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Giá: 17.500 VNĐ

TIN TỨC & SỰ KIỆN

VỊ TRÍ

STT

BÁO GIÁ

SỐ TẠP CHÍ
ĐƯỢC ĐĂNG
QC MIỄN PHÍ

Các đơn vị tham gia quảng cáo trên ấn phẩm Tết Nguyên đán 2019 sẽ được miễn phí 01 trang ruột trên Tạp chí
DM&TT VN xuất bản hàng tháng trong năm 2019. Số Tạp chí được đăng QC miễn phí tương ứng với giá trị hợp
đồng, cụ thể như sau:

1

Trang bìa màu 4

120.000.000

11 số

2

Trang bìa màu 2

100.000.000

9 số

3

Trang bìa màu 3

80.000.000

7 số

4

Trang ruột màu áp bìa 2

50.000.000

4 số

5

Trang ruột màu áp bìa 3

40.000.000

3 số

6

01 trang ruột màu có sẵn maquette

20.000.000

1 số

7

Bài tuyên truyền quảng cáo (2 trang)

30.000.000

2 số

8

Bài tuyên truyền quảng cáo (1 trang)

20.000.000

1 số

9

Chỉnh sửa maquette QC, ảnh và biên tập bài

Miễn phí

10

Đặt mua Tạp chí số thường

17.500đ/cuốn

11

Đặt mua Tạp chí số Tết

24.500đ/cuốn
(Đơn vị tính: VNĐ; Giá chưa bao gồm thuế VAT)

Xin vui lòng lưu ý:
- Thời gian nhận quảng cáo số Tết nguyên đán 2019: từ ngày 10/10/2018 đến ngày 30/11/2018;
- Trong trường hợp số lượng đơn vị đăng ký quảng cáo vượt quá số trang quảng cáo quy định, Ban biên tập Tạp chí Dệt May
và Thời trang Việt Nam sẽ ưu tiên những đơn vị đăng ký sớm;
- Những đơn vị không kịp đăng ký quảng cáo vào số Tết nguyên đán mà vẫn có nhu cầu sẽ được chuyển sang đăng quảng
cáo trên số Tân Xuân 2019.

Thân gửi các thế hệ Nhà giáo, Cán bộ quản lý giáo dục tại các Trường thuộc Tập
đoàn Dệt May Việt Nam.
Với tấm lòng biết ơn và trân trọng, thay mặt Ban Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt
Nam, tôi gửi tới các thế hệ Nhà giáo, Cán bộ quản lý giáo dục các Trường thuộc
Tập đoàn lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Trước vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cho ngành DMVN và thách
thức chuyển đổi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vai trò và nhiệm vụ của
các Nhà giáo trong các Trường thuộc Tập đoàn càng thêm quan trọng. Một đội
ngũ nhân sự chất lượng cao, đủ năng lực để điều khiển thiết bị tiên tiến, để
quản lý thông minh hơn, hiệu quả hơn, cần phải được đáp ứng tốt nhất. Muốn
vậy, đội ngũ Giáo viên của các Trường cần liên tục tu dưỡng, nâng cao kiến
thức, đổi mới kịp thời, để thu hẹp khoảng cách giữa Nhà trường với Nhà máy,
làm sao để “đầu ra” của Trường sát với thực tế sản xuất tại các doanh nghiệp
dệt may. Đây cũng là một thời cơ lớn cho công tác đào tạo nhân lực của các
Nhà trường. Các Nhà giáo có thể tạo nên thời hoàng kim trong đào tạo nhân
lực dệt may khi tận dụng được thời cơ này.
Hơn nữa, đào tạo thông minh hiện nay không chỉ gắn với thực nghiệp, mà
còn phải nâng cao hơn một bậc, khi gắn kết khăng khít nhu cầu người học với
nhu cầu doanh nghiệp, đào tạo theo đơn hàng cụ thể của doanh nghiệp, và
đào tạo trọn gói nhân sự cho một dự án mới. Sự gắn kết này sẽ tạo nên hệ sinh
thái học tập chuyên ngành dệt may hiệu quả, phát triển toàn diện, nơi đó nhà
trường – nhà máy – người Thầy – học viên – thiết bị - công nghệ - người làm
việc sẽ cùng kết nối, tương tác tạo nên giá trị kiến thức, kinh nghiệm và trao
đổi cùng nhau, nâng cao chất lượng học tập và chất lượng nguồn nhân lực.
Người Thầy đào tạo nghề dệt may trong thời kỳ này cần nâng tầm tư tưởng,
tiên phong trong công nghệ để tạo động lực và dẫn dắt học trò của mình thực
hiện sứ mệnh đưa Ngành DMVN phát triển bền vững, cạnh tranh mạnh mẽ
trên thị trường quốc tế với nội hàm chất xám ngày càng cao.
Ban Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận
lợi và tin tưởng rằng các Trường sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu và nhiệm vụ
trong thời kỳ mới. Xin chúc các thế hệ Nhà giáo, Cán bộ quản lý giáo dục các
Trường luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!
Thân ái,
Tổng Giám đốc
Lê Tiến Trường

Thông tin liên hệ:
o Ông Cao Quang Nam – Ban Thông tin và Truyền thông - Tập đoàn Dệt May Việt Nam
o Số điện thoại: 097. 881. 1092
o Email: namcq@vinatex.com.vn hoặc quangnam.vinatex@gmail.com
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Như vậy, DMVN đang trên đà tăng trưởng, phát triển mạnh. Nhưng
muốn phát triển bền vững, thì yếu tố đầu tiên vẫn là nguồn nhân
lực phù hợp. Trước vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng
cho ngành DMVN và thách thức chuyển đổi của cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0, thì vai trò và nhiệm vụ của các Nhà giáo trong
các Trường đào tạo nghề dệt may càng thêm quan trọng. Hơn nữa,
đào tạo thông minh hiện nay không chỉ gắn với thực nghiệp, mà
còn phải nâng cao hơn một bậc, khi gắn kết khăng khít nhu cầu
người học với nhu cầu doanh nghiệp, đào tạo theo đơn hàng cụ
thể của doanh nghiệp, và đào tạo trọn gói nhân sự cho một dự án
mới. Sự gắn kết này sẽ tạo nên hệ sinh thái học tập chuyên ngành
dệt may hiệu quả, phát triển toàn diện, nơi đó nhà trường – nhà
máy – người Thầy – học viên – thiết bị - công nghệ - người làm việc
sẽ cùng kết nối, tương tác tạo nên giá trị kiến thức, kinh nghiệm
và trao đổi cùng nhau, nâng cao chất lượng học tập và chất lượng
nguồn nhân lực. Người Thầy đào tạo nghề dệt may trong thời
kỳ này cần nâng tầm tư tưởng, tiên phong trong công nghệ để
tạo động lực và dẫn dắt học trò của mình thực hiện sứ mệnh đưa
Ngành DMVN phát triển bền vững, cạnh tranh mạnh mẽ trên thị
trường quốc tế với nội hàm chất xám ngày càng cao.

Thay đổi đặc điểm cá tính để liên
kết

NHÂN VẬT ẢNH BÌA:
BGH và tập thể cán bộ giáo viên
trường Đại học Công nghiệp Dệt May
Hà Nội (HTU).
Trường Đại học Công nghiệp Dệt May
Hà Nội đã có trên 50 năm xây dựng và
trưởng thành. Nhà trường là nơi đào
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
cho ngành Dệt May Việt Nam, được
các doanh nghiệp đánh giá cao.

NHIẾP ẢNH GIA: Phạm Đức
ĐỊA ĐIỂM: Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (HTU)
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Đòn bẩy FTA

TỰ TIN ĐÓN CÁC HIỆP ĐỊNH
THƯƠNG MẠI
CPTPP mở ra cơ hội cho các doanh
nghiệp trong Ngành nhưng vì không
có sự tham gia của Mỹ nên qui mô thị
trường không quá lớn và tăng trưởng
xuất khẩu sẽ không quá đột phá. Tuy
nhiên, các sản phẩm dệt may mà Việt
Nam đang xuất khẩu vào các nước
trong khối CPTPP lại là các sản phẩm
thế mạnh nên sẽ có kỳ vọng để khai
phá và đa dạng thêm các sản phẩm,
thị trường.

TẬN DỤNG THẾ NÀO?

RÕ RÀNG CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO LÀ MỘT ĐÒN BẨY KINH TẾ RẤT MẠNH. NHƯNG KỂ CẢ
ĐÒN BẨY CŨNG CÓ TÍNH HAI MẶT. VẬY DỆT MAY VIỆT NAM (DMVN) PHẢI TẬN DỤNG THẾ NÀO ĐỂ PHÁT
TRIỂN BỀN VỮNG?
Bài: CAO HỮU HIẾU (Giám đốc Điều hành Tập đoàn Dệt May Việt Nam)

có hiệu lực từ cuối tháng 12.2018.
Trong diễn biến mới nhất, thì khả
năng Hiệp định thương mại tự do với
châu Âu (EVFTA) được thực thi tháng
3.2019. Do đó, doanh nghiệp DMVN
phấn khởi trước quyết định cắt giảm
tối thiểu 50% điều kiện kinh doanh
hiện có, nhưng còn mong muốn hơn
việc cắt giảm này tiến tới tốc độ kỳ
vọng như Hiệp định CPTPP đã đưa ra.
UYỂN CHUYỂN ĐÁP ỨNG

Ông Cao Hữu Hiếu
Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt May Việt Nam

TỐC ĐỘ: YẾU TỐ ĐẶC THÙ MÀ
QUAN TRỌNG
Hiện nay, đối với DMVN, Ngành xem
như có thể được hưởng nhiều lợi thế
khi các Hiệp định thương mại tự do
như EVFTA, CPTPP sắp được thực thi,
thì việc làm sao để tối đa hóa lợi thế
không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của
bản thân doanh nghiệp trong Ngành.
Đơn cử, năm 2018, Chính phủ đặt
mục tiêu cắt giảm tối thiểu 50% điều
kiện kinh doanh hiện có, tạo điều
kiện cho doanh nghiệp kinh doanh
thuận lợi. Xác định rằng đây là tin vui
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cho doanh nghiệp, nhưng cũng cần
đặt ra vấn đề hiệu quả của cải cách
này. Doanh nghiệp quan tâm nhất
là sau cắt giảm thủ tục, thì tổng thời
gian còn lại là bao nhiêu. Ví dụ, với
các nước mà DMVN đang cạnh tranh,
thủ tục thông quan xuất nhập khẩu
từ 1-2 ngày, trong khi chúng ta là 2-4
ngày. Như vậy, rõ ràng yếu tố cạnh
tranh của ta vẫn thua kém.
Tương tự, CPTPP cũng có nội dung về
tốc độ của thủ tục thông quan, phấn
đấu từ 24h-48h. Hiện Hiệp định này
đã được 6 nước thông qua, khả năng

EVFTA đã được đàm phán từ năm
2015, kể từ đó đến nay, các DN DMVN
đã nghiên cứu kỹ các điều kiện của
Hiệp định và chuẩn bị để đáp ứng tốt
nhất. Điểm cốt lõi của Hiệp định này
là quy tắc xuất xứ từ vải. Lưu ý trong
thỏa thuận có nội dung, ngoài vải sản
xuất ở Việt Nam được cắt giảm thuế,
thì áp dụng tương tự với vải nhập
khẩu từ các nước cũng đã ký Hiệp
định thương mại tự do với EU (với sự
đồng thuận của ba bên).
Trong thực tế, Việt Nam hiện đã sản
xuất được 2,7 tỷ mét vải/năm. Trong
tổng lượng xuất khẩu tới châu Âu,
chúng ta cần khoảng 2 tỷ mét vải.
Ngoài việc sản xuất trong nước,
chúng ta có thể nhập khẩu vải từ Hàn
Quốc và Nhật Bản, là hai nước cũng
có FTA với EU (Trong đó Nhật Bản
ký FTA với EU từ tháng 7.2018). Hiện
chúng ta đã nhập khẩu tới 20% lượng
vải từ Hàn Quốc trong tổng lượng vải
nhập để sản xuất phục vụ xuất khẩu,
và cũng nhập một lượng vải cao cấp

Hướng tới năm 2020, toàn ngành DMVN sản xuất
được 3 tỷ mét vải (trên tổng lượng 8,2 tỷ mét vải
DMVN cần cho SX XK). Nguyên phụ liệu sản xuất
trong nước sẽ tiến tới đáp ứng 50% trong tỷ lệ
xuất khẩu tiến tới năm 2020. Như vậy, trong 35 tỷ
USD xuất khẩu, sẽ có 17,5 tỷ USD nguyên phụ liệu
sản xuất trong nước. Hiệu quả sẽ đưa giá trị gia
tăng lên khá hơn cho ngành DMVN.
từ Nhật Bản. Việc cần làm là cân đối
điều chỉnh lượng vải sản xuất trong
nước, vải nhập từ Hàn Quốc và Nhật
Bản cho các đơn hàng may mặc xuất đi
châu Âu, là hoàn toàn nằm trong tầm
tay của các DN DMVN, để chúng nay,
các DN DMVN đã tích cực đầu tư vào
sản xuất nguyên liệu. Vùng sản xuất
nguyên liệu đã được mở ra với quy mô
lớn vượt trội, trong đó có cả DN trong
nước và nước ngoài, như sợi Thiên
Nam, Sợi - Vải Nam Định, Sợi Phú Bài,
Sợi - Dệt 8/3, Sợi Texhong,… Hướng
tới năm 2020, toàn ngành DMVN sản
xuất được 3 tỷ mét vải (trên tổng lượng
8,2 tỷ mét vải DMVN cần cho SX XK).
Nguyên phụ liệu sản xuất trong nước
sẽ tiến tới đáp ứng 50% trong tỷ lệ xuất
khẩu tiến tới năm 2020.
Bên cạnh EVFTA, thì CPTPP cũng
là một Hiệp định thương mại đem
lại nhiều ưu thế cho DN DMVN. Với

CPTPP có hai quốc gia là Úc và Canada
có khả năng mang lại sự phát triển thị
trường khá lớn cho xuất khẩu DMVN.
Chúng ta mới chỉ xuất khẩu tới Úc
và Canada được 2% thị phần. DMVN
hoàn toàn có khả năng tăng tỷ lệ
lên 6% thị phần tại hai nước này khi
CPTPP thực thi. Riêng Vinatex trong
những năm qua đã tích cực chuẩn
bị cho Hiệp định này, nên tập trung
đầu tư các dự án SX nguyên liệu, còn
các dự án may mặc thì do các công
ty con, công ty thành viên phát triển.
Đầu tư mới cho SX sợi-dệt vải chiếm
tỷ lệ 90% đầu tư của Vinatex từ 2013
tới nay. Tính trong Ngành DMVN thì tỷ
lệ nội địa hóa được 49%, riêng Vinatex
tỷ lệ nội địa hóa lên tới 56%. Việc đầu
tư SX vải và sợi của Vinatex là nhằm
mục tiêu đáp ứng các quy tắc xuất xứ
của hai hiệp định EVFTA và CPTPP, tận
dụng lợi thế về thuế quan, mở rộng
biên lợi nhuận.

EVFTA là thị trường lớn thứ 2 (sau Mỹ)
của ngành Dệt May Việt Nam. Khi
EVFTA có hiệu lực thì hàng dệt may sẽ
được hưởng rất nhiều ưu đãi, khi đó,
kim ngạch xuất khẩu vào thị trường
này sẽ có sự tăng trưởng. 9 tháng đầu
năm 2018, ngành Dệt May Việt Nam
có sự tăng trưởng ngoạn mục (trung
bình trên 20%) và sắp đuổi kịp Trung
Quốc tại thị trường Hàn Quốc. Dự báo,
trong năm 2018, Việt Nam có thể vượt
Trung Quốc ở thị trường Hàn Quốc. Có
được điều này là do các doanh nghiệp
trong ngành Dệt May Việt Nam đã
tận dụng rất tốt hiệp định thương
mại VN - Hàn Quốc. Nhiều khả năng
sau khi hiệp định EVFTA có hiệu lực
thì các doanh nghiệp dệt may Việt
Nam sẽ tận dụng rất tốt cơ hội này,
chiếm lĩnh thị trường EU để bù lại
những thị trường khác.
Các doanh nghiệp FDI đang có làn
sóng đầu tư mới chuyển dịch vào
Việt Nam để đón đầu một số hiệp
định thương mại trong đó có CPTPP,
Việt Nam - EU và cuộc chiến thương
mại Mỹ - Trung. Cách đây khoảng 4
năm, khi TPP chuẩn bị được thông
qua đã có một làn sóng đầu tư mạnh
mẽ vào ngành Dệt May Việt Nam của
các tập đoàn, tổng công ty có tiềm
lực về tài chính, thị trường để chờ khi
TPP có hiệu lực. Tuy nhiên, khi Mỹ rút
khỏi TPP các nhà xưởng đã được đầu
tư trước đó của các doanh nghiệp
FDI hiện đang sẵn sàng cho CPTPP,
khai thác những thị trường tiềm
năng khác đối với dệt may Việt Nam
như Canada, Úc và các thị trường ở
Nam Mỹ…
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Khuôn viên khu C của Nhà trường

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI

DẤU ẤN

KHÁC BIỆT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG
NGHIỆP DỆT MAY HÀ
NỘI (HTU) PHẤN ĐẤU
TRỞ THÀNH TRƯỜNG
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN
LỰC CHẤT LƯỢNG CAO,
ĐA NGÀNH, PHÁT TRIỂN
ĐỒNG HÀNH CÙNG
DOANH NGHIỆP DỆT
MAY THÔNG QUA CÁC
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGUỒN NHÂN LỰC THEO
HƯỚNG ỨNG DỤNG, ĐẠT
CHUẨN QUỐC TẾ.
Bài: ĐOÀN THỊ HƯƠNG THỦY
Phó trưởng phòng Đào tạo HTU

HTU là trường công lập đào tạo
chuyên ngành Dệt May. Trên 50
năm xây dựng và trưởng thành, Nhà
trường là nơi đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao cho ngành Dệt may
Việt Nam, được các doanh nghiệp
đánh giá cao.
Trường hiện đang đào tạo 7 ngành
trình độ đại học gồm: Công nghệ
may; Thiết kế thời trang, Công nghệ
Sợi, dệt; Quản lý công nghiệp, Công
nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ
thuật Điện, điện tử; Marketing. Hàng
năm, Trường còn bồi dưỡng khoảng
2000 học viên theo đơn đặt hàng của
các doanh nghiệp dệt may.
Lấy tầm nhìn: “Phấn đấu trở thành
trường đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao, đa ngành, phát triển
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đồng hành cùng doanh nghiệp dệt
may thông qua các chương trình
đào tạo nguồn nhân lực theo hướng
ứng dụng, đạt chuẩn quốc tế” làm
phương châm hoạt động. Từ đó, định
hướng phát triển Nhà trường, tạo
nên thương hiệu và dấu ấn riêng.

ĐÀO TẠO PHỤC VỤ MỤC TIÊU
CUNG CẤP NGUỒN NHÂN LỰC
CHẤT LƯỢNG CAO CHO NGÀNH
CÔNG NGHIỆP DỆT MAY
Hiện có một số trường đào tạo nhân
lực cho ngành Dệt May nhưng mới
chỉ dừng lại ở một hoặc hai ngành
như Công nghệ May, Thiết kế thời
trang; Công nghệ Sợi, Dệt. Trong khi
đó, tại HTU, tất cả 7 ngành đều đào
tạo chuyên ngành Dệt May. Ngay cả

Giờ thực tập của sinh viên tại Trung tâm sản xuất dịch vụ thuộc Trường

những ngành tưởng chừng chỉ dành
cho khối kinh tế như Quản lý Công
nghiệp, Marketing; khối kỹ thuật như
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử,
Công nghệ kỹ thuật cơ khí nhưng với
HTU vẫn mang đậm chất Dệt May.
- Ngành Quản lý công nghiệp: Ngoài
việc được trang bị các kiến thức
chung về quản lý, sinh viên còn
được học chuyên sâu trong lĩnh vực
Dệt May như: Quản lý bảo trì thiết bị
dệt may; Nghiệp vụ xuất nhập khẩu
hàng dệt may, Quản trị chuỗi cung
ứng ngành Dệt May... Sau tốt nghiệp
đảm nhiệm các vị trí cán bộ quản lý
đơn hàng (Merchandiser); quản lý kế
hoạch sản xuất; quản lý xuất nhập
khẩu; quản lý nhân sự; quản lý sản
xuất trong nhà máy dệt may; quản
lý công nghệ thiết bị; tự tổ chức kinh
doanh và điều hành doanh nghiệp
trong lĩnh vực dệt may.
- Ngành Marketing với chuyên
ngành Marketing thời trang: Ngoài

những kiến thức, kỹ năng chung của
Marketing, sinh viên được trang bị
kiến thức, kỹ năng tích hợp của Thiết
kế thời trang. Từ đó, có đủ khả năng
lập kế hoạch, phát triển, thực hiện
những chiến dịch tiếp thị và kinh
doanh dòng sản phẩm thời trang.
Sau tốt nghiệp đảm nhiệm các vị trí:
nghiên cứu thị trường; quản lý cửa
hàng thời trang; quản lý sản phẩm
và ngành hàng; xây dựng phát triển
thương hiệu; quản lý kênh phân
phối; quản lý hoạt động truyền
thông marketing và đặc biệt có thể
nghiên cứu hoạch định chiến lược
marketing; tổ chức quan hệ công
chúng và tổ chức sự kiện.

doanh nghiệp đặc biệt trong các
doanh nghiệp dệt may; kỹ sư tại các
nhà máy chế tạo, sản xuất phụ tùng,
máy may công nghiệp; lập trình điều
khiển hệ thống điện tự động hóa;
tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống
điện, điện tự động hóa trong doanh
nghiệp, tòa nhà; quản lý, giám sát,
điều hành hệ thống điện, điện tử
trong các dây chuyền sản xuất nói
chung và trong doanh nghiệp dệt
may nói riêng; quản lý, giám sát dự
án đầu tư, lắp đặt hệ thống điện, thiết
bị điện; nghiên cứu, kinh doanh tại
các trung tâm nghiên cứu, các cơ sở
đào tạo, sản xuất, kinh doanh lĩnh vực
điện, điện tử.

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử: Kiến thức, kỹ năng về Điện,
Điện tử làm nền tảng để giải quyết
các vấn đề về cơ điện tử trong các
thiết bị lập trình, dây chuyền sản xuất
tự động của ngành dệt may. Sau tốt
nghiệp đảm nhiệm các vị trí: Kỹ sư
bảo trì, vận hành hệ thống điện trong

- Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí
với Chuyên ngành Quản lý và bảo
trì thiết bị may: Đây là chương trình
chuyên ngành đầu tiên ở lĩnh vực này
được HTU xây dựng trên cơ sở tham
khảo các chương trình tiên tiến, có
điều chỉnh, bổ sung để đào tạo Quản
lý và bảo trì thiết bị may. Sau đào tạo,
DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM 9

TIN TỨC & SỰ KIỆN

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA

thái độ) phù hợp với phương thức
sản xuất ODM tại các doanh nghiệp
may.
- Triển khai thí điểm mô hình sản xuất
tinh gọn vào các doanh nghiệp may
thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
- Xây dựng bộ dữ liệu thao tác
chuẩn của người công nhân trên dây
chuyền sản xuất sản phẩm áo jacket.
- Nghiên cứu áp dụng một số công
cụ thống kê trong quản lý chất lượng
tại doanh nghiệp may công nghiệp
thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam
Toàn cảnh Khai giảng lớp Giám đốc tại HTU

người học sửa chữa được các thiết bị
trong công nghiệp may; Đề ra được
giải pháp khắc phục các sự cố trong
quá trình sản xuất của các loại thiết
may; Vận hành được thiết bị phụ trợ
may, thiết bị may kỹ thuật số; thiết kế
chế tạo được một số loại dưỡng, cữ
gá nhằm tăng năng suất chất lượng
sản phẩm may mặc; Thiết kế lắp đặt
được thiết bị phù hợp với không gian
mặt bằng của nhà máy may; Xử lý
được một số sự cố phát sinh trong
hệ thống khí nén của thiết bị trong
nhà máy may; Quản lý công tác duy
tu, bảo trì thiết bị trong nhà máy may.
ĐÀO TẠO GẮN VỚI THỊ TRƯỜNG
VÀ MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP
TRONG NHÀ TRƯỜNG
Trường có Trung tâm sản xuất dịch
vụ, chuyên sản xuất các đơn hàng
xuất khẩu với quy mô 600 lao động,
trang thiết bị hiện đại, là nơi vừa sản
xuất kinh doanh, vừa là nơi thực tập
cho sinh viên. Đây là môi trường
chuẩn mực giúp sinh viên của tất cả
các ngành học thực tập kỹ năng của
người cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật
và làm thêm để trải nghiệm đời sống
nghề nghiệp.
Trong thời gian học tập, sinh viên
được tham gia sản xuất sản phẩm
theo thị trường từ năm thứ hai, được
bố trí phòng tự học thực hành ngoài
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giờ lên lớp và được tiếp cận với môi
trường doanh nghiệp tại Trung tâm
sản xuất dịch vụ. Tại đây, sinh viên
được trải nghiệm cuộc sống nghề
nghiệp như một công nhân, nhân
viên ở từng vị trí việc làm theo yêu
cầu của môn học. Nhờ vậy kỹ năng
chuyên môn nghiệp vụ như: chuẩn bị
sản xuất, điều hành sản xuất, quản trị
chất lượng, quản trị năng suất… đều
rất vững vàng.
Do vậy, sinh viên ra trường đáp
ứng được ngay nhu cầu của doanh
nghiệp, được doanh nghiệp và xã hội
đánh giá cao. 100% sinh viên có việc
làm ngay trong “Ngày hội việc làm” do
Trường tổ chức hàng năm với mức
thu nhập từ 6.000.000 đồng/tháng
trở lên, sinh viên có bằng 2 ngành
tiếng Anh hoặc TOEFL 450 trở lên
có thu nhập khởi điểm là 10.000.000
đồng/tháng.
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ỨNG
DỤNG CHO NGÀNH DỆT MAY
Tại HTU, các nghiên cứu đều ứng
dụng cho ngành dệt may. Kết quả
nghiên cứu sau chuyển giao đã đem
lại chất lượng, hiệu quả và năng suất,
được doanh nghiệp Dệt May đánh
giá cao. Một số nghiên cứu điển hình:
- Xây dựng và đề xuất tiêu chí của
nguồn nhân lực (kiến thức, kỹ năng,

Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ tư dự
báo tác động mạnh mẽ đến ngành
dệt may, Nhà trường đẩy mạnh các
nghiên cứu đón đầu sự phát triển như:
nghiên cứu về sản xuất tinh gọn (Lean)
trong công nghệ số; Nghiên cứu về
khả năng công nghệ in 3D trong thiết
kế thời trang tại Việt Nam...vv...
KHẢ NĂNG ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN
GIAO TOÀN BỘ NHÂN LỰC CHO
MỘT NHÀ MÁY MỚI
Đào tạo, bồi dưỡng theo đơn đặt hàng
của doanh nghiệp như: QC, QA, Sửa
chữa thiết bị may, Kỹ thuật viên chuẩn
bị sản xuất... là thế mạnh và được thực
hiện thường xuyên. Với uy tín, kinh
nghiệm đào tạo nhân lực cho ngành,
năm 2016 HTU được Tập đoàn Dệt
May Việt Nam tin tưởng giao trọng
trách đào tạo Giám đốc nhà máy dệt
may. Với chu trình đào tạo khép kín,
đầy đủ các vị trí làm việc trong một
nhà máy may từ giám đốc nhà máy
đến cán bộ kỹ thuật, công nghệ, cán
bộ quản lý, nhân viên đa năng…,
trường đã đào tạo trọn gói nhân lực
cho một nhà máy mới thành công.
Với các cựu sinh viên đã từng học
tập và các doanh nghiệp đã đến làm
việc, đặt hàng đào tạo, HTU đã để
lại dấu ấn riêng - dấu ấn từ sự khác
biệt. Mô hình HTU đã và đang là điểm
đến tham quan và học tập của nhiều
trường đại học, được doanh nghiệp
và người học đánh giá cao.

HIỆP HỘI DỆT MAY VIỆT NAM (VITAS)
“Xanh hoá ngành Dệt May Việt Nam
thông qua cải thiện quản lý nước và
năng lượng bền vững”
Vitas và Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên
(WWF) đã ký biên bản thỏa thuận hợp
tác Dự án “Xanh hoá ngành Dệt May
Việt Nam thông qua cải thiện quản lý

nước và năng lượng bền vững”. Dự án
được triển khai từ năm 2018 - 2020
với mục tiêu là chuyển đổi ngành dệt
may tại Việt Nam thông qua tham gia
các chính sách quản lý ngành và môi
trường để mang lại lợi ích xã hội, kinh
tế và bảo tồn cho Việt Nam cùng toàn
bộ khu vực sông Mekong. Các bên
liên quan chính trong dự án bao gồm
các nhãn hàng quốc tế có nhà cung
cấp tại Việt Nam, nhà máy trên toàn
quốc, tổ chức tài chính, đối tác phát
triển và các sáng kiến liên quan khác.
Trọng tâm chính của dự án là cải
thiện hiệu suất nước và năng lượng,
từ đó giảm thiểu tác động của Ngành
tới môi trường.

Vitas tham dự
Hội chợ Textillegprom tại Moscow

Hội chợ Quốc tế Lụa Ấn Độ lần thứ
sáu

Vitas đã tổ chức Đoàn doanh nghiệp
dệt may sang Nga tham dự Hội chợ
Textillegprom tại Moscow và khảo sát
về thị trường dệt may. Vitas đã đầu
tư xây dựng khu vực hàng Việt Nam
với tổng số 14 gian hàng ở vị trí nổi
bật thuận tiện với khách tham quan,
có thiết kế riêng, có tính nhận diện
cao, thể hiện tiềm năng của ngành
dệt may Việt Nam. Các doanh nghiệp
hội viên đã trưng bày giới thiệu với
đủ các mặt hàng từ sợi, vải, các sản
phẩm may mặc và cả ba-lô, túi xách.

Vitas đã tham dự Hội chợ Quốc tế
Lụa Ấn Độ lần thứ sáu. Đây là hội chợ
chuyên ngành về các sản phẩm may
mặc, đồ trang trí trong nhà bằng lụa
do Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Lụa
Ấn Độ tổ chức, dưới sự bảo trợ của
Bộ Dệt May và Bộ Công Thương Ấn
Độ. Bên cạnh việc trưng bày, giới
thiệu về các sản phẩm gồm xơ sợi
tơ tằm, xơ sợi các loại, vải lụa, đồ phụ
kiện, khăn, thảm lụa, đồ trang trí nội
thất bằng lụa, quần áo, trang phục
sari, rèm cửa… sẽ diễn ra các buổi
gặp gỡ doanh nghiệp, giao thương
- kết nối, trình diễn thời trang và hội
thảo chuyên đề.

Hội chợ Apparel Sourcing
Vitas đã tổ chức Đoàn doanh nghiệp
dệt may sang Pháp tham dự Hội chợ
Apparel Sourcing. Đây là chương
trình hàng năm để các nhà sản xuất
dệt may, thời trang, vải sợi, nguyên
phụ liệu, thiết kế, phụ kiện thời trang
gặp gỡ trao đổi những cơ hội kinh
doanh. Với quy mô 10 gian hàng
cùng với sự tham gia của 11 đại diện
doanh nghiệp dệt may, chương trình
đã tạo cơ hội giao lưu giữa các doanh nghiệp thương mại dệt may lớn
của Pháp và EU với các nhà cung cấp
nguyên phụ liệu Dệt - May và nhà
sản xuất may mặc tại các nước đang
phát triển. Điểm nổi bật của Hội chợ
lần này là chương trình trình diễn thời
trang trên sàn catwalk của các Đoàn.

