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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: Thị trường lao động khả quan, doanh số bán nhà mới giảm thấp hơn so với dự kiến và 
sản xuất tiếp tục tăng. Lĩnh vực dịch vụ của Hoa Kỳ đã phục hồi trở lại, tăng 1,8 điểm lên 58,6 
điểm trong tháng 5/2018, chấm dứt chuỗi ba tháng giảm liên tiếp. Thị trường lao động hiện được 
đánh giá đang tiến đến mức có thể đáp ứng một cách đầy đủ nhất về việc làm, khi tỷ lệ thất 
nghiệp áp sát mức thấp trong 17,5 năm qua là 3,9%. Chỉ số sản xuất của HIS Markit đã tăng lên 
56,6 điểm trong tháng 5/2018 từ mức 56,5 điểm trong tháng 4/2018. Chỉ số này cho thấy tốc độ 
tăng trưởng mạnh nhất trong hoạt động sản xuất kể từ tháng 9/2014 trong bối cảnh sản xuất tăng 
và số lượng doanh nghiệp mới thành lập tăng nhờ điều kiện kinh tế cải thiện và nhu cầu nội địa 
tăng. Kinh tế khởi sắc và thị trường lao động thắt chặt có thể sẽ thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang 
Mỹ (FED) sớm nâng lãi suất, củng cố khả năng sẽ có thêm 2 đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay. 

 EU:Toàn khu vực đang đứng trước nguy cơ chia rẽ trong bối cảnh bất ổn tài chính tại Italia có thể 
lan rộng ra toàn khối. Chỉ số quản lý mua hàng tổng hợp (PMI) của khu vực Eurozone do HIS 
Markit khảo sát đã giảm trong tháng 5 xuống mức thấp nhất trong 18 tháng, cho thấy đà tăng 
trưởng khu vực chậm lại. Nhiều đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ tại EU đã có động thái “trả 
đũa” sau khi chính quyền tổng thống Trump đưa ra hàng loạt chính sách thuế quan mới. Từ tháng 
7/2018, Liên minh Châu Âu sẽ bắt đầu áp dụng mức thuế 25% đối với hàng xuất khẩu của Hoa 
Kỳ lên đến 2,8 tỷ Euro. 

 Canada: cùng với EU, Canada tuyên bố sẽ đánh thuế đối với hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ trị giá 
12,9 tỷ USD từ ngày 1/7 tới. Ngoài ra, Mexico cũng có hành động trả đũa tương tự vào nhiều mặt 
hàng của Hoa Kỳ, từ thép cho đến rượu whisky. Đây là động thái đáp trả việc Hoa Kỳ khôi phục 
lại việc áp thuế 10% với nhôm nhập khẩu và 25% với thép nhập khẩu từ EU, Canada và Mexico. 

 Nhật Bản: Tăng trưởng giá tiêu dùng lõi (CPI lõi) của Nhật chậm lại tháng thứ 2 liên tiếp trong 
tháng 4, cho thấy áp lực lạm phát yếu và điều đó khiến NHTW Nhật Bản (BOJ) gặp nhiều khó 
khăn hơn trong việc đạt được mục tiêu lạm phát 2%. Cụ thể, CPI lõi chỉ tăng 0,7%, thấp hơn một 
chút so với dự báo trung bình của thị trường là tăng 0,8%. Trong khi đó, tốc độ tăng của CPI cơ 
bản cũng giảm xuống mức 0,4%. Sự chậm lại của lạm phát cho thấy nền kinh tế Nhật Bản có thể 
đã đạt đến đỉnh điểm và điều đó có thể ngăn cản các nhà hoạch định chính sách của BOJ phát đi 
tín hiệu về việc chấm dứt chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo của mình. 

 Trung Quốc: Trung Quốc công bố số liệu sản lượng công nghiệp cao hơn kỳ vọng là 7% so với 
dự báo ở mức 6,4%. Con số tăng trưởng cho thấy xu hướng lạm phát và có thể báo hiệu chính 
sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian tới. Trong khi đó, cuộc đối thoại thương mại giữa hai phái 
đoàn Trung  Quốc – Hoa Kỳ ngày 3/6 kết thúc mà không có tuyên bố chung. Phía Trung Quốc 
cảnh cáo mọi kết quả đàm phán thương mại trước giờ giữa hai bên sẽ vô hiệu nếu Hoa Kỳ đưa ra 
bất kỳ biện pháp trừng phạt thương mại lên hàng hóa Trung Quốc, kể cả tăng thuế nhập khẩu.  

NHẬN ĐỊNH CHUNG: Trên thị trường thế giới, căng thẳng thương mại Hoa Kỳ - Trung 

Quốc đã tạm lắng trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới thống nhất nhượng bộ về 

vấn đề thuế quan, tìm biện pháp để Trung Quốc tăng nhập khẩu hàng hóa từ Hoa Kỳ, nhằm 

giảm thâm hụt thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc, đồng thời sẽ tiếp tục đàm phán để đạt một 

thỏa thuận thương mại rộng lớn hơn. Tuy nhiên, rủi ro trên toàn cầu vẫn tiếp tục hiện hữu, đặc 

biệt là tại châu Âu với khả năng bùng phát của chủ nghĩa dân túy tại Italia hay biến động trên 

thị trường tài chính Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra việc Hoa Kỳ và Trung Quốc hoãn cuộc chiến 

thương mại chỉ là giải pháp tạm thời và như vậy, diễn biến này sẽ tiếp tục đe dọa đến kinh tế 



Bản tin Kinh tế - Dệt May  Tháng 6/2018 
 

Hiệp hội Dệt May Việt Nam – VITAS          Trang 2 

Email: info@vietnamtextile.org.vn  website: http://www.vietnamtextile.org.vn 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC 

 
 
 
 
 
 

 

 
 Một số chỉ tiêu của tháng 5 năm 2018 (tăng/giảm so với cùng kỳ 2017) (%) 

 

 

 

 

 

 

 Chỉ số sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5ước tính tăng 7,1% 
so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 7,6%; ngành chế biến, chế tạo tăng 
9,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,2%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước 
thải tăng 8,2%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 
9,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 6,6% của cùng kỳ năm 2017. 

 Tình hình đăng ký DN: Trong tháng 5, cả nước có 11.027 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn 
đăng ký là 104,8 nghìn tỷ đồng, giảm 24% về số doanh nghiệp và giảm 21,5% về số vốn đăng ký 
so với tháng trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 3,3%; tổng số 
lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 80,5 nghìn người, giảm 24,5%. Trong 
tháng, cả nước có 2.306 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 29,7% so với tháng trước; có 
6.855 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 11,7%; có 834 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải 
thể, giảm 39,5%. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 52.322 doanh nghiệp đăng ký 
thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 516,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 
6,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp 
thành lập mới đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 2,8%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành 
lập mới 5 tháng đầu năm 2018 là 412,6 nghìn người, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm trước.  

 Đầu tư: Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Năm ước tính đạt 24,8 nghìn tỷ 
đồng, bao gồm: Vốn trung ương 4,5 nghìn tỷ đồng; vốn địa phương 20,3 nghìn tỷ đồng. Tính 
chung 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 96,1 nghìn tỷ 
đồng, bằng 28,4% kế hoạch năm và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2017 bằng 
28,7% và tăng 5,5%), gồm có: Vốn trung ương quản lý đạt 17,7 nghìn tỷ đồng, bằng 26,8% kế 
hoạch năm và giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Vốn địa phương quản lý đạt 78,4 nghìn tỷ 
đồng, bằng 28,8% kế hoạch năm và tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017.  

 Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI): Từ đầu năm đến thời điểm 20/5/2018 thu hút 1.076 dự 
án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 4.657,4 triệu USD, tăng 14,6% về số dự án và giảm 
16,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, có 393 lượt dự án đã cấp phép từ 
các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 2.492,7 triệu USD, giảm 
47,4% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 5 
tháng đạt 7.150,1 triệu USD, giảm 30,8% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài thực hiện 5 tháng đầu năm ước tính đạt 6,75 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2017. 

Nhận định chung: Trong 5 tháng đầu năm 2018, kinh tế trong nước đã đạt được nhiều kết quả 
khả quan. Cụ thể, hoạt động sản xuất ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực, tăng 9,7% so với 
cùng kỳ năm trước, tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế. Cầu nội địa tiếp 
tục tăng trưởng khả quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt quy mô khá và tăng khá cao. 
Theo đánh giá của Tổ chức đánh giá tín dụng Fitch, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,7% 
trong năm 2018, tiếp tục là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất tại khu vực 
châu Á-Thái Bình Dương. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp +9,7 
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng +10,1 
Tổng kim ngạch xuất khẩu +15,8 
Tổng kim ngạch nhập khẩu +8,2 
Khách quốc tế đến Việt Nam +27,6 
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước +8,8 
Chỉ số giá tiêu dùng +3,01 
Lạm phát cơ bản +1,34 
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Trong 5 tháng năm 2018 còn có 2.341 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với 
tổng giá trị góp vốn là 2,75 tỷ USD, tăng 53,5% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó có 1.117 lượt 
góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 1,58 tỷ USD 
và 1.224 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ 
với giá trị 1,17 tỷ USD. 

Cả nước có 43 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được 
cấp phép mới trong 5 tháng đầu năm, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có số vốn đăng ký lớn nhất 
với 540,9 triệu USD, chiếm 11,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hà Nội 525,6 triệu USD, 
chiếm 11,3%; Bình Dương 403,8 triệu USD, chiếm 8,7%; Đồng Nai 373,6 triệu USD, chiếm 8%; 
Bạc Liêu 365,8 triệu USD, chiếm 7,9%; Ninh Thuận 327,6 triệu USD, chiếm 7%; Hà Nam 198,3 
triệu USD, chiếm 4,3%; Bà Rịa - Vũng Tàu 195,7 triệu USD, chiếm 4,2%; Quảng Ninh 176,6 
triệu USD, chiếm 3,8%. 

Trong số 50 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 5 
tháng năm nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 1.019,5 triệu USD, chiếm 21,9% tổng vốn 
đăng ký cấp mới; tiếp đến là Nhật Bản 904,8 triệu USD, chiếm 19,4%; Thái Lan 536,2 triệu USD, 
chiếm 11,5%; Xin-ga-po 503,1 triệu USD, chiếm 10,8%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 
474,9 triệu USD, chiếm 10,2%; Trung Quốc 280,9 triệu USD, chiếm 6%; Hà Lan 186,6 triệu 
USD, chiếm 4%. 

 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2018 ước tính đạt 354 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng 
trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó: doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 267 nghìn 
tỷ đồng, tăng 1,4% và tăng 11,3%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 42,9 nghìn tỷ đồng, 
giảm 0,9% và tăng 8,2%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,2 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6% và 
tăng11,4%; doanh thu dịch vụ khác đạt 40,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% và tăng 6,6%. Tính chung 5 
tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1.752,7 
nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,3% (cùng kỳ 
năm 2017 tăng 7,5%). 

 Cán cân thương mại: hàng hóa thực hiện tháng 4 xuất siêu 1,16 tỷ USD. Tháng Năm ước tính nhập 
siêu 500 triệu USD (sau 4 tháng liên tiếp xuất siêu kể từ đầu năm), Tính chung 5 tháng đầu năm 
xuất siêu 3,39 tỷ USD. trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 10,39 tỷ USD; khu vực có 
vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 13,78 tỷ USD. 

 Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu: Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 5/2018 ước tính đạt 19,20 
tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,63 tỷ USD, tăng 
1,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 13,57 tỷ USD, tăng 5,8%. So với 
cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 5tăng 7,1%, trong đó khu vực kinh tế 
trong nước tăng 14%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 4,5%. Tính chung 5 
tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 93,09 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng 
kỳ năm 2017, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 26,43 tỷ USD, tăng 17,8%; khu vực có vốn 
đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 66,66 tỷ USD, tăng 15%, chiếm tới 71,6% tổng kim ngạch 
xuất khẩu (giảm 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2017) 

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu: 5 tháng đầu năm nay, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất 
của Việt Nam với kim ngạch đạt 17,4 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là EU 
đạt 16,9 tỷ USD, tăng 13,6%; Trung Quốc đạt 13,8 tỷ USD, tăng 30,8%; Thị trường ASEAN đạt 
9,8 tỷ USD, tăng 14,1%; Nhật Bản đạt 7,2 tỷ USD, tăng 11,3%; Hàn Quốc đạt 7,2 tỷ USD, tăng 
31%.  

 Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu: Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 5ước tính đạt 19,70 tỷ 
USD, tăng 14,5% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 8,30 tỷ USD, tăng 
12,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,40 tỷ USD, tăng 16,2%. So với cùng kỳ năm 
trước, kim ngạch nhập khẩu tháng 5tăng 6,3%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 11,6%; 
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,8%. Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hoá 
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nhập khẩu ước tính đạt 89,70 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh 
tế trong nước đạt 36,82 tỷ USD, tăng 10,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 52,88 tỷ USD, 
tăng 6,7%. Về thị trường hàng hóa nhập khẩu: 5 tháng đầu năm, Trung Quốc vẫn là thị trường 
nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 24,2 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 
2017. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc với kim ngạch nhập khẩu đạt 18,7 tỷ USD, tăng 1,1%; 
ASEAN đạt 12,5 tỷ USD, tăng 11,1%; Nhật Bản đạt 7,2 tỷ USD, tăng 11,2%; EU đạt 5,2 tỷ USD, 
tăng 7,3%; Hoa Kỳ đạt 4,5 tỷ USD, tăng 10,7%. 

 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2018 tăng 0,55% so với tháng 
trước, là tháng 5có CPI tăng cao nhất trong 6 năm trở lại đây. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 
tháng đầu năm 2018 tăng 3,01% so với bình quân cùng kỳ năm 2017. CPI tháng 5/2018 tăng 
1,61% so với tháng 12/2017 và tăng 3,86% so với cùng kỳ năm trước. 

 Lạm phát cơ bản: Lạm phát cơ bản tháng 5/2018 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 1,37% so 
với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 5 tháng đầu năm nay tăng 1,34% so với bình 
quân cùng kỳ năm 2017. 

 Chỉ số giá vàng: Chỉ số giá vàng tháng 5/2018 giảm 0,75% so với tháng trước; tăng 2,89% so với 
tháng 12/2017 và tăng 4,72% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 5/2018 giảm 
0,06% so với tháng trước; tăng 0,26% so với tháng 12/2017 và tăng 0,26% so với cùng kỳ năm 
2017. 

