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1. TỔNG  QUAN

Vị trí và vai trò

1. Đóng góp : 

10% giá trị sản xuất công nghiệp; 

2. Sử dụng trên 2 triệu lao động, chiếm 5% lực 

lượng lao động cả nước; 

3. Xuất khẩu : đứng thứ nhất về xuất khẩu cả

nước, chiếm 16% tổng kim ngạch xuất khẩu

của Việt Nam;

4. Top 10 trong số 153 quốc gia xuất khẩu dệt

may trên thế giới sau Trung Quốc, Hong 

Kong, India, Đài loan, Pakistan,...



1. TỔNG  QUAN

Số Doanh nghiệp : 3700

Nhà nước: <1% 

Tư nhân và cổ phần: >81%

F.D.I: 18%

Số lao động :

2,5 triệu năm 2011

2,85 triệu năm 2015 (dự kiến)

 3,0 triệu năm 2020 (dự kiến)
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1. TỔNG  QUAN 

Số Doanh nghiệp theo sản phẩm



1. TỔNG  QUAN

Khu vực Số Doanh nghiệp Số thiết bị
Năng lực hàng

năm

1. Thượng nguồn

Chải Bông 60.000 Tấn

Kéo sợi 145 3.789.000 cọc 350.000 Tấn

2. Trung nguồn

Dệt thoi 401 21.800 máy 1.100 tr. M2

Dệt kim 105 3.800 máy 200.000 Tấn

Không dệt 7 5.000 Tấn

Nhuộm và hoàn tất 94 1.109 máy 800 tr. m2

3. Hạ nguồn

May mặc 2,424 918.700 máy 2.500 tr. units

Khăn tắm 62.000 Tấn

NĂNG LỰC SẢN XUẤT



Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tổng 4838 5927 7780 9130 9070 11200 15800

USA 2603 3186 4400 5100 5000 6120 6872

EU 882 1225 1500 1700 1700 1884 2506

Nhật Bản 604 636 700 820 1000 1155 1684

Đơn vị : tr. USD

1. TỔNG  QUAN

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
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1. TỔNG  QUAN 

EXPORT 

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU  2011 



1. TỔNG  QUAN

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU



Đơn vị : tr.USD

Mặt hàng 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bông 167 219 268 468 385 674 1053 

Xơ/Sợi 340 544 744 788 787 1176 1533

Vải 2398 2980 3980 4454 4168 5362 6730

Phụ liệu 1460 1249 1364 1354 1082 1706 1893

Tổng 4365 4992 6356 7064 6422 8918 11209

1. TỔNG  QUAN 

NHẬP KHẨU 



1. TỔNG  QUAN 

NHẬP KHẨU

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
6M

2009

Cotton 96.7 105.7 190.2 167 219 268 468 134

Fibre/yarn 313.7 298.3 339 340 544 744 788 353

Fabric 997 1364 1927 2398 2980 3980 4454 1948

Accessories 1711 2033 2253 2282 1952 2152 2376 923
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Việt Nam nằm trong khu vực trung tâm cung 

ứng nguyên phụ liệu dệt may;

 Xu hướng chuyển dịch sản xuất dệt may tới 

các nước đang phát triển trong đó có VN; 

 Có quan hệ tốt với các nhà nhập khẩu  

khách mua hàng;

 Ngành may được trang bị máy móc hiện đại;

 Giá lao động cạnh tranh và lành nghề;

 Thị trường nội địa với 88 triệu dân có sức 

mua ngày càng tăng.

THUẬN LỢI

2. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN



 Môi trường chính trị Kinh tế Xã hội ổn đinh;

 Có điều kiện hội nhập sâu : gia nhập WTO 

và ký kết các FTA tạo nhiều cơ hội cho VN 

phát triển thị trường;

 Thu hút đầu tư nước ngoài;

 Giảm rào cản thương mại : Hạn ngạch dỡ 

bỏ, bình đẳng về thuế quan, tăng khả năng 

giao thương và năng lực xuất khẩu Đấy 

mạnh xuất khẩu;

 Cơ hội tiếp cận kỹ năng quản lý, công nghệ 

kỹ thuật mới, tiên tiến, thông tin, dịch vụ;

THUẬN LỢI

2. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN



 Môi trường : Cam kết mở cửa thị trường; giảm 

thuế và các hàng rào bảo hộ; chống phá giá, hủy 

bỏ trợ cấp, quản lý NK…

 Năng lực cạnh tranh quốc gia (như cơ sở hạ 

tầng) chưa phát triển tương xứng với nhu cầu 

phát triển

 Khủng hoảng kinh tế toàn cầu, chịu sự cạnh 

tranh từ TrungQuốc, India, Pakistan, Bangladesh 

và các thị trường mới nổi (Uzbekistan,…)

