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1/ CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP (IIP)

Nguồn: TCTK, HOUSELINK tổng hợp
Nguồn: TCTK, HOUSELINK tổng hợp

Do ảnh hưởng của Covid-19, chỉ số IIP của ngành sản xuất da và các sản phẩm liên quan năm 2020 giảm (-2,4%) 
so với năm 2019. Tuy nhiên, trong 11 tháng năm 2021, chỉ số IIP của ngành này được cải thiện và tăng 4,4% so với 
cùng kỳ năm 2020. Mặc dù con số này vẫn thấp hơn mức trung bình của những năm trước Covid-19 (~ 8,6%), 
nhưng sản xuất giày da hiện nay đã được cải thiện hơn nhiều so với thời kì dịch bệnh bắt đầu xâm nhập và bùng 
nổ.

Vào năm 2021, chúng ta có thể thấy rằng chỉ số IIP của ngành sản xuất da và các sản phẩm liên quan giảm 
mạnh vào tháng 2, tháng 7 và tháng 8, là thời điểm Covid-19 trở nên nghiêm trọng hơn ở các tỉnh có nhiều Khu 
công nghiệp. Tuy nhiên, từ tháng 9 đến nay - tỷ lệ tiêm chủng đã tăng cao ở các tỉnh, thành phố, Chính phủ 
đã nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, qua đó giúp tăng cường giao thương và năng suất sản xuất hơn. 
Những con số này là tín hiệu đáng mừng cho ngành da giày Việt Nam, tuy nhiên điều này còn phụ thuộc nhiều 
vào tình hình dịch bệnh không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới.

CHỈ SỐ IIP, ĐƠN VỊ: %
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2/ SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT SẢN PHẨM GIÀY DÉP DA

Sản lượng giày, dép da giảm vào năm 2020 do dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến nhu cầu của các nước 
trên thế giới và tình hình sản xuất của các nhà máy tại Việt Nam, cũng như khiến chuỗi cung ứng bị đình 
trệ, gặp nhiều khó khăn. Năm 2021, sản lượng sản xuất đã được cải thiện rất nhiều, đạt con số cao hơn 
cả năm 2019 và đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2018. Đặc biệt sản lượng sản xuất giày, dép 
da năm 2021 tăng gần 10% so với năm 2020. Ngành da giày đang dần được phục hồi sau khi bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh.

Nguồn: TCTK, HOUSELINK tổng hợp
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GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU (ĐƠN VỊ: TRIỆU USD)

3/ TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU MỘT SỐ SẢN PHẨM 
DA GIÀY

Trước thời điểm dịch bệnh Covid-19, giá trị xuất khẩu một số sản phẩm trong ngày da giày đạt mức tốt với tốc 
độ tăng trưởng bình quân hơn 10% / năm. Tuy nhiên, đến năm 2020, khi dịch Covid-19 bắt đầu gây nhiều ảnh 
hưởng đến nhu cầu và chuỗi cung ứng của ngành, giá trị xuất khẩu túi, ví, vali, mũ, ô và xuất khẩu giày dép 
giảm mạnh so với năm 2019 (giảm 17% và 10% tương ứng). Năm 2021, mặc dù Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề 
bởi dịch bệnh nhưng nhu cầu từ các nước đang dần tăng trở lại và việc vận chuyển không còn khó khăn như 
trước, giá trị xuất khẩu cũng được cải thiện. Đặc biệt, giá trị xuất khẩu giày dép đang có dấu hiệu tăng trưởng 
tích cực trở lại.

Theo World Footwear Year Book 2021, Xuất xứ của hầu hết các loại giày dép xuất khẩu đều từ Châu Á. Mặc dù 
tỷ trọng của nó trong tổng sản phẩm thế giới đang giảm dần trong mười năm qua, nhưng xuất khẩu giày dép 
từ châu Á vẫn chiếm tỷ trọng lớn so với các khu vực khác. Trong đó, Việt Nam đứng thứ hai, chỉ sau Trung Quốc 
về xuất khẩu giày dép trên thế giới vào năm 2020.

