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1. THÔNG TIN NGÀNH                                                                                                                          

TIÊU ĐIỂM 

 Số liệu mới nhất của Bộ Công Thương, xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trong tháng 3 đạt 3,05 tỷ 

USD, tăng 48,3%, tương ứng tăng hơn 1 tỷ USD so với tháng trước. Tính chung, trong quý I/2022, trị 

giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 8,68 tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 

1,46 tỷ USD. Đây là mức tăng so với cùng kỳ cao nhất kể từ năm 2012 đến nay. 

 

Biểu đồ: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn trong Quý 1/2021 và Quý 1/2022 

 
Nguồn: Tổng cục Hải quan 

 

 Hàng dệt may: là nhóm hàng có đóng góp nhiều nhất tới 1,46 tỷ USD vào tăng xuất khẩu của cả 

nước trong quý I/2022 và có mức tăng so với cùng kỳ cao nhất kể từ năm 2012 đến nay. 

 

 Tính trong quý I/2022, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất từ Việt Nam với 

trị giá đạt 4,36 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 50,3% tổng trị giá xuất khẩu 

hàng dệt may của cả nước; tiếp theo là thị trường EU(27) với 896 triệu USD, tăng 31,4%; thị trường 

Nhật Bản với 771 triệu USD, giảm 2,9%; Hàn Quốc với 754 triệu USD, tăng 6,9%... 

 

Biểu đồ: Xuất khẩu hàng dệt may VN quý I các năm từ 2012-2022 
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Tổng cầu dệt may thế giới 

 

Tổng cầu dệt may 5 thị trường chính 

 

Source: Vitas and Trade map 

Thị phần của các nước xuất khẩu dệt may chính 

Source: Vitas and Trade map 
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Thị phần xuất khẩu dệt may tại thị trường Mỹ 

 

Source: Vitas and Trade map 

ẢNH HƯỞNG XUNG ĐỘT NGA - UKRAINA ĐẾN DỆT MAY THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 

Ngày 15-4 đánh dấu tròn 50 ngày kể từ lúc Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraina. Chưa ai có 

thể đoán được được kết cục của cuộc xung đột ngoại trừ một loạt tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới - 

trong đó có thị trường dệt may.  Nga và Ukraina đều là những đối tác thương mại truyền thống và quan trọng 

của Việt Nam tại khu vực Á - Âu. Xét về kim ngạch thương mại, Nga xếp ở vị trí thứ 1, Ukraina xếp ở vị trí thứ 

6. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Nga năm 2021 

đạt 5,5 tỷ USD tăng 13,8% so với năm 2020, trong đó hàng dệt may xuất khẩu sang Nga đạt 339 triệu USD. 

Đối với thị trường Ukraina, năm 2021, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 720,5 triệu USD (tăng 50,6% so 

với năm 2020), trong đó xuất khẩu hàng dệt may sang Ukraina đạt 8,7 triệu USD. Nhiều doanh nghiệp dệt may 

Việt Nam có đơn hàng xuất khẩu sang Nga đã chững lại do khâu vận chuyển. Hiện các hãng vận chuyển quốc tế 

đều từ chối nhận đơn hàng giao cho Nga, nên các lô hàng đến hạn giao cho khách hàng Nga chưa tìm được nhà 

vận chuyển. 

Người lao động được làm thêm không quá 60h/tháng 

Bộ luật Lao động năm 2019, có hiệu lực từ 01/01/2021 quy định số giờ làm thêm theo tháng không quá 40 giờ/ 

tháng và không quá 200 giờ một năm. Đối với các ngành đặc thù như dệt may, da giày, thủy sản, điện tử... số 

giờ làm thêm không quá 300 giờ 1 năm. Tuy nhiên dựa vào nhu cầu thực tế, tại phiên họp thứ 9, chiều ngày 

23/3, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt nhất trí thông qua Quy định người sử dụng lao động 

có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 200 giờ không 

quá 300 giờ 1 năm cho tất cả các ngành nghề. Nghị quyết vừa được thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/04/2022, riêng quy định về số giờ làm thêm trong một năm có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Như 

vậy, đối với ngành dệt may chỉ được nới giờ làm thêm theo tháng, còn giờ làm thêm theo năm vẫn giữ nguyên 

như quy định của Bộ luật Lao động 2019, mặc dù các Hiệp hội ngành nghề đặc thù đã kiến nghị đối với các 

ngành luật quy định không quá 200 giờ/năm thì nới thêm thành không quá 300 giờ/năm còn các ngành đặc thù 

luật quy định không quá 300 giờ/ năm thì tăng thêm không quá 400 giờ/ năm nhưng đã không được thông qua. 

