


                                                             

           

       

Người tiêu dùng Châu Á và Châu Âu xem nhãn COTTON USA 
là biểu tượng cho các sản phẩm làm từ bông 

có chất lượng vượt trội.

Họ tin rằng sản phẩm làm từ bông Mỹ có chất lượng       
tuyệt hảo, bền chắc và thoải mái khi sử dụng.

Là biểu tượng nổi tiếng trong ngành dệt may và thời trang,      
sử dụng nhãn COTTON USA sẽ giúp nâng cao doanh số bán hàng     
xuyên suốt chuỗi cung ứng và  phát triển hoạt động kinh doanh.

Tham gia COTTON USA ngay và hưởng lợi ích từ các chương trình
Marketing quảng cáo hàng năm có giá trị hàng triệu USD         

tại các thị trường tiêu dùng trọng điểm.

     Bông tinh khiết. 
         Vải chất lượng.

Trách nhiệm với môi trường.

Tại Việt Nam, liên hệ William Hung vhung@cotton.org          
Tham khảo thêm tại cottonusa.org 
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 Hoa Kỳ: Các số liệu cho thấy kinh tế Hoa Kỳ vẫn đang trên đà tăng trưởng tích cực. Diễn biến này 
được thể hiện rõ qua thị trường việc làm phát triển mạnh mẽ và động thái cắt giảm thuế của Chính 
phủ Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy tiêu dùng trong nước. Trong tháng 10/2018, nền kinh tế Hoa Kỳ đã 
tạo thêm 227 nghìn việc làm mới trong lĩnh vực phi nông nghiệp, cao hơn đáng kể so với mức kỳ 
vọng 180 nghìn việc làm. Diễn biến tích cực của kinh tế Hoa Kỳ trong thời gian qua được coi là lợi 
thế đối với Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ diễn ra ngày 6/11/2018. 
Tuy nhiên chính sách thuế quan và đặc biệt là cuộc chiến thương mại với Trung Quốc đang kéo 
theo những trở ngại đối với đà tăng trưởng của kinh tế Hoa Kỳ. 

 EU:  Theo thông tin từ Cơ quan Thống kê Châu Âu (Eurostat), kinh tế khối Eurozone vẫn gặp 
nhiều khó khăn mặc dù đã cơ bản vượt qua khủng hoảng kinh tế. Trong đó, Italia – nền kinh tế lớn 
thứ 3 tại Eurozone, đang có nguy cơ rơi vào đợt suy thoái thứ 3 chỉ trong vòng 10 năm gần đây với 
tốc độ tăng trưởng chỉ dao động quanh mức 0% và nợ công của chính phủ lên tới 2,3 nghìn tỷ USD, 
bằng 132% GDP. Nguyên nhân chính khiến khu vực Eurozone tăng trưởng yếu là do ảnh hưởng 
tiêu cực từ các cuộc xung đột thương mại trên thế giới trong bối cảnh xuất khẩu là lĩnh vực chiếm tỷ 
trọng lớn trong tăng trưởng kinh tế của Eurozone. Ngoài ra những trở ngại của việc Anh rời Liên 
minh châu Âu (EU) cũng có ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng chung của khu vực. 

 Nhật Bản: Nền kinh tế Nhật Bản đã có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ. Thu nhập của những doanh 
nghiệp lớn và tâm lý kinh doanh đã tích cực thúc đẩy tăng trưởng đầu tư. Tăng trưởng tổng thể sẽ 
có khả năng giảm trong Q3 khi giá dầu thô tăng gây áp lực lên sự cân bằng trong cán cân thương 
mại. Trong đấu trường chính trị, Thủ tướng Shinzo Abe đã tái đắc cử lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do 
(LDP vào ngày 20 tháng 9 để trở thành nhà lãnh đạo phục vụ lâu nhất của Nhật Bản. Chỉ số tương 
lai trong ba tháng tới sẽ có khả năng giảm từ 21điểm xuống 19 điểm, cho thấy các doanh nghiệp kỳ 
vọng điều kiện kinh doanh sẽ xấu đi một chút. 

 Trung Quốc: Tại Trung Quốc, hoạt động sản xuất – động lực tăng trưởng của kinh tế nước này tiếp 
tục xu hướng giảm tốc. Theo đó, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) trong lĩnh vực sản xuất tháng 
10/2018 đã giảm mạnh từ 50,8 điểm trong tháng trước xuống còn 50,2 điểm, thấp hơn so với mức 
ước tính đạt 50,6 điểm và tiến sát ngưỡng 50 điểm, đây cũng là mức thấp nhất của chỉ số này trong 
2 năm qua. Tháng 10 cũng là tháng đầu tiên các mức thuế quan mới của Hoa Kỳ áp lên hàng hóa 
Trung Quốc chính thức có hiệu lực. Chỉ số PMI trong lĩnh vực dịch vụ trong tháng 10/2018 cũng 
giảm từ 54,9 điểm xuống còn 53,9 điểm. Trước diễn biến này, chính phủ Trung Quốc đã cam kết 
kích thích nền kinh tế dưới hình thức cắt giảm thuế và tăng đầu tư cơ sở hạ tầng để giảm thiểu tác 
động tiêu cực từ chiến tranh thương mại. Trước sức ép từ sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc và 
cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, tỷ giá đồng nhân dân tệ tiếp tục được điều 
chỉnh giảm và đứng ở ngưỡng 6,97 NDT/USD, giảm 1,4% so với thời điểm đầu tháng 10/2018, 
đánh dấu tháng giảm thứ 7 liên tiếp của Nhân dân tệ, chuỗi tháng giảm dài kỷ lục của đồng tiền này. 

NHẬN ĐỊNH CHUNG: Kinh tế thế giới trong tháng 10 tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong bối 
cảnh xung đột thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng và chưa có dấu 
hiệu “nhượng bộ”. Kinh tế Hoa Kỳ bộc lộ nhiều dấu hiệu suy yếu, kinh tế Trung Quốc giảm 
tốc mạnh mẽ và bất ổn tại Liên minh EU gia tăng. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn giữ nguyên 
dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2018 ở mức 3,8%, không thay đổi so với mức dự báo hồi 
tháng 7/2018, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng của năm 2019 từ 3,7% xuống 3,6%. Mức dự 
báo này cũng thấp hơn mức dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2019 là 3,7% của Quỹ Tiền tệ 
Quốc tế (IMF) mới đưa ra gần đây. 
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TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Một số chỉ tiêu của 10 tháng năm 2018 (tăng/giảm so với cùng kỳ 2017) (%) 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn Tổng Cục Thống kê)  

 Chỉ số sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 10ước tính tăng 
7,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 9,5%; ngành chế biến, chế tạo tăng 
10,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,9%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,5%. 
Tính chung 10 tháng năm 2018, IIP ước tính tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với mức 
tăng 9,6% của cùng kỳ năm 2017. 

 Tình hình đăng ký DN: Trong tháng 10, cả nước có 13.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn 
đăng ký là 152,5 nghìn tỷ đồng, tăng 41,9% về số doanh nghiệp và tăng 79,9% về số vốn đăng ký so với 
tháng trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 11,7 tỷ đồng, tăng 26,8%; tổng số lao động 
đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 105 nghìn người, tăng 23,5%. Trong tháng, cả nước còn 
có 3.453 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 28,1% so với tháng trước; có 6.684 doanh nghiệp 
tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1.911 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 
4.773 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), giảm 35,2%; có 1.771 
doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 26,2%.Tính chung 10 tháng, cả nước có 109.611 doanh 
nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.116 nghìn tỷ đồng, tăng 4,3% về số doanh 
nghiệp và tăng 9,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đăng ký bình quân một doanh 
nghiệp thành lập mới đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 4,7%. Nếu tính cả 2.045,1 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng 
thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế 
trong 10 tháng năm 2018 là 3.161,1 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 27.935 doanh nghiệp quay trở 
lại hoạt động, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 
và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng năm nay lên hơn 137,5 nghìn doanh nghiệp. 
Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 10 tháng năm 2018 là 924,8 nghìn 
người, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước. 

 Đầu tư:Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 10 ước tính đạt 33,7 nghìn tỷ đồng, 
tăng 17% so với cùng kỳ năm trước bao gồm: Vốn trung ương 6,3 nghìn tỷ đồng, giảm 1,1%; vốn địa 
phương 27,4 nghìn tỷ đồng, tăng 22,1%. Tính chung 10 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn 

Nhận định chung: Theo báo cáo của Chính phủ về kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 
2018, nhìn chung tình hình có những chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, chỉ 
số giá tiêu dùng (CPI) tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ; CPI bình quân 10 tháng năm 2018 
tăng 3,6% (trong mức kiểm soát). Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 200,27 tỉ USD, tăng 
14,2% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 16,8% cao hơn mức tăng 
13,2% của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Nông nghiệp phát triển tốt. Sản xuất công 
nghiệp tăng mạnh. Các lĩnh vực về văn hóa, xã hội, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, quốc 
phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục được chú trọng. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp +10,4 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng +11,4 

Tổng kim ngạch xuất khẩu +14,2 

Tổng kim ngạch nhập khẩu +11,8 

Khách quốc tế đến Việt Nam +22,4 

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước +12,5 

Chỉ số giá tiêu dùng +3,6 

Lạm phát cơ bản +1,43 
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ngân sách Nhà nước đạt 248,2 nghìn tỷ đồng, bằng 71,67% kế hoạch năm và tăng 12,5% so với cùng kỳ 
năm trước (cùng kỳ năm 2017 bằng 71,72% và tăng 7,1%), gồm có: Vốn Trung ương quản lý đạt 45,9 
nghìn tỷ đồng, bằng 69,7% kế hoạch năm và giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước, vốn địa phương 
quản lý đạt 202,3 nghìn tỷ đồng, bằng 72,1% kế hoạch năm và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2017.  

 Đầu tư trực tiếp của nước ngoài: Từ đầu năm đến thời điểm 20/10/2018 thu hút 2.458 dự án cấp 
phép mới với số vốn đăng ký đạt 15.028,2 triệu USD, tăng 18,7% về số dự án và giảm 7,8% về vốn 
đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, có 954 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng 
ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 6.543,3 triệu USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm 
trước. Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 10 tháng đạt 21.571,5 triệu USD, 
giảm 8,5% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 10 tháng năm nay ước 
tính đạt 15,1 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 10 tháng năm 2018 còn có 5.342 lượt 
góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 6,3 tỷ USD, tăng 35,8% so 
với cùng kỳ năm 2017. 

Cả nước có 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp 
phép mới trong 10 tháng năm nay, trong đó Hà Nội có số vốn đăng ký lớn nhất với 4.987,1 triệu USD, 
chiếm 33,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Bà Rịa - Vũng Tàu 1.794,1 triệu USD, chiếm 
11,9%; Đồng Nai 834,2 triệu USD, chiếm 5,6%; Bình Dương 795,7 triệu USD, chiếm 5,3%; thành phố 
Hồ Chí Minh 714,4 triệu USD, chiếm 4,8%; Hải Phòng 555,6 triệu USD, chiếm 3,7%; Tây Ninh 411,3 
triệu USD, chiếm 2,7%; Ninh Thuận 387,5 triệu USD, chiếm 2,6%; Bắc Ninh 370,8 triệu USD, chiếm 
2,5%. 

Trong số 72 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 10 tháng, 
Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất với 5.893,2 triệu USD, chiếm 39,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp 
đến là Hàn Quốc 3.314,8 triệu USD, chiếm 22,1%; Singapore1.061,3 triệu USD, chiếm 7,1%; Thái Lan 
855,2 triệu USD, chiếm 5,7%; Trung Quốc 787,5 triệu USD, chiếm 5,2%; Đặc khu Hành chính Hồng 
Công (TQ) 652,5 triệu USD, chiếm 4,3%; Pháp 470,7 triệu USD, chiếm 3,1%. 

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 10 tháng năm nay có 121 dự án được cấp mới giấy chứng 
nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 297,4 triệu USD; 26 dự án điều chỉnh vốn với số vốn 
tăng thêm là 47,1 triệu USD. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới 
và tăng thêm) 10 tháng năm 2018 đạt 344,5 triệu USD. Trong 10 tháng có 35 quốc gia, vùng lãnh thổ 
nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là nước dẫn đầu với 97,6 triệu 
USD, chiếm 28,3% tổng vốn đầu tư; Australia  50,3 triệu USD, chiếm 14,6%; Xlô-va-ki-a 35,9 triệu 
USD, chiếm 10,4%. 

 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: tháng 10ước tính đạt 378,6 nghìn tỷ 
đồng, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: doanh thu bán lẻ 
hàng hóa đạt 286,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% và tăng 14,2%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 44,3 
nghìn tỷ đồng, tăng 0,3% vàtăng 8,4%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,3 nghìn tỷ đồng, giảm 3,8% và 
tăng5,6%; doanh thu dịch vụ khác đạt 44,1 nghìn tỷ đồng, giảm 0,1% và tăng5,6%. Tính chung 10 
tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 3.612,8 nghìn tỷ 
đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,31% (cùng kỳ năm 2017 tăng 
8,79%). Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 10 tháng năm nay ước tính đạt2.719,2 
nghìn tỷ đồng, chiếm 75,3% tổng mức và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành 
hànglương thực, thực phẩm tăng 13%; may mặc tăng 12,6%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình 
tăng 12%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng11,6%; phương tiện đi lại tăng 11,6%.Một số địa phương có 
mức tăng khá: Thành phố Hồ Chí Minh tăng 13,3%; Thanh Hóa tăng 13,2%; Bình Định tăng 12,7%; 
Thái Nguyên tăng 12,6%; Bắc Giang tăng 12,6%; Hải Dương tăng 11,9%; Nam Định và Hà Nội cùng 
tăng 11,8%; Lâm Đồng tăng 10,6%. 

