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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam ước tính đạt trên 600 tỷ USD trong năm nay
Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, tính đến ngày 15/10, kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta đã đạt
trên 510 tỷ USD. Cán cân thương mại đã bắt đầu chuyển dần từ thâm hụt sang thặng dư thương mại kể từ quý
III đến nay và theo Cục Ngoại Thương (thuộc Bộ Công Thương), kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta có thể
vượt con số 600 tỷ USD trong năm nay, cũng như sẽ tiếp tục thặng dư thương mại cho đến cuối năm. Một trong
những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam là dệt may đã ghi nhận chỉ số sản xuất công nghiệp tăng mạnh
trở lại vào tháng 10 vừa qua so với những tháng trước đó. Ngoài ra, xuất khẩu hàng dệt may cũng đã ghi nhận
tăng trưởng dương trở lại so với cùng kỳ năm trước và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng tốc trở lại trong tháng 11 và
tháng 12 do đây là mùa cao điểm xuất khẩu hằng năm.
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* Chỉ số giá bông tại Trung Quốc dự báo giảm đáng kể trong những tháng cuối
năm nay khi các cơ quan quản lý kinh tế và tiền tệ của nước này bắt đầu có
nhiều chính sách kiểm soát giá bông, trong bối cảnh giá bông thế giới tăng vọt
lên mức cao nhất trong vòng 1 thập kỷ vừa qua, khiến cho người dân Trung
Quốc tìm cách tăng bán khi tình hình thời tiết bắt đầu lạnh giá. Bông là một
trong những loại hàng hóa mà Chính phủ nước này đang có nhiều biện pháp
kiểm soát sau than, quặng sắt. Ngoài ra, các vấn đề về năng lượng và điện của
Trung Quốc dự kiến được giải quyết nhanh trong thời gian tới cũng có nhiều
khả năng giúp giảm giá bông nhờ chi phí sản xuất giảm dần.
* Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam, tính đến thời điểm
hiện tại, chỉ có khoảng 10% nhà máy của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài
từ Trung Quốc có khả năng duy trì công suất hoạt động trên 85%, số còn lại
các doanh nghiệp vẫn đang chật vật tìm giải pháp do thiếu nhân lực làm việc
sau thời gian dài áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội tại các tỉnh thành
phía Nam. Rất nhiều doanh nghiệp trong ngành dệt may và da giày đang tồn
đọng nhiều đơn đặt hàng phải giao trong quý III và khó có thể tiếp nhận thêm
đơn hàng mới cho đến tháng 2 năm sau. Là ngành sử dụng nhiều lao động nhất
ở Việt Nam, các doanh nghiệp dệt may và da giày đang gấp rút tuyển dụng số
lượng lớn người lao động, khi vào thời điểm này năm ngoái, số lượng nhân lực
làm việc trong các doanh nghiệp dệt may là hơn 2 triệu người, hơn 1,4 triệu
người là lao động ngành da giày và khoảng 1,5 triệu người trong các ngành sản
xuất - dịch vụ có liên quan.
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