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1. THÔNG TIN NGÀNH                                                                                                                          

 

   Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch 

xuất khẩu dệt may của Việt Nam đạt 18,65 tỷ USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2021.  

Kết quả này là nhờ vận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tư do với 15 hiệp định có hiệu lực đã 

mở ra hành lang thị trường rộng mở với hàng dệt may Việt Nam; trong đó, một số hiệp định có ràng 

buộc về quy tắc xuất xứ như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP) thúc đẩy ngành công nghiệp dệt sợi trong nước phát triển vượt bậc trong 5 năm trở lại đây.  

XUẤT KHẨU DỆT MAY VIỆT NAM 6 THÁNG QUA CÁC NĂM 

 

 

Nguồn: Tổng Cục thống kê 

    
 

 

 

      Thắt chặt quy định về hàng dệt may xuất sang thị trường Châu Âu 

Giá tri Xuất Khẩu: (Tỷ USD) 

Tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước 
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         Ước tính, tăng trưởng doanh thu của các doanh nghiệp sản xuất dệt may tại Việt Nam sẽ giảm tốc trong 6 tháng 

cuối năm 2022 và năm 2023 

5 tháng qua, do giá sợi nhập khẩu bình quân tăng 10% so với cùng kỳ do giá bông và dầu tăng lên, cùng với 

chi phí logistic neo ở mức cao đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. 

Theo dữ liệu Sunsirs, giá sợi polyester và sợi bông ở Trung Quốc đều tăng từ 10% đến 18%, điều này dẫn đến 

chi phí vải tăng lên và ảnh hưởng đáng kể đến biên lợi nhuận gộp của các công ty sản xuất trong nước - đặc 

biệt là những doanh nghiệp có phần lớn đơn hàng FOB (chủ động từ nguyên liệu cho đến thành phẩm). 

Dự đoán doanh thu và biên lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng xấu nếu nền kinh tế Mỹ suy yếu hoặc áp lực lạm phát 

cao hơn xảy ra trong 6 tháng cuối năm 2022 và năm 2023, theo SSI Research. 

Ước tính tăng trưởng doanh thu của các doanh nghiệp sản xuất dệt may tại Việt Nam sẽ giảm tốc trong 6 tháng 

cuối năm 2022 và năm 2023. Lý do là bởi khách hàng đã rút ngắn thời gian đặt trước đơn hàng từ 6 tháng 

xuống 3 tháng (ngoại trừ kỳ nghỉ lễ trong quý IV) do lượng hàng tồn kho ở thị trường xuất khẩu ở mức cao và 

áp lực lạm phát.  Cùng với áp lực lạm phát, căng thẳng Nga – Ukraine chưa có hồi kết trong khi giá xăng dầu, 

chi phí vận tải biển liên tục tăng khiến chi phí sản xuất của doanh nghiệp đội lên, giá các loại nguyên liệu đã 

tăng gần 30% so với trước là những thách thức mà doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang phải đối mặt. 

Báo cáo nhận định toàn bộ chuỗi cung ứng hàng dệt may, từ nhà sản xuất đến nhà bán lẻ sẽ chịu tác động tiêu 

cực từ việc chi phí sợi, vải, logistic và nhân công tiếp tục neo ở mức cao do giá dầu tăng và sự cạnh tranh trên 

thị trường lao động. Biên lợi nhuận gộp của các công ty sản xuất trong nước tiếp tục bị thu hẹp. 

Biên lợi nhuận gộp của các công ty sản xuất trong nước tiếp tục bị thu hẹp. Tác động tiêu cực đến doanh thu và 

biên lợi nhuận có thể xảy ra nếu nền kinh tế Mỹ - thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam, suy yếu hoặc áp lực 

lạm phát cao hơn xảy ra trong 6 tháng cuối năm 2022 và năm 2023. 

 

XUẤT KHẨU DỆT MAY VIỆT NAM QUA CÁC NĂM 

 

Nguồn:  vneconomy 

 

http://baodautu.vn/doanh-nghiep-d3/
http://baodautu.vn/thoi-su-d1/
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CAM KẾT COPE26 – DỆT MAY VIỆT NAM KHÔNG ĐỨNG NGOÀI CUỘC CHƠI 

 

Tại Hội nghị tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc và biến đổi khí hậu (COP26), Việt Nam 

cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050. 