 

TIN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI 
  

 Indonesia chuẩn bị tham gia CPTPP: Indonesia đang nghiên cứu CPTPP nhằm mục đích gia 
nhập hiệp ước thương mại, ông Jusuf Kalla, Phó Tổng thống nước này, vừa cho biết. Những nhận 
xét đó đánh dấu một bước ngoặt trong chính sách đối với quốc gia Đông Nam Á, trước đây đã nói 
rằng hiệp ước thương mại đã mất đi sức hấp dẫn của nó bởi không có sự tham gia của Hoa Kỳ. 
Phát biểu trên tờ Nikkei bên lề Hội nghị Tương lai châu Á ông Jusuf Kalla cho biết, Indonesia 
đang "nghiên cứu các điều kiện, khả năng" của việc gia nhập hiệp định thương mại CPTPP. "Tất 
nhiên, nếu CPTPP được miễn thuế và Indonesia vẫn trả thuế, thì không dễ dàng cho hàng hóa 
Indonesia cạnh tranh trên thị trường", ông nói. "Đó là lý do tại sao ý định của chúng tôi là tham 
gia" sau khi hiệp ước có hiệu lực, ông nói. Phó tổng thống cũng đã nói trong một cuộc phỏng vấn 
với Nikkei năm ngoái rằng "không có Mỹ [trong TPP], chúng tôi cảm thấy rằng lợi ích trên mặt 
trận thương mại của Indonesia không lớn, và chúng tôi đã mất hứng thú", nhưng bây giờ ông lại 
quan điểm cho dù nền kinh tế lớn nhất thế giới có trở lại hay không, Indonesia có thể tham gia. 
Ông Kalla cho biết ông hy vọng rằng các nghiên cứu hiện đang được thực hiện bởi chính phủ của 
ông trong thỏa thuận CPTPP hiện tại sẽ kết thúc trong 6 tháng đến 1 năm, sau đó Indonesia sẽ đưa 
ra quyết định cuối cùng. Các nghiên cứu sẽ tập trung vào khả năng cạnh tranh của đất nước sẽ bị 
ảnh hưởng như thế nào nếu nó tham gia hiệp ước. 

 Colombia chính thức xin gia nhập CPTPP: Ngày 15/6, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso 
Guajardo cho biết, Colombia đã chính thức đề nghị xin gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và 
Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Ông Guajardo cũng nhấn mạnh việc Colombia, quốc 
gia thành viên của Liên minh Thái Bình Dương xin gia nhập CPTPP, sẽ giúp gắn kết hai khối 
thương mại. Trước đó, ngày 13/6, Quốc hội Nhật Bản đã ban hành luật để phê chuẩn CPTPP, theo 
đó tiến gần hơn tới việc hoàn tất các thủ tục trong nước nhằm thúc đẩy thỏa thuận chính thức có 
hiệu lực. Theo quy định, CPTPP - trước khi Hoa Kỳ  rút khỏi có tên gọi là Hiệp định Đối tác 
xuyên Thái Bình Dương (TPP) - sẽ có hiệu lực trong vòng 60 ngày sau khi ít nhất 6 quốc gia tham 
gia đàm phán hoàn tất các thủ tục phê chuẩn hiệp định. Hiện đã có Mexico hoàn tất các thủ tục 
này. Quốc hội New Zealand và Australia cũng đang trong tiến trình phê chuẩn hiệp định. Các 
nước mong muốn hiệp định chính thức có hiệu lực vào cuối năm nay.  
 
.  



Bản tin Kinh tế - Dệt May  Tháng 6/2018 
 

 

TIN THẾ GIỚI 

 Liên minh Châu Âu thông báo áp đặt thuế quan tạm thời đối với quần áo nhập khẩu từ Hoa 
Kỳ: Sau khi Hoa Kỳ có thông báo chính thức về việc áp thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ 
Canada, Mexico và EU. Ủy ban Châu Âu đã thông báo sẽ có quyết định chính thức vào ngày 
16/06/2018 sau khi được Ủy ban Thương mại của EU phê duyệt. Một trong những đề xuất sẽ có 
hiệu lực trong 20/06/2018 với mức thuế bổ sung có thể lên tới 25% đối với các mặt hàng có tính 
biểu tượng cao của Hoa Kỳ như quần Jeans, áo thun, quần Cotton, quần áo Bảo hộ lao động, giày 
mũ da nam. Động thái của Hoa Kỳ khiến Canada và Mexico cũng tuyên bố sẽ có hành động đáp 
trả nhưng chưa có công bố có bao gồm các sản phẩm dệt may hay không. Các sản phẩm của Hoa 
Kỳ bị Canada đưa vào Danh sách xem xét áp thuế nhập khẩu gồm khăn tay, bao tải, túi xách, khăn 
trải bản. Các mức thuế có thể được áp dụng từ 01/07/2018. 

 Ấn Độ xây dựng thương hiệu toàn cầu cho bông:  Liên đoàn Công nghiệp Dệt May Ấn Độ và 
Hiệp hội Bông Ấn Độ hiện đang đề xuất các biện pháp nhằm đưa bông Ấn Độ trở thành một 
thương hiệu toàn cầu, sẽ hỗ trợ tích cực cho hoạt động xuất khẩu. Không giống như Hoa Kỳ, 
Trung Quốc và Ai Cập, bông Ấn Độ hiện chưa có được thương hiệu riêng. Tuy nhiên chất lượng 
bông Suvin được sản xuất tại Tamil Nadu và Shankar 6 được sản xuất tại Gujarat đều là bông chất 
lượng tốt và có thể được coi là thương hiệu toàn cầu.  

 Trung Quốc tăng hạn ngạch nhập khẩu bông: Theo Hiệp hội Bông Trung Quốc, Trung Quốc 
dự kiến tăng cường nhập khẩu bông bằng cách ban hành hạn ngạch nhập khẩu bổ sung cho các 
nhà máy, động thái được coi là một bước tiến khác nhằm đáp ứng nhu cầu của Hoa Kỳ, nhà sản 
xuất hàng đầu. Trung Quốc từng là nhà nhập khẩu bông hàng đầu thế giới trong những năm trước 
đây. Nhập khẩu bông đã giảm từ hơn 5 triệu tấn trong niên vụ 2011-2012 xuống còn khoảng 1 
triệu tấn trong năm 2017, do tăng tiêu thụ bông dự trữ.  

 BMSvision giới thiệu đơn vị dữ liệu mới DU3 cho ngành dệt: BMSvision (Belgian Monitoring 
Systems) là nhà cung cấp hàng đầu Hệ thống quản lý điều hành sản xuất (MES) cho ngành dệt, 
plastic và dược phẩm. BMSvision đã nghiên cứu mở rộng phần cứng thu thập dữ liệu thế hệ mới 
nhất với DU3, một đơn vị dữ liệu chi phí thấp và nhỏ cho ngành dệt và platic. Khách hàng có thể 
hưởng lợi từ phần cứng thu thập dữ liệu chất lượng cao với mức đầu tư tối thiểu. Đơn vị nhỏ gọn 
và có sẵn dây dẫn cho phép kết nối thẳng và nhanh với bất cứ máy gia công plastic hoặc sản xuất 
dệt nào, dẫn đến giảm chi phí lắp đặt. Tiêu thụ năng lượng cũng đạt ở mức thấp nhất do dụng cụ 
này có tiêu thụ năng lượng thấp chỉ 5 W. Bluetooth và Wi-Fi tích hợp đảm bảo giao tiếp không 
dây với máy chủ MES. Do công nhân vận hành có thể dễ dàng nhập dữ liệu phân tích nguyên 
nhân máy dừng, nhập số liệu đầu vào số lần đứt dòng nguyên liệu và xem thông tin về sản xuất và 
lập kế hoạch, nên người quản lý sẽ có thể đáp ứng nhanh với các trạng thái thay đổi và nâng hiệu 
suất vận hành. Giống như là các đơn vị dữ liệu BMSvison khác, dụng cụ này cũng sẵn sàng cho 
kết nối IoT và có thể tùy chỉnh trong tương lai (future-proof). Nó được trang bị bộ phận môi giới 
dữ liệu MQTT, nghĩa là tất cả dữ liệu được thu thập bởi dụng cụ có thể tiếp cận được từ bất cứ nơi 
đâu và sẵn có cho các ứng dụng khác như là hệ thống ERP và các ứng dụng của bên thứ ba. 

 Công ty công nghệ Tonello giới thiệu hệ thống xử lý hoàn tất “tất cả trong một” (The all-in-
one system):  
Nhà cung cấp công nghệ Tonello (Itali) đã phát triển hệ thống “tất cả trong một” để thực hiện mọi 
công đoạn xử lý hoàn tất trên hàng may mặc. Công ty đã thiết kế hệ thống để đáp ứng nhu cầu đa 
dạng của thị trường cùng với giải quyết các yêu cầu về phát triển bền vững. Hệ thống “tất cả trong 
một” đủ linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu thay đổi theo thời gian. Máy Tonello sẽ có thể thực hiện 
tất cả các chức năng mà công ty đề xuất – ECOfree 2, NoStone®, Core và UP. Chức năng 
ECOfree hoà tan ozone trong nước và không khí và sau đó indigo được thoái biến trong khi giặt, 
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đảm bảo chất lượng xử lý hoàn tất ưu việt, giảm lao động thủ công và cắt giảm lớn lượng tiêu thụ 
nước và hóa chất. Một công nghệ khác, NoStone® được phát triển cùng với Levi Strauss tạo nên 
hiệu ứng giặt mài đá mà không cần dùng đá bọt. Với phương thức tiếp cận có cân nhắc đến yếu tố 
kinh tế và môi trường, công nghệ giảm lao động thủ công, tăng tính an toàn, giảm tiêu thụ nước để 
giặt và không có bùn để thải bỏ. Hệ thống mới cũng sẽ tích hợp các ưu điểm của chức năng UP 
của Tonello gồm giảm dung tỷ (LR 2:1), giảm tiêu thụ năng lượng, thời gian gia công và giảm chi 
phí. Cuối cùng là CORE được sử dụng để tạo hiệu ứng làm tăng hiệu suất và giảm tiêu thụ nước 
96%. Ưu điểm của hệ thống là không chỉ thân thiện với môi trường mà còn bảo vệ sức khỏe của 
người lao động. 

 Devan Chemicals giới thiệu công nghệ Moov&Cool: Devan Chemicals là Công ty phát triển các 
hóa chất chuyên biệt, chuyên xử lý hoàn tất dệt, có trụ sở tại Bỉ và văn phòng tại Anh, Bồ Đào 
Nha và Mỹ. Devan Chemicals đã giới thiệu công nghệ mới Moov&Cool. Được công bố với tên 
gọi “Cool Comfort”, công nghệ này có tiềm năng cải thiện thành tích của vận động viên bằng cách 
điều chỉnh nhiệt độ bên trong cơ thể. Công nghệ dẫn tới hấp thụ nhiệt trong khi luyện tập và cải 
thiện các tính chất quản lý ẩm của vải. Được đưa lên vải bằng quá trình ngấm ép hoặc phun, xử lý 
này nhắm tới và điều chỉnh nhiệt độ bên trong cơ thể và đồng thời phản ứng lại với việc tích tụ mồ 
hôi và tỏa nhiệt. Công ty đã cộng tác với Đại học Leuven (Bỉ) và Balaka Academy để đánh giá và 
phê chuẩn công nghệ xử lý hoàn tất. Theo Devan, các kết quả đầu tiên cho thấy có hiệu quả lên 
nhịp tim và lượng lactate. Hơn nữa, các kết quả thí nghiệm cũng cho biết sự giảm nhiệt độ bên 
trong cơ thể chừng 0,40C. Công ty sẽ tiếp tục thử nghiệm để đánh giá tác động của Moov&Cool 
khi được đưa lên các loại xơ và cấu trúc vải khác nhau. Công ty nhắm tới cung cấp các mức đưa 
lên vải khác nhau để tối ưu hóa lợi ích của công nghệ cho từng hoạt động thể thao khi cường độ 
vận động có thể đóng vai trò chính trong yêu cầu có sự bảo vệ cần thiết.  

 EC đề xuất hạn chế phơi nhiễm đối với các hóa chất độc hại trong hàng may mặc: Phần lớn 
các nước EU đã ủng hộ đề xuất của Ủy  ban châu Âu để bảo vệ người tiêu dùng tránh các chất là 
tác nhân gây ra những vấn đề về sức khỏe sinh sản và ung thư. Dưới Quy chuẩn REACH, Ủy ban 
đề xuất hạn chế phơi nhiễm tới 33 hóa chất có thể gây ung thư, gây đột biến hoặc độc bằng cách 
hạn chế hàng may mặc và hàng dệt có chứa các hóa chất này. Bản danh sách sẽ được đưa lên Nghị 
viện châu Âu và Hội đồng để xem xét. Sau đó, đề xuất sẽ có thể được áp dụng sau 24 tháng kể từ 
ngày công bố. Một khi Bản danh sách hạn chế này có hiệu lực, hàng may mặc và các mặt hàng có 
liên quan, hàng dệt và giày dép có chứa các chất trong danh sách, cho dù được sản xuất tại EU 
hoặc nhập khẩu vào EU, sẽ không được phép đưa ra bán tại thị trường EU. Các chất bị hạn chế có 
thể có mặt trong hàng may mặc, vải dệt và giày dép là từ quá trình sản xuất hoặc do chúng được 
bổ sung vào một cách có chủ ý để đạt được các tính chất cụ thể như chống co hoặc chống nhàu... 
Người tiêu dùng có thể bị phơi nhiễm với các chất nguy hại này thông qua tiếp xúc với da, hít vào 
hoặc tiêu hóa không chủ ý bụi bẩn giải phóng ra từ xơ dệt. Trẻ nhỏ cũng gặp rủi ro do phơi nhiễm 
đường miệng.  

 Công ty Stoll (Đức) và Myant (Canada) giới thiệu Nhà máy Dệt kỹ thuật số (Digital Textile 
Factory): Stoll, công ty sản xuất máy dệt kim 3D hàng đầu của Đức, và Myant, công ty điện toán 
dệt hàng đầu của Canada, đã giới thiệu Nhà máy Dệt kỹ thuật số (DTF) - cơ sở nền tảng cho ứng 
dụng trên quy mô lớn điện toán dệt (textile Computing), một ngành công nghiệp sử dụng kỹ thuật 
và khoa học vật liệu để cung cấp các giải pháp dựa trên vật liệu dệt cho các công ty đang nhắm tới 
kết nối vật liệu dệt với IoT.  Kinh nghiệm của Stoll trong sản xuất máy dệt kim 3D và phần mềm, 
chuyển giao kiến thức dệt và thiết lập “Knitteligence” hay là đổi mới dệt kim, cùng với công nghệ 
độc quyền của Myant liên quan tới cảm biến sinh trắc học và khởi động thông qua kết hợp dệt để 
đưa ra các giải pháp có giá trị cho các đối tác và khách hàng trên quy mô toàn cầu thông quan 
mạng lưới ảo có thể tiếp cận được. DTF sẽ cho phép cho các doanh nghiệp tiếp cận tới nhà máy ảo 
để nghiên cứu và phát triển, thiết kế và sản xuất theo quy mô lớn. Để làm việc đó, sáng kiến này 
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sẽ truyền bá các kỹ thuật sản xuất tiên tiến và tiếp cận tới máy điện toán dệt tiên tiến nhất trên thế 
giới. DTF cũng sẽ giúp thiết lập và xuất khẩu các tiêu chuẩn liên quan tới điện toán dệt và sử dụng 
điện toán dệt như là nền tảng trong các ngành công nghiệp. Sự cộng tác của Stoll với Mynant tích 
hợp một cách chiến lược vật liệu dệt và điện tử. Mục đích của DTF sẽ là để giải quyết sự đảm bảo 
chất lượng, thử nghiệm giá trị, và sản xuất địa phương hóa – đối với sản xuất này, các dự án của 
khách hàng có thể được gửi tới hệ thống đám mây đã mã hóa có thể sản xuất các sản phẩm điện 
toán dệt trên toàn thế giới. DTF của Myant và Stoll sẽ đặt ra tiêu chuẩn đa năng cho phân phối 
trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau gồm: ô tô,  sức khỏe, nông nghiệp, phong cách sống, 
game, dệt may, y tế, quân sự, hàng không vũ trụ, đảm bảo an toàn cho môi trường và con người... 