 Nguồn: World footwear -Portuguese Shoes, HOUSELINK tổng hợp
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Nguồn: TCTK, HOUSELINK tổng hợp

Nguồn: TCTK, HOUSELINK tổng hợp
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Xếp hạng Quốc gia Đôi (Triệu) Thị phần trên thế giới

1 Trung Quốc 7402 61.1%

2 Việt nam 1233 10.2%

3 Indonesia 366 3%

4 CHLB Đức 301 2.5%

5 Thổ Nhĩ Kỳ 280 2.3%

6 Bỉ 243 2%

7 Ấn Độ 228 1.9%

8 Italy 165 1.4%

9 Hà Lan 162 1.3%

10 Tây Ban Nha 131 1.1%
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CHỈ SỐ TIÊU THỤ VÀ TỒN KHO NGÀNH SẢN XUẤT DA VÀ CÁC SẢN PHẨM 
CÓ LIÊN QUAN

CHỈ SỐ GIÁ XUẤT KHẨU GIÀY DÉP TĂNG TRONG NĂM 2021

4/ CHỈ SỐ TIÊU THỤ VÀ TỒN KHO 5. CHỈ SỐ CPI 

Chỉ số tiêu thụ của ngành sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng liên tục từ năm 2017 đến năm 2019. 
Cho thấy sức tiêu thụ của ngành này khá ổn định và có xu hướng tăng dần. Chỉ tính riêng năm 2020, chỉ số 
tiêu thụ giảm 1,9% so với năm 2019 do dịch bệnh Covid-19 khiến sản lượng sản xuất giảm và nhu cầu cũng 
giảm theo. Tuy nhiên, ngành này vẫn được đánh giá là ngành hấp dẫn khi sang năm 2021, chỉ số tiêu thụ tăng 
trở lại do sản lượng sản xuất đã dần hồi phục, hơn nữa nhu cầu cũng đang tăng dần sau khoảng thời gian 
giảm, đặc biệt là tâm lý tiêu dùng bù sau thời gian bị kiểm soát và hạn chế bởi dịch bệnh cũng giúp sức mua 
tăng trở lại.

Chỉ số tồn kho vẫn tăng qua các năm. Kể cả khi tốc độ tăng trưởng năm 2020 thấp hơn trước nhưng đã phục 
hồi vào năm 2021 với chỉ số tồn kho tăng 10,2% so với năm 2020. Số liệu này cho thấy hoạt động sản xuất da 
và các sản phẩm liên quan vẫn đạt mức ổn định, không quá bị ảnh hưởng ngay cả trong tình trạng Covid-19.

Chỉ số CPI xuất khẩu giày dép năm 2021 tăng mạnh so với các năm sau khi giảm liên tục từ năm 2018 đến năm 
2020. Chỉ số CPI nhập khẩu nguyên vật liệu giảm vào năm 2020 nhưng đã tăng trở lại vào năm 2021, tuy nhiên 
mức tăng không đáng kể. Ngành da giày Việt Nam vẫn phải nhập khẩu nguyên phụ liệu tới 60%. Chỉ số CPI 
nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may và giày dép tăng trở lại trong năm 2021 có thể dẫn đến tăng giá thành 
sản phẩm.

Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp
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THEO SỐ LƯỢNG DỰ ÁN

DỰ ÁN ĐĂNG KÝ MỚI FDI THEO QUÝ NĂM 2021 DỰ ÁN FDI TĂNG TRONG QUÝ 3/2021
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1/ CÁC DỰ ÁN FDI CẤP MỚI TRONG NĂM 2021

Trong báo cáo này, chúng tôi tập trung vào các dự án FDI được cấp phép mới với 
giá trị vốn đăng ký từ 2 triệu USD trở lên (tương đương 46 tỷ đồng) vào năm 2021.

CÁC DỰ ÁN DA GIÀY TẬP TRUNG CHỦ YẾU Ở MIỀN TRUNG VÀ MIỀN NAM

Trong số các dự án FDI được cấp phép mới về da giày, hơn 90% các dự án tập trung 
tại khu vực miền Nam và miền Trung. Tại miền Bắc, có rất ít dự án trong ngành lựa 
chọn khu vực này để đầu tư năm 2021. Dựa trên biểu đồ dưới đây, về số lượng dự 
án, chúng tôi thấy rằng có tương ứng 50% và 44% số dự án có vị trí ở miền Nam và 
miền Trung. Tuy nhiên, miền Trung thu hút khoảng 72% vốn đầu tư, 26% vốn đầu tư đổ 
vào miền Nam. Nhiều dự án quy mô lớn đã chọn miền Trung là vị trí lý tưởng.