Qui tắc xuất xứ nghiêm ngặt

KHÓ KHĂN

2. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN



 Quản lý sản xuất,công nghệ và năng suất lao

động thấp ;

 Công nghiệp phụ trợ yếu;

Tỷ lệ nhập khẩu nguyên phụ liệu cao, tỷ lệ nội

địa hoá thấp;

 Gia công là chủ yếu;

Hầu hết các DN là SME, thiếu năng lực thị

trường;

Chịu áp lực của hàng rào kỹ thuật : CSR, 

SA8000, Okotex, xử lý rác thải  Reach, TBT, SPS, 

IP, TSCA…



KHÓ KHĂN

2. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN



3. WTO ẢNH HƯỞNG DMVN 

SAU 5 NĂM GIA NHẬP

Cam kết của VN về ngành dệt may trong các HĐTM
 WTO và các hiệp định có thể ảnh hưởng đến hoạt động của 

ngành dệt may

– WTO chuyên xử lý các vấn đề liên quan đến quy định 

thương mại giữa các nền kinh tế. Mục tiêu chính của 

WTO là giảm dần các rào cản đối với hoạt động trao đổi 

thương mại giữa các quốc gia. Trong một số trường hợp, 

WTO còn ủng hộ việc duy trì các rào cản thương mại 

nhằm bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ môi trường hoặc 

tránh sự lây lan của dịch bệnh, v.v. 

– Các hiệp định của WTO rất dài và rất phức tạp, nhưng 

đều dựa trên những nguyên tắc có tính nền tảng, đơn 

giản (không phân biệt đối xử; tự do hóa dần dần; chính 

sách thương mại dễ tiên liệu, minh bạch; thúc đẩy cạnh 

tranh công bằng; thúc đẩy cải cách kinh tế;



3. WTO ẢNH HƯỞNG DMVN 

SAU 5 NĂM GIA NHẬP

Cam kết của VN về ngành dệt may trong các HĐTM

– Một số hiệp định của WTO có thể điều chỉnh hoạt động 

của ngành may mặc:

 Hiệp định Tổng quan về Thuế quan và Thương mại 

(1994) 

 Hiệp định về Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại 

 Các quy định về xuất xứ của hàng hóa 

 Định giá hải quan 

 Hiệp định về Dệt May (ATC) chấm dứt vào cuối năm 

2004

– Ngoài ra, VN còn tham gia các HĐTM như AFTA/CEPT, 

ACFTA, AKFTA, AJCEP, VJEPA, AANZFTA.



 ASEAN (Hiệp định thương mại về hàng hoá ASEAN 

(ATIGA);

 ASEAN – Australia – New Zealand (AANZFTA);

 ASEAN – China (ACFTA);

 ASEAN – India (AIFTA);

 ASEAN – Japan (Hiệp định trao đổi kinh tế toàn diện 

ASEAN – Japan -AJCEP)

 ASEAN – Korea (AKFTA);

 Vietnam – Japan (Hiệp định hợp tác kinh tế Vietnam –

Japan– VJEPA)

3. WTO ẢNH HƯỞNG DMVN 

SAU 5 NĂM GIA NHẬP



FTA VN-EU

FTA VN-RUSSIA

FTA VN-CHILE

TPP Hiệp định xuyên Thái Bình Dương (TPP): 

USA; PERU; CHILE; AUSTRALIA

NEW ZEALAND; MALAYSIA; BRUNEI;                          

SINGAPORE và VIETNAM

Trong thời gian tới sẽ đàm phán và ký tiếp :

3. WTO ẢNH HƯỞNG DMVN 

SAU 5 NĂM GIA NHẬP



Tác động tích cực sau gia nhập WTO : 

•Tăng trưởng xuất khẩu và tăng Thị phần xuất 

khẩu;

2005 : 4,838; 2006 : 5,927; 2007 : 7,780; 2008 : 

9,130; 2009 : 9,070; 2010 : 11,210 và 2011 : 

15,821 tỷ USDTổng

•Giải quyết việc làm cho hơn 2 triệu lao động;

• Nâng cao tay nghề cho người lao động;

• Ngành DM xây dựng được uy tín và thương 

hiệu “made in Việt Nam” trên thị trường thế giới;