TIN VIỆT NAM 
 

 Dệt may đứng thứ 3 trong số 8 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tháng 5/2018: 
Theo Tổng cục Hải quan, ước tính trong 5 tháng đầu năm 2018 tổng kim ngạch xuất khẩu hàng 
hóa của Việt Nam dự kiến đạt 93,1 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2017. Cán cân thương 
mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2018 ước tính thâm hụt 500 triệu USD. Qua đó, nâng 
mức thặng dư của Việt Nam đến hết tháng 5 năm 2018 đạt 3,4 tỷ USD. Trong số 8 mặt hàng chủ 
lực, hàng dệt may đứng thứ ba, sau mặt hàng điện thoại & linh kiện (đứng thứ 1) và máy vi tính, 
sản phẩm điện tử và linh kiện (đứng thứ 2). Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may tháng 5 đạt 
gần 2,9 tỷ USD, tăng 12,63% so với tháng trước và tăng 22,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ thứ 
tư đến thứ tám là các mặt hàng: giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản, cà phê và dầu thô. 
 

 Nhiều DN dệt may đã có đơn hàng đến hết quý III/2018: Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) 
dự báo năm 2018, kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt khoảng 34,2 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm 
2017. Thực tế, riêng quý I/2018, kim ngạch xuất khẩu dệt may đã đạt 7,8 tỷ USD, tăng trưởng 
15,4% so với cùng kỳ năm trước. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu dệt 
may Việt Nam là hai thị trường Mỹ và EU với lần lượt 3,1 tỷ USD và 1,1 tỷ USD, tương đương 
35%. Thị trường Mỹ và EU ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 13,21% và 0,09%, cũng vượt 
hơn hẳn mức dự báo cho cả năm. Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm TTK VITAS cho biết 
nhiều doanh nghiệp trong ngành dệt may đã có đủ đơn hàng cho hết quý III/2018. Một trong 
những nội dung quan trọng của CPTPP là xóa bỏ từ 95-98% các dòng thuế quan ngay khi hiệp 
định chính thức có hiệu lực, các dòng thuế còn lại sẽ được cắt giảm theo lộ trình 5 - 7 năm. Đây 
được xem là yếu tố tác động tích cực đến sự phát triển cũng như kim ngạch xuất khẩu của ngành 
dệt may.  

 

 Thông tư 40/2018/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định các đối tượng được mua cổ phần khi 
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Ngày 4/5/2018, Bộ Tài chính ban hành thông tư quy định 
khi doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, các đối tượng sau sẽ được mua cổ phần, đó là: Nhà đầu 
tư trong nước, nước ngoài theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Nghị định 126/2017/NĐ-CP, 
nhà đầu tư chiến lược là nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, đáp ứng đủ các điều 
kiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Nghị định 126. Các tổ chức công đoàn tại doanh 
nghiệp cổ phần hóa theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 33 Nghị định 126. 

 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài Chính về sửa đổi, bổ sung Thông 
tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế và quản 
lý thuế với hàng hóa xuất, nhập khẩu. Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/6/2018, Thông tư 
39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về thuế trong lĩnh vực hải quan, như sửa quy 
định về thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp để phù hợp với Luật thuế xuất 
khẩu, nhập khẩu 2016. Theo đó, Thông tư  bỏ quy định về việc xác định người phải nộp các loại 
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thuế trên, sửa đổi chỉ tiêu trị giá tính thuế cho phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 37 Thông tư 
38; Bổ sung phương pháp tính thuế đối với trường hợp tính theo mức thuế tuyệt đối; Bỏ thời hạn 
nộp thuế do đã quy định tại Điều 9 Luật Thuế XK, NK. Ngoài ra, bổ sung quy định đối với trường 
hợp hàng hóa nhập khẩu phải áp dụng một trong các biện pháp  về thuế tự vệ/chống bán phá 
giá/chống trợ cấp.  

 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ tài Chính về xác định xuất xứ hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu quy định những lỗi sai sót vẫn được chấp nhận trên chứng từ chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa (C/O): Lỗi chính tả hoặc đánh máy không làm thay đổi nội dung; Khác 
biệt trong cách đánh dấu tại các ô trên C/O;  Khác biệt nhỏ giữa chữ ký trên chứng từ C/O và chữ 
ký mẫu; Khác biệt về đơn vị đo lường trên chứng từ C/O và các chứng từ khác thuộc hồ sơ hải 
quan (như tờ khai hải quan, hóa đơn, vận tải đơn); Khác biệt giữa khổ giấy của C/O nộp cho hải 
quan với mẫu C/O theo quy định; Khác biệt về màu mực của các nội dung khai trên C/O;Khác biệt 
nhỏ trong mô tả hàng hóa trên chứng từ chứng nhận XXHH và các chứng từ khác; Sự khác biệt 
mã số trên C/O với mã số trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu nhưng không làm thay đổi bản chất 
XXHH và hàng hóa thực tế nhập khẩu phải phù hợp với mô tả hàng hóa trên chứng từ; Các khác 
biệt nhỏ khác theo thỏa thuận tại điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên được TCHQ  thông 
báo. 

 Nghị quyết 27-NQ/TW và Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng quy 
định về việc cải cách chính sách tiền lương và chính sách BHXH: Theo đó, sẽ có một số chính 
sách mới về tiền lương và BHXH ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp và người lao động, đó là: 

a. Bổ sung quy định về mức lương tối thiểu vùng theo giờ: Hiện nay, Chính phủ mới chỉ 
công bố mức lương tối thiểu vùng theo tháng (Hiện hành áp dụng theo Nghị 
định 141/2017/NĐ-CP). Tuy nhiên với những NLĐ làm công việc bán thời gian cho doanh 
nghiệp thì chưa có quy định mức lương tối thiểu theo giờ. Như vậy, việc bổ sung quy định 
về mức lương tối thiểu vùng theo giờ sẽ góp phần đảm bảo quyền lợi cho NLĐ nhóm này 
cũng như đảm bảo tính linh hoạt của thị trường lao động. 

b. Tăng lương tối thiểu vùng trong giai đoạn 2018 – 2020: Đối với giai đoạn này, mục tiêu 
của Nhà nước là thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng để đến năm 2020 mức 
lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ (không phải là nhu cầu 
sống tối thiểu như hiện hành). 

c. Bãi bỏ lương cơ sở, áp dụng 05 bảng lương mới: Ban chấp hành Trung ương đã thông 
qua phương án cải cách chính sách tiền lương đối với NLĐ làm việc tại khu vực công đó là 
bãi bỏ lương cơ sở và áp dụng 05 bảng lương mới từ năm 2021 sau đây: 

d. Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo 
(bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã; 
- Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp 
viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; 
- Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an  
- Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an; 
- Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an. 

e. Bãi bỏ 05 loại phụ cấp (khu vực công): Cùng với việc xây dựng 05 bảng lương mới, thì 
Nhà nước sẽ tiến hành bãi bỏ 05 loại phụ cấp đó là: - Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân 
đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); - Phụ cấp 
chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương 
chức vụ); - Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; - Phụ cấp công vụ (do đã 
đưa vào trong mức lương cơ bản); - Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao 
động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề). 
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f. Bổ sung 04 nhóm đối tượng phải đóng BHXH bắt buộc: Ngoài những đối tượng hiện 
đang phải đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì tới đây, 
sẽ mở rộng đối tượng bắt buộc đóng bao gồm: 

- Chủ hộ kinh doanh 
- Người quản lý doanh nghiệp 
- Người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, 
- Người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt. 

g. Giảm thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm: Nhằm 
tạo điều kiện cho NLĐ cao tuổi, có số năm tham gia BHXH thấp được tiếp cận và thụ 
hưởng quyền lợi BHXH thì Nhà nước sẽ tiến hành giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu từ 
20 năm xuống còn 15 năm và tiến tới chỉ còn 10 năm để được hưởng lương hưu. 

h. Sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng BHXH: Nhằm khắc phục tình trạng 
trốn đóng, đóng không đủ BHXH, ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ thì tới đây, chính 
sách BHXH sẽ có bước sửa đổi quy định về căn cứ đóng BHXH của khu vực doanh nghiệp 
ít nhất bằng khoảng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương 
của NLĐ. 

i. Sửa luật để giảm tình trạng hưởng BHXH 01 lần: Việc sửa đổi nêu trên sẽ được thực 
hiện theo hướng tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian tham gia BHXH để hưởng chế độ 
hưu trí, giảm quyền lợi nếu hưởng BHXH một lần. 
Ngoài ra, sẽ sửa đổi các quy định để khuyến khích NLĐ tham gia BHXH thời gian dài hơn, 
từng bước tăng tuổi nghỉ hưu bình quân, tăng tỉ lệ giảm trừ tiền lương hưu đối với NLĐ 
muốn nhận chế độ hưu trí sớm. 

.

 

Cân đối Xuất Nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam   

Đơn vị: Triệu USD 

STT Chủng loại 
ƯT5/2018 So T4/2018 

(%) 
So T5/2017 

(%) 
Ư5T/ 2018 So 5T/2017 

(%) 

  XK May mặc      2.201  9,67 14,16       10.277  9,25 

  XK vải         154  41,28 46,67 638 31,55 

  XK Xơ Sợi         386  23,72 26,97 1628 18,66 

  XK Vải không dệt           46  2,22 15,00 223 13,20 

 
XK NPL Dệt May         109  10,93 20,66 494 21,17 

1 Tổng XK dệt may     2.896  12,63 22,59     13.260  16,48 

2 Tổng nhập khẩu      2.120  16,34 13,65       8.829  15,86 

  Bông         275  18,53 13,85 1269 24,54 

  Xơ sợi các loại         134  -25,97 -20,30 956 31,02 

  Vải      1.355  23,29 18,83 5129 14,60 

  NPL DM          356  14,77 12,83 1475 5,62 

3 NK cho XK     1.765  18,81 17,45       7.237  18,78 

4 Cân đối X-NK (1-3)     1.131  4,17 31,58 6.024 13,84 

5 Tỷ lệ GTGT (4/1) 39,0% -3,2% 2,67% 45,4% -1,1% 
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Thị trường và kim ngạch xuất khẩu vải và hàng may mặc của Việt Nam 4 tháng 2018  
 

Thị trường 
Tháng 4/2018 
(1000 USD) 

So T3/2018 
(%) 

So T4/2017 
(%) 

4T/2018 
(1000 USD) 

So 4T/2017 
(%) 

Tỷ trọng 
 (%) 

Tổng 2.116.155 -8,7 13,87 8.532.165 14,49 100 

Mỹ 1.033.688 -4,47 12,71 4.064.984 12,17 47,64 

CPTPP 352.791 -15,61 15,79 1.465.265 17,97 17,17 

Nhật Bản 257.247 -19,42 16,22 1.112.110 19,13 13,03 

Canada 46.499 0,98 21,12 165.981 14,14 1,95 

Australia 15.358 -15,37 22,03 63.179 15,2 0,74 

Chilê 9.051 9,72 11,93 31.244 15,98 0,37 

Singapore 6.834 -26,34 9,45 30.827 35,88 0,36 

Malaysia 8.838 5,16 7,44 29.651 6,09 0,35 

Mexico 7.703 23,67 -10,34 25.975 4,02 0,3 

New Zealand 1.261 -48,18 2,94 6.298 10,29 0,07 

EU 279.000 4,30 12,60 1.084.509 12,61 12,71 

Đức 58.254 13,11 9,36 217.515 13,23 2,55 

Anh 51.242 -11,38 5,11 215.390 7,42 2,52 

Hà Lan 45.922 31,99 21,16 160.155 7,64 1,88 

Pháp 34.984 -15,54 14,51 148.663 24,99 1,74 

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của nước ta 5 tháng 2018 ước đạt 13,26 tỷ 
USD, tăng 16,48% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với tốc độ tăng 11,49% của 
2017/2016, hoàn thành 39% kế hoạch xuất khẩu của cả năm. Trong đó, riêng mặt hàng may 
mặc đạt 10,28 tỷ USD, tăng 9,25 so với 2017, các mặt hàng có giá trị gia tăng cao như vải, 
xơ sợi, vải địa kỹ thuật, nguyên phụ liệu dệt may cũng có sự tăng trưởng rất tốt. Tổng kim 
ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may 5 tháng 2018 ước đạt 8,83 tỷ USD, tăng 15,86% 
so cùng kỳ năm 2017. Giá trị thặng dư thương mại đạt trên 6 tỷ USD, tăng 13,84% so cùng 
kỳ năm ngoái.  
Trong đó, khối FDI chiếm 62% kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may toàn ngành, nếu tính 
riêng mặt hàng xơ sợi thì KNXK của khối FDI chiếm trên 70%; kim ngạch nhập khẩu NPL 
dệt may của khối FDI cũng chiếm 63,8% tổng KNNK của toàn ngành. 
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Tây Ban Nha 20.660 -26,77 -16,96 115.947 6,06 1,36 

