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PHẦN 1: 
GIỚI THIỆU INNOVATIVE HUB
1. Innovative Hub - Đại lý ủy quyền toàn cầu của 
Alibaba.com:

Innovative Hub được thành lập vào năm 2016 với tư cách là Đối tác 
dịch vụ toàn cầu của Alibaba.com tại Singapore trong 3 năm, chúng tôi 
đã phục vụ hơn 1000 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Singapore và chuyển 
đổi số thành công các hoạt động kinh doanh truyền thống của các 
doanh nghiệp thông qua Alibaba.com. Sứ mệnh của Innovative Hub là 
chuyển đổi số các doanh nghiệp để kinh doanh trên toàn cầu, chúng tôi 
cung cấp các dịch vụ chuyên về nền tảng Thương mại điện tử để giúp 
các doanh nghiệp vươn ra khỏi các hình thức kinh doanh truyền thống 
trước đây.

Innovative Hub tiếp tục tăng trưởng và phát triển thông qua cung 
cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp về chuyển đổi số cho các doanh 
nghiệp. Với sự phát triển không ngừng và câu chuyện thành công của 
chúng tôi tại thị trường Singapore, chúng tôi đã tiếp tục mở rộng ra khu 
vực và toàn cầu. Việt Nam chính là thị trường mở rộng đầu tiên của 
Innovative Hub và sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ ổn định với tầm nhìn: 
Trở thành đối tác chiến lược và đáng tin cậy nhất trong chuyển đối số 
của các doanh nghiệp ở Đông Nam Á.

Chúng tôi là tập thể năng động, có niềm đam mê mãnh liệt trong đổi 
mới sáng tạo và quyết tâm trở nên xuất sắc trong các lĩnh vực chuyên 
môn của mình. Chúng tôi lao động với với tinh thần tận tâm và đây chính 
là nguồn năng lượng, mang đến nhiều ý tưởng và là niềm tự hào của tập 
thể đội ngũ Innovative Hub. Văn hóa công ty của chúng tôi là mang lại 
lợi thế cạnh tranh và tạo dựng một môi trường nơi những cá nhân xuất 

1.1. Về chúng tôi:

1.2. Về đội ngũ Innovative Hub:
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2. Tại sao nên lựa chọn Innovative Hub?

Công ty đầu tư trực tiếp từ nước ngoài:

Chất lượng Toàn vẹn Lãnh đạo Đổi mới Làm việc 
nhóm

 Sự hài lòng 
của khách 

hàng

  - Là công ty FDI của Singapore, chúng tôi tin tưởng vào sự xuất sắc 
trong kinh doanh. Sự hiệu quả cùng lực lượng lao động lành nghề, đáng 
tin cậy là những phẩm chất và lợi thế của các công ty Singapore.

  - Hồ sơ theo dõi đã được chứng minh với tư cách là Đối tác Dịch 
vụ Toàn cầu của Alibaba tại thị trường Singapore.

  - Đối tác Alibaba giàu kinh nghiệm, có kinh nghiệm vận động các 
dự án chính phủ ở Singapore - Đối tác.

  - Đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp 3 sao được chứng 
nhận bởi Alibaba.com

  - VAS đã chấp thuận nhà cung cấp Alibaba.com cho Singapore, 
Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Malaysia, Thái Lan và Indonesia.

  - Hỗ trợ thêm thông qua sự kiện kết hợp kinh doanh Ngoại tuyến/
Trực tuyến thường xuyên với Thương nhân Singapore.

sắc, thông minh, năng động có thể vươn đến thành công. Chúng tôi 
luôn đồng hành cùng với khách hàng của mình và cùng nhau từng bước 
xây dựng tiến đến con đường thành công. Chúng tôi dám nghĩ lớn và 
làm việc chăm chỉ để không ngừng thúc đẩy bản thân trở nên tốt hơn và 
trở nên xuất sắc hơn trong các dịch vụ của mình mỗi ngày.

