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Nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành dệt may tăng 60% trong nửa đầu năm 2021
 Báo cáo mới nhất của Navigos Group về nhu cầu nhân sự trong ngành dệt may của Việt Nam cho thấy, trong hai quý 

đầu năm, số lượng vị trí cần tuyển dụng của ngành tăng từ 50% - 60% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu vẫn tập trung 
vào các vị trí nhân sự quản lý cấp trung và cấp cao. Các doanh nghiệp dệt may đang đẩy mạnh tuyển dụng nhân lực ở 
cả hai bộ phận sản xuất và kinh doanh khi số lượng đơn đặt hàng tăng mạnh từ đầu năm đến nay. Nguyên nhân đến từ 
nhiều yếu tố khách quan như tình hình bán lẻ trên toàn cầu được cải thiện mạnh mẽ sau đại dịch bùng phát năm 2020, 
các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, RCEP, EVFTA có hiệu lực, xóa bỏ nhiều rào cản thuế quan và mối lo ngại từ 
tình hình chính trị tại Myanmar đã khiến nhiều thương hiệu may mặc trên thế giới chuyển hướng đặt hàng sang các quốc 
gia Đông Nam Á lân cận như Việt Nam, Phillipines. 

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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*  Mặc dù ngành xuất khẩu hàng dệt may và may mặc toàn cầu đã và đang dần 
phục hồi, tuy nhiên thực tế vẫn chưa thể đạt được kết quả như thời điểm trước đại 
dịch. Đối với Bangaldesh, quốc gia xuất khẩu quần áo gia công lớn thứ 2 thế giới 
vẫn đang phải đối mặt với tình trạng giá trị đơn hàng giảm mạnh so với trước đây 
mặc dù có khối lượng xuất khẩu tương đương. Các bên nhập khẩu vì phải giảm giá 
bán để kích thích tiêu dùng, cũng gây sức ép tương tự đối với các doanh nghiệp 
sản xuất hàng gia công tại nước này phải giảm giá xuất khẩu. Không những vậy, 
việc thanh toán chậm trễ các đơn hàng cũng xảy ra thường xuyên, không chỉ tại 
Bangladesh mà đang là vấn đề hiện hữu và trở ngại lớn của hầu hết các quốc 
gia chiếm thị phần cao về xuất khẩu hàng dệt may và may mặc, trong đó có Việt 
Nam.
* Chuỗi cung ứng dệt may - may mặc toàn cầu liên tiếp gặp khủng hoảng kể từ 
khi Covid-19 bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc và kéo dài hơn một năm rưỡi vừa 
qua. Nếu như năm ngoái tình trạng thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu dệt may 
từ Trung Quốc khiến cho các quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung này chịu ảnh 
hưởng liên đới, thì đến thời điểm này, chuỗi cung ứng tiếp tục chịu áp lực thiếu 
hụt nguồn cung do tình hình hình chính trị tại Myanmar và chủng virus Corona 
mới tại Ấn Độ khiến hoạt động sản xuất may mặc tại hai quốc gia này phải đình 
trệ. Thông tin mới đây từ Hiệp hội các doanh nghiệp xuất nhập khẩu dệt may tại 
Chiết Giang - Trung Quốc đưa tin rằng đang nhận thấy số lượng lớn đơn đặt hàng 
của Mỹ và EU từ Ấn Độ đổ dồn về Trung Quốc khi đợt bùng phát dịch mới tại 
nước này đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Hiện xuất khẩu hàng dệt may và may 
mặc của Ấn Độ đang đứng trong top 5 toàn cầu, chiếm 5% thị phần trên tổng khối 
thương mại hàng dệt may thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc.
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