Bỉ 21.302 45,13 18,25 68.281 9,14 0,8 

Italia 20.817 42,25 53,2 67.201 13,49 0,79 

Đan Mạch 7.832 9,94 57,61 26.575 35,18 0,31 

Thụy Điển 5.860 3,17 25,07 23.986 13,25 0,28 

Ba Lan 4.940 10,73 99,29 18.063 69,73 0,21 

áo 4.675 26,9 11,85 11.229 -1,09 0,13 

Phần Lan 290 -86,19 -1,1 4.307 120,97 0,05 

CH Séc 927 140,88 213,97 3.122 75,12 0,04 

Hy Lạp 615 -13,71 -23,65 2.429 -26,28 0,03 

Hunggary 622 234,08 16,65 1.333 31,95 0,02 

Slovakia 58 -51,76 -60,72 313 -58,4 0 

Hàn Quốc 209.251 -21,01 23,73 916.811 17,13 10,75 

Trung Quốc 79.320 -14,44 31,38 348.047 39,6 4,08 

Campuchia 21.131 -41,32 -5,22 112.199 18,4 1,32 

Đài Loan 13.138 -25,88 -14,3 62.520 -1,15 0,73 

Hồng Kông 14.982 -8,51 -9,27 62.478 0,43 0,73 

Indonesia 14.028 -20,16 11,01 52.893 28,9 0,62 

Thái Lan 10.389 -19,36 40,74 40.830 40,18 0,48 

Nga 15.954 129,59 -22,26 35.284 -31,86 0,41 

UAE 7.727 -21,64 12,27 28.901 13,38 0,34 

Philippin 7.960 32,18 -3,88 25.285 -2,71 0,3 

Braxin 3.499 -28,97 -9,41 17.965 4,66 0,21 

Bangladesh 4.085 -23,29 -9,84 16.516 -14,39 0,19 

ả Rập Xê út 5.085 11,34 17,85 15.527 0,12 0,18 

ấn Độ 3.970 -18,85 4,12 14.712 10,13 0,17 

Thổ Nhĩ Kỳ 3.963 -13,95 64,39 14.190 119,17 0,17 

Nam Phi 2.446 -23,85 23,21 9.651 12,61 0,11 

Na Uy 1.347 -19,47 43,28 7.873 22,72 0,09 

Achentina 1.634 -20,36 32,7 7.359 23,4 0,09 

Myanma 1.941 0,11 31,91 6.911 59,7 0,08 

Ixraen 1.263 10,16 66,9 6.023 7,98 0,07 

Panama 1.246 -34,29 -37,11 5.436 4,87 0,06 

Angôla 847 -63,14 82,59 4.039 185,01 0,05 

Thụy Sỹ 729 -42,63 -13,86 3.885 20,4 0,05 

Nigiêria 497 6,04 -33,85 2.534 -14,3 0,03 

Ai Cập 375 -54,76 -31,18 1.713 52,99 0,02 

Lào 623 49,96 75,66 1.484 -23,71 0,02 

Ukraina 534 374,17 53,16 1.085 57,91 0,01 
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Chủng loại xuất khẩu vải và hàng may mặc của Việt Nam 4 tháng năm 2018 
 

Mặt hàng 

T4/2018 
(USD) 

So 
T3/2018 

(%) 
So T4/2017 

(%) 

4T/3018 
 (1000 USD) 

So 
4T/3017  

(%) 
Tỷ trọng 

(%) 

Tổng 2.116.155 -8,70 13,87 8.532.165 14,49 100,00 
áo thun 515.618 -7,67 12,19 2.017.941 15,18 23,65 
Quần 348.020 -10,22 8,39 1.456.824 9,64 17,07 
áo Jacket 267.889 15,49 20,99 1.092.601 19,25 12,81 
Váy 148.361 -16,02 19,08 606.516 18,68 7,11 
Quần Short 122.226 -21,59 33,27 510.667 12,54 5,99 
áo sơ mi 121.387 -7,12 14,46 496.064 10,80 5,81 
Quần áo trẻ em 126.520 17,82 -0,97 473.321 3,46 5,55 
Đồ lót 121.792 -13,22 22,55 469.923 26,96 5,51 
Vải 97.744 -30,62 3,44 409.390 16,67 4,80 
Quần áo BHLD 40.025 -21,27 62,14 149.660 52,05 1,75 
Quần áo bơi 27.495 -27,25 16,14 134.805 27,43 1,58 
áo 13.461 -28,28 -58,12 93.605 -42,90 1,10 
Quần áo Vest 16.298 -45,44 0,71 91.713 22,47 1,07 
Găng tay 25.193 10,89 26,04 86.562 18,97 1,01 
Khăn bông 21.820 -5,88 28,19 77.707 21,20 0,91 
Quần áo ngủ 14.478 -14,29 35,67 61.212 68,33 0,72 
Hàng may mặc 10.395 -20,63 16,51 44.054 19,74 0,52 
áo len 5.796 -29,98 -25,08 33.985 -3,44 0,40 
Bít tất 9.058 10,09 47,80 31.782 26,34 0,37 
Màn 6.698 -14,54 -10,71 27.243 3,06 0,32 
áo Ghile 5.868 11,19 69,11 21.247 47,24 0,25 
áo Kimono 5.234 -3,26 5,38 17.600 -5,09 0,21 
Quần Jean 2.467 -10,78 -67,94 16.702 -2,92 0,20 
PL may 6.303 31,41 70,01 16.537 8,87 0,19 
áo đạo hồi 3.845 46,46 40,35 10.049 14,37 0,12 
Quần áo mưa 2.084 -20,89 -14,07 9.141 -15,15 0,11 
áo gió 239 -21,22 -29,41 1.410 3,76 0,02 
áo nỉ 365 113,52 48,15 1.308 -28,30 0,02 
Khăn 319 75,49 27,45 1.223 25,56 0,01 
Caravat 323 71,49 32,03 902 -13,23 0,01 
áo HQ 123 18,43 -36,20 560 -4,97 0,01 
Khăn bàn 14 -91,26 -59,22 333 63,84 0,00 

 
Top Doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc tiêu biểu tháng 4/2018 (1000 USD) 

 

Doanh nghiệp Kim ngạch Doanh nghiệp Kim ngạch 

CTY TNHH MAY TINH LỢI 44.328 CTY TNHH HANESBRANDS VN HUẾ 20.416 

TỔNG CTY CP MAY VIỆT TIẾN 41.798 CTY CP MAY SÔNG HỒNG 16.638 

CTY TNHH WORLDON (VN) 21.726 
CTY TNHH REGINA MIRACLE 
INTERNATIONAL VIỆT NAM 16.577 

CTY TNHH DỆT MAY ECLAT VN 20.496 CTY TNHH SAKURAI VIỆT NAM 16.528 

CTY TNHH HANESBRANDS VN HUẾ 20.416 CTY CP  - TCTY MAY BẮC GIANG 16.211 

CTY CP MAY SÔNG HỒNG 16.638 TỔNG CTY CP DỆT MAY HÒA THỌ 15.896 
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CTY TNHH REGINA MIRACLE INTERNATIONAL 
VIỆT NAM 16.577 CTY TNHH ESPRINTA (VIỆT NAM) 15.635 

CTY TNHH SAKURAI VIỆT NAM 16.528 CTY TNHH NOBLAND VIỆT NAM 14.897 

CTY CP  - TCTY MAY BẮC GIANG 16.211 CTY TNHH FASHION GARMENTS 2 14.358 

CTY TNHH MAY TINH LỢI 44.328 CTY TNHH CRYSTAL MARTIN (VN) 14.280 

TỔNG CTY CP MAY VIỆT TIẾN 41.798 CTY TNHH QUỐC TẾ CHUTEX 13.814 

CTY TNHH WORLDON (VN) 21.726 CTY TNHH PANKO VINA 13.800 

CTY TNHH DỆT MAY ECLAT VN 20.496 CTY APPAREL FAR EASTERN  13.236 

 
Top Doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc tiêu biểu 4 tháng 2018 (1000 USD) 

 

Doanh nghiệp Kim ngạch Doanh nghiệp Kim ngạch 

CTY TNHH MAY TINH LỢI 185.205 CTY TNHH PANKO VINA 56.910 

TỔNG CTY CP MAY VIỆT TIẾN 171.157 TỔNG CTY MAY 10 -  CTY CP 55.251 

CTY TNHH REGINA MIRACLE INTERNATIONAL 
VIỆT NAM 89.982 CTY TNHH FASHION GARMENTS 2 54.416 

CTY TNHH WORLDON (VN) 85.601 CTY TNHH EINS VINA 52.318 

CTY TNHH DỆT MAY ECLAT VN 81.490 CTY TNHH CRYSTAL MARTIN (VN) 51.968 

CTY TNHH HANESBRANDS VN HUẾ 80.549 CTY CP MAY XUẤT KHẨU HÀ PHONG 51.022 

CTY TNHH SAKURAI VIỆT NAM 71.221 CTY CP ĐTƯ VÀ TM TNG 48.877 

CTY CP MAY SÔNG HỒNG 68.246 CTY TNHH HAIVINA 46.213 

CTY CP  - TCTY MAY BẮC GIANG 63.087 CTY TNHH HANSOLL VINA (HSV.) 46.155 

CTY CP QUỐC TẾ PHONG PHÚ 62.312 CTY TNHH APPAREL FAR EASTERN  45.907 

CTY TNHH NOBLAND VIỆT NAM 60.166 CTY TNHH HANSAE VIỆT NAM 45.251 

TỔNG CTY CP DỆT MAY HÒA THỌ 57.911 CTY TNHH  HANESBRANDS VN 44.788 

CTY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM) 57.065 CTY TNHH TAV 44.612 
 (Nguồn: Trung tâm TTTM – Bộ Công Thương, số liệu ước mang tính tham khảo) 

 
Nhập khẩu bông của Việt Nam 5 tháng năm 2018 ước đạt 690 ngàn tấn, trị giá 1.269 triệu USD, 
tăng 22,1% về  lượng và 24,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Tính riêng tháng 5/2018 nhập 
khẩu bông của Việt Nam ước đạt 146 ngàn tấn, trị giá 275 triệu USD, tăng 18,8% về lượng và 
18,4% về trị giá so với tháng trước.  Giá bông nhập khẩu trung bình của nước ta 5 tháng 2018 ước 
đạt 1,839 USD/tấn, tăng 1,66% so với cùng kỳ năm 2017.  
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Nhập khẩu xơ, sợi của Việt Nam 5 tháng năm 2018 ước đạt 410 ngàn tấn, trị giá 956 triệu USD, 
tăng 13,1% về  lượng và 30,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Tính riêng tháng 5/2018 nhập 
khẩu xơ, sợi của Việt Nam ước đạt 96 ngàn tấn, trị giá 234 triệu USD, tăng 25,5% về lượng và 
29,2% về trị giá so với tháng trước. Giá xơ, sợi nhập khẩu trung bình của nước ta 5 tháng 2018 đạt 
2,333 USD/tấn, tăng 13,2% so với năm 2017. 
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Một số thị trường nhập khẩu xơ nguyên liệu trong 4 tháng năm 2018 

(Lượng: tấn, trị giá: nghìn USD, Đơn giá: USD/tấn) 
Thị trường 4T/2018 So 4T/2017 (%) 

Lượng Trị giá Giá Lượng Trị giá Giá 

Trung Quốc 32.581 48.099 1.476 67,2 80,3 7,8 

Đài Loan 28.550 39.547 1.385 14,9 27,8 11,2 

Thái Lan 21.842 29.604 1.355 31,3 38,8 5,7 

Hàn Quốc 14.546 23.011 1.582 22,5 31,1 7,1 

Indonesia 4.777 6.344 1.328 20,2 36,5 13,6 

ấn Độ 1.680 2.588 1.541 609,4 74,5 -75,4 

Nhật Bản 1.574 6.537 4.154 80,6 87,9 4,1 

Malaysia 1.299 1.726 1.329 16 31,6 13,4 

Hy Lạp 746 2.059 2.762       

Mỹ 656 2.651 4.042 -25,5 -22,5 4,1 

Đức 403 1.168 2.897 -49,7 -49,8 -0,2 

Bỉ 227 378 1.663 3.777,80 3.685,40 -2,4 

Singapore 145 1.724 11.870 -21,3 -17,7 4,6 

Hồng Kông 127 297 2.337 140,1 134,4 -2,3 

Sri Lanca 67 35 518 646,9 544,8 -13,7 

Hà Lan 30 517 17.199 12,5 17,8 4,8 

Braxin 21 19 890 -68,8 -66,9 6,2 

Anh 17 63 3.644 -73,2 -67,2 22,5 

 
Nhập khẩu vải của Việt Nam 5 tháng đầu 2018 ước đạt 5.129 triệu USD, tăng 14,5% so với cùng 
kỳ 2017. Tính riêng tháng 5/2018 nhập khẩu vải của Việt Nam đạt 1.355 triệu USD, tăng 23,2% 
so với tháng trước và 23,2% so với cùng kỳ 2017. 
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Tham khảo thị trường nhập khẩu vải nguyên liệu 4 tháng năm 2018  
 

Thị trường 
T4/2018 

(1000 USD) 

So 
T3/2018 

(%) 

So 
T4/2017 

(%) 

4T/2018 
(1000 USD) 

So 
4T/2017 

(%) 

Tỷ 
trọng 

4T/2018 
(%) 

Trung Quốc   617.444 55,5 14,4 2.002.952 15,5 53,7 

Hàn Quốc 177.495 3,7 7,9 669.270 10,3 18 

Đài Loan 140.968 -11,5 -3,6 513.347 2,5 13,8 

Nhật Bản 64.916 6,3 27,2 215.211 12,8 5,8 

Thái Lan 21.651 -24,2 15,1 89.555 29,6 2,4 

Hồng Kông 21.277 7,8 -14,1 73.734 -3,3 2 

Malaysia 8.206 11,2 147,9 29.281 98 0,8 

Italia 7.257 2,5 1,4 23.552 19,3 0,6 

ấn Độ 7.631 11,9 15,4 23.485 24,4 0,6 

Indonesia 5.465 13,1 -8,9 21.245 17,7 0,6 

Đức 4.177 -28,9 31 17.323 31,5 0,5 

Pakixtan 4.260 -2,6 17,8 15.615 -1,5 0,4 

Thổ Nhĩ Kỳ 3.279 -6,6 137,4 12.619 69,2 0,3 

Mỹ 2.249 -7,4 -2,7 7.942 -25,1 0,2 

Anh 1.374 88,5 32,9 3.889 59 0,1 

Pháp 788 7,4 -12,8 3.029 14,2 0,1 

Thụy Sỹ 795 66,2 280 1.679 252,4 0 

Singapore 366 -7 90,1 1.505 47,9 0 

Bỉ 210 -64,7 132,6 1.186 38,1 0 

Philippin 0 -100 -100 68 -81,6 0 

 

Nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may của Việt Nam 5 tháng đầu 2018 ước đạt 1,475 triệu USD, 
tăng 5,62% so với cùng kỳ 2017. Tính riêng tháng 5 năm 2018, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt 
may của Việt Nam ước đạt 356 triệu USD, tăng 14,77% so với tháng trước và 12,83% so cùng kỳ 
2017. 
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Thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày tháng 4 và 4 tháng 2018 
 

Thị trường 
T4/2018 

(1000 USD) 

So 
T3/2018 

(%) 

So 
T4/2017 

(%) 

4T/2018 
(1000 USD) 

So 
4T/2017 

(%) 

Tỷ 
trọng 

4T/2018 
(%) 