Triển lãm Innovative Textile
Application Show 2018
Vitas tổ chức cho đoàn doanh nghiệp
dệt may Việt Nam tham dự Triển lãm
Innovative Textile Application Show
2018 tham quan, khảo sát những sản
phẩm và công nghệ về dệt may, đặc
biệt là các loại vải chức năng và thông
minh, gặp mặt đối tác, tham gia các
hoạt động của Triển lãm nhằm tìm
kiếm nguồn hàng, mở rộng chuỗi
liên kết, tăng cường hợp tác trong
lĩnh vực dệt may.
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BỆNH VIỆN DỆT MAY

THÀNH TỰU CỦA
TRUYỀN THỐNG
TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG
Bản chất của cuộc sống, của
thị trường là luôn đổi thay, đội
ngũ Bệnh viện Dệt May không
ngại thị trường nhiều sóng
gió, bởi họ có niềm tin trong
trái tim mình, một trái tim
nóng và bầu máu nhiệt huyết,
tận tâm tận lực phụng sự cho
sức khỏe của người dân.
Bài: KIỀU BÍCH HẬU

Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Đình Dũng - GĐ Bệnh viện Dệt May

Dệt may là một ngành công nghiệp
có lực lượng lao động đông đảo
nhất. Tuy mang danh là ngành công
nghiệp nhẹ, nhưng việc làm lại chẳng
nhẹ chút nào, như Nguyên Bộ trưởng
Bộ Công nghiệp Đặng Vũ Chư từng
nhận định. Việc thực sự nặng, người
lao động nữ lại chiếm tỷ lệ lên tới hơn
70%, bệnh nghề nghiệp không hề
đơn giản, và nếu không được chăm
sóc y tế đầy đủ, người lao động xuống
sức rất nhanh. Đặc biệt với công nhân
may, có khi ngoài 40 tuổi đã không
thể làm việc được do mắt yếu, bệnh
cơ, xương khớp hành hạ. Do đó, một
bệnh viện chuyên chữa trị bệnh nghề
nghiệp và chăm sóc cho người dệt
may là nhu cầu không thể bỏ qua.
ĐI TỪ KHÔNG ĐẾN CÓ
Từ một trạm y tế khiêm tốn của Công
ty Dệt 8/3, xây dựng nên một Bệnh
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viện đa khoa Cấp II (tương đương
bệnh viện tỉnh) sau hai thập kỷ, Bệnh
viện Dệt May là một câu chuyện
thành công điển hình, đi từ không
tới có. Nhớ những ngày đầu thành
lập, tập thể cán bộ-nhân viên bệnh
viện đã chắt chiu từng đồng bạc lẻ
để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm
trang thiết bị cho Trung tâm y tế.
Đặt mục tiêu cụ thể cho từng tháng,
từng quý, công tác xây dựng, đầu tư
được làm song song với công tác
khám và chữa bệnh. Và mỗi người
đều tự xác định tư tưởng, phải học
tập không ngừng, rút kinh nghiệm
qua từng ca chữa bệnh để nâng
cao trình độ, nâng cao y đức. Và việc
chắt chiu, tiết kiệm đã trở thành thói
quen, thành nét văn hóa của người
làm việc tại đây. Từng viên gạch nhỏ
xây bệnh viện, dù nằm ở vị trí nào,
cũng được nhớ và được trân trọng,
bởi nền tảng ấy phải đánh đổi bằng

mồ hôi, nước mắt của những tháng
ngày dài gian nan.
Tích lũy bền bỉ như vậy, từ Trạm Y tế
cũng đã được nâng cấp lên thành
Bệnh viện Dệt May. Nhìn lại cả chặng
đường, có lẽ tập thể CBNV Bệnh viện
Dệt May cần cảm ơn những ngày
gian khó, phải đau đầu tính toán
trước mỗi chi tiêu, cân đối bằng được
những thiếu hụt, để họ có thể vượt
qua, khẳng định bản lĩnh, và được
chứng kiến Bệnh viện ngày một lớn
mạnh, được tin yêu, giống như một
cây non được bứng ra một vùng đất
hoang, đã dũng cảm tự vươn mình,
tích tụ mưa nắng, dồn lại linh khí đất
trời để vươn lên lớn mạnh, vượt qua
những bão giông, những thử thách
và tỏa bóng mát.
Tới nay, với 150 giường bệnh, 16
chuyên khoa, hơn 2000 kỹ thuật y

trong Bệnh viện Dệt May. Người bệnh
khi tới với nơi này, không chỉ được coi
là khách, được chào đón trân trọng,
mà còn được khám, chữa bệnh tử tế.
Người Lãnh đạo Bệnh viện luôn nhắc
nhở để các bác sỹ, y tá nằm lòng
một điều, đó là kỹ năng lắng nghe,
không chỉ lắng nghe tiếng nói bệnh
nhân, tiếng nói của người sống, mà
phải lắng nghe được cả tiếng nói của
người chết. Mỗi bệnh nhân tử vong,
thì cái chết của họ phải mang lại giá
trị cho người sống, mang lại cơ hội
sống cho những người bệnh tiếp
theo, chỉ khi đội ngũ bác sỹ điều trị
biết nhìn ra những giá trị đó thì mới
nâng tầm y đức và năng lực chữa trị
của mình cho bệnh nhân sau.

học được Bộ Y tế chấp nhận, Bệnh
viện Dệt May tự tin đáp ứng yêu cầu
về công tác khám chữa bệnh đa dạng
cho người trong ngành dệt may và
người dân trong vùng.
Điển hình là trong đợt dịch sốt xuất
huyết bùng phát mùa Hè – Thu năm
2017, Bệnh viện Dệt May đã điều trị
thành công cho 2000 bệnh nhân, an
toàn tuyệt đối, không có ca nào nguy
kịch hoặc tử vong. Thành công này
đã mang lại uy tín cho bệnh viện, sự
tin tưởng và yêu thương, gắn bó của
bệnh nhân. Bệnh viện cũng linh hoạt
xử lý thành công trong những thời
điểm nóng như tai nạn, tai biến tăng
vọt sau những đợt Lễ, Tết, cứu được
sinh mạng của rất nhiều người.
Bệnh viện Dệt May cũng là nơi
nhiều bệnh nhân tin tưởng ký thác
sức khỏe của mình. Hơn 45 ngàn
thẻ Bảo hiểm y tế đăng ký tại đây là
minh chứng cho niềm tin vàng mà
đông đảo người Dệt May đã gửi gắm.
Những bệnh nhân mắc các bệnh
mãn tính, bệnh chuyển hóa đã coi
Bệnh viện Dệt May là ngôi nhà thân
thương thứ hai của mình, tự coi mình
là những “bệnh nhân chiến lược” của
Bệnh viện. Những kỹ thuật rất khó
như thay khớp gối, thay khớp háng,

mổ nối dây thần kinh điều trị liệt
tay, bệnh viêm phế quản tắc nghẽn,
nhồi máu cơ tim, chảy máu đường
tiêu hóa, tai biến mạch máu não, xơ
gan, thoái hóa xương khớp, thoái
hóa cột sống cổ, cột sống thắt lưng,
bệnh nghề nghiệp và điều trị phục
hồi chức năng… đã được thực hiện
thường xuyên tại bệnh viện.
Trong những năm gần đây, hoạt động
với hình thức tự chủ hoàn toàn, bệnh
viện Dệt May không chỉ là một bệnh
viện đơn thuần, mà còn là một doanh
nghiệp, cách thức tổ chức được sắp
xếp lại, bền vững và hiệu quả hơn. Tự
hào nhìn lại 2 thập kỷ qua, vị thuyền
trưởng của Bệnh viện Dệt May – Thầy
thuốc nhân dân Nguyễn Đình Dũng
vui vẻ chia sẻ: “Có những lúc sức ép về
tổ chức, về kinh tế tưởng như nghẹt
thở. Nhưng sức ép càng lớn, chúng tôi
càng vững vàng. Trong sóng gió kinh
khủng nhất, chúng tôi vẫn chèo lái
được con thuyền hướng tới mục tiêu.
Nay chúng tôi đã có thể tự tin hơn, bởi
đã tạo được nguồn vốn vững vàng về
cơ sở vật chất cũng như nhân sự của
bệnh viện dành cho sự phát triển.”
ĐI TỚI TẬN CÙNG TRÁCH NHIỆM
TRÁCH NHIỆM – đó là hai chữ vàng

Có một hình ảnh thật xúc động mà
bất cứ ai cũng có thể trải nghiệm
khi đến với Bệnh viện Dệt May. Đó là
cảnh bệnh nhân luôn được các bác
sỹ, y tá cúi chào khi gặp mặt. Điều này
tạo nên một cách nghĩ mới, cách làm
việc mới trong quan hệ giữa bệnh
nhân và bác sỹ, thay đổi hoàn toàn
phong cách phục vụ trong bệnh
viện, vốn là vấn đề bức xúc thường
thấy của bệnh nhân nhiều năm qua
khi tới hệ thống bệnh viện ở nước
ta. Khi bác sỹ cúi chào bệnh nhân với
một nụ cười chân thành, môi trường
bệnh viện bỗng trở nên thân thiện,
gần gũi và thoải mái nhất, khiến cho
việc điều trị bệnh cũng hiệu quả hơn.
Chính vị Giám đốc Bệnh viện – Bác
sỹ Nguyễn Đình Dũng là người có ý
tưởng xây dựng nét văn hóa bệnh
viện đặc trưng – coi bệnh nhân là ân
nhân của bệnh viện – để từ đó thay
đổi tận gốc rễ thái độ cư xử trong
quan hệ giữa bệnh nhân và bác sỹ.
“Xưa đến nay, chúng ta đều cho rằng
bệnh nhân nên biết ơn bác sỹ vì bác
sỹ cứu mình. Chúng tôi nghĩ ngược
lại, rằng bệnh nhân mang công việc,
cuộc sống tới cho bác sỹ, nên đầu
tiên bác sỹ phải biết ơn bệnh nhân
và tận tâm chữa trị tận gốc cho bệnh
nhân với thái độ kính trọng. Nhiều
bệnh nhân rất gắn bó với bệnh viện
Dệt May chúng tôi. Thậm chí khi tuổi
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quá cao, không qua khỏi, bệnh nhân
cũng muốn ra đi từ bệnh viện chúng
tôi, trong bàn tay chăm sóc ân cần
của người y, bác sỹ bệnh viện.” – Bác
sỹ Nguyễn Đình Dũng nói.
Bước vào tuổi 20 đẹp đẽ, Bệnh viện
Dệt May lại đứng trước một thách
thức mới, đó là việc Cổ phần hóa
trong lộ trình tái cấu trúc và thoái vốn
nhà nước của Công ty Mẹ (Tập đoàn
Dệt May Việt Nam). Thay đổi lớn này
tạo nên những tâm tư trong đội ngũ
CBNV Bệnh viện. Điều lo ngại không
phải là bài toán tự chủ kinh tế, mà
chính là con đường đi, và mục tiêu
hướng tới. Hai thập kỷ qua họ tự tin
và tự hào đem y đức của mình phụng

có niềm tin trong trái tim nóng và
bầu máu nhiệt huyết, tận tâm tận
lực phụng sự cho sức khỏe của đông
đảo người dân, nhất là CBCN trong
ngành dệt may. Đó là niềm tin và đó
cũng là sức mạnh riêng của họ để
cạnh tranh trên thị trường. Bất chấp
điều gì sẽ xảy ra, họ vẫn khẳng định
rằng, Bệnh viện Dệt May là một trong
những Bệnh viện chuyên nghiệp,
tận tâm chữa bệnh nghề nghiệp và
những bệnh thường gặp khác.
XÂY MỘT NIỀM TIN,
MỘT THƯƠNG HIỆU
Như chúng ta đã biết và đôi khi từng
phải trải nghiệm cảm giác không lấy

lại còn bị cư xử không thỏa đáng.
Tình trạng chờ đợi mỏi mòn, thủ
tục hành chính rườm rà, chất lượng
khám và chữa bệnh chưa đảm bảo...
đã khiến người dân “sợ” khi phải đi
khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế.
Thậm chí, do có những bức xúc và
thiếu niềm tin với việc tiếp đón và
chữa bệnh của một số bệnh viện,
nhiều bệnh nhân có bảo hiểm y tế đã
phải ngậm ngùi giấu thẻ đi, để chọn
việc đứng vào khu khám, chữa bệnh
dịch vụ, với hy vọng khi mình chịu chi
tiền, bác sỹ sẽ chú ý đến mình hơn,
mình được tiếp đón và chữa bệnh
chu đáo hơn.
Với quyết tâm, cái gì còn thiếu, còn
yếu thì phải tập trung cải tiến mạnh,
biến thế yếu thành thế mạnh, Bệnh
viện Dệt May trong hơn hai năm qua
đã xây dựng một nếp văn hóa mới, đó
là coi bệnh nhân như ân nhân. Bệnh
nhân hoặc người có bảo hiểm y tế tại
bệnh viện tới khám, chữa bệnh, đều
được tiếp đón ân cần, nhanh chóng
đưa vào khám, chữa bệnh, và được
chăm sóc thường xuyên, kể cả khi
bệnh nhân đã rời bệnh viện về nhà.

Cắt băng khánh thành Trạm xử lý nước thải Bệnh viện

sự cho sức khỏe của người dệt may
và nhiều bệnh nhân trong vùng, khi
cổ phần hóa hoàn toàn, chủ sở hữu
có thể thay đổi, liệu rằng con đường
đi và chiến lược có đổi thay?
Với trách nhiệm của người thủ lĩnh, vị
Giám đốc Bệnh viện đã nhanh chóng
xốc lại tinh thần, củng cố nền tảng
tinh thần vững chắc cho đội ngũ
Bệnh viện. Bản chất của cuộc sống,
của thị trường là luôn đổi thay, đội
ngũ Bệnh viện Dệt May không ngại
sự thách thức của thị trường, bởi họ
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gì làm vui khi phải chờ đợi ở bệnh
viện để khám, chữa bệnh. Tình trạng
bệnh nhân quá đông, bệnh viện quá
tải, sự thiếu kiểm soát trong khâu tiếp
đón dẫn đến việc cả bác sỹ, bệnh
nhân đều không thể có đủ thời gian
để thấu hiểu và thông cảm cho nhau
trong quá trình khám, chữa bệnh.
Tình trạng bất ý trong khâu đón tiếp
bệnh nhân kéo dài quá lâu, ở quá
nhiều bệnh viện nước ta, dẫn đến tình
trạng bệnh nhân sợ đến bệnh viện,
ám ảnh bởi việc đã đau yếu, bệnh tật,

Nhấn mạnh vào dịch vụ đón tiếp
bệnh nhân, những nụ cười, cái cúi
đầu chào từ người y tá, bác sỹ, nhân
viên đón tiếp… tại bệnh viện Dệt
May đã tạo nên ấn tượng tốt đẹp
trong tâm trí người bệnh, cũng như
người có đăng ký bảo hiểm y tế tại
đây. “Tiếng lành đồn xa”, người đã
chữa bệnh tại bệnh viện hoặc sử
dụng các dịch vụ của bệnh viện Dệt
May, không chỉ hài lòng, mà còn giới
thiệu thêm người thân, bạn hữu của
mình tới đây.
Bác sỹ Dương Trình Xuyên – Phó
Giám đốc Bệnh viện Dệt May cho
biết, từ đầu năm 2018 tới nay, số
lượng bệnh nhân khám, chữa bệnh
tại bệnh viện Dệt May tăng lên gấp
1,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
Các bệnh chủ yếu là bệnh tim mạch,
bệnh về chuyển hóa,… Tuy tình hình
bệnh nhân tăng lên, nhưng do khâu
tổ chức và quản lý được cải tiến, nên
chất lượng khám, chữa bệnh tại đây

đã đem lại sự hài lòng và tin tưởng
cho người bệnh.
Trước xu thế của cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0, Bệnh viện Dệt May
đã đổi mới công tác thông tin cho
bệnh nhân, đặt trọng tâm việc giảm
thiểu thời gian bệnh nhân phải chờ
đợi, nâng cao hiệu quả công tác
khám và chữa bệnh. Công tác tổ chức
đón tiếp bệnh nhân được làm rất chu
đáo, Bệnh viện luôn có nhân viên
tiếp đón đeo băng đỏ đứng ngay ở
lối vào khu tiếp đón, nụ cười luôn nở
trên môi, chào đón bệnh nhân và đưa
ngay vào bàn đăng ký khám, không
để bệnh nhân phải chờ lâu. Khi bệnh
nhân được khám xong, mà không
phải trường hợp cần điều trị nội trú
hoặc cấp cứu, bác sỹ sẽ cho bệnh
nhân về nhà, và sau đó có nhân viên
của bệnh viện chủ động liên lạc qua
điện thoại báo cho bệnh nhân biết
kết quả chữa bệnh. Đối với những
khách hàng khám định kỳ, việc bệnh
viện Dệt May thông báo kết quả
khám sức khỏe qua điện thoại như
thế đã tiết kiệm được thời gian và chi
phí đi lại đáng kể cho họ.
Bệnh viện cũng ứng dụng công
nghệ thông tin với phần mềm tự
động nhắc thời hạn bệnh nhân cần
đến bệnh viện nhận thuốc định kỳ,
theo đó, các nhân viên thông tin sẽ
chủ động gọi điện cho bệnh nhân,
không để tình trạng bệnh nhân quên
uống thuốc, lấy thuốc chậm so với
liệu trình điều trị, đảm bảo điều trị có
hiệu quả.
Như vậy, để nâng cao chất lượng
khám, chữa bệnh, chỉ cần thay đổi
thái độ phục vụ, và phương pháp
giao tiếp với bệnh nhân, mà uy tín
của bệnh viện Dệt May đã tăng lên
đáng kể. Thương hiệu Bệnh viện Dệt
May đã nằm trong trái tim những
bệnh nhân và người nhà của họ. Một
nơi đến đáng tin cậy và ấm áp bất cứ
khi nào họ gặp rủi ro về sức khỏe.
TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG,
KIÊN TRÌ SỨ MỆNH
Vào tháng 10/2018 Bệnh viện Dệt

May đã Khánh thành công trình trạm
xử lý nước thải công suất 40m3. Trạm
xử lý nước thải Bệnh viện Dệt May
được đầu tư xây dựng với tổng số
vốn là 1 tỷ đồng. Đây là công trình
tiếp theo được đầu tư với nguồn vốn
tự có của Bệnh viện. Đã thành truyền
thống, đội ngũ lãnh đạo và CBNV
Bệnh viện luôn cùng nhau chắt chiu
từng chút một công sức và nguồn tài
chính trong những năm qua để đầu
tư thiết bị mới phục vụ công việc
khám chữa bệnh ngày một hiệu quả
hơn. Đây là một hành động để chứng
minh rằng, Bệnh viện sẽ tiếp tục phát
triển tốt trong cơ chế thị trường.
Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May
Việt Nam, ông Lê Tiến Trường cũng
đã đánh giá cao nỗ lực của Bệnh
viện trong việc đầu tư thiết bị, phát
triển bệnh viện bằng vốn tự tích lũy
qua quá trình làm việc tận tụy hàng
ngày của tập thể thầy thuốc, CBNV
Bệnh viện. Bệnh viện Dệt May thực
sự là một đơn vị phát huy xuất sắc
truyền thống tự lực, tự cường của
ngành DMVN. Cho đến nay, cũng chỉ
còn Ngành Dệt May là có bệnh viện
của Ngành mình. Hiện nước ta có
hơn 1500 cơ sở y tế công, nhưng chỉ
có 11 cơ sở có khả năng tự chủ chi
thường xuyên và tự đầu tư, thì Bệnh
viện Dệt May là 1 trong số đó. Đây là
một thành tựu đáng ghi nhận, đánh
dấu sự trưởng thành vượt bậc của
Bệnh viện, trong lộ trình tự chủ hoàn
toàn công tác đầu tư. Trong những
năm qua, vượt qua bao gian nan và
thách thức, Bệnh viện đã từng bước
tự cân đối, huy động mọi nguồn lực
để đầu tư vào cả con người và thiết
bị, trở thành địa chỉ tin cậy không
chỉ chữa trị bệnh nghề nghiệp của
người trong ngành dệt may mà còn
chăm sóc sức khỏe người dân trong
khu vực. Nhiều đơn vị ngoài ngành
dệt may, biết tiếng của Bệnh viện,
đã tìm đến và tin tưởng đăng ký cho
đội ngũ nhân sự của mình khám
chữa bệnh thường xuyên. Đây là một
bài học thành công trong xây dựng
Bệnh viện Ngành, xây dựng thương
hiệu và cũng tạo lợi thế cạnh tranh
cho Bệnh viện Dệt May trong giai
đoạn hiện nay. Thật đáng tự hào khi

đội ngũ bác sĩ – cán bộ nhân viên của
Bệnh viện Dệt May không chỉ khám
chữa bệnh giỏi, là tấm gương y đức,
mà còn giỏi tự chủ và quản lý kinh tế
bệnh viện.
“Dù còn rất nhiều việc phải làm,
nhiều thứ phải cải tạo, xây dựng,
đầu tư, nhưng chính vì thế mới cần
đến đôi bàn tay của chúng tôi, thôi
thúc chúng tôi làm việc ngày đêm.
Lời khen nào, huy chương nào cũng
không bằng những ánh mắt cảm
kích của bệnh nhân, bằng những
vần thơ cảm xúc mà bệnh nhân yêu
thương tặng bác sỹ. Không ở nơi đâu
chúng tôi tìm thấy nhiều điều đẹp đẽ
như ở Bệnh viện Dệt May. Nơi chúng
tôi được tận tâm làm việc hết mình,
được phát triển khả năng và biến khả
năng thành năng lực phục vụ. Không
nơi đâu tạo cho chúng tôi môi trường
làm việc xuất sắc như ở Bệnh viện Dệt
May. Chúng tôi đã tìm thấy sứ mệnh
của mình là chăm sóc sức khỏe tốt
nhất cho người dệt may cũng như
đông đảo người dân trong vùng. Họ
tin tưởng vào Bệnh viện và chúng
tôi. Niềm tin của họ khiến chúng tôi
phấn đấu nâng giá trị của mình lên
hàng ngày.” – Một cán bộ có quá trình
công tác ở Bệnh viện 10 năm chia sẻ.
20 năm tự khẳng định mình, tự chủ,
tự chịu trách nhiệm để làm nên kỳ
tích từ không đến có, tạo dựng một
thương hiệu Bệnh viện Dệt May đi
vào lòng người hôm nay, là công lao
không thể đong đếm của đội ngũ
thầy thuốc, CBNV đã gắn kết lâu dài
với Bệnh viện. Và thật cảm động khi
những đồng tiền thấm mồ hôi nước
mắt của đội ngũ thầy thuốc lại được
tái đầu tư vào sự nghiệp phát triển
Bệnh viện để công nhân dệt may
và người dân khu vực được hưởng
lợi cao nhất. Với bản lĩnh vững vàng
được tôi luyện qua nhiều thử thách
khắc nghiệt, với niềm tin vào sứ mệnh
của mình, chắc chắn con đường trở
thành một Bệnh viện khách sạn tiện
nghi không còn xa và thương hiệu
Bệnh viện Dệt May sẽ mãi là một
trong những tài sản quý giá nhất mà
Ngành Dệt May tự hào có được trong
lịch sử phát triển hơn trăm năm qua.
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đã làm FOB tại miền Bắc như May Thái
Nguyên để học kinh nghiệm. Vừa làm
vừa học với sự tập trung tối đa, công
việc dù khó khăn đến mấy rồi cũng sẽ
dần dần được giải quyết.
Làm được việc này, chính họ đã
mang lại lời giải cho bài toán nhân
sự khó khăn, đó là tự mình NHẢY VÀO
VIỆC KHÓ NHẤT! Vượt qua nỗi sợ ban
đầu về thiếu kiến thức, kỹ năng, khi
xắn tay vào việc, thì chính công việc
lại dạy cho ta những điều còn thiếu.

HỌC SÂU SẮC QUA VIỆC LÀM
Quả vậy, việc học không chỉ đóng gói
một lần là kết thúc. Việc học diễn ra
trong cả cuộc đời, và những tri thức
sâu sắc nhất bạn lĩnh hội được là qua
chính công việc bạn làm hàng ngày.

Người thầy
tốt nhất
Bài: KIỀU MAI

“Tôi từng trải qua hầu hết các việc trong một
công ty dệt may. Tôi không được đào tạo trong
trường học về tất cả các việc đó, mà khi việc đến
tay thì phải học để làm, học từ thực tế công việc.
Công việc chính là người thầy của tôi.”
Ông Nguyễn Văn Miêng – TGĐ Tổng Công ty Dệt May
Nam Định nói.

Thực tế cho thấy, trong ngành Dệt
May Việt Nam (DMVN), đã từng hình
thành phương pháp “cầm tay chỉ
việc”, đưa lại những hiệu quả nhất
định trong lúc doanh nghiệp quá
cần nhân sự để giải quyết những
hợp đồng lớn, thời gian lại eo hẹp,
không thể chờ đợi việc đào tạo bài
bản tại các cơ sở đào tạo chính quy.
Phương pháp này đã cứu nhiều
doanh nghiệp, và cũng tạo nên lớp
người lao động vững tay nghề, thậm
chí là một số nhân sự chủ chốt cho
doanh nghiệp.
Có thể khẳng định rằng VIỆC LÀM
chính là người thầy tốt nhất cho tất
cả chúng ta.
Thông thường, tại các nhà trường,
chúng ta dạy trò tuần tự theo một nếp
cũ, đó là thày dạy, trò học kiến thức.
Sau đó, khi lớn hơn, học trò đến
trường nghề hoặc trường Đại học,
cao đẳng, thì cách đào tạo cũng vẫn
nặng về thày dạy lý thuyết, trò nắm
bắt trên giảng đường. Thời lượng
thực hành rất ít, chiếm tỷ lệ nhỏ trong
cả gói thời gian học.
Nhưng xét về bản chất, con người
học được sâu sắc nhất, chính qua
việc làm.
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Theo chiều xuôi, ý thức tác động lên
hành vi. Còn theo chiều ngược, hành
vi khi làm thuần thục, lại tác động
ngược trở lại ý thức.
Để thay đổi vận mệnh của mình, thay
đổi và phát triển đất nước, chúng ta
nên thôi phấn đấu làm con ngoan,
trò giỏi, mà hãy phấn đấu thành
người giỏi, làm việc xuất sắc.
NHẢY VÀO VIỆC KHÓ NHẤT
Khi chúng ta đặt mục tiêu trở thành
người giỏi, thì chúng ta phải làm
thế nào?
TS. Phan Quốc Việt cho rằng, để có thể
trở thành người giỏi, không nhất thiết
bạn phải học giỏi. Chỉ cần thu lượm đủ
kiến thức cho việc bạn cần làm, sau đó
nhảy vào việc khó, thậm chí là việc khó
nhất, thì bạn sẽ học được nhiều nhất,
trở nên người giỏi nhanh nhất.
Thực tế, tại Công ty CP May XK Ninh
Bình, trong giai đoạn dịch chuyển
lên làm hàng FOB hiện nay đang vô
cùng thiếu nhân sự quản lý đơn hàng
(Merchandiser). Lãnh đạo công ty
cũng đã suy tính đến phương án thuê
ngoài. Tuy nhiên, việc thuê ngoài có
thể đáp ứng được ngay, mà lại chấp
nhận rủi ro quá lớn về tài chính, quan
hệ và sự thấu hiểu. Cuối cùng, Công ty
quyết định giao cho nhân sự chủ chốt
đã gắn bó với công ty lâu dài để đảm
nhận công việc này, cho dù người đó
chưa được đào tạo chuyên môn qua
trường lớp bài bản, chưa từng làm việc
này. Để có thể nắm được công việc
mới, nhân sự được gửi đến các đơn vị

Bài toán nhân sự chất lượng cao như
các kỹ thuật viên nhà máy dệt nhuộm
hoàn tất, nhân viên quản lý đơn hàng,
quản đốc, giám đốc marketing…
dường như làm ngành DMVN đau
đầu bó tay, một vấn đề mang tính
thách thức đối với cả Ngành dệt may
và đào tạo, thì nay đã có thể nhìn thấy
tia sáng. Đó là nhân sự tại chỗ, đào
tạo tại chỗ. Chỉ cần doanh nghiệp
đảo ngược một quy trình quen thuộc
là học trước làm sau. Doanh nghiệp
mạnh dạn giao việc cho nhân sự làm
trước, vừa làm vừa học, có hiệu quả,
rồi tạo thành mô hình, rút ra lý thuyết
và tạo thành mô hình cho các doanh
nghiệp khác áp dụng.
Tất cả đội ngũ từ nhân viên tới lãnh
đạo của doanh nghiệp có thể không
phải là những ngôi sao sáng chói
trong trường học với bảng điểm xuất
sắc. Nhưng cả đội ngũ nhân sự trong
doanh nghiệp khi đã cùng nhau
chung một ý chí phát triển doanh
nghiệp, phát triển bản thân, thì họ có
thể làm những việc phi thường một
cách bình thường hàng ngày.
Muốn dịch chuyển SX từ CM lên FOB,
rồi ODM, thì cần dịch chuyển nhân sự
đầu tiên. Nhân sự ấy ở trong chính
doanh nghiệp chứ không nhất định
phải tìm kiếm ở nơi nào khác. Doanh
nghiệp dệt may có thể hiện thực hóa
được khát vọng dịch chuyển bằng
cách đảo ngược quy trình và xem kết
quả. Chỉ cần đội ngũ nhân sự đồng
lòng kiên tâm, tập trung làm việc cần
thiết với năng lượng cao nhất, vừa
làm, vừa rút kinh nghiệm, cải tiến
liên tục, và luôn tin tưởng vào chính
mình, rằng kết quả xuất sắc sẽ đến.
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SÁNG TẠO TRONG THỜI TRANG:

CHUYÊN MÔN
CẦN HAY KHÔNG?
SỰ PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ CỦA THỊ TRƯỜNG THỜI TRANG VIỆT NAM
TRONG NHƯNG NĂM QUA ĐANG PHÂN CỰC CHẤT LƯỢNG THỜI TRANG
THÀNH NHỮNG VẾ ĐỐI LẬP; CŨNG NHƯ SỰ CHẠY ĐUA CỦA CÁC CÁ
NHÂN VÀ TỔ CHỨC, TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ ĐÃ PHÂN CẤP THỊ
TRƯỜNG THỜI TRANG THÀNH NHỮNG “KHU VỰC” RIÊNG BIỆT. VẬY, LIỆU
RẰNG… THỜI TRANG CÓ CẦN KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN?

đo cao cấp, thuật ngữ để nói về việc
may đo trang phục riêng cho các cá
nhân, do các hãng nổi tiếng thực
hiện, thuật ngữ ‘’haute couture’’ chỉ
được sử dụng khi công ty, cơ sở hạ
tầng được chứng nhận bởi tổ chức
Haute Couture Council – PV) chính
thống trước đây. Như vậy, dù đi theo
hai hướng khác nhau, tiếp nhận
tính tân thời và tiếp thu tính truyền
thống, tuy nhiên nếu không có kiến
thức sâu rộng về thời trang, liệu hai
thương hiệu trên có gây “sốt” như
thời gian qua?

