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Báo cáo đầu tư Ngành dệt may Việt Nam Q1/2022

1/ YẾU TỐ VĨ MÔ
1.1/ Một số chỉ tiêu kinh tế chính
TỔNG VỐN ĐẦU TƯ PHÂN THEO LOẠI HÌNH KINH TẾ (NGHÌN TỶ ĐỒNG)

GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ Q1/2022

TĂNG TRƯỞNG GDP QUÝ 1 CÁC NĂM TỪ 2017 - 2022

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ

7,38%

Ngoài nhà nước

Nhà nước

FDI

6,85%

6%
5,10%

4,72%

2018

2019

2020

43%

2021

106,7

2019

51%

2018

235,7

87,8

5,03%

3,66%

2017

105,8

2020

113,9

2021

124,9

Ước tính 2022

136,5

264

94,4

274,5

89,3

296,1

95,1

323,1

102,6

Nguồn: GSO
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5,03% GDP 3 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước

, đạt mức tăng cao nhất so với 2 năm gần đây nhưng vẫn thấp
hơn tốc độ tăng
7,38% và 6,85%
Q1/2018
Q1/2019
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Tốc độ tăng trưởng ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo
tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền
kinh tế với mức

7,79%

đóng góp 2,05 điểm phần trăm.

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý 1 2022 theo giá hiện hành ước đạt

8,9% so với cùng kỳ năm trước.

562,2 nghìn tỷ đồng

FDI 3 THÁNG ĐẦU NĂM TỪ 2018 - 2022

Công nghiệp chế biến chế tạo
5

4

3,88

4,12

3,9

LẠM PHÁT CƠ BẢN QUÝ 1 2017-2022

TỶ TRỌNG PHÂN PHỐI VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

4,1

Sản xuất phân phối…

KD BDS

4

4,42
3,05

8,40%
9,10%

3

3
2

1,83

1,66

2

1,34
1

82,50%

1

0,81

2021

2022

0

0

2018

2018

2020

2021

2017

2022

FDI Q1/{2018-2022} (đv: tỷ USD)

4,42 tỷ USD Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong Q1/2022 đạt mức

cao nhất kể từ 2018 đến nay, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế 2022.

2019

2020

Nguồn: GSO

Trong đó, ngành Công nghiệp chế biến chế tạo vẫn là
ngành chủ chốt, thu hút được nhiều vốn đầu tư trực tiếp,

Trong quý I/2022, lạm phát cơ bản bình quân tăng
so với
bình quân cùng kỳ năm 2021, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng
1,92%). Sở dĩ lạm phát của Việt Nam trong quý 1 năm nay không tăng cao
như nhiều quốc gia khác trên thế giới là do tập quán tiêu dùng khác nhau,
tỷ trọng chi tiêu cho các nhóm xăng dầu & khí đốt ở Việt Nam không lớn
như các nước phương Tây - Mỹ; cũng như Việt Nam chủ động được về
nguồn cung lương thực - thực phẩm dồi dào nên ít bị ảnh hưởng hơn
trước tác động từ xung đột Nga - Ukraine.

chiếm tới
ngoài.
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2018

Nguồn: GSO

Nguồn: GSO

05

0,67

82,5% trên tổng vốn đầu tư trực tiếp nước

0,81%

1.2/ Tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam
CÁC TRƯỜNG HỢP COVID-19 MỚI ĐƯỢC XÁC NHẬN HÀNG NGÀY TẠI VIỆT NAM

Số lao động nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp nhóm nghề thợ may, thêu và các thợ có liên quan trên tổng số
đăng ký vẫn vẫn tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất trong quý I năm nay (28,1%).
Tuy nhiên số ca mắc mới có xu hướng giảm dần, cũng như chiến dịch bao phủ vắc-xin của Việt Nam tương
đối thành công khiến cho tỷ lệ trở nặng được hạn chế, chúng ta có thể kỳ vọng tình hình lao động ổn định
hơn từ quý II năm 2022.
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Nguồn: Dữ liệu về Covid-19 của Johns Hopkins University CSSE

Với sự xuất hiện của làn sóng dịch thứ tư do biến chủng Omicron, tình hình dịch bệnh trong Q1/2022 khá
phức tạp với số ca mắc mới liên tục tăng cao và ghi nhận đạt đỉnh 274,025 ca mắc mới mỗi ngày vào
17/03/2022 cao nhất từ trước tới nay.
Việc số ca mắc mới Covid-19 gia tăng nhanh khiến tâm lý người lao động bất ổn đồng thời gây nên tình
trạng thiếu hụt lao động, tạo ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp, đặc biệt với các ngành thâm dụng
lao động như ngành dệt may. Theo khảo sát của Tập đoàn Dệt may, một số doanh nghiệp trong ngành có
tới 15-20% công nhân lao động nghỉ việc, gây khó khăn cho việc ổn định sản xuất và đáp ứng đơn hàng.
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1.3/ Chiến tranh Nga - Ukraine
GIÁ DẦU BRENT - KHÍ TỰ NHIÊN - THAN ĐÁ Q1/2022
Dầu Brent