 Cán cân thương mạihàng hóa thực hiện tháng 9xuất siêu 1,6 tỷ USD. Tháng 10ước tính xuất siêu 100 
triệu USD. Tính chung 10 tháng tiếp tục xuất siêu 6,4 USD. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập 
siêu 20,7 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 27,1 tỷ USD.  
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 Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu: tháng 10ước tính đạt 20,80 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng trước, 
trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,63 tỷ USD, tăng 1,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể 
cả dầu thô) đạt 15,17 tỷ USD, giảm 2,6%. Tính chung 10 tháng năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất 
khẩu ước tính đạt 200,27 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó khu vực kinh tế trong 
nước đạt 56,82 tỷ USD, tăng 16,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 143,45 tỷ 
USD (chiếm 71,6% tổng kim ngạch xuất khẩu), tăng 13,2%. 

 Về thị trường hàng hóa xuất khẩu:10 tháng, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ViệtNam 
với kim ngạch đạt 39 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là EU đạt 34,9 tỷ USD, 
tăng 9,9%. Trung Quốc đạt 32,1 tỷ USD, tăng 21,3%. Thị trường ASEAN đạt 20,6 tỷ USD, tăng 14,5%. 
Nhật Bản đạt 15,3 tỷ USD, tăng 10,6%. Hàn Quốc đạt 15 tỷ USD, tăng 23,5%. 

 Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu: tháng 10ước tính đạt 20,70 tỷ USD, tăng 6,1% so với tháng trước, 
trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 8,15 tỷ USD, tăng 8,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 
12,55 tỷ USD, tăng 4,4%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu tháng Mười tăng 13,6%, 
trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 14,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 13%. Tính 
chung 10 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 193,84 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ 
năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 77,50 tỷ USD, tăng 12%; khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài đạt 116,34 tỷ USD, tăng 11,7%. 

 Về thị trường hàng hóa nhập khẩu:10 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của 
Việt Nam với kim ngạch đạt 52,9 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2017. Tiếp theo là thị trường 
Hàn Quốc với kim ngạch nhập khẩu đạt 39,2 tỷ USD, tăng 2,1%. ASEAN đạt 26 tỷ USD, tăng 13,1%. 
Nhật Bản đạt 15,5 tỷ USD, tăng 14,6%. EU đạt 11,2 tỷ USD, tăng 12,1%. Hoa Kỳ đạt 10,6 tỷ USD, 
tăng 37,5%.  

 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): Tháng 10/2018 tăng 0,33% so với tháng trước. CPI bình quân 10 tháng 
năm 2018 tăng 3,60% so với bình quân cùng kỳ năm 2017; CPI tháng 10/2018 tăng 3,54% so với tháng 
12/2017 và tăng 3,89% so với cùng kỳ năm 2017. 

 Lạm phát cơ bản: Tháng 10/2018 tăng 0,13% so với tháng trước và tăng 1,67% so với cùng kỳ năm 
trước. Lạm phát cơ bản bình quân 10 tháng năm 2018 tăng 1,43% so với bình quân cùng kỳ năm 2017. 

 Chỉ số giá vàng: tháng 10/2018 tăng 0,12% so với tháng trước; giảm 1,78% so với tháng 12/2017; 
giảm 2,19% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 10/2018 tăng 0,20% so với tháng 
trước; tăng 2,80% so với tháng 12/2017 và tăng 2,82% so với cùng kỳ năm 2017. 

TIN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI 
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Ngày 31/10, Australia trở thành quốc gia thứ 6 phê chuẩn hiệp định CPTPP cùng với New 
Zealand, Canada, Nhật Bản, Mexico và Singapore. CPTPP cho phép xóa bỏ các hàng rào thông 
qua dòng chảy tự do hàng hóa, dịch vụ và vốn đầu tư trong khu vực, không chỉ mang lại lợi ích 
cho các nước thành viên, mà còn tạo động lực mới cho sự hợp tác và liên kết kinh tế - thương mại 
của khu vực. CPTPP là công cụ hiện hữu để các nước thành viên thúc đẩy hợp tác và hội nhập khu 
vực, đồng thời tạo ra cho các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương những cơ hội lớn để tiếp tục 
dẫn dắt nhịp độ tăng trưởng kinh tế - thương mại toàn cầu. Hiệp định này không chỉ nhắm tới các 
vấn đề thương mại và thị trường, mà cả vấn đề pháp lý và thể chế, đòi hỏi cải cách, đổi mới trong 
quan điểm về thương mại, cũng như vấn đề pháp lý và hành chính, tạo động lực tích cực cho sự 
phát triển, cả về kinh tế và xã hội. 

Mới đây nhất, ngày 12/11, Kỳ họp thứ 6, với 100% số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành Quốc 
hội khóa XIV của Việt Nam cũng đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện 
và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Như vậy, Việt Nam là quốc gia thứ 7 tham gia phê 
chuẩn Hiệp định CPTPP. 

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) dự kiến sẽ được các thành viên của EU 
thông qua thời gian tới. Nhiều chuyên gia khẳng định, xuất khẩu của Việt Nam sẽ nhanh chóng đạt 
mức tăng trưởng rất khá trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc kéo dài. Theo 
đánh giá của Bộ Công Thương, EVFTA là bước quan trọng giúp cải thiện toàn diện môi trường kinh 
doanh cũng như thể chế, giúp Việt Nam cơ cấu lại xuất nhập khẩu theo hướng cân bằng hơn. Các 
DN dệt may Việt Nam được hưởng lợi trực tiếp nhiều nhất từ việc thuế sẽ giảm về 0%. Cùng đó, 
ngành dệt may cũng được hưởng lợi từ việc chấp nhận quy tắc cộng dồn xuất xứ (xuất xứ gộp); 
không hạn chế về số lượng; giảm dần các rào cản thương mại. Tuy nhiên, lợi ích của EVFTA sẽ chỉ 
phát huy hiệu quả nếu từng DN nắm bắt đầy đủ nhất các nội dung cam kết để có thể vận dụng tối đa 
các ưu đãi, nâng cao khả năng cạnh tranh, ngày càng tham gia sâu vào các chuỗi giá trị trong khu 
vực và toàn cầu.  

 

.  

 Campuchia - hơn 60 nhà máy sản xuất hàng may mặc và da giày đi vào hoạt động trong 
2018: 

Theo Bộ Công nghiệp và Thủ công mỹ nghệ (MIH) Campuchia, trong 8 tháng đầu năm 2018, hơn 
100 nhà máy tại Campuchia, trong đó hơn 60 nhà máy sản xuất hàng may mặc và da giày, đã đi 
vào hoạt động, nâng tổng số nhà máy tại Campuchia lên hơn 1600, trong đó có 1.000 nhà máy sản 
xuất hàng may mặc và giày dép; tạo thêm 12.000 việc làm. May mặc là mặt hàng xuất khẩu chủ 
lực, chiếm hơn 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của Campuchia, chủ yếu được bán sang các thị 
trường Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Canada và một số quốc gia châu Á, như Trung Quốc, Hàn 
Quốc và Nhật Bản. 

 Ngành dệt may Campuchia lo ngại khi EU hủy bỏ ưu đãi thương mại: Đầu tháng 10, Hiệp hội 
các nhà sản xuất hàng may mặc Campuchia (GMAC) vừa lên tiếng kêu gọi Liên minh châu Âu 
(EU) không đình chỉ các ưu đãi thương mại cho nước này, sau khi EU thông báo cho Chính phủ 
Campuchia rằng họ đã bắt đầu quá trình tạm thời thu lại các ưu đãi thương mại nằm trong cơ chế 
“Tất cả mọi thứ trừ vũ khí” (EBA) dành cho Campuchia.Theo GMAC, hiện có khoảng 1.000 nhà 
máy sản xuất hàng may mặc và giày dép đang hoạt động ở Campuchia với tổng số lao động ước 
tính khoảng 2 triệu người. Mỗi tháng, các công ty chi ra khoảng 150 triệu USD để trả lương cho 
số lao động nêu trên. GMAC cho rằng việc EU tạm ngưng EBA hoặc bất kỳ biện pháp trừng phạt 
đơn phương ngắn hạn nào cũng có thể đem đến những tác động tiêu cực lâu dài đến cuộc sống của 
người lao động và gia đình của họ. GMAC cũng tỏ ra sẵn sàng cung cấp những thông tin chi tiết 
hơn bất cứ khi nào EU yêu cầu trong quá trình giám sát của khối này.EU là một đối tác thương 
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mại quan trọng của Campuchia, Theo GMAC hơn 46% tổng lượng xuất khẩu hàng may mặc và 
giày dép của Campuchia là sang EU. Theo số liệu thống kê chính thức của EU, kim ngạch xuất 
khẩu của Campuchia sang khối này đạt 5,77 tỷ USD trong năm 2017. Các nhà máy của 
Campuchia xuất khẩu các các sản phẩm gia công của những nhãn hiệu toàn cầu như Gap Inc, 
thương hiệu thời trang Thụy Điển H&M Hennes & Mauritz AB, và các nhãn hiệu thể thao Nike, 
Puma và Adidas, cùng những những nhãn hàng khác.  

 Malaysia – dự định thành lập Liên đoàn các nhà thiết kế hàng dệt: Tại Hội nghị Thời trang và 
Thiết kế 2018 ở Kuala Lumper, Ông Datuk Isham Ishak – TTK cho biết, Bộ Ngoại thương và 
Công nghiệp Malaysia có kế hoạch thành lập Liên đoàn Thiết kế hàng dệt để hỗ trợ cho các nhà 
thiết kế thời trang nước này. Hội nghị được tổ chức bởi Cơ quan Phát triển đầu tư Malaysia 
(MIDA) phối hợp với Tuần lễ thời trang Kuala Lumper và Trung tâm Dệt May Malaysia. MIDA 
cũng đã phê chuẩn 12 dự án với tổng vốn đầu tư 428.8 triệu MYR (tương đương 104 triệu USD). 
Các dự án liên quan đến sản xuất dệt, may và phụ liệusẽ tạo việc làm cho gần 1900 người. Kim 
ngạch XK hàng dệt may năm 2017 của Malaysia đạt 15.3 tỷ MYR (tương đương 3.7 tỷ USD). 

 Myanmar – xuất khẩu hàng may mặc đạt 2.2 tỷ USD trong nửa đầu 2018: Bộ Thương mại 
Myanmar cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc nước này đạt 
2.28 tỷ USD, tăng hơn 1 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất hàng 
may mặc Myanmar (MGMA), EU đã tăng gấp đôi đơn hàng cho hàng may mặc (theo phương thức 
CMT) cho Myanmar. Cũng theo MGMA, Myanmar xuất khẩu hàng may mặc (mã HS61 và HS 
62) đạt 2,7 tỷ USD năm 2017.   

 Hyosung chuyển đổi nhà máy sản xuất xơ spandex thành nhà máy thông minh: Hyosung 
TNC - đơn vị sản xuất dệt và thương mại của Hyosung đang chuyển đổi các cơ sở sản xuất xơ 
spandex thành nhà máy thông minh cho công nghiệp 4.0.Hyosung đã thành lập hệ thống nhà máy 
thông minh trong các nhà máy sản xuất xơ spandex tại Quảng Đông và Chu Hải ở Trung Quốc và 
ở tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Các hệ thống dùng để quan trắc quá trình gia công, kiểm soát chất 
lượng và Internet vạn vật thông minh hơn.Hyosung tích hợp công nghệ độc quyền của mình với 
công nghệ thông tin và truyền thông đang phát triển nhanh chóng.Môi trường sản xuất thế hệ tiếp 
theo do Hyosung TNC tạo ra trong nhà máy quan trắc các quá trình gia công và kiểm soát chất 
lượng theo thời gian thực để sản xuất các sản phẩm có cùng chất lượng cho dù nhà máy đặt ở nơi 
đâu.Các hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu trong toàn bộ quá trình sản xuất từ nhập khẩu 
nguyên liệu ban đầu cho tới sản xuất và gửi hàng đi, và quản lý quá trình theo các kết quả của 
phân tích dữ liệu. Bằng cách này, hiệu quả của nhà máy được tối đa hóa và tính cạnh tranh sản 
xuất được nâng lên thêm. 

 Tác động của cánh mạng 4.0 thay đổi cơ cấu ngành dệt may: Việt Nam đã tham gia vào nhiều 
hiệp định thương mại, như VKFTA (Việt Nam - Hàn Quốc) và sắp tới đây là CPTPP, EVFTA. 
Các hiệp định này sẽ giúp ngành dệt may được hưởng lợi lớn từ mức thuế suất thấp đồng thời giúp 
các sản phẩm dệt may có tính cạnh tranh hơn.  Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành cũng cảnh 
báo về những tác động thay đổi trong cơ cấu ngành khi cách mạng 4.0 đang dần hiện thực hóa – 
thay thế sức lao động bằng máy móc công nghệ mớiCuộc cách mạng này một mặt giúp giải quyết 
những khâu yếu trong chuỗi cung ứng dệt may của Việt Nam đồng thời nâng cao năng suất lao 
động, chất lượng sản phẩm... song nó sẽ tạo áp lực với các vấn đề lao động của ngành và có thể 
khiến nhiều công nhân phải thất nghiệp. Do đó, bài toán đối với ngành dệt may sẽ không còn là số 
lượng đơn hàng, giá trị đơn hàng và mức tăng trưởng mà thay vào đó đòi hỏi sự đổi mới về công 
nghệ và đào tạo nhân sự có trình độ cao trong ngành. 