Trung Quốc   189.665 12,4 0,5 645.952 -2,09 40 

Hàn Quốc   66.792 17,9 1 226.161 -5,3 14 

Đài Loan   41.598 -13,2 -12,7 148.105 -11,11 9,2 

Mỹ   26.196 -32,8 -2 118.830 12,15 7,4 

Thái Lan   20.682 -18,3 10,5 82.711 11,45 5,1 

Nhật Bản   24.311 1,5 14,2 82.523 15,01 5,1 

Hồng Kông   22.680 11,9 6,6 74.417 6,96 4,6 

Italia   20.243 7,5 3,1 73.293 7,15 4,5 

Ấn Độ   11.199 -8,8 14,5 40.131 24,23 2,5 

Braxin   10.989 34,7 -18,2 32.828 -30,88 2 

Indonesia   5.600 -6,7 43,8 19.174 32,74 1,2 

Canada   1.501 -85,2 718,1 11.800 179,76 0,7 

Malaysia   2.316 -27,3 -1,8 10.934 7,33 0,7 

Đức   2.151 -8,9 -39,9 8.445 -31,38 0,5 

Achentina   1.175 -38,1 -72,3 7.679 -51,07 0,5 

Pakixtan   2.363 70,4 15,8 6.742 1,85 0,4 

Australia   1.947 -25 4 6.699 -19,15 0,4 

Anh   1.384 -23,4 8 5.174 31,25 0,3 

New Zealand   357 -75,6 -82,9 4.229 -50,31 0,3 

Tây Ban Nha   1.102 25,2 -10,2 3.015 -6,49 0,2 

Ba Lan   396 25,8 -14,8 2.239 1,6 0,1 

Hà Lan   302 -42,7 35,3 1.301 56,56 0,1 

Pháp   260 -43,7 -46,3 1.297 -41,6 0,1 

Singapore   244 44,7 110,3 735 28,99 0 

Áo   132 20,8 158,8 444 -32,82 0 

 
Tham khảo một số doanh nghiệp nhập khẩu nhiều NPL dệt may từ Nhật Bản 4 tháng năm 

2018  

Doanh nghiệp 
Trị giá 

(1000 USD) 
Doanh nghiệp 

Trị giá 
(1000 USD) 

Tổng Cty Cp May Việt Tiến  14.471 Cty TNHH Phú Thọ Matsuoka  3.713 
Cty May Mặc Quảng Việt  6.543 Cty Cp Vinatex Đà Nẵng  3.703 
Cty TNHH Crystal Martin (Việt 
Nam) 

 6.477 Cty TNHH Nomura Fotranco  3.676 

Cty TNHH Ykk Việt Nam  5.973 Cty Cp May Sài Gòn 3  3.622 
Tổng Cty Cp Dệt May Hòa Thọ  5.821 Cty TNHH Matsuya R & D (VN)  3.609 
Cty TNHH Samil Vina  5.768 Cty TNHH Msv  3.295 
Cty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật 
Texhong Ngân Hà 

 5.272 Cty TNHH Minh Anh - Gia Bảo  3.122 

Cty Cp  May Hưng Việt  4.850 Cty TNHH Mlb Tenergy  3.048 
Cty Cp Sản Xuất Hàng Thể Thao  4.670 Cty TNHH Việt Nam Wacoal  3.040 
Cty TNHH Youngone Nam Định  4.182 Cty TNHH Unimax Saigon  2.821 
Cty TNHH May Mặc Hoa Lợi Đạt   3.991 Cty TNHH Nomura Thanh Hóa  2.797 
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Xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 595 ngàn tấn, trị giá 1.628 
triệu USD, tăng 15,8 về lượng và 18,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Tính riêng tháng 
5/2018, xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam ước đạt 140 ngàn tấn, trị giá 386 triệu USD, tăng 
22,6% về lượng và 23,4% về trị giá so với tháng trước; tăng 33,3% về lượng và 37,8% về trị giá 
so với cùng kỳ 2017. Giá xơ, sợi xuất khẩu trung bình của nước ta 5 tháng đầu 2018 ước đạt 2,736 
USD/tấn, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2017. 

 

 
 

Tham khảo thị trường xuất khẩu xơ sợi của Việt Nam 4 tháng 2018 
 

Thị trường 

4 tháng 2018  so 4T/2017 (%) 

Tỷ trọng 
theo trị giá 

(%) 
Lượng 
(tấn) 

Trị giá 
(1000 USD) 

Đơn giá 
(USD/tấn) Lượng Trị giá 

Đơn 
giá 

Tổng 451.052 1.226.299 2.719 12,3 14,9 2,32 100 

Trung Quốc 230.677 646.036 2.801 5,36 8,99 3,45 52,68 

Hàn Quốc 53.074 132.038 2.488 13,73 16,82 2,71 10,77 

Thổ Nhĩ Kỳ 25.437 62.766 2.467 75,63 90,97 8,73 5,12 
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ấn Độ 11.987 45.803 3.821 21,54 23,07 1,26 3,74 

Thái Lan 14.521 35.821 2.467 17,48 35,01 14,92 2,92 

Bangladesh 8.624 32.899 3.815 17,65 28,56 9,27 2,68 

Braxin 13.220 31.659 2.395 64,45 43,58 -12,69 2,58 

Nhật Bản 6.299 23.766 3.773 9,72 7,17 -2,32 1,94 

Đài Loan 7.221 23.194 3.212 -22,57 -10,91 15,06 1,89 

Indonesia 6.822 22.626 3.317 38,1 35,07 -2,19 1,85 

Hồng Kông 6.157 22.163 3.600 -34,53 -34,15 0,58 1,81 

Malaysia 6.402 18.089 2.825 1,36 11,05 9,56 1,48 

Ai Cập 8.659 17.426 2.012 20,63 16,45 -3,47 1,42 

Pakistan 6.376 15.662 2.456 22,64 39,69 13,91 1,28 

Hoa Kỳ 11.001 13.737 1.249 171,7 139,03 -12,02 1,12 

Colombia 3.551 9.981 2.811 33,9 50,93 12,72 0,81 

Campuchia 3.329 9.055 2.720 13,93 24,85 9,59 0,74 

Philippin 2.754 6.234 2.264 -38,07 -35,23 4,59 0,51 

Italia 972 4.569 4.700 133,09 38,23 -40,7 0,37 

Anh 3.652 3.909 1.070 -38,06 -23,46 23,57 0,32 

 

Nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ từ một số nước chính 4 tháng 2018 

Nhà cung cấp 

Giá trị 
(Triệu. USD) 

Số lượng  
(Triệu M3) 

Đơn giá 
(USD/M3) 

So 3T 18/17 (%) 
Thị phần 

theo giá trị 
(%) 

T4/18 4T/18 T4/18 4T/18 T4/18 4T/18 TĐGT TĐSL TĐĐG 4T/17 4T/18 

World 8.022 33.665 4.993 20.569 1,61 1,64 5,23 5,03 0,18 100 100 

China 2.295 10.927 2.002 9.104 1,15 1,20 4,34 5,35 -0,96 32,74 32,46 

_ASEAN 1.816 7.253 760 2.891 2,39 2,51 5,31 3,57 1,68 21,53 21,54 

_W HEMI 1.284 5.113 613 2.409 2,09 2,12 3,79 4,32 -0,51 15,40 15,19 

Vietnam 978 3.997 438 1.608 2,23 2,49 6,18 3,59 2,50 11,77 11,87 

_CAFTA-DR 622 2.537 243 992 2,56 2,56 2,34 0,44 1,89 7,75 7,54 

_OECD 676 2.669 520 1.926 1,30 1,39 16,59 9,52 6,46 7,15 7,93 

India 707 2.673 462 1.797 1,53 1,49 2,21 6,95 -4,43 8,17 7,94 

_NAFTA 494 1.949 321 1.227 1,54 1,59 5,60 7,91 -2,14 5,77 5,79 

Bangladesh 461 1.878 221 851 2,08 2,21 2,90 3,79 -0,86 5,71 5,58 

Mexico 376 1.501 219 834 1,71 1,80 3,49 4,64 -1,10 4,53 4,46 

Indonesia 426 1.626 150 574 2,84 2,83 -1,19 -3,37 2,26 5,14 4,83 

_EU28 342 1.442 182 679 1,89 2,12 18,12 2,77 14,93 3,82 4,28 

_EU27 342 1.439 182 679 1,88 2,12 18,34 2,78 15,14 3,80 4,28 

Pakistan 237 928 218 858 1,09 1,08 5,58 5,47 0,10 2,75 2,76 

Honduras 182 741 76 311 2,40 2,39 -0,49 -7,80 7,93 2,33 2,20 

Cambodia 218 835 91 384 2,40 2,18 19,15 17,44 1,45 2,19 2,48 

El Salvador 136 586 58 253 2,35 2,32 -0,07 1,47 -1,51 1,83 1,74 

Sri Lanka 158 633 40 146 3,96 4,33 -6,55 -11,49 5,58 2,12 1,88 

Italy 137 594 32 123 4,23 4,83 22,51 2,67 19,32 1,52 1,76 

Turkey 155 567 77 294 2,01 1,93 24,04 20,48 2,96 1,43 1,68 

Nicaragua 123 514 47 190 2,61 2,71 9,12 6,24 2,71 1,47 1,53 

Jordan 118 462 24 91 4,87 5,10 14,72 14,40 0,28 1,26 1,37 

Guatemala 117 468 36 139 3,28 3,37 3,46 6,86 -3,18 1,41 1,39 
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Canada 118 449 102 393 1,16 1,14 13,34 15,60 -1,95 1,24 1,33 
_SUB-
SAHARA 104 382 30 109 3,46 3,51 22,45 26,94 -3,54 0,98 1,13 

Thailand 81 328 38 155 2,10 2,12 5,17 -3,34 8,81 0,98 0,97 

Egypt 83 340 28 117 2,91 2,89 20,36 34,52 -10,53 0,88 1,01 

Philippines 70 290 24 100 2,85 2,90 -1,52 -0,20 -1,32 0,92 0,86 

_CBI 79 275 32 113 2,48 2,44 -1,99 3,15 -4,98 0,88 0,82 

Haiti 79 274 32 112 2,48 2,45 -1,95 2,90 -4,72 0,87 0,81 

Korea, South 74 281 164 573 0,45 0,49 3,37 10,29 -6,27 0,85 0,83 

Dominican  63 221 26 96 2,40 2,30 2,23 9,90 -6,98 0,68 0,66 

Taiwan 49 197 70 253 0,70 0,78 -3,06 -10,03 7,74 0,64 0,59 

Peru 57 228 7 27 7,87 8,31 7,85 5,73 2,00 0,66 0,68 

Japan 37 157 26 103 1,42 1,53 5,44 3,21 2,16 0,47 0,47 

Portugal 37 155 17 71 2,18 2,19 20,23 -2,57 23,39 0,40 0,46 

Malaysia 28 118 14 50 2,07 2,34 -7,89 12,64 -18,23 0,40 0,35 

Germany 38 147 50 182 0,77 0,81 21,69 3,38 17,71 0,38 0,44 

Kenya 32 121 10 36 3,34 3,37 18,68 20,56 -1,56 0,32 0,36 

Lesotho 26 99 6 23 4,19 4,33 19,88 10,33 8,65 0,26 0,29 

France 24 102 12 38 2,06 2,66 17,55 3,16 13,95 0,27 0,30 
United 
Kingdom 20 81 5 23 3,72 3,53 11,96 -2,89 15,28 0,23 0,24 

Colombia 25 97 7 30 3,39 3,26 20,06 40,01 -14,25 0,25 0,29 

Israel 18 74 29 130 0,61 0,57 -17,25 -9,88 -8,18 0,28 0,22 

Hong Kong 13 65 7 30 1,88 2,15 9,36 5,27 3,88 0,19 0,19 

Romania 11 55 1 5 7,56 10,65 17,11 -17,60 42,13 0,15 0,16 

Belgium 12 51 4 15 2,75 3,36 -3,10 -8,37 5,76 0,16 0,15 

Madagascar 17 59 5 16 3,15 3,60 25,84 26,99 -0,91 0,15 0,18 

Burma 13 52 5 18 2,79 2,84 50,41 60,12 -6,07 0,11 0,15 

Mauritius 14 48 2 7 6,45 6,76 10,56 10,44 0,11 0,14 0,14 

Morocco 13 48 2 6 6,61 7,33 8,44 2,59 5,70 0,14 0,14 

Spain 9 42 9 31 0,97 1,36 9,36 -21,56 39,42 0,12 0,13 

Netherlands 10 39 6 26 1,82 1,52 16,99 -15,98 39,24 0,10 0,12 

Nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ từ Việt Nam 4 tháng 2018 

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

(USD/M4) So 4T 18/17 (%) 

T4/18 4T/18 Đơn vị T4/18 4T/18 T4/18 4T/18 TĐGT TĐSL TĐ ĐG 

Tổng 978,22 3.997,06 Mil. M2        437,71      1.607,72  2,23 2,49 6,18 3,59 2,50 

May 912,23 3.770,64 Mil. M2        298,66      1.212,76  3,05 3,11 4,05 2,21 1,79 

Dệt 65,98 226,42 Mil. M2        139,05         394,96  0,47 0,57 61,24 8,06 49,22 

11 1,70 4,53 Mil. M2            5,64           14,26  0,30 0,32 15,20 16,04 -0,72 

12 25,30 61,62 Mil. M2          97,37         242,15  0,26 0,25 4,20 -0,32 4,53 

14 38,99 160,27 Mil. M2          36,04         138,54  1,08 1,16 107,18 25,61 64,94 

30 394,14 1.605,63 Mil. M2        129,59         510,70  3,04 3,14 1,52 -2,51 4,13 

31 388,46 1.579,00 Mil. M2        121,35         477,23  3,20 3,31 1,84 -2,76 4,73 

32 5,68 26,63 Mil. M2            8,23           33,47  0,69 0,80 -14,45 1,25 -15,50 

40 6,22 27,75 Mil. M2            0,52             2,35  11,91 11,83 -12,25 -17,55 6,43 

41 6,19 27,70 Mil. M2            0,52             2,34  11,91 11,83 -12,34 -17,65 6,45 
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60 557,95 2.290,46 Mil. M2        302,62      1.076,44  1,84 2,13 10,69 6,93 3,51 

61 498,00 2.092,83 Mil. M2        172,20         716,83  2,89 2,92 6,75 6,16 0,56 

62 59,96 197,63 Mil. M2        130,42         359,62  0,46 0,55 81,71 8,51 67,46 

80 19,91 73,22 Mil. M2            4,98           18,23  4,00 4,02 -10,55 -2,37 -8,38 

81 19,59 71,11 Mil. M2            4,58           16,37  4,27 4,35 -12,58 -7,24 -5,76 

229 22,34 51,25 Mil. Kg.            6,60           15,80  3,39 3,24 -0,12 0,31 -0,43 