Ngành công nghiệp thời trang vốn "mang tiếng" là ngành gây ô nhiễm môi trường, đang nỗ lực 

không ngừng trong mục tiêu chiến lược phát triển bền vững. 

 

Hơn 250 thương hiêu thời trang lớn trên toàn cầu tiếp tục áp dụng các chứng nhận bền vững cho 

sản phẩm và nguyên liệu của họ và đồng thời cũng yêu cầu các nhà cung cấp tuân thủ chính sách 

có trách nhiệm với môi trường và đạt được các chứng chỉ có liên quan. Có thể kể tên một số các 

nhãn hàng tiêu biểu với số lượng lớn các nhà cung cấp tại thị trường Việt Nam như: ADIDAS, H&M, 

GAP, PUMA, NIKE, INDITEX. 

 

Giai đoạn 2021-2025, Adidas đặt mục tiêu tham vọng tăng 8-10% sản xuất và giảm 15% khí thải 

nhà kính cho từng sản phẩm của hãng. Trong mục tiêu tìm nguồn năng lượng tái tạo hãng giảm 

nồi hơi than tại các nhà cung cấp cấp 1 và cấp 2, khuyến khích sử dụng điện mặt trời mái nhà; 

giảm 40% sử dụng nước so với 2017 ở các nhà cung cấp cấp 2. Các nhà cung cấp của Adidas cần 

nỗ lực phấn đấu giảm thải và tiết kiệm năng lượng, Adidas đang trao đổi với 80% nhà cung cấp 

đạt tới mức tuân thủ level3- mức cao nhất trong ZDHC (MSRL)-Mức thải hóa chất nguy hiểm bằng 

không, cho 80% hóa chất dùng cho sản xuất đến năm 2025. Nguyên liệu bền vững trong may mặc 

của hãng yêu cầu chiếm khoảng 70% tổng trọng lượng của sản phẩm, tỷ lệ với phụ kiện tối thiểu 

là 50%... 

 

Chiến lược ba vòng của Adidas: xây dựng tương lai của sự bền vững của sản phẩm 

 

 
 

Nguồn: www.vietnamtextile.org.vn 

 

 

 

 

http://www.vietnamtextile.org.vn/
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2. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY 
 

 

 
 

Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 06/2022 của Công ty, doanh thu đạt 13.845.000 USD, đạt 103% so với 

cùng kỳ tháng 06/2021. Lợi nhuận sau thuế tháng 06/2022 đạt 809.000 USD đạt 85% so với cùng kỳ tháng 

06/2021.  

Mặc dù chi phí nguyên vật liệu đầu vào, chi phí xăng dầu và chi phí Logistic tăng mạnh trong những tháng đầu 

năm 2022 nhưng với nỗ lực gia tăng năng suất và cắt giảm chi phí, kết quả kinh doanh của Công ty đạt kết quả 

khả quan. Doanh thu lũy kế ước tính 6 tháng đầu năm 2022 đạt 91.252.000 USD tăng 13% so với 6 tháng cùng 

kỳ năm 2021 và đạt khoảng 51% so với kế hoạch năm 2022, lợi nhuận sau thuế ước tính 6 tháng đầu năm 2022 

đạt 5.213.000 USD tăng 2% so với 6 tháng cùng kỳ năm 2021 và đạt khoảng 48% so với kế hoạch năm 2022. 

Doanh thu 6 tháng 2022 đến từ 3 mảng chính trong đó sản phẩm may chiếm 77%, vải chiếm 15% và sợi chiếm 

6% tổng doanh thu. 
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THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU  

     Xuất khẩu 6T/2022 theo châu lục  

 

 

TCM xuất khẩu hàng dệt may đi nhiều nước lớn trên thế giới. Xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty sang 

Châu Á chiếm tỷ trọng cao nhất 53,7% trong đó thị trường Hàn Quốc chiếm 22,36%, Nhật Bản chiếm 18,86%. 

Tiếp đến là Châu Mỹ chiếm 39,3% trong đó thị trường Mỹ chiếm 30,5%, Canada chiếm 8,61%, Châu Âu chiếm 

6,5% trong đó thị trường Anh chiếm 5,74%.  