Bài: HUY VÕ – Giám đốc Học viện thời trang Việt Nam VFA

Trong bài viết gần đây của BOF “How
Fashion become a bad word’’ nhà
thiết kế Narciso Rodriguez đã chia
sẻ: “Tôi không thể hiểu thời trang của
ngày nay. Là một nhà thiết kế, tôi đang
phần nào kiệt sức và phần nào đó tôi
không còn hào hứng với nó nữa. Có
phải chúng ta đang có vấn đề?”
BỐI CẢNH
Ngày nay khi sinh viên, học viên tốt
nghiệp các trường về thiết kế, thời
trang… luôn cầm trong tay các bài
thi, portfolio chuyên nghiệp với
những hình ảnh cá tính, hiện đại.
Thế nhưng khi các bạn được tuyển
dụng và đi làm tại môi trường doanh
nghiệp thì có một sự thật phũ phàng
rằng, kiến thức thời trang là con số 0
và cách nhìn sáng tạo thiếu thực tế.
Theo chia sẻ của GS Nancy Riegelman
– Người có 38 năm giảng dạy tại
trường thời trang FIDM, Art Center,
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Parsons của Mỹ và hoạt động tích cực
trong lĩnh vực thời trang tại quốc gia
này, thì hầu hết 10 năm trở lại đây,
giáo dục chuyên môn và chuyên
sâu trong ngành thời trang đã bị
lãng quên, học sinh chỉ đâm đầu vào
những ý tưởng sáng tạo và quên mất
tính thực tế.
Trước năm 2015, Gucci chính là bài
học đắt giá dễ nhận thấy khi nhà mốt
này còn dưới bàn tay dẫn dắt của vị
Giám đốc sáng tạo Frida Giannini. 13
năm lạc lối với những thiết kế bị đánh

giá là quê mùa, không hợp thời,
thương hiệu thời trang cao cấp này
phải thay đổi vì nó đang “ngắc ngoải”.
Dĩ nhiên cú lội ngược dòng kể từ sau
năm 2015 với vị Giám đốc sáng tạo
mới Alessandro Michele, người đã
mang hơi thở đương đại vào trong
những mẫu thiết kế của Gucci, đã
giúp thương hiệu này chuyển mình
mạnh mẽ. Ngược lại, cái gốc của
Balenciga lại được nhà mốt Delpozo
tiếp nhận và tạo ra nét riêng trong sự
lãng mạn, tinh tế, thông qua các kỹ
thuật cắt may “haute couture” (may

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TRÊN
XU HƯỚNG VÀ NHU CẦU?
Chiếc áo crop-top - mở đầu cho xu
hướng là nhà mốt Nosbyn, sau đó các
thương hiệu, các hội chợ “đua” nhau
bán là ví dụ đơn giản nhất thể hiện
sự cạnh tranh trên giá thành thay vì
chất lượng của sản phẩm. Dạo một
vòng các trang bán hàng trực tuyến
hiện nay, chúng ta dễ dàng nhận
thấy chiếc áo này ở nhiều nhãn hàng
khác nhau không có điểm khác nhau
nổi bật về chất liệu, phom dáng, mà
chúng chỉ khác nhau về giá cả. Thay
vì đầu tư về chất liệu hay mạnh tay

hơn thay đổi phom dáng để sản
phấm có được độ vừa vặn tốt hơn,
các bạn thay nhau đẩy giá lên, từ 150
nghìn đến thậm chí là 450 nghìn. Một
sản phẩm “hot” với hơn 100 sự cạnh
tranh, nhưng không có một sự cạnh
tranh nào về chất lượng.
Hay ví dụ khác, một thiết kế “hot”
được lấy từ “cảm hứng quốc tế’’, một
nhà thiết kế Việt bán giá 650 USD,
còn một thương hiệu thời trang phổ
thông khác lại chỉ bán với giá 65 USD.
Điều này đã tạo sóng dư luận khi nhà
thiết kế trên nói đây là sản phẩm mà
bản thân nhà mốt đó thiết kế bản
gốc và các siêu sao hạng A đang xếp
hàng dài để có thể sở hữu; trong khi
đó, thương hiệu thời trang phổ thông
kia chỉ đơn thuần đồng ý và cho rằng
họ đang dựa trên xu hướng, bán theo
nhu cầu thị trường. Thay vì nhận là
cảm hứng sáng tác, chúng ta lại đôi
co và vạch áo cho người xem lưng.
Hay dễ hiểu hơn khi tất cả các mẫu
thiết kế rập trong sách Magic Pattern
làm mưa làm gió trên thị trường thời
trang, nhiều người mang ra “tái chế’’
và tạo ra các sản phẩm với giá thành
chênh lệch. Có thể thấy, người thì
sẵn sàng thoả hiệp với nhu cầu của
thị trường và đối tượng khác hàng
của họ; người thì cố gắng khoác lên
mình “chiếc áo chất lượng” quá rộng.
Có phải chúng ta đang lười biếng
trong “chuyên môn’’ và chỉ lấy ý tưởng
có sẵn và tạo ra sản phẩm của mình
cho đối tượng khách hàng đang có,
thu hẹp khả năng phát triển? Đồng

thời chấp nhận với an toàn trên các
con số?
Sự cạnh tranh của thuế nhập khẩu
đưa các kênh phân phối, các thương
hiệu quốc tế về Việt Nam, hay một số
gọi là tạm nhập tái xuất (hoặc ngược
lại). Doanh nghiệp với 100 cửa hàng,
không đấu tranh nổi trong sáng tạo
và tạo ra được “DNA” thương hiệu (cá
tính/tính chất thương hiệu riêng biệt
– PV), thậm chí là cạnh tranh và chạy
theo các mass-brands (nhãn hàng
phổ thông – PV). Nhu cầu thị trường
có nhưng tiếp cận thị trường cùng
với xu hướng chúng ta đều đang
thiếu các nhân tố, khiến chúng ta
đang là những người chạy theo chứ
chưa nắm bắt hay dẫn đầu xu hướng.
PR & MARKETING THỜI TRANG?
Nếu sản phẩm không chất lượng và PR
chỉ dựa trên hình ảnh thì sẽ thế nào?
Mỗi mùa, các cửa hàng thời trang,
các thương hiệu đều đầu tư vào
hình ảnh và những show trình diễn
đa sắc màu. Và hầu hết đều sử dụng
KOLs (Key Opinion Leader: tạm dịch
“Người tư vấn chính”) để tạo độ phổ
biến, nhận diện trên thương hiệu. Tuy
nhiên câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu
trong số KOLs là người sử dụng sản
phẩm? Đối với thương hiệu Việt, bài
toán đặt ra luôn là bao nhiêu tiền
chi cho quảng bá một bộ sưu tập,
chứ chưa chú trọng đến việc chi bao
nhiêu tiền để sản xuất ra một sản
phẩm chất lượng.
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CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC
TỪ THÁNG 11/2018
nào cho nền thợ may vườn, thương
hiệu bé, thương hiệu lớn, nhà thiết
kế trong nước tạo ra “chất’’ cho sản
phẩm và ngôn ngữ thời trang.
Tất cả không chỉ dừng ở hình ảnh
đẹp. Hiện nay trên thị trường, tốt
nhất trong các thương hiệu trẻ đó
là TheBlueTShirt, khi chính họ thấy
sự khó khăn và sự trùng lấp, họ kiếm
hướng đi riêng của thương hiệu, tập
trung mạnh vào “đối tượng khách
hàng’’ – tạo “core’’ sản phẩm và nâng
cấp “core” sản phẩm để tạo ra sự bền
vững trong chất lượng từ hình ảnh,
đến form dáng và cả các chiến dịch
thời trang. Đây là thương hiệu mạnh
và có câu chuyện riêng của nó, sự
vượt khó là câu chuyện riêng mà họ
sẽ kể trong thời gian tới.
KẾT LUẬN:
Từ những câu chuyện trên, có 3 bài
học được rút ra:

Cũng chính vì lẽ đó, nhận thức thời
trang hiện nay tại Việt Nam đang dựa
trên những lời khen, dựa trên cộng
đồng, sự khen nhau trên ý tưởng, sắc
màu, dựa trên việc ai đang quảng bá
cho thương hiệu đó… Nhưng đối
nghịch, việc chê thì chưa, bởi hiếm ai
dám tự nhận am hiểu về chất liệu, về
kỹ thuật, hay cách nâng cấp sản phẩm.
Không chỉ ở riêng Việt Nam, đây là câu
chuyện chung trên thế giới và xã hội.
“Những kẻ tạo ra thị trường” ngày càng
ỷ lại và đang dần “sleeping success” ngủ quên trên chiến thắng.
SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA THƯƠNG
MẠI ĐIỆN TỪ?
Với thương mại điện tử phát triển, Tập
đoàn bán lẻ SEAR phải đóng cửa vì
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Amazon, cùng với đó là sự cạnh tranh
từ Lazada, Shoppee, Sendo, Leflair và
các kênh điện tử, mua bán shopping
nhỏ lẻ khác. Bao nhiêu khách hàng có
thời gian để mua và hiểu chất lượng
sản phẩm của thương hiệu?
Trên nền tảng Net-A-Porter và sau
này là Farfetch, thành công là khi họ
bán các thương hiệu cao cấp – các
thương hiệu với chất lượng đã được
công nhận, nhưng còn các sản phẩm
mới thì sao?
Sự tiện ích sẽ giúp ích cho kinh tế và
nhu cầu của người tiêu dùng, nhưng
ngược lại nếu sản phẩm không đồng
nhất, chất lượng không ổn định, sự
lâu dài sẽ là bao lâu đến khi có cạnh
tranh về giá? Lối đi nào, thử thách

1. Doanh nghiệp cần người tài
để làm việc, thay đổi và tính KPIs
(hiệu suất/năng xuất) trên khả
năng sáng tạo và vận hành. Vậy họ
có thể tuyển dụng những người
chỉ có sáng tạo bay bổng nhưng
không hiểu được tính thực tế?
2. Thương hiệu thời trang làm sao
tạo ra sản phẩm đồng nhất thay
vì là may đo 1-20 sản phẩm? Làm
sao để cạnh tranh về chất lượng, ý
tưởng và có DNA riêng thay vì về
giá cả?
3. Sinh viên, học viên thiết kế, làm
thế nào để bạn có một kiến thức
vững sau những năm được đào
tạo và có thể giải quyết vào các
nhu cầu của bản thân, khách hàng,
thương hiệu và doanh nghiệp?
Liệu rằng nền tảng kiến thức có
phải là câu trả lời cho các vấn đề
trên?

Chính phủ vừa ban hành Nghị
định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số
49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Bộ luật Lao động về
tiền lương.
NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG ĐỊNH
MỨC LAO ĐỘNG
Về nguyên tắc xây dựng định mức
lao động, Nghị định nêu rõ: Doanh
nghiệp xây dựng định mức lao động
làm cơ sở để trả lương cho người lao
động hưởng lương theo sản phẩm,
đảm bảo các nguyên tắc:
Định mức lao động được thực hiện
cho từng bước công việc, từng công
đoạn và toàn bộ quá trình sản xuất
sản phẩm, dịch vụ trên cơ sở tổ chức
lao động khoa học, tổ chức sản xuất
hợp lý.
Mức lao động được xây dựng trên cơ
sở cấp bậc của công việc hoặc chức
danh, phù hợp với cấp bậc, trình độ
đào tạo của người lao động, quy trình
công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật của
máy móc thiết bị và bảo đảm các tiêu
chuẩn lao động.
Mức lao động phải là mức trung bình
tiên tiến, bảo đảm số đông người lao
động thực hiện được mà không phải
kéo dài thời gian làm việc tiêu chuẩn
của doanh nghiệp theo quy định của
pháp luật.
Mức lao động mới phải được áp
dụng thử trước khi ban hành chính
thức. Doanh nghiệp phải thông báo
cho người lao động biết ít nhất 15
ngày trước khi áp dụng thử. Thời gian
áp dụng thử tùy theo tính chất công

việc, nhưng tối đa không quá 3 tháng
và phải đánh giá việc thực hiện mức.
Trường hợp trong thời gian làm việc
tiêu chuẩn, mức thực tế thực hiện
tính theo sản lượng thấp hơn 5%
hoặc cao hơn 10% so với mức được
giao, hoặc mức thực tế thực hiện
tính theo thời gian cao hơn 5% hoặc
thấp hơn 10% so với mức được giao
thì doanh nghiệp phải điều chỉnh lại
mức lao động.
Mức lao động phải được định kỳ rà
soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung,
điều chỉnh cho phù hợp. Khi xây
dựng hoặc sửa đổi, bổ sung, điều
chỉnh mức lao động, doanh nghiệp
phải tham khảo ý kiến của tổ chức
đại diện tập thể người lao động tại
doanh nghiệp và công bố công khai
tại nơi làm việc của người lao động
trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ
quan quản lý nhà nước về lao động
cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của
doanh nghiệp.

lao động cho cơ quan quản lý nhà
nước về lao động cấp huyện nơi đặt
cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ
ngày 1/11/2018.
6 THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN
LƯƠNG
Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết
125/NQ-CP vừa được chính phủ ban
hành.
Theo đó, để cải cách chính sách
BHXH theo Nghị quyết 28-NQ/TW thì
Chính phủ sẽ tiến hành:
- Sửa đổi quy định về tiền lương để
thuận lợi trong việc xác định căn
cứ đóng BHXH của khu vực doanh
nghiệp (DN) ít nhất bằng khoảng
70% tổng tiền lương và các khoản
thu nhập khác có tính chất lương của
người lao động (NLĐ).

Nghị định cũng bổ sung quy định về
trách nhiệm tổ chức thực hiện việc
xây dựng thang lương, bảng lương
và định mức lao động trong trường
hợp doanh nghiệp sử dụng dưới 10
lao động.

Thực hiện điều chỉnh lương hưu độc
lập tương đối trong mối tương quan
với tiền lương của người đang làm việc.

Theo đó, doanh nghiệp tổ chức xây
dựng hoặc rà soát sửa đổi bổ sung
thang lương, bảng lương, định mức
lao động và gửi cơ quan quản lý nhà
nước về lao động cấp huyện nơi đặt
cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp để theo dõi, kiểm tra theo
quy định tại Nghị định này.

- Điều chỉnh cách tính lương hưu
theo nguyên tắc đóng - hưởng, công
bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững;
- Sửa đổi các quy định về căn cứ đóng
BHXH để đạt mục tiêu mở rộng diện
bao phủ bảo hiểm xã hội, trong đó có
căn cứ về tiền lương đóng BHXH;

Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới
10 lao động được miễn thủ tục gửi
thang lương, bảng lương, định mức

- Thay đổi cách thức điều chỉnh lương
hưu theo hướng chia sẻ.

- Thực hiện giảm quyền lợi nếu
hưởng BHXH một lần bằng việc tăng
tỉ lệ giảm trừ tiền lương hưu đối với
NLĐ muốn nhận chế độ hưu trí sớm.
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quan chuyên ngành công nghệ dệt,
may hoặc thiết kế thời trang. Trong
đó, ngoại trừ các trường chính quy
thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam có
số lượng tuyển sinh khoảng 3.000 chỉ
tiêu, còn lại các cơ sở đào tạo khác chỉ
tuyển 20 - 30 chỉ tiêu/năm.
Số lao động được đào tạo trong các
cơ sở này chỉ mới đáp ứng được
khoảng 15% nhu cầu nhân lực của
toàn ngành. Trong khi đó, khuynh
hướng hiện nay của các doanh
nghiệp là ưu tiên thu hút lao động có
tay nghề chứ không đầu tư cho các
hoạt động đào tạo.
Trong việc đào tạo nhân lực cho
ngành, bên cạnh trách nhiệm của
các doanh nghiệp, việc nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực cần có
sự tham gia tích cực của các cơ quan
quản lý nhà nước cũng như cơ sở
đào tạo.

ĐÀO TẠO

NGÀNH DỆT MAY
vấn đề và những gợi ý

Bài: KIỀU HẬU

HIỆN TRẠNG THIẾU VÀ YẾU
Việc thiếu nhân lực chất lượng cao
cũng là một trong những nguyên
nhân khiến ngành sản xuất nguyên
phụ liệu may mặc của Việt Nam khó
phát triển và phải phụ thuộc nhiều vào
nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài.
Thêm vào đó, các khâu tạo ra giá trị gia
tăng cao như: thiết kế thời trang, xây
dựng thương hiệu của doanh nghiệp
dệt may Việt Nam cũng rất hạn chế.
Mặc dù Việt Nam nằm trong top 5
quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới,
nhưng chưa có thương hiệu thời
trang nào thuần Việt được người tiêu
dùng thế giới biết đến.
Trong tổng số hơn 6.000 doanh
nghiệp ngành dệt may ở Việt Nam,
số doanh nghiệp ở lĩnh vực dệt (bao
gồm dệt, nhuộm, in, hoàn tất) chỉ
chiếm hơn khoảng 30%, số còn lại
chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực may
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gia công sản phẩm theo đơn của các
thương hiệu thời trang nước ngoài.
Chỉ có một số ít các doanh nghiệp có
thể đầu tư tạo ra sản phẩm dệt may
hoàn thiện, bao gồm cả sản xuất vải,
thiết kế mẫu và cắt may, ví dụ như
Tổng Công ty Dệt May Nam Định,
Tổng Công ty Phong Phú, Hanosimex,
Doximex… Trong đó, đối với các quy
trình nhuộm, hoàn thiện vải và thiết
kế mẫu sản phẩm vẫn phải thuê
chuyên gia, kỹ thuật viên người nước
ngoài với chi phí rất cao. Điều này làm
tăng chi phí sản xuất, giảm khả năng
cạnh tranh với các sản phẩm cùng
loại của doanh nghiệp nước ngoài.
Các chuyên gia cho rằng, việc thiếu
hụt lao động chất lượng trong ngành
dệt may xuất phát từ thực tế đào tạo
nhân lực. Cả nước hiện có 19 trường
Cao đẳng, 19 trường Đại học và 3
Viện có chương trình đào tạo liên

Trong đó, Nhà nước cần quy hoạch
hệ thống cơ sở đào tạo ngành dệt
may tương xứng với quy mô và nhu
cầu thực tế của ngành. Đặc biệt, phát
triển đào tạo bậc trung cấp chuyên
nghiệp ở ngành dệt để đáp ứng
nhu cầu phát triển của ngành sản
xuất nguyên phụ liệu trong nước; có
chính sách khuyến khích các doanh
nghiệp tham gia đào tạo lao động,
Truyền thông cũng cần vào cuộc,
để thay đổi nhận thức xã hội đối với
công việc trong Ngành DMVN, ví dụ

kỹ thuật viên dệt, nhuộm, hoàn tất,
thiết kế nguyên phụ liệu, marketing,
merchandiser… có thu nhập tương
đối cao, ra trường không cần vất vả
xin việc mà có việc làm ngay, cơ hội
phát triển bản thân lớn…
TÌM HIỂU KHÁC BIỆT TRONG ĐÀO
TẠO DỆT MAY Ở PHƯƠNG TÂY
Về phía các cơ sở đào tạo, ngoài việc
mở rộng quy mô tuyển sinh, cần tăng
cường liên kết với các doanh nghiệp
nhằm xây dựng chương trình đào
tạo phù hợp, rút ngắn khoảng cách
giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của
doanh nghiệp. Thêm vào đó, phải
làm tốt công tác định hướng nghề
nghiệp, xác định đúng tầm quan
trọng và khả năng tìm được việc của
học viên, sinh viên ngành dệt may để
tránh tình trạng người học đổ xô vào
các ngành nghề không có nhu cầu,

trong khi ngành có tiềm năng phát
triển lại không tuyển dụng được lao
động. Nói cách khác, chúng ta cần
đầu tư cho cả công tác quản trị định
hướng nghề nghiệp dệt may, để các
cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp
khát nhân lực bắt tay vào cuộc.
Các cơ sở đào tạo cũng nên nhìn
nhận, nghiên cứu khác biệt trong
đào tạo nghề cho ngành dệt may ở
phương Tây để tham khảo và thay đổi.
Ông Nguyễn Sỹ Phương, Giám đốc
Viện Dệt May, người từng được đào
tạo chuyên ngành công nghệ thiết bị
dệt may tại Vương quốc Bỉ năm 19961998, cho biết: “Bỉ là một đất nước rất
phát triển. Ngay từ thời đó, tôi cùng
những người khác học sau đại học,
tức là những người đã đi làm nghề
dệt may được một số năm, khi đến Bỉ
vẫn được đào tạo kiến thức nền tảng
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dệt may lần nữa, sau đó dạy về thiết
bị, công nghệ hiện đại, văn hóa sản
phẩm của họ tại thời đểm đó, dạy kỹ
thuật và quản lý kỹ thuật, xu hướng
dệt may thế giới sẽ phát triển ra sao,
định hướng vật liệu mới, quy định về
an toàn sản phẩm, định hình tương
lai của ngành, những yêu cầu trong
tương lai... Họ đi trước ta hàng chục
năm về thiết bị, công nghệ, văn hóa
sản phẩm. Tôi thấy ấn tượng nhất là
trong quá trình học, không chỉ các
giảng viên, giáo sư ở trường lên lớp,
mà họ luôn mời những quản đốc,
giám đốc, kỹ sư đang thực tế làm
việc tại các nhà máy tới giảng dạy.
Sau những giờ giảng đó, chúng tôi
được họ dẫn trực tiếp tới tham quan
nhà máy mà họ đang làm việc, để
thấy được thiết bị vận hành như thế
nào, dù nhà máy đó ở Hà Lan, Đức,
Pháp, Ý… thì trường cũng tổ chức
cho chúng tôi đi. Họ tạo điều kiện
tốt nhất để chúng tôi lĩnh hội đầy đủ
kiến thức từ bài giảng và thực tế hoạt
động. Phương pháp dạy của trường
Tây cũng vô cùng thoải mái, không
tạo nên áp lực nặng nề. Thầy trò trao
đổi không phân biệt trên dưới, mọi
vấn đề có thể nêu ra và thầy tìm cách
hướng trò giải quyết, tìm thông tin,
đến tận đầu cuối, trao mọi phương
tiện đề trò thấu hiểu, trải nghiệm
và rút ra kết luận. Cuối mỗi kỳ học
chúng tôi đều làm luận văn, nhưng
không thấy nặng nề, mà lại hứng
thú với việc làm luận văn. Bởi tự mỗi
người chọn ra đề tài mình yêu thích
nhất, hoặc nếu còn phân vân với đề
tài thì có thể chọn trong danh sách
đề tài được các thầy gợi ý. Ngoài việc
giáo sư hướng dẫn sẽ giúp mình
thực hiện đề tài, thì còn tạo điều
kiện thoải mái để mình hiện thực
hóa được những mục tiêu, ví dụ khi
làm luận văn, tôi cần đi tới nhà máy
ở bất cứ đâu trong châu Âu thu thập
tài liệu, thì đều được giáo sư hướng
dẫn và nhà trường tổ chức cho đi tới
nơi. Dù nơi đó cách xa trường tới cả
ngàn cây số. Khi chúng tôi trình bày
luận văn, thì ngoài các giáo sư liên
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quan trong trường, còn có các giám
đốc, kỹ sư từ các nhà máy đang sản
xuất tới nghe, và họ sẽ đặt câu hỏi
trước những vấn đề thực tế mà luận
văn nêu ra. Luôn luôn gắn với thực
tế và giải quyết những vấn đề cụ thể.
Tôi nhớ giáo sư hướng dẫn luận văn
cho tôi là thầy Van Gauloise. Thầy là
chuyên gia về dệt thảm và luận văn
của tôi cũng về đề tài công nghệ dệt
thảm của Bỉ. Có một điều thú vị trong
cách thành lập khoa tại trường Đại
học Bỉ là ở chỗ, khi giáo sư nào đó
muốn mở khoa chuyên ngành mình
giảng dạy, thì giáo sư phải đảm bảo
có đủ sinh viên-nghiên cứu sinh vào
học ngành thì khoa mới tồn tại. Nếu
số sinh viên đăng ký học quá ít, thì
khoa buộc phải đóng và giáo sư đó đi
làm việc khác. Sau này tôi được biết,
giáo sư Van Gauloise cũng đã không
dạy trong trường ĐH Kent nữa mà
chuyển ra ngoài mở nhà máy.”
Bà Ninh Thị Ty, Chủ tịch HĐQT Công
ty CP Tập đoàn Hồ Gươm, từng học
kỹ thuật May tại Đức (lần 1 từ năm
1974-1979, lần 2 từ 1986-1987, lần 3
từ 1993-1994) chia sẻ: “Việc đào tạo
dệt may ở Đức rất thiết thực và gắn
với sản xuất chứ không đào tạo kiến
thức viển vông, xa vời. Họ đào
tạo chú trọng vào thực tập.
Mỗi kỳ chúng tôi thực
tập 3 tuần trong nhà
máy sản xuất, được
trả lương. Mà khi đã
được trả lương, thì
có nghĩa bạn phải
thành thạo việc và
làm ra sản phẩm
thực tế. Thực tập ở
nhà máy là sinh viên
phải ngồi máy làm
việc, chứ không phải chỉ
đến nhà máy nhìn ngó,
hỏi han và làm mấy việc quét
dọn bên lề. Họ cũng khuyến khích
sinh viên làm thêm tại chính các nhà
máy dệt may trong lúc đi học. Hồi đó,
tôi tích cực làm thêm, và tôi rất ấn
tượng với việc làm thêm tại nhà máy

may veston tại Berlin với hơn 2000
công nhân. Tôi mê mẩn nhà máy đó
đến mức khát khao sau này mình
cũng sẽ xây dựng nên một nhà máy
veston như thế ở Việt Nam và cho tới
tận năm 2016 tôi mới hiện thực hóa
được mong ước ấy. Các kỳ thực tập,
sinh viên sẽ được chuyển qua các
khâu khác nhau trong nhà máy để
nắm rõ công việc, ví dụ kỳ này bạn
thực tập ở khâu may, thì kỳ sau bạn
thực tập ở khâu kỹ thuật. Khi thực
tập ở nhà máy xong thì về viết đề tài
về khâu đó, khi bảo vệ đề tài, ngoài
các giáo sư trong trường ngồi nghe,
thì còn có các kỹ sư trưởng, giám
đốc, quản đốc nhà máy ngồi nghe
và đặt câu hỏi, cùng chấm điểm đề
tài với các thầy. Đề tài của anh phải
nêu ra được thực tế vấn đề hiện tại
của nhà máy đó, ưu, nhược điểm và
cách giải quyết vấn đề. Họ không
chấp nhận những vấn đề không liên
quan, xa vời thực tế. Nghĩa là không
có chuyện anh thực tế ở nhà máy tôi,
mà đề tài anh làm lại thuộc về vấn
đề của nhà máy khác! Tôi đã học hỏi
được rất nhiều từ phong cách làm
việc, phương pháp đào tạo thực tế
của người Đức.”

Bà Ninh Thị Ty, Chủ tịch HĐQT
Công ty CP Tập đoàn Hồ Gươm,

DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM 25

TỔNG HỢP CÁC SỰ KIỆN CỦA TẬP ĐOÀN

THÁNG 10/2018

OCT

05
Hội thảo nâng cao
nhận thức về quản trị
rủi ro

OCT

06
Vinatex hưởng ứng
“Chiến dịch những
giọt máu hồng hè
2018”
Hưởng ứng chương trình hiến máu
tình nguyện “Chiến dịch những giọt
máu hồng hè năm 2018” của Tổng
liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày
06/10/2018, tại Công ty CP Dệt May

SEP

OCT

09
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Sáng 05/10/2018, tại Tổng Công ty
CP Dệt May Nam Định, Tập đoàn
Dệt May Việt Nam phối hợp với Tổng
Công ty CP Dệt May Nam Định tổ
chức Hội thảo nâng cao nhận thức
về quản trị rủi ro, giới thiệu quy trình
quản trị rủi ro doanh nghiệp. Quản
trị rủi ro là một công cụ hiện đại, hữu
ích và vô cùng quan trọng đối với
doanh nghiệp. Rủi ro là một vấn đề
thường xuyên ở bất cứ doanh nghiệp
nào, chỉ khi sử dụng công cụ quản trị
rủi ro, các doanh nghiệp mới có thể

phòng tránh hiệu quả và giảm thiểu
rủi ro, đạt mục tiêu kinh doanh.

Liên Phương, quận 9, TP. HCM, Tập
đoàn Dệt May Việt Nam, Công đoàn
Dệt May Việt Nam phối hợp với Trung
tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy
TP. Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội
hiến máu nhân đạo, với thông điệp
“Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời
ở lại”. Tham gia hiến máu lần này có
hơn 600 tình nguyện viên là cán bộ,
công nhân viên chức, thuộc 18 đơn vị
thành viên của Tập đoàn Dệt May Việt
Nam khu vực phía Nam.

viên, CNVCLĐ. Đây là năm đầu tiên
chương trình được tổ chức theo hành
trình ở cả 3 miền Bắc – Trung – Nam,
thu hút được sự quan tâm hưởng ứng
của đông đảo cán bộ, CNVCLĐ, HSSV
các trường Đại học, Cao đẳng trong
ngành Dệt May Việt Nam.

Trước đó, vào những ngày đầu tháng
08 đến tháng 10 chương trình đã được
tổ chức tại Tổng Công ty Dệt May Hòa
Thọ (Đà Nẵng); Tổng Công ty CP May
10; Tổng Công ty Dệt May miền Bắc
– Nhà máy May Tuyên Quang; Tổng
Công ty May Nhà Bè – CTCP và Công
ty CP Quốc tế Phong Phú, với sự nhiệt
tình tham gia của gần 1.600 đoàn

Khánh thành và gắn
biển công trình trạm xử
lý nước thải Bệnh viện
Dệt May

Chương trình đã được triển khai từ
Công ty mẹ Tập đoàn tới các doanh
nghiệp thành viên từ năm 2017 như:
Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông
Xuân, Tổng Công ty Dệt May Hòa
Thọ, Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài
nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức
về quản trị rủi ro và xây dựng đội
ngũ nhân sự quản trị rủi ro tại mỗi
doanh nghiệp.

Kết thúc buổi hiến máu nhân đạo có
hơn 452 đơn vị máu đã được hiến
tặng. Tổng kết chương trình hiến
máu lần này ở cả 3 miền Bắc – Trung
– Nam đã thu được 1.604 đơn vị máu.
Hy vọng với mỗi đơn vị máu của cán
bộ, công nhân viên chức, sinh viên
các đơn vị, trường học thành viên của
Tập đoàn Dệt May Việt Nam sẽ giúp
những người bệnh, nhất là những
người nghèo khó, những người
thiếu may mắn, vượt qua cơn hiểm
nghèo, đem lại hạnh phúc, sự sống
cho nhiều người.

Ngày 09/10/2018, tại Trung tâm y
tế - Bệnh viện Dệt May đã diễn ra Lễ
Khánh thành và gắn biển công trình
trạm xử lý nước thải công suất 40m3.
Đây là công trình chào mừng Kỷ niệm
64 năm giải phóng Thủ đô Hà Nội và

22 năm thành lập Công đoàn DMVN.
Công trình được khởi công ngày
07/07/2018 và chính thức nghiệm
thu, đưa vào sử dụng từ ngày
20/09/2018, với tổng chi phí hơn 1
tỷ đồng. Trạm xử lý nước thải hoạt

OCT

09
Vinatex hưởng ứng Ngày
Pháp luật Việt Nam

OCT

10
Họp mặt kỷ niệm Ngày
Phụ nữ Việt Nam 20 -10

SEP
OCT

11
Hội nghị Đối tác phát
triển hàng Việt Nam - Cơ
hội kết nối kinh doanh
toàn cầu

động tự động hóa, với chất lượng
nước cột B, được xả thải theo quy
định, đảm bảo an toàn cho môi
trường dân cư. Sau hai tháng triển
khai xây dựng, công trình trạm xử lý
nước thải đã được hoàn thành trước
thời hạn 15 ngày. Đây là công trình

của Bệnh viện được đầu tư từ nguồn
vốn tự có. Trong thời gian tới, Bệnh
viện Dệt May sẽ tiếp tục đầu tư một
phòng khám hiện đại, thiết bị ngang
tầm khu vực với giá dịch vụ hợp lý,
để phục vụ tốt hơn cho lợi ích và sức
khỏe của người dân.

Thực hiện Quyết định số 2761/QĐBCT ngày 07/8/2018 của Bộ Công
Thương về Ban hành Kế hoạch hưởng
ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018,
Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex)
đã chỉ đạo các đơn vị thành viên và
toàn bộ CBCNV triển khai thực hiện
nghiêm túc Ngày Pháp luật nước
CHXHCNVN (9/11/2018).

phần xây dựng nhà nước liêm chính,
hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu
quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn
minh”. Thời gian thực hiện các hoạt
động hưởng ứng Ngày Pháp luật: Cả
năm 2018, tập trung trong tháng cao
điểm từ ngày 01/10 đến hết ngày
30/11/2018. Các đơn vị thành viên
và toàn bộ CBCNV Vinatex thực hiện
hưởng ứng Ngày Pháp luật theo các
hình thức phù hợp với tính chất của
cơ quan, đơn vị, chú trọng các văn
bản pháp luật của đơn vị mình để
triển khai thực hiện đúng quy định.

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018
có chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công
tác, xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp
luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp

Ngày 10/10/2018, tại TP. Hồ Chí Minh
và ngày 19/10 tại Hà Nội, Công đoàn
Dệt May Việt Nam đã tổ chức họp
mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành
lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
(20/10/1930 - 20/10/2018) và tổ chức
buổi Hội thảo “Nâng cao chất lượng
công tác nữ công và phong trào nữ
CNVCLĐ trong tình hình mới”, với
mục đích tạo diễn đàn phát huy trí
tuệ tập thể bằng việc cụ thể hóa

các giải pháp nâng cao hiệu quả
các phong trào dành cho lao động
nữ. Ngành Dệt May có khoảng 70%
CBCNV là nữ giới, đây là lực lượng
chính đóng góp vào hiệu quả sản
xuất kinh doanh của DN, do đó việc
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần
cho CBCNV nữ là điều mà cộng đồng
các DN dệt may nói riêng và ngành
Dệt May nói chung luôn luôn quan
tâm, chú trọng.

Ngày 11/10/2018, tại hội trường Thành
ủy TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương
đã tổ chức Hội nghị Đối tác phát triển
hàng Việt Nam, với sự tham gia của
hơn 400 doanh nghiệp trên cả mước.
Đây là năm thứ 4 liên tiếp Chương trình
“Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào
hàng Việt Nam” được tổ chức. Chương
trình tập trung nhiều vào hoạt động
hỗ trợ doanh nghiệp kết nối phát triển
sản phẩm, phát triển thị trường nhằm
nâng cao tính cạnh tranh của hàng
hoá và dịch vụ Việt Nam. Đây cũng là
một trong các dự án, nhiệm vụ thực
hiện Đề án Phát triển thị trường trong

nước gắn với Cuộc vận động “Người
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
giai đoạn 2014 - 2020.
Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Dệt May
Việt Nam, Giám đốc điều hành Phạm
Minh Hương cũng mong muốn
Chính phủ, các địa phương cần có
quy hoạch, định hướng rõ ràng trong
một số khu vực, KCN được phép đầu
tư dệt - nhuộm cũng như các chính
sách, hỗ trợ kịp thời về tài chính,
công nghệ, nguồn nhân lực… đáp
ứng cho sự ổn định và phát triển của
ngành trong giai đoạn mới.
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Những thương hiệu may mặc chính Campuchia gia công

HỒ SƠ CẠNH TRANH:

NGÀNH DỆT MAY
CAMPUCHIA
Bài: AN AN (lược dịch từ Apparel Resources)

Kim ngạch xuất khẩu may mặc Campuchia theo 5 thị trường lớn nhất
năm 2017 (Đv: triệu USD)
TRÍCH NGANG
Tăng trưởng GDP 2017

6,9%

GDP/đầu người

STT

1135 USD

Dân số (đến T10/ 2018)

16,3 triệu người

Lực lượng lao động (tính đến 2017)

9,3 triệu người

Lao động ngành dệt may

900 ngàn người

Ngành dệt may Campuchia
Mức lương tối thiểu và lương
ngành dệt may

Tỷ lệ xuất khẩu

- Lương tối thiểu là 170 USD/
tháng.
- Thu nhập trung bình công nhân
dệt may 195 USD/tháng (năm
2016)

Xuất khẩu dệt may chiếm
80% trên tổng kim ngạch
xuất khẩu của Campuchia

Xếp hạng

NGÀNH
DỆT MAY
CAMPUCHIA

Campuchia là quốc gia cung
cấp lớn thứ 5 trên thị trường
EU và đứng thứ 7 trên thị
trường Mỹ tính về kim ngạch
xuất khẩu

610 cơ sở may mặc
có đăng ký (Tính đến
2016)
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Chuỗi giá trị
Rất ít cơ sở sản xuất
hàng dệt, phần lớn là
cơ sở may gia công
dành cho xuất khẩu

Kim ngạch
năm 2017
(tỷ USD)

Tỷ trọng/
tổng KN
(%)

Trung tâm phân phối may
mặc chính

Tăng trưởng
bình quân
2007-2017

1

EU (28)

5598

49,17%

20,29

2

Mỹ

2265

19,89%

-1,24

3

Nhật Bản

873,9

7,68%

50,21

4

Canada

841

7,39%

16,21

5

Trung Quốc

303,2

2,66%

39,05

6

Khác

1.504

13,21%

10,43

11.385

100%

11,48

Tổng XK Campuchia đi thế giới

Campuchia không có ngành dệt,
ngành may chủ yếu sản xuất theo mô
hình gia công CMT. Trong tổng số 610
doanh nghiệp may tính đến 2016, có
đến 90% là doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài. Chủ yếu là do Trung
Quốc, Hongkong, Malaysia và Hàn
Quốc đầu tư.
Ngành may mặc Campuchia chủ yếu
dựa vào lợi thế cạnh tranh là lực lượng
lao động dồi dào, lao động giá rẻ, chủ
yếu là lao động nữ với kỹ năng hạn
chế. Khoảng 60% nhà máy may tập
trung tại PhnomPenh. Cảng chung
chuyển đường biển là Sihanoukville.