 Gỡ nút thắt nguyên phụ liệu cho ngành dệt may: Dệt may là ngành xuất khẩu hàng đầu của 
Việt Nam. Để có thể phát triển bền vững, đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về nguồn gốc 
xuất xứ sản phẩm của các thị trường nhập khẩu, ngành dệt may phải có chuỗi sản xuất khép kín, 
trong đó phải giảm nhập khẩu nguyên phụ liệu.Thời gian qua, các doanh nghiệp trong nước đã tập 
trung đầu tư vào phát triển khâu thượng nguồn: sợi - dệt - nhuộm/hoàn tất, tạo ra chuỗi cung ứng 
đồng bộ. Tuy nhiên, do tiềm lực về vốn, công nghệ, quản trị còn hạn chế nên các doanh nghiệp 
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trong nước đang bị các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lấn lướt. Theo thống kê 
của VITAS, lĩnh vực dệt, nhuộm chỉ chiếm 8,3% tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào ngành dệt 
may, trong khi hơn 90% đầu tư vào lĩnh vực may mặc. Vì vậy, Hiệp hội đề nghị cần có cơ chế 
chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các khâu thượng nguồn, nhất là lĩnh vực dệt - 
nhuộm; trong đó đề nghị các tỉnh tạo điều kiện cấp phép cho các dự án đầu tư vào dệt nhuộm có 
công nghệ hiện đại xử lý nước thải.Để giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, các doanh 
nghiệp trong nước cần phối hợp cùng nhau tập trung đầu tư để tái cơ cấu trong nội bộ ngành, cân 
đối dần các khâu từ sợi, dệt, nhuộm đến may mặc, thiết kế.  

 Thách thức đối với doanh nghiệp dệt may về quy tắc xuất xứ: Ngành dệt may thời gian qua 
tăng trưởng nhanh, tuy nhiên phát triển chưa cân đối và còn nhiều hạn chế về phương thức và khả 
năng sản xuất. Các lĩnh vực khác như dệt vải, nhuộm hoàn tất, thiết kế vẫn còn bị bỏ ngỏ nên kéo 
giảm sức cạnh tranh của các sản phẩm dệt may. Ông Trương Văn Cẩm - Phó chủ tịch kiêm TTK 
Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cho rằng, trong bối cảnh yêu cầu truy xuất nguồn gốc hàng 
hóa trở thành quy định bắt buộc của nhiều thị trường nhập khẩu quan trọng thì bất cập lớn nhất 
của dệt may Việt Nam trong chuỗi cung ứng là khâu cung cấp nguyên, phụ liệu đầu vào. Nguyên 
liệu cho ngành dệt may vẫn chủ yếu là nhập khẩu, chiếm tỷ lệ khoảng 80%. Lợi thế khi tham gia 
các hiệp định thương mại tự do là ưu đãi về thuế, nhưng nếu muốn hưởng thuế suất bằng 0% khi 
xuất khẩu thì các DN phải đáp ứng được các yêu cầu rất cao, liên quan đến chứng nhận xuất xứ 
nguồn nguyên liệu. Bước đầu quy định này có thể gây khó nhưng về dài hạn có thể giúp Việt Nam 
tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường. Truy xuất nguồn gốc giúp doanh nghiệp có thể định 
vị được sản phẩm trong toàn chuỗi cung ứng, giúp minh bạch thông tin. Đặc biệt, yếu tố này đóng 
vai trò quan trọng trong việc chống lại hàng giả, hàng nhái, hàng lậu, giúp bảo vệ được thương 
hiệu cho DN trên thương trường. Các doanh nghiệp dệt may nếu thực hiện tốt yêu cầu về truy xuất 
nguồn gốc thì việc bước chân vào các thị trường khó tính không phải là khó. Do đó, vấn đề của 
ngành dệt may hiện nay là hoàn thiện khép kín chuỗi giá trị từ khâu nguyên liệu tới sản xuất, phân 
phối, để đáp ứng tốt quy định truy xuất nguồn gốc hàng hóa. 

 2 đơn vị ngành dệt may nằm trong 10 DN đại chúng quy mô lớn công bố thông tin và minh 
bạch nhất HNX năm 2017- 2018: Ngày 27/10/2018 tại Quy Nhơn, Bình Định, Hội nghị Doanh 
nghiệp thường niên năm 2018 đã được tổ chức với sự tham dự của 400 đại biểu đến từ các DN 
niêm yết và đăng ký giao dịch tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Hội nghị được tổ 
chức nhằm tổng kết hoạt động của DN đăng ký giao dịch tại HNX trong năm 2017, 9 tháng đầu 
năm 2018 và đưa ra kế hoạch triển khai năm 2019. Nhằm khích lệ và nâng cao nhận thức của 
doanh nghiệp đăng ký giao dịch về công bố thông tin tốt và minh bạch trong thời gian tới, HNX 
đã tổ chức lễ vinh danh top 10 doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn công bố thông tin và minh 
bạch nhất HNX năm 2017- 2018. Kết quả, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX) và TCT CP 
May Việt Tiến (VTEC) là 2 trong số 10 doanh nghiệp UPCoM quy mô lớn minh bạch năm 2017 – 
2018. 

 Hà Tĩnh – phê duyệt dự án xây dựng nhà máy may 15 triệu USD:  

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Nhà máy may 
Haivina Hồng Lĩnh tại Cụm Công nghiệp Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. Theo đó, Công ty TNHH 
Haivina có trụ sở tại tỉnh Hải Dương sẽ đầu tư 345 tỷ đồng - tương đương 15 triệu USD xây dựng 
nhà máy sản xuất, kinh doanh các sản phẩm găng tay thể thao, găng tay công nghiệp, quần áo thể 
thao các loại và các trang phục thể thao phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu với công suất 12 
triệu sản phẩm/năm. Nhà máy được xây dựng bao gồm hệ thống nhà xưởng, nhà văn phòng và các 
hạng mục công trình phụ trợ khác trên diện tích 8,9 ha. Dự kiến, cuối năm 2019, dự án Nhà máy 
may Haivina Hồng Lĩnh sẽ hoàn thành hạng mục nhà xưởng, một số công trình phụ trợ khác và đi 
vào sản xuất đối với phần nhà xưởng đã hoàn thành; cuối năm 2021, hoàn thành toàn bộ dự án. 
Nhà máy may Haivina Hồng Lĩnh đi vào hoạt động sẽ góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm và 
thu nhập cho khoảng 4.000 lao động tại địa phương. 
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 Công ty CP May Sông Hồng đăng ký niêm yết hơn 47 triệu cổ phiếu: Sở Giao dịch Chứng khoán 
TP. HCM (HoSE) thông báo, HoSE đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty cổ 
phần May Sông Hồng (MSH). Cụ thể, công ty đăng ký niêm yết 47.628.000 cổ phiếu trên HoSE 
tương ứng số vốn điều lệ 476.280.000.000 đồng của MSH. Tính đến 30/6/2018 May Sông Hồng 
có 5 cổ đông lớn sở hữu tổng cộng 60,47% vốn điều lệ công ty. Trong đó Chứng khoán FPT sở 
hữu 13,61%, còn lại 4 cổ đông lớn là các cá nhân. Trong ngành dệt may, Công ty CP May Sông 
Hồng là một trong những doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc và chăn ga gối đệm lớn hàng đầu 
Việt Nam. Công ty sở hữu 18 xưởng may tại Nam Định và 11.000 lao động. 6 tháng đầu năm 
2018 doanh thu của May Sông Hồng đạt 1.750 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với nửa đầu năm 
2017, lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng gần 65%, lên trên 144 tỷ đồng. Ngày 23 - 24/11 tới 
đây Công ty CP May Sông Hồng sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập công ty (1988 - 2018) 
tại Cung thể thao Tỉnh Nam Định. 

 Công ty CP May Nam Hà: Đẩy mạnh nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm: Qua 6 tháng 
triển khai áp dụng Lean, năng suất lao động của công ty CP May Nam Hà đã tăng 110 
USD/người/tháng, tương đương 128% so với trước đó. Đến nay, công ty đã áp dụng thành công hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 tích hợp với hệ thống quản lý môi 
trường ISO 1400, cải tiến hệ thống trách nhiệm xã hội SA 8000 thành hệ thống PAS 99-2012; hệ 
thống 5S; TPM, KPI, Kaizen… Sau 8 năm tham gia chương trình nâng cao năng suất chất lượng, 
năng suất lao động của công ty đã tăng bình quân 15%/năm; thu nhập bình quân của người lao 
động năm 2017 đạt gần 8,3 triệu đồng, bằng 3,29 lần năm 2009. Chất lượng sản phẩm của công ty 
luôn được khách hàng đánh giá cao, được nhiều thương hiệu lớn của Mỹ, EU lựa chọn và chiếm 
khoảng 10% thị phần xuất khẩu quần áo bơi của Việt Nam vào các thị trường lớn. 7 năm liên tục, 
công ty vinh dự được nhận giải Bạc Chất lượng quốc gia. 

 Khánh thành nhà máy Dệt Bảo Minh: Ngày 30/10/2018, Công ty Cổ phần Dệt Bảo Minh đã 
khánh thành Nhà máy Dệt Bảo Minh với tổng đầu tư trị giá hơn 1.700 tỷ đồng (tương đương gần 
75 triệu USD) tại Lô CN4, Khu công nghiệp Bảo Minh, Huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.Nhà máy 
được đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, theo chuỗi khép kín từ sản xuất sợi, dệt vải, 
nhuộm đến gia công hoàn tất các loại sản phẩm may công nghiệp hoàn chỉnh. Năng lực sản xuất 
mỗi tháng đạt: 2,6 triệu mét vải, 700 tấn sợi và hoàn thiện các sản phẩm dệt may với công suất 
trên 3,1 triệu sản phẩm tạo việc làm cho trên 1.000 lao động; doanh thu dự kiến từ 40-50 triệu 
USD/năm.Tại lễ khánh thành, ông Trần Quốc Khánh – Thứ trưởng Bộ Công Thương khen ngợi, 
biểu dương mô hình nhà máy thân thiện với môi trường và tin tưởng Nhà máy sẽ phát huy được 
hết năng lực sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động và lan tỏa trách nhiệm xã hội 
bền vững tới các doanh nghiệp khác. Bảo Minh cam kết đi theo con đường bền vững, xanh hóa 
ngành dệt may Việt Nam nhằm đưa tới những sản phẩm tốt nhất, và an toàn nhất cho sức khỏe 
người tiêu dùng, góp phần vào việc nâng cao hơn nữa vị thế của ngành dệt may Việt Nam trên thị 
trường quốc tế. 

 Khánh thành Trung tâm thiết kế thời trang Hàn Quốc: Ngày 5/10, Cục Xúc tiến thương mại 
(Bộ Công Thương) phối hợp với Viện Xúc tiến thiết kế Hàn Quốc (KIDP), Bộ Thương mại, Công 
nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, chính thức khai trương Trung tâm Thiết kế Việt Nam - Hàn 
Quốc (VKDC) tại Hà Nội. VKDC được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa hai nước Việt Nam và 
Hàn Quốc, trong khuôn khổ của Dự án “Nâng cao chuỗi giá trị ngành thủ công nghiệp Việt Nam” 
với mục tiêu tập cung cấp các dịch vụ đa dạng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thiết kế và thương 
hiệu, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm Việt Nam thông qua các hoạt động thường xuyên như: Tổ 
chức hội nghị, hội thảo, các khóa đào tạo và phổ biến kiến thức về thiết kế phục vụ sản xuất, kinh 
doanh... Theo đó, Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS) và VKDC sẽ phối hợp tổ chức các Hội 
thảo quy mô vừa và nhỏ, hỗ trợ các DN trong thiết kế thương hiệu, bao bì và sản phầm. 
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Cân đối Xuất Nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam   

Đơn vị: Triệu USD 

STT Chủng loại 
9T/ 18 So 9T/17 

(%) 
ƯT10/18 So T9/18 

(%) 
So 

T10/17 
(%) 

Ư10T/ 18 So 
10T/17 

(%) 

  XK May mặc       21.196  15,71      2.565  0,47 22,43       23.760  16,39 

  XK vải        1.255  32,52         135  -8,16 7,14        1.391  29,76 

  XK Xơ Sợi        2.997  13,95         313  0,64 -0,32        3.310  12,43 

  XK Vải không dệt           398  14,04           45  7,14 18,42           443  14,47 

 
XK NPL Dệt May           927  15,38         100  -1,63 5,12        1.027  13,88 

1 Tổng XK dệt may     26.773  16,16     3.158  0,11 12,34     29.931  16,37 

2 Tổng nhập khẩu      16.351  16,43     1.811  3,92 8,29     18.162  15,80 

  
Bông        2.372  28,44 217 1,12 16,53        2.589  27,35 

  
Xơ sợi các loại        1.780  34,46 209 4,31 37,56        1.989  34,78 

  
Vải        9.411  13,79 1.050 4,72 5,47       10.461  12,90 

  
NPL DM         2.788  7,12         335  3,09 13,29        3.123  7,34 

3 
NK cho XK     13.670  19,14     1.529  3,94 10,05     15.200  18,52 

4 
Cân đối X-NK (1-3) 13.103 13,21     1.629  -3,24 14,58 14.731 14,24 

5 
Tỷ lệ GTGT (4/1) 48,9% -1,3% 51,6% -1,8% 1,01% 49,2% -0,9% 

 

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 10 tháng đầu năm 2018 ước đạt gần 30 tỷ USD, 
tăng 16,37% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến 2 tháng cuối năm kim ngạch xuất khẩu ước 
đạt 6 tỷ USD, nâng kim ngạch cả năm 2018 ước đạt gần 36 tỷ USD, vượt 1,5 tỷ USD so với kế 
hoạch.  