Trong năm 2021 ngành da giày đã ghi nhận số liệu đặc biệt: số lượng dự án đăng ký mới tại Q.3 cao hơn nhiều so với các quý còn lại. Mặc 
dù quý 3 được ghi nhận là thời điểm dịch Covid-19 ảnh hưởng nhiều nhất đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Và vốn đăng 
ký có xu hướng tăng liên tục từ Q.2 đến Q.4 trong năm nay. Mặc dù các dự án chủ yếu đăng ký chỉ trong tháng 7 và đầu tháng 8 (thời điểm 
chưa đạt đỉnh dịch ở miền Nam) nhưng theo chúng tôi, Việt Nam vẫn được coi là lựa chọn lý tưởng của các nhà đầu tư vào ngành này 
ngay cả trong thời điểm dịch bệnh Mặc dù đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 (từ cuối tháng 4/2021) đã đẩy nhiều doanh nghiệp 
da giày vào tình thế khó khăn và nhiều công ty phải giảm công suất sản xuất, thậm chí ngừng sản xuất, trong khi chi phí tăng cao, nguồn 
lao động không đủ đáp ứng. Nhưng hầu như họ vẫn khẳng định sẽ không rời Việt Nam và sẽ tiếp tục kinh doanh tại đây. Các dự án da giày 
giảm ở Q.4 nhưng xét theo từng vùng miền, các dự án đầu tư vào miền Trung tăng nhiều ở Q.4 và giá trị vốn đăng ký cao nhất. Đây là dấu 
hiệu cho thấy các dự án vẫn có xu hướng tăng trong thời gian tới.

Nguồn: HOUSELINK

Nguồn: HOUSELINK
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NĂM 2021, VỐN ĐẦU TƯ TỪ CÁC CÔNG TY TRUNG QUỐC 
CHIẾM NHIỀU NHẤT TRONG SỐ CÁC DỰ ÁN FDI CẤP MỚI

LOẠI DỰ ÁN 
(THEO SỐ LƯỢNG)

Tại Q.3, số lượng dự án thuê RDF tăng đột biến, nhưng sang Q.4, các dự án thuê đất quay trở lại khi Việt Nam 
quyết định áp dụng chiến lược sống chung với dịch Covid-19, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế. Cùng với đó 
là sự sụt giảm về số lượng dự án RDF cho thấy chủ đầu tư vẫn có xu hướng thuê đất để sản xuất kinh doanh, 
nhưng trong tương lai khi RDF của các khu công nghiệp dần được hoàn thiện, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho 
khách hàng, thị trường cho thuê RDF có thể trở nên sôi động hơn trong ngành này và đây là phân khúc sản phẩm 
cực kỳ tiềm năng để thu hút các nhà đầu tư trong ngành Da giày.

Năm 2021, các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư nhiều dự án nhất và rót lượng vốn đầu tư lớn nhất vào Việt 
Nam trong lĩnh vực da giày, tiếp theo là Đài Loan và Hàn Quốc. Các quốc gia khác đã đầu tư vào Việt Nam 
như: Hồng Kông và Hoa Kỳ. Trong đó, Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc đều có các dự án quy mô lớn.

DỰ ÁN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN ĐANG LÀ XU HƯỚNG VÀ CẢ MIỀN BẮC, MIỀN NAM NHƯNG Ở MIỀN 
TRUNG VẪN LÀ THUÊ ĐẤT

Trong ngành Da giày, xu hướng thuê nhà xưởng xây sẵn (RDF) và thuê đất không có nhiều sự khác biệt. Xu hướng 
thuê RDF được thể hiện rõ trong việc đầu tư vào ngành Da Giày đặc biệt là ở miền Bắc (với 100% dự án là thuê 
nhà xưởng xây sẵn) và miền Nam (50%) vì sự đa dạng trong việc lựa chọn nhà xưởng. diện tích, các khu chức 
năng, việc lắp đặt máy móc sản xuất và có thể đi vào hoạt động trong thời gian ngắn, thuận lợi về hỗ trợ và ưu 
đãi pháp lý của từng Khu công nghiệp và giá thuê đất ở các khu vực này cao hơn nhiều so với miền Trung. Mặc 
dù lượng vốn rót vào thuê RDF không lớn và hầu hết là các dự án vừa và nhỏ dưới 5 triệu USD, nhưng cũng có 
một số dự án có vốn đầu tư lớn như: Nhà máy sản xuất giày dép của Wellina Việt Nam, Nhà máy sản xuất Jiawei 
của Jiawei Việt Nam, v… v…
Ở miền Trung, nơi có quỹ đất dồi dào và chính quyền ban hành nhiều ưu đãi đầu tư, trình độ lao động được 
nâng cao đã giúp thu hút nhiều nhà đầu tư xây dựng nhà máy tại đây.

