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Hàng dệt may đứng thứ 4 về xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm của Việt Nam
 Trong 4 tháng đầu năm, xuất nhập khẩu của nước ta ghi nhận tăng trưởng vô cùng nổi bật so với cùng kỳ năm trước, thời 

điểm bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19. Số liệu công bố mới đây cho thấy có gần 20 ngành hàng ghi nhận xuất 
khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó hàng dệt may đứng thứ 4 về tỷ trọng với ước tính giá trị xuất khẩu đạt gần 10 tỷ USD, tăng 9% 
so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, các mặt hàng giày dép và bông sợi cũng ghi nhận tăng trưởng tốt, trong đó xuất khẩu 
giày dép đạt 6,4 tỷ USD, tăng 19% và xơ sợi dệt tăng 43%, đạt 1,6 tỷ USD. Trong khi ngành dệt may nước ta đã phục hồi 
trở lại với nhiều doanh nghiệp có đơn hàng đến hết năm thì nhiều quốc gia cạnh tranh khác trong ngành như Bangladesh, 
Ấn Độ và Trung Quốc đều ghi nhận sụt giảm xuất khẩu ở nhiều thị trường lớn, trong đó có Mỹ. Theo đó, Bangladesh đã 
giảm 8,6% và Ấn Độ giảm 14,4% doanh thu xuất khẩu hàng may mặc sang Mỹ trong quý đầu năm nay.

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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*  Ghi nhận tăng trưởng xuất khẩu quần áo may sẵn sang Mỹ tăng 1,4% trong quý 
đầu năm, trái ngược với xu thế ảm đạm tại các quốc gia khác như Bangladesh, 
Pakistan, Campuchia, Ấn Độ, các doanh nghiệp xuất khẩu may mặc nói chung ở 
Việt Nam được nhận định đang dần vươn lên vị trí thứ 2 chỉ sau Trung Quốc về 
hàng may sẵn xuất khẩu (RMG) nói riêng. Một trong những nguyên nhân quan 
trọng cần nhắc tới đó là việc Trung Quốc và Việt Nam xuất khẩu nhiều loại sản 
phẩm đa dạng hơn, có sự thay đổi đáng kể về cơ cấu - bao gồm nhiều mặt hàng 
phổ biến hơn như áo len, váy suông và quần thể thao, áo sơ mi và quần áo bộ 
trong khi xuất khẩu hàng may mặc từ Bangladesh và các nước khác chủ yếu tập 
trung vào các mặt hàng quần áo gia công đơn giản, khó cạnh tranh trong giai đoạn 
nhu cầu mua sắm quần áo mới sụt giảm kể từ năm ngoái. 
* Trong năm nay, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực dệt may thế giới đưa ra nhận 
định, xu hướng tìm nguồn cung ứng của Mỹ sẽ tập trung vào những yếu tố sau:
1. Nhu cầu nhập khẩu hàng may mặc của Mỹ sẽ tiếp tục hồi phục tích cực và 

châu Á vẫn là nguồn cung ứng số 1 toàn cầu.
2. Không tạo ra thêm nhiều áp lực đối với hàng hóa, trong đó có hàng dệt may, 

đến từ Trung Quốc, tuy nhiên vẫn sẽ tìm kiếm những nguồn cung mới tại các quốc 
gia khác ở châu Á hoặc khu vực Tây Bán cầu.
3. Theo dõi chặt chẽ hoạt động thương mại hàng hóa, trong đó có chuỗi cung ứng 

hàng dệt may và may mặc trong khối Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu 
vực (RCEP) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP), trong bối cảnh hai hiệp định thương mại tự do lớn này được dự báo có 
thể hình thành nhiều chuỗi cung ứng hàng dệt may mới ở khu vực Châu Á - Thái 
Bình Dương.
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