Tuy nhiên tốc độ tăng trong những tháng cuối năm có suy giảm, riêng tháng 9/2018 kim ngạch 
xuất khẩu đạt 3,154 tỷ USD, sụt giảm 14,08% so với tháng liền kề trước đó nhưng vẫn tăng 
12,22% so với cùng kỳ 2017. Tháng 10, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,158 tỷ USD, tăng 0,11% so 
với tháng trước và tăng 12,34% so với cùng kỳ 2017. 

Trong số các thị trường xuất khẩu hàng dệt may 9 tháng đầu năm có 89% thị trường tăng 
trưởng so với cùng kỳ. Các thị trường trọng điểm như Mỹ, EU vẫn đạt tốc độ tăng trưởng tốt 
và các thị trường CPTPP, Hàn Quốc, Trung Quốc ... tăng trưởng mạnh, vượt trội so với tốc độ 
tăng trưởng cùng kỳ năm trước.  

Các mặt hàng bứt phá mạnh là áo thun, quần, áo jacket, váy, vest... 
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Cán cân thương mại dệt, may của Việt Nam với một số thị trường 9 tháng 2018 

Thị trường 
 chủ yếu 

Tổng xuất khẩu  
9 tháng 2018 

Tổng nhập khẩu 
9 tháng 2018 

Cán cân thương mại 

Trị giá 
 (Nghìn 
USD) 

So với 
9T/2017 

(%) 

Trị giá 
(Nghìn 
USD) 

So với 
9T/2017 

(%) 

 9T/2018 
(Nghìn 
USD) 

 9T/2017 
(Nghìn 
USD) 

9T/2018 
so 

9T/2017 
(%) 

Tổng 27.282.598 15,98 17.831.100 14,85 9.451.498 7.999.186 18,2 

Mỹ 10.528.845 11,75 1.564.292 18,88 8.964.553 8.106.058 10,6 

Nhật Bản 2.969.378 23,45 805.670 16,23 2.163.708 1.712.145 26,4 

Trung Quốc 2.938.467 18,74 7.740.638 17,98 -4.802.170 -4.086.094 17,5 

Hàn Quốc 2.778.422 23,41 2.332.345 6,06 446.077 52.256 753,6 

Đức 602.560 9,71 53.044 -3,21 549.516 494.422 11,1 

Anh 602.272 7,11 25.218 48,32 577.054 545.268 5,8 

Campuchia 551.349 37,34 0   551.349 401.450 37,3 

Canada 509.327 20,47 24.395 60,43 484.932 407.561 19 

Pháp 464.705 18,18 11.748 -11,38 452.957 379.957 19,2 

Hà Lan 453.985 4 4.715 20,23 449.270 432.596 3,9 

Hồng Kông 429.248 13,14 344.112 -2,75 85.137 25.578 232,9 

Indonesia 382.229 26,35 177.745 14,58 204.484 147.395 38,7 

Tây Ban Nha 356.711 8,34 7.405 -12,42 349.305 320.799 8,9 

Thái Lan 251.785 27,65 532.615 27,21 -280.830 -221.455 26,8 

Đài Loan 248.440 0,15 1.815.291 2,69 -1.566.851 -1.519.603 3,1 

Italia 229.250 11,9 263.181 14,61 -33.931 -24.768 37 

ấn Độ 203.181 19,51 595.824 39,97 -392.643 -255.671 53,6 

Bỉ 184.480 14,07 2.553 88,56 181.927 160.367 13,4 

Australia 167.186 21,98 261.981 18,84 -94.796 -83.393 13,7 

Thổ Nhĩ Kỳ 159.721 7,95 28.154 23,84 131.567 125.231 5,1 

Philippin 123.829 16,12 189 -80,93 123.641 105.653 17 

Braxin 120.725 20,36 264.863 64,44 -144.138 -60.761 137,2 

Malaysia 120.293 14,04 117.578 51,63 2.715 27.943 -90,3 

Singapore 78.125 25,42 4.795 12,96 73.330 58.048 26,3 

Achentina 59.205 -9,76 33.589 -18,51 25.615 24.389 5 

Ba Lan 43.617 48,26 4.078 -21,39 39.539 24.233 63,2 

Áo 38.488 18,82 1.600 14,23 36.888 30.991 19 

Pakixtan 31.894 10,75 58.831 7,45 -26.937 -25.955 3,8 
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Thị trường và kim ngạch xuất khẩu vải và hàng may mặc của Việt Nam 9 tháng 2018  

Thị trường 

Tháng 9 9 tháng 2018 

Trị giá 
(Nghìn USD 

So T8/2018 
(%) 

So T9/2017 
(%) 

Trị giá  
(Nghìn USD) 

So 9T/2017 
(%) 

Tỷ trọng 
(%) 

Tổng 2.700.474 -14,6 14,23 22.450.693 16,5         100  

Mỹ 1.217.197 -2,01 10,11 10.325.909 11,6       45,99  

CPTPP 430.584 2,3 18,13 3.779.581 23,45       16,84  

Nhật Bản 324.665 2,04 13,22 2.795.162 24,09       12,45  

Canada 50.922 -5,18 32,3 491.506 20,3        2,19  

Australia 18.278 11,62 33,2 156.726 24,91        0,70  

Chilê 11.471 54,68 100,38 92.292 35,72        0,41  

Singapore 6.959 -16,51 14,86 78.125 25,42        0,35  

Malaysia 6.542 -22,57 10,31 76.867 13,78        0,34  

Mexico 9.769 39,95 43,17 73.167 13,86        0,33  

New Zealand 1.977 36,65 97,87 15.736 21,48        0,07  

EU 320.740 -17,73 8,46 3.034.711 11,17       13,52  

Đức 54.662 -26,41 4,46 586.267 9,65        2,61  

Anh 63.259 -17,86 8,55 579.293 7,43        2,58  

Pháp 66.685 11,15 24,17 448.030 18,17        2,00  

Hà Lan 39.851 -32 -3,5 446.885 3,82        1,99  

Tây Ban Nha 40.997 -14,16 6,94 352.938 8,25        1,57  

Italia 15.828 -37,52 -1,78 191.181 11,07        0,85  

Bỉ 15.684 -33 1,26 184.480 14,07        0,82  

Đan Mạch 7.167 -1,42 44,15 71.322 31,61        0,32  

Thụy Điển 6.993 -6,9 32,72 64.982 22,31        0,29  

Ba Lan 4.116 0,81 -12,13 43.617 48,26        0,19  

Áo 2.947 35,93 29,04 33.681 27,3        0,15  

Phần Lan 876 -5,38 8,82 12.147 90,19        0,05  

Cộng Hoà Séc 875 18,85 8,32 9.566 47,31        0,04  

Hy Lạp 549 -9,65 -48,89 6.518 -12,35        0,03  

Hunggary 175   30,42 3.042 100,32        0,01  

Slovakia 78 -57,47 -46,49 762 -44,98        0,00  

Hàn Quốc 391.577 26,02 13,33 2.355.414 23,47       10,49  

Trung Quốc 119.946 -2,63 23,35 1.076.877 40,39        4,80  

Campuchia 43.657 33,15 55,84 353.467 41,67        1,57  

Hồng Kông 23.235 16,54 42,91 197.145 24,07        0,88  

Đài Loan 22.154 2,88 0,43 168.617 7,08        0,75  

Indonesia 14.840 55,52 9,08 136.638 39,2        0,61  

Nga 18.797 15,12 43,82 129.918 -2,89        0,58  

Thái Lan 12.268 27,7 36,93 111.582 47,53        0,50  

Philippin 9.443 45,41 50,74 78.517 20,82        0,35  

UAE 7.939 14,62 4,08 66.997 0,78        0,30  

Ấn Độ 7.175 -2,54 8,48 45.419 22,46        0,20  

Bangladesh 4.592 -21,74 -7,1 40.600 2,36        0,18  

Braxin 4.630 13,01 76,75 40.600 15,05        0,18  

Thổ Nhĩ Kỳ 2.797 -36,22 -32,97 36.034 25,33        0,16  
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Ả Rập Xê út 3.664 31,42 8,51 34.481 2,83        0,15  

Nam Phi 1.627 -25,68 28,27 19.924 9,34        0,09  

Na Uy 1.499 -29,64 6,88 19.193 18,46        0,09  

Achentina 2.680 -37,05 -31,53 18.669 -3,03        0,08  

Myanma 1.731 -9,89 -2,45 18.360 49,37        0,08  

Ixraen 1.162 10 -15,63 16.698 20,78        0,07  

Angola 2.842 5077,82 163,43 15.792 152        0,07  

Panama 1.593 63,51 -0,8 15.059 29,49        0,07  

Thụy Sỹ 939 -40,44 -27,57 8.574 4,87        0,04  

Nigiêria 1.736 136,87 138,54 6.968 1,07        0,03  

Gana 0 -100 -100 6.266 -0,57        0,03  

Ai Cập 728 9,25 58,41 5.270 55,49        0,02  

Lào 472 65,18 57,83 4.525 0,19        0,02  

Ukraina 346 -50,45 -46,93 3.032 4,19        0,01  

Xenegan 73 2,28 5,54 218 -85,01        0,00  

Chủng loại xuất khẩu vải và hàng may mặc của Việt Nam 9 tháng năm 2018 
 

Chủng loại 
Tháng 9 năm 2018 9 tháng 2018 

Trị giá  
(1000 USD) 

So với 
T8/2018 

(%) 

So với 
T9/2017 

(%) 
Trị giá  

(1000 USD) 

So với 
9T/2017 

(%) 
Tỷ trọng 

(%) 

Tổng 2.700.474 -14,6 14,23 ####### 16,5 100 

Áo thun 492.592 -21,14 6,87 4.829.620 14,43 21,74 

Áo Jacket 734.163 -14,6 14,19 4.385.985 19,74 19,75 

Quần 459.600 -13,55 12,11 3.942.358 15,34 17,75 

Quần áo trẻ em 181.153 -23,67 22,54 1.480.008 13,35 6,66 

Váy 85.217 -26,87 3,58 1.173.943 17,88 5,29 

Áo sơ mi 109.473 -20,22 14,78 1.143.258 11,9 5,15 

Vải 145.736 -9,35 35,31 1.132.574 29,27 5,1 

Đồ lót 116.665 -5,45 1,06 1.067.971 15,88 4,81 

Quần Short 23.806 -1,29 -10,53 704.641 6,47 3,17 

Quần áo BHLD 40.675 -11,55 16,72 356.686 39,04 1,61 

Quần áo Vest 29.662 -32,68 14,88 247.917 29,02 1,12 

Găng tay 31.908 -7,95 26,31 247.780 21,22 1,12 

Áo các loại 25.293 -19,51 -0,2 216.360 -23,05 0,97 

Quần áo ngủ 46.986 22,17 46,96 202.090 54,16 0,91 

Quần áo bơi 21.151 144,42 26,14 193.834 18,48 0,87 

Khăn bông 21.916 -12,26 15,96 192.216 20,23 0,87 

Áo len 34.855 22,34 54,98 172.235 18,02 0,78 

Hàng may mặc 12.135 -6,27 -11,59 101.036 -6,63 0,45 

Áo Ghile 13.005 -10,77 28,44 80.211 25,94 0,36 

Bít tất 7.922 -21,24 29,89 75.630 25,99 0,34 

Màn 8.104 311,24 -4,8 69.668 -6,98 0,31 

PL may 5.278 -11,59 80,27 43.848 32,13 0,2 
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Quần Jean 8.697 53,54 37,71 41.566 -27,08 0,19 

Áo Kimono 3.880 -8,35 -12,24 40.997 -4,92 0,18 

Quần áo mưa 2.114 -12,29 4,32 20.398 -4,87 0,09 

Áo đạo hồi 1.114 -5,9 -36,1 19.273 2,05 0,09 

Áo nỉ 3.158 -22,16 -1,79 14.488 43,33 0,07 

Khăn 646 -7,78 -22,97 3.361 -15,16 0,02 

Áo gió 443 4,84 356,03 2.687 27,75 0,01 

Caravat 157 -50,98 -9,37 2.440 -12,6 0,01 

Áo HQ 301 11,49 62,18 1.790 8,37 0,01 

Khăn bàn 289 -23,79 75,78 1.291 65,67 0,01 

 
Top Doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc tiêu biểu tháng 9/2018 (1000 USD) 

 

Doanh nghiệp Kim ngạch Doanh nghiệp Kim ngạch 

TỔNG CTY CP MAY VIỆT TIẾN 42.036 CTY TNHH FASHION GARMENTS 2 15.862 
CTY TNHH REGINA MIRACLE 
INTERNATIONAL VN 36.513 CTY TNHH ESPRINTA (VN) 15.835 