2.1. Công ty đầu tư trực tiếp từ nước ngoài:
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STT DỊCH VỤ MÔ TẢ CHI TIẾT

1 Thiết kế minisite
Thiết kế cửa hàng điện tử của 
doanh nghiệp trên Alibaba.com để 
nhấn mạnh điểm khác biệt của bạn

2 Đăng sản phẩm
Tiết kiệm thời gian và chi phí mà vẫn 
có chất lượng tin đăng cao

3 Quản lý tài khoản
Thuê ngoài tài khoản của bạn với 
chuyên gia nội bộ của chúng tôi

4 Digital Marketing
Tạo khách hàng tiềm năng với 
Digital Marketing tích hợp

5 Bảo trì tài khoản
Duy trì tài khoản của bạn tốt hơn với 
các chuyên gia nội bộ của chúng 
tôi để đạt được kết quả tốt hơn

6 Chụp ảnh sản phẩm
Chụp ảnh sản phẩm chuyên nghiệp 
để giới thiệu sản phẩm độc đáo của 
doanh nghiệp

7 Cung cấp thị trường dữ 
liệu xuất khẩu

Nhận thông tin chi tiết về thị trường 
xuất khẩu với khách hàng tiềm năng 
và thông tin về đối thủ cạnh tranh

8 Giải pháp hỗ trợ tuyển 
dụng nhân sự

Chúng tôi giúp bạn thuê và đào tạo 
nhân sự thương mại điện tử

2.2. Các dịch vụ: 

2.2.1 Dịch vụ Alibaba.com:
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2.2.2 Dịch vụ Website:

Sở hữu một website chuyên nghiệp và thu hút sẽ là công cụ đắc lực 
giúp doanh nghiệp dễ dàng thu hút khách hàng. Chăm sóc website 
thường xuyên sẽ thúc đẩy khách hàng của bạn mua sản phẩm và dịch 
vụ của công ty bạn.

Innovative Hub cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ thiết kế website, 
với đội ngũ thiết kế web chuyên nghiệm chăm chút từ hình ảnh, nội dung 
đến chức năng và cách thức vận hành.

a. Lợi ích khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thiết kế website của 
Innovative Hub:

b. Những tiêu chí đánh giá một website chuyên nghiệp:

  - Tiết kiệm chi phí: Dịch vụ thiết kế website là dịch vụ đi kèm mà 
Innovative Hub cung cấp cho các khách hàng tham gia nền tảng 
Alibaba.com nhưng chưa có website riêng. Với gói dịch vụ thiết kế 
website này, quy trình thiết kế được vận hành bởi đội ngũ nhân viên 
chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và tính đồng bộ cao mang lại hiệu quả 
cao và tiết kiệm chi phí hết mức có thể cho doanh nghiệp.

  - Thời gian triển khai nhanh: Tiết kiệm thời gian, đẩy nhanh tiến độ 
hoàn thiện website. Tăng khả năng tiếp cận khách hàng và xây dựng 
hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp, uy tín hơn.

  - Tối ưu hóa dịch vụ SEO: Bố cục, cấu trúc trang được tối ưu trên 
mọi thiết bị giúp website có thứ hạng cao trên các công cụ tìm kiếm.

  - Tính thẩm mỹ cao: không chỉ đảm bảo tính bảo mật và tốc độ 
truy cập trang web, phần giao diện và nội dung cũng được tối ưu tối đa 
mang lại phần nhìn thu hút hơn cho website của bạn.

  - Tính tương tác cao, giữ chân khách hàng truy cập
  - Tăng doanh số, tiết kiệm thời gian, chi phí
 -  Bắt kịp các xu hướng và công nghệ mới
 -  Tốc độ tải trang nhanh
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2.2.3 Dịch vụ SEO:

Tăng nhận diện thương hiệu và phủ sóng thương hiệu cho doanh 
nghiệp của bạn với dịch vụ SEO từ Innovative Hub

Dịch vụ SEO bao gồm các phương pháp tối ưu và cải thiện, nâng 
cao chất lượng nội dung của website để có thứ hạng website cao hơn 
trên các công cụ tìm kiếm. Thu hút nhiều khách hàng hơn và tăng nhận 
diện thương hiệu cho doanh nghiệp của bạn.

