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Các đơn hàng xuất khẩu dệt may tăng mạnh trong quý đầu năm
 Kể từ khi vaccine Covid-19 bắt đầu triển khai tiêm chủng rộng rãi trên phạm vi toàn cầu, các doanh nghiệp 

dệt may có thêm nhiều kỳ vọng vào nhu cầu trong nước và xuất khẩu trong năm nay. Chỉ trong quý đầu năm, 
nhiều doanh nghiệp dệt may đã nhận được nhiều đơn hàng xuất khẩu, điển hình như Tổng công ty May Hưng 
Yên cho biết doanh nghiệp đã có nhiều đơn đặt hàng xuất khẩu đủ để hoạt động hết công suất của nhà máy đến 
hết tháng 7, tập trung vào thị trường Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Trong lĩnh vực sợi dệt, mặc dù đầu năm không 
phải là thời điểm có nhu cầu cao, tuy nhiên số lượng đơn đặt hàng tại một công ty sợi trên địa bàn Đà Lạt - Lâm 
Đồng trong 6 tháng đầu năm nay còn cao hơn số lượng đơn yêu cầu trong nửa cuối năm 2020. 

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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DỆT MAY 
*  Số liệu ước tính từ Tổng cục Hải quan cho thấy nửa đầu tháng 3, giá trị xuất 
khẩu dệt may tăng gần 80% so với nửa cuối tháng 2 trước đó. Dù chưa kết thúc 
quý I, nhưng với kết quả vừa qua và đà tăng trưởng liên tiếp gần đây có thể thấy 
hoạt động xuất nhập khẩu dệt may nói riêng đang có sự khởi đầu năm mới đầy ấn 
tượng. Theo Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), ông Lê Tiến 
Trường cho biết, mặc dù Covid-19 vẫn chưa chấm dứt nhưng thị trường dệt may 
thế giới đã dần trở lại trạng thái sôi động. Số lượng đơn hàng bán ra và giá cả của 
các sản phẩm vẫn chưa trở lại mức như năm 2019, nhưng tín hiệu thị trường trong 
quý đầu tiên của năm nay cho thấy các mục tiêu của ngành dệt may Việt Nam 
đặt ra cho toàn bộ năm 2021 là khả thi. 
* Thông tin đến từ Bộ Công Thương: Mới đây, Bộ Công Thương nhận được Công 
hàm số 14-52 của Ủy ban Kinh tế Á Âu (EEC) thông báo mặt hàng dệt may của 
Việt Nam xuất khẩu vào EAEU vượt mức ngưỡng hạn ngạch thuế quan ưu đãi 
nhập khẩu theo quy định tại Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên 
minh Kinh tế Á Âu (VN-EAEU FTA). Cụ thể, nhóm mặt hàng áo bó, áo chui đầu, 
áo cài khuy gile, cardigans (mã HS 6110) của Việt Nam xuất khẩu vào EAEU trong 
năm 2020 đã vượt mức ngưỡng ưu đãi nhập khẩu quy định cho năm 2020 (đạt 
1.640.902 kg so với mức quy định là 1.519.373 kg).

  Mặc dù vượt ngưỡng ở mức thấp, tuy nhiên, theo Điều 2.10 của VN-EAEU FTA 
quy định về biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với 12 nhóm mặt hàng xuất khẩu 
của Việt Nam, mặt hàng dệt may đang có nguy cơ bị áp dụng biện pháp phòng 
vệ ngưỡng khi nhập khẩu vào EAEU. Tùy thuộc lượng xuất khẩu vượt ngưỡng, các 
mặt hàng dệt may của Việt Nam có thể sẽ bị áp mức thuế đối xử tối huệ quốc 
trong thời gian 6 tháng hoặc 9 tháng. 

Nguồn: TCTK, Bloomberg, Reuters, Vietdata, các Hiệp hội ngành nghề trong và ngoài nước ...