Nguồn: HOUSELINK

Nguồn: HOUSELINK
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Nguồn: HOUSELINK

TOP DỰ ÁN FDI CẤP MỚI NGÀNH DA GIÀY

Dự án Loại dự án

MỞ RỘNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG 
CÁC SẢN PHẨM GIÀY DÉP VIET GLORY

Thuê đất

NHÀ MÁY SẢN XUẤT BÁN THÀNH PHẨM 
CỦA GIÀY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TAE KWANG 
VINA INDUSTRIAL - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK

Thuê đất

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIA CÔNG GIẦY DÉP 
XUẤT KHẨU (ADIANA) Thuê đất

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIA CÔNG GIẦY DÉP 
XUẤT KHẨU WELLINA VIỆT NAM

Thuê nhà xưởng

NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG GIẦY DÉP 
XUẤT KHẨU VENUS VIỆT NAM

Thuê đất

11

TOP 5 TỈNH THÀNH THEO THEO TỔNG VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2021 (DỰ ÁN FDI)

Nguồn: HOUSELINK

TOP TỈNH THÀNH THU HÚT ĐẦU TƯ

Thanh Hóa

Nghệ An

Đăk Lăk

Bình Phước

Đồng Nai
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Tên dự án

Loại nguồn vốn

Loại dự án

Quy mô dự án

Địa điểm

Nhà đầu tư

Nhà thầu P.E.B

Người liên hệ

FDI

Dự án công nghiệp - Nhà máy

Diện tích xây dựng: 120,000m2

Khu công nghiệp Mộc Bài Việt Nam, Tây Ninh

Taekwang vina moc bai jsc. 

Truong Khoi Nguyen
tkn@pebsteel.com.vn

TAEKWANG VINA MOC BAI (LEED SILVER CERTIFICATE)

Tên dự án

Loại nguồn vốn

Loại dự án

Quy mô dự án

Địa điểm

Nhà đầu tư

Nhà thầu P.E.B

Người liên hệ

FDI

Dự án công nghiệp - Nhà máy

Diện tích xây dựng: 100,000m2

Khu công nghiệp Chơn Thành, Bình Phước

Beesco vina vietnam co., Ltd

Truong Vi Cuong
tvc@pebsteel.com.vn

BEESCO VINA VIET NAM

CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP PEB

CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP PEB

https://pebsteel.com/vi/

https://pebsteel.com/vi/

Tên dự án

Ngành công nghiệp

Quy mô dự án

Địa điểm

Nhà thầu kết cấu thép

Sản xuất giày

31,690 m2    1448 tấn

Khu công nghiệp Amata, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

sales@atad.vn
+84 28 3926 0666

BITI'S SHOE FACTORY

Tên dự án
Ngành công nghiệp

Quy mô dự án

Địa điểm

Nhà thầu kết cấu thép

Liên hệ

Liên hệ

Sản xuất giày

120,000 m2      7,300 tấn

Khu công nghiệp Dầu Giây, Đồng Nai, Việt Nam

sales@atad.vn
+84 28 3926 0666

LONGWELL FACTORY

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATADhttps://atad.vn/vi/
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DỰ ÁN NỔI BẬT TRONG NGÀNH DA GIÀY

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATADhttps://atad.vn/vi/
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2/ DỰ ÁN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI
DỰ ÁN FDI CHIẾM PHẦN LỚN TỔNG SỐ DỰ ÁNTrong phần này, chúng tôi tập trung phân tích các dự án da giày đi thuê đất bao gồm các dự án DDI và FDI 

đang trong giai đoạn chuẩn bị, thiết kế và lựa chọn nhà thầu chính. Tất cả các dự án đều được HOUSELINK 
tổng hợp và xác thực. 

CÁC DỰ ÁN PHẦN LỚN LÀ XÂY DỰNG MỞ RỘNG
Các dự án xây dựng mở rộng chiếm tỷ trọng chủ yếu về số lượng dự án, tổng vốn đầu tư và cả diện tích đất. 
Các dự án xây mới chỉ chiếm khoảng 23% số lượng dự án và không có dự án vốn đầu tư lớn. Các nhà đầu tư 
hiện nay ngày càng có xu hướng mở rộng kinh doanh tại Việt Nam cả về quy mô và số lượng dự án. Các dự 
án xây dựng mới chủ yếu do các nhà đầu tư Đài Loan và Trung Quốc đầu tư.