Với các chiến lược SEO cụ thể và tổng thể của mình, Innovative Hub 
giúp website của doanh nghiệp phát triển toàn diện và tối ưu hơn về 
mặt nội dung, hình ảnh, …

Vì sao nên chọn dịch vụ SEO của Innovative Hub:

  Innovative Hub hiểu rõ khách hàng của chúng tôi cần gì và đang 
thiếu những gì. Và đây là những lỹ do mà doanh nghiệp nên lựa chọn 
dịch vụ SEO của chúng tôi:

  -  Chiến lược SEO bài bản từng lĩnh vực.
 -   Phương pháp cụ thể, an toàn, hiệu quả cao.
 -   Bắt kịp xu hướng, chi tiết, minh bạch.
 -  Nâng cao trải nghiệm người dùng.

 -  Thông tin sản phẩm, dịch vụ
 -  Giao diện, hình ảnh, màu sắc website bắt mắt, thu hút
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PHẦN 2: 
TỔNG QUAN VỀ XUẤT KHẨU
NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM
1. Tổng quan về ngành dệt may Việt Nam:

Xã hội ngày càng phát triển và văn minh, nhu cầu nâng cao chất 
lượng cuộc sống của con người cũng theo đó mà tăng lên, cùng với đó 
là những cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và các phát minh tiến bộ 
dẫn đến sự tăng trưởng của ngành công nghiệp dệt may. Quá trình phát 
triển của ngành dệt may trên thế giới gắn liền với sự phát triển của các 
nước công nghiệp. Do đó, các nước này luôn thực hiện các biện pháp 
bảo vệ ngành dệt may nội địa trước sự cạnh tranh đầy gay gắt của các 
nước đang phát triển. Dệt may luôn là một lĩnh vực nhạy cảm khi đàm 
phán và giải quyết các tranh chấp trong quan hệ thương mại giữa các 
quốc gia.

Ngành dệt may là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn, 
có vị trí quan trọng trong nền kinh tế nước ta, được Nhà nước quan 
tâm phát triển cùng với dòng chảy công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với 
những ưu thế về nguồn nhân công dồi dào, lượng vốn đầu tư không lớn 
nhưng khả năng thu hồi vốn lại nhanh, Việt Nam đẩy mạnh hoạt động 
của ngành dệt may để vừa thu về giá trị xuất khẩu lớn, đáp ứng nhu cầu 
phát triển kinh tế của đất nước, vừa giải quyết được vấn đề việc làm 
cho số lượng lớn người lao động.

Trong những năm qua, ngành dệt may Việt Nam đã có những bước 
tiến lớn, trở thành ngành công nghiệp có vị trí rất quan trọng trong nền 
kinh tế nước nhà. Liên tục từ năm 1992 đến nay, kim ngạch xuất khẩu 
của ngành dệt may không ngừng tăng với tốc độ cao và luôn là một 
trong 10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta. Đặc biệt, từ năm 1994, 
kim ngạch xuất khẩu của ngành luôn đứng thứ 2 về giá trị, chỉ sau dầu 

1.1. Vị thế của ngành dệt may Việt Nam:

1.2. Quy mô ngành lớn và thâm dụng lao động:
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2. Ngành dệt may - kim ngạch xuất khẩu lớn 
thứ hai cả nước:

Cũng như hầu hết các ngành kinh tế khác, ngành dệt may chịu ảnh 
hưởng rất nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Theo thống kê sơ bộ, kim 
ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc của Việt Nam đạt khoảng 35,29 
tỷ USD, giảm đến 9,29% so với năm 2019. Nhưng con số này vẫn nhỏ hơn 
nhiều so với dự đoán giảm 15% trong các dự báo trong ngành, cho thấy 
một tín hiệu lạc quan về khả năng phục hồi trong năm 2021.