237 3,62 10,99 Mil. Doz            0,06             0,23  56,61 48,09 -20,28 -10,89 -10,54 

239 10,95 60,91 Mil. Kg.            0,46             2,79  23,88 21,81 -16,12 -4,42 -12,24 

333 0,77 6,64 Mil. Doz            0,00             0,03  242,68 208,20 15,91 25,15 -7,38 

334 2,70 11,07 Mil. Doz            0,02             0,08  140,56 142,08 24,71 29,16 -3,45 

335 4,14 34,81 Mil. Doz            0,03             0,26  120,22 135,26 -2,15 -4,89 2,89 

336 17,56 66,56 Mil. Doz            0,28             1,02  63,56 64,99 3,79 -5,62 9,97 

338 51,31 212,51 Mil. Doz            1,35             5,71  37,96 37,20 -0,18 5,32 -5,22 

339 88,22 335,75 Mil. Doz            2,70           10,13  32,65 33,14 2,78 1,82 0,95 

340 22,09 95,92 Mil. Doz            0,26             1,20  83,41 80,17 -0,25 -5,32 5,35 

341 10,52 37,77 Mil. Doz            0,19             0,67  56,77 56,51 20,46 16,32 3,56 

342 4,86 21,58 Mil. Doz            0,09             0,44  53,63 49,24 37,16 34,69 1,84 

345 0,11 2,09 Mil. Doz            0,00             0,02  119,54 91,69 -46,45 -56,04 21,81 

347 39,95 175,10 Mil. Doz            0,57             2,46  69,99 71,04 8,81 1,11 7,62 

348 82,50 342,55 Mil. Doz            1,58             6,46  52,25 53,03 0,31 -6,82 7,66 

350 2,00 8,84 Mil. Doz            0,05             0,22  38,37 41,03 -0,12 1,61 -1,70 

351 5,14 22,70 Mil. Doz            0,12             0,60  44,51 37,88 4,38 0,08 4,30 

352 37,31 117,58 Mil. Doz            3,11             9,90  12,00 11,87 -1,79 -10,26 9,44 

359 7,97 27,12 Mil. Kg.            0,45             1,44  17,76 18,86 -5,36 14,91 -17,64 

369 3,26 18,71 Mil. Kg.            0,15             0,74  21,20 25,39 -23,46 -27,79 5,99 

433 2,02 7,64 Mil. Doz            0,01             0,02  335,19 333,88 -14,75 -14,32 -0,50 

435 0,33 1,73 Mil. Doz            0,00             0,00  416,57 473,28 10,45 -35,75 71,90 

438 0,27 1,71 Mil. Doz            0,00             0,01  102,42 154,86 23,77 72,11 -28,09 

443 0,25 3,09 Mil. Nos            0,01             0,07  42,77 46,25 -57,58 -60,79 8,18 

447 1,62 6,17 Mil. Doz            0,01             0,03  202,76 200,48 -18,50 -17,82 -0,83 

459 1,15 4,30 Mil. Kg.            0,02             0,08  50,85 55,26 66,82 34,13 24,37 

620 2,22 8,04 Mil. M2.            5,64           21,67  0,39 0,37 40,42 -4,92 47,69 

631 4,27 15,27 Mil. Dpr            0,09             0,40  49,87 37,91 23,17 -0,57 23,88 

632 0,97 4,23 Mil. Dpr            0,19             0,84  5,12 5,02 39,07 112,15 -34,45 

633 6,57 27,62 Mil. Doz            0,09             0,26  74,71 104,25 41,85 41,33 0,36 

634 17,50 99,25 Mil. Doz            0,09             0,49  185,74 200,60 15,86 15,98 -0,10 

635 18,07 111,54 Mil. Doz            0,12             0,75  149,65 149,24 22,24 18,18 3,43 

636 65,26 253,48 Mil. Doz            0,95             3,78  68,96 67,13 7,34 7,73 -0,36 

638 41,33 172,71 Mil. Doz            0,67             2,86  61,93 60,31 11,68 8,56 2,88 

639 71,74 301,66 Mil. Doz            1,84             7,63  39,09 39,56 -3,90 -6,93 3,25 

640 7,86 35,66 Mil. Doz            0,09             0,43  87,22 82,23 7,95 18,75 -9,09 

641 30,41 129,06 Mil. Doz            0,66             2,65  46,15 48,67 3,23 8,89 -5,20 

642 12,11 41,95 Mil. Doz            0,18             0,69  67,78 61,21 -3,38 -12,18 10,02 

643 1,27 4,83 Mil. Nos            0,05             0,19  25,86 24,93 9,09 9,26 -0,15 

647 45,96 201,90 Mil. Doz            0,70             3,18  65,25 63,40 9,26 7,65 1,50 

648 60,17 259,62 Mil. Doz            1,00             4,45  60,41 58,29 -5,73 -21,70 20,39 

649 33,40 116,21 Mil. Doz            0,45             1,62  74,46 71,57 17,85 7,67 9,46 
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650 2,63 16,03 Mil. Doz            0,06             0,38  41,21 41,89 47,80 55,19 -4,76 

651 3,81 14,19 Mil. Doz            0,05             0,24  71,92 58,13 22,81 4,27 17,78 

652 19,86 67,75 Mil. Doz            1,18             4,23  16,79 16,00 45,43 39,77 4,05 

653 0,19 1,00 Mil. Doz            0,00             0,00  417,41 407,85 -60,94 -67,46 20,03 

654 0,33 2,08 Mil. Doz            0,00             0,01  288,84 360,90 -10,01 -7,59 -2,62 

659 49,25 198,42 Mil. Kg.            2,10             8,21  23,50 24,16 9,59 14,08 -3,94 

669 5,18 19,86 Mil. Kg.            1,85             6,87  2,80 2,89 13,94 9,98 3,60 

670 29,07 116,03 Mil. Kg.            1,76             6,97  16,50 16,65 255,56 237,17 5,45 

838 4,02 12,09 Mil. Doz            0,06             0,19  64,60 63,13 -36,43 -32,50 -5,82 

840 3,30 10,75 Mil. Doz            0,04             0,13  79,13 80,32 -20,97 -7,74 -14,34 

847 7,45 26,25 Mil. Doz            0,10             0,35  71,80 75,02 -5,91 -3,89 -2,10 

859 1,53 6,10 Mil. Kg.            0,06             0,27  24,34 22,94 0,81 -10,45 12,57 

(Vitas tổng hợp từ Otexa) 

Một số DN xuất khẩu điển hình hàng dệt may sang Mỹ 4 tháng 2018 (1000 USD) 

Doanh nghiệp 
Kim 

ngạch Doanh nghiệp 
Kim 

ngạch 
Cty TNHH Hanesbrands VN Huế 78.091 Cty TNHH S&H VINA 31.017 

Cty TNHH may Tinh Lợi 76.238 Cty TNHH HANSAE T N 30.577 

Cty TNHH REGINA MIRACLE 
INTERNATIONAL VN 

68.955 
Cty TNHH MAY THờI TRANG 
GIA PHú 

30.116 

Cty CP May Sông Hồng 56.435 
Cty TNHH Apparel Far Eastern 30.058 

Cty TNHH Dệt May Eclat VN 52.898 Cty TNHH POONG IN VINA 29.963 

Cty CP Quốc Tế Phong Phú 51.669 Cty TNHH Hansae TG 29.191 

Cty TNHH FASHION 
GARMENTS 2 

48.205 
Cty TNHH may mặc MAKALOT 
VN 

27.811 

Cty TNHH NOBLAND VN 46.635 Cty TNHH Worldon (VN) 27.706 

Cty TNHH Hansoll Vina (Hsv.) 44.695 Cty TNHH KISOO VINA 26.923 

Tổng Cty CP May Việt Tiến 43.338 Cty TNHH ESPRINTA (VN) 26.186 

Cty CP May Xuất Khẩu Hà Phong 41.957 Cty TNHH SHINWON 
EBENEZER Hà Nội 

25.411 

Cty TNHH TAV 37.284 
Cty Thương mại VINA 
KYUNGSEUNG 

24.802 

Cty TNHH EINS VINA 36.626 Cty CP sản xuất hàng thể thao 24.555 

Cty TNHH HANSAE VN 35.936 Cty TNHH YAKJIN VN 24.035 

Cty TNHH SHINWON 
EBENEZER VN 

33.771 
Cty TNHH May Thêu Thuận Phương 

23.955 

Cty TNHH Quốc tế Chutex 32.097 Cty CP may xuất khẩu Hà Bắc 23.163 

Cty TNHH HANESBRANDS VN 32.074 Cty TNHH COLLTEX (VN) 22.996 

Tổng Cty CP Dệt May Hòa Thọ 31.513 Cty TNHH NAM YANG DELTA 22.871 
Cty TNHH Crystal Martin ( VN) 31.494 Tổng Cty May 10 - Cty CP 22.597 

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

Nhập khẩu hàng may mặc của Australia từ một số nhà cung cấp chính 

Nhà cung cấp Năm 2017 
(1000 USD) 

So 2016 
(%) 

Thị phần 
2017 (%) 

Thị phần  
2016 (%) 

Thị phần 
2013 (%) 

Thị phần 
2017 so 

2013 (%) 

Tổng 6.202.639 4,86 100 100 100 

Trung Quốc 4.101.669 5,83 66,13 65,52 72,77 -6,64 

Bangladesh 572.919 -2,32 9,24 9,92 7,06 2,18 



Bản tin Kinh tế - Dệt May  Tháng 6/2018 
 

Hiệp hội Dệt May Việt Nam – VITAS          Trang 23 

Email: info@vietnamtextile.org.vn  website: http://www.vietnamtextile.org.vn 

Việt Nam 212.070 5,71 3,42 3,39 1,72 1,7 

Indonesia 207.153 4,62 3,34 3,35 2,03 1,31 

Ấn Độ 196.039 12,14 3,16 2,96 2,15 1,01 

Italia 114.390 18,2 1,84 1,64 1,55 0,29 

Campuchia 102.311 -0,39 1,65 1,74 1,04 0,61 

Sri Lanka 68.749 17,2 1,11 0,99 0,7 0,41 

Thái Lan 64.194 -4,86 1,03 1,14 1 0,04 

Thổ Nhĩ kỳ 59.900 -2,32 0,97 1,04 0,76 0,21 

Mỹ 51.613 0,92 0,83 0,86 1 -0,17 

Fiji 48.610 -12,54 0,78 0,94 1,05 -0,27 

Pakistan 40.680 24,59 0,66 0,55 0,47 0,18 

Anh 27.330 14,95 0,44 0,4 0,38 0,06 

Pháp 26.743 16,51 0,43 0,39 0,35 0,08 

Bồ Đào Nha 19.882 10,37 0,32 0,3 0,2 0,12 

Hồng Kông 19.725 -26,14 0,32 0,45 1,31 -0,99 

New Zealand 15.277 -3,58 0,25 0,27 0,43 -0,18 

Mexico 15.208 -4,88 0,25 0,27 0,2 0,04 

Romania 14.539 -7,61 0,23 0,27 0,2 0,03 

Malaysia 12.832 8,71 0,21 0,2 0,16 0,04 

Philippines 11.526 -16,94 0,19 0,23 0,25 -0,07 

Morocco 11.517 14,81 0,19 0,17 0,14 0,05 

Đài Loan 9.599 -8,2 0,15 0,18 0,27 -0,11 

Honduras 9.352 26,31 0,15 0,13 0,17 -0,01 

 

Chủng loại xuất khẩu hàng may mặc chủ yếu của Việt Nam sang Australia 3 tháng năm 2018  

Chủng loại 

3 tháng 
2018 

(USD) 

so 
3T/2017 

 (%) 

Tỷ 
trọng 

 (%) 

Chủng loại 

3 tháng 
2018 

(USD) 

so 
3T/2017 

 (%) 

Tỷ 
trọng 

 (%) 

áo Jacket 11.849.772 10,13 25,29 
Quần áo trẻ 
em 

1.018.925 -12,85 2,17 

Quần 9.170.100 13,98 19,57 
Quần áo 
BHLD 

796.887 -16,42 1,70 

áo thun 7.691.677 31,49 16,41 Hàng may mặc 659.660 75,60 1,41 

áo sơ mi 3.898.608 -0,95 8,32 Găng tay 651.262 95,21 1,39 

Váy 2.327.487 21,54 4,97 áo Ghile 469.153 868,40 1,00 

Quần Short 1.453.079 -19,78 3,10 Quần áo ngủ 435.634 2866,58 0,93 

Đồ lót 1.356.937 225,38 2,90 PL may 138.649 -0,47 0,30 

Vải 1.305.941 -51,16 2,79 Quần áo bơi 136.164 18,67 0,29 

Bít tất 1.205.414 -13,41 2,57 áo len 134.208 -26,86 0,29 

áo 1.091.361 4,72 2,33 Khăn bông 9.403 111,78 0,02 

Quần áo 
Vest 

1.055.010 164,52 2,25 Quần áo mưa 2.073 -96,96 0,00 
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Doanh nghiệp xuất khẩu điển hình hàng may mặc sang Australia 3 tháng năm 2018 

Doanh nghiệp 
Kim ngạch 
(1000 USD) Doanh nghiệp 

Kim ngạch 
(1000 USD) 

CTY TNHH YEN OF LONDON 2.760 CTY TNHH MEI SHENG TEXTILES VN 679 

CTY CP TEX- GIANG 1.806 CTY TNHH VINH NHƠN 669 

CTY TNHH JASAN VIỆT NAM 1.434 CTY  MAY EVER-GLORY  662 

CTY TNHH WORLDON (VIỆT NAM) 1.420 CTY TNHH ESPRINTA (VN) 607 

TỔNG CTY CP MAY VIỆT TIẾN 1.386 CTY TNHH  HANESBRANDS VN 597 

CTY TNHH SAKURAI VIỆT NAM 1.334 CTY TNHH UNICO GLOBAL VN 583 

CTY TNHH MAY TINH LỢI 1.186 TỔNG CTY MAY 10 -  CTY CP 556 

CTY CP 28 HƯNG PHÚ 1.086 CTY TNHH HAIVINA 513 

CTY TNHH MAY XUẤT KHẨU LÊ 1.016 TCTY ĐỨC GIANG - CTY CP 500 

CTY CP MAY TIỀN TIẾN 1.014 CTY TNHH LOGISTIK UNICORP VN 464 

TỔNG CTY MAY NHÀ BÈ - CTY CP 869 TCTY CP DỆT MAY HÒA THỌ 457 

CTY CP TM VÀ SX CN VIỆT AN  869 
CTY TNHH NAMYANG INTERNATIONAL 
VIỆT NAM 454 

CTY CP TM MAY VIỆT THÀNH 818 CTY TNHH ĐT  MAY MẶC HỒNG NGỌC 448 

CTY TNHH E-TOP VIỆT NAM 811 CTY TNHH L&M VINA 438 

CTY TNHH INDO - CHINE VIỆT NAM 804 CTY TNHH DỆT MAY ECLAT VIỆT NAM 431 

CTY TNHH UNIFORM MANAGEMENT 
SERVICES (VN) 718 

CTY TNHH APPAREL FAR EASTERN 
(VIETNAM) 411 

CTY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI 693 CTY CP SX HÀNG THỂ THAO 401 