CTY TNHH MAY TINH LỢI 36.318 CTY TNHH EINS VINA 14.962 

CTY TNHH GAIN LUCKY (VN) 31.750 CTY TNHH YOUNGONE NAM ĐỊNH 14.927 

CTY TNHH SAKURAI VN 26.900 CTY TNHH HANSAE TG 14.894 

CTY TNHH WORLDON (VN) 25.935 
CTY TNHH MAY MẶC FIRST TEAM 
VN 14.544 

CTY CP SẢN XUẤT HÀNG THỂ THAO 24.032 CTY TNHH NOBLAND VN 13.817 

CTY CP ĐT VÀ THƯƠNG MẠI TNG 21.240 CTY TNHH SHINWON EBENEZER VN 13.712 

CTY CP MAY XUẤT KHẨU HÀ PHONG 18.515 CTY TNHH TAV 13.520 

CTY CP MAY SÔNG HỒNG 18.508 CTY CP  MAY & DV HƯNG LONG 13.426 

CTY TNHH HANESBRANDS VN HUẾ 18.087 CTY TNHH QUẢNG VIỆT  12.909 

CTY TNHH APPAREL FAR EASTERN  17.943 CTY TNHH QUỐC TẾ CHUTEX 12.773 

CTY CP ĐỒNG TIẾN 17.635 CTY TNHH DỆT MAY ECLAT VN 12.650 

TỔNG CTY MAY 10 -  CTY CP 17.361 CTY TNHH MAY MẶC MAKALOT VN 12.494 

CTY CP MAY XUẤT KHẨU HÀ BẮC 17.234 CTY CP TCTY MAY BẮC GIANG BGG 12.122 

CTY CP QUỐC TẾ PHONG PHÚ 16.697 CTY TNHH UNISOLL VINA 12.081 

CTY TNHH HAIVINA 16.675 CTY TNHH, LIÊN DOANH VĨNH HƯNG 12.008 

CTY TNHH HANSAE VN 16.414 CTY TNHH E.LAND VN 11.492 

TỔNG CTY CP DỆT MAY HÒA THỌ 16.160 CTY TNHH PANKO VINA 11.320 

CTY MAY MẶC QUẢNG VIỆT 16.117 CTY TNHH VINA KOREA 11.061 
 

 (Nguồn: Trung tâm TTTM – Bộ Công Thương, số liệu ước mang tính tham khảo) 

 
Nhập khẩu bông của Việt Nam 10 tháng năm 2018 ước đạt 1.348 ngàn tấn, trị giá 2.589 triệu 
USD, tăng 21,4% về  lượng và 27,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Tính riêng tháng 10/2018 
nhập khẩu bông của Việt Nam ước đạt 105 ngàn tấn, trị giá 217 triệu USD, tăng 1,2% về lượng và 
1,1% về trị giá so với tháng trước và tăng 2,9% về lượng và 16,5% về trị giá so với cùng kỳ 2017.  
Giá bông nhập khẩu trung bình tháng 10 đạt 2.065 USD/tấn, giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 
13,3% so với cùng kỳ 2017; tính chung giá bông nhập khẩu trung bình của nước ta 10 tháng 2018 
ước đạt 1.921 USD/tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2017. 
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Một số thị trường nhập khẩu Bông nguyên liệu trong 9 tháng năm 2018 

(Lượng: tấn, trị giá: nghìn USD, Đơn giá: USD/tấn) 

Thị trường 

T9/2018 9T/2018 So với 9T/2017(%) 

Lượng Trị giá 
Đơn 

giá TB Lượng Trị giá 
Đơn 

giá TB Lượng Trị giá 
Đơn 

giá TB 
Mỹ 46.101 96.990 2.104 591.438 1.244.125 2.104 6,9 20,81 13,01 

ấn Độ 3.086 4.067 1.318 198.814 343.827 1.729 40,82 45,54 3,35 

Australia 22.240 48.483 2.180 96.894 246.296 2.542 -6,94 21,96 31,04 

Braxin 9.215 18.955 2.057 94.362 194.330 2.059 216,71 258,4 13,16 

Bờ Biển Ngà 3.349 6.862 2.049 25.408 56.596 2.227 16,72 47,4 26,28 

Achentina 2.601 5.043 1.939 3.242 6.188 1.908 -25,86 -21,05 6,47 

Hàn Quốc 245 301 1.228 3.270 4.689 1.434 77,14 83,42 3,55 

Indonesia 444 504 1.135 3.290 4.666 1.418 24,01 49,23 20,34 
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Pakixtan 1.402 1.959 1.398 1.434 3.736 2.605 -65,2 -41,57 67,92 

Trung Quốc 313 545 1.741 549 1.709 3.114 -10,88 14,42 28,38 

Đài Loan 23 27 1.166 589 793 1.347 -27,64 -49,84 -30,68 

 
Nhập khẩu xơ, sợi của Việt Nam 10 tháng năm 2018 ước đạt 851 ngàn tấn, trị giá 1.989 triệu USD, 
tăng 18,5% về  lượng và 34,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Tính riêng tháng 10/2018 nhập 
khẩu xơ, sợi của Việt Nam ước đạt 90 ngàn tấn, trị giá 209 triệu USD, tăng 5,5% về lượng và 4,3% 
về trị giá so với tháng trước và tăng 22% về lượng và 37,6% về trị giá so với cùng kỳ 2017. Giá xơ, 
sợi nhập khẩu trung bình của nước ta trong tháng 10 ước đạt 2.323 USD/tấn, giảm 1,2% so với 
tháng trước nhưng tăng 12,7% so với tháng 10/2017; tính chung giá nhập khẩu xơ sợi trung bình 
của nước ta 10 tháng 2018 đạt 2.335 USD/tấn, tăng 13,7% so với năm 2017.  
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Tham khảo thị trường nhập khẩu xơ, sợi 9 tháng năm 2018  
 

Thị trường 

9T/2018 So với 9T/2017 (%) 

Lượng (tấn) Trị giá (USD) Lượng Trị giá 

Tổng kim ngạch NK 761.486 1.779.560.984 18,23 34,72 

Trung Quốc 373.388 912.249.535 29,32 44,12 

Đài Loan  132.202 274.038.228 6,5 26,63 

Hàn Quốc 59.997 145.193.315 4,41 12,5 

Ấn Độ 43.247 109.310.221 47,12 63,97 

Thái Lan 60.471 101.496.923 8,62 27,5 

Indonesia 44.995 81.818.805 -1,43 11,37 

Nhật Bản 9.454 57.947.440 47,72 56,03 

Malaysia 15.990 21.492.897 2,04 24,22 

Pakistan 2.148 7.179.079 1,03 8,9 

Hồng Kông  334 2.441.433 -63,34 -30,36 

Hà Lan 94 1.555.098 -9,62 -11,01 

 
Nhập khẩu vải của Việt Nam 10 tháng đầu 2018 ước đạt 10.461 triệu USD, tăng 12,9% so với 
cùng kỳ 2017. Tính riêng tháng 10/2018 nhập khẩu vải của Việt Nam đạt 1.050 triệu USD,  tăng 
4,7% so với tháng trước và tăng 5,5% so với cùng kỳ 2017. 

 
Tham khảo thị trường nhập khẩu vải nguyên liệu 9 tháng năm 2018  

 

Thị trường 
T9/2018 

(1000 USD) 

So với 
T8/2018 

(%) 

So với 
T9/2017 

(%) 

9T/2018 
(1000 USD) 

So với 
9T/2017 

(%) 

Tỷ 
trọng  
(%) 

Trung Quốc 571.092 0,69 17,72 5.204.859 18,37 55,31 

Hàn Quốc 149.940 1,01 -3,67 1.602.744 7,3 17,03 

Đài Loan 143.344 12,61 4,95 1.201.767 2,51 12,77 

Nhật Bản 52.473 -1,33 5,34 539.364 13,98 5,73 

Thái Lan 25.951 5,6 18,32 212.918 25,11 2,26 

Hồng Kông 13.798 -14,24 -35,62 173.308 -8,09 1,84 

Malaysia 9.060 -6,3 61,69 74.399 94,54 0,79 

Italia 6.096 -37,15 39,09 74.275 35,11 0,79 

ấn Độ 5.121 10,28 33,71 49.943 12,24 0,53 
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Indonesia 4.257 -7,16 -20,6 46.212 6,28 0,49 

Đức 1.382 -52,72 -53,08 32.074 11,39 0,34 

Pakixtan 3.026 38,12 44,03 28.292 9,88 0,3 

Thổ Nhĩ Kỳ 2.757 21,14 -8,89 28.154 23,84 0,3 

Mỹ 2.188 -11,81 -39,42 19.358 -23,42 0,21 

Anh 1.076 -24,69 128,8 12.733 82,74 0,14 

Pháp 921 -4,78 9,27 8.480 4,14 0,09 

Thụy Sỹ 223 9,65 22,39 3.372 83,91 0,04 

Singapore 120 -63,52 -43,29 3.128 20,26 0,03 

Bỉ 240 -13,92 484,31 2.553 88,56 0,03 

Philippin       189 -80,93 0 

 
Nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may của Việt Nam 10 tháng đầu 2018 ước đạt 3.123 triệu USD, 
tăng 7,34% so với cùng kỳ 2017. Tính riêng tháng 10 năm 2018, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt 
may của Việt Nam ước đạt 335 triệu USD, tăng 3,09% so với tháng trước và 13,29% so với tháng 
9/2017. 

 
 
Xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2018 ước đạt 1.214 ngàn tấn, trị giá 3.310 
triệu USD, tăng 9,7 về lượng và 12,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Tính riêng tháng 
10/2018, xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam ước đạt 120 ngàn tấn, trị giá 313 triệu USD, tăng 4,4% 
về lượng và 0,7% về trị giá so với tháng trước và tăng 3,4% về lượng nhưng giảm 0,3% về trị giá so 
với cùng kỳ 2017. Giá xơ, sợi xuất khẩu trung bình của nước ta 10 tháng đầu 2018 ước đạt 2,727 
USD/tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2017, tính riêng tháng 10/2018, giá xơ, sợi xuất khẩu trung 
bình của nước ta ước đạt 2.611 USD/tấn, giảm 3,5% so với tháng trước và và 3,5% so với cùng kỳ 
2017.
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Xuất khẩu vải của Việt Nam 10 tháng đầu 2018 ước đạt 1.391 triệu USD, tăng 29,7% so với cùng 
kỳ 2017. Tính riêng tháng 10/2018 xuất khẩu vải của Việt Nam ước đạt 135 triệu USD, giảm 7,6% 
so với tháng trước và tăng 7,9% so với cùng kỳ 2017. 

 

Nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ từ một số nước chính 9 tháng 2018 

Nhà cung cấp 

Giá trị 
(Triệu. USD) 

Số lượng  
(Triệu M2) 

Đơn giá 
(USD/M2) 

So 8T 18/17 (%) 
Thị phần 

theo giá trị 
(%) 

T9/18 9T/18 T9/18 9T/18 T9/18 9T/18 TĐGT TĐSL TĐ ĐG 
 

T9/18  
 

9T/18  

World 10.302 83.354 6.207 50.780 1,66 1,64 4,49 4,88 -0,37         100           100  

China 4.293 30.011 3.345 24.486 1,28 1,23 3,47 4,64 -1,12        41,7          36,0  

_ASEAN 1.998 17.200 735 6.598 2,72 2,61 5,14 3,97 1,13        19,4          20,6  

_W HEMI 1.425 12.382 611 5.622 2,33 2,20 3,72 3,83 -0,10        13,8          14,9  
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Vietnam 1.163 9.799 423 3.816 2,75 2,57 6,93 5,45 1,40        11,3          11,8  

_CAFTA-DR 744 6.303 268 2.372 2,78 2,66 3,60 1,30 2,27          7,2            7,6  

_OECD 637 6.245 460 4.446 1,38 1,40 11,39 10,49 0,81          6,2            7,5  

India 612 5.890 473 4.153 1,29 1,42 2,95 7,27 -4,03          5,9            7,1  

_NAFTA 524 4.594 294 2.804 1,78 1,64 2,75 5,60 -2,70          5,1            5,5  

Bangladesh 516 4.340 192 1.827 2,69 2,38 5,63 3,56 2,00          5,0            5,2  

Mexico 405 3.557 207 1.949 1,96 1,83 0,95 4,81 -3,68          3,9            4,3  

Indonesia 387 3.581 121 1.194 3,19 3,00 -1,64 -4,80 3,32          3,8            4,3  

_EU28 335 3.440 151 1.561 2,22 2,20 12,54 7,04 5,14          3,3            4,1  

_EU27 334 3.433 151 1.560 2,21 2,20 12,66 7,03 5,26          3,2            4,1  

Pakistan 215 2.139 186 1.939 1,16 1,10 2,47 2,50 -0,04          2,1            2,6  

Honduras 242 1.911 93 768 2,59 2,49 0,43 -6,39 7,29          2,4            2,3  

Cambodia 243 1.937 111 852 2,19 2,27 15,42 12,51 2,58          2,4            2,3  

El Salvador 176 1.476 70 622 2,50 2,37 2,25 5,07 -2,68          1,7            1,8  

Sri Lanka 159 1.315 33 295 4,88 4,46 -9,50 -16,19 7,98          1,5            1,6  

Italy 129 1.431 24 278 5,48 5,14 13,62 9,37 3,89          1,3            1,7  

Turkey 128 1.260 65 653 1,96 1,93 14,15 12,39 1,56          1,2            1,5  

Nicaragua 140 1.202 46 422 3,02 2,85 6,95 2,95 3,89          1,4            1,4  

Jordan 155 1.150 25 203 6,06 5,66 11,90 11,06 0,76          1,5            1,4  

Guatemala 115 1.118 29 315 3,90 3,55 7,73 7,76 -0,03          1,1            1,3  

Canada 120 1.038 88 856 1,37 1,21 9,41 7,44 1,84          1,2            1,2  

_SUB-SAHARA 112 916 30 248 3,70 3,69 17,61 18,17 -0,48          1,1            1,1  

Thailand 84 783 38 358 2,20 2,19 4,69 3,12 1,52          0,8            0,9  

Egypt 83 763 23 242 3,58 3,15 13,29 20,41 -5,92          0,8            0,9  

Philippines 63 641 24 226 2,67 2,83 -6,09 -0,96 -5,18          0,6            0,8  

