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Các thương hiệu thời trang Việt Nam được hỗ trợ bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử Amazon
 Mới đây, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) và Amazon đã ký kết thỏa thuận về việc các doanh nghiệp may 

mặc của Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để quảng bá thương hiệu của mình trên Amazon Global Selling. Từ trước 
đến nay, chỉ có một số ít các thương hiệu Việt Nam được biết đến rộng rãi thông qua các mẫu thiết kế của các 
nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, sau đó chủ yếu là hàng gia công may mặc xuất khẩu. Trong khi rất nhiều thương 
hiệu thời trang Việt có chất lượng chưa được phổ biến rộng rãi ngoài lãnh thổ Việt Nam. Theo thỏa thuận này, 
trong vòng 9 năm tới, nếu các thương hiệu thời trang bày bán sản phẩm trên Amazon đạt được doanh thu đúng 
mục tiêu đã đề ra thì Amazon nhận định rằng, sẽ có khoảng 30 thương hiệu thời trang Việt trở thành thương 
hiệu thời trang toàn cầu. Theo đó, Amazon Global Selling tại khu vực châu Á sẽ đầu tư vào công nghệ và các 
giải pháp thông minh để hỗ trợ các công ty tại Việt Nam. Trước thỏa thuận này, Amazon Global Selling cũng đã 
thành lập đội ngũ hỗ trợ các doanh nghiệp tại Đông Nam Á bán sản phẩm của mình trên nền tảng thương mại 
điện tử của Amazon nhằm tiếp cận đến hơn 100 triệu khách hàng tiềm năng trong khu vực.
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*  Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tháng 4 cho thấy sản 
lượng bông toàn cầu giảm nhẹ xuống chỉ còn khoảng 113 triệu kiện bông 
trong niên vụ 2020/21, trong khi đó nhu cầu về bông tăng lên mức khoảng 
117,8 triệu kiện bông. Giá bông thế giới đã giảm liên tiếp trong thời gian qua 
khi các nước Mỹ, Vương Quốc Anh và Canada ban hành các lệnh cấm đối 
với bông và hàng dệt may có nguồn gốc từ bông Tân Cương, Trung Quốc. 
Các lệnh cấm này đã gây ra phản ứng tẩy chay mạnh mẽ tại thị trường 
Trung Quốc Đại Lục với nhiều nhãn hàng thời trang, quần áo có nguồn gốc 
từ phương Tây. Cùng với những căng thẳng thương mại dai dẳng giữa Mỹ và 
Trung Quốc vẫn chưa hạ nhiệt càng gây áp lực làm giảm giá bông thế giới. 
*  Trong hai tháng đầu năm, nhu cầu về hàng dệt may nhập khẩu của Mỹ 
đã giảm 7% xuống chỉ còn khoảng 15,6 tỷ USD so với giá trị nhập khẩu gần 
16,8 tỷ USD cùng kỳ năm trước, trong đó hàng may mặc/quần áo chiếm 
đến 70% (10,9 tỷ USD), các loại hàng dệt may khác có giá trị khoảng 4,7 tỷ 
USD, chiếm tỷ trọng 30%. Trung Quốc vẫn là nhà cung cấp hàng dệt may 
lớn nhất cho Mỹ, chiếm khoảng 28,5% thị phần, theo sau đó là Việt Nam 
chiếm 14,8% thị phần hàng dệt may trong cơ cấu nhập khẩu. 
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