Nguồn: Vitas 
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2. KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY 
 

 

 

Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 03/2022 của Công ty, doanh thu đạt 18.655.00 USD, tăng 26% so với cùng 

kỳ tháng 03/2021. Lợi nhuận sau thuế tháng 03/2022 đạt 1.376.000 USD tăng 55% so với cùng kỳ tháng 03/2021. 
Doanh thu tháng 03/2022 đến từ 3 mảng chính trong đó sản phẩm may chiếm 79%, vải chiếm 13% và sợi chiếm 

6% tổng doanh thu. 

Doanh thu Quý 1 năm 2022 đạt 47.266.000 USD tăng 19% so với cùng kỳ Quý 1 năm 2021, lợi nhuận sau thuế 
Quý 1 đạt 3.064.000 USD tăng 17% so với cùng kỳ Quý 1 năm 2021. 
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THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU 

 

 

TCM xuất khẩu hàng dệt may đi nhiều nước lớn trên thế giới. Tháng 03/2022, xuấtt khẩu của Công ty sang 
Châu Á chiếm 51% trong đó, thị trường Nhật Bản chiếm tỷ trọng cao nhất 23,43% tổng lượng hàng xuất 
khẩu, tiếp đến là thị trường Hàn Quốc chiếm 18,57%, Trung Quốc 3,36%, Việt Nam 2,91%. Xuất khẩu sang 
thị trường Châu Mỹ chiếm 38,4% trong đó Mỹ chiếm 25,74% và xuất khẩu sang thị trường Châu Âu chiếm 
10,5% trong đó Anh chiếm ưu thế 9,77%. 

TÌNH HÌNH ĐƠN HÀNG 

Hiện Công ty đã nhận đơn hàng đến Quý 3/2022 và chuẩn bị nhận đơn hàng cho Quý 4/2022. Công ty đã 
hoàn thành xây dựng nhà máy may Thành Công Vĩnh Long 2 với tổng mức đầu tư khoảng 12 triệu USD (Chưa 
bao gồm đất) với công suất khoảng 9 triệu sản phẩm/năm và đưa vào hoạt động 5 chuyền đầu tiên vào 
tháng 3/2022, góp phần đẩy mạnh sản xuất đơn hàng cho năm 2022, mang lại doanh thu, lợi nhuận cho 
Công ty trong thời gian tới. 

Công ty cũng đã và đang lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại nhà máy Vĩnh Long 2 và dự 
kiến hoàn thanh, đưa vào sử dụng vào tháng 5/2022 nhằm đám ứng tiêu chuẩn về môi trường đồng thời tiết 
kiện chi phí cho Công ty. Dự kiến chi phí tiết kiệm cho mỗi nhà máy tại Vĩnh Long khoảng 650 triệu đồng/năm. 
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3. HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 
 

THÔNG TIN CỔ PHIẾU TCM 
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Trong vòng 52 tuần, giá cổ phiếu TCM cao nhất là 104.353 đồng/cổ phiếu vào ngày 31/3/2021, giá thấp nhất là 
61.300 đồng/cổ phiếu vào ngày 25/01/2021. Trong tháng 03/2022, giá giao dịch cổ phiếu TCM giao động 11,52%. 

Vốn hóa thị trường của cổ phiếu TCM vào ngày 31/03/2022 khoảng 5.380 tỷ đồng, đứng thứ 2 trong các doanh 
nghiệp dệt may niêm yết sau Vinatex. Trong tháng 3 vừa qua, cổ phiếu TCM được các nhà đầu tư quan tâm và 
giao dịch với khối lượng trung bình 1.157.015 cổ phiếu/ngày. Tổng khối lượng khớp lệnh trong tháng 3 là 
26.230.600 cổ phiếu., TCM là một trong Top 3 cổ phiếu dệt may có tính thanh khoản tốt nhất thị trường trong 
vòng 1 năm qua. 

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG TCM 
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Ngày 15/4/2022, Công ty Cổ phần Dệt May Đầu tư Thương mại Thành Công tổ chức thành công Đại hội Cổ đông 

với sự tham dự của 33 cổ đông chiếm 83,44% cổ phần Công ty. Đại hội đã thông qua tất cả các nội dung với số 
phiếu đồng thuận cao gần 100%. Nội dung chính bao gồm: 

Tình hình hoạt động năm 2021 

Trong năm qua, kết quả kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng vì dịch covid 19 xảy ra, đặc biệt trong 6 tháng 

cuối năm. Tỷ lệ hoàn thành so với mục tiêu đề ra trong năm 2021 lần lượt là:  Doanh thu đạt 83,81%, tương 

đương 150 triệu USD. Lợi nhuận sau thuế đạt 49.53%, tương đương 10,8 triệu USD. 