(Nguồn: Trademap)

Điểm mạnh/điểm yếu của ngành may mặc Campuchia
Điểm mạnh

Các điểm xuất khẩu chính Phnom
Penh, Ta Khmau, Battagmbang,
Siem Reap, Sihanoukville, Poipet
và Chbar Mon

Số lượng doanh
nghiệp

Thị trường xuất khẩu
lớn nhất

Mô hình sản xuất

- Vị trí địa lý: ở trung tâm của vùng rìa Đông Tây của Tiểu vùng
sông Mê Kông mở rộng, giúp xuất khẩu đi các thị trường chính
của thế giới dễ dàng.
- Lao động giá rẻ gần bậc nhất trong vùng.
- Hưởng lợi ích thuế do các nước phát triển coi Campuchia là
một trong những quốc gia phát triển thấp nhất thế giới. Campuchia còn được hưởng lợi từ chương trình cắt giảm miễn thuế
của EU, chương trình có tên gọi “Everything but Arms Scheme”.
- Một số ưu đãi của chính phủ Campuchia bao gồm cho phép
doanh nghiệp nước ngoài sở hữu 100% vốn chủ sở hữu, miễn
thuế lên đến 9 năm, và miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc
và thiết bị. Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể rút lãi về nước tự do
cũng như khuyến khích tái đầu tư thu nhập với các khoản trích
khấu hao đặc biệt.

Điểm yếu
- Lao động trình độ khiêm tốn, năng suất thấp so với các nước
cạnh tranh khác như Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ
- Không có ngành công nghiệp phụ trợ hỗ trợ ngành may, chủ
yếu may gia công hình thức CMT
- Tỷ lệ doanh nghiệp nội địa còn thấp so với doanh nghiệp FDI.
- Có nhiều “nhà máy chui” không đăng ký kinh doanh chính
thức, hoạt động gia công giúp các nhà máy có tên tuổi khi vào
mùa bận rộn.
- Hợp đồng với người lao động thường là hợp đồng ngắn hạn
khiến lợi ích lao động không được đảm bảo, tổ chức công đoàn
không được ổn định.
- Xuất khẩu phụ thuộc phần lớn vào thị trường EU do đó nếu
trong tương lai trường hợp EU bỏ ưu đãi thuế với Campuchia
thì dệt may Campuchia sẽ gặp khó khăn không nhỏ, giảm sức
cạnh tranh so với các đối thủ khác.
- Hệ thống cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập, kém so với các
nước trong khu vực.
- Giá năng lượng còn khá cao.
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Top 10 doanh nghiệp FDI may xuất khẩu của Campuchia
STT

Tên công ty

Số lao động

Sản phẩm chính

Chủ đầu tư

1

Tak Fook Garment Ltd

6967

Quần áo dệt kim trẻ em/quần áo ngủ

Hongkong

2

Makalit Garments Co Ltd

6713

Quần áo dệt kim các loại, quần áo phụ nữ, jacket và
quần áo lót, bộ pyiama

Đài Loan

3

TY Fashion Plc

6162

Quần áo lót, quần, áo dệt kim, quần áo trẻ em

Đài Loan

4

Gladpeer Garments Factory Ltd

5717

Quần áo nam, nữ, trẻ em dệt kim

Hongkong

5

Sabrina Garment MFG Corp

5500

Quần áo trình diễn, quần áo thể thao

Đài Loan

6

Hung Wah Garment MFG Ltd

5403

Áo phông, quần lót dệt kim, áo len, áo Jacket bé gái,
quần áo lót cho nam

Hongkong

7

Grand Twins International Plc

5374

Quần ngắn, Jacket, đồ bơi, Tshirt

Trung Quốc

8

Crystal Marting Limited

4758

Sơ mi nữ, quần áo mặc nhà, Jackets

Anh

9

Elite Co, Ltd

4508

Jacket, quần dài, Tshirt, quần short

Singapore

10

Moha Garments Co Ltd

4500

Set Pyjama, áo chẽn, quần áo thể thao, Jacket

Đài Loan

(Nguồn: Trademap)

Top 6 doanh nghiệp Campuchia may xuất khẩu
STT

Tên công ty

Số lao động

Sản phẩm chính

Chủ đầu tư

1

Goldfame Enterprises Knitters Ltd

2901

Áo len

Campuchia

2

You Li International Garment Co Ltd

2141

Quần lót

Campuchia

3

Taieasy International Co Ltd

2000

Bộ quần áo, áo choàng, quần áo trẻ em

Campuchia

4

Pak Shun Knitting Factory Limited

1363

Áo len

Campuchia

5

Sheico Co Ltd

1070

Áo vest, quần áo thể thao

Campuchia

6

Terratex Knitting & Garment Factory Ltd

792

Áo len, Áo chui đầu, Cardigan

Campuchia

(Nguồn: Trademap)

Những chính sách gần đây của chính
phủ Campuchia nhằm cải thiện các
vấn đề của ngành:
- Thủ tưởng Campuchia đưa ra chính
sách miễn phí sử dụng các phương
tiện giao thông công cộng cho công
nhân dệt may trong vòng 2 năm.
- Kể từ 1/1/2018 chủ doanh nghiệp
phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm
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y tế cho tất cả công nhân dệt may.
- Bộ Ngoại thương Campuchia đang
đề nghị Mỹ xem xét cho Campuchia
hưởng quyền ưu đãi “Duty Free quota
Free” (DFQF) để nước này tăng cường
xuất khẩu tới Mỹ.
- Lương tối thiểu cho công nhân tăng
11%, từ mức hiện tại 153 USD/tháng
lên 170 USD/tháng năm 2018.
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KHẢO SÁT VỀ XU HƯỚNG

THU MUA MAY MẶC
TẠI MỸ
Hàng năm Hiệp hội ngành công nghiệp thời trang Mỹ thực hiện một khảo sát về thị trường thời trang Mỹ.
Khảo sát gần đây nhất của Hiệp hội này trong năm 2017 tập trung vào chủ đề cập nhật môi trường kinh
doanh, triển vọng thị trường thời trang Mỹ cũng như các xu hướng tìm nguồn hàng của các doanh nghiệp
thu mua may mặc lớn tại Mỹ.

Thứ hạng

Quốc gia

Tỷ lệ bình chọn năm 2017

#1

Trung Quốc

91%

#2

Việt Nam

88%

#3

Ấn Độ

76%

#4

Indonesia

73%

Xu hướng tìm nguồn hàng của các công ty Mỹ từ khu vực Tây bán cầu đang
trên đà tăng, đặc biệt từ các nước thành viên của Nafta và Cafta-Dr.
Trả lời câu hỏi: Mức độ đa dạng hóa trong nguồn cung cấp? Đối với các công
ty có trên 1000 nhân viên, thì khoảng 48% tìm nguồn hàng từ 11-20 quốc gia;
33% tìm nguồn hàng từ 20 quốc gia trở lên. Còn lại với các công ty có quy mô
dưới 1000 nhân viên, phần lớn tìm nguồn hàng trung bình từ 6-10 quốc gia.
Mức độ đa dạng hóa trong nguồn cung với những công ty hơn 1000
nhân viên

Bài: HỒNG HẠNH (Lược dịch từ United State Fashion Industry Association)

Đối tượng khảo sát: 34 nhà lãnh đạo
doanh nghiệp của những công ty
thời trang hàng đầu của Mỹ (khoảng
68% trong số đó là các công ty có
hơn 1000 nhân viên; 19% công ty quy
mô từ 101-500 nhân viên, 13% công
ty quy mô nhỏ hơn 100 nhân viên).
Thành phần doanh nghiệp tham
gia khảo sát khá đa dạng, đến từ các
hãng bán lẻ, từ các nhãn hàng, nhà
nhập khẩu, hãng bán buôn cũng như
doanh nghiệp sản xuất.
MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
Những thách thức lớn nhất trong môi
trường kinh doanh thị trường thời
trang Mỹ, theo khảo sát, được xác định
là: (1) Sự quay trở lại của chủ nghĩa bảo
hộ tại Mỹ; (2) Cạnh tranh ngày càng
khốc liệt hơn trên thị trường Mỹ do
những thách thức từ thương mại điện
tử, cũng như cạnh tranh tăng giữa
các tiệm bán lẻ thông thường và các
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chuỗi cửa hàng tiện lợi.
Nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất tới
các doanh nghiệp ngành thời trang
Mỹ trong năm 2017 và các năm tiếp
theo đó là xu hướng gia tăng về chi
phí sản xuất, chi phí tìm nguồn hàng
ngày càng được định hình rõ nét.
Mặc dù nhân tố về giá này chỉ xếp
thứ 6 xét theo tầm quan trọng trong
các nhân tố ảnh hưởng thị trường
kinh doanh trong năm 2016, sang
đến năm 2017 giá cả leo thang đã
vươn lên thứ 2 trong bảng xếp hạng
các nhân tố quan trọng. Có tới 18,8%
người tham gia phỏng vấn cho biết
giá cả sẽ tăng mạnh, và 40,6% cho
biết giá cả sẽ tăng nhẹ.
Về triển vọng ngành thời trang trong
5 năm vừa qua chỉ có 71% người tham
gia phỏng vấn cảm thấy bức tranh
thị trường khá triển vọng trong năm

2017. Tỷ lệ này đã giảm từ mức 92,3%
năm 2016.
Đối với nhu cầu tuyển dụng nhân sự
trong vòng 5 năm tới khoảng 80%
người tham gia phỏng vấn cho biết
họ có kế hoạch tuyển dụng thêm
nhân sự. Nhu cầu về những loại công
việc kiểu như: Chuyên gia quản lý
chuỗi, chuyên gia phân tích dữ liệu,
chuyên gia thu mua, chuyên gia phân
tích thị trường sẽ tăng nhiều nhất.

Mức độ đa dạng hóa trong nguồn cung với những công ty ít hơn 1000 nhân viên

Về xu hướng thu mua, trong năm 2017
số quốc gia và vùng lãnh thổ trung
bình được các doanh nghiệp chọn
làm nhà cung cấp giảm xuống còn 51
quốc gia/vùng lãnh thổ, từ con số 56
quốc gia năm 2016. Trong số 10 quốc
gia là sự lựa chọn hàng đầu, 8 quốc gia
tập trung tại Châu Á. Xếp hạng của 4
quốc gia được lựa chọn hàng đầu như
sau (tương ứng với tỷ lệ bình chọn).
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Mức độ đa dạng hóa trong nguồn
cung cũng phụ thuộc vào loại hình
doanh nghiệp. Với doanh nghiệp
bán lẻ 71,4% cho rằng sẽ tìm nguồn
hàng từ hơn 10 quốc gia khác nhau.
Với các nhãn hàng thì tỷ lệ này chỉ
còn 52,6%. Tổng cộng 57,6% người
tham gia phỏng vấn cho rằng họ sẽ
tìm nguồn hàng từ hơn 10 quốc gia
khác nhau.

Xếp hạng các quốc gia cung cấp chính

Mức độ đa dạng hóa trong nguồn cung theo loại hình doanh nghiệp

Những rủi ro được các doanh nghiệp
thu mua xác định các quốc gia cung
cấp hay gặp phải đó là: (1) Sự bất
tuân thủ các quy định của người mua
về các lĩnh vực như an toàn nhà máy,
xã hội, môi trường; (2)Tranh chấp lao
động; (3) Bất ổn định về chính trị và
(4) Thiếu nguồn lực để quản lý các rủi
ro trong chuỗi cung.
Những con số đáng chú ý:
Hình thức tìm nguồn cung: Trong
vài năm trở lại đây, mô hình tìm
nguồn cung “Trung Quốc + Việt
Nam + các nước khác” đã trở thành
mô hình tìm nguồn cung ứng phổ
biến. Thông thường trong tổng
100% nguồn hàng, khoảng 3050% nhập từ Trung Quốc, 11-30%
nhập khẩu từ Việt Nam, còn lại từ
các quốc gia/vùng lãnh thổ khác.
Những quốc gia/vùng lãnh thổ
khác bao gồm Mỹ, Bắc Mỹ, Trung và
Nam Mỹ, Châu Phi và Châu Âu. Tỷ lệ
kim ngạch nhập khẩu từ các quốc
gia khác này chiếm nhỏ hơn 10%
trong tổng kim ngạch nhập khẩu
của một công ty.
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Hình thức tìm nguồn cung: Khoảng
88% doanh nghiệp thu mua cho biết
họ sẽ tìm nguồn cung trực tiếp từ
danh mục các nhà cung cấp đã được
lựa chọn trước đó, sử dụng thiết kế
riêng và vải chỉ định. Khoảng 48%
cho biết họ sẽ tìm nguồn cung trực
tiếp từ danh mục các nhà cung cấp
đủ yêu cầu, sử dụng thiết kế của nhà
cung cấp và vải lựa chọn từ nguồn
nhà cung cấp đưa ra. Chỉ 18% sẽ tìm
nguồn cung thông qua một đối tác
trung gian, ủy thác việc chọn nhà
may gia công và tìm vải 100% cho đối
tác trung gian này. Khoảng 24% cho
biết vẫn tìm đến sự giúp đỡ của đối
tác thứ 3, tuy nhiên vẫn tham gia vào

khâu lựa chọn vải và nhà cung cấp.
Nhìn chung các doanh nghiệp nhập
khẩu đặt kỳ vọng cao về việc nhà
cung cấp có khả năng cung cấp cả
nguyên phụ liệu đầu vào, cũng như
cung cấp toàn diện từ khâu nguyên
liệu đến gia công.
THỰC TẾ TÌM NGUỒN CUNG
Xếp hạng các quốc gia cung cấp
chính
Dựa trên các tiêu chí: Phản ứng
nhanh, Giá thành, Rủi ro về tuân thủ
(trong đó được xếp 5 sao nghĩa là hơn
mức độ trung bình và 1 sao nghĩa là
kém mức độ trung bình).

- 87,5% doanh nghiệp cho biết những
vấn đề về đạo đức doanh nghiệp và
phát triển bền vững trở thành những
nhân tố quan trọng đáng quan tâm
trong việc đưa ra quyết định về
nguồn cung trong năm 2017, trong
khi chỉ 5 năm trước những vấn đề
này chỉ thu hút được 12,5% doanh
nghiệp quan tâm.
- 90% doanh nghiệp thu mua cho
biết họ xây dựng hồ sơ chi tiết của
các nhà cung cấp hiện tại và tiềm
năng.
- 100% doanh nghiệp thu mua cho
biết họ sẽ kiểm tra, kiểm toán số

liệu các nhà cung cấp. Những vấn
đề được kiểm tra bao gồm: Chế độ
lương thưởng và giờ làm của công
nhân, kiểm tra sự an toàn của nhà
máy và an toàn về cháy nổ...vv
Dự đoán tăng trưởng về kim ngạch
(hoặc khối lượng) may mặc của các
doanh nghiệp tham gia khảo sát
của Mỹ trong 2 năm sắp tới (2018 và
2019) cho thấy xu hướng người mua
hàng tại Mỹ đang rất chú ý tìm kiếm
các cơ hội thu mua từ các thị trường
mới. Với người thu mua tại Mỹ, các
nước thành viên của Cafta-Dr, Việt
Nam, Bangladesh, Indonesia, AGOA
đứng đầu trong danh sách lựa chọn
trong 2 năm 2018/2019. Ngoài ra,
khoảng 46% người tham gia khảo sát
cho biết nhập khẩu từ Trung Quốc ít
nhiều sẽ giảm trong 2 năm tới, mặc
dù trong ngắn hạn không dễ có quốc
gia nào có thể thay thế vai trò đầu tầu
của Trung Quốc trên bản đồ dệt may
thế giới vì Trung Quốc vẫn có những
điểm mạnh như giá thành rẻ, sản
xuất đại trà số lượng lớn, phản ứng
cực nhanh với những đòi hỏi ngày
càng khắt khe của người mua hàng.
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WRANGLER - CÔNG TY ĐẦU TIÊN
GIỚI THIỆU QUÁ TRÌNH NHUỘM
BỌT MỚI
Wrangler đã trở thành công ty đầu
tiên giới thiệu công nghệ đột phá
– quá trình nhuộm bọt mới, loại
trừ 99% nước được sử dụng trong
nhuộm indigo. Đây được coi như
cuộc cách mạng trong ngành denim,
nhằm giảm tới mức thấp nhất tác
động đến môi trường và tiết kiệm
nguồn tài nguyên quý giá.
Công nhận tiềm năng của đột phá
này, Wrangler và Walmart Foundation
đã cung cấp cho Đại học Kỹ thuật
Texas khoản tài chính trong giai đoạn

sớm để phát triển quá trình nhuộm
bọt. Nhãn hàng denim giúp giới
thiệu công nghệ mới nhất tới các nhà
máy sản xuất vải và hiện sẽ kết hợp
denim nhuộm bọt đầu tiên vào dây
sản phẩm jeans năm 2019.
Teijdos Royo - nhà máy vải của Tây Ban
Nha với danh tiếng ưu tiên môi trường
sẽ là nhà máy đầu tiên tích hợp quá
trình nhuộm bọt Dry Indigo. Royo
lên lịch trình nhận thiết bị nhuộm
bọt vào tháng 10 và kỳ vọng bắt đầu
cung cấp cho Wranger vải denim
trước khi kết thúc năm nay.
Các hoạt động cam kết cắt giảm sử
dụng nước chừng 5 tỷ lít vào năm

ĐẠI HỌC THỤY ĐIỂN PHÁT TRIỂN
DỤNG CỤ ĐÁNH GIÁ XƠ
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2020 đang chứng tỏ tính bền vững
của nhãn hàng. Theo Royo, ứng dụng
thuốc nhuộm indigo cho denim
nguyên liệu với bọt thay cho nước sẽ
loại trừ nhu cầu cần đến mười triệu
galon nước cho một nhà máy nhuộm
cổ truyền tiêu thụ.

SIGMA FIT TIẾT LỘ TÚI HIGH - TECH
LÀM SẠCH QUẦN ÁO
Sigma Fit USA, công ty cung cấp quần
áo chất lượng cao cho vận động viên
có trụ sở tại Chicago vừa tiết lộ túi du
lịch high-tech giúp các nhà lữ hành,
những người tập gym… kéo dài
tuổi thọ quần áo của họ. Transforma
X được làm từ vật liệu chống thấm
nước, bền lâu, được thiết kế để chịu
được các điều kiện khắc nghiệt. Hệ
thống làm tinh khiết không khí UV/
Ozone được cấp bằng sáng chế giết
vi khuẩn gây mùi và làm sạch quần
áo cũng như giày bẩn trong vòng
chưa tới 20 phút. Túi cũng nổi bật với
miệng túi rộng, ngăn tách riêng giữ
cho giày và quần áo bẩn không dính
với quần áo sạch, cùng một vài chức
năng tối ưu khác.

giữ đồ ăn và đồ uống được nóng
hoặc lạnh trong 5 giờ, và một vòng
cổ cứu nạn được trang bị còi, dao, la
bàn, dụng cụ đánh lửa để lữ khách có
thể đưa ra các tín hiệu khi cần giúp
đỡ lúc khẩn cấp.
Túi cũng có một túi đựng laptop được
đệm chắc chắn, được thiết kế để các
máy soi an ninh sân bay có thể nhìn

rõ dụng cụ bên trong, một túi để máy
tính bảng chống xước có lót đệm với
xạc USB, dây đeo ba lô xếp gọn với
miếng đệm dính điện thoại và các túi
có thể dễ dàng với tay tới để đựng
thẻ tín dụng và tiền mặt, các túi ẩn để
đựng tiền, hộ chiếu và các giấy tờ quan
trọng, bên cạnh đó còn có thêm túi
đựng thảm tập yoga và chân máy ảnh.
(Theo fibre2fashion)

Các đặc tính khác của túi gồm combo
xạc USB bằng năng lượng mặt trời và
đèn pin có thể tháo rời để giúp các
thiết bị được nạp điện, sẵn sàng để
dùng vào bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi
đâu... Túi còn có một túi cách nhiệt

(Theo fibre2fashion)

cụ mới, các tính chất chiều dài và độ
bền kéo được đánh giá tốt hơn.

Các nhà khoa học tại Đại học Boras
(Thụy Điển) đã phát triển một dụng cụ
mới để phân tích xơ - gọi là Fibrotest,
cho phép đo tốt hơn chiều dài và
độ bền kéo của xơ. Việc phân tích
xơ bằng công cụ mới giúp cải thiện
cho cả nghiên cứu và đào tạo. Mục
đích của việc làm này là giúp đánh
giá tổng thể xơ để kéo thành sợi hoặc
cũng có thể được tái chế.

Ông Kadi cho biết: “Chiều dài xơ thay đổi
liên tục dẫn đến yêu cầu tạo ra dữ liệu
về thống kê. Với dụng cụ mới “Fibrotest”
dữ liệu trở nên tin cậy hơn. Dụng cụ
mới cũng sẽ được sử dụng cho mục
đích đào tạo. Điều quan trọng nữa đó
là đánh giá chất lượng xơ và khả năng
kéo xơ thành sợi, đặc biệt là xơ cellulose,
bên cạnh việc đánh giá sự phá hủy xơ
trong quá trình phục hồi cơ học”.

Nghiên cứu do ông Nawar Kadi, Giáo
sư công nghệ dệt dẫn dắt. Xơ cắt
ngắn là những xơ có chiều dài và có
các tính chất cần thiết để làm ra sợi
thông qua quá trình kéo sợi. Với dụng

Hiện nay chiều dài xơ vẫn còn được đo
bằng tay, với việc dùng kẹp, thước, mắt.
Nghiên cứu này được Sparbanksstiftelsen
Sjuhärad tài trợ một phần.
(Theo fibre2fashion)

TEIJIN PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU
POLYESTER MỚI CHO SOLOTEX
Teijin Frontier Co., Ltd., công ty con
của tập đoàn Teijin chuyên sản xuất
xơ và các sản phẩm từ xơ đã phát
triển một loại nguyên liệu mới nguyên liệu polyester có ngoại quan,
kết cấu bề mặt, tính thẩm mỹ và tính
tiện nghi của tơ tằm lai len – phù hợp
với các ứng dụng may mặc có độ dày
trung bình tới dày gồm áo jacket và
quần/váy, như là một sản phẩm mới
cho dòng Solotex.
Tơ tằm lai len được sử dụng trong
những năm 1950, đây là vật liệu gây chú
ý về khả năng trương nở, trơn mượt,
mềm mại, nhuộm màu melange…
một sự kết hợp các tính chất mà vật liệu

tổng hợp không thể có cho đến nay.
Để đạt ngoại quan sang trọng, và
cảm giác của tơ tằm - len tự nhiên,
Teijin Frontier Co., Ltd., sử dụng kết
cấu đa độ dày để gia công sợi polyest
filement thẳng, sử dụng công nghệ
gia công sợi bậc cao độc quyền. Sợi
sau đó được pha với vật liệu Solotex
và cuối cùng trải qua gia công sau
nhuộm. Vật liệu Solotex mới có các
màu với các đốm đậm gần giống với
các đốm của vật liệu tự nhiên. Nó
cũng loại trừ được cảm giác sờ tay
khô, thô nhám của vật liệu giống như
len truyền thống trong khi vẫn sao
chép được độ trơn mượt và đàn hồi
cao của len.

chăm sóc gồm có thể giặt và chống
nhàu, kháng nước và chống bám bẩn
mà len-tơ tằm tự nhiên không có.
(Theo fibre2fashion)

Vật liệu Solotex mới có tính chất dễ
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XUẤT KHẨU DỆT MAY
SRI LANKA TĂNG 4,7% TRONG
7 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Theo thống kê của Ngân hàng Trung
ương Sri Lanka, khoản thu của Sri
Lanka từ xuất khẩu dệt may trong 7
tháng đầu năm 2018 đã tăng 4,7%
so với cùng kỳ năm trước lên 2,984
tỷ USD. Nhập khẩu vật liệu dệt và các
mặt hàng dệt đã tăng 4,3% lên 1,61
tỷ USD, trong khi đó nhập khẩu hàng
may mặc và phụ kiện giảm 14,3%
xuống còn 189,5 triệu USD.
Trong tháng 7 đầu năm 2018, khoản
thu của Sri Lanka từ xuất khẩu dệt
may đã giảm sau khi tăng trưởng
trong vài tháng. Quốc đảo này đã thu
được 465,6 triệu USD từ xuất khẩu dệt
may, giảm 0,2% so với giá trị xuất khẩu
466,6 triệu USD trong cùng tháng
năm 2017. Nguyên nhân được cho là
do nhu cầu giảm của thị trường Mỹ

Các công ty sợi Ấn Độ có báo cáo lợi
nhuận thấp nhiều năm, thì trong năm
tài khóa 2017 đã thở phào nhẹ nhõm
sau gia tăng mạnh về xuất khẩu sợi
bông. Mặc dù tốc độ tăng trưởng
được cho là vừa phải nhưng đã giúp
Ấn Độ ghi nhận sự tăng trưởng mạnh
trong xuất khẩu sợi bông trong năm
tài khóa này.
Trong 4 tháng đầu năm của năm
tài khóa, xuất khẩu bông của Ấn Độ
tăng 56% bởi sự gia tăng gấp đôi xuất
khẩu sang Trung Quốc. Nguyên nhân
được cho là giá cạnh tranh của bông
và sợi bông Ấn Độ tốt hơn so với các
nước đối thủ. Tuy nhiên cạnh tranh từ
Việt Nam và Trung Quốc cũng nhiều
khả năng làm giảm nhẹ nhu cầu xuất
khẩu cho sợi bông Ấn Độ.

XUẤT KHẨU SỢI BÔNG CỦA
ẤN ĐỘ CÓ THỂ TĂNG

và các thị trường phi truyền thống
như: Canada, UAE và Australia.
Bên cạnh đó, chi tiêu của Sri Lanka
cho hàng dệt và các mặt hàng dệt
giảm trong tháng 7 năm 2018 do
chi nhiều hơn cho nhập khẩu vải và
sợi. Nhập khẩu vật liệu dệt và các
mặt hàng dệt đã tăng 5,3% lên 249,6
triệu USD trong tháng, trong khi hàng
nhập khẩu may mặc và phụ kiện đã
tăng 9,2% lên 24,4 triệu USD.

XUẤT KHẨU SẢN PHẨM DỆT
CỦA PAKISTAN TĂNG 3,72%
TRONG HAI THÁNG ĐẦU
NĂM TÀI KHÓA

Xuất khẩu nhóm hàng dệt may trong
hai tháng đầu năm tài khóa hiện
hành (tháng 7-8) đã tăng 3,71% so
với cùng kỳ năm trước.
Theo dữ liệu mới nhất từ Văn phòng

Thống kê Pakistan, trong hai tháng
7 và 8 của năm 2018, nước này đã
xuất khẩu được sản phẩm dệt trị giá
2,2080 tỷ USD so với giá trị 2,179 tỷ
USD của cùng kỳ năm trước.
So với tháng cùng kỳ năm trước, xuất
khẩu nhóm sản phẩm dệt từ Pakistan
tăng 7,33% trong tháng 8 so với cùng
tháng của năm trước. Trong cùng
thời kỳ, Pakistan đã thu về 1.258 tỷ
USD xuất khẩu sản phẩm dệt so với
1,172 tỷ USD của tháng cùng kỳ.

Năm 2017, Sri Lanka đã thu được
5,031 tỷ USD xuất khẩu dệt may, tăng
trưởng 3% so với năm trước. Chỉ tính
xuất khẩu hàng may đã chiếm 4,739
tỷ USD, trong khi đó nhập khẩu đã
tăng 0,7% lên 2,727 tỷ USD.

khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước,
và 12% doanh số bán hàng trong quý
đầu của năm tài khóa. Giá bông Ấn
Độ đã tăng với tốc độ tương đối chậm
hơn so với giá quốc tế trong giai đoạn
7 tháng (kết thúc vào tháng 5 năm
2018), trong khi đó đồng đô la Mỹ có
sự gia tăng 6% so với 20% gia tăng về
giá bông quốc tế trong cùng kỳ.

Trong hai tháng đầu năm tài khóa,
sản phẩm dệt đã ghi nhận sự tăng
trưởng dương trong xuất khẩu gồm:
sợi bông tăng 6,52%, sợi khác trừ sợi
bông tăng 2,84%, hàng dệt kim tăng
11,29% , bộ đồ giường tăng 2,72% và
khăn mặt tăng 7,02%. Các mặt hàng
dệt có tăng trưởng âm về xuất khẩu
gồm: bông nguyên liệu 62,14%, vải
bông 0,69% và các sản phẩm dệt
khác là 13,11%.
Từ tháng 7 tới tháng 8, chừng 79.733
tấn sợi bông trị giá 224,145 triệu USD
được xuất khẩu so với 81.034 tấn có
trị giá 210,418 triệu USD của cùng kỳ
năm trước. Bên cạnh đó, ước chừng
1.988 tấn sợi trừ sợi bông trị giá 5,065
triệu USD được xuất khẩu trong hai
tháng này so với xuất khẩu 1.725 tấn
trị giá 4,925 triệu USD của cùng kỳ
năm trước.
Pakistan xuất khẩu chừng 21.440
nghìn tá hàng may mặc dệt kim trị
giá 488,815 triệu USD trong hai tháng
đầu năm tài chính hiện hành so với
giá trị xuất khẩu 16.992 nghìn tá trị
giá 439,224 triệu USD của cùng kỳ
năm ngoái.

AI CẬP XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC ĐẠT GIÁ TRỊ 907 TRIỆU
USD TRONG BẢY THÁNG ĐẦU NĂM
Ai Cập đã chứng kiến xuất khẩu hàng
may mặc tăng 10% trong bảy tháng
đầu năm 2018, đạt giá trị 907 triệu
USD so với 824 triệu USD trong cùng
kỳ năm trước. Hội đồng xuất khẩu
hàng may mặc Ai Cập lạc quan về
xuất khẩu tăng vọt tới 15% đạt giá trị
chừng 1,7 tỷ USD vào cuối năm.
Theo báo cáo trên website tại mục
Trung Đông và Bắc Phi về tin tức thị

trường vốn sở hữu và dữ liệu trích từ
thống kê cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ là nhà
nhập khẩu hàng đầu hàng may mặc
từ Ai Cập với giá trị 84 triệu USD, tiếp
theo là Tây Ban Nha với 79 triệu USD,
Anh đứng hàng thứ ba với 59 triệu
USD, tiếp theo là Italy và Pháp đứng
hàng thứ tư và thứ năm với giá trị
nhập khẩu lần lượt là 46 triệu USD và
29 triệu USD.

Sự hồi sinh trong nhu cầu xuất khẩu
đã giúp các công ty lớn về sợi báo cáo
sự tăng trưởng lớn mạnh về lượng,
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TIN TỨC & SỰ KIỆN

PGs.Ts. Phạm Tất Thắng
Viện Nghiên cứu thương mại
(Bộ Công Thương)

GÓC NHÌN
CHUYÊN GIA VÀ NHÀ QUẢN LÝ
Ông Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Chính phủ

“Việt Nam là nền kinh tế có
mức tăng trưởng cao, kinh tế
vĩ mô ổn định, môi trường kinh
doanh ngày càng được cải
thiện và tăng cường hội nhập
quốc tế với việc tham gia nhiều
hiệp định thương mại tự do.
Đây là điểm hấp dẫn, là
thời cơ đối với các nhà đầu
tư vào làm ăn tại Việt Nam
và mở rộng sản xuất”.

Ông Nguyễn Chí Dũng
Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư
“Trước bối cảnh biến động
nhanh chóng của kinh tế
thế giới, Việt Nam vẫn tiếp
tục coi đầu tư nước ngoài
là một bộ phận của nền
kinh tế. Tuy nhiên, việc thu
hút, sử dụng nguồn vốn này
phải có điều chỉnh để FDI mang
lại hiệu quả, đóng góp nhiều
nhất và khắc phục được những
hạn chế vừa qua”.
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Ông Nguyễn Đức Kiên
Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế
Quốc hội

Ông Nguyễn Đình Cung
Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế
trung ương

“Không ít doanh nghiệp
không mấy hứng thú với
cách thức phát triển bền
vững, chủ yếu phát triển
theo hướng “mì ăn liền”.
Nghĩa là họ muốn có “tiền tươi
thóc thật” ngay, chưa phát triển
theo hướng chuyên nghiệp,
tham gia vào chuỗi giá trị toàn
cầu”.

“Nếu là nền kinh tế thị
trường, doanh nghiệp chỉ
phải đối diện với rủi ro
thương trường thì ở đây
ngoài thị trường, họ đối
diện với hàng loạt rủi ro
từ chính sách, thể chế. Vì
thế dù phát triển nhanh, doanh
nghiệp tư nhân vẫn chỉ dám
nép mình trong chừng mực nào
đó, họ không muốn lớn, không
dám lớn”.

Ông Vũ Đức Giang
Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt
Nam

Trần Đình Thiên
Chuyên gia kinh tế

“Triển vọng xuất khẩu
năm nay tốt, nhiều doanh nghiệp có đơn hàng
đến hết năm, dự kiến kim
ngạch xuất khẩu dệt may
34 - 35 tỷ USD năm nay. Kết
cấu thị trường xuất khẩu dệt
may chuyển dịch nhanh, không
bị phụ thuộc vào thị trường
đơn lẻ. Doanh nghiệp đã có
giải pháp thay đổi kết cấu mặt
hàng, đẩy mạnh xuất khẩu mặt
hàng giá trị tăng cao”.