_CBI 78 679 32 274 2,45 2,48 6,23 12,76 -5,79          0,8            0,8  

Haiti 78 678 32 273 2,46 2,48 6,18 12,49 -5,61          0,8            0,8  

Korea, South 77 689 160 1.400 0,48 0,49 4,41 16,02 -10,01          0,7            0,8  

Dominican  70 581 28 239 2,47 2,44 3,95 9,15 -4,76          0,7            0,7  

Taiwan 64 501 83 644 0,77 0,78 -2,98 -1,46 -1,54          0,6            0,6  

Peru 48 522 6 62 7,97 8,35 7,21 6,77 0,41          0,5            0,6  

Japan 32 365 19 224 1,72 1,63 5,17 -1,97 7,28          0,3            0,4  

Portugal 32 353 8 134 4,14 2,62 14,31 0,21 14,07          0,3            0,4  

Malaysia 34 300 11 102 3,17 2,93 -7,54 -3,94 -3,75          0,3            0,4  

Germany 37 347 45 437 0,83 0,79 20,15 12,34 6,96          0,4            0,4  

Kenya 45 294 12 80 3,81 3,69 16,30 14,13 1,91          0,4            0,4  

Lesotho 23 222 5 49 4,88 4,50 9,01 4,91 3,90          0,2            0,3  

France 19 232 10 89 1,97 2,59 11,69 9,86 1,66          0,2            0,3  

United Kingdom 25 207 7 54 3,77 3,80 10,99 -6,45 18,64          0,2            0,2  

Colombia 24 224 8 69 2,91 3,23 18,72 36,93 -13,30          0,2            0,3  

Israel 18 170 35 301 0,50 0,56 -3,87 3,97 -7,54          0,2            0,2  

Hong Kong 16 154 7 76 2,12 2,02 -6,51 7,58 -13,10          0,2            0,2  

Romania 16 140 1 13 13,39 10,85 10,55 -7,16 19,08          0,2            0,2  

Belgium 11 120 3 34 3,80 3,51 0,68 -2,32 3,07          0,1            0,1  

Madagascar 18 148 5 40 3,78 3,73 24,81 20,90 3,23          0,2            0,2  

Burma 22 144 7 47 3,36 3,09 37,88 52,96 -9,86          0,2            0,2  

Mauritius 10 112 1 16 7,75 7,16 3,06 -3,77 7,10          0,1            0,1  
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Morocco 10 105 1 14 7,55 7,38 3,19 2,13 1,04          0,1            0,1  

Spain 10 99 11 98 0,87 1,01 9,43 -5,51 15,81          0,1            0,1  

Netherlands 8 94 4 58 2,13 1,62 16,12 -9,52 28,34          0,1            0,1  

Nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ từ Việt Nam 9 tháng 2018 

Cat. Giá trị (Triệu. USD) Số lượng  
Đơn giá 

(USD/M2) So 9T 18/17 (%) 

T9/18 9T/18 Đơn vị T9/18 9T/18 T9/18 9T/18 TĐGT TĐSL TĐ ĐG 

Tổng 1.163,25 9.798,59 Mil. M2        422,58      3.815,73  2,75 2,57 6,93 5,45 1,40 

May 1.108,75 9.232,75 Mil. M2        317,47      2.831,74  3,49 3,26 6,10 3,50 2,50 

Dệt 54,50 565,84 Mil. M2        105,11         983,99  0,52 0,58 22,77 11,50 10,11 

11 0,81 9,77 Mil. M2            2,43           29,60  0,34 0,33 -4,93 -6,47 1,65 

12 18,38 157,23 Mil. M2          72,36         616,97  0,25 0,25 15,80 11,74 3,64 

14 35,31 398,84 Mil. M2          30,32         337,42  1,16 1,18 26,68 12,95 12,16 

30 453,83 3.878,65 Mil. M2        132,54      1.205,64  3,42 3,22 5,05 -0,39 5,46 

31 447,69 3.818,56 Mil. M2        123,04      1.125,30  3,64 3,39 5,48 -0,11 5,60 

32 6,14 60,09 Mil. M2            9,50           80,35  0,65 0,75 -16,42 -4,08 -12,87 

40 17,07 95,94 Mil. M2            1,56             7,84  10,91 12,24 -4,87 -10,78 6,63 

41 17,06 95,78 Mil. M2            1,56             7,83  10,91 12,24 -4,85 -10,77 6,63 

60 688,75 5.717,65 Mil. M2        286,74      2.572,30  2,40 2,22 8,63 8,51 0,12 

61 640,90 5.216,23 Mil. M2        191,37      1.671,85  3,35 3,12 6,94 6,18 0,72 

62 47,84 501,42 Mil. M2          95,38         900,45  0,50 0,56 30,03 13,10 14,97 

80 3,60 106,34 Mil. M2            1,73           29,94  2,08 3,55 -0,57 4,63 -4,97 

81 3,09 102,16 Mil. M2            1,50           26,76  2,07 3,82 -1,53 2,95 -4,35 

229 15,72 132,01 Mil. Kg.            4,62           40,12  3,40 3,29 13,26 12,45 0,72 

237 1,76 22,61 Mil. Doz            0,04             0,47  41,47 48,15 14,69 26,35 -9,23 

239 24,65 173,53 Mil. Kg.            1,21             8,37  20,30 20,73 -3,86 0,36 -4,20 

333 1,63 13,49 Mil. Doz            0,01             0,07  165,84 194,96 19,59 39,81 -14,46 

334 13,37 57,33 Mil. Doz            0,11             0,50  124,57 114,76 -4,50 -4,51 0,02 

335 13,03 94,24 Mil. Doz            0,12             0,82  107,66 115,09 2,44 0,56 1,87 

336 9,12 124,16 Mil. Doz            0,14             2,00  64,98 62,19 14,60 4,92 9,22 

338 83,65 577,02 Mil. Doz            1,59           13,82  52,53 41,75 5,74 5,43 0,30 

339 91,10 786,73 Mil. Doz            2,24           22,37  40,61 35,16 8,67 8,17 0,47 

340 30,08 238,43 Mil. Doz            0,43             3,02  70,40 78,91 4,48 0,89 3,55 

341 7,70 82,31 Mil. Doz            0,13             1,54  58,31 53,60 9,49 13,59 -3,61 

342 1,38 38,87 Mil. Doz            0,02             0,85  57,06 45,85 31,70 23,86 6,33 

345 1,39 5,95 Mil. Doz            0,01             0,07  97,80 87,31 -62,33 -69,04 21,65 

347 46,91 418,21 Mil. Doz            0,62             5,95  76,15 70,30 9,15 6,14 2,83 

348 82,44 809,57 Mil. Doz            1,55           15,44  53,27 52,45 5,86 -1,38 7,34 

350 2,09 14,96 Mil. Doz            0,03             0,33  67,75 45,61 -29,19 -33,05 5,77 

351 11,02 61,67 Mil. Doz            0,24             1,56  46,59 39,63 1,20 -2,51 3,81 

352 27,06 271,36 Mil. Doz            2,37           22,65  11,41 11,98 -2,82 -8,36 6,05 

359 7,64 68,42 Mil. Kg.            0,50             3,69  15,43 18,56 -1,86 7,55 -8,75 

369 4,26 42,60 Mil. Kg.            0,20             1,79  21,83 23,82 -21,29 -19,28 -2,50 

433 2,77 21,37 Mil. Doz            0,01             0,06  351,13 347,80 -5,94 -7,85 2,08 

435 4,31 13,80 Mil. Doz            0,01             0,03  527,00 494,37 -12,50 -25,88 18,04 

438 0,83 6,62 Mil. Doz            0,00             0,03  195,90 191,48 -9,45 21,96 -25,75 
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443 0,79 5,91 Mil. Nos            0,02             0,13  49,37 46,49 -46,58 -50,88 8,76 

447 2,17 17,70 Mil. Doz            0,01             0,08  219,69 212,64 -5,81 -15,01 10,83 

459 1,62 12,01 Mil. Kg.            0,03             0,21  58,70 56,73 22,84 11,55 10,13 

620 2,05 18,61 Mil. M2.            7,85           55,66  0,26 0,33 27,88 4,02 22,94 

631 5,55 43,15 Mil. Dpr            0,17             1,20  33,53 35,98 32,81 26,94 4,62 

632 1,50 11,76 Mil. Dpr            0,16             2,18  9,26 5,39 48,91 62,35 -8,28 

633 8,54 69,31 Mil. Doz            0,09             0,70  96,34 99,08 31,79 32,73 -0,71 

634 73,29 400,76 Mil. Doz            0,43             2,20  171,52 182,35 18,07 20,49 -2,01 

635 74,65 424,10 Mil. Doz            0,46             2,71  160,66 156,38 14,77 13,87 0,79 

636 45,24 508,45 Mil. Doz            0,58             7,32  78,30 69,44 9,97 5,43 4,31 

638 46,09 421,00 Mil. Doz            0,62             6,46  73,82 65,19 5,08 4,50 0,56 

639 93,37 756,03 Mil. Doz            1,94           18,27  48,07 41,37 -3,73 -5,63 2,01 

640 5,14 68,16 Mil. Doz            0,05             0,78  96,63 87,92 8,57 14,67 -5,32 

641 21,79 280,68 Mil. Doz            0,42             5,75  51,98 48,80 4,01 6,21 -2,07 

642 7,86 87,97 Mil. Doz            0,12             1,46  66,05 60,43 5,37 -4,66 10,52 

643 1,65 13,70 Mil. Nos            0,06             0,53  26,25 25,72 20,83 20,76 0,06 

647 47,24 478,51 Mil. Doz            0,69             7,11  67,98 67,28 11,49 9,44 1,87 

648 75,35 646,54 Mil. Doz            1,24           10,12  60,88 63,89 -1,24 -15,74 17,20 

649 23,63 226,90 Mil. Doz            0,33             3,20  70,84 70,95 -1,59 -8,04 7,02 

650 4,57 34,67 Mil. Doz            0,09             0,78  49,97 44,40 42,02 49,19 -4,81 

651 12,96 53,22 Mil. Doz            0,22             0,96  58,44 55,30 51,47 37,80 9,92 

652 21,41 172,73 Mil. Doz            1,35           10,62  15,82 16,26 32,93 26,07 5,44 

653 6,67 22,83 Mil. Doz            0,02             0,06  423,00 383,10 -11,11 -22,04 14,03 

654 14,83 43,13 Mil. Doz            0,04             0,12  351,97 355,88 13,22 5,94 6,87 

659 37,95 393,28 Mil. Kg.            1,76           17,01  21,58 23,12 6,81 9,71 -2,64 

669 4,08 50,99 Mil. Kg.            1,39           16,74  2,93 3,05 15,88 7,17 8,13 

670 25,30 293,18 Mil. Kg.            1,63           17,21  15,55 17,03 41,18 42,60 -1,00 

838 0,31 19,35 Mil. Doz            0,01             0,32  32,94 61,00 -24,53 -23,31 -1,59 

840 0,09 13,66 Mil. Doz            0,00             0,18  61,61 76,40 -11,10 1,36 -12,30 

847 0,27 33,39 Mil. Doz            0,00             0,45  69,14 73,57 1,07 -0,83 1,92 

859 1,72 14,19 Mil. Kg.            0,09             0,67  20,10 21,22 22,14 8,78 12,28 

(Vitas tổng hợp từ Otexa) 

Nhập khẩu hàng may mặc của Hàn Quốc từ một số nhà cung cấp chính 9 tháng 2018 

Nhà cung 
cấp 

9 tháng 2018 
(1000 USD) 

So với 
9T/2017 (%) 

Thị phần 
9T/2018 (%) 

Thị phần 
9T/2017 (%) 

Tổng 7.263.521 13,04 100 100 

Trung Quốc 2.498.939 5,38 34,4 36,9 

Việt Nam 2.457.205 20,05 33,83 31,85 

Indonesia 460.883 10,64 6,35 6,48 

Italia 363.465 12,43 5 5,03 

Myanmar 285.152 16,05 3,93 3,82 

Bangladesh 203.535 18,25 2,8 2,68 

Campuchia 140.005 22,05 1,93 1,79 

Philippines 85.901 6,73 1,18 1,25 

Ấn Độ 71.617 20,85 0,99 0,92 
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Thổ Nhĩ Kỳ 68.047 16,07 0,94 0,91 

Thái Lan 62.733 3,53 0,86 0,94 

Bồ Đào Nha 59.976 26,08 0,83 0,74 

Nhật Bản 53.946 0,26 0,74 0,84 

Romania 48.691 5,02 0,67 0,72 

Pháp 46.135 5,65 0,64 0,68 

Mỹ 40.723 -3,89 0,56 0,66 

Anh 34.239 25,86 0,47 0,42 

Sri Lanka 32.527 4,28 0,45 0,49 

Pakistan 29.820 71,28 0,41 0,27 

Morocco 27.572 8,44 0,38 0,4 

Tunisia 19.158 22,04 0,26 0,24 

Bulgaria 16.627 20,95 0,23 0,21 

Malaysia 10.918 28,45 0,15 0,13 

Tây Ban Nha 10.157 2,96 0,14 0,15 

Mexico 9.381 -0,55 0,13 0,15 

Honduras 9.195 97,74 0,13 0,07 

Đức 7.624 46,25 0,1 0,08 

Moldova 7.349 335,37 0,1 0,03 

Canada 6.971 -12,87 0,1 0,12 

Ba Lan 6.476 -6,55 0,09 0,11 

Ai Cập 4.986 71,16 0,07 0,05 

Hungary 4.639 21,92 0,06 0,06 

Mongolia 4.431 67,08 0,06 0,04 

Chủng loại hàng may mặc xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc 10 tháng 2018 