Khí tự nhiên

Than đá

7,2000

144

6,4000

128

5,6000

112

4,8000

96

4

80

3,2000

64

0

Jan

Feb

Mar
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Bên cạnh đó, xung đột này cũng đẩy giá phân bón lên cao, là một trong những yếu tố làm tăng giá bông.
Cùng lúc, lệnh cấm của Mỹ đối với bông có xuất xứ từ vùng Tân Cương và vụ thu hoạch kém ở Trung Quốc
và Ấn Độ cũng gây ra sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng và đẩy giá bông lên cao hơn.
Nhiều loại sợi nhân tạo có nguồn gốc từ dầu mỏ như polyester, polypropylene, nylon, acrylic,... phần nào bị
tác động do diễn biến giá dầu trên thế giới. Tuy nhiên, nhu cầu về sợi (cả sợi tự nhiên và sợi nhân tạo) đang
giảm do các nhà mua hàng vẫn đang cân nhắc xu hướng giá sợi nên chưa sẵn sàng chốt và đặt đơn hàng
mới.
GIÁ NHẬP KHẨU BÔNG TẠI VIỆT NAM NIÊN VỤ 21/22
2021
Đơn vị tính: USD/tấn

Khủng hoảng logistics vẫn chưa có
dấu hiệu hạ nhiệt, còn tiếp tục kéo dài
và giá cước tàu đang tạo mặt bằng giá
mới. Ảnh hưởng từ chiến tranh Nga Ukraine đã dẫn đến sự gia tăng quá
nhanh của giá nhiên liệu (xăng, dầu,
gas,...) dẫn đến việc chi phí logistics
tăng cao. Dưới ảnh hưởng của các
lệnh trừng phạt từ phương Tây, nhiều
hãng tàu biển lớn như Maersk, DHL,
UPS, MSC,... đã tạm ngừng vận
chuyển tất cả các đơn hàng đi Nga,
góp phần làm gia tăng rủi ro cho chuỗi
cung ứng. Việc thiếu hãng tàu, tăng
thời gian và chi phí vận chuyển khiến
các doanh nghiệp Việt Nam đối mặt
với nguy cơ giảm sức cạnh tranh xuất
khẩu.
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2/ YẾU TỐ CHÍNH SÁCH
2.1/ Hiệp định thương mại tự do
Việt Nam đã ký 15 FTA, trong đó có những
đối tác quan trọng như Anh, Canada, EU,
Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Úc;
đang tiếp tục đàm phán 2 FTA với Israel và
khối EFTA. Đặc biệt Việt Nam đã hoàn tất một
số hiệp định thế hệ mới mang tính chiến lược
như RCEP, EVFTA, CPTPP, EAEU - VN FTA.
Khi Việt Nam tham gia vào các FTA này, cơ
hội của ngành dệt may là gia tăng thị phần, lợi
nhuận và mở rộng thị trường, ví dụ như thị
trường liên minh kinh tế Á - u. Mặt hàng dệt
may vốn có mức thuế nhập khẩu khá cao vào
thị trường các nước CPTPP và EVFTA
(>10%), do đó, việc đáp ứng được quy tắc
xuất xứ để được hưởng mức thuế ưu đãi 0%
sẽ mang lại lợi thế rất lớn.
Do RCEP mới có hiệu lực từ 01/01/2022, các
văn bản hướng dẫn về quy định cũng chưa
đầy đủ nên khó đo lường hiệu quả của hiệp
định này ngay. Như vậy, hiện 2 hiệp định
EVFTA và CPTPP đang có ảnh hưởng lớn
đến tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt
Nam Q1/2022. Trong đó phải kể đến một số
thị trường có kim ngạch xuất khẩu đáng kể và
tăng trưởng ấn tượng trong Q1/2022 tiêu
biểu như: Canada (CPTPP), Chile (CPTPP),
Đức (EVFTA),...
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KIM NGẠCH XUẤT KHẨU ĐẾN MỘT SỐ QUỐC GIA
CÓ TRONG FTAS Q1/2022
CPTPP CPTPP giao RCEP