“Kinh tế Việt Nam không
thể dựa mãi vào thu hút
đầu tư FDI ồ ạt, đại trà.
Không để tình trạng ai vào
cũng chấp nhận. Cần chấm
dứt tình trạng thu hút FDI với
ưu đãi kéo dài hàng chục năm;
thu hút để lập thành tích, để
lấp đầy các khu công nghiệp
bằng mọi giá”.

“Ngành dệt may Việt Nam
phải sản xuất hàng hóa
cho người Việt, chứ không
kiểu hàng lỗi không xuất
khẩu được mới bán ở thị
trường nội địa. Nếu vẫn tiếp
tục giữ tư duy như vậy, ngành
dệt may Việt chắc chắn sẽ thua
trên chính sân nhà”.

Ông Phạm Xuân Hồng
Chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan
TP. HCM

“Hiện 3 thị trường xuất khẩu
lớn nhất của Việt Nam là Mỹ,
EU, Nhật, thì chỉ Nhật có trong
CPTPP nhưng lâu nay thị
trường này đã có nhiều thuận
lợi. Điều DN cần nhất lúc
này là làm sao tiếp tục đẩy
mạnh công nghiệp hỗ trợ,
đẩy mạnh đầu tư vào khâu
xuất xứ cho nguyên phụ
liệu mà cần sự hỗ trợ của
nhà nước”.

Jean Francois Perrault
Chuyên gia kinh tế của Scotiabank
“Những hệ quả của căng
thẳng thương mại leo
thang là không thể phủ
nhận: giá cả tăng ở Trung
Quốc và Mỹ, sức mua của
người tiêu dùng giảm xuống
ở các quốc gia này, chi phí đầu
vào tăng, biến động thị trường
tài chính mạnh hơn, và khả
năng lãi suất tăng cao hơn. Tất
cả những ảnh hưởng này có
thể lây lan rộng”

Ông Lê Đăng Doanh
Chuyên gia kinh tế
“Hiện tại, nguồn thu lại
đang dựa quá nhiều vào
đầu tư nước ngoài, trong
khi giá trị gia tăng thu về lại rất
hạn chế. Có thể sản lượng xuất
khẩu cao làm tăng GDP nhưng
chưa chắc ngân sách đã tăng
được tương ứng”

TS Nguyễn Xuân Thành
Giảng viên Trường ĐH Fulbright
“Một khi cơ quan thương
mại Mỹ phát hiện được,
các DN bị trừng phạt là ở
Việt Nam thì sẽ là cả nhóm
sản phẩm, ngành hàng chứ
không chỉ từng DN. Khi đó,
không chỉ thuế cao mà còn
ảnh hưởng đến uy tín, dễ đưa
Việt Nam vào tầm ngắm của
Mỹ vì thặng dư thương mại
của Việt Nam với thị trường này
cũng rất lớn”

Ông Bùi Văn
Chuyên gia kinh tế - Giám đốc
kênh truyền hình FBNC

“Chúng ta luôn “kêu ca” về
thiếu tiền, thiếu lao động có
trình độ, tham nhũng, đạo đức
kinh doanh, thuế, chính sách...
nhưng cái chúng ta yếu
và thiếu nhất là về sáng
tạo công nghệ thì có đến
97,5% DN lại không công
nhận điều đó”

Chuyên gia phân tích Eoin
Treacy
Công ty dịch vụ về chiến lược
đầu tư toàn cầu Fuller Treacy
Money

“Việt Nam được hưởng lợi nhờ
có một chính quyền ủng hộ
thương mại và cũng như mong
muốn đạt tiến bộ, từ một thị
trường tiên phong trở thành
một điểm đến đầu tư thông
thường có sức hấp dẫn hơn.
Hệ thống quy định đối với
sở hữu nước ngoài ở Việt
Nam đã dần dần được tự
do hóa.”

Ông Hoàng Quang Phòng
Phó Chủ tịch Phòng Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

“Tuy hiện nay việc xây dựng
thương hiệu và phát triển
thương hiệu của các DN trong
ngành dệt may đã được chú
ý hơn trước rất nhiều nhưng
theo tôi vẫn chưa đạt được kết
quả như mong muốn. Đa phần
các nhà máy may của Việt Nam
đang làm gia công cho các
hãng nước ngoài. Chúng ta
có thể tự hào vì dệt may
của chúng ta cũng đã có
những thương hiệu lớn như
Việt Tiến, Nhà Bè, May
10… những thương hiệu
đó đã có từ xưa và đến
nay chúng ta vẫn giữ được.
Vì vậy, tôi mong chúng ta có
một chương trình để bảo vệ và
phát triển những thương hiệu
này để nâng cao hơn nữa giá
trị gia tăng của ngành dệt may.”
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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ:

KIÊN TÂM

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NỘI ĐỊA

PV Tạp chí Dệt May & Thời trang
Việt Nam đã có buổi trao đổi với
bà Dương Thị Thi – Giám đốc Trung
tâm kinh doanh hàng thời trang
Hòa Thọ xung quanh câu chuyện
xây dựng thương hiệu nội địa
Merriman, cũng như bối cảnh thị
trường may mặc nội địa của Việt
Nam trong thời gian qua.
BIẾN THÁCH THỨC THÀNH MỤC
TIÊU PHÁT TRIỂN
Là một trong những thương hiệu
thời trang Việt tạo dấu ấn trên thị
trường trong những năm qua, theo
bà, đâu là yếu tố làm nên thành
công?
So với các thương hiệu thời trang
trong Tập đoàn Dệt May Việt Nam
thì Merriman ra đời sau. Đó là thử
thách của đơn vị nhưng cũng là một
phần lợi thế khi tránh được nhiều
rủi ro mà các thương hiệu trước gặp
phải, đồng thời tạo được hướng đi
khác biệt, vững chắc. Trăn trở trước
vấn đề nam giới phải “gồng mình”
mặc những bộ trang phục công sở,
Merriman định vị mình là thương
hiệu thời trang mang lại phong cách
lịch lãm, đẳng cấp nhưng vẫn tạo sự
thoải mái cho người mặc, linh hoạt
trong các hoàn cảnh và môi trường
sử dụng (thông qua form, chất liệu,
họa tiết, màu sắc). Chính điều đó đã
giúp thương hiệu tạo dựng được
niềm tin đối với khách hàng, tạo
được dấu ấn trên thị trường.

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NỘI ĐỊA KHÔNG CHỈ LÀ “BÀI TOÁN” VỚI CÁC DN DỆT MAY TRONG NƯỚC CÓ
THÂM NIÊN, MÀ CÒN LÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NHỮNG TÊN TUỔI CÒN NON TRẺ. VỚI VIỆC CHO RA ĐỜI
THƯƠNG HIỆU MERRIMAN, TCT CP DỆT MAY HÒA THỌ ĐANG KIÊN TÂM XÂY DỰNG MỘT THƯƠNG HIỆU
NỘI ĐỊA CÓ CHỖ ĐỨNG TRÊN SÂN NHÀ.
Bài: QUANG NAM
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Việc H&M, Zara... và sắp tới là Uniqlo
“đổ bộ” vào Việt Nam khiến Merriman
phải làm gì để đối phó với tình
trạng này, thưa bà?
Khi mức sống và thu nhập ngày càng
cao thì người Việt càng quan tâm chi
tiêu cho hình ảnh bản thân thông
qua việc tìm chọn những sản phẩm
thời trang cao cấp hơn, sành điệu
hơn. Việc nắm bắt tâm lý đó cùng với
các rào cản nhập khẩu được xóa bỏ,

tạo điều kiện tốt cho các hãng thời
trang quốc tế đổ bộ vào Việt Nam.
Thực tế các năm qua các thương
hiệu lớn như Zara, H&M … tham gia
thị trường Việt nam đã gặt hái được
những thành công bước đầu nên là
tiền đề cho hàng loạt các thương
hiệu quốc tế khác tiếp tục lấn sân
vào thị trường. Trong bối cảnh cạnh
tranh ngày càng cao thì việc duy trì
và phát triển thương hiệu Việt ngay
tại sân nhà cũng đã không còn đơn
giản. Hòa Thọ với năng lực của DN
sản xuất lớn sẽ không ngừng nỗ lực
để theo kịp xu hướng thời trang của
các thương hiệu quốc tế và sáng
tạo các giải pháp về sản phẩm, bán
hàng, dịch vụ… để không ngừng
lưu giữ khách Việt tiếp tục quan tâm
và trung thành với thương hiệu của
công ty.
Theo bà, để đứng vững được tại thị
trường trong nước, doanh nghiệp
đã gặp những thuận lợi, khó khăn
và thách thức gì?
Như đề cập ở trên thì việc thương
hiệu ra đời sau cũng là một thuận lợi
của doanh nghiệp và đồng thời cũng
là thách thức khi muốn có thị phần.
Thuận lợi lớn nhất mà thương hiệu
có được là tại thị trường miền Trung
chưa có doanh nghiệp nào đáp ứng
tốt nhu cầu về thời trang nam cao
cấp. Quá trình xây dựng với lợi thế
là doanh nghiệp sản xuất, chúng tôi
chủ động được mẫu mã, chất lượng
sản phẩm, đặc biệt khai thác yếu tố
thời trang công sở nhưng tiện dụng
thoải mái, do vậy nhận được sự hài
lòng của khách hàng.
Khó khăn mà chúng tôi gặp phải là
việc tiên phong các xu hướng, thiết
kế thời trang và chủ động trong
nguyên liệu. Tuy nhiên, thị trường
thời trang Việt Nam đã dần có sự
phân cấp rõ ràng, nhu cầu khách
hàng đa dạng nên không có một
thương hiệu nào có thể đáp ứng hết
tất cả, Hòa Thọ cũng đã chọn được

ngách phục vụ cho mình.
Có nhận định rằng người Việt Nam
có xu hướng không trung thành
với các nhãn hiệu, mà sẽ lựa chọn
những sản phẩm mới, gây sốt trên
thị trường... thậm chí là giá rẻ.
Với cương vị người phát triển thị
trường nội địa của TCT Hòa Thọ, bà
có chiến lược gì để giữ những khách
hàng thân thiết và thu hút thêm
nguồn khách hàng mới?
Với sản phẩm thời trang, việc có
quá nhiều thương hiệu cùng tham
gia thị trường cũng tạo cơ hội cho
khách hàng có nhiều lựa chọn và
khách hàng ngày nay cũng dễ dàng
chuyển đổi sử dụng thương hiệu
mới nếu được tiếp cận đúng. Khi
thương hiệu không có gì khác biệt
khách hàng sẽ chọn tiêu chí giá
thấp. Do vậy để thu hút khách hàng
mới, doanh nghiệp không ngừng
phát triển mẫu mã, chất lượng sản
phẩm theo định vị khác biệt đã đề ra
và quảng bá hiệu quả định vị đó đến
khách hàng và thị trường. Để giữ
chân khách hàng, ngoài các chính
sách chăm sóc đặc biệt (như chương
trình thành viên, quà tặng nhân dịp
đặc biệt…), doanh nghiệp rất chú
trọng đến việc đào tạo nhân viên bán
hàng chuyên nghiệp, thân thiện. Đặc
biệt chú trọng vào hình ảnh trưng
bày tại cửa hàng để tạo sức hấp dẫn
với khách hàng bởi chúng tôi hiểu
với ngành hàng này, yếu tố cảm xúc
tại điểm bán hàng ảnh hưởng rất
lớn đến quyết định mua hàng. Nhận
định chung của ngành thời trang
“kinh doanh thời trang chính là kinh
doanh về hình ảnh”.
Là một thương hiệu có giá thành
ở mức trung bình – khá so với thu
nhập của người Việt, bà sẽ xử lý thế
nào nếu như các sản phẩm may
mặc giá rẻ của Trung Quốc sẽ đổ
bộ ồ ạt vào Việt Nam trước sự ảnh
hưởng từ chiến tranh thương mại
Mỹ - Trung?
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người tiêu dùng cũng đón nhận đã
không còn phù hợp với xu thế hiện tại.
- Sản phẩm mới tung ra, ngoài việc
bắt kịp “trend” nên hạn chế về số
lượng để kích cầu.
- Việc chuyển dịch kênh bán hàng
thông qua thương mại điện tử quá
chậm bao gồm trang bán hàng trên
website và các trang mạng xã hội. Sự
thiếu linh hoạt trong hoạt động kinh
doanh khi ưu tiên quá nhiều vào các
cửa hàng truyền thống.

Câu chuyện hàng giá rẻ Trung Quốc
đã có từ trước đến nay, tuy nhiên
phân khúc chúng tôi nhắm đến ít
chịu tác động của việc này. Khách
hàng ngày càng thông minh hơn, với
sản phẩm thời trang cao cấp, yếu tố
thương hiệu (dẫn dắt xu hướng hoặc
định vị khác biệt) và chất lượng (chất
lượng may, chất lượng vải) là yếu
tố quan trọng quyết định mua chứ
không phụ thuộc nhiều vào giá cả.
Người tiêu dùng ngày nay đã có kiến
thức và am hiểu nhất định đối với
việc đánh giá sản phẩm nên sẽ lựa
chọn đúng những sản phẩm chất
lượng và an toàn, đồng thời đang
dần tẩy chay những sản phẩm kém
chất lượng có xuất xứ Trung Quốc
cho dù có giá rẻ.
Là doanh nghiệp sản xuất trong
nước, chúng tôi có sự am hiểu
khách hàng, thiết kế sản phẩm đáp
ứng được vóc dáng, thị hiếu cũng
như các nhu cầu chuyên biệt tại thị
trường Việt Nam đồng thời luôn đặt
mục tiêu hướng đến sự hài lòng của
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khách hàng qua việc cung cấp sản
phẩm, dịch vụ chất lượng với giá cả
hợp lý.
Vậy Hòa Thọ đã có những giải
pháp như thế nào để giải quyết câu
chuyện trên?
Để cạnh tranh với hàng giá rẻ TQ,
song song với việc không ngừng
phát triển mẫu mã sản phẩm, chúng
tôi đã và đang xây dựng và duy trì cá
tính thương hiệu, truyền thông đến
khách hàng giá trị sản phẩm mang
lại nhằm tạo chỗ đứng vững chắc
trong lòng khách hàng.
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU: PHẢI
HIỂU NGƯỜI TIÊU DÙNG NỘI ĐỊA
Trong bối cảnh các doanh nghiệp
dệt may Việt Nam hiện nay chỉ dừng
lại ở CMT, lựa chọn theo hướng đi
FOB hoặc ODM có là nước đi “mạo
hiểm” đối với doanh nghiệp?
Việc chuyển đổi phương thức kinh
doanh đối với các doanh nghiệp dệt
may theo hướng đi FOB hoặc ODM

không chỉ gia tăng giá trị thặng dư
mà còn là động lực thúc đẩy phát
triển chuỗi sản xuất - kinh doanh may
mặc, khâu thiết kế và phân phối. Việc
liên kết các khâu này ngày một chặt
chẽ với nhau nhằm nắm bắt được
thị trường, chủ động tạo sản phẩm
giúp DN đạt được biên lợi nhuận tốt
nhất. Tuy nhiên, để tiến sâu vào các
phương thức mới thì là cả bài toán về
R&D, nguồn nhân lực, nguồn tài chính
và phương thức quản lý hữu hiệu,
thay đổi cơ bản cơ cấu sản xuất kinh
doanh thực tại. Mặc dù là khó khăn
nhưng đó là chuyển dịch tất yếu để
DN tham gia chuỗi dệt may toàn cầu.
Trong khi các hãng thời trang hướng
đến kinh doanh fast fashion, đã dẫn
đến một số hệ quả nhãn tiền, cụ thể
như H&M tồn kho 4 tỷ USD. Theo
bà, bài học từ sự kiện trên là gì?
H&M là 1 trong số những thương hiệu
thời trang bình dân bán lẻ lớn nhất
toàn cầu. Trong thời gian năm 2018 thì
doanh thu thương hiệu này dậm chân
tại chỗ với lượng hàng tồn kho khổng
lồ. Để lý giải tại sao có hệ quả nhãn
tiền trên thì một số đánh giá như sau:

- Hoạt động xử lý khủng hoảng
truyền thông chậm chạp khi đầu
năm thương hiệu phải đóng cửa
hàng loạt cửa hàng do bị tẩy chay khi
quảng cáo bị cho là có ý phân biệt
chủng tộc.
Nếu đi theo hình thức fast fashion,
theo bà doanh nghiệp được và mất
gì nếu học hỏi các ông lớn trên thế
giới?
Toàn cầu hóa đã đưa fast fashion trở
thành dẫn đầu trong ngành công
nghiệp thời trang, việc ứng phó của
các doanh nghiệp nội còn chật vật
khi khẳng định vị thế, khả năng bị
thu hẹp về quy mô và số lượng do
thiếu kinh nghiệm, quy mô đầu tư và
nguồn nhân lực huống gì là mục tiêu
chiếm lĩnh thị phần. Tuy nhiên, các
doanh nghiệp có thể học hỏi được:

nhiều điều kiện thời tiết khác nhau,
môi trường làm việc và sinh hoạt
khác nhau.

- Đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng
điểm bán phù hợp với sức khỏe của
thị trường.

- Ứng dụng công nghệ và phân tích
dữ liệu từ hàng triệu đơn hàng hay
các mốt ăn mặc trên mạng xã hội để
biết khách hàng cần gì.

- Lựa chọn thị trường ngách, chuyên
biệt để phục vụ.

Định hướng thương hiệu Merriman
sẽ thế nào trong vài năm tới nếu như
thị trường trong nước xuất hiện
ngày càng nhiều các thương hiệu
thời trang Việt? Liệu rằng các DN
dệt may trong nước có nên đầu tư
vào việc phát triển thị trường nội
địa hay không, thưa bà?
Lợi thế hiểu tâm lý, thói quen tiêu
dùng, gu ăn mặc của người Việt Nam
sẽ khiến các doanh nghiệp Việt tiếp
tục kiên trì tìm chỗ đứng cho sản
phẩm trong nước, tạo bản sắc riêng
theo định hướng:
- Đầu tư vào đội ngũ thiết kế, nắm
bắt nhanh xu hướng thời trang, thắt
chặt việc kiểm soát chất lượng và
hệ thống phân phối thuận tiện cho
người tiêu dùng.
- Xác định phân khúc khách hàng riêng
của mình, tập trung đầu tư nâng cao
chất lượng sản phẩm, giảm giá thành.

Vậy Hòa Thọ có những thế mạnh gì
so với các nhãn hàng trong nước? Ví
dụ như giá, chất lượng sản phẩm,
hay niềm tin của người tiêu dùng…?
Hệ thống sản xuất tiên tiến, năng lực
sản xuất lớn tạo lợi thế cho Hòa Thọ
nói chung và Merriman nói riêng áp
dụng tốt các công nghệ hiện đại vào
sản xuất mặt hàng thời trang. Với công
nghệ hoàn tất chống nhăn hiện đại thì
các sản phẩm thời trang hạn chế được
các yếu điểm của trang phục công sở
đồng thời sản phẩm được bền màu,
giữ nguyên dáng qua thời gian.
Với phân khúc giá phù hợp thì thời
gian qua mọi khách hàng đều có
thể sở hữu được phong cách thời
trang đẳng cấp. Cùng với đó là các
dịch vụ chăm sóc khách hàng được
chú trọng tạo sự gắn bó với thương
hiệu đồng thời mang lại nhiều trải
nghiệm mua sắm.
Trân trọng cảm ơn bà về cuộc trò
chuyện!

- Phương châm làm nên chiến lược
định giá là khảo sát mức tiêu thụ, thu
nhập của từng thị trường và định giá
sản phẩm dựa trên mức mà khách
hàng sẵn sàng bỏ ra.
- Mở rộng danh mục sản phẩm và
đánh chiếm nhiều phân khúc khách
hàng với mức chi tiêu đa dạng.
- Tạo ra những sản phẩm đáp ứng
nhu cầu thường nhật khách hàng với

- Mỗi quốc gia có nền văn hóa khác
nhau vì vậy cần nghiên cứu thị trường
kỹ đến độ tuổi khách hàng, suy nghĩ
của mỗi độ tuổi đó để đưa ra sản
phẩm phù hợp. Quan điểm đã có
thương hiệu rồi thì đưa sản phẩm gì
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nộp ngân sách Nhà nước hơn 12 tỷ,
các chế độ ưu đãi, phúc lợi cho Người
lao động liên tục được nâng cao và
đáp ứng các quy định Pháp luật.

VINATEX ID

CHUYÊN NGHIỆP TRONG
QUẢN LÝ & PHỤC VỤ
Công nghiệp Việt Hưng, Công ty CP
Thời trang Dự Phát với thương hiệu
IVY Moda...

Sự tận tâm, nỗ lực
và chủ động của tập
thể lãnh đạo, cán bộ
VINATEX ID, quyết tâm
hướng tới sự chuyên
nghiệp trong quản lý
và phục vụ đã đem đến
những kết quả tích cực.

Đạt được những kết quả tích cực đó,
có nguyên nhân quan trọng từ môi
trường đầu tư, điều kiện kinh doanh
được các cơ quan quản lý của Tỉnh
Hưng Yên và địa phương quan tâm
hỗ trợ, đồng thời là sự tận tâm, nỗ
lực và chủ động của tập thể lãnh
đạo, cán bộ, quyết tâm hướng tới

Bài: BẢO TRÂN

C

ông ty CP Phát triển hạ
tầng Dệt May Phố Nối VINATEX ID, đơn vị thành
viên Tập đoàn Dệt May
Việt Nam là chủ đầu tư,
quản lý và kinh doanh Khu công
nghiệp Dệt May Phố Nối B. Đây là
một trong những KCN đặc thù tại
miền Bắc được Thủ tướng Chính Phủ
phê duyệt theo quyết định số 413/
QĐ-TTg ngày 10/04/2001 với định
hướng dành cho các doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực dệt may và
các ngành công nghiệp phụ trợ.
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Với tổng diện tích 121,82 ha, Khu
công nghiệp đã được lấp đầy bao
gồm nhiều thương hiệu có uy tín,
tiềm lực trên thế giới như Công ty
TNHH Coats Phong Phú (Vương quốc
Anh), Công ty TNHH Dệt Nhuộm
Hưng Yên (Tập đoàn Carvico - Italia),
Công ty TNHH MTV Dệt 8/3 (Vinatex),
Công ty TNHH Linea Aqua Vietnam
(Sri Lanka) - liên doanh giữa Speedo
International (Vương quốc Anh) và
Brandot International (Mỹ), hay Tập
đoàn Jasan (Trung Quốc), Công ty CP
Nhuộm Hà Nội, Công ty TNHH Đầu tư

sự chuyên nghiệp trong quản lý và
phục vụ. Công ty đã tập trung đầu tư
xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ,
hiện đại, hoàn thiện mặt bằng cũng
như hệ thống giao thông, cây xanh,
PCCC, an ninh trật tự, hệ thống cấp
thoát nước, nhằm mang lại tâm lý an
tâm tin tưởng cho các doanh nghiệp.
Trong năm 2018, Công ty đặt kế
hoạch doanh thu là 170 tỷ, nộp ngân
sách Nhà nước 18 tỷ; trong đó 06
tháng đầu năm Công ty đã đạt 100 tỷ,

Bên cạnh việc quan tâm phát triển
sản xuất kinh doanh, Công ty rất chú
trọng đến vấn đề môi trường, an sinh
xã hội. Nhà máy xử lý nước thải KCN,
sau khi tiếp quản từ Tập đoàn Dệt may
Việt nam và trực tiếp vận hành quản lý,
đã được Công ty đầu tư hàng chục tỷ
đồng cải tạo hệ thống đạt tiêu chuẩn
B, và hiện đang tiếp tục gấp rút triển
khai Dự án nâng cấp lên cột A theo
đúng cam kết. Nhằm đảm bảo các
điều kiện sinh hoạt thuận lợi cho người
lao động tại đây, Công ty cũng đang
khẩn trương triển khai Dự án Khu dịch
vụ đa năng quy mô 5 ha, Khu nhà ở
Công nhân và chuyên gia với quy mô
hơn 6,5 ha với các dịch vụ thương mại,
giáo dục, thể thao, văn hoá cũng như
đáp ứng chỗ ở với chi phí phù hợp cho
khoảng 4.000 người lao động trong và
ngoài Khu công nghiệp.
KCN Dệt may Phố Nối đến nay đã
khẳng định được tên tuổi cũng như vị
trí của mình trên địa bàn Tỉnh, là một
trong những KCN hoạt động ổn định
và đóng góp giá trị kinh tế và ngân
sách cho Tỉnh, đảm bảo công tác
an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm
cho hàng ngàn lao động, tài trợ địa
phương xây dựng trường học, tích
cực tham gia các hoạt động từ thiện,
hiến máu nhân đạo... Phát huy những
thành tựu đã đạt được trong nhiều
năm qua, Công ty CP Phát triển hạ
tầng Dệt may Phố Nối tiếp tục phấn
đấu tạo môi trường đầu tư và hạ tầng
tốt để các DN yên tâm sản xuất, hoàn
thiện việc nâng cấp Nhà máy XLNT
lên A, đưa dự án Nhà ở Công nhân
sớm đi vào thực tiễn. Để có điều kiện
phát triển lâu dài, tận dụng những
kinh nghiệm và nguồn nhân lực đã
được tích luỹ, Công ty cũng mong
muốn tiếp tục nhận được sự quan
tâm, ủng hộ nhiều hơn nữa của Tỉnh
Hưng Yên để Công ty có thể mở rộng
thêm 01 KCN với quy mô và tính chất
tương tự.
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Đó không chỉ là niềm vui của đội ngũ
ban lãnh đạo và còn là thước đo sự
tin tưởng của khách hàng dành cho
các sản phẩm của Haicatex. Có thể kể
đến các công trình mà Haicatex đã
thực hiện như: chống sạt lở bờ biển
Cửa Đại (Hội An), chống sạt lở bờ
sông Cần Giuộc (Long An), bờ biển
Nhiệt điện Trà Vinh hay nuôi bãi mở
rộng diện tích tại Cà Mau…

CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI:

Mang thương hiệu Việt
vươn mình ra thế giới

Khác với những biện pháp thi công
chống sạt lở khác, ống địa kỹ thuật
HD-G có thời gian thi công nhanh,
mỗi ngày có thể bơm đầy 2 ống địa
với chi phí chỉ khoảng 1/3 so với làm
bờ kè chắn bằng bê tông.

Xuất phát từ nhu cầu về
chống sạt lở, bảo vệ bờ
biển, bờ sông, làm đê
chăn sóng… Công ty Cổ
phần Dệt Công nghiệp
Hà Nội (Haicatex) đã cho
ra đời sản phẩm ống địa
HD-G, bao địa HD-MAT,
vải cỏ HD-GREEN… với
nhiều tính năng ưu việt,
thừa hưởng các kỹ thuật
hiện đại… nhưng lại có
giá thành rất Việt Nam.

LÀM BẰNG CHỮ “TÂM” ĐỂ NÂNG
“TẦM” RA BIỂN LỚN
Từ những thành công ban đầu tại Việt
Nam, Haicatex bắt đầu tham dự các
hội chợ, triển lãm về vải địa kỹ thuật
để giới thiệu sản phẩm của mình tới
đối tác, bạn hàng quốc tế. Từ những
ưu điểm như chi phí rẻ, thậm chí
chỉ rẻ bằng 1/3 so với các sản phẩm
cùng chủng loại đến từ các nước như
Thụy Sĩ hay Đức, sản phẩm ống địa kỹ
thuật, bao địa HD-MAT của Haicatex
đã có những lô hàng đầu tiên xuất
khẩu sang Indonesia, Úc và sắp tới
đây là thị trường Malaysia.

Bài: QUANG NAM

XUẤT PHÁT TỪ NHU CẦU THỰC TẾ
Khi bãi biển cửa Đại (Hội An) bị xâm
thực mạnh vào năm 2014, chính
quyền sở tại cùng các cơ quan chức
năng phải vật lộn với câu hỏi làm
sao để “cứu” lấy bãi biển, một trong
những hoạt động để tìm ra giải
pháp là tổ chức những buổi hội thảo
với các chuyên gia đầu ngành của cả
nước để tìm ra giải pháp tối ưu trong
việc chống sạt lở và bảo vệ bờ biển.
Là doanh nghiệp được mời tham
dự, Haicatex cũng có những “trăn trở”
trong việc làm thế nào để tạo ra được
một sản phẩm của Việt Nam, phục vụ
cho người dân và đất nước Việt Nam.
Từ những trăn trở ấy, đội ngũ Ban lãnh
đạo, kỹ sư của Haicatex đã nghiên cứu
và cho ra đời sản phẩm ống địa vải
không dệt (Geotextile tube) HD-G và
bao cát HD-MAT vào năm 2014. Sau
những cuộc thử nghiệm thực tế, sản
phẩm ống địa vải không dệt ra đời với
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chu vi 12m, dài 20m. Sau khi bơm căng
đầy cát hoặc bùn sình vào ống, chiều
cao của ống lên tới 2m, rộng 5,5m và
nặng gần 300 tấn. Có thể hình dung
khi bơm đầy ống địa kỹ thuật HD-G và
các ống này được kết nối với nhau có
thể tạo thành những đê mềm chắn
sóng gần bờ hay làm đê chắn giảm
năng lượng sóng từ xa. Không những
thế, ống địa kỹ thuật còn có thể tạo
thành những khối đê trên biển, đê
chắn cát, thậm chí là làm đê chăn nuôi
bãi, mở rộng diện tích.
Từ những nỗ lực ban đầu, Haicatex
đã mang sản phẩm của mình tới bãi
biển Cửa Đại thử nghiệm và tổ chức
buổi Hội thảo về sản phẩm, được
nhiều chuyên gia đầu ngành về lĩnh
vực thủy lợi đánh giá cao.
Thừa thắng xông lên, Haicatex đã
phối hợp với các giáo sư, tiến sĩ của

Trường Đại học Thủy Lợi nghiên cứu
và phát triển, để đưa sản phẩm ống
địa kỹ thuật và bao cát HD-MAT vào
sản xuất thương mại. Không chỉ kế
thừa các tính năng đã được nghiên
cứu trước đó, sản phẩm ống địa kỹ
thuật khi được cung cấp ra thị trường
có thêm nhiều tính năng ưu việt như
thuận tiện cho thi công, phù hợp với
mọi địa hình. Nhiều đặc tính của vải
địa kỹ thuật không dệt được Haicatex
đưa vào sản phẩm như: có độ dày
lớn, độ bền kháng thủng, khả năng
kháng rách (xé thang) cao, nên ống
địa đạt độ bền cao trong mọi điều
kiện va đập cơ học thông thường,
va đập của sóng, khả năng kháng UV
tốt hay khả năng làm đầy vải khi xuất
hiện các lỗ thủng nhỏ…vv..
Chia sẻ với PV Tạp chí Dệt May & Thời
trang Việt Nam, ông Nguyễn Đức Sỹ
- Phó Tổng Giám đốc Haicatex cho

biết, những sản phẩm được công ty
thi công từ năm 2015 tới nay, sau hơn
3 năm chúng tôi đi kiểm tra vẫn trong
tình trạng như mới, nhất là sản phẩm
ống địa kỹ thuật. Đã có rất nhiều địa
điểm thực vật có thể dễ dàng sinh
trưởng trên nền bao nhưng ống địa
chưa có dấu hiệu hư hỏng. Với tính
toán của chúng tôi, nếu để môi trường
lộ thiên chịu tác động của môi trường
thì độ bền của sản phẩm có thể trên
5 năm, còn được che phủ, tránh ánh
sáng có thể đạt trên 50 năm.

Ông Nguyễn Đức Sỹ cho rằng, mặc
dù thị trường quốc tế vô cùng khó
tính lại có tính cạnh tranh cao, nhưng
mình không thể mãi “quanh quẩn” với
thị trường trong nước. Có thể khi sản
phẩm chỉ có 1 lỗi kỹ thuật nhỏ nào đó,

phía đối tác sẵn sàng cho cả lô hàng
quay đầu. Nhưng nếu không làm,
thì sao có thể trưởng thành và vươn
ra biển lớn. Điều đó giúp Haicatex
trưởng thành hơn, sản phẩm ngày
một chuyên nghiệp hơn, cũng như
có thể vững vàng hơn với thị trường
ngày một khốc liệt.
Không chỉ là lựa chọn của nhiều đối
tác đến từ nước ngoài, sản phẩm
ống địa kỹ thuật còn được các các
nhà thầu Trung Quốc lựa chọn để
thực hiện thi công cho các dự án của
mình. Đó chính là sự đền đáp xứng
đáng cho những gì mà đội ngũ ban
lãnh đạo, kỹ sư, các chuyên gia đầu
ngành về thủy lợi của Việt Nam xây
dựng và tạo ra.
Ông Sỹ cho biết thêm, mặc dù các
đối tác đến từ Úc chủ yếu nhập vải
địa từ Haicatex, sau đó về nước mới
may ra sản phẩm, nhưng trong thời
gian tới đây Haicatex sẽ tiếp tục nhập
thêm một số dây chuyền, máy may
hiện đại để đáp ứng yêu cầu ngày
càng cao của các đối tác nước ngoài.
Làm việc bằng chữ “tâm”, sản phẩm ống
địa, bao địa kỹ thuật của Haicatex như
một minh chứng cho việc để chinh
phục thị trường nước ngoài, không
phải chỉ có chất lượng tốt mà đó còn
là cả một quá trình tạo dựng niềm tin,
thương hiệu. Từ những việc làm tưởng
chừng nhỏ ấy, Haicatex như một cánh
chim đầu đàn trong ngành dệt công
nghiệp, giúp sản phẩm của Việt Nam
vươn tầm ra thế giới.

