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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Xuất khẩu đồ bảo hộ và đồng phục gia công của Việt Nam đang tăng trưởng mạnh trong năm
Trong bối cảnh hoạt động sản xuất bị ngưng trệ trong nhiều tháng giãn cách xã hội tại châu Á, nguồn cung hàng dệt
may bị gián đoạn ở nhiều nước thì tại Việt Nam, loại sản phẩm đồ bảo hộ và đồng phục gia công vẫn đang là một trong
những sản phẩm được ưa chuộng của các nhà nhập khẩu phương Tây. Theo đánh giá của nhiều đơn vị nhập khẩu, hàng
dệt may nói chung và đồ bảo hộ, quần áo đồng phục sản xuất từ Việt Nam rất được ưa chuộng vì các doanh nghiệp Việt
Nam có nguồn hàng ổn định và đáng tin cậy, nhiều sản phẩm được đánh giá cao về chất lượng. Với việc nới lỏng giãn
cách tại các tỉnh phía Nam trong quý IV, ngành dệt may Việt Nam sẽ có những bước phục hồi mạnh mẽ hơn nữa để lấy
lại nhiều đơn hàng đã mất trong thời gian khó khăn vừa qua.
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* Việt Nam và Bangladesh vẫn đang cạnh tranh gắt gao trong ngành xuất khẩu
dệt may khi hai nước đều là lựa chọn ưu tiên của các nhà nhập khẩu tại châu Âu
và Mỹ trong chiến lược dần loại bỏ sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.
Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong quý II và quý III vừa qua, kim ngạch xuất khẩu
dệt may từ Việt Nam giảm nhẹ so với Bangladesh và thị trường dự báo, xuất khẩu
dệt may của Bangladesh cũng sẽ dẫn trước Việt Nam trong nửa đầu năm sau với
nhiều đơn hàng đã được đàm phán để sản xuất và xuất khẩu đến quý II/2022.
Chịu ảnh hưởng bởi sản lượng, tuy nhiên Việt Nam vẫn có thể tăng tốc vào nửa
cuối năm 2022 nếu tình hình dịch bệnh ổn định hơn, tỷ lệ tiêm chủng ở mức cao.
Việt Nam chủ yếu xuất khẩu quần áo, áo khoác, đồng phục và một số trang phục
thông thường có giá thành cao về chất lượng và giá trị. Vì vậy, giá trị xuất khẩu
thường tốt hơn so với Bangladesh chủ yếu sản xuất quần áo giá rẻ và quần áo dệt
* Giá thành hàng dệt may xuất xứ từ Trung Quốc có thể sẽ tăng từ 30% - 40%
trong những tuần tới do tình trạng thiếu điện sản xuất tại nhiều doanh nghiệp ở
tỉnh Giang Tô, Chiết Giang và Quảng Đông. Quy định mới của Chính phủ nước
này chỉ cho phép các nhà máy không được hoạt động quá 3 ngày mỗi tuần, do đó,
giá các mặt hàng dệt may từ nước này có thể tăng mạnh. Kế hoạch ngừng hoạt
động sản xuất từ 40% - 60% này có thể sẽ kéo dài đến hết năm khi Chính phủ
Trung Quốc nghiêm túc thực hiện chính sách giảm phát thải khí carbon trước khi
Thế vận hội mùa đông diễn ra vào tháng 2 năm sau. Cuộc khủng hoảng về điện
sẽ dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cung các sản phẩm dệt và may mặc, làm gián
đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, song cũng là cơ hội để các quốc gia tiệm cận như
Việt Nam thu hút nhiều đơn đặt hàng về phía mình trước mùa lễ hội cuối năm và
mùa thời trang xuân hè năm 2022.
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