Khu vực phía Nam là địa điểm lý tưởng cho các nhà đầu tư trong ngành Da Giày với hơn 50% dự án tại đây 
(cụ thể miền Nam chiếm 54% số lượng dự án, 60% tổng vốn đăng ký và 54% diện tích đất). Miền Trung đứng 
thứ 2 với 38% số lượng dự án, 34% tổng vốn đăng ký và 39% diện tích đất. Tại miền Bắc, dự án da giày không 
có nhiều, chiếm thị phần rất ít. Trong khi miền Nam là khu vực quen thuộc khi lựa chọn địa điểm đầu tư của 
các nhà đầu tư Da Giày từ trước đến nay thì miền Trung lại là khu vực sáng giá với những điều kiện thuận lợi 
về quỹ đất, lao động và ưu đãi đầu tư. 

Theo số liệu cập nhật và kiểm chứng của HOUSELINK, trong 
tương lai, các dự án ngành da giày chủ yếu được đầu tư 
bằng nguồn vốn FDI (chiếm hơn 90% số dự án). Việt Nam vẫn 
chưa có quá nhiều nhà đầu tư trong nước tham gia sản xuất 
kinh doanh trong lĩnh vực này. Năng lực cạnh tranh của các 
doanh nghiệp trong nước vẫn thấp hơn so với các doanh 
nghiệp FDI. Điển hình là năm 2021, trong khi doanh nghiệp 
FDI chiếm hơn 70% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giày dép 
của Việt Nam thì doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm hơn 
20%. Tình trạng này đã kéo dài trong nhiều năm qua.

Trong số các dự án đầu tư vốn FDI, vốn FDI từ Đài Loan chiếm tỷ trọng lớn nhất với 46% số lượng dự án, tiếp đến là 
các dự án FDI từ Trung Quốc. Như vậy, trong tương lai, các dự án do các nhà đầu tư Đài Loan và Trung Quốc đầu 
tư đã chiếm khoảng 70% số lượng dự án. Về giá trị đầu tư dự án, các dự án FDI của Đài Loan chiếm 57% giá trị đầu 
tư, tiếp theo là FDI-Trung Quốc. FDI-Hàn Quốc cũng nằm trong top 3 loại hình đầu tư, chiếm 15% về số lượng dự án 
nhưng chỉ chiếm 9% về vốn đầu tư. Các dự án DDI không nhiều, chiếm thị phần rất nhỏ. Nhưng xét về giá trị vốn 
đầu tư thì vốn dự án DDI ngang bằng với FDI-Hàn Quốc. Điều này cho thấy các nhà đầu tư trong nước cũng đang 
dần tham gia vào ngành nghề tiềm năng này với quy mô dự án khá lớn.

Nguồn: HOUSELINK

Nguồn: HOUSELINK

Nguồn: HOUSELINK
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Trong tương lai, trong khi các dự án tập trung chủ yếu ở miền Nam và miền Trung thì phía Bắc chỉ có một số dự án nhưng các dự án ở phía Bắc đều là dự án khởi công mới. Miền Nam và miền Trung hầu hết là các dự án mở rộng của 
các nhà đầu tư hiện hữu. Miền Nam từ lâu đã được coi là trung tâm sản xuất giày dép của Việt Nam khi hội tụ đủ các điều kiện cần thiết như nguồn lao động chất lượng, giá nhân công sản xuất. Tuy nhiên, từ Q.3 / 2021, các tỉnh, thành 
phía Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch, số lượng lao động cũng thiếu hụt so với trước, dẫn đến các địa phương vùng khác có cơ hội thu hút đầu tư. Quy mô dự án ở phía Bắc không quá lớn, nhưng khi các dự án đầu tư mới đang 
được phát triển ở phía Bắc cũng được coi là tín hiệu đáng mừng cho việc thu hút các dự án da giày tại các tỉnh thành phía Bắc trong tương lai.

MIỀN BẮC THU HÚT NHIỀU DỰ ÁN XÂY MỚI

Nguồn: HOUSELINK Nguồn: HOUSELINK

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

LOẠI HÌNH CÔNG VIỆC PHÂN THEO VÙNG PHÂN BỔ DỰ ÁN TẠI CÁC TỈNH THÀNH (THEO TỔNG VỐN ĐĂNG KÝ)

Bình Thuận Nghệ An Hậu Giang Hải Phòng Bình Phước

Đồng Nai

Đăk LăkLâm Đồng
Bình DươngThanh Hóa

Miền Bắc Miền Trung Miền Nam

Xây dựng mới Xây dựng mới Xây dựng mở rộng Xây dựng mới Xây dựng mở rộng

Diện tích đất (ha) Tổng vốn đầu tư (triệu USD) 



