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Thân mến gửi các chị em!
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thay
mặt Ban lãnh đạo Tập đoàn, tôi xin
gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc
nhất tới tất cả các chị em đã và đang
công tác trong Tập đoàn Dệt May
Việt Nam, gửi lời chúc các chị em sức
khỏe, hạnh phúc, mãi đẹp trong con
mắt đồng nghiệp và người thân.
Trong những năm qua, được công tác
cùng các chị em trong Tập đoàn, tôi vô
cùng cảm kích trước sự nhẫn nại, lẳng
lặng cống hiến trí tuệ và tâm sức của
các chị em. Phụ nữ ngành Dệt May
có thế mạnh là cần cù, khéo léo, đảm
đang, tỉ mỉ, chu đáo, mặc dù ngoài
thời gian làm việc, luôn phải mang
những gánh nặng gia đình, con cái.
Nhờ thế mạnh này mà phụ nữ ngành
DMVN đã góp phần to lớn trong việc
đáp ứng yêu cầu chất lượng cao cho
sản phẩm dệt may xuất khẩu sang các
thị trường Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn
Quốc, Trung Quốc, ... Do đó, Tập đoàn
rất cần tiếp tục phát huy đặc điểm
“tính nữ” của chị em thành nét văn
hóa, thế mạnh riêng của Vinatex cũng
như ngành DMVN.
Chính lực lượng đông đảo chị em,
với thói quen làm tốt nhất việc của
mình, tận tâm đóng góp cho sự phát
triển của Tập đoàn Dệt May Việt Nam,
đã thúc đẩy tập thể chúng ta không
ngừng vươn tới những tầm cao,
thành tựu mới, mà cụ thể là thắng lợi
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của Tập đoàn trong hoạt động SXKD
năm 2018 vừa qua.

tiếp nối của Vinatex thừa hưởng và
tiếp tục phát triển tốt hơn.

Chúng tôi cũng vô cùng may mắn
khi được làm việc trong một tập thể
đông đảo chị em, chung tay gìn giữ
truyền thống yêu thương và đoàn
kết, chắt chiu vun đắp và trách nhiệm
với sứ mệnh chung, đóng góp quan
trọng vào sự phát triển bền vững của
Tập đoàn, tạo uy tín và dấu ấn đẹp
trong xã hội. Nét văn hóa ấy, đã trở
thành gen di truyền, để các thế hệ

Thay mặt nam giới trong Tập đoàn,
tôi chân thành chúc tập thể chị em
Vinatex sức khỏe, sắc đẹp và trong
năm nay hoạt động tốc độ hơn nữa,
dám vươn tay nắm lấy cơ hội phát triển
bản thân, không ngừng nâng cao giá
trị của mình để luôn được tỏa sáng.
LÊ TIẾN TRƯỜNG
Tổng Giám đốc Vinatex
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Trong không khí náo nức của Xuân, tháng Ba được chứng kiến
những điều đặc biệt, đó không chỉ là ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, đó
còn là ngày tôn vinh người lao động trong ngành DMVN, vốn hầu
hết là nữ, có thế mạnh là cần cù, khéo léo, đảm đang, tỉ mỉ, chu đáo.
Và đặc điểm “tính nữ” của chị em với thời gian, được phát triển thành
nét văn hóa, thế mạnh riêng của Vinatex cũng như ngành DMVN.

Thư chúc mừng của TGĐ Vinatex gửi toàn thể
CBCNV nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Tuy nhiên, số lượng cán bộ nữ giữ cương vị Lãnh đạo doanh nghiệp
đang dần “teo tóp” lại, nguyên nhân là vì đâu, nhất là trong thời đại
“nữ quyền” đang được tôn vinh ở hầu khắp mọi nơi trên thế giới. Là
bởi các chị em muốn lùi lại một bước, để còn giành thời gian chăm
lo cho tổ ấm gia đình, hay là bởi các chị em không dám đương đầu
với sóng gió thương trường?
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Phát triển thận trọng trong thị trường nhiều
âu lo
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Bà Phạm Nguyên Hạnh – Phó TGĐ Tập đoàn
Dệt May Việt Nam: Phụ nữ ngành Dệt May
luôn chịu thương, chịu khó

Bà Sheryl Sandberg – Giám đốc hoạt động (COO) của Facebook đã
phát hành cuốn sách Lean in (Dấn thân), trong đó bà có viết: “Thành
công và được yêu quý là hai yếu tố song hành đối với nam giới nhưng
lại ngược chiều nhau đối với nữ giới. Nếu một phụ nữ có năng lực, cô ấy
có vẻ như thiếu yếu tố dịu dàng. Nếu một phụ nữ tỏ ra dễ thương, người
ta lại đánh giá cô ấy dễ thương nhiều hơn là có năng lực”.
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ĐỖ QUẾ NGA
NHÂN VẬT ẢNH BÌA:

Văn phòng đại diện tại TP. HCM
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huệ - Q.1 - TP. HCM
Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hồng
Điện thoại: 028. 38244044, máy lẻ 131
Di động: 0989 112 553
Tòa soạn
Địa chỉ: 25 Bà Triệu - Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: 024. 38257700
Email: tttt@vinatex.com.vn
In tại: Công ty TNHH MTV In báo Hà Nội mới
GPHĐBC 439/GP-BTTTT-3/2012
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Tháng 3/2019
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Trong Tạp chí số tháng này, chúng tôi xin được giới thiệu bài phỏng
vấn bà Phạm Nguyên Hạnh – Phó Tổng Giám đốc Vinatex. Hi vọng
với những điều bà chia sẻ sẽ tiếp thêm ý chí và sức mạnh cho các
chị em, giúp các chị em mạnh dạn nắm lấy cơ hội khi được trao. Và
đặc biệt, nam giới cần ủng hộ nữ giới làm lãnh đạo, và quan trọng
hơn cả, phụ nữ rất cần sự ủng hộ của… phụ nữ!

SỐ

40

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 03/2019

Bản tin công nghệ Dệt May Thế giới
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THỊ TRƯỜNG SỢI ẤM LÊN NHƯNG
TIỀM TÀNG BẤT ỔN
Căn cứ vào số liệu thống kê xuất khẩu
sợi của Việt Nam theo từng quý trong
6 năm (Bảng 1) ta có thể thấy rằng,
trong hầu hết các năm, tỷ lệ xuất
khẩu sợi trong quý IV thường cao hơn
mức trung bình 03 quý đầu năm từ
4,7% đến gần 12%. Cá biệt trong năm
2015, xuất khẩu sợi quý IV bị giảm so
với mức trung bình 03 quý trước.

Đơn vị: Triệu USD

Ông Lê Tiến Trường - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam

PHÁT TRIỂN
THẬN TRỌNG
TRONG THỊ TRƯỜNG NHIỀU ÂU LO
Ngành DMVN đã đạt thắng lợi bất ngờ trong xuất khẩu năm 2018 với con số đẹp 36,2 tỷ USD.
Tuy nhiên, trong kết quả tốt đó vẫn ẩn chứa những bất ổn với nhiều lo lắng về ngành Sợi. Và
nguyên nhân của thị trường sợi đi xuống, ảnh hưởng nhiều nhất đến xuất khẩu sợi của
Việt Nam, là từ căng thẳng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Bài: LÊ TIẾN TRƯỜNG – Tổng Giám đốc Vinatex
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Quý IV

SS Quý IV
với TB 3 Quý
trước trong
năm (%)

Năm

Quý I

Quý II

Quý III

Trung bình 3
Quý I-II-III

2013

454.45

526.53

581.02

520.67

587.16

11.32

2014

548.43

627.35

707.57

627.78

658.65

4.69

2015

583.51

675.49

652.35

637.12

628.4

-1.39

2016

602.1

719.9

803

708.33

804

11.90

2017

779.7

893.08

957.22

876.67

963.26

8.99

2018

914.25

1077.5

1005.25

999.00

1028

2.82

Xuất khẩu Sợi Việt Nam theo Quý

Thực tế, trong quý IV năm 2018, tình
hình xuất khẩu sợi của Việt Nam vẫn
tăng với con số khiêm tốn 2,82%
so với mức trung bình 03 quý đầu
năm, đạt 1,028 tỷ USD. Tuy nhiên,
ngành Sợi lại bị thua lỗ dù tổng giá
trị xuất khẩu vẫn tăng. Trong khi giá
bông giảm ít, nhưng giá sợi lại sụt
“thê thảm”, dẫn đến các nhà sản xuất
sợi phải chấp nhận bán tại mức giá
thua thiệt. Thông thường trong sản
xuất kinh doanh sợi, chênh lệch giữa
giá nguyên liệu và giá sản phẩm
ở mức 01 USD/kg thì nhà sản xuất
mới có khả năng để duy trì sự sống

của doanh nghiệp, tuy nhiên, từ thời
điểm tháng 10/2018 cho tới tháng
01/2019, chênh lệch giữa giá nguyên
liệu bông và giá bán sợi chỉ còn 50-60
cent/kg. Do đó, các nhà sản xuất sợi
phải căng mình bù lỗ.
Kể từ thời điểm có chiến tranh
thương mại Mỹ - Trung, trải qua hơn
07 tháng, thị trường chứng kiến sự
suy giảm với nhiều âu lo. Trong số 250
tỷ USD hàng hóa Trung Quốc xuất
khẩu sang Mỹ có thể sẽ bị áp thuế
tới 25% có mặt hàng vải. Do đó, việc
Trung Quốc thận trọng, kìm hãm sản

(Nguồn: Hải quan VN)

xuất vải đã ảnh hưởng trực tiếp tới
ngành Sợi Việt Nam. Nhiều năm nay,
sợi Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang
thị trường Trung Quốc, nơi là công
xưởng sản xuất nguyên liệu vải lớn
nhất toàn cầu. Và hẳn nhiên, khi việc
áp thuế mới có nguy cơ xảy ra đối với
Trung Quốc, thì ngay lập tức ngành
Sợi Việt Nam bị ảnh hưởng.
Vào tháng 02/2019, sau một loạt các
cuộc đàm phán song phương giữa
Mỹ và Trung Quốc, Tổng thống Mỹ
Donald Trump tuyên bố đình chỉ các
khoản áp thuế mới đã từng dự kiến sẽ
DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM 7

