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1. THÔNG TIN NGÀNH                                                                                                                          

    TIÊU ĐIỂM 

Số liệu của Tổng cục Thống kê, xuất khẩu hàng dệt may VN 4 tháng đầu năm đạt gần 11,8 tỷ 

USD, tăng 21,6 so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu xơ sợi tăng 13,2%, đạt 1,9 tỷ USD. 

Thị trường ngành may được nhận định tương đối khả quan do các mặt hàng có thế mạnh của Việt 

Nam đều được các đối tác quay trở lại, đơn hàng dài, số lượng lớn. Xu hướng hiện nay các khách 

hàng đều muốn giảm bớt trung gian để làm trực tiếp với các đơn vị sản xuất nhằm giảm bớt chi 

phí.  

Đồng thời, với chính sách Zero Covid của Trung Quốc, nhiều khách hàng lo ngại sẽ ảnh hưởng tới 

nguồn cung, gián đoạn chuỗi cung ứng nên có xu hướng chuyển đơn hàng sang các nước lân cận 

và Việt Nam đang có lợi thế trong khu vực về ngành hàng dệt may. 

     THÁCH THỨC ĐÓN ĐỢI NGÀNH DỆT MAY  

Đa số doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng ngành hàng dệt may gia công cho các nhãn hàng lớn 

trên thế giới đã tiếp nhận những yêu cầu “xanh hóa trong sản xuất” như: Thực hiện trách nhiệm 

xã hội, môi trường và cắt giảm phát thải. Đây cũng là những tiêu chí để đánh giá năng lực cạnh 

tranh khi tham gia vào chuỗi cung ứng quốc tế. 

Rào cản lớn nhất hiện nay với các doanh nghiệp là khoản đầu tư lớn khi đầu tư máy móc, công 

nghệ. Tuy nhiên, không phải vì thấy khó mà dừng lại, vì nếu để mất khách hàng doanh nghiệp sẽ 

không thể duy trì hoạt động. Do đó, chuyển đổi theo hướng “xanh hóa” là vấn đề cấp bách của các 

doanh nghiệp.  

Liên quan đến việc "xanh hóa" ngành dệt may, theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, ngành dệt may 

đặt ra kế hoạch đến năm 2023, giảm 15% tiêu thụ năng lượng, 20% tiêu thụ nước. Đến năm 2030, 

chuyển đổi “xanh hóa” ngành dệt may Việt Nam, đồng thời, xây dựng được 30 thương hiệu mang 

tầm quốc tế. 

      

      THẮT CHẶT QUY ĐỊNH VỀ HÀNG DỆT MAY XUẤT SANG THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU 

Ủy ban châu Âu đang kêu gọi chấm dứt thời trang nhanh vào năm 2030, công bố rộng rãi các quy 

tắc thiết kế sinh thái có thể áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào trong tương lai, bắt đầu với hàng 

dệt may. 

Các quy tắc thiết kế sinh thái của EU, trong đó đặt ra các tiêu chuẩn về hiệu quả năng lượng cho 

nhiều loại hàng tiêu dùng, các nhà sản xuất có thể phải sử dụng một lượng nhất định hàm lượng 

tái chế trong hàng hóa của họ, hoặc hạn chế sử dụng các vật liệu khó tái chế.  

Các đề xuất này là một phần của kế hoạch "nền kinh tế tuần hoàn" của EU, nhằm mục đích làm rõ 

dấu ấn sinh thái của Châu Âu đối với tài nguyên thiên nhiên của thế giới. Việc mô tả một sản phẩm 

là “thân thiện với môi trường” hoặc “sinh thái” sẽ bị cấm nếu nhà sản xuất không thể chứng minh 

được.  

Nguồn: The Guardian 
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ TUẦN HOÀN DỆT MAY CỦA EU 

Ngày 30/3/2022, Uỷ ban Châu Âu đưa ra 4 đề xuất trong Thoả thuận xanh (European Green Deal) 

trong đó có Chiến lược phát triển bền vững và tuần hoàn cho dệt may. Một trong những mục tiêu đáng 

chú ý cho ngành dệt may trong tương lai được EU nêu trong Chiến lược nói trên là đảo ngược tình trạng 

sản xuất thừa và tiêu thụ quá nhiều quần áo: khiến thời trang nhanh trở nên lỗi mốt. 

Vì sao EU lựa chọn dệt may để xây dựng Chiến lược phát triển bền vững và tuần hoàn? 

Xét ở bình diện toàn cầu, sản xuất và tiêu thụ dệt may có tác động đáng kể đến môi trường. 

• Sản xuất trong ngành dệt may, bao gồm cả trồng bông, sử dụng khoảng 93 tỷ mét khối nước/năm 

và chiếm 4% lượng khai thác nước ngọt trên toàn thế giới. 