Cụ thể tình hình xuất khẩu một số mặt hàng tiêu biểu như sau:
- Xuất khẩu hàng xơ, sợi dệt tháng 12/2020 ước đạt 386 triệu USD 

tăng 4,65% so với tháng 11/2020 và tăng 3,25% so với tháng 12/2019. 
Lũy kế cả năm 2020, xuất khẩu mặt hàng này ước đạt 3,69 tỷ USD, giảm 
11,43% so với năm 2019. Xuất khẩu mặt hàng này trong năm 2020 giảm 
478 triệu USD so với năm 2019, bằng 11,05% phần kim ngạch xuất khẩu 
toàn ngành giảm.

- Xuất khẩu hàng may mặc trong tháng 12/2020 ước đạt 2,5 tỷ USD, 
tăng 11,55% so với tháng 11/2020 và giảm 15,63% so với tháng 12/2019. 
Tính chung cả năm 2020, xuất khẩu hàng may mặc ước đạt 29,47 tỷ USD, 
giảm 10,22% so với năm 2019. Phần kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc 

2.1. Tình hình xuất khẩu mặt hàng dệt may năm 2020:

thô. Cho đến nay, ngành dệt may đã đạt được thành công đáng kể. 
Tăng trưởng xuất khẩu đã tăng nhanh từ 140,4 triệu USD năm 1989 lên 
1350 triệu USD năm 1998 và tăng đến 1892 triệu USD năm 2000.

Ngành dệt may đã có thời gian phát triển mạnh mẽ, thu hút được 
nhiều lao động xã hội - khoảng 3 triệu lao động đang làm việc tại hơn 
7000 doanh nghiệp lớn nhỏ. Tuy thâm dụng lao động là vậy nhưng mức 
lương bình quân nước ta vẫn khá rẻ so với các nước khác, là một lợi thế 
cho sản phẩm dệt may Việt Nam. Tuy nhiên lợi thế này cũng đang dần 
mất đi bởi sự cạnh tranh của các quốc gia khác, khi mà chi phí nhân 
công tại các nhà máy Việt Nam chiếm trung bình 26 - 30%, trong khi tại 
Bangladesh chỉ khoảng 20%. Việc tăng lương hàng năm cũng tạo nên 
gánh nặng không nhỏ cho các doanh nghiệp.
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giảm chiếm 77,61% trong tổng kim ngạch giảm của toàn ngành.
- Xuất khẩu vải kỹ thuật của Việt Nam năm 2020 ước đạt 447 triệu 

USD, giảm 24,1% so với năm 2019.
- Xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt may ước đạt 1,66 tỷ USD, giảm 

17,28% so với năm 2019.
Theo nghiên cứu của các chuyên gia, hầu hết các thị trường trên thế 

giới đã và đang cho thấy sự sụt giảm trong nhu cầu tiêu thụ hàng may 
mặc. Cho đến quý IV năm 2020, đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục hoành 
hành tại các quốc gia phương Tây khiến cho khả năng phục hồi của 
ngành dệt may càng chậm hơn, dự báo thời điểm ngành có thể quay 
lại như trước đại dịch là cuối năm 2022 hoặc thậm chí là đầu năm 2023.

Bên cạnh việc tổng cầu sụt giảm nghiêm trọng, giá nhập khẩu mặt 
hàng may mặc tại các thị trường lớn cũng thấp chưa từng có trong suốt 
nhiều thập kỉ qua. Theo một số tính toán dựa trên cơ sở dữ liệu của Bộ 
Thương mại Hoa Kỳ, trong vòng 9 tháng năm 2020, giá nhập khẩu may 
mặc vào quốc gia này đã giảm 13% so với cùng kỳ năm 2019, trong khi 
mức giảm trung bình của những năm trước cũng chỉ khoảng 1%.

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, dịch bệnh đã tác động hết sức 
tiêu cực đến tình hình xuất khẩu hàng may mặc nước ta. Trong đó, ước 
tính có khoảng 87,1% doanh nghiệp dệt may bị giảm đơn hàng, 53,5% 
doanh nghiệp bị khách hoãn hủy đơn, 22,9% doanh nghiệp không xuất 
khẩu được.