3. WTO ẢNH HƯỞNG DMVN 

SAU 5 NĂM GIA NHẬP



 Thách thức sau gia nhập WTO : 

• Suy giảm do kinh tế thế giới suy thoái (2008 và 

2011) : dệt may VN bị ảnh hưởng nặng nề : đơn 

hàng, giá cả;

• Cạnh tranh quốc tế gay gắt : các lợi thế về lao 

động không còn là ưu thế nổi trội của VN;

• Lạm phát ở VN vào loại cao nhất thế giới (trên 

18% năm 2011); lãi suất ngân hàng (trên 18% 

đối với VND, 6-8% đối với USD);

Lương tối thiểu, giá cả sinh hoạt tăng nhanh 

tạo sức ép cho DN tăng chi phí sx;

• Giá cả nguyên phụ liệu tăng nhanh và không 

ổn định;

3. ẢNH HƯỞNG DMVN SAU 5 NĂM GIA 

NHẬP WTO



 Thách thức sau gia nhập WTO : 

• Năng lực làm thương mại xuất khẩu (FOB) 

còn hạn chế;

• Năng lực thiết kế tạo thêm giá trị gia tăng còn 

hạn chế, các DN đang nặng về làm gia công, giá 

trị gia tăng thấp; do vậy lợi nhuận thấp;

• Ngành dệt bị bỏ lửng, kém phát triển đặc biệt là 

khâu nhuộm, hoàn tất;

• Ngành công nghiệp phụ trợ chưa theo được 

nhu cầu làm hàng may xuất khẩu  phải nhập 

khẩu là chủ yếu;

3. ẢNH HƯỞNG DMVN SAU 5 NĂM GIA 

NHẬP WTO



 Thách thức sau gia nhập WTO : 

• Sự xáo trộn và thiếu hụt lao động có tay nghế; 

đặc biệt là lao động cấp trung và cấp cao : do 

phải cạnh tranh khốc liệt với các ngành khác có 

thu nhập cao hơn; Những đòi hỏi gắt gao của 

tiến trình hội nhập quốc tế, khu vực : các FTA 

song phương và khu vực với yêu cầu về xuất xứ 

: sản xuất từ vải, sợi trong khi năng lực sản xuất 

trong nước chư đáp ứng được yêu cầu này số 

ít hàng dệt may VN được hưởng ưu đãi do các 

FTA mang lại;

• Sự thích ứng linh hoạt của các DNVN còn yếu;

3. ẢNH HƯỞNG DMVN SAU 5 NĂM GIA 

NHẬP WTO



 Thách thức sau gia nhập WTO : 

• Hiểu biết của các DN đối với các yêu cầu phức 

tạp của các qui định quốc tế (WTO. FTA, TPP,…) 

còn rất hạn chế. Trong khi các nước nhập khẩu 

thường xuyên đưa ra các hàng rào kỹ thuật (tiêu 

chuẩn kỹ thuật), các vấn đề về chống phá giá, 

các vấn đề về CSR, sản xuất sạch hơn, xanh 

hơn (các tiêu chuẩn về môi trường)… tạo ra 

những rủi ro lớn cho các DN đặc biệt là SMEs;

• Việt Nam chưa được thừa nhận là kinh tế thị 

trường, làm cho các DN càng khó khăn hơn gấp 

bội nếu như bị áp dụng AD;

3. ẢNH HƯỞNG DMVN SAU 5 NĂM GIA 

NHẬP WTO



 Thách thức sau gia nhập WTO : 

• Hiểu biết của các DN đối với các yêu cầu phức 

tạp của các qui định quốc tế (WTO. FTA, TPP,…) 

còn rất hạn chế. Trong khi các nước nhập khẩu 

thường xuyên đưa ra các hàng rào kỹ thuật, các 

vấn đề về chống phá giá, CSR, sản xuất sạch 

hơn, xanh hơn (các tiêu chuẩn về môi trường)… 

tạo ra những rủi ro lớn cho các DN đặc biệt là 

SMEs;

• Việt Nam chưa được thừa nhận là kinh tế thị 

trường, làm cho các DN càng khó khăn hơn gấp 

bội nếu như bị áp dụng AD;

3. ẢNH HƯỞNG DMVN SAU 5 NĂM GIA 

NHẬP WTO



Mục tiêu đến 2015

1. Xơ, sợi: 500.000 tấn/năm; 

2. Vải: 1.500 Tr. m2/năm; 

3. May mặc: 2.850 tr. Sp/năm;

4. Xuất khẩu: 18.000 tr.US$/năm;

5. Lao động : 2,75 triệu.

4. CHIÉN LƯỢC PHÁT TRIỂN
(Quyết định 36/2008/QD-TTg)

Mục tiêu đến 2020

1. Xơ, sợi: 650.000 tấn/năm; 

2. Vảic: 2.000 Tr. m2/năm; 

3. May mặc: 4.000 tr. Sp/năm;

4. Xuất khẩu: 25.000 tr.US$/năm;

5. Lao động : 3 triệu.

6. .