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 

Doanh thu 4.182.924.941.000 đồng (177.996.806 USD) tăng 20% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế 

253.829.680.461 đồng (10.801.263 USD) tăng 88% so với năm 2021. 

Năm chiến lược chính để hiện thực hóa mục tiêu 2022 

Thứ nhất, xây dựng chuyền may đa nhiệm có cân nhắc mùa thấp điểm: chuyền may có thể chuyển đổi từ may 

sản phẩm từ vải đan kim sang vải dệt thoi vào mùa đơn hàng vải đan thấp điểm. 

Thứ hai, tái thiết kế quy trình kinh doanh (BPR: Business Process Re-engineering) Thực hiện tái thiết kế quy 

trình kinh doanh với toàn thể chuỗi giá trị của công ty với mục tiêu cải thiện năng suất bình quân đầu người của 

Thành Công, đơn giản hóa quy trình trao đổi thông tin nội bộ và giảm chi phí toàn công ty thông qua việc tìm 

kiếm nguồn nguyên phụ liệu giá canh tranh, kiểm soát tốt tiêu hao nguyên liệu ở các nhà máy, giảm tỉ lệ sản 

xuất lại đơn hàng bù, dự báo thị trường bông để có chiến lược mua bông hợp lý,  tích hợp hay làm mới hệ thống 

ERP… 

Thứ ba, hoạt động nghiên cứu phát triển và tiếp thị sản phẩm (Research & Business Development): Đẩy mạnh 

hợp tác giữa bộ phận R&BD và Viện nghiên cứu Dệt may Hàn Quốc KOTITI để phát triển các mặt hàng mới như 

sợi, vải tính năng, sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm từ nguyên liệu tái chế theo xu hướng của thị 

trường và nghiên cứu những sản phẩm mang lại giá trị cao. 

Thứ tư, ESG - chiến lược phát triển bền vững thông qua mục tiêu Môi trường - Xã hội - Quản trị: cải thiện quy 

trình nội bộ đáp ứng các yêu cầu về hóa chất từ khách hàng châu Âu, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời 

tại nhà máy may 2 tại Vĩnh Long cùng các cải tiến quy trình nội bộ khác theo định hướng giảm phát thải về môi 

trường. Phối hợp cùng các Hiệp hội VITAS, AGTEX và các tổ chức quốc tế WWF, IFC, IDS về phát triển bền vững 

và là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong việc phát triển bền vững, tuân thủ, minh bạch và công bằng 

trong tất cả giao dịch với các bên liên quan đồng thời xây dựng chính sách phù hợp để giữ chân NLĐ cũ và tuyển 

mới cho nhà máy VL#2 để sớm đi vào hoạt động tối đa công suất vào cuối năm 2022. 

Thứ năm, về dự án TC1 Công ty đang làm việc với các đối tác có kinh nghiệm về bất động sản tại Việt Nam và 

các cơ quan chức năng để xin giấy phép xây dựng. Trong điều kiện tình hình thuận lợi dự án dự kiến sẽ khởi công 

xây dựng vào cuối năm nay hoặc trễ nhất Quý 1 năm sau và sẽ bắt đầu mở bán căn hộ trong năm sau. 

Phương án chi trả cổ tức năm 2021, 2022: Trong năm 2021, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông trả cổ tức 

2021 tỷ lệ 25%, tuy nhiên do kết quả kinh doanh đạt 50% kế hoạch vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid nên tỷ lệ 

chi trả điều chỉnh thành 15% bằng cổ phiếu. Năm 2022 dự kiến sẽ trả cổ tức tỷ lệ 20%. 
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH TCM 

Đơn vị: Triệu đồng 
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Mời Quý Nhà đầu tư/Cổ đông tham khảo thêm công bố thông tin của 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG (TCM) trên 

Website: www.thanhcong.com.vn 

 

TCM – CÔNG BỐ THÔNG TIN 

 

Tất cả nội dung trong Bản tin chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các Nhà đầu tư/Cổ đông, tổ chức/cá nhân của 
TCM. TCM nỗ lực đảm bảo tính minh bạch, đầy đủ và chính xác về các thông tin được trình bày trong Bản tin. Tuy nhiên, 
những thông tin này không phải là lời chào mua/chào bàn cổ phiếu TCM, do đó, Nhà đầu tư/Cổ đông chỉ nên xem Bản tin 
này là một nguồn tham khảo và TCM miễn trừ trách nhiệm trước những trường hợp ngoài ý muốn khi có cá nhân khác sử 
dụng thông tin trên dưới bất kỳ mục đích nào. 
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