Lấy dẫn chứng hình ảnh thực tế từ
những công trình Haicatex đã thi
công trong những năm qua, ông Sỹ
không khỏi bồi hồi nhớ lại những
năm tháng khó khăn từ những ngày
đầu đưa ra thị trường, rồi khi sản phẩm
ống địa kỹ thuật phủ sóng từ Bắc vào
Nam và được nhiều địa phương chọn
lựa cho các giải pháp chống sạt lở.
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PHÂN PHỐI

Ai cũng có thể bán hàng, ai ai cũng
bị cuốn vào cơn lốc bán một món
gì đó. Cả thế giới đang vật mình
trong trận cuồng phong của phân
phối. Việc sản xuất, tăng năng suất
quá mức đã đẩy mọi người ra đường
hòa vào dòng chảy phân phối hàng
hóa.

DỊCH CHUYỂN THẾ NÀO?

Ai cũng tìm cách nhảy vào nhà người
khác để bán hàng. Quốc gia nọ muốn
phá hàng rào thương mại, vượt qua
biên giới của quốc gia kia để phân
phối hàng của mình. Phân phối quá
mức thì gây ra cạnh tranh không lành
mạnh, cạnh tranh quá mức thì xảy ra
chiến tranh thương mại.

MUÔN NGÀN CHIÊU DỤ BẠN MỞ VÍ
Ngày nay, bước ra đường, nếu ai đó chào hỏi bạn, hãy cảnh giác, bởi
anh ta có thể tìm cách bán cho bạn một cái gì đó.
Nếu ai đó gọi điện cho bạn, hẳn sẽ chào một món hàng nào đó sau câu
hỏi thăm sức khỏe.
Thậm chí, người bạn thân nhất của bạn cũng muốn chèo kéo bạn mua
một hộp mỹ phẩm, một cái áo xịn, hay một căn hộ chung cư.
Đau hơn, con gái bạn còn tìm cách moi ví tiền của bạn khi ngọt nhạt
thuyết phục bạn mua thực phẩm chức năng!
Thậm chí khi vào Facebook, định xem tình hình của bạn hữu, người quen,
thì lập tức đổ ập vào bạn vẫn là những thông tin khuyến mãi, trải nghiệm
dùng sản phẩm, mời dùng thử các món nhà làm... Muôn ngàn chiêu dụ
bạn mở ví.
Không chừng khi bạn đang ngủ, cũng có thể một chiếc xắc tay hàng hiệu
cũng len lỏi được vào giấc mơ của bạn.

AI CŨNG TÌM CÁCH NHẢY VÀO NHÀ NGƯỜI KHÁC ĐỂ BÁN HÀNG. QUỐC GIA NỌ MUỐN PHÁ HÀNG RÀO
THƯƠNG MẠI, VƯỢT QUA BIÊN GIỚI CỦA QUỐC GIA KIA ĐỂ PHÂN PHỐI HÀNG CỦA MÌNH. PHÂN PHỐI
QUÁ MỨC THÌ GÂY RA CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH, CẠNH TRANH QUÁ MỨC THÌ XẢY RA CHIẾN
TRANH THƯƠNG MẠI.

Bạn được mời đi dự một hội thảo về sức khỏe. Bạn nghĩ rằng mình sẽ được
trang bị thêm những kiến thức mới về giữ sức khỏe, hoặc những thông
tin mới trong y học thế giới. Khi tới hội thảo, điều bạn kỳ vọng cũng có
đôi chút, bạn lượm được một ít thông tin, nhưng cuối hội thảo, bạn lại
bị chèo kéo mua một loại máy massage lưng, loại dược phẩm xoa bóp
chân giảm đau mỏi…

BÁN HÀNG MÀ LẠI
KHÔNG BÁN.
PHÂN PHỐI QUA
HÌNH THỨC CÙNG
ĐẦU TƯ...
CHÚNG TA SẼ CÒN
ĐƯỢC CHỨNG KIẾN
THÊM NHỮNG KÊNH
PHÂN PHỐI MỚI LẠ
XUẤT HIỆN.

Bài: VIỆT CHÂU
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LỘI NGƯỢC DÒNG
Trào lưu chung là phân phối hàng
càng nhiều càng tốt, phân phối hàng
đi càng xa càng hay, càng đáng tự
hào. Nhưng trong trào lưu ào ạt đó,
có ít kẻ lại lặng lẽ lội ngược dòng.
Tại Thụy Sỹ, Jana P. ngoài việc làm
trong một doanh nghiệp dịch vụ,
cô tham gia mạng lưới phân phối
mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.
Nhưng khi tôi hỏi cô cách làm thế
nào để bán được nhiều hàng nhất,
cô đã trả lời mục đích chính của cô
không phải là bán hàng và thu lợi
nhuận cho mình. Cô cũng như mạng
lưới của mình có một sứ mệnh chung,
đó là tạo nên một cộng đồng những
phụ nữ sống tích cực, khỏe mạnh, cải
thiện chất lượng sống không ngừng
cho phụ nữ. Những sản phẩm mà cô
và mạng lưới của mình trao đổi cho
nhau, chỉ là một phương tiện để giúp
họ luôn xinh đẹp, khỏe mạnh, sống
tích cực hơn mà thôi. Tuy nói vậy,
nhưng hàng ngày Jana vẫn đặt mục
tiêu kết nối được với ít nhất 1 người
mới, thuyết phục người đó tham gia
mạng lưới của mình. Công cụ của cô
là facebook, hàng ngày cô đưa lên
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những mẹo vặt trong làm bếp, cách
nấu món ăn mới thật ngon và đẹp,
bí quyết khiến chồng luôn đắm đuối
với mình, cách dạy con tuổi dậy thì,
những thông điệp truyền đi sức sống
và tình yêu cuộc sống… Facebook
của cô thu hút hàng ngàn người
theo dõi và bình luận, họ trở thành
bạn của cô, và dần dần thấy thuyết
phục, tham gia vào mạng lưới. Cứ
như vậy, từ đầu năm 2018, trung bình
mỗi tháng dù “chẳng phải bán hàng”,
chỉ tập trung vào việc kết nối và
trò chuyện trên Facebook mỗi ngày
1 giờ mà Jana có thu nhập thêm tới
1500 Euro/tháng.
Chiều Thu Hà Nội 2018, chúng tôi
gặp Hiroshi, một người Nhật Bản
sang Việt Nam chào món công nghệ
mới, khử sạch nước bằng công nghệ
nanobubble. Đối tượng xử lý của
công nghệ này là những khu vực nuôi
tôm, những sông, hồ bị ô nhiễm... Tôi
cứ nghĩ Hiroshi muốn bán máy cho
Việt Nam, nhưng anh lắc đầu, anh
chỉ muốn góp vốn với doanh nhân
khởi nghiệp ở Việt Nam để xây dựng
nhà máy sản xuất thiết bị này, sau đó
bán thiết bị cho Việt Nam. Anh góp
vốn bằng công nghệ, doanh nhân

Việt Nam góp vốn bằng tiền, cũng
chỉ chừng 300 ngàn USD, một số vốn
không nhỏ, nhưng cũng không phải
quá lớn để sản xuất ra loại thiết bị
đáng giá như vậy.
Hè năm 2018, VCCI tổ chức một đoàn
doanh nhân Việt Nam sang Đức dự
một khóa đào tạo sản xuất và phân
phối trong một tháng. Nội dung giảng
dạy bao gồm công nghệ mới trong
sản xuất, quản lý sản xuất, cách thức
phân phối trong một thị trường đang
nhiều biến động khó lường. Ngoài
việc học lý thuyết trong hội trường,
phòng học, thì các doanh nhân Việt
Nam còn được gặp mặt 1-1 với doanh
nhân Đức để tìm hiểu và có thể ký
kết hợp tác về mua thiết bị, gia công
hàng, hoặc chuyển giao công nghệ.
Họ cũng được đi thực tế tại các nơi
đang sử dụng thiết bị mới, vận hành
phương thức quản lý mới. Cũng vẫn
với mục tiêu phân phối sản phẩm, thiết
bị, nhưng phía Đức không đến Việt
Nam chào hàng, mà đưa doanh nhân
Việt tới Đức, đào tạo về xu hướng mới
trong quản lý, sản xuất gắn với thiết
bị của họ. Họ phân phối hàng tại chỗ
theo phương thức đào tạo khách
hàng tại nơi sản xuất.
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cải cách thủ tục hành chính rất mạnh
mẽ và quyết liệt. Việt Nam dần vượt qua
ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, và tạo
nên những kết quả tăng trưởng ấn
tượng. Đặc biệt trong năm 2017 GDP
của Việt Nam vượt kế hoạch 6,8%.”

QUYẾT LIỆT CẮT GIẢM ĐKKD
Có thể nói, với khoảng 6.000 DN dệt
may đang hoạt động, bao gồm cả
DN nội địa và FDI, dệt may là một
trong những ngành sử dụng lao
động nhiều nhất cả nước, cũng như
có nhiều hoạt động XNK ở top đầu
so với các lĩnh vực khác. Do đó, việc
cắt giảm ĐKKD hay các thủ tục XNK
là mong muốn của ngành Dệt May
nhằm hướng tới mục tiêu chung cho
sự phát triển của ngành trong thời
gian tới.
Ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ
nhiệm Văn phòng Chính phủ cho
biết: “Khi Chính phủ mới thành lập, vấn
đề xây dựng thể chế và hoàn thiện cơ
chế chính sách, đặc biệt tạo môi trường
cạnh tranh là một ưu tiên trong tổng
thể các nhiệm vụ của Chính phủ. Từ đó
các mục tiêu xây dựng một Chính phủ
kiến tạo, liêm chính, hành động, hướng
tới phục vụ người dân, DN là mục tiêu
của Thủ tướng. Cũng từ mục tiêu đó,
có rất nhiều việc làm, cụ thể như: hoàn
thiện thể chế, cơ chế chính sách, cắt
bỏ rào cản về những ĐKKD bất hợp lý,
thủ tục kiểm tra chuyên ngành không
cần thiết…. Có thể nói, trong nửa đầu
nhiệm kỳ của Chính phủ vừa qua, việc
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THÁO GỠ
KHÓ KHĂN

CHO DOANH NGHIỆP DỆT MAY
Với sự quyết liệt của Thủ
tướng Chính phủ trong việc
cắt giảm điều kiện kinh
doanh (ĐKKD), thủ tục kiểm
tra chuyên ngành với hàng
hóa XNK, ngành Dệt May đã
được hưởng lợi nhiều. Nhờ đó,
trong thời gian tới Ngành sẽ
có nhiều dư địa phát triển.
Bài: THANH HƯƠNG

vậy, tổng số thời gian tiết kiệm được là
14 triệu giờ cho các bộ hồ sơ xuất khẩu
và 34 triệu giờ cho các bộ hồ sơ nhập
khẩu, nếu tính ra giá trị tiền mặt đã tiết
kiệm được trên 200 triệu đô la Mỹ (năm
2017). Tôi cho rằng đây là những thành
công bước đầu của các Bộ, trong đó có
các Bộ đi đầu như Bộ Công Thương, Bộ
KH&CN, Bộ Xây dựng,…”.

Formaldehyde cho các sản phẩm, mẫu
mã của khách hàng gửi về… đã khiến
các DN mất rất nhiều thời gian và chi
phí. Ngay sau đó, Bộ Công Thương đã
ra Thông tư 21 điều chỉnh Thông tư 37.
Đây là một trong những điều kiện quản
lý nhà nước đối với các DN dệt may đã
được Bộ Công Thương tháo gỡ ngay.
Tôi cho rằng trong thời gian tới, Chính
phủ và các Bộ, ban, ngành cũng sẽ rất
quyết liệt trong việc gỡ bỏ và cắt giảm
các ĐKKD không hợp lý trong bối cảnh
hiện nay. Đây được coi là một trong
những tín hiệu mừng đối với các DN, vì
nó không chỉ liên quan đến thủ tục, chi
phí mà còn là thời gian của DN.”

Tại Hội nghị kết nối các DN vừa và
nhỏ, tạo điều kiện thông thương
hàng hóa, xuất nhập khẩu diễn ra ở
Hà Nội, chia sẻ bên lề Hội nghị với TẠO THUẬN LỢI CHO DN DỆT
báo giới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn MAY
phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho Đánh giá cao những nỗ lực trong
biết: “Việc tạo điều kiện cho các DN vừa việc cắt giảm ĐKKD và các thủ tục
và nhỏ thông thương hàng hóa XNK XNK, là một trong những DN hàng
trùng với những chỉ đạo của Thủ tướng. đầu của ngành Dệt May Việt Nam,
Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu lãnh đạo Tổng Công ty May 10 –
quản lý kinh tế Trung ương năm 2016, CTCP cho biết DN rất phấn khởi khi Đồng tình với ông Thân Đức Việt
DN phải bỏ ra 30 triệu ngày công và các Bộ đã kịp thời lắng nghe tâm tư, trong những nỗ lực cắt giảm ĐKKD
14.300 tỷ VNĐ để phục vụ cho chuyên nguyện vọng của DN. Ông Thân Đức của Chính phủ và các Bộ, Ông Phạm
ngành XNK. Tôi cho rằng đây là một chi Việt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công Xuân Hồng, Chủ tịch HĐQT kiêm
phí rất lớn. Từ đó, Thủ tướng
Tổng Giám đốc Công ty May
có chỉ thị cho Hội đồng tư vấn
Sài Gòn 3 cho rằng, ngoài việc
Chính phủ và các Bộ, ban, ngành
cải cách thủ tục hành chính
tiến tới giảm bớt các thủ tục
cùng các Bộ, ngành rà soát lại
hải quan, thuế đã làm trước
cũng sẽ rất quyết liệt trong việc gỡ
các nội dung Viện Nghiên cứu
đó, Bộ Công Thương và Bộ Tài
bỏ và cắt giảm các ĐKKD không
quản lý kinh tế Trung ương đã
chính cần đẩy mạnh hơn nữa
hợp lý trong bối cảnh hiện nay.
công bố. Trong Nghị quyết 01
việc nới lỏng, giảm thiểu các
năm 2018, những giải pháp
thủ tục hành chính phức tạp,
Đây được coi là một trong những
trong nhiệm vụ phát triển kinh
tốn thời gian nhưng không
tín hiệu mừng đối với các DN, vì nó
tế xã hội có đưa ra chỉ tiêu năm
hiệu quả cho DN dệt may để
không chỉ liên quan đến thủ tục,
2018 là phải yêu cầu tất cả các
các DN có thể an tâm SXKD:
Bộ, ngành rà soát, cắt giảm
“Đối với ngành dệt may thì bức
chi phí mà còn là thời gian của DN
50% ĐKKD và 50% các thủ tục
tranh chung về các thủ tục hải
về kiểm tra chuyên ngành với
quan và thuế đã được cải tiến
hàng hóa xuất khẩu. Tính đến thời ty May 10 cho biết: “Ngành may mặc hơn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số
điểm này, chúng ta đã cắt giảm được chúng tôi chịu sự quản lý trực tiếp của khó khăn cho DN dệt may. Gần đây, các
968/6.213 ĐKKD và 1.700/9.926 dòng Bộ Công Thương, còn Bộ Tài chính liên DN dệt may hay phản ánh về quy định
hàng. Như vậy, số đăng ký còn lại của quan đến mảng XNK. Là một DN lớn, thời gian kiểm tra thủ tục xuất nhập
các Bộ về cắt giảm ĐKKD còn 28%, thủ Tổng Công ty May 10 có trên 80% tỷ khẩu còn tính trong thời gian 05 năm
tục kiểm tra chuyên ngành là 25%. Về cơ trọng xuất khẩu. Chính vì thế, các điều gần nhất. DN muốn rút ngắn thời gian
bản, các Bộ đã hoàn thành dự thảo về kiện liên quan đến XNK như: điều kiện xuống chỉ còn khoảng 03 năm, vì hồ sơ
cắt giảm ĐKKD bằng các Nghị định của hàm lượng Formaldehyde cho các sản DN lưu trữ cho cả 5-6 năm là rất phiền
Chính phủ. Nhờ vào những nỗ lực đó, phẩm dệt may XNK là một rào cản khá phức, khó khăn. Ngoài ra, một trong
Ngân hàng Thế giới đánh giá cao tiến lớn trong những năm trước. Ngoài ra, những quy định kiểm tra hàm lượng
bộ của Việt Nam liên quan đến cải cách các giấy phép cho các nguyên phụ formaldehyde và amin thơm chuyển
thủ tục hành chính. Đặc biệt, chúng liệu, máy móc thiết bị, phụ tùng (nếu hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản
ta có 5,36 triệu bộ hồ sơ xuất khẩu, đã có) cũng là một trong những cản trở phẩm dệt may cần được cơ quan quản
giảm được từ 58 giờ xuống 55 giờ; 5,72 cho SXKD của DN. Sau khi Thông tư lý ngành công thương nới lỏng, không
triệu bộ hồ sơ nhập khẩu đã cắt giảm 37 của Bộ Công Thương được ban quá siết chặt đối với DN trong giai đoạn
được 6 giờ, từ 62 giờ xuống 56 giờ. Như hành, đặc biệt là kiểm soát hàm lượng hiện nay.” Ông Hồng thông tin thêm.
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CƠ HỘI SỐ HÓA MANG LẠI
trong chuỗi cung ứng may mặc toàn cầu
NHỜ SỐ HÓA CÁC CÔNG TY MAY MẶC CÓ THỂ TẠO RA BƯỚC NGOẶT THAY
ĐỔI CẢ VỀ HIỆU SUẤT, MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG LẤY KHÁCH HÀNG LÀM
TRUNG TÂM, TẠO RA GIÁ TRỊ CAO HƠN VÀ CẢI THIỆN TÍNH MINH BẠCH
TRONG TOÀN BỘ CHUỖI CUNG ỨNG CỦA MÌNH TRÊN TOÀN CẦU. NHỮNG
CÔNG TY NẮM ĐƯỢC CÔNG NGHỆ SỐ HÓA LÀ NẮM ĐƯỢC CHÌA KHÓA
THÀNH CÔNG CHO CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM, CO NGẮN CHU KỲ
SẢN XUẤT, GIẢM GIÁ THÀNH, TĂNG CƯỜNG TÍNH MINH BẠCH ĐỂ QUẢN LÝ
CHUỖI CUNG THEO HƯỚNG BỀN VỮNG HƠN.
Bài: LAM ANH (lược dịch từ Mc Kinsey Apparel, Fashion
& Luxury Group 2017)

TÌM KIẾM NGUỒN CUNG TRONG
THẾ GIỚI ĐẦY BẤT ĐỊNH
Ngày nay, người ta dùng những từ
như “ bất định”, “ khó khăn”, “thay đổi”...
để mô tả về thị trường thời trang
toàn cầu. Những tính từ như: bất ổn
định và thay đổi trật tự địa chính trị
cũng được nhắc đến thường xuyên.
Tính bất ổn định thể hiện qua nhiều
mặt: sự trồi sụt không ổn định của
các đồng tiền lớn như đồng USD
tăng giá, đồng Nhân dân tệ giảm giá,
sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ thương
mại, sự nhẩy múa về giá các nguyên
liệu đầu vào, lãi suất xuống mức thấp
và nhiều nền kinh tế rơi vào nguy cơ
“phá sản”...
Trong bối cảnh đó, nhiều công ty may
mặc bất kể quy mô trên thế giới đều
phải đối mặt với một số thay đổi quan
trọng như sự trỗi dậy của các kênh
phân phối trực tuyến, của xu hướng
marketing ảnh hưởng (influencer
marketing). Ngoài ra, sức ép về chi
phí khiến nhiều doanh nghiệp gặp
“khủng hoảng”. Tháng 9/2017 vừa
qua công ty McKinsey đã thực hiện
một khảo sát phỏng vấn nhiều Lãnh
đạo doanh nghiệp may mặc tại Mỹ và
Châu Âu. Khoảng 69% số người tham
gia phỏng vấn tại Mỹ và 61% tại Châu
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Âu cho biết giá thành cung ứng sẽ
tăng trong năm 2018 và năm sau đó
do tỷ giá và giá nguyên liệu đầu vào.
Ngược lại nhân tố về chi phí nhân
công giảm tầm quan trọng trong
nguyên nhân khiến giá cung ứng
tăng, mặc dù nhiều thị trường cung
ứng tăng lương tối thiểu gần đây.
SỰ ĐỔI THAY TRONG CHUỖI
CUNG MAY MẶC TOÀN CẦU
>>> Xu hướng tìm nguồn cung
tới các quốc gia giá rẻ mới và vai
trò của Trung Quốc: Xu hướng tìm
nguồn cung giá rẻ hơn thay thế cho
Trung Quốc tiếp tục được khẳng định
do lợi thế về giá của Trung Quốc đang
dần mất đi. Thực tế cho thấy trong 5
năm qua xuất khẩu của Trung Quốc
trên đà tăng trưởng chậm lại, một số
thị trường giảm hẳn thị phần. Để đối
mặt với tình trạng trên, Chính phủ
Trung Quốc đang cố gắng cải thiện
hệ thống cơ sở hạ tầng qua siêu dự
án “Một vành đai, Một con đường” và
chương trình“Made in China 2025”
nhằm hiện đại hóa và tăng thêm các
cơ hội kết nối toàn cầu hóa.
Có một thực tế cho thấy dù thời gian
gần đây Trung Quốc dần tuột mất
lợi thế cạnh tranh về giá cả, nhưng

Trung Quốc vẫn là nhà cung cấp
quyền lực, chưa có nhà cung cấp
cạnh tranh nào thay thế được trên
thế giới, ít nhất trong ngắn hạn và
trung hạn. Bên cạnh đó, Trung Quốc
hiện đang có các chiến lược ở tầm
quốc gia nhằm giải quyết các vấn đề
tồn đọng về lao động khi xu hướng
dân số già đi và lao động chuyển
sang các việc làm cao cấp hơn. Các
siêu dự án đa quốc gia nhằm tái thiết
lâp lại hệ thống cơ sở hạ tầng của
Trung Quốc sẽ giúp giảm thời gian
vận chuyển hàng hóa tới EU để Trung
Quốc tiếp cận sâu hơn thị trường EU
cũng như tiếp cận thị trường Châu
Phi. Mặt khác, một xu hướng nữa dễ
nhận thấy là hiện nay doanh nghiệp
may mặc Trung Quốc đang tích cực
đẩy mạnh đầu tư vào các quốc gia
tiềm năng cho phát triển may mặc
như Việt nam và Ethiopia nhằm mở
rộng phạm vi dịch chuyển nguồn
cung ra toàn cầu, thúc đẩy mở rộng
sản xuất trên diện rộng không chỉ bó
hẹp vào các cơ sở trong nước. Trung
Quốc cũng hướng tới việc hiện đại
hóa, tập trung các nguồn lực để nâng
cao công nghệ cũng như đề cao tự
động hóa sản xuất để cho ra đời các
nhà máy sản xuất thông minh nhằm
nâng cao năng suất và giảm sức phụ
thuộc vào lao động.
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Bên cạnh Trung Quốc, theo nhận
định của các chuyên gia thu mua
hàng may mặc tại Mỹ và Châu Âu,
Bangladesh, Việt Nam và Ấn Độ, dù
dự báo sẽ tăng trưởng chậm hơn,
sẽ tiếp tục là những điểm nóng thu
hút cho người mua trong ngắn và
trung hạn. Bên cạnh đó, Myanmar và
Ethiopia được nhận định là những thị
trường mới khá thu hút trên chuỗi
cung may mặc toàn cầu.
>>>Sự trỗi dậy của Ethiopia: Sau
Việt Nam và Myanmar, Ethiopia đang
dần nổi lên như một điểm đến về gia
công may mặc của thế giới do Chính
phủ nước này trong 3 năm trở lại đây
tạo môi trường đầu tư thuận lợi thu
hút đầu tư nước ngoài, và do Ethiopia
có nền kinh tế đang trên đà phát triển
nhanh.
Các dự án nổi bật là thành lập các
trung tâm công nghiệp chuyên sản
xuất hàng dệt may như khu công
nghiệp Hawassa, rộng 100 ha hiện
tại đã thu hút 37 doanh nghiệp may
hiện đại, và hầu hết các nhà đầu tư
đều đến từ Trung Quốc, Đài Loan.
Dù Ethiopia đang nổi lên là điểm đến
mới, dự đoán Việt Nam và Myanmar
vẫn là hai điểm nóng về dệt may,
tiếp tục sức tăng trưởng nóng ít
nhất đến 2025.
>>> Trọng tâm mới dồn vào việc
tìm kiếm nguồn cung ở gần và dịch
chuyển sản xuất về nước: Một mặt
dù các quốc gia cung cấp hàng hóa
giá rẻ đã trở thành một thành phần
quan trọng trong chuỗi cung may
mặc toàn cầu, mặt khác nhiều công
ty chú trọng hơn tới việc tìm kiếm
nguồn cung có khoảng cách gần về
vị trí địa lý cũng như dịch chuyển sản
xuất về nội địa. Xu hướng này phát
triển do áp lực mà các doanh nghiệp
may mặc phải đối mặt để tăng cường
khả năng đáp ứng nhanh trước xu
thế thời trang “ăn liền” với mẫu mã
thay đổi liên tục. Theo khảo sát của
McKinsey, 54% giám đốc mua hàng
của các công ty tại EU cho biết họ
quan tâm tới lợi thế về địa lý khi mua
hàng. Và 39% trong số đó cho biết họ
sẽ tăng cường nhập khẩu từ Đông Âu
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và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm thiểu thời
gian giao hàng. Đối với các giám đốc
mua hàng từ Mỹ, 50% vẫn ưu tiên tìm
kiếm nguồn cung ở Trung và Nam Mỹ.
Tất nhiên đây chỉ là một trong những
tiêu chí lựa chọn nguồn cung, tiêu chí
giá rẻ vẫn được đặt lên hàng đầu.
Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều
chuyên gia, đối với doanh nghiệp
thu mua quần áo toàn cầu, để thành
công trong tương lai và trong kỷ
nguyên số, giá thành không phải là
yếu tố quyết định tất cả. 4 nhân tố
được xác định là rất quan trọng quyết
định thành công dưới góc độ nhà
thu mua là: (1) Hiệu suất đầu - cuối:
Các doanh nghiệp cần thiết kế hệ
thống thu mua sao cho tối ưu hóa
các nguồn lực để đáp ứng sự thay
đổi như vũ bão của thị trường và nhu
cầu khách hàng, cũng như tối ưu hóa
lượng đặt mua so với sự trồi sụt về
giá thành và tỷ giá ở các thị trường
nhiều biến động. (2) Phối hợp với nhà
cung cấp: Các công ty thu mua cần
thiết lập quan hệ với nhà cung cấp để
biến họ trở thành đối tác chiến lược.
Điều này đòi hỏi công ty thu mua cần
xây dựng hệ thống đánh giá nguồn
cung chuyên nghiệp, cùng với việc
đầu tư đúng hướng đối với nhà cung
cấp chiến lược. (3) Lựa chọn quốc gia:
Công ty thu mua cần chọn quốc gia
cung cấp theo tiêu chí dung hòa
giữa chi phí, công suất, thời gian giao
hàng, chất lượng hàng hóa và tính
tuân thủ các yêu cầu về trách nhiệm
xã hội, cũng như xây dựng hệ thống
tìm nguồn cung để giảm thiểu rủi ro
trong các trường hợp bất khả kháng.
(4) Tuân thủ và rủi ro: Doanh nghiệp
thu mua cần sử dụng các công cụ tài
chính để bảo vệ quyền lợi khi gặp các
rủi ro về tỷ giá, cũng như cần có các
quy chế rõ ràng buộc nhà cung cấp
tuân thủ các quy định về trách nhiệm
xã hội cũng như an toàn môi trường.
SỐ HÓA VÀ CÁC CƠ HỘI MANG
LẠI
So với các ngành công nghiệp khác,
may mặc vẫn ở trong buổi sơ khai
trong việc áp dụng công nghệ số hóa
cho quá trình phát triển sản phẩm
đầu - cuối.

Ứng dụng của các giải pháp kỹ thuật
số nằm ở cả quy trình hoàn thiện, từ
phát triển mạng lưới nguồn cung
cho tới phát triển sản phẩm. Mục tiêu
chung là sử dụng công nghệ để tạo
sự minh bạch trong suốt chuỗi cung
ứng, áp dụng các mô hình quy chuẩn
trong phân tích nâng cao cũng như
sử dụng trí tuệ nhân tạo, tái thiết kế,
số hóa các quy trình và ứng dụng tự
động hóa. Ví dụ việc sử dụng các công
cụ phân tích nâng cao, không kể là áp
dụng trong việc hoạch định kế hoạch
sản xuất hay lựa chọn nhà cung cấp,
sẽ giúp dung hòa được các yếu tố về
tốc độ, đáp ứng nhanh/chậm nhu cầu
khách hàng và chi phí. Mô hình phân
tích nâng cao là một công cụ hữu
hiệu giúp đưa ra các quyết định đúng
đắn về kích thước lô, lưu lượng hàng
hóa và nguồn cung cấp bổ sung dựa
trên dữ liệu thời gian thực từ các bên
cung và cầu.
Ước tính khi một công ty may mặc
áp dụng số hóa trong việc quản trị
và tìm kiếm nguồn cung sẽ giúp tiết
kiệm được thời gian từ khi đặt đến
giao hàng từ 2-8 tuần, cũng như giảm
2,5% chi phí trên giá FOB. Số hóa có
thể cắt giảm chi phí và mang lại hiệu
quả thông qua quy trình tối ưu hóa
các nguồn lực và tối ưu hóa các công
đoạn phát triển sản phẩm. Ví dụ thiết
kế công nghệ 3D giúp rút ngắn thời
gian thiết kế sản phẩm, giảm thiểu
số mẫu phải gửi qua lại với nhà cung
cấp, giảm thiểu sản xuất gây ô nhiễm
môi trường.
Bốn cơ hội lớn nhất mà số hóa
mang lại đó là:

1

Quản lý chu trình đầu cuối: Ngày nay, nhiều chu
trình tìm kiếm nguồn hàng
và quyết định của Lãnh đạo
doanh nghiệp vẫn dựa trên
các số liệu từ email và các tập tin
tổng hợp thông tin trên Excel. Mặc
dù các giải pháp như hệ thống quản
lý chu trình sản phẩm PLC đã hiện
hữu nhiều năm qua, nhiều doanh
nghiệp mới làm quen và sử dụng
chúng. Thực tế cho thấy nhiều nơi
áp dụng một hệ thống xử lý thông
tin khá đơn giản, với độ phức tạp

Quy trình tìm nguồn cung
Mẫu, duyệt
mẫu, đàm
phán với nhà
cung cấp

Quản lý ma trận
nguồn cung và
điều tiết số lượng

Lập kế hoạch/
phân loại

Thiết kế/
chế tạo

Đặt hàng,
theo dõi sản
xuất bao gồm
tracking

Tìm nguồn
cung

Sản
xuất

Theo dõi chất
lượng nhà
cung cấp, phát
triển nhà cung
cấp

Logistics
(Nội địa)

Xuất
hàng

Quy trình phát triển sản phẩm đầu - cuối
Quy trình tự động hóa thông minh
Quy trình đầu - cuối

chỉ hơn bảng tổng hợp Excel thông
thường không đáng kể. Hệ thống
quản lý đầu cuối quy chuẩn, theo
khảo sát, phải là hệ thống chứa
đựng thông tin tập trung và xử lý
thông tin trên một hệ thống đám
mây điện tử duy nhất và đồng nhất.

2

Kế hoạch năng lực sản
xuất: Hiện nay các công ty
thu mua rất coi trọng công
tác lên kế hoạch năng lực
sản xuất, đơn giản là do một
công ty có thể mua hàng từ nhiều
quốc gia, từ nhiều nhà cung cấp và
có các kế hoạch tìm nguồn cung kép.
Người mua kỳ vọng sẽ phát hiện ra
các hạn chế của nhà cung cấp từ lúc
lập kế hoạch. Thêm vào đó, người
mua có thể đưa ra quyết định về việc
tìm nguồn hàng ở đâu với số lượng
ra sao nhanh chóng hơn dựa trên
một số tiêu chí cốt lõi và hệ thống
dữ liệu tập trung. Việc lập kế hoạch
năng lực nhà cung cấp được lập trình
theo kỹ thuật số đòi hỏi sự hợp tác
chặt chẽ hơn giữa người mua với các
nhà cung cấp. Nghe qua thì việc hợp
tác này khá đơn giản nhưng để khiến
việc hợp tác được hiệu quả, các công
ty thu mua sẽ cần tích hợp chặt chẽ
hệ thống của họ với các nhà cung
cấp, cũng như triển khai áp dụng
hệ thống xếp hạng toàn diện các
nhà cung cấp để làm cơ sở cho các

quyết định lựa chọn nhà cung cấp
tiếp theo.

3

Hợp tác giữa doanh
nghiệp và nhà cung cấp:
Hợp tác từ thuở sơ khai giữa
nhà cung cấp và người thu
mua là nhân tố tối quan
trọng quyết định việc tìm nguồn
hàng có thành công hay không. Các
nền tảng kỹ thuật số thúc đẩy thông
tin trao đổi, tính minh bạch và các
khả năng tương tác có thể tạo điều
kiện cho sự cộng tác này, do đó cho
phép các đối tác trong và ngoài hệ
thống cùng đưa ra các dự báo nhu
cầu, thông số thiết kế để đáp ứng
nhu cầu của nhau tốt hơn. Một số
nhà cung cấp phần mềm lớn trên thế
giới đã cung cấp các giải pháp hợp
tác bao gồm: không gian cộng tác
ảo, kho lưu trữ thông tin định tuyến,
không gian làm việc online cho cộng
tác nhóm, hội nghị âm thanh online,
lưu trữ chia sẻ video và lịch làm việc.
Trong thời gian tới kỳ vọng các công
ty phần mềm sẽ đưa ra được các giải
pháp cụ thể cho việc tìm kiếm nguồn
cung chiến lược. Các giải pháp này
bao gồm tích hợp các dữ liệu về nhu
cầu hợp nhất cũng như các thông tin
chi tiết về nhà cung cấp, các phân
tích và chiến lược theo từng đơn vị
cung ứng. Các giải pháp như vậy sẽ
cho phép đưa ra các giả định giải

quyết cho câu hỏi tìm sản phẩm gì,
ở đâu và cách tìm nguồn cung ra sao
- và do đó giúp người mua tiết kiệm
thời gian, cải thiện độ chính xác và
đưa ra các cơ sở để người mua quyết
định tốt hơn.

