
KHỐI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Lầu 2, Tòa nhà 2/20 Cao Thắng, Q 3

Một phần ba số nhà máy sản xuất hàng dệt may phải tạm dừng hoạt động do biến chủng Delta
 Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) thống kê, hiện nay có khoảng 30% - 35% hay khoảng một phần ba 

số lượng nhà máy dệt may trên cả nước phải tạm dừng hoạt động do đợt bùng phát dịch bệnh bởi biến chủng 
Delta trong năm nay. Đặc biệt các doanh nghiệp dệt may vừa và nhỏ sẽ có nguy cơ phải đóng cửa trong thời gian 
dài khi không thể đáp ứng các quy định như “3 tại chỗ” để duy trì hoạt động sản xuất của mình. Hiện nay, tỷ lệ 
tiêm vaccine trên cả nước vẫn còn khá thấp, đặc biệt ở các vùng sản xuất trọng điểm khu vực Nam Bộ. Tính đến 
hết nửa đầu năm, xuất khẩu dệt may nói chung mới chỉ đạt khoảng 18,7 tỷ USD, trong khi mục tiêu xuất khẩu 
của cả năm 2021 là 39 tỷ USD.

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.
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DỆT MAY
*  Các doanh nghiệp dệt may nước ta đang đứng trước nguy cơ tuột mất 
nhiều đơn hàng vào các nước đối thủ như Bangladesh, Trung Quốc, Ấn 
Độ khi có đến 90% các doanh nghiệp dệt may khu vực trọng điểm phía 
Nam phải giảm hoặc tạm dừng hoạt động sản xuất, trong khi năng suất 
hoạt động của các doanh nghiệp phía Bắc cũng chỉ vào khoảng 70% - 
80% trong giai đoạn hiện nay. Một số doanh nghiệp tại Bình Dương mặc 
dù đã có đơn đặt hàng đến cuối tháng 12, tuy nhiên đang phải giải quyết 
nỗi lo về giá nguyên phụ liệu và cước phí vận tải tăng cao, song nếu dịch 
bệnh còn diễn biến phức tạp thì khả năng doanh nghiệp không thể đáp 
ứng các đơn đặt hàng này là rất lớn. 
*  Sau nhiều vấn đề liên quan đến bảo hộ lao động, đặc biệt là những biện 
pháp áp đặt thuế quan nghiêm trọng của EU đối với ngành xuất khẩu dệt 
may của Campuchia - vốn là ngành xuất khẩu chủ yếu của nước này, chiếm 
đến 74% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu - thì trong nửa đầu năm nay, nước 
này đã ghi nhận tăng trưởng mạnh đến 50% đối với các ngành khác không 
phải là dệt may. Theo đó, xuất khẩu các mặt hàng không tính hàng dệt may 
đạt gần 2 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm, tăng 50% so với cùng kỳ năm 
trước. Đây là điểm sáng của xuất khẩu Campuchia trong việc đa dạng hóa 
các ngành công nghiệp ở nước này. Các mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng tốt 
có thể kể đến như xe đạp và linh kiện, linh kiện điện tử, dây điện, phụ tùng 
ô tô…. Hoạt động đầu tư nước ngoài vào ngành dệt may của Campuchia đã 
giảm dần, các nước EU bắt đầu chuyển sang nhập khẩu quần áo và hàng 
dệt may khác từ các nước sản xuất trong khu vực châu Á như Việt Nam, 
Ấn Độ.
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