Xuất khẩu mặt hàng váy của Việt Nam sang một số thị trường chính 4 tháng 2018 

Thị trường 

4 tháng 2018 4T2018 so 4T2017 (%) 
Tỷ trọng xuất 

khẩu (%) 

Lượng (cái) 
Trị giá 
(USD) 

Đơn giá 
(USD/cái) Lượng Trị giá Đơn giá 2018 2017 

Tổng 89.807.008 606.516.398 6,75 12,49 18,69 5,51 100 100 

Mỹ 68.212.598 442.162.947 6,48 16,42 20,42 3,44 72,9 71,85 

CPTPP 6.571.395 68.982.319 10,5 16,29 30,85 12,52 11,37 10,32 

Nhật Bản 3.760.694 47.562.193 12,65 50,66 50,02 -0,43 7,84 6,2 

Canada 1.363.020 12.455.645 9,14 -8,48 5,52 15,3 2,05 2,31 

Australia 353.339 3.021.829 8,55 8,1 25 15,63 0,5 0,47 

EU 7.079.888 44.580.361 6,3 -11,35 -7,06 4,84 7,35 9,39 

Anh 2.167.288 15.928.286 7,35 -3,12 -3,77 -0,67 2,63 3,24 

Tây Ban Nha 1.868.820 8.961.699 4,8 -14,72 -15,95 -1,44 1,48 2,09 

Đức 1.372.639 8.798.280 6,41 -12,89 6,91 22,72 1,45 1,61 

Hà Lan 445.083 4.260.503 9,57 -30,25 -10,67 28,08 0,7 0,93 

Hàn Quốc 2.841.979 21.533.712 7,58 3,84 17,33 12,98 3,55 3,59 

Trung Quốc 3.053.533 18.337.584 6,01 12,75 23,55 9,59 3,02 2,9 

Hồng Kông 243.316 2.779.290 11,42 47,64 14,79 -22,25 0,46 0,47 

Đài Loan 268.481 1.628.968 6,07 55,66 58,92 2,1 0,27 0,2 

Nga 156.472 1.565.703 10,01 -42,68 1,76 77,53 0,26 0,3 

UAE 143.743 1.049.772 7,3 46,02 88,29 28,95 0,17 0,11 
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Xuất khẩu áo thun của Việt Nam sang một số thị trường chính 4 tháng 2018 

Thị trường 

4 tháng 2018 4T/2018 so với 4T/2017 (%) 
Tỷ trọng xuất 

khẩu (%) 

Lượng 
(1000 cái) 

Trị giá 
(1000 USD) 

Đơn giá 
(USD/cái) Lượng Trị giá Đơn giá 2018 2017 

Tổng 507.336,50 2.016.578 3,97 10,5 15,1 4,16 100 100 

Mỹ 305.983,00 1.170.491 3,83 8,14 11,55 3,15 58,04 59,89 

CPTPP 79.942,20 324.395 4,06 15,89 19,26 2,91 16,09 15,53 

Nhật Bản 62.986,10 249.765 3,97 20,02 21,76 1,45 12,39 11,71 

Canada 9.675,60 41.392 4,28 5,45 14,51 8,59 2,05 2,06 

Australia 1.663,60 9.779 5,88 20,97 19,78 -0,98 0,48 0,47 

Mexico 1.540,80 7.192 4,67 -7,53 -7,16 0,4 0,36 0,44 

Singapore 1.647,60 6.958 4,22 18,69 41,17 18,95 0,35 0,28 

Malaysia 1.151,50 4.356 3,78 6,38 14,32 7,46 0,22 0,22 

Chile 1.102,40 4.083 3,7 -27,62 -14,65 17,93 0,2 0,27 

Hàn Quốc 37.903,70 180.659 4,77 18,49 16,58 -1,61 8,96 8,85 

EU 36.612,70 165.071 4,51 5,01 18,19 12,55 8,19 7,97 

Hà Lan 8.020,10 34.171 4,26 19,87 34,26 12,01 1,69 1,45 

Anh 7.204,80 33.039 4,59 -8,42 7,49 17,38 1,64 1,75 

Đức 7.005,90 32.362 4,62 -19,22 12,37 39,1 1,6 1,64 

Pháp 5.490,10 21.318 3,88 17,09 20,44 2,86 1,06 1,01 

Italia 2.574,10 14.977 5,82 31,47 11,82 -14,9 0,74 0,76 

Bỉ 2.360,90 12.567 5,32 17,49 14,17 -2,83 0,62 0,63 

Tây Ban Nha 2.263,70 10.051 4,44 6,41 10,87 4,2 0,5 0,52 

Trung Quốc 21.987,10 92.759 4,22 51,69 56,46 3,14 4,6 3,38 

Hồng Kông 3.809,10 17.179 4,51 -2,72 1,76 4,61 0,85 0,96 

Đài Loan 4.576,10 15.235 3,33 3 2,31 -0,67 0,76 0,85 

Nga 2.175,50 7.369 3,39 -53,66 -13,36 86,96 0,37 0,49 

Thái Lan 1.561,00 5.951 3,81 4,22 19,68 14,83 0,3 0,28 

Philippines 1.995,90 5.390 2,7 18,86 26,55 6,47 0,27 0,24 

UAE 1.156,80 5.247 4,54 -6,58 1,89 9,06 0,26 0,29 

 

 

HỘI VIÊN MỚI: 

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

1. Công ty TNHH AMW Việt Nam – Trụ sở chính đặt tại: Lô B33/II – B34/II Đường Khu 
2B, KCN Vĩnh Lộc, Bình Hòa Hưng B, Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh, Hoạt động chính:  
Sản xuất áo Blouse nữ: sản lượng 1.500.000 sản phẩm/ năm, Váy nữ các loại: 1.000.000 
sản phẩm/năm, Áo Jacket nữ: 500.000 sản phầm/năm.  
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2. Công ty TNHH VanLacck Asia – Trụ sở chính đặt tại: Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, 
Huyện Thanh Trì, Tp.Hà Nội. Hoạt động chính: Sản xuất áo sơ mi và mặt hàng may mặc: 
sản lượng 600.000 sản phẩm/năm. 

HOẠT ĐỘNG CỦA VITAS 

 Chủ tịch VITAS tham dự hội thảo về thị trường Australia 

Ngày 11/05/2018, tại TP HCM, Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) phối hợp với Tập đoàn IEC 
– Australia tổ chức hội thảo “Thúc đẩy XK hàng dệt may vào thị trường Australia trong bối cảnh 
CPTPP”. Mục đích của hội thảo nhằm giúp cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam có thêm một 
kênh thông tin đầy đủ khi muốn tiếp cận, mở rộng thị trường dệt may đầy tiềm năng của Australia 
– một trong 11 nước tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP). Phát biểu khai mạc, Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch VITAS nêu rõ, Australia là một 
trong 3 thị trường nhập khẩu dệt may lớn nhất trong khối các nước thành viên CPTPP. Tiềm năng 
phát triển xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào khối CPTPP nói chung và thị trường 
Australia nói riêng là rất lớn. Thị trường Australia và thị trường Hoa Kỳ có nhiều nét tương đồng, 
đó là điều thuận lợi cho các DN dệt may. Australia cũng là một trong những thị trường khó tính, 
đòi hỏi giá cạnh tranh, minh bạch và đảm bảo các yếu tố về môi trường trong sản xuất sản phẩm. 
Ông Giang cho biết, đã có 2 nước phê chuẩn Hiệp định CPTPP. Dự kiến các nước còn lại sẽ thông 
qua trong năm nay. VITAS sẽ tổ chức hội thảo chuyên sâu hơn để thông tin rộng rãi tới các DN về 
nội dung cũng như các yêu cầu của Hiệp định. Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần phải có 
nguồn lực tốt để quảng bá thị trường, có những đột phá trong giải quyết vấn đề về nguồn cung 
thiếu hụt và xây dựng chuỗi liên kết thì mới tận dụng được lợi ích của CPTPP cũng như các hiệp 
định thương mại tự do (FTA) khác. Trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động 
ngày càng sâu rộng đến các ngành, trong đó có dệt may, ông Giang đề nghị các DN cần có sự 
quan tâm, đầu tư vào công nghệ để nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng những yêu cầu khắt 
khe của khách hàng. Theo các chuyên gia cho biết, với những cam kết hội nhập trong Hiệp định 
thương mại tự do ASEAN – Australia – New Zealand (AANZFTA) được ký kết năm 2009, từ 
năm 2018 này Australia sẽ cắt giảm 90% các loại thuế nhập khẩu hàng hóa từ ASEAN và 100% 
dòng thuế sẽ được cắt giảm xuống 0% từ năm 2020. Đây là cơ hội tốt để các DN Việt Nam đẩy 
mạnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này. Bên cạnh đó, Hiệp định CPTPP cũng được kỳ vọng 
tạo cơ hội lớn cho quan hệ hai nước Việt – Australia sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. 
Tuy nhiên, để có thể mở rộng đầu tư kinh doanh và xuất khẩu vào Australia, DN Việt Nam cần 
tìm hiểu kỹ văn hóa của Australia, khảo sát trước nhu cầu tiêu dùng của thị trường cũng như đảm 
bảo chất lượng hàng hóa theo yêu cầu của đối tác nhập khẩu. 

 Tham gia Hội thảo về Phương án điều chỉnh  mức lương tối thiểu vùng 2019: Ngày 
30/05/2018, tại TP. HCM, VCCI đã tổ chức hội thảo về Phương án của Tổ chức đại diện người sử 
dụng lao động về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng 2019. Tham dự hội thảo có đại điện 
lãnh đạo VCCI, VP Tổ chức Lao động quốc tế ILO tại Việt Nam, đại diện các Hiệp hội doanh 
nghiệp (HHDN) trong nước và HHDN có vốn đầu tư nước ngoài. Ông Trương Văn Cẩm – Phó 
Chủ tịch kiêm TTK VITAS đã tham dự và phát biểu tại hội thảo. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao 
đổi về những căn cứ đề xuất của Tổ chức đại diện người sử dụng lao động về việc điều chỉnh mức 
lương tối thiểu vùng 2019, về đánh giá tác động của chính sách tiền lương tối thiểu đến hoạt động 
SXKD của DN, đồng thời kiến nghị sửa đổi một số quy định để thể chế chính sách liền lương theo 
cơ chế thị trường. Sau khi phân tích toàn diện các yếu tố tác động, đại diện các HHDN và VCCI 
đều thống nhất kiến nghị với Chính phủ không tăng tiền lương tối thiểu vùng năm 2019.  
ơ 

 Khai trương Trung tâm van Laack VTC: Đào tạo song hành tiêu chuẩn Đức, Khóa đào tạo 
nghề song hành chuyên ngành May mặc và Thời trang tại công ty van Laack Asia Vietnam: Ngày 
13/06/2018 tại trung tâm đào tạo nghề của công ty van Laack Asia Việt Nam đã diễn ra buổi Open 
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Day nhằm giới thiệu tới các bạn sinh viên thuộc 3 trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học 
công nghiệp dệt may Hà Nội và Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên tính ưu việt của khóa đào tạo 
nghề song hành theo tiêu chuẩn của Hiệp hội các Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức DIHK 
của CHLB Đức cũng như môi trường học tập mang tính thực tiễn cao ngay tại nhà xưởng của van 
Laack Asia và cách thức để được tham dự vào khóa đào tạo do công ty van Laack Asia, trường đại 
học bách khoa Hà Nội và phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (GIC/AHK Việt 
Nam) đồng tổ chức và thực hiện. Chương trình đào tạo ngành “Chuyên viên May mặc và Thời 
trang”. Học viên tham gia được tuyển chọn từ các sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Công nghệ 
May & Thời trang trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Hình thức đào tạo song hành lý thuyết do 
trường Đại học Bách Khoa Hà Nội phụ trách, phần thực hành do công ty TNHH van Laack đảm 
nhiệm. GIC/AHK Việt Nam sẽ là tổ chức tư vấn, thực hiện và kiểm tra chất lượng nội dung giảng 
dạy và học trong suốt khóa đào tạo cũng như tổ chức thi và chấm thi tốt nghiệp. Sau 2 năm đào tạo 
song hành, học viên ra trường sẽ được nhận bằng tốt nghiệp do trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 
cấp và chứng chỉ đào tạo nghề theo tiêu chuẩn của Hiệp hội các Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Đức (DIHK – CHLB Đức) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam cấp. 
Số lượng học viên khóa đầu tiên dự kiến là 50 học viên 
 

 Áp dụng chỉ số HIGG trong xây dựng thương hiệu ngành dệt may: Ngày 21/6 tại Hà Nội, Hiệp hội Dệt 
May Việt Nam, Liên minh May mặc bền vững (SAC) và Tập đoàn TAL tổ chức hội thảo “Áp 
dụng chỉ số HIGG trong xây dựng thương hiệu bền vững cho ngành dệt may Việt Nam”. HIGG 
Index là công cụ tự đánh giá mà không đòi hỏi xác nhận từ bên ngoài. HIGG Index với mục tiêu 
bền vững và phổ biến điểm chuẩn hiệu quả bền vững trong ngành công nghiệp là chỉ số tiêu chuẩn 
công nghiệp đáng tin cậy toàn cầu để đo lường và cải thiện tính bền vững trong ngành dệt may, 
giày dép và thời trang. Đây là chỉ số thể hiện đầy đủ minh bạch và có trách nhiệm về vòng đời sản 
phẩm. Đồng thời, đây cũng là công cụ báo cáo bền vững tiêu chuẩn được sử dụng bởi hơn 8.000 
nhà sản xuất và 150 nhãn hiệu toàn cầu. Hội thảo là cơ hội để các cơ quan Chính phủ, Viện nghiên 
cứu, trường đại học và nhiều tổ chức quốc tế, công đồng doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp 
FDI cùng nhìn nhận tầm nhìn chiến lược của ngành dệt may Việt Nam tới năm 2030-2035 và xa 
hơn. Qua khảo sát sơ bộ tại hơn 200 doanh nghiệp tại Việt Nam cho thấy, có gần 70% doanh 
nghiệp có biết và “nghe qua” chỉ số HIGG nhưng chỉ có 20,8% trong số đó đã từng thử áp dụng 
HIGG vào thực tiễn và chỉ áp dụng khi có sự yêu cầu của các nhãn hàng. Tỷ lệ doanh nghiệp Việt 
Nam tự bỏ tiền ra để áp dụng HIGG còn thấp hơn do chi phí còn khá cao. Tại hội thảo, ông Jason 
Kibbey- Giám đốc điều hành Liên minh May mặc bền vững đã chia sẻ tới các doanh nghiệp dệt 
may về việc áp dụng chỉ số HIGG trong thực tiễn để có được niềm tin của khách hàng, từ đó phát 
triển đơn hàng và gia tăng lợi nhuận và trách nhiệm xã hội. Ông Jason Kibbey cho biết, SAC thực 
hiện sản xuất bền vững với chuỗi cung ứng hơn 100 thành viên, chiếm hơn 1/3 ngành dệt may 
toàn cầu và chỉ số HIGG là công cụ đo lường tiêu chuẩn cần thiết. Bởi, các doanh nghiệp thực 
hiện mua nguyên liệu về sản xuất rồi bán thành phẩm xuất đi các nước Mỹ, EU đều cần có chỉ số 
này 

SỰ KIỆN SẮP TỚI 

 Triễn lãm Denimjean lần thứ 3 tại TP HCM   

Từ 27/06 – 28/06/2018, tại Trung tâm Hội nghị Riverside Palace, 360D Bến Vân Đồn, P. 1, Q. 4, 
TP. HCM, Công ty Balaji - Ấn Độ phối hợp với Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) sẽ tổ chức 
Triển lãm chuỗi cung ứng sản phẩm Denim lần thứ 3 tại Việt Nam. Dự kiến sẽ có hơn 40 công ty 
sản xuất kinh doanh denim của nhiều nước tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm. Triển lãm là 
thời điểm thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam và các nước có cơ hội tăng cường mạnh mẽ các 
mối quan hệ hợp tác đầu tư, kinh doanh trong chuỗi cung ứng DENIM. Việc các doanh nghiệp có 
mặt tại triển lãm để giới thiệu sản phẩm là rất cần thiết, góp phần tạo điều kiện giúp ngành dệt 
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may Việt Nam nói chung và chuỗi cung ứng DENIM nói riêng đạt được mục tiêu đã đề ra. Đây sẽ 
là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam và các nước đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường quốc tế, 
kết nối thêm được nhiều khách hàng, đối tác phù hợp và tin cậy.  