Tuy nhiên theo đánh giá của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, mặc dù kết 
quả xuất khẩu khiêm tốn và bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình chính trị 
cũng như dịch bệnh, đây vẫn là một sự nỗ lực đáng ghi nhận của ngành 
dệt may khi vượt qua nhiều khó khăn, nhanh chóng thích nghi với hoàn 
cảnh, kịp thời chuyển đổi cơ cấu mặt hàng, đảm bảo việc làm, thu nhập 
ổn định cho hàng triệu người lao động.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, ngành dệt may Việt Nam sẽ có nhiều lợi 
thế và thách thức đan xen. Tác động của dịch bệnh Covid-19 được dự 
đoán sẽ tiếp tục kéo dài trong 1-2 năm tới. Việc tham gia các Hiệp định 
thương mại tự do của nước ta tạo điều kiện tối đa về thuế quan cho 

2.2. Mục tiêu xuất khẩu ngành dệt may giai đoạn 2021 - 2025:
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hàng hóa Việt xuất khẩu sang những quốc gia trong phạm vi của hiệp 
định đó, nhưng đồng thời cũng là cơ hội cho các nhãn hàng nước ngoài 
xâm nhập vào thị trường Việt Nam, khiến cho áp lực cạnh tranh của các 
sản phẩm dệt may trong nước ngày càng lớn hơn.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, ngành dệt may Việt Nam vẫn 
có nhiều nỗ lực và cơ hội tăng trưởng cho các doanh nghiệp Việt là 
khá lớn trong tình hình thương mại thế giới có nhiều bất ổn. Đơn cử như 
việc Trung Quốc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã bị sụt giảm 
nghiêm trọng tổng lượng xuất khẩu và cả giá thành sản phẩm. Trong khi 
đó, hàng may mặc xuất khẩu của nước ta chủ yếu là hàng khó may, có 
giá trị cao, chính vì thế mà mức giá sản phẩm vẫn được giữ ổn định và 
thậm chí còn có thể mở rộng thị trường tại Mỹ. Vào tháng 6 năm 2020, 
Việt Nam đã trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất hàng may mặc vào Mỹ, vị 
trí vốn là do Trung Quốc nắm giữ nhiều năm nay.

Ở thị trường châu Âu, hiện tại Việt Nam mới chiếm gần 4% thị phần. 
Với hiệp định EVFTA có hiệu lực ngày 1/8/2020, dự báo xuất khẩu dệt 
may tăng 67% vào 2025. Các doanh nghiệp đã bắt đầu một số điều 
chỉnh mang tính chiến lược trong thời gian 1-3 năm tới. Có tới 55,7% 
doanh nghiệp dự định thúc đẩy tự động hóa, 49,8% sẽ phát triển sản 
phẩm mới, 39,9% sẽ đa dạng hơn nữa sản phẩm và 41,5% sẽ đầu tư nâng 
cao kĩ năng lao động.

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), mục tiêu đến năm 2025, xuất 
khẩu ngành dệt may sẽ đạt 55 tỷ USD; trong đó, các sản phẩm chính bao 
gồm xơ, sợi các loại đạt 4.000 tấn, vải đạt 3.500 triệu m2, sản phẩm may 
hơn 8.500 sản phẩm. Giá trị thặng dư thương mại đến năm 2025 sẽ phấn 
đấu đạt 33 tỷ USD, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 khoảng 
11,6%. Để khẳng định vị thế, sẵn sàng vượt qua những thách thức đặt ra, 
ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch VITAS cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, hiệp hội 
sẽ tiếp tục tăng cường tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính 
sách còn bất cập với nhà nước; đặc biệt các vấn đề về lao động, tiền 
lương, bảo hiểm xã hội, cải cách thủ tục hành chính về thuế, hải quan, 
kiểm tra chuyên ngành…
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Mỹ là thị trường chủ đạo của xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam, đạt 
13,99 tỷ USD, chiếm 46,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 
của cả nước, giảm 5,8% so với năm 2019; xuất sang EU đứng thứ 2 về 
kim ngạch, đạt 3,63 tỷ USD, chiếm 12,2%, giảm 14,8%; tiếp đến thị trường 
Nhật Bản đạt 3,53 tỷ USD, chiếm 11,9%, giảm 11,4% và sang Hàn Quốc 
đạt 2,86 tỷ USD, chiếm 9,6%, giảm 14,8% so với năm 2019.