4

Dự toán chi phí thực
ngay từ khâu thiết kế:
Việc số hóa có thể hỗ trợ
các công ty tích hợp thông
tin chi phí thực ngay khi bắt
đầu bước thiết kế. Với sự ra đời của
các công cụ siêu tính toán, nhiều dữ
liệu sẽ được cung cấp, cũng như cải
thiện khả năng kết nối trong toàn
bộ chuỗi cung ứng. Điều này, về sau
cùng sẽ giúp thiết kế được duyệt
nhanh hơn cũng như cho phép các
công ty may mặc tích hợp các thông
tin tìm kiếm nguồn hàng vào hệ
thống thiết kế của họ để quản lý chi
phí ngay từ buổi sơ khai.
Dù lợi ích về số hóa được nhiều Lãnh
đạo doanh nghiệp nhìn nhận, tuy
nhiên mức độ áp dụng trong ngành
may hiện còn yếu, chủ yếu do các
nguyên nhân về cấu trúc hệ thống,
giao diện với nhà cung cấp và chất
lượng của dữ liệu. Kỳ vọng trong tương
lai với kỷ nguyên công nghiệp 4.0, việc
tìm kiếm nguồn cung trên thị trường
dệt may toàn cầu sẽ “phẳng” và đơn
giản hóa hơn bao giờ hết.
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vào thời gian, tiền bạc để quảng bá
thương hiệu. Bên cạnh đó, đối với cơ
quan quản lý nhà nước cần phải có
chính sách, biện pháp để ngăn chặn
các mặt hàng không rõ nguồn gốc
xuất xứ, các mặt hàng nhập lậu…
Nhờ đó các sản phẩm chính ngạch
mới có cơ hội tồn tại và phát triển.

TGĐ TẬP ĐOÀN HỒ GƯƠM - PHÍ NGỌC TRỊNH:

CHUYỂN MÌNH
TRONG BỐI CẢNH MỚI

TRONG HƠN HAI NĂM QUA, GIỮA LÚC THỊ TRƯỜNG DỆT MAY THẾ
GIỚI CÓ NHIỀU BIẾN ĐỘNG, CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HỒ GƯƠM
(TĐ HỒ GƯƠM) ĐÃ CÓ NHỮNG BƯỚC DỊCH CHUYỂN CHẮC CHẮN,
TIẾN LÊN VỮNG VÀNG THỂ HIỆN TẦM NHÌN VÀ HƯỚNG PHÁT
TRIỂN ĐÚNG ĐẮN. VIỆC ĐẦU TƯ NHÀ MÁY MAY VESTON CAO CẤP
CÒN THỂ HIỆN TIỀM LỰC MẠNH CỦA TĐ HỒ GƯƠM.
Bài: NHÓM PV

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với
ông Phí Ngọc Trịnh, Tổng Giám đốc
Công ty CP Tập đoàn Hồ Gươm về
những vấn đề của thị trường và bước
đi mới của Tập đoàn Hồ Gươm trong
thời gian tới.
VESTON SẼ LÀ MẶT HÀNG THẾ
MẠNH
Thưa ông, trong năm vừa qua, Hồ
Gươm mạnh dạn đầu tư thêm nhà
máy may Veston. Đây phải chăng
là một bước đi trong chiến lược
phát triển dài hạn của đơn vị?
Trong 25 năm qua, Tập đoàn Hồ
Gươm đã xây dựng hệ thống nhà máy
may thời trang uy tín, chất lượng, cũng
như đào tạo được đội ngũ công nhân
có tay nghề cao, có kinh nghiệm tốt
và gắn bó với công ty. Trên cơ sở đó,
chúng tôi có đủ điều kiện để phát
triển lên những nhà máy may veston.
Theo tôi, thời điểm này là hợp lý bởi
thế giới đang dịch chuyển trước cuộc
CMCN 4.0, công nhân đã có thể làm
việc trong phòng điều khiển hiện đại
như văn phòng, vì thế nhu cầu về các
sản phẩm veston cũng sẽ tăng vọt.
Chính vì thế, tôi tin rằng sản phẩm sẽ
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phát triển bền vững trong một thời
gian dài, do đó việc đầu tư nhà máy
veston là bước đi hợp lý của TĐ Hồ
Gươm tại thời điểm hiện tại. Không
những thế, với những tiền đề chúng
tôi đang có, đội ngũ công nhân có
thể được dịch chuyển từ nhà máy
may hàng thời trang sang nhà máy
may veston mà không cần quá nhiều
thời gian đào tạo ban đầu.
Cụ thể, Hồ Gươm đã đầu tư bao
nhiêu cho nhà máy veston, thưa
ông?
Chúng tôi đầu tư khoảng 2 triệu USD
cho nhà máy may veston ở Hưng
Yên, đầu năm 2017 đã có sản phẩm
xuất khẩu. Đây là nhà máy được đầu
tư với máy móc hiện đại, với nhiều
khâu tự động hóa như máy tra tay, bổ
túi của Đức, máy ủi của Italia, cũng
như được các chuyên gia của Isarel
bao chuyền trong thời gian đầu hoạt
động. Về chiến lược lâu dài, chúng tôi
sẽ chuyển sang may hàng veston là
chính thay vì hàng may mặc thông
thường như hiện tại.
PHƯƠNG CHÂM: CHẮC CHẮN,
HIỆU QUẢ, SÒNG PHẲNG VÀ
MINH BẠCH

Ông có thể nói rõ hơn về quyết
định dịch chuyển mặt hàng của
May Hồ Gươm lên mặt hàng
veston?
Ngoài việc mong ước chủ quan của
chúng tôi là phải làm bằng được
hàng veston, khó hơn nhưng giá trị
cao hơn, giờ cũng đã đến lúc hàng
thời trang thông thường sắp bão
hòa, tạo tiền đề cho thời trang doanh
nhân, thời trang công sở lên ngôi. Do
đó, veston sẽ là mặt hàng được đông
đảo người tiêu dùng lựa chọn. Chúng
tôi đã sẵn sàng phát triển để đáp ứng
nhu cầu đó.
Tuy nhiên, mặt hàng veston cũng
đã có những “ông lớn” như May 10,
Nhà Bè, Việt Tiến, Hòa Thọ… đang
tập trung sản xuất, vậy Hồ Gươm
làm thế nào để cạnh tranh?
Chúng tôi khẳng định mình có thể
làm tốt. Thực tế, trong những năm
qua chúng tôi đã có khách hàng tại
thị trường Mỹ đặt veston. Bên cạnh
đó, chúng tôi cũng làm hàng đồng
phục cho các đơn vị nước ngoài như
hàng không Mỹ, các công ty chuyên
cho thuê đồng phục tại Mỹ… Tôi cho
rằng, với thị trường “khó tính” như Mỹ
chúng tôi đã có thể chinh phục, thì

các thị trường khác chúng tôi cũng
có sẽ những chiến lược phát triển
trong thời gian không xa.
Hiện nay, Hồ Gươm có bao nhiêu
nhà máy, và kế hoạch năm tới mở
rộng thêm hay không?
Chúng tôi hiện có 9 nhà máy may,
1 nhà máy bao bì. Năm 2018, TĐ Hồ
Gươm sẽ mở thêm một nhà máy
may tại Hòa Bình nếu mọi việc suôn
sẻ. Ngoài ra, chúng tôi còn củng
cố và phát triển thêm những dự án
kinh doanh khác như bất động sản,
giáo dục, nông nghiệp công nghệ
cao phục vụ xuất khẩu, dịch vụ IT…
hướng tới 1 Tập đoàn đa nghề - đa
lĩnh vực bên cạnh việc phát triển
các mặt hàng may mặc cao cấp, ví
dụ như thương hiệu PADU chúng
tôi đang làm. Với bất cứ ngành kinh
doanh nào, phương châm của Hồ
Gươm là chắc chắn, hiệu quả, sòng
phẳng và minh bạch.
KHÔNG BỎ QUA THỊ TRƯỜNG
NỘI ĐỊA
Như ông vừa nói, các mặt hàng
Veston của Hồ Gươm chủ yếu là
phục vụ thị trường xuất khẩu. Vậy
còn thị trường nội địa, ông đánh
giá thế nào về tiềm năng và Tập
đoàn Hồ Gươm đã có bước chuẩn
bị gì trong việc mở rộng thị trường
trong nước?
Tôi cho rằng mặt hàng veston của thị
trường nội địa vẫn còn khá mở. Trong
tương lai đây sẽ là một trong những
mặt hàng phát triển mạnh. Hiện

tại, mới chỉ có một số nhà máy của
Việt Tiến, Nhà Bè, Hòa Thọ… đang
làm, nhưng chủ yếu là phục vụ xuất
khẩu. Thứ hai, việc đáp ứng mặt hàng
veston tại nội địa còn thấp, chủ yếu là
mặt hàng veston thông qua may đo.
Với chiến lược của mình, khi các nhà
máy veston của Hồ Gươm ổn định,
chúng tôi sẽ xây dựng một bộ phận
chuyên trách để làm hàng veston
cho thị trường trong nước.
Theo ông, thị trường nội địa có
những khó khăn gì, nhất là mặt
hàng veston?
Với thị trường veston nội địa nói riêng
và ngành dệt may nói chung, tôi cho
rằng các sản phẩm không chính
hãng hay các sản phẩm nhập lậu còn
tương đối nhiều, việc đó dẫn đến
giá thành các sản phẩm của những
thương hiệu trong nước chưa cạnh
tranh được. Điều đó, vô hình chung
đã kéo người tiêu dùng rơi vào “ma
trận”, bởi họ không thể phân biệt
được sản phẩm nào là chính hãng,
sản phẩm nào là hàng nhái. Trong khi
thói quen của người tiêu dùng chủ
yếu vẫn dựa trên giá thành của sản
phẩm là chủ yếu.
Với kinh nghiệm của may Hồ
Gươm trong nhiều năm qua, ông
có giải pháp thế nào trong việc xây
dựng và phát triển các mặt hàng
may mặc tại thị trường nội địa?
Thật ra để phát triển thị trường nội
địa, với Hồ Gươm nói riêng và các
công ty khác nói chung đều cần
một bước tiến dài. Đó là việc đầu tư

Rõ ràng, xu hướng của người Việt
Nam thường “chuộng” hàng hiệu
hơn, ông đánh giá thế nào về quan
điểm trên?
Tôi cho rằng, số lượng người Việt sử
dụng hàng hiệu thường không nhiều.
Trong khi phân khúc mà veston của
may Hồ Gươm hướng tới là phân khúc
trên trung bình, nhắm vào những
người có thu nhập khá. Do đó, lượng
tiêu dùng ở phân khúc này sẽ lớn hơn
rất nhiều với phân khúc cao cấp.
Ông có lời khuyên gì đối với các DN
trong việc xây dựng thương hiệu
tại thị trường nội địa hay không?
Để bán được sản phẩm thì thiết kế
phải là số 1. Với bất cứ người tiêu
dùng nào, khi họ chọn một sản phẩm,
ưu tiên hàng đầu vẫn là thiết kế đẹp,
mặc vừa vặn với thân người. Tất nhiên,
đằng sau câu chuyện đó thì vẫn
phải có các chiến dịch truyền thông,
quảng cáo để người tiêu dùng biết
đến sản phẩm, thậm chí là xây dựng
các chương trình khuyến mãi vào các
ngày lễ để thu hút người tiêu dùng.
Như ông vừa nói, máy móc để sản
xuất các mặt hàng veston chủ yếu
được nhập từ nước ngoài, với mức
giá dự kiến ở mức khá.Vậy những
người có mức thu nhập trung bình
liệu có tiếp cận được với veston
của Hồ Gươm hay không, thưa
ông?
Veston không phải là một sản phẩm
mặc thường xuyên. Vì thế khi khách
hàng có nhu cầu thường sẽ cân nhắc
và định hình được giá thành của sản
phẩm rồi. Chính vì lẽ đó, tôi cho rằng
những người có mức thu nhập trung
bình vẫn có thể tiếp cận được mặt
hàng veston của Hồ Gươm chúng tôi.
Xin cảm ơn ông và chúc Công ty
CP Tập đoàn Hồ Gươm tiếp tục
phát triển!
DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM 61

DỆT MAY

quá gian nan!

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU THỜI TRANG VIỆT

“Dễ nổi, sớm lụi tàn” là
đặc điểm chung của các
thương hiệu thời trang
Việt Nam trong gần 3
thập kỷ hình thành và
long đong tồn tại. Có
thương hiệu phát triển
rực rỡ, là nỗi khát khao
của những tín đồ thời
trang một thời, nhưng
cũng gặp thời đoạn khó
khăn, thậm chí đóng cửa.
Nguy cơ sụp đổ luôn là
cơn ác mộng thường trực
của các thương hiệu thời
trang Việt.
Bài: KIỀU BÍCH HẬU

Vậy điểm yếu cốt tử của những
thương hiệu thời trang Việt nằm ở
đâu?
THƯƠNG HIỆU THỜI TRANG VIỆT
CÓ SỨC SỐNG HAY KHÔNG?
Thập niên 90 thế kỷ 20, cùng với sự
phát triển kinh tế từ khi “mở cửa”,
danh xưng Nhà thiết kế, Nhà tạo mốt
được truyền thông ghim vào não
công chúng, cùng với những bộ sưu
tập mốt, thời trang luôn được các tạp
chí trân trọng giới thiệu, được truyền
hình tung hô, thì các thương hiệu
thời trang Việt được thời mọc lên như
nấm sau mưa. Có thể kể đến các tên
thương hiệu như Hương Giang, Tiến
Lợi, La Hằng, David Minh Đức, Việt
Hùng, Liên Hương, Phú Hưng,…
Không ở đâu việc tạo dựng một
thương hiệu thời trang lại dễ dàng
như ở Việt Nam. Nhưng thông
thường, “dễ đến thì dễ đi”. Các thương
hiệu thời trang nhỏ nhỏ xinh xinh ra
đời được một thời gian ngắn thì lặng
62 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

lẽ ra đi không kèn không trống. Hầu
hết các thương hiệu không trụ quá
hai năm đầu tiên, có thương hiệu
trụ được năm năm thì rớt. Thậm
chí, có thương hiệu đã đạt được 20
năm tuổi đời, lại cũng bỗng dưng
biến mất trên thị trường (thật đáng
tiếc!). Mới đây, việc ông lớn thời trang
NEM, từng trở thành khát vọng của
bất cứ ai muốn nhảy vào thị trường
thời trang, đứng trước nguy cơ phá
sản khi ngân hàng V. phát mãi món
nợ hơn trăm tỉ đồng của chủ thương
hiệu này, khiến chúng ta càng băn
khoăn với sức sống của các thương
hiệu thời trang Việt. Quả vậy, con
đường thiết kế không chỉ có hoa
hồng, mà rất nhiều chông gai!
Tạo dựng một thương hiệu thời trang
trên thị trường Việt Nam dễ dàng hơn
so với thị trường thời trang Âu, Mỹ,
là bởi người tiêu dùng Việt Nam khá
dễ tính, dễ tin vào truyền thông, và
hệ thống tiêu chuẩn đo lường chất
lượng ở Việt Nam còn chưa chuẩn và
hoạt động chưa rộng khắp, chưa hiệu

quả. Chúng ta có thể thấy một kịch
bản thông thường như sau: một cử
nhân tốt nghiệp khoa thiết kế từ một
trường Đại học, cao đẳng nào đó,
hoặc chỉ qua một khóa đào tạo thiết
kế ngắn hạn, thậm chí chưa từng học
chuyên môn thiết kế, nhưng có đam
mê (cũng có thể cho rằng mình có
đam mê) với nghề thiết kế thời trang
sẽ huy động vốn và mở ra một cửa
hàng dưới tên một thương hiệu thời
trang. Họ cũng vẽ mẫu, thuê thợ làm
trực tiếp, hoặc đi gia công tại một cơ
sở may, rồi sau đó trưng lên ở cửa
hàng. Họ cũng tạo nên những bộ sưu
tập mốt, lăng xê lên các tạp chí, kênh
truyền hình và danh xưng nhà thiết
kế được xướng lên. Nghiễm nhiên họ
là nhà thiết kế, kiêm chủ thương hiệu
thời trang. Trong khi đó, tại các nước
Âu, Mỹ, một cử nhân ngành thiết kế
sau tốt nghiệp thường trải qua thời
gian làm việc khá dài cho các thương
hiệu, các nhà máy sản xuất thời trang,
thậm chí phải bán hàng. Đó là thời
gian cần thiết và quý báu để họ được
huấn luyện thực tế qua tất cả các

khâu của quy trình từ sáng tạo đến
sản xuất, thương mại… Đa số họ sẽ
chỉ làm những việc nhỏ bé trong cả
chuỗi sản xuất suốt cả cuộc đời, chỉ
số ít cực kỳ tài năng, vô cùng xuất sắc
mới có thể trở thành nhà thiết kế thời
trang chủ chốt cho một thương hiệu,
hoặc tách ra mở thương hiệu thời
trang riêng.
LIÊN KẾT, TRƯỞNG THÀNH, CƠ
HỘI CHO PHÁT TRIỂN
Hiện nay, khi các Hiệp định thương
mại thế hệ mới trở thành xu thế, các
hàng rào thuế quan được dỡ bỏ, thế
giới thương mại dần trở nên phẳng
hoàn toàn, thì thách thức đối với các
thương hiệu thời trang Việt Nam lại
càng lớn. Nếu như trước kia, người
Việt Nam muốn dùng hàng ngoại
thường phải mua hàng xách tay với
chi phí lớn, hoặc phải đi nước ngoài
mới mua được, thì nay, các thương
hiệu thời trang ngoại đang đua nhau
nhảy vào thị trường thời trang béo bở
với gần 95 triệu dân mà hầu như đều
có tâm lý sính hàng ngoại. Người tiêu
dùng Việt dù có yêu nước đến mấy,
nhưng chưa thể ngay lập tức từ chối
món hàng thời trang ngoại đẹp, sang,
chuẩn để khoác lên mình, so với món
thời trang nội địa không mấy danh
tiếng, lại chưa chuẩn về form, chất
liệu, và nhiều tiêu chuẩn khác trong
quy trình sản xuất, nhất là tiêu chuẩn
an toàn và tiêu chuẩn xanh.
Nhà thiết kế Thương Huyền chia sẻ:
“Tại sao khi khoác lên người chiếc
áo sơ–mi ngoại có thương hiệu lại
có cảm giác khác hẳn khi khoác lên
người chiếc áo sơ–mi nội? Không chỉ
là vấn đề tâm lý, mà còn ở “nội thất”
của áo nội và áo ngoại hoàn toàn
khác nhau. Để tiết kiệm, các đơn vị
sản xuất ở ta thường cắt bớt một số
khâu trong quy trình, do đó, một sản
phẩm vẫn hình thành, thoạt trông bề
ngoài không khác là bao so với sản
phẩm ngoại, nhưng “nội thất” thì khác
hẳn. Mặc lên người sẽ thấy rõ sự khác
biệt đó. Khi ta ăn bớt một số công
đoạn trong quy trình, thì chất lượng

chiếc áo hẳn nhiên giảm sút.” Có thể,
thói quen “linh hoạt” này trong cách
làm việc của người Việt đang làm hại
chúng ta.
Những thương hiệu thời trang Việt
do tư nhân đầu tư, chỉ có thương
hiệu và chuỗi cửa hàng bán lẻ, mà
không sở hữu nhà máy của riêng
mình, được ví như những “thương
hiệu không chân”. Họ chỉ có đội ngũ

thiết kế, thương mại, quản lý, và với
số lượng sản phẩm hạn chế, họ luôn
bị các nhà máy may, các cơ sở gia
công chất lượng từ chối nhận hợp
đồng bất cứ lúc nào. Một đại diện của
Công ty May Chiến Thắng cho biết,
họ vừa từ chối nhận hợp đồng gia
công hơn 20 ngàn áo jacket của một
thương hiệu thời trang nội địa. Lý do
là vì e ngại sau khi sản xuất, rất có
thể chủ thương hiệu lại “bùng” mất,
không nhận hàng nữa. Công ty thích
gia công cho các thương hiệu nước
ngoài, có uy tín, lại là khách hàng lâu
năm hơn là gia công cho các công
ty thời trang trong nước. Qua sự việc
này, chúng ta có thể thấy sự bấp
bênh không mấy sức sống của các

thương hiệu thời trang Việt. Cho dù
họ linh hoạt và biết làm truyền thông
tốt, nhưng khâu sản xuất không chủ
động được, chất lượng không quản
lý được, thì không có gì đảm bảo
rằng họ sẽ tồn tại trên thương trường
ngày càng khốc liệt.
Các ông bà chủ thương hiệu thời
trang Việt biết rõ yếu điểm chết
người của mình, nhưng lực bất tòng
tâm. Họ chưa thể đầu tư nhà máy
may của riêng mình. Ngay cả thương
hiệu thời trang NEM cũng không có
nhà máy may riêng. Các thương hiệu
có đầu tư nhà máy chỉ đếm trên đầu
ngón tay, đơn cử thời trang Ivy ra đời
gần 20 năm nhưng cũng chỉ mới đầu
tư nhà máy may riêng của thương
hiệu được vài năm tại KCN Dệt May
Phố Nối (Hưng Yên).
Khi không chủ động đầu tư được
nhà máy may, các thương hiệu bị từ
chối bởi các xí nghiệp may lớn, có
trang bị hiện đại, thì họ đành chọn
các cơ sở may gia công nhỏ lẻ, thiết
bị cũ, hoàn toàn không thể thực hiện
được những khâu phức tạp, dẫn đến
sản phẩm có chất lượng hạn chế.
Không những vậy, giá gia công lại
cao do đơn hàng nhỏ, các khâu đều
do người thực hiện, năng suất thấp,
không được tự động hóa và thực
hiện bằng máy cũng như kiểm soát
chất lượng bằng máy như ở các nhà
máy may hiện đại. Trăm cái khó bó cái
khôn là vì vậy.
Khó là vậy nhưng không phải không
có giải pháp. Các thương hiệu đã xây
dựng được danh tiếng có thể sáp
nhập với các nhà máy lớn, hiện đại
để dựa vào nhau mà tồn tại và phát
triển. Tuy nhiên, điểm yếu nhất của
người Việt Nam lại là ở việc liên kết,
bắt tay nhau trong kinh doanh, phân
chia lợi nhuận, quyền lực và rủi ro.
Ai cũng muốn làm chủ, muốn nắm
quyền, muốn “cắn miếng bánh to”.
Khi nào các ông chủ thực sự trưởng
thành, biết bỏ cái tôi để hợp tác với
nhau, mỗi người đảm nhiệm một
khâu, sống chết cùng thương hiệu
chung, cùng chung sức mạnh để
xây dựng thương hiệu thời trang Việt
phát triển, thì lúc đó chúng ta mới có
thể hy vọng rằng có một thương hiệu
thời trang Việt lan tỏa toàn cầu.
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suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”.
Ông cha ta đã luôn tâm niệm sinh khí
cá nhân, khí phách thế hệ và hào khí
dân tộc vừa là khát vọng, vừa là sức
sống của mọi thời đại. Bao giờ hiền
cũng được đề cao trước tài. Đại văn
hào Nguyễn Du còn cụ thể hơn:
“Có tài mà cậy chi tài,
Chữ Tài liền với chữ Tai một vần
Ðã mang lấy Nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn Trời gần, Trời xa.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”

Daniel Goleman - dịch chuyển từ thông minh logic-IQ lên
thông minh cảm xúc-EI

Kỹ sư cơ khí Frederick Winslow Taylor - nhà tư vấn về khoa
học quản lý năng suất hàng đầu thế giới

Kinh tế thế giới khủng hoảng sâu, sự đe dọa đổ
vỡ của một Chính phủ, hay quốc gia do nợ nần
khiến ai nấy đều hoảng sợ, ai nấy cuống quít tìm
cách thoát khỏi khủng hoảng và đổ vỡ. Nhưng
không phải ai cũng nhận thức ra rằng, đây
chính là thời điểm để thế giới, để tất cả chúng ta
chuyển mình mạnh mẽ, bước sang một giai đoạn
phát triển mới, cao cấp hơn, hiệu quả hơn.
Bài: TS. PHAN QUỐC VIỆT

SỰ CHUYỂN MÌNH
CỦA THẾ GIỚI

C

uối thế kỷ 19, kỹ sư cơ
khí Frederick Winslow
Taylor (1856 – 1915), nhà
tư vấn về khoa học quản
lý năng suất hàng đầu
thế giới, bằng cách phân chia công
việc của công nhân ra từng thao tác
chuẩn chuyên biệt đã nâng cao năng
suất một cách đáng kể. Ông chính là
một trong những người tạo ra tốc độ
của cách mạng công nghiệp. Chắc
ít ai biết, việc phân chia công việc
thành các động tác, tiến trình chuẩn
và huấn luyện để có thể thao tác
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chuyên nghiệp điêu luyện gần như
là bản năng chính là nền tảng để
dịch chuyển từ kinh tế dựa vào kinh
nghiệm lên nền kinh tế dựa vào kỹ
năng (skills based economy). Có thể
nói Taylor, cha đẻ của khoa học quản
lý, chính là cha đẻ của nền kinh tế dựa
vào kỹ năng.
100 năm sau, năm 1995, Daniel Goleman xuất bản cuốn sách “Thông minh
cảm xúc” (Emotional Intelligence) tạo
một bước dịch chuyển mới về cách
mạng quản lý. Dịch chuyển từ thông

minh logic-IQ lên thông minh cảm
xúc-EI. Theo Goleman, thông minh
logic chỉ chiếm 15%, còn thông minh
cảm xúc chiếm 85% hiệu quả cuộc
sống cũng như công việc. Thông
minh cảm xúc chính là kỹ năng mềm,
kỹ năng kiểm soát cảm xúc bản thân,
ứng xử với chính mình, khích lệ, kiểm
soát bản thân, ứng xử với đồng đội và
xã hội, khích lệ được người khác làm
việc hiệu quả, sống vui tươi yêu đời.
Thế kỷ 21 các nền kinh tế lớn trên
thế giới đang dịch chuyển từ kinh

tế dựa vào sản xuất (kỹ năng cứng)
sang kinh tế dựa vào dịch vụ (kỹ
năng mềm). Các quốc gia giàu là
những quốc gia mềm (>65% GDP
dựa vào sản phẩm mềm - dịch vụ),
các quốc gia nghèo là các quốc gia
cứng (>65% GDP dựa vào sản phẩm
cứng, sản phẩm nông nghiệp và sản
phẩm công nghiệp). Sức mạnh cứng,
sức mạnh hữu hình chỉ hữu hạn. Sức
mạnh mềm, sức mạnh của vô hình
là vô cùng vô tận, vô lượng, vô biên.
Thế giới ngày càng mềm hơn, ảo hơn,
vô hình hơn. Ngay cả giá thành sản
phẩm cứng cũng ngày càng được
gia tăng giá trị mềm nhiều hơn. Mỗi
cá nhân chúng ta, nhất là các bạn
trẻ càng cần phải mềm dẻo hơn để
bắt kịp xu thế thời đại, phát huy cái
vô hình, vô cùng, vô tận, vô lượng vô
biên của kỹ năng mềm.
Kỹ năng cứng ngày càng được thay
thế bởi tự động hóa, bởi robot hóa.
Cái mà máy móc không bao giờ thay
thế được đó là kỹ năng mềm, là tình
người. Thế giới càng hiện đại, càng
nhiều của cải, con người càng dễ xa
nhau. Ngay cả trong một bữa ăn gia
đình, bố Iphone, con Ipad, mẹ TiVi,
mỗi người dính chặt vào một công
cụ với các kỹ năng cứng, mà quên đi
tình người.

Một trong các sức mạnh của bất cứ
một nền kinh tế nào, của bất cứ một
quốc gia nào đấy là sức mạnh của
các nhà lãnh đạo. Tại sao kinh tế thế
giới lại khủng hoảng nặng nề và triền
miên như hiện nay. Thiếu lãnh đạo.
Quản lý là quản lý công việc. Lãnh
đạo là lãnh đạo con người. Quản
lý thiên về kỹ năng cứng. Lãnh đạo
thiên về kỹ năng mềm. Lý do của tất
cả các cuộc khủng hoảng là do thiếu
lãnh đạo. Chưa bao giờ thế giới lại
thiếu lãnh đạo như bây giờ. Đâu đâu
cũng đều thiếu lãnh đạo. Càng lên
vị trí lãnh đạo cao, càng thiên về kỹ
năng mềm.
Chỉ đầu thế kỷ 21, nước ta mới bàn
nhiều về kỹ năng mềm, mới dịch
chuyển sang đầu tư để tu luyện kỹ
năng mềm. Thực tế ông cha ta từ xa
xưa đã luôn đề cao kỹ năng mềm. Khi
bước vào bất cứ trường phổ thông
nào, dù ở giữa thủ đô Hà Nội hay ở
trung tâm kinh tế Hồ Chí Minh, hoặc
bất cứ một vùng quê xa xôi hẻo lánh
nào, chúng ta cũng thấy khẩu hiệu
thật to, thật rõ, ai ai cũng đọc được:
“Tiên học lễ, hậu học văn”. Bia Văn
Miếu - Quốc tử giám từ năm 1442
đã ghi rõ “Hiền tài là nguyên khí của
quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế
nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí

Chữ tâm bằng ba chữ tài. Thế mà
lâu nay chúng ta chỉ tập trung vào
đào tạo kỹ năng cứng, kỹ năng nghề
nghiệp mà quên mất hẳn kỹ năng
mềm, kỹ năng ứng xử với chính mình,
với gia đình, với đồng đội và xã hội.
Con người muốn đạt hiệu quả cao
trong công việc và cuộc sống cần
phải có kỹ năng. Thế giới đã dịch
chuyển sang kinh tế dựa vào kỹ năng.
Cái mà các nước nghèo khác nước
giàu là nước giàu dựa vào kỹ năng
chuyên nghiệp, nước nghèo dựa vào
nguồn lao động rẻ. Vậy mà lâu nay ta
ít chú ý đến việc rèn luyện kỹ năng
cho mình mà thường làm việc dựa
trên kinh nghiệm và rất tự phát. Ta
chủ yếu dừng lại ở mức “biết” mà ít
khi “hiểu” về công việc của mình, càng
không “làm” nó một chuyên nghiệp,
hay nói cách khác không có kỹ năng.
Kỹ năng chia làm hai loại chính là kỹ
năng cứng và kỹ năng mềm. Trong
đó, kỹ năng làm người, kỹ năng mềm
là nền tảng thành đạt của bất cứ
ngành nghề nào, nó rất ít thay đổi, vì
vậy, phải được tôi luyện thật kỹ, thật
vững chắc – thật cứng. Kỹ năng cứng
– kỹ năng nghề nghiệp, thay đổi
nhanh, càng ngày càng nhanh hơn
nên phải rất mềm và luôn được điều
chỉnh thì mới không bị đẩy ra ngoài
lề cuộc sống.
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THAY ĐỔI
ĐẶC ĐIỂM CÁ TÍNH
ĐỂ LIÊN KẾT

MỘT TRONG NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT TRONG CÁ TÍNH NGƯỜI VIỆT KHI KINH DOANH, ĐÓ LÀ
KHÔNG THÍCH LIÊN KẾT VỚI NHAU. CÁC DOANH NHÂN CÓ THỂ CÙNG MỤC TIÊU LÀM GIÀU, NHƯNG
BẮT TAY VỚI NHAU ĐỂ CÓ THỂ TIẾN CÙNG TỚI MỤC TIÊU THÀNH CÔNG THÌ KHÔNG. SỰ KẾT NỐI LỎNG
LẺO GIỮA NHÂN TỐ CON NGƯỜI LÀM YẾU ĐI RẤT NHIỀU SỨC MẠNH VIỆT NAM.
Bài: MAI KA

qua được rào cản về quyền lợi và
quyền lực khi liên kết. Anh nào cũng
sợ đối tác giành quyền của mình, đối
tác được lợi còn mình thua thiệt. Do
đó, chúng ta bị đứt gãy khâu kết nối
và liên kết. Điều đó giải thích cho một
phần nguyên nhân khó hình thành
chuỗi cung ứng dệt may toàn diện
ở Việt Nam giữa các doanh nghiệp
hoạt động từ khâu đầu tới khâu cuối.
Chúng ta nhìn thấy vấn đề, nhưng
chưa giải quyết nổi.
LIÊN KẾT GỠ NÚT THẮT
KHÔNG THỂ KHÔNG LIÊN KẾT
Bắt đầu bằng việc so sánh với cơ chế
hoạt động của não bộ. Khả năng tư
duy mà mỗi cá nhân có được không
phải do các nơ-ron thần kinh mà do
mối liên kết giữa chúng. Khi chúng
ta càng suy nghĩ nhiều, động não
nhiều, tạo nên các xung động thần
kinh, khiến hình thành nên các mối
liên kết giữa các nơ – ron thần kinh.
Càng suy nghĩ, động não ác liệt, mối
liên kết này càng dày đặc, khiến hiệu
suất làm việc của não tăng cao. Nói
khác đi, là liên kết nơ – ron thần kinh
66 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

càng dày đặc, não tư duy càng hiệu
quả, ta càng trở nên thông minh hơn.
Cuộc cách mạng công nghiệp 3.0 với
sự phát triển của công cụ internet, là
cuộc cách mạng của sự kết nối giữa
người với người, liên kết doanh nghiệp
với doanh nghiệp, quốc gia với quốc
gia. Những con người, doanh nghiệp,
quốc gia thành công là do vận dụng
được sự kết nối, liên kết toàn cầu.
Khi cách mạng công nghiệp 4.0 ập
đến, với IoT, kết nối vạn vật và AI, trí
tuệ nhân tạo, thì con người thậm chí

Trong khi đó, “Bản tính khó dời”, người
Việt đa phần chưa thể thay đổi được
đặc điểm cá tính khó bắt tay liên kết,
vẫn dùng dằng ở 2.0, kể cả giới doanh
nhân, nên nếu chúng ta không kịp
thời thay đổi nhanh, sẽ bị bật ra khỏi
dòng chảy phát triển của thế giới.