RCEP

EVFTA

FTAs & quốc gia khác

Tuy nhiên, các hiệp định tự do đều nhấn mạnh đến
quy tắc xuất xứ nếu không phải từ vải thì từ sợi chứ
không đặt ra quy tắc xuất xứ giản đơn như trước đây
là cắt may. Đây cũng là một thách thức không nhỏ
đối với ngành dệt may, khiến tỷ lệ tận dụng được các
FTA chưa cao do Việt Nam vẫn đang phụ thuộc
nhiều vào nhập khẩu nguyên phụ liệu chủ yếu từ
Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan.
THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU NHÓM HÀNG NGUYÊN
PHỤ LIỆU DỆT MAY, DA, GIÀY Q1/2022
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TĂNG TRƯỜNG XUẤT KHẨU DỆT MAY MỘT SỐ
QUỐC GIA TRONG EVFTA VÀ CPTPP Q1/2022
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Nguồn: GSO

Nguồn: VITIC

Sự xuất hiện của các FTAs, đặc biệt là CPTPP
và EVFTA với những quy định chặt chẽ về
quy tắc xuất xứ đã tạo ra làn sóng đầu tư vào
ngành dệt nhuộm và sản xuất nguyên vật liệu
ngành dệt may, chủ yếu là đầu tư nước ngoài
từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc. Đi liền
với làn sóng đầu tư này là nguy cơ ô nhiễm
môi trường và sử dụng quá mức nguồn nước
do ngành nhuộm gây ra, nguy cơ dịch
chuyển các công nghệ thấp, lạc hậu, gây ô
nhiễm môi trường và sử dụng tài nguyên kém
hiệu quả, và tạo áp lực cạnh tranh lên các
doanh nghiệp trong nước.
Bên cạnh đó, trong các FTA thế hệ mới đều
có cam kết về bảo vệ môi trường và phát thải
thấp. Các sản phẩm ngày càng được đánh
giá khắt khe hơn về yêu cầu phát triển bền
vững trên cơ sở mức độ tuân thủ của doanh
nghiệp về môi trường, xã hội, trách nhiệm đối
với người lao động, người tiêu dùng toàn cầu.
Vì vậy, chính phủ cần sát sao hơn trong việc
chọn lọc nguồn vốn đầu tư cũng như có
thêm hỗ trợ cho doanh nghiệp góp phần
thúc đẩy tốc độ xanh hoá của dệt may Việt
Nam, tránh tình trạng ô nhiễm môi trường.
Bản thân doanh nghiệp cần có ý thức thiết
kế, xây dựng và sản xuất đáp ứng với các
chuẩn xanh quốc tế.

2.2/ Chính phủ
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động nói chung và ngành dệt may nói riêng, Chính phủ Việt
Nam đã thảo luận và ban hành một số chính sách giúp đỡ và định hướng cho ngành như sau:

ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
Nghị định 111-2015-NĐ-CP

Chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ:
- Hỗ trợ tối đa đến 50% kinh phí hoạt động R&D

Quyết định 08/2022/QĐ-TTg

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động:
- Khu vực áp dụng:

- Hỗ trợ 50-75% hoạt động ứng dụng chuyển giao công nghệ sản xuất

+ Khu công nghiệp, khu chế xuất

- Hưởng ưu đãi thuế TNDN, miễn thuế nhập khẩu để tạo TSCĐ, ưu đãi

+ Khu vực kinh tế trọng điểm

vay vốn và miễn giảm thuê đất

- Đối tượng:
+ Người lao động trong doanh nghiệp: 500.000 VNĐ/người/tháng
+ Người lao động quay trở lại thị trường lao động: 1.000.000 VNĐ/người/tháng
- Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng

Quyết định 3218/QĐ-BCT

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may đến năm 2020, tầm
nhìn 2030:
- Định hướng phát triển sản phẩm, lĩnh vực quan trọng:
+ Tăng cường xuất khẩu
+ Phát triển sản phẩm dệt
+ Phát triển nguồn nguyên liệu xơ, bông
- Quy hoạch theo vùng, lãnh thổ: Quy hoạch ngành nghề dệt may theo
7 khu vực chính (Đồng bằng Sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ,
Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Đồng bằng
Sông Cửu Long, Tây Nguyên)
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Dự thảo tăng lương
tối thiểu vùng 2022

Tăng lương tối thiểu vùng 6%, dự kiến áp dụng từ 01/07/2022:
- Vùng I tăng 260.000 đồng: Từ 4,42 triệu đồng/tháng lên 4,68 triệu
đồng/tháng.
- Vùng II tăng 240.000 đồng: Từ 3,92 triệu đồng/tháng lên 4,16 triệu
đồng/tháng.
- Vùng III tăng 210.000 đồng: Từ 3,43 triệu đồng/tháng lên 3,64 triệu
đồng/tháng.
- Vùng IV tăng 180.000 đồng: Từ 3,07 triệu đồng/tháng lên 3,25 triệu
đồng/tháng.