Dưới đây là thống kê của Tổng cục Hải quan về tình hình xuất khẩu 
năm 2020 của ngành dệt may nước ta:

2.3. Các thị trường xuất khẩu chính của mặt hàng dệt may 
Việt Nam:

XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY NĂM 2020
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/1/2021 của TCHQ)

 Thị trường
Tháng 

12/2020

+/- so với 
tháng 

11/2020 
(%)

Năm 2020
+/- so với 
năm 2019 

(%)

Tỷ trọng 
(%)

Mỹ 1.353.918.409 32,86 13.986.995.442 -5,77 46,92

EU 353.024.925 16,04 3.630.857.204 -14,75 12,18

Nhật Bản 325.080.873 2,54 3.531.304.243 -11,4 11,85

Hàn Quốc 219.874.242 62,08 2.855.311.729 -14,82 9,58

Trung Quốc đại lục 140.156.879 26,47 1.368.435.860 -14,09 4,59

Canada 89.450.099 78,22 793.290.281 -2,03 2,66

Đức 77.637.529 16,39 761.575.151 -5,63 2,55

Campuchia 65.614.056 7,56 628.504.961 3,99 2,11

Hà Lan 66.071.643 22,49 615.430.857 -10,94 2,06

Pháp 46.596.322 -20,19 572.095.812 -5,02 1,92

Anh 52.556.187 19,61 555.667.525 -28,47 1,86

Bỉ 37.563.150 52,86 353.360.301 -0,15 1,19

ĐVT: USD
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Tây Ban Nha 22.307.310 22,72 285.133.975 -34,17 0,96

Đài Loan (TQ) 23.845.314 16,48 271.688.804 -6,35 0,91

Australia 28.157.777 36,22 248.233.615 -2,74 0,83

Nga 22.201.535 2,88 242.893.118 -4,69 0,81

Italia 24.844.970 18,15 238.211.475 -19,21 0,8

Indonesia 25.739.335 17,85 231.350.190 -16,07 0,78

Hồng Kông (TQ) 28.224.641 34,74 229.956.281 -20,51 0,77

Thái Lan 18.156.600 17,51 184.241.691 -12,87 0,62

Singapore 9.669.600 -20,45 102.961.600 5,92 0,35

Malaysia 10.516.842 31,69 99.853.663 -17,11 0,33

Chile 5.185.379 -0,36 94.033.955 -35,7 0,32

Mexico 7.052.281 12,51 88.289.324 -27,32 0,3

Ấn Độ 7.572.110 -27,05 82.692.873 -18,92 0,28

Bangladesh 10.744.254 68,42 74.862.067 -2,69 0,25

Philippines 5.587.528 31,6 70.015.188 -39,17 0,23

Ba Lan 7.769.308 64,67 69.398.973 10,49 0,23

U.A.E 7.154.266 -2,83 67.342.613 -23,74 0,23

Thụy Điển 7.650.311 86,71 63.317.556 -19,12 0,21

Đan Mạch 5.733.408 90,2 54.579.668 -30,95 0,18

Brazil 4.698.763 42,97 48.195.609 -20,71 0,16

Nigeria 3.598.504 -5,9 40.346.081 33,84 0,14

Sri Lanka 5.103.169 13,04 40.212.188 -5,89 0,13

Thổ Nhĩ Kỳ 2.823.526 -15,51 38.794.343 16,96 0,13

Myanmar 2.695.351 46,94 31.327.921 -9,77 0,11
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