III. 
NHỮNG ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ 
NGÀNH DA GIÀY TẠI VIỆT NAM

III. 
NHỮNG ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ 
NGÀNH DA GIÀY TẠI VIỆT NAM

| BÁO CÁO ĐẦU TƯ NGÀNH DA GIÀY VIỆT NAM NĂM 202115

https://atad.vn/vi/



| BÁO CÁO ĐẦU TƯ NGÀNH DA GIÀY VIỆT NAM NĂM 202116

1/ GIÀY DÉP LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGÀNH HÀNG XUẤT KHẨU ƯU TIÊN CỦA VIỆT NAM

Giày dép luôn là một trong những mặt hàng xuất khẩu có tỷ trọng cao của Việt Nam ra thị trường thế giới. Tính 
đến hết ngày 15/12/2021, tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt 317,45 tỷ USD, tăng 18,7%, tương ứng tăng 50,12 
tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020. Giày dép đứng thứ 5 trong các mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của Việt 
Nam, với giá trị xuất khẩu đạt 16,68 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 5,3% tổng giá trị xuất khẩu 
sản phẩm của Việt Nam ra thị trường thế giới.

Trong 10 năm qua, giá trị xuất khẩu của ngành da giày Việt Nam đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Tốc độ tăng 
trưởng hàng năm từ năm 2010 đến năm 2019 (trước đại dịch) bình quân đạt 15,8%, trong đó năm 2017 là năm 
tăng trưởng vượt bậc với 30,8% so với cùng kỳ, giá trị đạt 17 tỷ USD. Chỉ khi đại dịch Covid-19 lần đầu tiên xảy ra 
ở Trung Quốc, các năm 2020 và 2021 mới là cao điểm phòng chống dịch ở Việt Nam và trên thế giới, ảnh hưởng 
đến chuỗi giá trị của ngành. Năm 2020, tốc độ tăng trưởng giảm 28%, với nỗ lực phục hồi năm 2021, ngành da 
giày Việt Nam đã có mức tăng trưởng dương 5,3%. Dự báo theo xu hướng phát triển sắp tới sẽ phục hồi dần và 
có thể vượt qua mức đỉnh của năm 2017 vào giai đoạn sau năm 2022. Các thị trường xuất khẩu chính của ngành 
da giày Việt Nam gồm Trung Quốc, Mỹ, EU, EVFTA, CPTPP ... cũng có chung xu hướng phục hồi sau đại dịch này.

Nguồn: WFY, HOUSELINK

Nguồn: TD, HOUSELINK

Nguồn: Hải quan Việt Nam, HOUSELINK

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU DA GIÀY VIỆT NAM TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2021
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GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU SANG MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG CHÍNH 
2010-2021

TỶ TRỌNG (%) XUẤT KHẨU DA GIÀY CỦA VIỆT NAM 
TRONG CÁC HIỆP ĐỊNH FTA NĂM 2021

TỶ TRỌNG NHẬP KHẨU DA GIÀY VÀO 
THỊ TRƯỜNG EU CỦA VIỆT NAM 
VÀ TRUNG QUỐC

TỶ TRỌNG NHẬP KHẨU DA GIÀY VÀO 
THỊ TRƯỜNG HOA KỲ CỦA VIỆT NAM 
VÀ TRUNG QUỐC

Có thể thấy, thị phần của Việt Nam so với Trung Quốc tại các thị trường lớn như EU và Hoa Kỳ vẫn tồn tại một khoảng cách lớn, nhưng Việt 
Nam vẫn ghi nhận mức tăng thị phần hàng năm, đặc biệt từ năm 2017 đến nay. Nhu cầu nhập khẩu của hai thị trường lớn này cũng đang 
có dấu hiệu phục hồi dần sau đại dịch. Bởi các thị trường lớn như Mỹ và Trung Quốc đang có những bước phát triển tích cực như hoạt 
động dịch vụ, hoạt động sản xuất phục hồi gần như hoàn toàn, các tuyến thương mại quốc tế dần nối lại. Đây cũng là những tín hiệu tích 
cực, mang lại niềm tin về nguồn đơn hàng cho các doanh nghiệp da giày tại Việt Nam.

Nguồn: LFS, HOUSELINK Nguồn: TD, HOUSELINK

Nguồn: TD, HOUSELINK
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Trong năm 2021 vừa qua, do ảnh hưởng mạnh mẽ của đại dịch, các ngành sản xuất, đặc 
biệt là ngành da giày gặp nhiều khó khăn trong đó có sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng, chi 
phí nguyên liệu đầu vào và giá thành sản xuất tăng trong năm qua, đơn hàng nước ngoài 
giảm, nội bộ doanh nghiệp khó khăn về tài chính, ... Tổng kết đến cuối năm 2021, chỉ số giá 
nhập khẩu nguyên vật liệu ngành da giày tăng mạnh với 6,03% ảnh hưởng đến sự sống còn 
của nhiều doanh nghiệp trong ngành và có xu hướng như liên tục vào năm 2022.

