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Ngành dệt may vào giai đoạn cao điểm giao hàng xuất khẩu trong năm
 Bắt đầu vào giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 là mùa cao điểm giao hàng xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam. 

Ngành dệt may đã nhận nhiều tín hiệu vô cùng tích cực về xuất khẩu trong suốt 5 tháng đầu năm nay. Theo Tổng cục 
Thống kê, ước tính Việt Nam đã đạt khoảng 12,2 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may từ tháng 1 đến tháng 
5, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt tháng 5, xuất khẩu hàng dệt may tăng tới 35,1% lên gần 2,6 tỷ USD. 
Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cho biết trong thời gian này, các thị trường bao gồm Mỹ, liên minh châu Âu và 
Nhật Bản vẫn là những nhà nhập khẩu hàng dệt may lớn của Việt Nam. Mặc dù vậy, ngành vẫn gặp nhiều khó khăn 
khi giá nguyên liệu đầu vào cao hơn đang làm giảm thu nhập của các công ty trong nước từ xuất khẩu hàng dệt may. 
Vượt qua những lo lắng này, nhiều doanh nghiệp vẫn đạt nhiều đơn đặt hàng cho đến cuối năm, đặc biệt tập trung 
nguồn lực cho giai đoạn cao điểm xuất khẩu trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường ở cả hai đầu đất nước. 

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 là nước xuất khẩu thuộc top 3 thế giới song ngành dệt may Việt Nam 
vẫn phải phụ thuộc nhiều vào nguyên phụ liệu nhập khẩu, chủ yếu đến từ Trung 
Quốc. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, nhập khẩu nhóm hàng nguyên 
phụ liệu dệt may, da, giày (bao gồm: bông, xơ sợi dệt, vải các loại, nguyên phụ 
liệu dệt may, da giày) vẫn tăng mạnh trong tháng 4 với 2,61 tỷ USD, tăng 14,6% so 
với tháng trước. Như vậy, trong 4 tháng qua tổng trị giá nhập khẩu của nhóm hàng 
này đạt 8,39 tỷ USD, tăng mạnh 22% (tương ứng tăng 1,51 tỷ USD) so với cùng kỳ 
năm 2020. Số lượng đơn đặt hàng phục hồi so với cùng kỳ năm trước, thời điểm 
ngành dệt may chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch là nguyên nhân chính khiến 
nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu dệt may tăng cao, tuy nhiên cũng cần nhìn 
nhận vào thực tế, giá nguyên phụ liệu nhìn chung cũng tăng so với thời điểm năm 
2019 (trước khi Covid-19 xảy đến) và ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhiều doanh 
nghiệp xuất khẩu. 
 Theo VITAS, tính đến hết tháng 5 năm nay, nhiều dự án về đầu tư cơ sở sản 

xuất nguyên phụ liệu dệt may, chủ yếu là dệt sợi đã được cấp phép nhằm gia tăng 
nguồn cung trong nước, giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu đến từ nhiều doanh 
nghiệp trong nước như Tổng Công ty may Việt Tiến, Công ty Dệt may Thành 
Công,… và sẽ đi vào hoạt động kể từ cuối năm nay. Sự phục hồi của thị trường 
cùng hiệu ứng tích cực từ các hiệp định thương mại tự do như EVFTA, CPTPP hay 
RCEP được kỳ vọng rất lớn để trở thành động lực thu hút vốn đầu tư từ các doanh 
nghiệp và nguồn vốn FDI vào lĩnh vực nguyên phụ liệu của ngành dệt may Việt 
Nam trong thời gian tới.
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