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ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA FORTRESS 

 

Tích cực: Số lượng đơn đặt hàng có chiều hướng gia tăng từ một số bộ phận khách hàng: 

1) Hoa Kỳ: Do căng thẳng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, Việt Nam đang hưởng lợi do 

sự chuyển hướng các đơn đặt hàng của các khách hàng Mỹ. Thêm vào đó, hiện nay, chuỗi cung 

ứng của Trung Quốc đang xấu đi, điều này càng thúc đẩy các khách hàng Mỹ chưa quyết định 

xuống đơn dứt khoát hơn trong việc rút khỏi thị trường Trung Quốc. 

2) Châu Âu: Nhờ vào chính sách miễn thuế, Việt Nam đang thu hút được khá nhiều khách hàng 

lớn từ Châu Âu. Với tình hình dịch bệnh vi rút hiện nay, nhiều khách hàng khác chắc chắc sẽ cân 

nhắc việc chọn Việt Nam để tìm kiếm nguồn cung ứng. Mới đây, Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu 

thông qua thỏa thuận thương mại tự do với Việt Nam. Các sản phẩm xuất xứ từ Việt Nam gần như 

là hoàn toàn miễn thuế, điều này cũng tạo động lực cho thêm nhiều khách hàng Châu Âu tìm kiếm 

mua hàng tại Việt Nam 

Tiêu cực: Nguồn cung ứng của Trung Quốc không ổn định 

1) Các nhà cung cấp từ các vùng khác nhau đã không thể tiếp tục làm việc trong ngắn hạn 

2) Quá trình thông quan và kiểm dịch hàng hóa tại Việt Nam khá tốn kém và tốn nhiều thời gian. 

Tuy nhiên, nguồn cung ứng chính của Fortress đang là Đài Loan, tiếp sau đó là Việt Nam. Do 

không quá phụ thuộc vào Trung Quốc nên việc tìm nguồn thay thế tại Đài Loan và Việt Nam dự 

đoán sẽ không gặp nhiều khó khăn. 
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Về Công ty CP CN Ngũ kim Fortress Việt Nam 

Công ty CP CN Ngũ kim Fortress Việt Nam (Fortress) được thành lập vào năm 2006 và là nhà sản 

xuất hàng đầu thế giới về dụng cụ làm vườn với hơn 90% sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Bắc 

Mỹ và Châu Âu. Fortress là thành viên của Formosa Tools Co., Ltd., một công ty Đài Loan có 

truyền thống lâu đời trong ngành sản xuất dụng cụ làm vườn, được thành lập vào năm 1974 bởi 

gia đình Hsu. Fortress hiện có hai nhà máy đặt tại tỉnh Thái Bình (thuộc miền Bắc Việt Nam) và 

là trung tâm sản xuất chính cho toàn bộ hệ thống Formosa Tools. 

 