 

TÌNH HÌNH ĐƠN HÀNG 

Tính đến đầu tháng 7, Công ty đã nhận đủ đơn hàng cho Quý 3/2022 và đã nhận khoảng gần 70% 

đơn hàng cho kế hoạch Quý 4/2022.  

Nhằm hướng đến phát triển bền vững, xanh hóa ngành dệt may và đáp ứng yêu cầu của các nhãn 

hàng thời trang lớn, tại Thành Công, bên cạnh chú trọng đến phát thải môi trường, kiểm soát chất 

thải, hệ thống nước thải đầu ra, giảm tiêu thụ nguồn nước, nhiên liệu đầu vào, sử dụng hệ thống điện 

năng lượng mặt trời…Công ty chú trọng đâu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&BD) nhằm 

sản xuất những sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên,thân thiện với môi trường, sử dụng vật nguyên 

liệu tái chế…Trong thời gian qua, Công ty đã nhận được và cập nhật mới thời hạn hiệu lực của các 

chứng chỉ về môi trường (ISO 14001, Higg FEM), hóa chất (Oeko-Tex 100), nguyên liệu sản phẩm 

(GOTS, OCS, GRS) an ninh (GSV), trách nhiệm xã hội (WRAP SMETA, Better Work)… để đáp ứng tiêu 

chí và aucdit của khách hàng.  
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3. HOẠT ĐỘNG CSR 
 

Bên cạnh việc đầy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tạo việc làm cho cán bộ công nhân viên, 

mang lại hiệu quả tối ưu cho cổ đông, nhà đầu tư, Công ty cũng đã duy trì các hoạt động CSR tại TP.HCM 

và các địa phương nơi có các nhà máy Công ty đang hoạt động. Tổng số tiền cho hoạt động CSR 6 tháng 

đầu năm 2022 là 515.318.859 đồng cụ thể cho các hoạt động sau: 

STT CHƯƠNG TRÌNH 

GIÁ TRỊ ĐÓNG 

GÓP  

6 tháng đầu năm 
2022 

1 Chương trình bán hàng phi lợi nhuận cho CBCNV (Happy Mart) 73,000,000 

2 Bảo trợ các mái ấm (Sơn Kỳ, Thiên Ân, Huynh Đệ Như Nghĩa) 104,819,236 

3 Trao tặng học bổng hàng tháng cho con cán bộ công nhân viên…. 26,400,000 

4 
Hỗ trợ chi phí sinh hoạt, quà tết, BHYT... các gia đình khó khăn (Quận Tân 

Phú, Tỉnh Vĩnh Long…) 
88,661,805 

5 Tặng áo cho người nghèo, các tổ chức phi chính phủ… 65,436,930 

6 

Thăm, tặng quà cho Mái ấm Thiện Duyên và bà con khó khăn xã Bình Khánh, 

huyện Cần Giờ, Tp. HCM. Các hoạt động từ thiện tại các địa phương Quận 4, 

Xuân Thới Sơn – Hóc Môn, Trảng Bàng, Vĩnh Long  

92,406,088 

7 
Tặng áo (# 400 áo) cho bà con nghèo Huyện Cần Giờ và các cháu tại mái ấm 

Thiện Duyên 
19,600,000 

8 
Phối hợp với BQLKCN Vĩnh Long tặng 50 phần quà Tết cho hộ nghèo tại xã 

Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 
14,994,800 

9 

Đóng góp tham gia chương trình xây dựng Nông thôn mới theo vận động của 

Bộ tư lệnh TPHCM để xây dựng 1 căn nhà tình thương và hỗ trợ học bổng cho 

học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch Covid 19 tại xã Tân 

Phú Trung – Củ Chi 

30,000,000 

TỔNG CỘNG (VNĐ) 515,318,859 
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HOẠT ĐỘNG CSR CÔNG TY THÀNH CÔNG 
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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)  

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. 

 

 

 

 

Thông tin liên hệ:  

   Phòng Quan hệ nhà đầu tư 

   ir@thanhcong.com.vn 

http://www.thanhcong.com.vn/