3/ YẾU TỐ CƠ SỞ VẬT CHẤT
Về máy móc sản xuất, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu sản phẩm dệt may khá lớn, tuy nhiên máy móc phục
vụ sản xuất hầu hết nhập khẩu từ các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ý,... Trong đó đa phần
các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng máy móc có xuất xứ từ Trung Quốc do giá chỉ bằng 1 ⁄ 3 so với các
máy xuất xứ từ nước khác.

CƠ CẤU NHẬP KHẨU MÁY MÓC NGÀNH DỆT SỢI VIỆT NAM 2020
Trung Quốc

Đức

Nhật Bản

Ấn Độ

Hàn Quốc

Ý

Thuỵ Sỹ

Đài Loan

Pháp

Còn lại

Về phân bố các nhà máy, theo dữ liệu hệ thống HOUSELINK từ 2013 đến nay, đa phần các nhà máy dệt
may tập trung ở khu vực phía Nam, đặc biệt ở một số tỉnh tiêu biểu như Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai,...
Tuy không có quá nhiều dự án nhưng về quy mô thì các dự án ở khu vực miền Trung lại lớn hơn 2 khu vực
còn lại.

SỐ LƯỢNG DỰ ÁN DỆT MAY ĐANG TRIỂN KHAI
- ĐÃ HOÀN THÀNH

VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN DỆT MAY ĐANG TRIỂN KHAI
- ĐÃ HOÀN THÀNH

Bắc

Bắc

Nam

Trung

15,2%
41,5%

43,3%

CƠ CẤU NHẬP KHẨU MÁY MÓC NGÀNH MAY VIỆT NAM 2020
Trung Quốc

Đài Loan

Nhật Bản

Hàn Quốc

Thái Lan

Đức
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Trung

22,7%
43,8%

35,5%

Nguồn: HOUSELINK

Singapore

Hong Kong

Còn lại

Nguồn: ITC Trade map
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Nam

Trong tương lai, ngành dệt may sẽ có xu hướng xanh hoá theo xu thế của toàn cầu nhằm tiết kiệm chi phí
sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên, tăng cường tái chế sản phẩm và giảm tác động bất
lợi của quá trình sản xuất đến môi trường. Hiện nay, hơn 250 nhãn hàng may mặc thời trang trên thế giới đã
đưa ra các tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử có trách nhiệm với môi trường với các nhà cung cấp. Quy định mới
của EC yêu cầu hàng dệt may vào thị trường Châu u phải có tuổi thọ cao, có thể tái sử dụng và sửa chữa
được. Để đạt được tiêu chuẩn này, nhà sản xuất phải sử dụng sợi tái chế, không chứa chất độc hại, thân
thiện với môi trường. Ngoài ra, để tiếp cận tốt hơn các chính sách tín dụng xanh của Nhà nước, xanh hoá
sản xuất là quá trình tất yếu mà doanh nghiệp phải thực hiện.

https:/ pebsteel.com/vi/

II.
HIỆN TRẠNG ĐẦU TƯ
NGÀNH DỆT MAY
Ở VIỆT NAM Q1/2022
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1/ TỔNG QUAN NGÀNH
1.1/ CPI

1.2/ IIP

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP DỆT MAY QUÝ 1 TỪ 2017-2022

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG SẢN PHẨM MAY MẶC, MŨ NÓN, GIÀY DÉP QUÝ 1 2017-2022

Dệt
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Nguồn: GSO

Chỉ số giá nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tháng 3/2022 tăng 0,12% so với tháng trước do giá xăng dầu
và chi phí sản xuất tăng. Trong đó, giá vải các loại tăng 0,32% so với tháng trước; mũ nón tăng 0,2%; giày
dép tăng 0,11%; dịch vụ may mặc tăng 0,4%; dịch vụ sửa chữa giày dép tăng 0,58%.
Tính chung trong quý 1 năm nay, chỉ số giá nhóm sản phẩm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,86% so với
cùng kỳ năm trước.
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Nguồn: GSO

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/3, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp quý
1/2022 ước tính tăng 7,07% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành Sản xuất trang
phục có tín hiệu rất tích cực, tăng 24,1% trong khi ngành Dệt đạt mức tăng 5,08% so với cùng kỳ năm 2021.