Nguồn nguyên liệu, máy móc phục vụ ngành da giày Việt Nam như đế da, Simily, PU, PVC, 
đế, mặt gót, keo dán nóng lạnh… chủ yếu vẫn là nguyên liệu nhập khẩu. Lượng nhập khẩu 
gấp 2 - 2,5 lần sản xuất trong nước. Trong năm 2021 vừa qua, lượng nhập khẩu nguyên phụ 
liệu của ngành da giày trị giá 5,7 tỷ USD. Chính sự phụ thuộc quá lớn này đã ảnh hưởng lớn 
đến nguồn cung hàng hóa trong giai đoạn chuỗi cung ứng gián đoạn kéo dài gần 3 năm kể 
từ năm 2019.

Ngoài khó khăn về chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu dẫn đến hàng về chậm, các xưởng Việt 
Nam còn gặp vấn đề về đơn hàng Đơn hàng giảm là hệ quả chung của ngành thời trang 
thế giới thời kỳ hậu đại dịch.

CHỈ SỐ GIÁ NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU
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2/ NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VẤN ĐỀ 
SẢN XUẤT

TƯƠNG QUAN XUẤT NHẬP KHẨU 
NGUYÊN PHỤ LIỆU DA GIÀY 2021

TƯƠNG QUAN NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU 
VÀ THÀNH PHẨM XUẤT KHẨU CỦA 
NGÀNH DA GIÀY NĂM 2021

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU NGUYÊN 
PHỤ LIỆU DA GIÀY CÁC THÁNG 
TỪ NĂM 2018 ĐẾN NĂM 2021

TỶ TRỌNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC 
VÀ DA GIÀY CỦA VIỆT NAM NĂM 2021 (%)

Nguồn: HOUSELINK
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3/ DỰ BÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH 
THEO KHẢO SÁT CỦA TỔNG CỤC 
THỐNG KÊ

Lượng nhập khẩu da giày từ Việt Nam của một số thị trường chính như Mỹ, Nhật 
Bản, Trung Quốc có dấu hiệu phục hồi, mặc dù dấu hiệu phục hồi từ năm 2020 
đến năm 2021 vẫn ở mức dưới 8%, nhưng theo đà tăng trưởng. Từ 10 năm trở lại 
đây, có thể ngành da giày Việt Nam sẽ lấy lại đà tăng trưởng và bứt phá trong 
những năm tới.

Theo khảo sát của các doanh nghiệp da giày Việt Nam về những khó khăn 
trong năm qua và sẽ tiếp diễn trong năm 2022, chủ yếu bao gồm các vấn đề 
sau: gần một nửa số doanh nghiệp lo ngại về “sức cạnh tranh của hàng nội địa 
cao” ; 47,6% cho rằng Nhu cầu thị trường thấp là vấn đề then chốt; cùng với Khó 
khăn về tài chính; Thiếu nguyên phụ liệu;… .Chúng ta cũng có thể thấy họ đánh 
giá tích cực như thế nào về thị trường năm 2022 theo tỷ lệ phần trăm lựa chọn 
“Gia tăng” chiếm phần lớn, bao gồm: Số lượng đơn đặt hàng, số lượng đơn 
hàng mới xuất khẩu, sản lượng sản xuất ,…

DỰ BÁO NHỮNG KHÓ KHĂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 THEO KHẢO SÁT (%)

DỰ BÁO BIẾN ĐỘNG QUÝ I / 2022 THEO KẾT QUẢ KHẢO SÁT KINH DOANH

Nguồn: TCTK, HOUSELINK
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4/ NỖ LỰC CỦA CHÍNH PHỦ TRONG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NGÀNH

Nhằm mục đích phục hồi sau đại dịch và lấy lại động lực cho những năm tới, tầm nhìn 2035, vấn đề trước mắt 
là tạo đà cho ngành phục hồi trở lại vào năm 2022 sau đại dịch, còn vấn đề lâu dài là tạo ra chuỗi cung ứng 
chuỗi giá trị trong nước, có sự quản lý đồng bộ và chặt chẽ để các doanh nghiệp bớt phụ thuộc vào nguồn 
nguyên liệu nhập khẩu.

Dựa trên cơ sở đó, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công thương nghiên cứu, ban hành Dự thảo “Chiến lược phát triển 
ngành Dệt may - Da giày từ năm 2021 đến năm 2030, định hướng đến năm 2035” (Dự thảo).