Chủng loại 
Trị giá  

(Nghìn USD) 

So với 
10T/2017 

(%) 
Tỷ trọng 
2018 (%) 

Tỷ trọng 
2017 (%) 

Tổng 2.754.212 23,29 100 100 

áo Jacket 1.168.882 28,29 42,44 40,78 

Quần 441.844 11,9 16,04 17,68 

áo thun 395.402 26,58 14,36 13,98 

Quần áo trẻ em 135.824 31,45 4,93 4,63 

áo sơ mi 110.190 11,65 4 4,42 

Đồ lót 71.707 4,28 2,6 3,08 

Quần áo Vest 59.353 48,6 2,15 1,79 

Vải 55.425 5,06 2,01 2,36 

Quần Short 39.147 9,93 1,42 1,59 

Váy 47.174 22,02 1,71 1,73 

Găng tay 38.114 16,21 1,38 1,47 

áo len 35.478 43,13 1,29 1,11 
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Khăn bông 27.536 5,39 1 1,17 

Quần áo BHLD 24.569 39,5 0,89 0,79 

áo Ghile 28.533 85,57 1,04 0,69 

Quần áo ngủ 15.102 112,44 0,55 0,32 

Hàng may mặc 12.736 0,85 0,46 0,57 

áo 9.794 -15,78 0,36 0,52 

Quần Jean 13.949 179,89 0,51 0,22 

Quần áo bơi 6.054 -30,79 0,22 0,39 

Bít tất 5.668 -19,19 0,21 0,31 

PL may 5.174 18,29 0,19 0,2 

áo HQ 1.686 -6,94 0,06 0,08 

Quần áo mưa 1.124 71,28 0,04 0,03 

áo gió 834 -6,27 0,03 0,04 

áo nỉ 1.255 75,42 0,05 0,03 

Khăn 1.583 215,24 0,06 0,02 

 

Một số doanh nghiệp xuất khẩu đạt kim ngạch cao sang Hàn Quốc 9 tháng 2018 (1000 USD) 

Doanh nghiệp Kim ngạch Doanh nghiệp Kim ngạch 

CTY TNHH E.LAND VIỆT NAM 40.345 CTY TNHH FOURWELL VINA 14.826 

CTY TNHH 1TV WONDO VINA. 36.836 CTY TNHH MAY TINH LỢI 14.571 

CTY TNHH  FOREMART VN 31.692 CTY TNHH HA HAE VIỆT NAM 14.304 

TỔNG CTY CP MAY VIỆT TIẾN 28.236 CTY TNHH SOUTH EAST APPAREL GROUP 14.218 

CTY CP DM - ĐT - TM THÀNH CÔNG 26.750 CTY TNHH WONDO SÀI GÒN 13.883 

CTY CP  - TCTY MAY BẮC GIANG 26.323 
CTY TNHH SEIN TOGETHER KEE EUN VIỆT 
NAM 13.693 

CTY TNHH IVORY VIỆT NAM THANH HÓA 25.578 CTY TNHH SHINSUNG VN 13.342 

CTY CP TCTY MAY BẮC GIANG BGG 24.608 CTY TNHH MTV LED VINA 13.289 

CTY CP  MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG 23.619 CTY TNHH YEJIN F&G VINA 12.840 

CTY TNHH SAKURAI VIỆT NAM 22.503 CTY TNHH MAY YÊN THẾ 12.825 

CTY TNHH IVORY VIỆT NAM 21.349 CTY TNHH MAY MẶC BA SAO 12.815 

CTY TNHH  VIET PACIFIC CLOTHING 20.347 CTY TNHH UNICO GLOBAL VN 12.509 

CTY TNHH GEU-LIM CULTURE AND FASHION 19.433 CTY TNHH MSA YB 12.277 

CTY TNHH HANSOL VINA 17.245 CTY CP MAY PEARL VIỆT NAM 12.114 

CTY TNHH PS VINA 16.976 CTY TNHH DAESEUNG VINA 12.096 

CTY TNHH 1TV PANKO TAM THĂNG 16.637 CTY TNHH KEUM DAM VINA 11.846 

CTY CP SONGWOL VINA 16.278 CTY TNHH 1TV MAY MẶC TỐT VIỆT NAM 11.762 

CTY TNHH MAY MẶC FIRST TEAM VIỆT NAM 16.138 CTY TNHH MTV LEEBRA VINA 11.335 

CTY TNHH SHINTS BVT 15.402 CTY TNHH JMC VIỆT NAM 11.176 

CTY TNHH 1TV MAY MẶC THƯỢNG ĐỈNH 15.143 CTY CP TCTY MAY  ĐÁP CẦU 11.057 
 

(Nguồn: Trung tâm TTTM – Bộ Công Thương, số liệu ước mang tính tham khảo) 
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 Công văn 6400/TXNK-CST ngày 22/10/2018 của Cục Thuế xuất nhập khẩu – Tổng cục Hải 
quan hướng dẫn về xử lý thuế đối với phế phẩm bị loại ra trong quá trình gia công, sản xuất 
sản phẩm xuất khẩu: Nếu sản phẩm hư hỏng ngay trong quá trình sản xuất, tạo thành phế phẩm, 
không còn giá trị sử dụng thì không phải nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư đã sử dụng 
để sản xuất ra phế phẩm đó; Phế liệu, phế phẩm đó khi tiêu thụ nội địa phải kê khai, nộp các loại 
thuế theo quy định và gửi đến cơ quan hải quan Mẫu số 04 Phụ lục IIa, hoặc mẫu số 
06/BKKTT/TXNK (nếu nộp hồ sơ giấy) của Thông tư 39/2018/TT-BTC ; Đối với sản phẩm không 
đạt tiêu chuẩn xuất khẩu (không phải phế phẩm) phải lưu kho, tiêu hủy hoặc tiêu thụ nội địa thì vẫn 
phải nộp đủ thuế cho toàn bộ nguyên liệu, vật tư đã sử dụng để sản xuất số lượng sản phẩm đó. 

 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi 
bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/11/2018. Nghị định có hướng 
dẫn xử lý hóa đơn điện tử khi xảy ra sai sót như sau: Nếu phát hiện hóa đơn sai khi chưa gửi cho 
người mua thì người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định này về hủy hóa đơn đã lập có sai sót; Lập hóa đơn mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan 
thuế để cấp mã hóa đơn mới và gửi cho người mua. Trường hợp phát hiện hóa đơn sai sau khi đã 
gửi cho người mua thìngười bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo 
về hóa đơn sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của bên bán); Người bán thông báo với cơ quan 
thuế theo Mẫu 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này để hủy hóa đơn lập sai; Sau đó lập hóa 
đơn mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới và gửi cho người mua. 

 Nghị định 117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 của Chính phủ quy định về việc giữ bí mật, cung 
cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Ngân hàng 
chỉ được cung cấp thông tin khách hàng cho tổ chức khác, cá nhân khi Bộ luật, Luật, Nghị quyết 
của Quốc hội quy định tổ chức khác, cá nhân có quyền yêu cầu NH cung cấp thông tin khách hàng; 
Hoặccó chấp thuận của khách hàng bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận với 
khách hàng.Ngoài 02 trường hợp này, ngân hàng chỉ được phép cung cấp thông tin khách hàng cho 
chính khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng đó. 
Nghị định 117/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2018 và thay thế Nghị định 70/2000/NĐ-
CP ngày 21/11/2000. 

 Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 
2012 (BLLĐ) có bổ sung, sửa đổi một số quy định sau: 

1. Quy định về thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, mất việc:Thời gian thử việc, học nghề, 
tập nghề không được tính trong tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ khi tính 
trợ cấp. Thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định mà được NSDLĐ trả 
lương được tính là thời gian đã làm việc thực tế cho NSDLĐ. Thời gian được tính là thời gian 
đã đóng BHTN được tính là thời gian NLĐ đã tham gia BHTN khi tính trợ cấp (hiện hành 
không có quy định phần này). Bổ sung trường hợp NSDLĐ được kéo dài thời gian giải quyết 
quyền lợi của NLĐ khi chấm dứt HĐLĐ lên tối đa 30 ngày. 

2. Tiền lương được làm căn cứ để trả cho người lao động trong các ngày nghỉ hàng năm và ngày 
nghỉ có việc riêng. Nghị định còn Bổ sung quy định Tiền lương cũng được làm căn cứ bồi 
thường khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật 

3. Về thời hạn thanh toán quyền lợi của NSDLĐ và NLĐ khi chấm dứt HĐLĐ được hướng dẫn 
cụ thể như sau: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, NSDLĐ và 
NLĐ có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên. 
Trường hợp đặc biệt, thời hạn thanh toán có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày 
chấm dứt HĐLĐ. Nghị định 148/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2018. 
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 Thông tư 38/2018/TT-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công thương quy định thực hiện chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) khi xuất khẩu sang EU, 
Na Uy, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ:  Thương nhân muốn được hưởng ưu đãi theo GSP khi xuất khẩu 
sang các thị trường nêu trên phải đăng ký mã số REX, trừ khi lô hàng xuất khẩu có tổng giá trị 
không quá €6,000 (tính theo giá xuất xưởng). Thương nhân phải phát hành chứng từ chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa theo GSP cho từng lô hàng và có giá trị hiệu lực 12 tháng kể từ ngày phát 
hành.Chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP có thể được phát hành sau khi đã xuất khẩu nhưng 
phải nộp cho cơ quan hải quan của nước nhập khẩu trong vòng 02 năm kể từ ngày nhập 
khẩu.Chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP được miễn đối với hàng hóa đóng gói nhỏ có tổng giá 
trị không quá €500 hoặc hàng hóa là hành lý cá nhân có tổng giá trị không quá €1,200.Hàng hóa 
được miễn chứng nhận xuất xứ nêu trên chỉ được nhập khẩu với mục đích sử dụng cá nhân chứ 
không được nhập khẩu với mục đích thương mại và việc nhập khẩu diễn ra không thường xuyên. 
Thông tư 38/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 14/12/2018; riêng, chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
theo GSP được áp dụng từ ngày 01/01/2019. 

Trong thời gian chuyển tiếp, thương nhân chưa có mã số REX vẫn được cấp chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa mẫu A khi xuất khẩu sang các thị trường nêu trên. 

 

 

HỘI VIÊN MỚI  

Hiệp hội Dệt May Việt Nam vui mừng chào đón 02 hội viên gia nhập mới :  

1. Công ty CP đầu tư công nghiệp xuất nhập khẩu Đông Dương – Trụ sở chính đặt tại : 162B 
Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh. Hoạt động chính : Kinh doanh máy móc 
thiết bị : Cung cấp hơi, Cung cấp nhiệt, Điện rác, Sấy mũ cao su, Năng lượng mặt trời, Công 
nghệ hóa khí, Nhiên liệu Biomass, Đồng phát nhiệt điện. 

2. Công ty TNHH Thương mại Việt Lê – Trụ sở chính đặt tại : Số 57 Phố Bồ Đề, Phường Bồ 
Đề, Quận Long Biên, Tp. Hà Nội. Hoạt động chính : Chuyên cung cấp thiết bị, linh kiện, và 
phụ kiện ngành dệt may. 

HOẠT ĐỘNG CỦA VITAS 

 WWF và VITAS hợp tác tăng cường xanh hóa ngành dệt may: Ngày 26/10, Hiệp hội Dệt May 
Việt Nam (VITAS) cùng với WWF đã chính thức ra mắt Dự án “Xanh hoá ngành dệt may Việt Nam 
thông qua cải thiện quản lý nước và năng lượng bền vững”. Dệt may là một trong những ngành quan 
trọng đối với nền kinh tế Việt Nam, tuy nhiên đây cũng là một ngành có thể gây ra nhiều tác động 
tới môi trường.Với xu thế toàn cầu của khách hàng ngày càng hướng tới sự bền vững môi trường, 
việc thay đổi phương thức sản xuất sẽ tăng khả năng cạnh tranh và tạo cơ hội cho ngành dệt may. 
Dự án sẽ được triển khai từ 2018 tới 2020 với mục tiêu là chuyển đổi ngành dệt may tại Việt Nam 
thông qua tham gia vào các chính sách quản lý ngành và môi trường để mang lại lợi ích xã hội, kinh 
tế và bảo tồn cho Việt Nam và toàn bộ khu vực sông Mekong, nơi tập trung gần 50% nhà máy may 
mặc của cả nước. Dự án sẽ hợp tác với nhiều nhân tố quan trọng của ngành để thúc đẩy quản lý lưu 
vực sông tốt hơn và góp phần cải thiện chất lượng nguồn nước và sử dụng năng lượng bền vững. 