Thực trạng hầu hết các doanh nghiệp
trong ngành dệt may nước ta (không
kể doanh nghiệp FDI) đều ở tầm vừa
và nhỏ, chỉ đếm trên đầu ngón tay vài
doanh nghiệp lớn đủ sức hình thành
chuỗi cung ứng nội bộ như Phong
Phú, Hanoisimex, Doximex, Dệt 8/3…
Do đó, nút thắt trong dệt-nhuộm hoàn
tất nhiều năm qua không gỡ nổi. Trong
tình hình cạnh tranh gay gắt trên thị
trường, và dòng dịch chuyển dệt may
toàn cầu, tất yếu DMVN phải hình
thành được chuỗi cung ứng toàn diện.

Điều cơ bản là chúng ta không vượt

Không còn cách nào khác và hay hơn là

kết nối với vật dụng, vật dụng kết nối
với vật dụng, và robot không chỉ để
làm việc tay chân mà có thể tư duy
thay người, thì sự kết nối, liên kết đã
tăng cấp độ lên tầm cao hơn.

các doanh nghiệp phải vượt qua chính
mình, thay đổi để bắt tay với nhau, liên
kết hình thành chuỗi cung ứng dệt may
toàn diện, cùng chia sẻ miếng bánh
dệt may minh bạch và hiệu quả. Chính
trong giai đoạn này, hoạt động kết nối,
liên kết giữa các doanh nghiệp trong
ngành, kể cả với doanh nghiệp FDI
và doanh nghiệp quốc tế 100% phải
được đặt vào nhiệm vụ trọng tâm. Có
như vậy, các doanh nghiệp mới có thể
tận dụng thời cơ dịch chuyển dòng
dệt may toàn cầu, cùng các hiệp định
thương mại tự do để phát triển nhảy
vọt, phát triển bền vững.
Khi đã liên kết chặt chẽ được với
nhau, các doanh nghiệp sẽ tận dụng
được sức mạnh chưa từng có, để
mạnh dạn đầu tư cải cách cơ bản về
nhân sự, thiết bị đáp ứng dòng chảy
4.0, hoạt động hài hòa, phù hợp
trong dòng chảy, thu về lợi nhuận
cho các bên liên kết. Và nút thắt
“định mệnh” kia cũng sẽ được gỡ ra
thuận lợi.
Liên kết, chính là sức mạnh mới của
doanh nghiệp dệt may để đủ sức
cạnh tranh trong cuộc chơi thế hệ 4.0.
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LỰA CHỌN
PHƯƠNG ÁN
XỬ LÝ RỦI RO

(*): Khẩu vị rủi ro là mức rủi ro mà một tổ chức/

- Xác định các phương án xử lý rủi ro;
- Đánh giá và lựa chọn các phương
án xử lý rủi ro;
- Chuẩn bị và triển khai kế hoạch
hành động giảm thiểu rủi ro.
3. Các phương pháp để xử lý rủi ro
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thường được sử dụng:
- Né tránh: Cân nhắc phương án dừng
hoạt động kinh doanh tạo ra rủi ro
nếu mức độ ảnh hưởng của rủi ro sau
khi áp dụng các nỗ lực giảm thiểu
khác vẫn ở mức không thể chấp nhận.
- Chấp nhận: phương án này được
cân nhắc khi chi phí giảm rủi ro lớn
hơn lợi ích tiềm năng; cần giám sát
thường xuyên và xây dựng kế hoạch
tài chính phù hợp để xử lý rủi ro.

- Giảm thiểu: Thực hiện các hoạt
động để giảm thiểu khả năng xảy
ra hoặc mức độ ảnh hưởng của rủi
ro, hoặc cả hai, phụ thuộc vào khẩu
vị rủi ro* và nguồn lực hiện tại. Việc
giảm thiểu được tiến hành thông
qua nâng cao các biện pháp kiểm
soát đang áp dụng hoặc triển khai
các kiểm soát mới.

Cao
3
Trung bình
2

Cao
Thấp

Lớn

Ảnh hưởng

Thấp

2. Phương pháp tiếp cận: Việc xử lý rủi
ro được xem như một quy trình lặp đi
lặp lại bao gồm các công việc sau:

Dưới đây là một số gợi ý về nội dung phương án xử lý rủi ro:

5. XỬ LÝ RỦI RO

Sơ đồ miêu tả vị trí bước công việc trong Quy trình Quản trị rủi ro theo ISO
31000:2009

3
4
Nghiêm
Rất
trọng nghiêm trọng

Không có mối quan
tâm lớn, được quản
lý bởi các quy trình
thông thường

Khả năng xảy ra

BƯỚC 5: XỬ LÝ RỦI RO

Các rủi ro
trọng yếu

Không – Các kiểm
soát đầy đủ

2
Trung
bình
Ảnh hưởng

Cao

4. ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Trưởng các bộ phận
có trách nhiệm theo
dõi và duy trì các
kiểm soát hiện tại

Ban Điều hành/
Trưởng các phòng
ban cần chú ý rà soát
thực hiện

Thấp

3. PHÂN TÍCH RỦI RO

Có – Các kiểm soát
đầy đủ

1. Mục tiêu của công tác xử lý rủi ro
là lựa chọn một hoặc nhiều phương
pháp giảm thiểu rủi ro. Sau khi triển
khai, các phương pháp này sẽ giúp
hình thành hoặc điều chỉnh hệ thống
kiểm soát của doanh nghiệp.

Yêu cầu Lãnh đạo
doanh nghiệp hành
động ngay lập tức

2. XÁC ĐỊNH RỦI RO

TRUYỀN THÔNG VÀ THAM VẤN

Bài: BAN QUẢN TRỊ RỦI RO
Tập đoàn Dệt May Việt Nam

1
Không
đáng kể

1. XÁC ĐỊNH BỐI CẢNH

GIÁM SÁT VÀ RÀ SOÁT

Bước tiếp theo của Quy trình
sẽ sử dụng kết quả của việc
xác định, đánh giá và phân tích
rủi ro của các bước trước để
đánh giá mức độ trọng yếu và
đưa ra hướng xử lý rủi ro. Cụ
thể như sau:

Thấp
1

Trong 2 số Tạp chí trước, Chúng
tôi đã giới thiệu với độc giả 4
bước đầu tiên của Quy trình
Quản trị rủi ro.

Khả năng xảy ra

Mức độ ưu tiên của việc thực hiện
phương án xử lý rủi ro thông qua
bản đồ rủi ro: Mức độ trọng yếu của
rủi ro đã được đánh giá xếp hạng
được đưa vào Bản đồ rủi ro theo cấp
độ ứng với các màu sắc (bước 3) sẽ
biểu thị trực quan cho phép Ban lãnh
đạo có cái nhìn tổng quan về rủi ro
và mức độ ưu tiên các phương án xử
lý rủi ro.

Rất cao
4

doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận

Khả năng xảy ra

Quy trình Quản trị rủi ro đang
áp dụng tại Tập đoàn Dệt May
Việt Nam cung cấp một phương
pháp có hệ thống bao gồm xác
định bối cảnh, xác định – phân
tích – đánh giá – xử lý rủi ro,
giám sát và truyền thông rủi ro
nhằm hỗ trợ việc ra quyết định
và xử lý kịp thời các rủi ro và cơ
hội khi phát sinh.

chia sẻ với bên thức ba với chi phí
chính là phần lợi nhuận bị mất.

BẢN TIN QUẢN TRỊ RỦI RO:

Thấp

Lớn

Ảnh hưởng

- Chuyển giao: chuyển ảnh hướng rủi
ro sang bên thứ ba, toàn bộ hoặc một
phận với mức phí nhất định; phần
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NÉ TRÁNH

• Từ bỏ mở rộng kinh doanh vào các khu vực đang có bất ổn chính
trị và xung đột để tránh rủi ro gián đoạn hoạt động kinh doanh và
tổn thất tài chính;
• Quyết định không tham gia vào các dự án kinh doanh có dòng
tiền bất ổn

CHẤP NHẬN

• Quyết định không thực hiện chi dự phòng cho các khoản thua lỗ
bởi chi phí dự phòng và khấu trừ vượt quá chi phí thay thế;
• Chấp nhận các rủi ro trong khả năng chịu đựng và giới hạn cho
phép.
• Đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ;

GIẢM THIỂU

• Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ để giảm thiểu khả năng
xảy ra hư hỏng hệ thống thông tin;
• Tái phân bổ nguồn lực tài chính giữa các đơn vị hoạt động kinh
doanh
• Hợp tác liên doanh với các đối tác khác;

CHUYỂN GIAO

• Thực hiện mua bảo hiểm để phòng tránh các tổn thất;
• Chia sẻ rủi ro thông qua thỏa thuận hợp đồng với khách hàng,
nhà cung cấp …

Chuẩn bị và triển khai kế hoạch
hành động:
Thực chất khi chúng ta làm tốt các
bước phân tích và đánh giá rủi ro, đặc
biệt là bước phân tích nguyên nhân
cốt lõi của rủi ro và đánh giá các kiểm
soát hiện hành sẽ giúp cho việc đưa
ra kế hoạch hành động được thực thi
và hiệu quả.

Lựa chọn phương án xử lý rủi ro:
Doanh nghiệp quyết định phương án
hoặc tập hợp nhiều phương án xử lý
rủi ro được xây dựng để làm giảm khả
năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng của
rủi ro xuống đến phạm vi chấp nhận
được. Nếu phương án đó chưa thể
giảm thiểu rủi ro xuống đến phạm vi
chấp nhận được, Doanh nghiệp cần
phải xem xét và sửa đổi phương án,
hoặc trong một số trường hợp, xem
xét lại phạm vi chấp nhận rủi ro đã
được xác định trước đó.
Khi đã lựa chọn phương án xử lý
rủi ro, doanh nghiệp cần xây dựng
kế hoạch hành động để triển khai
phương án đó. Tuy nhiên, chúng ta
cần phải nhận thức rằng sẽ luôn luôn
tồn tại rủi ro mặc dù đã áp dụng các
phương án xử lý, bởi vì không chỉ do
nguồn lực có hạn, mà còn do bất ổn
trong tương lai, và những hạn chế
vốn có trong mọi hoạt động.

Mục tiêu của kế hoạch hành động là
để tài liệu hóa cách thức triển khai
phương án xử lý rủi ro đã được lựa
chọn.
Kế hoạch hành động cần được tích
hợp với các quy trình quản trị trong
tổ chức và được thảo luận với các
bên liên quan.

Chức năng giám sát rủi ro

Xác định các tình huống yêu cầu giảm thiểu
rủi ro/phản hồi quản lý bổ sung;
Xây dựng và truyền đạt các chiến lược ứng
phó rủi ro;
Thực hiện các chiến lược ứng phó rủi ro;
Đánh giá tính hiệu quả của các chiến lược
ứng phó rủi ro và báo cáo tiến độ thực hiện.
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Cung cấp các khuyến nghị về hoạt động
quản lý bổ sung;
Giám sát kế hoạch hành động và báo cáo
về tình trạng thực hiện.

Mã
rủi ro

Diễn giải
rủi ro

BH-01

Cạnh tranh
về giá, chất
lượng dịch
vụ, thời gian
giao hàng

Mô tả kiểm soát

I. Về giá:
- Nhiều doanh nghiệp cùng sản xuất kinh
doanh một mặt hàng;
- Khách hàng luôn mong muốn giảm giá;
- Doanh nghiệp chưa tối ưu hóa trong tính
định mức nguyên phụ liệu;
- Năng suất còn thấp so với thị trường; doanh
nghiệp chưa linh hoạt trong chuyển đổi mặt
hàng;
- Đầu tư chiều sâu chưa đồng bộ ảnh hưởng
đến năng suất lao động;
- Chưa đa dạng nguồn cung cấp nguyên
phụ liệu dẫn đến giá nguyên phụ liệu hàng
FOB cao.

- Thiết lập qui trình công nghệ, tiêu chuẩn
chất lượng.
- Thường xuyên nghiên cứu đánh giá nhu cầu
thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh,
tìm sự khác biệt cho sản phẩm, tránh cạnh
tranh về giá và duy trì chất lượng sản phẩm.
- Cải tiến qui trình, máy móc thiết bị, công
nghệ
- Tuân thủ các quy tắc trong kinh doanh
- Làm việc với nhà máy tăng năng suất để có
giá CM tốt nhất
- Đàm phán với một số nhà cung cấp trong
nước giá ưu đãi cho các chương trình hàng
lớn
- Đàm phán với khách hàng giá tối ưu nhất
- Tìm kiếm đơn hàng và thị trường dự phòng
- Có nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau
- Luôn cập nhật thông tin từ người mua,
nước nhập khẩu.

II. Về chất lượng dịch vụ
- Chất lượng sản phẩm: Chất lượng nguyên
phụ liệu đầu vào chưa đảm bảo; Ý thức và tay
nghề của người lao động chưa đảm bảo.
- Chất lượng mẫu: Tay nghề của người may
mẫu chưa đảm bảo
- Thái độ phục vụ khách hàng: Chưa tốt, chưa
thực sự cầu thị trước các góp ý của khách
hàng.

1. Nhà máy đánh giá, thay thế các thiết bị cũ, đầu tư thiết bị hiện đại, đồng bộ để cải thiện năng
suất & chất lượng
2. Phòng kinh doanh may đào tạo, tìm hiểu về đặc tính, kết cấu và qui trình sản phẩm cho nhân
viên chào giá; Nắm rõ từng chủng loại sản phẩm để đàm phán giá hợp lý; Tìm kiếm những
nguồn hàng phù hợp với năng lực của nhà máy
Hội đồng quản trị và
Ban Điều hành

Thời gian
DN đưa ra thời
gian triển khai
cụ thể để thực
hiện và giám
sát thực hiện

12

Người thực
hiện
- Tổng giám
đốc
- Trưởng phòng
kinh doanh
- Giám đốc các
nhà máy

3. Phòng kinh doanh may tổ chức cung ứng tốt đồng bộ nguyên phụ liệu để tạo thuận lợi sản
xuất

Xác định các tình huống yêu cầu giảm
thiểu rủi ro/phản hồi quản lý bổ sung;

4. Lập kế hoạch nghiên cứu thị trường nguyên liệu/ thị trường kinh doanh nội địa, xuất khẩu/
Phối hợp với nhà máy chuyển nguyên liệu, điều chỉnh công nghệ sản xuất phù hợp với nguyên
liệu, có phương án chuyển đổi nhanh mà không bị ảnh hưởng đến chất lượng

Giám sát việc xây dựng và thực hiện các
chiến lược ứng phó rủi ro;

5. Tìm kiếm những khách hàng tiềm năng trong tương lai.

Đánh giá tính hiệu quả của các chiến
lược ứng phó rủi ro.

Rủi ro
thuần

Nguyên nhân cốt lõi

Kế hoạch hành động

Vai trò và trách nhiệm của các bên
trong việc xử lý rủi ro:

Chức năng kinh doanh và
hỗ trợ

Chúng tôi xin đưa ra một ví dụ về rủi ro cạnh tranh trên thị trường, với rủi ro
này thì các kế hoạch hành động để xử lý rủi ro sẽ như thế nào? Xin mời độc giả
xem nội dung dưới đây:

6. Quy hoạch và phân tích lợi thế cạnh tranh về loại sản phẩm; tiến hành đầu tư vào sản phẩm và
thông báo với phòng Kinh doanh để nhờ hỗ trợ
7. Ban hành Quy trình chào giá
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CÔ BÍ THƯ

“nặng lòng”

Nếu thiếu những kỹ năng này, thì dù
cho chuyên môn có giỏi nhưng cũng
chưa đủ để đáp ứng yêu cầu của các
doanh nghiệp và nhà tuyển dụng
trong công việc sau này.

VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN
Là đại diện duy nhất của
Trường Đại học Công
nghiệp Dệt May Hà Nội
(HTU) được nhận danh
hiệu “Thanh niên tiên
tiến làm theo lời Bác
tiêu biểu Khối Doanh
nghiệp Trung ương giai
đoạn 2014 – 2017”, bạn
Lê Thị Vân Anh – UV BCH
Đoàn Trường HTU, Phó
Bí thư liên chi đoàn, Bí
thư chi đoàn ĐHM4-K1
đã có những chia sẻ
thú vị xung quanh câu
chuyện sinh viên gắn
liền với công tác Đoàn.
Bài: HẢI DƯƠNG

T

ừng là “mọt sách” đúng
nghĩa với nhiều năm liền
là học sinh giỏi, bước vào
ngưỡng cửa đại học với
kiến thức mềm, kỹ năng
giao tiếp bị hạn chế, Vân Anh đã
mạnh dạn thử sức mình trong vai
trò Bí thư lớp và Phó Bí thư liên chi
Công nghệ May để dạn dĩ hơn, cũng
như có thêm nhiều trải nghiệm
trong cuộc đời sinh viên. Không chỉ
tham gia công tác Đoàn, Vân Anh
còn là gương mặt tiêu biểu của Đội
Thanh niên tình nguyện của trường
Đại học. Gương mặt xinh xắn, đôi
mắt long lanh ẩn dấu sau cặp kính
cận dày, ít ai nghĩ rằng cô gái nhỏ bé
ấy lại là một trong những ĐVTN tiêu
biểu của Trường ĐH Công nghiệp
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PV. Vân Anh có thể kể một số
thành tích bạn đã đạt được trong
thời gian công tác tại Đoàn trường
HTU không?
Trong thời gian hoạt động ở trường,
em rất vinh dự đạt được một số
thành tích về học tập cũng như công
tác Đoàn như:

Giấy khen vì đã tích cực tham gia trong cuộc thi “Nhận diện thương hiệu hàng Việt Nam
năm 2017” của Vân Anh

Đồng chí Nguyễn Xuân Thọ - Bí thư Đoàn Thanh niên Vinatex trao bằng khen cho Vân Anh

Dệt May Hà Nội. Bởi lẽ những công
việc liên quan đến công tác Đoàn
phần nhiều là do các bạn nam đảm
nhiệm vì sức vóc có phần nhỉnh
hơn. Đi sớm, về khuya với các hoạt
động của Đoàn trường mặc dù
không có kinh phí hỗ trợ, nhiều
định kiến cho rằng công việc ấy là
của những người “ăn cơm nhà vác
tù và hàng tổng”, nhưng Vân Anh
cho rằng tham gia công tác Đoàn
là một trong những lựa chọn đúng
đắn, không chỉ giúp em có thêm
tình cảm yêu mến từ bạn bè, thầy cô
mà còn giúp em trưởng thành hơn
trong giao tiếp, ứng xử.
Gặp Vân Anh trong buổi khai giảng
năm học 2018 – 2019, với vẻ bề ngoài
có phần rụt rè nhút nhát, nhưng khi
tiếp xúc với Vân Anh, tôi mới hiểu
ra sự lanh lợi, hoạt bát của Vân Anh
đã được tôi luyện trong môi trường
Đoàn TN như thế nào. Vân Anh không
chỉ là một hình mẫu của sức trẻ, nhiệt
huyết với nguyện vọng cống hiến

cho các hoạt động của tuổi trẻ, mà
cũng từ môi trường ấy đã giúp cô gái
yếu về kỹ năng mềm đã có những
bước trưởng thành theo thời gian, từ
đó giúp em vững bước trong công
việc sau này, nhất là lĩnh vực dệt may.
PV. Là đại diện duy nhất của trường
ĐH Công nghiệp Dệt May Hà Nội
vinh dự được nhận bằng khen của
Đoàn khối doanh nghiệp Trung
ương, cảm nghĩ của bạn thế nào?
Em cảm thấy vô cùng vinh dự và
tự hào khi những cố gắng, nỗ lực
của mình đã được ghi nhận và thấy
mình cần phải cố gắng nhiều hơn
nữa trong học tập, công tác Đoàn và
phong trào thanh niên để xứng đáng
với sự tin tưởng mà mọi người đã
dành cho mình.
PV. Tham gia các hoạt động của
Đoàn Thanh niên, theo bạn sinh
viên học hỏi được điều gì từ những
hoạt động trên?
Trước đây khi học cấp 3, bản thân em

luôn đặt mục tiêu duy nhất là học
tập mà chưa hiểu được về ý nghĩa
của công tác Đoàn. Khi bắt đầu bước
chân vào trường Đại học, em đã quyết
tâm là sẽ thay đổi để có thể tiến bộ
và hoàn thiện bản thân hơn. Khi tham
gia hoạt động Đoàn, trước tiên em và
các bạn sẽ được gặp gỡ và giao tiếp
với nhiều người mới, bạn mới. Điều
này sẽ giúp cho các bạn sinh viên
thích nghi tốt hơn với môi trường
sống, học hỏi được kinh nghiệm từ
các anh chị đi trước và tăng khả năng
giao tiếp với mọi người. Khi tham gia
tổ chức các chương trình, sự kiện,
các bạn sinh viên sẽ được học hỏi về
kỹ năng quan sát, cách tổ chức sắp
xếp công việc độc lập và đội nhóm,
cách ứng xử, sự tự tin, và khả năng
trình bày về một vấn đề nào đó, biết
hy sinh lợi ích của mình cho lợi ích
chung của tập thể… Tất cả những kỹ
năng trên đều rất quan trọng đối với
mỗi người trong cuộc sống.
PV. Bạn đã cân bằng giữa việc học
và hoạt động Đoàn như thế nào để
nhiều năm liền giữ vững danh hiệu
sinh viên tiên tiến?
Thời gian đầu khi mới vào trường,
không chỉ em mà tất cả các bạn sinh
viên khác cũng đều thấy rất “vất vả”.
Ở trường HTU, chúng em học không
chỉ là trên lý thuyết mà học để hiểu
biết thật và làm thật. Việc học tập
vô cùng nghiêm túc và yêu cầu của

giảng viên với sinh viên cũng rất cao
và tương đối khắt khe. Hơn nữa, tham
gia công tác Đoàn cũng đòi hỏi em
phải đầu tư thời gian và tâm huyết,
nhiều lúc em cũng cảm thấy rất nản
lòng. Nhưng sau đó em đã sắp xếp
và cân đối thời gian phù hợp hơn,
cũng như vận dụng được rất nhiều
điều mình học hỏi tiếp thu được khi
tham gia hoạt động Đoàn để giúp
cho việc học tập được tiến bộ hơn.
Em phải luôn tự nhắc nhở mình rằng,
việc học tập là quan trọng hàng đầu,
nhưng học tập không thôi là chưa đủ
để mình trở thành một con người có
ích, đáp ứng nhu cầu của một xã hội
năng động và phát triển. Hơn nữa,
các hoạt động Đoàn cũng đã giúp
em có thêm sự hứng thú, sáng tạo
trong học tập.
PV. Theo bạn, sinh viên trường
HTU khi tham gia công tác Đoàn
có giúp ích cho công việc sau này
trong lĩnh vực dệt may không?
Theo em, công tác Đoàn rất có ích cho
công việc sau này của mọi sinh viên
trong mọi lĩnh vực, và đặc biệt là lĩnh
vực dệt may lại càng có ý nghĩa quan
trọng hơn. Ngành Dệt May nước ta
đang ngày càng phát triển, kéo theo
đó là yêu cầu về nguồn nhân lực chất
lượng cao, không chỉ giỏi về chuyên
môn mà còn yêu cầu cao về kinh
nghiệm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng
quản lý, và các kỹ năng cần thiết khác.

- Đạt giải Nhất cuộc thi thuyết trình
Giới thiệu sách 2016-2017;
- Tham gia đội thi sinh viên nhận diện
thương hiệu Việt do Bộ Công Thương tổ
chức và đạt giải Nhất;
- Đạt giải Ba cuộc thi truyền thông HTU
- Mái trường tôi yêu;
- Giải Nhất Olympic môn xác suất
thống kê, giải Nhì Olympic Tin học;
- Đạt danh hiệu Sinh viên tiên tiến các
năm;
- Bằng khen “Thanh niên tiên tiến làm
theo lời Bác” Khối Doanh nghiệp TƯ.
PV. Nếu có lời khuyên cho các SV
mới vào trường, bạn có lời khuyên
gì đối với các bạn sinh viên trong
việc tham gia công tác Đoàn?
Nếu có thể thì em sẽ khuyên các
bạn sinh viên mới hãy nhiệt huyết
hơn đối với công tác Đoàn. Công tác
Đoàn không chỉ mang lại lợi ích cho
tập thể mà còn giúp ích rất nhiều
cho các bạn sinh viên. Giúp các bạn
hoàn thiện bản thân một cách toàn
diện hơn cả về chuyên môn lẫn kỹ
năng. Tuổi trẻ của các bạn sẽ có thêm
nhiều màu sắc, những trải nghiệm
thú vị và bổ ích, cuộc sống sẽ thêm
phần ý nghĩa hơn. Đừng vì một chút
lười biếng mà để thời thanh xuân của
mình trôi qua quá tẻ nhạt và lãng phí!
Cảm ơn Vân Anh về buổi trò
chuyện!
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THỜI TRANG & CUỘC SỐNG
QUY CHUẨN
Một thế giới sang trọng, bậc nhất
có nghĩa lý gì khi không có một
thước đo cụ thể? Sau khởi nguồn
thành công và tầm ảnh hưởng của
Worth lên nền thời trang Paris, đế
chế thời trang “độc quyền” này cần
những quy tắc hợp lý để những sản
phẩm thiết kế tương tự cũng được
công nhận. Theo đó, năm 1868, Le
Chambre Syndicale de la Haute
Couture (Nghiệp đoàn may đo cao
cấp) được sáng lập với vai trò là nhà
bảo vệ cho thời trang cao cấp. Năm
1945, bộ quy chuẩn của Le Chambre
Syndicale de la Haute Couture được
thiết lập. Để được chứng nhận là
Haute Couture, các nhà mốt phải đáp
ứng đủ 3 yêu cầu sau:
– Thiết kế theo đơn đặt hàng chuyên biệt;
– Có một xưởng may tại Paris với ít nhất
20 nghệ nhân lành nghề;
– Vào mỗi mùa mốt (tháng 1 và tháng
7), nhà mốt phải trình diễn một bộ sưu
tập với ít nhất 35 mẫu thiết kế dành cho
ban ngày và ban đêm.

THẾ GIỚI
THỜI TRANG

xa hoa và khốc liệt

Bài: TÚ LINH

Haute Couture được ví như “Giấc mộng vĩnh hằng” của phái
đẹp, là đại diện cho những gì xa hoa, hào nhoáng nhất trong
thế giới thời trang và là thước đo kỹ nghệ, tài năng, sự sáng
tạo của các thiên tài thiết kế.
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Những quy định nghiêm ngặt này
đã khiến số lượng nhà thiết kế dòng
Haute Couture giảm từ 106 vào năm
1946 xuống còn 20 người như ngày
hôm nay. Tuy nhiên, điều này cũng
góp phần giúp các nhà thiết kế còn
lại khẳng định được uy tín và tài năng
bậc nhất trong làng mốt thế giới.
GIÁ TRỊ
Có một chân lý được đưa ra rằng: “Giá
trị của những thiết kế Haute Couture
luôn luôn hợp lý”. Nghĩa là, muốn sở
hữu nhưng tuyệt tác này, người mua
phải chi một khoản tiền lớn, nhưng
giá trị về nghệ thuật, về vị thế nhận lại
được thì không gì so sánh được.
Một bộ Haute Coture cần ít nhất 20
người để hoàn thành trong trên dưới
700 giờ có giá bán cao gấp nhiều lần
so với đồ may thông thường. Đối với
Haute Couture mặc ban ngày, giá bán
sẽ ở khoảng 8.000 bảng Anh (hơn 290
triệu đồng). Trong khi đó, đồ mặc ban
đêm sẽ đắt hơn nữa. Nếu nhà mốt sử
dụng vải hiếm cùng các loại trang trí
làm từ vật liệu quý, giá bán của Haute
Couture có thể bị đội lên vài triệu bảng.

NHÂN CÔNG
Một chiếc váy Haute Couture đòi
hỏi nguồn nhân lực gồm hàng chục
nghệ nhân và ngốn đến 100 đến 700
giờ lao động để hoàn thành. Vì sao?
Những thiết kế này thường được
thực hiện hết sức tỉ mỉ trong một
khoảng thời gian dài dưới bàn tay
của những thợ thủ công lành nghề
nhất. Họ gắn bó hầu hết quãng đời
của mình với một nhà mốt duy nhất.
Theo tính toán, hiện có khoảng 2.200
thợ may tại Pháp đang ngày đêm
biến những bộ xiêm y từ giấy trắng
bước ra đời thực.
KHÁCH HÀNG
Chỉ dành cho số lượng khách hàng ít
ỏi – khoảng 2.000 cá nhân trên toàn
thế giới. Haute Couture không chỉ là
lời khẳng định bất dịch về đẳng cấp
mà còn giữ vai trò định hướng phong
cách thẩm mỹ trong ngành công
nghiệp thời trang không ngừng xoay
chuyển của thế giới.
Về phía khách hàng, công đoạn để
sở hữu một tác phẩm Haute Couture
cũng trải qua lắm kì công, phức tạp.
Để có được thiết kế hoàn hảo như ý,
khách hàng phải cất công đến Paris ít
nhất ba lần. Đầu tiên, các người thợ
sẽ lấy số đo và đích thân nhà thiết kế
sẽ đưa ra những mẫu vẽ và bàn thảo
chi tiết về sở thích cũng như các yếu
tố cần gia giảm cho tổng thể trang
phục. Khi khung váy được dựng lên,
họ lại cất công đến Paris chuyến nữa
để nhà thiết kế kiểm tra và chỉnh sửa.
Phải đến chuyến đi thứ ba, họ mới
thực sự được chạm vào chiếc váy
dành riêng cho mình.
Sự kì công của Haute Couture còn
thể hiện qua việc khách hàng phải
cam kết với nhãn hiệu không tự
ý sửa bất kì chi tiết nào trên trang
phục dù là nhỏ nhất. Những người
chơi Haute Couture từng tiết lộ rằng
không phải có tiền là sẽ có thiết kế
Haute Couture. Nhà mốt rất có thể sẽ
từ chối nếu thấy vị khách đó không
phù hợp. Luôn tuân phục những quy
tắc của Haute Couture vì đơn giản,
món thời trang cao cấp này sinh ra là
để tôn vinh chính bản thân họ.
Ngoài ra, khách hàng của Haute
Couture ngày nay còn có các buyer

(những người mua lại đồ cao cấp để
bán lại) từ Nga, Trung Quốc và Trung
Đông. Giá bán của các mẫu đồ có thể
bị đội lên sau nhiều năm nên họ sẽ
thu lại được một món hời không nhỏ
từ tay những người thích sưu tầm
Haute Couture.
NƠI GIỚI THIỆU
Các bộ sưu tập Haute Couture luôn
được ra mắt tại Paris. Karl Lagerfeld,
giám đốc sáng tạo của Chanel, cho
biết: “Hầu hết khách hàng thậm chí
còn không được ngắm bộ sưu tập mới
tại các salon. Họ chỉ được tận mắt nhìn
thấy chúng sau khi chọn mua một món
nào đó từ bộ sưu tập qua video chiếu
trên máy bay riêng”.
THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT
Theo Telegraph, những tên tuổi có
mặt chính thức trong danh sách nhà
mốt đạt chuẩn Haute Couture có
thể kể đến: Christian Dior, Valentino,
Elie Saab hay Jean-Paul Gaultier. Một
số hãng như Viktor & Rolf chỉ được
gọi là “thành viên thường trực” còn
Hervé Leroux và Zuhair Murad chỉ là
“khách mời”. Danh sách này thay đổi
hàng năm.
CHẤT LIỆU
Đối với Haute Couture, chỉ những
bộ cánh làm từ chất liệu tốt nhất từ
tay những nghệ nhân giỏi nhất mới
được chấp nhận. Có thể kể đến một
số chất liệu như: Vải lụa thượng hạng,
vải cashmere hiếm có, lông Lema, chỉ
thêu Lesage, vải Massaro cho giày và
Causse cho găng tay, ngay cả những
loại hạt đính kèm cũng phải được
nhập khẩu từ các nhà sản xuất hàng
đầu... Chất liệu càng tốt, độc và quý,
trang phục càng được chú ý.
LỢI NHUẬN
Các nhà mốt nhận được rất ít lợi
nhuận từ đồ Haute Couture. Chi phí
sản xuất khổng lồ cộng với lượng
khách hàng quá nhỏ (chỉ khoảng
2.000 người trên toàn thế giới) khiến
số lượng nhà mốt Haute Couture
giảm đi đáng kể trong 60 năm qua do
chịu lỗ quá nhiều. Tuy vậy, vẫn có một
số hãng vẫn cố trụ lại bởi đây là một
nguồn đầu tư lâu dài giúp quảng bá
thương hiệu đồng thời khiến khách
hàng chú ý hơn tới các bộ sưu tập
ứng dụng sau đó.
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DU LỊCH
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TIN TỨC & SỰ KIỆN
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