1.3/ Sản lượng sản xuất

1.4/ Chỉ số tiêu thụ - tồn kho

Một số sản phẩm trong ngành 3 tháng đầu năm nay đạt mức tăng trưởng khá như vải dệt từ sợi tự nhiên
ước tính đạt 186,8 triệu m2, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước; quần áo mặc thường đạt 1365,2 triệu cái,
tăng 12,4%.
Vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo có sự sụt giảm trong sản lượng 12,3% so với cùng kỳ do các thị
trường xuất khẩu chủ lực như Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Châu Âu và Nam Mỹ đều đang khá trầm
lắng cả về nhu cầu và giá bán so với thời điểm cuối năm 2021, khách hàng vẫn chờ đợi giá sợi giảm lại chứ
chưa sẵn sàng đặt hàng mới cho tháng 4, tháng 5 tại thời điểm này.

Sản xuất sản phẩm tăng cao, chỉ số tiêu thụ một số sản phẩm của ngành dệt may ở mức khá so với cùng
kỳ năm trước cho thấy nhu cầu về ngành Dệt may được phục hồi. Chỉ số tiêu thụ của ngành dệt trong 3
tháng đầu năm 2022 tăng 8,28% so với cùng kỳ năm trước; ngành sản xuất trang phục tăng 25,5%.

CHỈ SỐ TIÊU THỤ NGÀNH DỆT MAY QUÝ 1 2017-2022

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM DỆT MAY QÚY 1 QUA CÁC NĂM
Vải dệt từ sợi tự nhiên (triệu m2)
Quần áo mặc thường (triệu cái)

Chỉ số tồn kho ngành Dệt giảm 12,78% so với cùng kỳ năm ngoái. Tồn kho sản xuất trang phục tăng 12,51%,
tuy nhiên đã chậm lại so với mức tăng 22,9% của Q1/2021.
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Vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo (triệu m2)
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Nguồn: GSO
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1.5/ Xuất nhập khẩu
a. Xuất khẩu

b. Nhập khẩu

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY Q1 2010-2022
Xuất khẩu (tỷ USD)

VIỆT NAM NHẬP KHẨU 3 THÁNG NĂM 2022 (TRIỆU USD)
Bông

Đường xu hướng cho Xuất khẩu (tỷ USD)
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Nguồn: GSO
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Theo Tổng cục Hải quan, trong quý I/2022, trị giá xuất khẩu nhóm hàng dệt may đạt 8,68 tỷ USD, tăng 20,3% so với
2012 đến nay. Trong đó, xuất khẩu hàng dệt may của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 5,28 tỷ USD, tăng 16,2% so với

T4/21
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T6/21

T7/21

T8/21

T9/21

T10/21 T11/21 T12/21 T1/22

T2/22

T3/22

Nguồn: VCOSA

cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 1,46 tỷ USD. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, tính từ năm
cùng kỳ năm 2021, chiếm 60,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Trong 3 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập khẩu bông trị giá 949,7 triệu USD, tăng 40,1% so với cùng kỳ năm

Về thị trường, Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất từ Việt Nam với trị giá đạt 4,3 tỷ USD, tăng

20,6%; nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may da giày tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước tương đương trị giá 1.584,4

24% trong quý I/2022 và chiếm 50,3% tổng trị giá xuất khẩu hàng dệt may của cả nước. Tiếp theo là thị trường EU
với 896 triệu USD, tăng 31%; thị trường Hàn Quốc với 754 triệu USD, tăng 7%...
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trước; nhập khẩu xơ sợi dệt các loại trị giá 679,8 triệu USD tăng 7,6%; nhập khẩu vải các loại 3.598,5 triệu USD, tăng
triệu USD.

2/ CÁC DỰ ÁN FDI ĐƯỢC CẤP PHÉP ĐẦU TƯ NGÀNH DỆT MAY TẠI VIỆT NAM
TRONG 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Trong phần nội dung này, chúng tôi chủ yếu phân tích dữ liệu các dự án FDI được cấp phép đầu tư có vốn đầu tư từ 2 triệu USD trở lên (tương đương khoảng
46 tỷ đồng) ngành dệt may tại các Khu công nghiệp trên cả nước trong 3 tháng đầu năm 2022.

2.1/ Dự án cấp phép mới chủ yếu ở phía Nam
Trong quý 1 năm 2022, ngành dệt may tại Việt Nam có thêm 10 dự án FDI được cấp phép đầu tư, nhiều hơn
Q1/2021 3 dự án. Tuy nhiên, tổng mức vốn đăng ký được cấp phép đầu tư của 3 tháng đầu năm nay có tăng
vọt, đạt 398 triệu USD, tăng 325,91% so với cùng kỳ năm ngoái. Về phân bố, cũng như quý 1 năm trước, đa
phần dự án đều tập trung ở khu vực phía Nam kèm 80% vốn đầu tư được cấp phép đầu tư ngành dệt may
trong Q1 năm nay.
PHÂN BỐ DỰ ÁN NGÀNH DỆT MAY ĐƯỢC CẤP PHÉP
MỚI CÁC VÙNG THEO SỐ LƯỢNG DỰ ÁN Q1/2022