Phát triển Dệt May theo hướng :

“Chất lượng – TNXH – Thân 

thiện môi trường”

Tái cơ cấu sản xuất :

Dịch chuyển sản xuất May về các khu vực có 

lao động; 

Di dời các nhà máy nhuộm, hoàn tất tới các 

khu công nghiệp có xử lý nước thải.

4. CHIÉN LƯỢC PHÁT TRIỂN



5. KẾT LUẬN, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

Dệt May Việt Nam là một ngành quan trọng đối với phát 

triển kinh tế và xã hội Việt Nam;

Tỷ lệ phát triển của ngành gắn kết chặt chẽ với giảm tỷ lệ 

nghèo đói của đất nước;

Theo tính toán cứ  1 tỷ USD xuất khẩu tạo việc làm cho 

150.000 người;

KẾT LUẬN :



5. KẾT LUẬN, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

- Chú trọng phát triển xuất khẩu theo hướng

tăng thêm việc làm đặc biệt cho lĩnh vực

phụ trợ cho may XK nói riêng và cho cả

nước nói chung;

- Các hiệp định tự do thương mại FTA, TPP

sẽ tạo ra một sự tăng trưởng có ý nghĩa cho

ngành Dệt may tương tự như sự kiện ký

BTA với Hoa Kỳ (2001) và gia nhập WTO

(2007).



5. KẾT LUẬN, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

 Về phía CP
– Môi trường chính sách cần được hoàn thiện theo 

hướng minh bạch, hiệu quả (các thay đổi chính sách 

nhằm thực thi các cam kết theo các hiệp định FTA 

và/hoặc WTO cần được công khai về lộ trình và thời 

hạn thực hiện, và lộ trình và thời hạn cần được xác định 

“cứng” chứ không thể thay đổi được );

– Đẩy mạnh đàm phán và ký kết các FTA và TPP;

– Cải thiện năng lực cạnh tranh ở cả cấp quốc gia và cấp 

doanh nghiệp 

– Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ 

tục hải quan

– Cần xây dựng cơ chế tạo động lực phù hợp hơn với 

ngành dệt may 



5. KẾT LUẬN, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

 Về phía CP
- Tăng cường khuyến khích đầu tư và kêu gọi đầu tư NN vào 

SX NPL;

- Có chính sách hỗ trợ di dời các CSSX ra ngoại thành, đầu 

tư SX sạch;

- Hỗ trợ xây dựng Trung tâm giao dịch nguyên phụ liệu dệt 

may;

- Hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ cho xuất khẩu;

- Có giải pháp bình ổn, cải thiện kinh tế vĩ mô, thu hút nguồn 

vốn;

- Đơn giản hoá thủ tục hành chính, thuế, Hải quan;

- Tăng cường kinh phí hỗ trợ XTTM;

- Giảm các khó khăn cho XK.



5. KẾT LUẬN, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

 Về phía Hiệp hội 
– Tiếp tục phối hợp với các DN và mạng lưới tham tán 

thương mại ở nước ngoài để thực hiện tốt công tác xúc 

tiến thương mại

– Cần phối hợp với các cơ quan liên quan để tìm hiểu 

thông tin về nhu cầu của thị trường, chính sách thương 

mại, các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, v.v. để từ đó 

phổ biến lại cho DN.

– Tìm hiểu thông tin, yêu cầu của phía DN để đề đạt với cơ 

quan đàm phán, đồng thời tìm hiểu các thông tin trong 

quá trình đàm phán có liên quan để phổ biến lại cho các 

DN.



5. KẾT LUẬN, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

 Về phía Doanh nghiệp

– Thúc đẩy XK các mặt hàng dệt may truyền 

thống với nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm kết 

hợp với nâng cao khả năng cạnh tranh không 

qua giá. 

– DN phải chấp nhận và nâng cao khả năng 

thích ứng với những hàng rào kỹ thuật tại các 

thị trường phát triển

– Cần bắt đầu thực hiện ngay với những 

chương trình hành động cụ thể




