/tấn, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2021.
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Nguồn: VITIC

Giá xuất khẩu xơ, sợi

Nguồn: VITIC

Thị trường xuất khẩu xơ, sợi

Nguồn: VITIC

Về	thị	trường	xuất	khẩu:

Trong tháng 11/2022, xuất 
khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam sang 
các thị trường có tốc độ tăng trưởng 
không đồng đều so với tháng 
10/2022, trong đó, xuất khẩu sang 
một số thị trường có lượng và kim 
ngạch tăng như Mỹ, Ấn Độ, Thái 
Lan, Philippin, Brazil… 

Trái lại, xuất khẩu mặt hàng này 
sang một số thị trường giảm như 

Hàn Quốc, Bangladesh, Indonesia, 
Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ…

So với tháng 11/2021, xuất 
khẩu mặt hàng xơ, sợi dệt của Việt 
Nam sang hầu hết các thị trường 
giảm trong tháng 11/2022, tuy 
vậy, xuất khẩu sang một số thị 
trường vẫn tăng trưởng đáng kể 
như Philippines, Brazil.

Tính chung 11 tháng năm 

2022, xuất khẩu xơ, sợi dệt của 
Việt Nam giảm ở nhiều thị trường, 
tuy vậy, xuất khẩu sang thị trường 
Philippines vẫn tăng mạnh,  
tăng 290,7% về lượng và tăng 
395% về kim ngạch so với cùng kỳ 
năm 2021.
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3. Báo cáo bông toàn cầu

USDA đã công bố báo cáo 
tháng 12 năm 2022 về 
Ước tính Cung và Cầu 

Nông nghiệp Thế giới (WASDE).  
Dưới đây là bản tóm tắt tháng này 
về bông:

Các dự báo về bông Mỹ niên 
vụ 2022/23 trong tháng này bao 
gồm sản lượng và tồn kho cuối kỳ 
cao hơn, nhưng tiêu thụ và xuất 
khẩu thấp hơn. Sản lượng cao hơn 
211.000 kiện - ở mức 14,2 triệu 
kiện - chủ yếu là do sản lượng cao 
hơn ở vùng Đồng bằng và Đông 
Nam Bộ. Tiêu thụ giảm 100.000 
kiện do hoạt động của các nhà máy 
sợi giảm cho đến nay và kỳ vọng 
yếu hơn về nhu cầu trong tương 
lai. Dự kiến nhu cầu và thương mại 
toàn cầu giảm dẫn đến xuất khẩu 
bông của Mỹ giảm 250.000 kiện 
xuống còn 12,25 triệu. 

Dự trữ cuối kỳ hiện dự kiến cao 

hơn 500.000 kiện so với tháng 
trước, nhưng giá trung bình của 
bông vùng cao vẫn không thay đổi 
ở mức 85 cent/pound.

Các dự báo về bông toàn cầu 
niên vụ 2022/23 bao gồm sản 
xuất, tiêu thụ và thương mại thấp 
hơn, nhưng tồn kho cuối kỳ cao 
hơn. Sản lượng giảm 700.000 kiện 
so với dự báo của tháng trước, do 
sản lượng vụ mùa bị thiệt hại do lũ 
lụt ở Pakistan giảm 800.000 kiện. 

Sản lượng của Úc ước tính thấp 
hơn 500.000 kiện và sản lượng của 
Mali giảm 120.000 kiện. Sản lượng 
cao hơn dự kiến ở Thổ Nhĩ Kỳ dẫn 
đến điều chỉnh tăng 500.000 kiện.

Tiêu thụ toàn cầu giảm 3,3 
triệu kiện so với tháng trước và 
trên cơ sở hàng năm, mức tiêu 
thụ bông toàn cầu hiện được dự 
báo sẽ giảm 4,9%, tương tự như 
mức giảm đã trải qua trong niên 

vụ 2021/22. Những thay đổi trong 
tháng này đối với mức tiêu thụ niên 
vụ 2022/23 bao gồm việc cắt giảm 
1,0 triệu kiện đối với Trung Quốc 
và Ấn Độ, và các mức giảm thấp 
hơn đối với Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và 
Việt Nam. 

Dự kiến thương mại toàn cầu 
sẽ cắt giảm 950.000 kiện trong 
tháng này, với việc giảm nhập khẩu 
của Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và 
Việt Nam. Xuất khẩu giảm đối với 
Australia, Mali, Malaysia, Ấn Độ và 
Brazil. Dự trữ cuối kỳ thế giới được 
dự đoán cao hơn 2,3 triệu kiện 
trong tháng này và ở mức 89,6 
triệu kiện, cao hơn 4,1 triệu kiện so 
với vụ 2021/22.

Nguồn: Cotton grower 
Ngọc Trâm biên dịch

Nguồn: CI - VCOSA tổng hợp



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

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

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

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