 Chủ tịch VITAS tiếp đại diện SIPPO: Ngày 01/11/2018, tại Văn phòng VITAS TP. HCM, Ông 
Vũ Đức Giang – Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) đã tiếp Ông Denis Gouttenoire – 
Chuyên gia về ngành dệt thuộc Chương trình Xúc tiến Nhập khẩu của Thụy Sỹ (SIPPO). Ông Denis 
đã giới thiệu cụ thể về SIPPO và đề nghị về phương thức phối hợp với VITAS. Mục đích của SIPPO 
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là hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận được với thị trường Thụy Sỹ và châu Âu, đồng thời trợ 
giúp những nhà nhập khẩu Thụy Sỹ và EU nhập khẩu được các sản phẩm có chất lượng cao và ổn 
định từ những nhà xuất khẩu tại các nước đang phát triển.Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất, 
SIPPO sẽ hỗ trợ giúp các doanh nghiệp dệt may tìm hiểu thị trường và thâm nhập thị trường; đào tạo 
nâng cao năng lực xúc tiến thương mại cho cán bộ Hiệp hội. Ông Giang thống nhất sẽ chọn một số 
doanh nghiệp để tham gia chương trình với yêu cầu: DN phải có nguồn lực, đang làm FOB & ODM 
và có nguồn lực tài chính để theo chương trình. Cũng tại buổi gặp mặt, Ông Giang đề nghị Ông 
Denis Gouttenoire giới thiệu một vài chuyên gia giỏi trong lĩnh vực hóa nhuộm để có thể làm việc 
trong các nhà máy dệt nhuộm của Việt Nam.  

 Gặp mặt B2B với DN Hàn Quốc tại Hà Nội và TP HCM:  

Trong 2 ngày 30/10 và 1/11/2018, Liên đoàn Dệt May Hàn Quốc (KOFOTI) và Hiệp hội Dệt May 
Việt Nam (VITAS) đã phối hợp tổ chức buổi gặp mặt B2B - Kết nối Giao thương VIỆT – HÀN 
(Vietnam – Korea Textile Business Meeting 2018) tại Hà Nội và TP HCM. Mục đích tổ chức buổi 
gặp mặt để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Dệt May hai nước gặp gỡ trực tiếp, tìm hiểu và phát 
triển cơ hội hợp tác kinh doanh nhằm tận dụng những ưu đãi về thuế trong Hiệp định EVFTA - cho 
phép các nhà xuất khẩu của Việt Nam được sử dụng vải từ nước thứ 3 có ký kết FTA với Việt Nam 
và EU (điển hình là Hàn Quốc). Tham dự buổi kết nối giao thương về phía Hàn Quốc có 14 doanh 
nghiệp chuyên về sản xuất vải để cung cấp cho các đơn vị may mặc. Trong đó doanh nghiệp Hàn 
Quốc đã giới thiệu nhiều mẫu vải dệt mới với công nghệ hiện đại, phù hợp với sức khỏe con người 
và thân thiện với môi trường. 45 đạidiện các doanh nghiệp may tại Hà Nội và 27 đại diện các doanh 
nghiệp dệt may tại TP HCM tham dự buổi hội thảo B2B đã tìm hiểu các loại mẫu vải cũng như quy 
trình sản xuất với việc áp dụng những thành tựu mới của công nghệ 4.0. Các DN Việt Nam đánh giá 
cao những sản phẩm của DN Hàn Quốc với mẫu mã đa dạng, có chất lượng cao, phù hợp với những 
nhu cầu sản xuất hàng may mặc của Việt Nam. Qua buổi Business Meeting 2018, phía KOFOTI đã 
mời đại diện của 3 đơn vị khu vực phía Nam là TCT CP May Nhà Bè, Công ty CP ĐTQT Nam 
Phương và Công ty TNHH Motives sang Hàn Quốc để tham quan và làm việc với các DN sản xuất 
vải Hàn Quốc nhằm mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa DN dệt may 2 nước.  

 Công ty Men Chuen – Đài Loan giới thiệu sản phẩm mới tại TP. HCM: Ngày 30/10/2018, với 
sự hỗ trợ của Hiệp hội Dệt May VN (VITAS), Công ty Men Chuen phối hợp với Liên đoàn Dệt 
May Đài Loan (TTF) đã tổ chức buổi giới thiệu sản phẩm và trình diễn thời trang tại Tòa nhà 
Crescent Mall, Quận 7, TP. HCM.  Công ty TNHH Công nghiệp Sợi Men Chuen có trụ sở chính ở 
tại Neihu, TP Đài Bắc và các nhà máy dệt, nhuộm & hoàn tất và logistic ở Taoyuan. Hiện tại công 
ty đã xây dựng nhà máy sản xuất tại tỉnh Đồng Nai, Việt Nam để mở rộng thị trường quốc tế. Sản 
phẩm của Men Chuen được giới thiệu gồm các loại vải dệt kim: Warp Knit Tricot, Warp Knit Mesh, 
Circular Knit, Flat Knit Rib, Sublimation/Screen/Rotary Printing, Embossing, Bonding… cũng như 
các loại quần áo nam, nữ, trẻ em … được may từ các loại vải trên. Tại sự kiện này, Men Chuen đã 
cho trình diễn các bộ sự tập thời trang do các sinh viên khoa thiết kế thời trang Trường đại học 
Chien Shih và Xuanzang thiết kế bằng vải của công ty. Với chủ đề Galaxy x Horizons, những bộ 
sưu tập thời trang đã để lại ấn tượng đặc biệt cho các đại biểu tham dự bởi sự linh hoạt, an toàn, phù 
hợp với nhu cầu sử dụng da dạng của người tiêu dùng cũng như tính thân thiện với môi trường.   

SỰ KIỆN SẮP TỚI 

 Triển lãm dệt may, da giày ISEA 2018 tại Australia: Từ 20-22/11/2018, Triển lãm dệt may, da 
giày ISEA 2018 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Melbourne, Australia. Tham 
gia Triển lãm dự kiến có 72 nhãn hàng và hơn 750 gian hàng của khoảng 400 công ty dệt may, dịch 
vụ từ khắp nơi trên thế giới. ISEA 2018 là triển lãm dệt may, da giày chuyên nghiệp duy nhất ở 
Melbourne và nằm trong top các sự kiện quan trọng nhất ở Châu Đại Dương với mục đích quảng bá 
các sản phẩm dệt may, da giày, dịch vụ chức năng, ứng dụng công nghiệp và các xu hướng Thời 
trang Xuân Hè 2018.Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp khám phá xu hướng mới ngành thời 
trang,gặp gỡ với các nhà sản xuất, nhà cung cấp, đại lý và chuyên gia trong ngành quốc tế, đặt hàng 
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trực tiếp từ các nhà cung cấp và hợp lý hóa chuỗi cung ứng, mở rộng mạng lưới đối tác, tìm nguồn 
cung ứng sản phẩm mới và đánh giá các nhà cung cấp hiện tại và tiềm năng…  

 

  VIETNAM TEXPRINT 2018 sắp diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh: Từ ngày 28/11 - 01/12/2018, 
Triển lãm quốc tế thiết bị và công nghệ In Thêu Dệt May tại Việt Nam - VIETNAM TEXPRINT 
2018 sẽ được công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam - VIETFAIR và Tập đoàn 
HongKong Allallinfo Media Group phối hợp tổ chức tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn 
(SECC) - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. VIETNAM TEXPRINT 2018 giới 
thiệu các loại máy móc thiết bị hiện đại, chuyên dùng trong ngành in thêu trên vải theo công nghệ 
tiên tiến nhất; cùng với đó là các loại máy móc thiết bị về sản xuất sợi, dệt, nhuộm; dây chuyền dệt 
in, thêu, may tự động; phần mềm thiết kế; nguyên phụ liệu, vải, sợi; các giải pháp công nghệ ngành 
dệt in, thêu, may… VIETNAM TEXPRINT 2018 là dịp cho các doanh nghiệp dệt may trong nước 
tham gia, tham quan, tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia hàng đầu trên thế giới và 
trong ngành nhằm mục đích phát triển kinh doanh và nâng cao chất lượng sản xuất trong nước và 
xuất khẩu. Triển lãm sẽ mang lại cơ hội tốt, giúp các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đổi mới máy 
móc thiết bị, tiếp cận công nghệ tiên tiến, qua đó sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam áp dụng hệ 
thống quản lý đáp ứng yêu cầu của chuỗi sản xuất toàn cầu. Trong khuôn khổ Triển lãm, ngoài 
trưng bày giới thiệu các loại máy móc thiết bị hiện đại, chuyên dùng trong ngành in thêu trên vải 
còn có các hoạt động tọa đàm chuyên ngành về công nghệ In Thêu Dệt May kỹ thuật số của các 
nước tiên tiến trên thế giới, các hoạt động giao thương B2B, tọa đàm kết nối doanh nghiệp 

 

 VIETNAM SPORT SHOW 2018 sắp diễn ra tại Hà Nội: Từ ngày 15 - 18/11/2018, Triển lãm 
Quốc tế thiết bị và sản phẩm thể thao Việt Nam 2018– VIETNAM SPORT SHOW 2018 được tổ 
chức dưới sự ủng hộ của Tổng Cục Thể dục Thể Thao - Bộ Văn hoá Thể thao & Du lịch, Công ty 
Vinexad phối hợp với Hiệp hội dệt may (Vitas) sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội 
(ICE), 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. VIETNAM SPORT SHOW 2018 là nơi giới thiệu 
các thiết bị và sản phẩm thể thao. Triển lãm có sự tham gia trưng bày của các doanh nghiệp thời 
trang thể thao, máy móc thiết bị, phụ kiện thể thao và nguyên phụ liệu thể thao hàng đầu, tạo ra một 
sân chơi thương mại cho các doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm, kết nối giao 
thương. Ngoài ra, trong khuôn khổ của triển lãm cũng diễn ra chương trình: Kết nối giao thương & 
Giới thiệu sản phẩm “Tinh hoa Hạ Môn – Xiamen Brands 2018”. 

 Hội thảo quốc tế “Rủi ro về nước trong ngành dệt Việt Nam và giải pháp khắc phục” tại Tp. 
HCM 

Trong 2 ngày 28 – 29/11/2018, Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS) phối hợp với Quỹ Quốc tế bảo 
vệ Thiên nhiên (WWF VN) tổ chức hội thảo “Quản lý nước và năng lượng bền vững” tại TP. Hồ 
Chí Minh. Hội thảo nhằm thúc đẩy “Xanh hóa ngành dệt may” thông qua việc quản lý cải thiện 
nguồn nước và năng lượng bền vững. Dự án này cũng nhằm xây dựng mối quan hệ với những nhãn 
hàng và nhà cung ứng về dệt may trên thế giới cùng với các doanh nghiệp vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long bao gồm Tp. Hồ Chí Minh để hỗ trợ phát triển bền vững nước và năng lượng. Hội thảo 
cũng sẽ đưa ra cái nhìn tổng quan về rủi ro về nước thông qua Báo cáo của WWF từ đó đưa ra các 
khuyến nghị và hành động để giảm thiểu rủi ro ngành dệt. 

 Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 về dệt may tại Myanmar: Từ ngày 12 – 13/11/2018 sẽ diễn ra 
Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 về dệt may Myanmar tại khách sạn Sedona, Yangon, Myanmar. Hội 
nghị này sẽ tập trung vào các chính sách mới nhất và chính sách thương mại quốc tế tác động tới 
ngành dệt may Myanmar, tìm nguồn cung ứng và xu hướng của các thương hiệu may mặc quốc tế, 
tình hình phát triển của chuỗi dệt may Myanmar, những thách thức thách thức đối với các doanh 
nghiệp FDI hoặc doanh nghiệp địa phương.. Đây cũng là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư tiềm năng và 
người mua quốc tế biết thêm về Myanmar và chuẩn bị tốt hơn cho thị trường mới này.Ngành sản 
xuất dệt may của Myanmar hiện đóng góp khoảng 10% tổng sản lượng xuất khẩu của cả nước, và 
thị trường nước này cũng đang tăng trưởng, với tổng kim ngạch xuất khẩu được ước khoảng 12 tỷ 
USD vào năm 2020. Với sự phát triển liên tục của ngành dệt ở Myanmar, ngành công nghiệp này 
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đang trở thành một trong những lĩnh vực chính cho các nhà đầu tư nước ngoài và dự kiến sẽ có một 
lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài trong vài năm tới. 

 Lớp đào tạo tự chứng nhận xuất xứ tại TP HCM: Nhằm mục đích giúp doanh nghiệp dệt may 
hiểu rõ vấn đề xuất xứ hàng hóa trong các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt xuất xứ hàng hóa 
theo GSP áp dụng với hàng xuất khẩu Việt Nam sang thị trường EU, Hiệp hội Dệt May Việt Nam 
phối hợp với Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức 2 lớp đào về xuất xứ hàng hóa và các quy định 
xuất xứ hàng dệt may tại các FTA sắp triển khai. Các nội dung nghiên cứu gồm: Quy tắc xuất xứ 
mặt hàng dệt may; Thông tư 38/2018/TT-BCT quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập GSP; Hướng dẫn đăng ký mã số REX để thương nhân thực 
hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP áp dụng với hàng xuất khẩu Việt Nam sang EU từ 
01/01/2019; Quy định mới về xuất xứ hàng hóa tại Hiệp định CPTPP và EVFTA; Thông tư 
15/2018/TT-BCT quy định phân luồng trong quy trình cấp C/O ưu đãi; Thông tư 39/2018/TT-BCT 
quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu. Lớp học do các chuyên gia Cục XNK, Bộ 
CT trực tiếp đào tạo và hướng dẫn. Thời gian dự kiến: ngày 22 và 23/11/2018 (mỗi lớp 1 ngày). 
Thông báo chiêu sinh đang được gửi tới các doanh nghiệp. 
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