 Hội thảo Kỹ thuật Dệt May KITECH-VITAS lần thứ 4 tại TP. HCM: Trong ngày 27/06 – 
28/06/2018, Viện Công nghệ Công  nghiệp Hàn Quốc (KITECH) phối hợp cùng Hiệp hội Dệt 
May Việt Nam (VITAS) tổ chức Hội thảo Kỹ thuật Dệt May lần thứ 4 với chủ đề “Tăng tốc – Đổi 
mới” tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM. Hội 
thảo sẽ có 2 nội dung chính là Thiết kế thông minh và Nhà máy thông minh. Trong phần Thiết kế 
thông minh, các đại biểu sẽ được nghe và thảo luận những chủ đề: Xu hướng các loại vải chức 
năng, Quy trình tiêu chuẩn phát triển sản phẩm kỹ thuật số, Chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành 
thời trang. Trong phần Nhà máy thông minh, các chuyên gia sẽ trình bày và trao đổi về các chủ 
đề: Áp dụng 3D để tăng năng suất & hiệu quả truyền thôngl Máy may tự động cho Nhà máy may 
thông minhl Hệ thống cung cấp, lưu trữ thông minh cho nhà máy dệt. Trong khuôn khổ Hội thảo 
còn có Khu trưng bày giới thiệu loại vải mới đa chức năng và chương trình kết nối giao thương 
với các công ty đến từ Hàn Quốc nhằm chia sẻ cùng các doanh nghiệp Việt Nam nhiều giải pháp 
hiện đại mà doanh nghiệp Hàn Quốc đang triển khai áp dụng.  

 Đoàn doanh nghiệp dệt may đi Pháp tham dự hội nghị của Lectra và khảo sát thị trường: 
Theo Thư mời của Tập đoàn Lectra – Pháp, từ ngày 29/06 đến 07/07/2018, VITAS sẽ tổ chức 
Đoàn doanh nghiệp dệt may Việt Nam sang Pháp để tham dự hội nghị kết hợp khảo sát thị trường. 
Tại hội nghị của Lectra, các đại biểu sẽ nghe giới thiệu, trao đổi nghiên cứu và thực hành thử 
nghiệm những công nghệ, trang thiết bị hiện đại của Lectra theo các ứng dụng mới về công nghệ 
4.0, 3D, điện toán đám mây...Ngoài ra Đoàn sẽ khảo sát thị trường, tham quan một số địa danh 
văn hóa lịch sử của Pháp và Tây Ban Nha. Đây là cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp dệt may 
Việt Nam tìm hiểu và tiếp cận hiệu quả với thị trường này. Chi tiết xin liên hệ: Mrs Tuyết Mai – 
Phó TTK kiêm Trưởng VPĐD VITAS tại TP. HCM/ Tel.: 84-2866853449 / 0903309856/ email: 
thanhmai59@yahoo.com. 
 

 Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2018: Thực hiện Chương trình XTTMQG 2018 

được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 4838/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 

năm 2017, trong năm 2018 VITAS sẽ tổ chức các chương trình sau:  

1. Hội chợ "Sourcing at Magic": thời gian từ 9 – 20/8/2018 tại Las Vegas, Hoa Kỳ. Đây là 
Hội chợ lớn của Hoa Kỳ chuyên về hàng dệt may được tổ chức thường niên tại Las Vegas 
với sự tham gia của đông đảo các nhà nhập khẩu, bán lẻ Hoa Kỳ và các nước trên thế giới, 
diện tích trưng bày lên tới hơn 70.000 m2, có hơn 5.000 công ty tham gia trưng bày giới 
thiệu tới 20.000 dòng sản phẩm dệt may thời trang và số khách tham quan lên tới hơn 
120.000 lượt người. Năm 2018 là năm thứ 12 VITAS tổ chức đoàn tham gia hội chợ này. 
Hội chợ hứa hẹn mang đến những cơ hội hợp tác, mở rộng đơn hàng. Về chi phí: Nhà nước 
hỗ trợ một phần chi phí gian hàng và trang trí gian hàng. Doanh nghiệp tự trang trải chi phí 
cá nhân tham dự (vé máy bay, ăn ở, đi lại). Thông tin chi tiết xin liên hệ Ms. Nga, 
ngapt@vietnamtextile.org.vn, tel: 84-24-3936.1167, mobile 0978738868; Ms. Ánh: 
anhhn@vietnamtextile.org.vn, tel: 84-24-3936.4134, mobile: 0912300538.  
 

2. Hội chợ “Apparel Sourcing Paris”: thời gian từ 15 – 24/9/2018 tại Paris Le Bourget, 
Paris, Pháp. Đây là Hội chợ Quốc tế về Quần áo, Thời trang và Phụ kiện lớn tại Pháp, một 
trong những hội chợ hàng đầu Châu Âu của ngành công nghiệp dệt may. Hội chợ có diện 
tích trưng bày 12.000 m2, 542 công ty tham gia trưng bày và số khách tham quan là 12.929 
lượt người. Hội chợ được tổ chức đồng thời cùng với Texworld Paris - hội chợ lớn nhất thế 
giới về vải vóc và phụ liệu cho ngành công nghiệp may mặc. Về chi phí: Nhà nước hỗ trợ 
một phần chi phí gian hàng và trang trí gian hàng. Doanh nghiệp tự trang trải chi phí cá 
nhân tham dự (vé máy bay, ăn ở, đi lại). Thông tin chi tiết xin liên hệ Ms Thu, 
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thunth@vietnamtextile.org.vn, tel: 84-24-3936.1167, mobile 0934461618, Ms. Ánh: 
anhhn@vietnamtextile.org.vn, tel: 84-24-3936.4134, mobile: 0912300538 
 

3. Hội chợ Federal Trade Fair Textillegprom 2018 tại Liên bang Nga:Thời gian từ 16 - 
25/9/2018, tại Moscow - St. Peterburg, Đây là hội chợ lớn của Nga, trong đó chuyên đề về 
hàng dệt may là phần lớn, được tổ chức 1 năm hai lần tại Trung tâm Hội nghị Moscow, với 
sự tham gia của đông đảo các nhà nhập khẩu, bán lẻ Nga và các nước trên thế giới. Doanh 
nghiệp tham gia Hội chợ này sẽ có cơ hội giao lưu và hợp tác kinh doanh với các nhà nhập 
khẩu, bán lẻ hàng dệt may lớn của Nga, các nhà sản xuất hàng may mặc khác trong khu 
vực và trên thế giới, các nhà cung cấp nguyên phụ liệu và các nhà thiết kế thời trang trên 
các khu vực và Nga. Nhà nước hỗ trợ: 100% chi phí thuê gian hàng, 100% chi phí tuyên 
truyền quảng bá xuất khẩu, mời khách đến tham quan và giao dịch tại hội chợ. Chi phí 
doanh nghiệp phải trả khi tham gia chương trình: 100% các chi phí khác như xuất nhập 
cảnh, ăn, ở, đi, lại; 100% chi phí liên quan đến việc gửi hàng, phí sử dụng các dịch vụ tại 
hội chợ như phí dịch vụ thuê thêm thiết bị, thu dọn vệ sinh (phát sinh tại hội chợ nếu có)... 
Thời hạn đăng ký tham gia: trước ngày 31/05/2018. Chi tiết xin liên hệ: Mrs. Tuyết Mai/ 
Phó TTK kiêm Trưởng VP đại diện TP HCM / Tel: 84-28-66853449/ 0903309856/ email: 
 thanhmai59@yahoo.com; Mr. Nguyễn Thanh Bình. Tel: 0913925872/ email: 
binhngth41@yahoo.com; 

 
Hiệp hội Dệt May Việt Nam trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp tham gia các chương trình, 
Thời hạn đăng ký tham gia 10/7/2018. 

 
 Mời tham dự chương trình Vươn tới đỉnh cao của Tổ chức sáng kiến thương mại bền vững 

(IDH):  

- Tổ chức sáng kiến thương mại bền vững (IDH) là một tổ chức được thành lập vào năm 
2008 theo luật của Hà Lan với mục tiêu thúc đẩy và nhân rộng hoạt động thương mại bền 
vững thông qua việc xây dựng liên minh giữa các công ty hàng đầu trong nước thế giới, tổ 
chức xã hội dân sự, cơ quan chính phủ và các đối tác khác. 
 

- Để  thúc đẩy sự phát triển bền vững trong ngành Dệt may và Da giày, IDH đã triển khai 
chương trìnhVươn tới Đỉnh cao (Race to the Top - RTTT) – một sáng kiến hợp tác đa 
phương trong khuôn khổ Diễn Đàn Tăng trưởng Xanh Toàn Cầu (3GF), được đồng tổ chức 
bởi các đối tác trong khối nhà nước và tư nhân như Chính phủ Hà Lan và Đan Mạch, các 
nhãn hiệu lớn trên thế giới (GAP, NIKE, MARKS & SPENCER, LEVI STRAUSS & Co), 
các tổ chức quốc tế (Liên Hiệp Dệt May Bền Vững - SAC, IFC), các nhà sản suất 
(SAITEX) và các tổ chức dân sự xã hội (Better Work). Với tầm nhìn là cung cấp và cải 
thiện các lợi ích (kinh tế, xã hội, danh tiếng) cho ngành công nghiệp dệt may bền vững, 
người lao động và cộng đồng. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách cải thiện các yếu tố 
cơ bản cho các nhà sản xuất và các nhà máy để đầu tư vào sản xuất hàng may mặc bền 
vững, tạo ra hiệu quả về chi phí bằng các biện pháp can thiệp phối hợp và sáng tạo ở cấp 
quốc gia. Ngoài ra, IDH còn có Sáng kiến về xây dựng an toàn và cuộc sống (LABS), là 
sáng kiến khu vực mới nhằm xây dựng tính an toàn cho các nhà máy tránh rủi ro về cấu 
trúc, điện và cháy nổ thông qua đánh giá và khắc phục cũng như lắp đặt, phát triển và cung 
cấp các công cụ an toàn như an toàn về cứu hỏa và đào tạo sơ tán. LABS đang xây dựng 
dựa trên những kinh nghiệm của quốc tế để cải thiện an toàn về hỏa hoạn, điện và xây 
dựng toàn bộ chuỗi cung ứng. Điều này tạo ra lợi ích cho người lao động, nhà máy, thương 
hiệu và chính phủ bằng cách tăng cường an toàn cuộc sống. 

- Đầu năm 2018, VITAS và IDH đã ký kết hợp tác với mục tiêu đảm bảo tăng trưởng bền 
vững cho ngành dệt may của Việt Nam. Các doanh nghiệp tham dự dự án sẽ được xây 
dựng năng lực thông qua chương trình  tập huấn Nâng cao năng suất/ Sản xuất tinh gọn 
Lean & Gắn kết người lao động (P&E), huấn luyện cho nhà máy phương thức sản xuât 
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tiên tiến nhất nhằm tăng năng suất lao động, huấn luyện cho chuyền trưởng lắng nghe ý 
kiến công nhân, và công nhân biết cách phản ánh suy nghĩ của mình làm cho môi trường 
làm việc cởi mở và tốt hơn. Tư vấn sẽ đến trực tiếp nhà máy để thực hiện. Hai chương 
trình này sẽ được thực hiện trong 1 năm. 

- Hiệp hội Dệt May Việt Nam trân trọng kính mời các doanh nghiệp đăng ký tham gia vào 
dự án. Hiệp hội xin gửi kèm theo các thông tin giới thiệu về dự án và các chương trình liên 
quan. Đề nghị Doanh nghiệp quan tâm điền vào tờ thông tin (mẫu đính kèm) và gửi tới Ms. 
Mai Anh – quản lý chương trình: anhnguyen@idhtrade.org, hoặc Ms. Nga: 
ngapt@vietnamtextile.org.vn để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc và đăng ký tham gia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

QUÝ DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU QUẢNG CÁO TRÊN BẢN TIN vui lòng liên hệ: 

Ms Thu – Trưởng Ban Thông tin Truyền thông, Hiệp hội Dệt May Việt Nam 

Tel: 84-4-3936 1167 / 0934461618, email: thunth@vietnamtextile.org.vn 

Nội dung Bản tin Dệt may do Hiệp hội Dệt May Việt Nam tổng hợp từ một số nguồn tin chính 
thống trong và ngoài nước nhằm phục vụ mục đích tham khảo nghiên cứu nội bộ. Chúng tôi không 
chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp sử dụng các thông tin trên gây tổn thất đến bất kỳ hoạt 
động SXKD nào. Các thông tin nêu tại Bản tin trên hoàn toàn có thể thay đổi theo diễn biến của 
thị trường và Hiệp hội DệViệt  Việt Nam không có trách nhiệm  thông báo về những sự thay đổi 
này. 

 