Theo đó, Dự thảo sẽ thúc đẩy đầu tư sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành dệt may, da giày, đáp ứng yêu cầu 
về quy tắc xuất xứ của các FTA thế hệ mới, cũng như đẩy nhanh quá trình nội địa hóa; đẩy nhanh việc chuyển 
đổi từ hình thức gia công sản xuất sang các hình thức đòi hỏi năng lực cao hơn về quản lý chuỗi cung ứng, 
chuỗi giá trị, thiết kế và xây dựng thương hiệu trên cơ sở phù hợp với công nghệ hiện đại gắn với hệ thống. hệ 
thống quản lý chất lượng, quản lý lao động và bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế.

Dự thảo cũng đưa ra lộ trình thực hiện nghiên cứu, dự báo nhu cầu lao động trong ngành nói chung và ngành 
dệt may, da giày nói riêng để định hướng tuyển sinh, đăng ký ngành nghề đào tạo cho các cơ sở đào tạo. ; 
tăng cường thông tin tuyên truyền về nhu cầu lao động ngành dệt may, da giày, nhất là trước các kỳ thi tuyển 
sinh.

Đối với ngành dệt, may, da, giày: Quy định về quy tắc xuất xứ của các hiệp định thương mại tự do sẽ làm thay 
đổi cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt đối với những ngành có yêu cầu về quy trình đặc thù hoặc tỷ lệ nội 
bộ cao. Hàng dệt may, da giày có thuế suất nhập khẩu vào thị trường các nước CPTPP và EVFTA khá cao (> 
10%) nên việc đáp ứng quy tắc xuất xứ để được hưởng thuế suất ưu đãi 0% sẽ mang lại lợi thế rất lớn cho các 
mặt hàng này. Điều này sẽ làm thay đổi cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu của các sản phẩm dệt may, do các 
yêu cầu cụ thể về các công đoạn và quy trình sản xuất. Để được hưởng ưu đãi, thay vì nhập khẩu nguyên liệu 
đầu vào từ các nước ngoài khu vực, các doanh nghiệp trong ngành dệt may, da giày cần thay thế nguồn 
cung, tìm mua nguyên liệu đầu vào từ các nước khác. thành viên hoặc tự sản xuất trong nước.
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Sự xuất hiện của các hiệp định FTA, đặc biệt là CPTPP và EVFTA với những quy định khắt khe về quy tắc xuất xứ đã tạo ra làn sóng đầu tư vào 
ngành dệt, nhuộm và sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành dệt may, da giày. chủ yếu là vốn đầu tư nước ngoài từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung 
Quốc. Đi kèm với làn sóng đầu tư này là nguy cơ ô nhiễm môi trường và sử dụng quá nhiều nước do ngành nhuộm gây ra, nguy cơ chuyển dịch 
công nghệ thấp, lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên. kém hiệu quả và tạo ra áp lực cạnh tranh quá mức đối với 
các doanh nghiệp trong nước.

Đối với đối tác, doanh nghiệp cũng cần chủ động, không thể ngồi yên chờ khách đến như cách đây 15-20 năm mà cần hiểu rõ đâu là thế mạnh, 
đâu là sản phẩm tốt nhất để đàm phán. Nói chuyện với khách hàng. Ngoài ra, khi doanh nghiệp tham gia vào một khâu trong chuỗi cung ứng, 
cần nắm bắt thông tin về các khâu còn lại, từ đó vươn lên nắm bắt, tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn.

Trong bối cảnh Việt Nam đã ký kết và thực hiện nhiều FTA, các doanh nghiệp không chỉ tham gia đơn lẻ, mà cần có mạng lưới cộng đồng 
doanh nghiệp để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm cũng như nắm bắt, tiếp cận các chương trình, dự án, hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp, nâng 
cao năng lực, cụ thể chiến lược và kế hoạch. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần thay đổi tư duy từ thụ động sang chủ động, tiếp cận thị 
trường, tiếp cận các nguồn thông tin và có sự chuẩn bị chiến lược sẵn sàng trong bối cảnh sắp tới.

Bên cạnh lợi thế truyền thống về lao động, môi trường chính trị ổn định, việc tham gia nhiều hiệp định FTA song phương và đa phương, việc kiểm 
soát dịch bệnh tốt được dự báo sẽ mang lại lợi thế lớn, giúp ích cho các doanh nghiệp da giày. Việt Nam hoan nghênh các đơn hàng chuyển 
đến từ các nước.
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