PHÂN BỐ DỰ ÁN NGÀNH DỆT MAY ĐƯỢC CẤP PHÉP
MỚI CÁC VÙNG THEO SỐ LƯỢNG DỰ ÁN Q1/2021

10%

14,3%
20%

Trung
Nam

70%

Bắc

Bắc
57,1%

28,6%

Trung
Nam

Cụ thể, 50% dự án là các dự án có mức vốn đầu tư từ 2 đến 10 triệu USD, tất cả đều triển khai ở các tỉnh miền
Nam như Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh. Các dự án trên 20 triệu USD đều có ở cả Bắc - Trung - Nam,
nhưng khu vực phía Nam vẫn chiếm nhiều hơn.
Tây Ninh là tỉnh có vốn đăng ký nhiều nhất, sự đột biến này chủ yếu đến từ Dự án sản xuất vải cao cấp Louvre
ở Tây Ninh với mức vốn đầu tư 210 triệu USD. Theo sau là Bà Rịa - Vũng Tàu với 85 triệu USD đầu tư từ Đài
Loan. Bình Phước là tỉnh có số lượng dự án nhiều nhất, nhưng quy mô dự án đều không quá lớn.

QUY MÔ DỰ ÁN NGÀNH DỆT MAY ĐĂNG KÝ CẤP
MỚI THEO KHU VỰC Q1/2022
Dự án 2-10 triệu USD
8

Dự án 10-20 triệu USD
Dự án > 20 triệu USD

7

PHÂN BỐ VỐN DỰ ÁN NGÀNH DỆT MAY ĐƯỢC CẤP
PHÉP MỚI CÁC VÙNG THEO VỐN ĐẦU TƯ Q1/2021
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Nguồn: HOUSELINK
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PHÂN BỐ VỐN DỰ ÁN NGÀNH DỆT MAY ĐƯỢC CẤP
PHÉP MỚI CÁC VÙNG THEO VỐN ĐẦU TƯ Q1/2022

TOP 5 TỈNH THÀNH CÓ NGUỒN VỐN ĐĂNG KÝ
CẤP MỚI CAO NHẤT Q1/2022 (TRIỆU USD)
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Nguồn: HOUSELINK

2.3/ 80% dự án FDI được cấp phép đầu tư lĩnh vực dệt may
thuê đất trong Q1/2022

2.2/ Tỷ trọng nguồn vốn FDI theo quốc gia/vùng lãnh thổ

NGUỒN VỐN FDI ĐẦU TƯ LĨNH VỰC DỆT MAY
THEO QUỐC GIA Q1/2022

NGUỒN VỐN FDI ĐẦU TƯ LĨNH VỰC DỆT MAY
THEO QUỐC GIA Q1/2021

TỶ TRỌNG DỰ ÁN DỆT MAY CẤP MỚI Q1/2022
(THEO SỐ LƯỢNG DỰ ÁN)
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Nguồn: HOUSELINK

Quý 1 năm nay, Trung Quốc đã thay thế vị trí số 1 của Hồng Kông về vốn FDI đầu tư vào lĩnh vực dệt may,
chiếm 55% vốn đầu tư. Đài Loan và Nhật Bản vẫn ổn định ở vị trí thứ hai và thứ ba, đều có mức đầu tư tăng
từ 3 - 6 lần so với thời điểm này năm ngoái. Sự xuất hiện của các nhà đầu tư đến từ Pháp và Singapore cũng
thể hiện được sức hấp dẫn của ngành dệt may Việt Nam với khu vực và thế giới. Ở chiều ngược lại, Hồng
Kông ghi nhận sụt giảm đầu tư hơn 71,4% trong 3 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ 2021.
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Trong Q1/2022, 80% nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư quy mô lớn thuê đất, trong khi 20% nhà đầu tư còn lại
lựa chọn thuê xưởng vì mang tính thời điểm hoặc để thăm dò thị trường. Điều này được thể hiện rõ ràng qua
số lượng và quy mô dự án dệt may đăng ký được cấp phép đầu tư trong Q1/2022. Như vậy có thể thấy rằng
Việt Nam là điểm đến an toàn, tin cậy và giàu tiềm năng, phù hợp để nhà đầu tư có thể phát triển lâu dài.