• 20% ô nhiễm nước công nghiệp toàn cầu là phát sinh từ các hoạt động xử lý hàng dệt nhuộm 

• Sản xuất hàng dệt may cũng tiêu tốn năng lượng để vận hành nhiều loại thiết bị, tạo ra hơi và nhiệt 

cho các quy trình xử lý. Ngành dệt may đã phát thải 3.3Gt khí CO2 quy đổi và chiếm 6,7% tổng 

phát thải của toàn cầu 

• Dự kiến đến năm 2030 tiêu thụ quần áo và giày dép tiếp tục tăng 63%, lên mức 102 triệu tấn. 

Mục tiêu trong Chiến lược phát triển bền vững dệt may của EU đến năm 2030: 

• Các sản phẩm dệt may được đưa vào thị trường EU sẽ có tuổi thọ cao, có thể sửa chữa, tái chế và 

được làm từ sợi tái chế, không chứa chất độc hại, được sản xuất vì quyền lợi xã hội và môi trường.  

• Người tiêu dùng được hưởng lợi lâu hơn từ hàng dệt may chất lượng cao giá cả phải chăng, thời 

trang nhanh không còn là mốt, các dịch vụ sửa chữa và tái sử dụng sẽ phát triển rộng rãi.  

• Các nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm về sản phẩm của họ trong chuỗi giá trị, kể cả khi chúng trở 

thành chất thải. Việc đốt và chôn lấp hàng dệt may được giảm đến mức tối thiểu. 

Nhà sản xuất, xuất khẩu dệt may Việt Nam cần chú ý điều gì? 

• Yêu cầu của các nhà mua hàng: nhấn mạnh các vấn đề như hiệu quả môi trường, sử dụng vật liệu 

tái chế, tìm kiếm các vật liệu hữu cơ hoặc bền vững, giảm tiêu thụ năng lượng và bảo tồn các nguồn 

tài nguyên không thể tái tạo như nhiên liệu hóa thạch và nước. 

• Nhận thức của người tiêu dùng: sẵn sàng trả cao hơn cho các sản phẩm dệt may bền vững, áp lực 

ngành phải đổi mới sáng tạo theo hướng sản xuất xanh. 

• Sản phẩm bền, tuổi thọ cao, giá có thể cao nhưng tổng cầu chung dệt may sẽ giảm, cụ thể với thị 

trường EU quy mô nhập khẩu lớn nhất thế giới, chỉ sau Mỹ, kim ngạch nhập khẩu dệt may hàng 

năm khoảng 150 tỷ USD từ các nước ngoài khối EU. 

• Nếu EU áp dụng các đề xuất trong Chiến lược dệt may này cho cả các nước xuất khẩu vào EU để 

tạo sự cạnh tranh bình đẳng với các nhà sản xuất dệt may tại EU, buộc các nhà sản xuất từ các 

nước thứ 3 trong đó có Việt Nam phải thay đổi tương tự  

• các nhà sản xuất/xuất khẩu may mặc của Việt Nam cũng đứng trước sức ép thay đổi nếu muốn 

xuất khẩu lâu dài vào EU. 

                                                     Nguồn: Vinatex 
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2. KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY 
 

  

 
 

Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 04/2022 của Công ty, doanh thu đạt 17.096.000 USD, tăng 21% so với cùng 

kỳ tháng 04/2021. Lợi nhuận sau thuế tháng 04/2022 đạt 834.000 USD tăng 1% so với cùng kỳ tháng 04/2021. 
Doanh thu tháng 04/2022 đến từ 3 mảng chính trong đó sản phẩm may chiếm 78%, vải chiếm 14% và sợi chiếm 
7% tổng doanh thu. 

Doanh thu lũy kế 4 tháng đầu năm 2022 đạt 64.362.000 USD tăng 19% so với 4 tháng cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận 
sau thuế 4 tháng đầu năm 2022 đạt 3.897.000 USD tăng 14% so với 4 tháng cùng kỳ năm 2021. 
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THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU 

 

 

TCM xuất khẩu hàng dệt may đi nhiều nước lớn trên thế giới. Xuất khẩu sang Châu Mỹ chiếm tỷ trọng cao 
nhất 49.9% trong đó thị trường Mỹ chiếm 33,18%, Canada chiếm 16.77%. Tiếp đến là Châu Á chiếm 43.8% 

trong đó Hàn Quốc chiếm 17,06%, Nhật Bản chiếm 15,24%, Trung Quốc chiếm 7.65%, Châu Âu chiếm 5.6% 
trong đó thị trường Anh chiếm 5.08% và Châu Phi chiếm 0.7%.  

TÌNH HÌNH ĐƠN HÀNG 

Hiện Công ty đã nhận đơn hàng đến Quý 3/2022 và đang 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 hoàn thành việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại nhà máy Vĩnh Long 2 và 
dự kiến đưa vào sử dụng vào tháng giữa cuối 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/nă 
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