2.4/ Top 5 dự án FDI được cấp phép đầu tư nổi bật trong Q1/2022 (theo vốn đầu tư)
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NHÀ MÁY SỢI SHINKONG BÀ RỊA - VŨNG TÀU
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NHÀ MÁY VẢI TÚI KHÍ ASAHI KASEI VIỆT NAM
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NHÀ MÁY MAY MẶC SCAVI HUẾ
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NHÀ MÁY LEADING STAR THANH HÓA
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2.5/ Một số dự án tiêu biểu

SHENGYANG-DUNG QUAT TEXTILE FACTORY

GLOBAL RUNNING

GARMENT PROCESSING FACTORY

Loại Dự án

Dệt May

Loại Dự án

May mặc

Loại nguồn vốn

DDI

Địa điểm

Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Xã Tịnh Phong,
Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Quy mô dự án

4000 tấn

Loại Dự án

Dự án Nhà máy Công nghiệp

Địa điểm

Việt Nam

Quy mô dự án

22,619 m2

Nhà đầu tư

Global Running

Địa điểm

Nam Định, Việt Nam

Nhà thầu

https://atad.vn/vi/
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Nhà thầu P.E.B

CÔNG
TY TNHH NHÀ THÉP PEB
https://pebsteel.com/vi/

Liên hệ

+84 28 3926 0666

Nhà đầu tư

SHENGYANG (VIETNAM) TEXTILE CO., LTD

Thiết kế, thi công

CÔNG
TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN CC
https://www.newcc.com.vn/Home/Index/vi

Liên hệ

(+84) 028 38641262

newcc@newcc.com.vn

sales@atad.vn

MASUOKA HAI DUONG

Liên hệ

(+84) 908 883 531
marketing@pebsteel.com.vn

https:/ pebste l.com/vi/

https://atad.vn/vi/

htps:/w w.newc.om.vn/Home/Index/vi

HAILIDE FACTORY

RUBBER GLOVE MANUFACTURING PLANT

Loại Dự án

Nhà văn phòng

Loại Dự án

May mặc

Loại nguồn vốn

DDI

Địa điểm

Lô J.15 Khu công nghiệp Nomura, , Huyện An Dương,
Hải Phòng

Quy mô dự án

17,468 m2

Loại Dự án

Dự án Nhà máy Công nghiệp

Nhà đầu tư

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MASUOKA VIỆT NAM

Địa điểm

Việt Nam

Quy mô dự án

15,000 m2

Nhà đầu tư

Hailide

Địa điểm

Bình Dương, Việt Nam

Nhà thầu

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD
https://atad.vn/vi/

Nhà thầu P.E.B

CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP PEB
https://pebsteel.com/vi/

Liên hệ

+84 28 3926 0666

Thiết kế, thi công
Liên hệ
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CÔNG
TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN CC
https://www.newcc.com.vn/Home/Index/vi
(+84) 028 38641262

newcc@newcc.com.vn
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sales@atad.vn

Liên hệ

(+84) 908 883 531
marketing@pebsteel.com.vn

https://atad.vn/vi/
III.
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
NGÀNH DỆT MAY
CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI
TRONG TƯƠNG LAI
Dựa trên dữ liệu các dự án công nghiệp có vốn đầu tư từ 2 triệu USD trở lên (tương đương
46 tỷ đồng) với hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đầu tư trực tiếp trong nước
(DDI) trên nền tảng HOUSELINK trong lĩnh vực dệt may; chúng tôi thực hiện tổng hợp, phân
tích dữ liệu và lập báo cáo những dự án đang triển khai hoạt động xây dựng và đang thực
hiện các bước chuẩn bị (chuẩn bị dự án, thiết kế, chọn thầu). Tất cả các dự án đã được kiểm
chứng và xác thực bởi HOUSELINK.
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PHÂN BỐ NGÀNH NGHỀ THEO TỈNH THÀNH

Hơn ¼ tổng vốn đầu tư của các dự án sắp triển
khai đến từ các nhà đầu tư trong nước, còn vốn
đầu tư trực tiếp nước ngoài chủ yếu đến từ Trung
Quốc, Hồng Kông và Đài Loan.
TỶ LỆ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN SẮP TỚI
DDI
FDI - China
FDI - China + Japan
FDI - Denmark
FDI - France
FDI - Hongkong
FDI - Japan
FDI - Korea
FDI - Korea + DDI
FDI - Singapore
FDI - Taiwan
FDI - USA

>100 triệu USD
10-20 triệu USD
2-10 triệu USD
20-100 triệu USD

TỶ TRỌNG DỰ ÁN DỆT MAY SẮP TRIỂN KHAI THEO
LOẠI HÌNH CÔNG VIỆC

Trên thực tế, có thể thấy các dự án sắp
triển khai đa phần tập trung ở miền Bắc,
cụ thể: miền Bắc chiếm 43,4%, miền
Nam chiếm gần 35% và miền Trung

42,2%

chiếm 21,6% tổng số dự án. Trong đó,
Thái Bình là tỉnh có nguồn vốn lớn đầu

Xây dựng mở rộng

tư vào các dự án dệt may sắp triển khai,

Xây dựng mới

với tổng vốn đầu tư hơn 312 triệu USD.

57,8%
Nguồn: HOUSELINK

Thiết kế
Sợi dệt nhuộm
Nguyên phụ liệu
Gia công may mặc
Bông xơ
Tơ tằm
Xơ sợi nhân tạo
Thiết bị phụ tùng cơ khí

Theo quy hoạch của Chính phủ cho
ngành dệt may đến năm 2020, Việt
Nam được phân thành 7 khu vực với
những định hướng chính riêng. Tuy
nhiên, nhìn tổng thể, quy hoạch chủ
yếu tập trung phát triển ngành Sợi dệt - nhuộm và Gia công may mặc;
các ngành nghề còn lại phát triển tại
thành phố lớn hoặc một số địa
phương có điều kiện địa lý, khí hậu,
thổ nhưỡng phù hợp.

Tiềm năng phát triển cho ngành dệt may Việt
Nam và sự tín nhiệm của các nhà đầu tư đang
hiện diện tại Việt Nam được thể hiện rõ nét với tỷ
trọng 57,8% là các dự án mở rộng mới và 42,2%
là các dự án hình thành mới.
Nguồn: HOUSELINK
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Nguồn: HOUSELINK

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

https://www.newcc.com.vn/Home/Index/vi
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TÂN CC
Chuyên cung cấp các dịch vụ

TƯ VẤN THIẾT KẾ
THI CÔNG
QUẢN LÝ DỰ ÁN
Công ty Xây dựng Tân CC là một trong những công ty uy tín nhất tại Việt Nam
hiện nay chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế và quản lý các dự án xây dựng
công nghiệp và thương mại.
Kể từ khi ra đời vào năm 1996, công ty luôn được khách hàng và đối tác đánh
giá cao bởi sự chuyên nghiệp, chất lượng và đặc biệt là đội ngũ nhân sự được
đào tạo bài bản và giàu kinh nghiệm qua nhiều dự án quan trọng đã và đang
được triển khai trên khắp Việt Nam.

18B, Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, P. 15, Q. 11, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(+84) 028 3864 1262
newcc@newcc.com.vn
newcc.com.vn
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ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
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Những người thực hiện:
Chủ trì báo cáo:
Nguyễn Thành Long
info@houselink.com.vn
Phân tích
Nguyễn Hương Trà
(Chuyên viên phân tích thị trường)
huongtra@houselink.com.vn
Nguyễn Thị Ngọc Mai
(Chuyên viên nghiên cứu thị trường)
ngocmai@houselink.com.vn

htps:/w w.newc . om.vn/Home/Index/vi

Thu thập và thống kê số liệu:
Nguyễn Thanh Phương
(Quản lý dữ liệu)
Hà Thị Hương Giang
(Chuyên viên nghiên cứu thị trường)
Đào Thu Giang
(Chuyên viên tư vấn)

Nếu có bất kỳ thông tin nào chưa rõ và cần tư vấn thêm,
mời liên hệ:
Nguyễn Hương Trà
(Chuyên viên phân tích thị trường)
Mobile: (+84) 961 511 066
Email: huongtra@houselink.com.vn

Trình bày báo cáo:
Vũ Kim Anh
(Designer)

Báo cáo được tài trợ bởi:

NEW CC CONSTRUCTION CONSULTANTS CO., LTD
https://www.newcc.com.vn/Home/Index/vi

ht ps:/ pebste l.com/vi/

https://pebsteel.com/vi/
PEB STEEL BUILDINGS CO., LTD.

https://atad.vn/vi/

ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION
https://atad.vn/vi/

CÔNG TY CỔ PHẦN HOUSELINK
Tầng 9, tòa nhà Sannam, 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

(+84) 966 222 490 | info@houselink.com.vn | https://houselink.com.vn/
CAM KẾT

Chúng tôi, bộ phận nghiên cứu và phân tích thị trường của Công ty Cổ phần HOUSELINK, cam kết rằng các thông tin đưa ra trong báo cáo này được xử lý một cách chân thực và chuẩn mực nhất.
Chúng tôi cam kết tuân thủ đạo đức nghề nghiệp ở mức độ cao nhất có thể đạt được.

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

Bản quyền báo cáo này thuộc về Công ty cổ phần HOUSELINK. Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn mà HOUSELINK coi là đáng tin cậy, có sẵn và hợp pháp.
HOUSELINK không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng.
Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của HOUSELINK. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này lưu ý các nhận định trong báo
cao mang tính chất chủ quan của chuyên viên phân tích HOUSELINK. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của HOUSELINK.