TIN TỨC & SỰ KIỆN

cần bù lượng tồn kho, do đó, dự kiến
thị trường sợi sẽ có thời gian tăng
trưởng nhảy vọt sau khủng hoảng.
Điều quan trọng đối với các nhà sản
xuất sợi của Việt Nam, đó là cần có
giải pháp quản trị rủi ro hiệu quả, tiếp
tục “thắt lưng buộc bụng”, duy trì sản
xuất để tồn tại và vượt qua đáy của
khủng hoảng, và chờ đến thời cơ mới.
NGÀNH MAY TIẾP TỤC TĂNG
TRƯỞNG TỐT
Đối với ngành May trong năm qua, tình
hình đơn hàng tương đối tốt. Lý do là
bởi trong “thực đơn” áp thuế, chưa có
hàng may mặc, do đó khách hàng vẫn
tiếp tục đặt hàng bình thường ở Việt
Nam và cả Trung Quốc. Và trong trường
hợp hàng may mặc Trung Quốc có bị
áp thuế, thì có khả năng một phần đơn
hàng sẽ dịch chuyển sang Việt Nam.
Mặt khác, các mặt hàng may xuất khẩu
đi các thị trường khác nằm ngoài cuộc
chiến thương mại Mỹ - Trung cũng ít
ảnh hưởng.

có hiệu lực ngày 01/3/2019, dẫn đến
việc thị trường sợi lại ấm lên trong
ngắn hạn. Trong tháng 12/2018 và
tháng 01/2019, ngành Sợi Việt Nam
phải chấp nhận giá sợi chìm ở mức
đáy (giá bông là 2,1 USD/kg và giá
sợi trung bình chỉ đạt 2,6 USD/kg) để
duy trì sản xuất, ổn định đời sống cho
công nhân và giữ chân khách hàng,
thì đến tháng 02/2019, biên độ giá
giữa bông và sợi là 1,9 USD (bông)
– 2,8 USD (sợi). Như vậy độ chênh
đã đạt đến gần 01 USD, mức chênh
chấp nhận được cho ngành Sợi!
Mức giá sợi tăng từ 5% trở lên đã
khiến thị trường sợi sôi động hơn.
Tuy nhiên do Tổng thống Donald
Trump cũng không đưa ra thời hạn
mới cho việc áp thuế, nên độ ấm của
thị trường có bền hay không lại phụ
thuộc vào kết quả đàm phán mới
giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình,
dự kiến diễn ra cuối tháng 3/2019 tại
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Mỹ. Vì vậy, thách thức lớn của ngành
Sợi Việt Nam vẫn còn đó, và trong
năm 2019, các nhà sản xuất vẫn phải
tiếp tục đi thăng bằng trên dây, khi
vừa phải duy trì sản xuất, vừa giữ
chân khách hàng, và chờ đợi bóng
đen của cuộc chiến thương mại Mỹ
- Trung sớm qua đi.

nhau theo một phương thức và luật
chơi được điều chỉnh mới, cũng như
tất cả đều sẽ cố gắng xoay sở để có
phần của mình. Và cũng cần xét đến
một đặc điểm trong quy mô sản xuất
nguyên liệu cho ngành Dệt May của
Trung Quốc, đó là họ đã đạt đến mức
độ “too big to fail” (quá lớn để sụp đổ).

Trước tình hình hiện nay, bản thân thị
trường Việt Nam chưa thể tự mình
tiêu thụ số lượng sợi mà ngành Sợi
có thể sản xuất trong quy mô và
năng lực hiện tại. Hơn nữa, chúng
ta cần có cái nhìn tỉnh táo đối với
ngành nguyên liệu. Trong chuỗi
cung ứng toàn cầu, sẽ không thể có
câu chuyện một ai đó tách ra làm
một mình tất cả. Khi căng thẳng Mỹ Trung xảy ra, tất nhiên Việt Nam cũng
như những nhà cung ứng khác trong
chuỗi sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng tất cả
các nhà cung ứng, cuối cùng vẫn cần
đến dịch vụ của nhau, và kết nối với

Bên cạnh đó, theo quy luật thị trường,
khi sản xuất chạm đáy, thì chu kỳ tiếp
theo sẽ là một cuộc phát triển bùng
nổ mới. Khi bóng đen của cuộc chiến
thương mại qua đi, thì thị trường có
thể sẽ chứng kiến nhu cầu bùng phát
trong vòng 3-4 tháng, để bù sản xuất
và bù tồn kho. Bởi lẽ, trong khi thị
trường xuống đáy, các nhà sản xuất
vải có xu hướng đẩy hết hàng tồn
kho ra để sản xuất, phòng ngừa rủi ro.
Đến khi thị trường có dấu hiệu phục
hồi, nhu cầu trở lại mức bình thường,
thì họ không chỉ cần đến lượng sợi
để sản xuất phục vụ nhu cầu, mà còn

Hiện nay, đơn hàng đến với các
doanh nghiệp may Việt Nam đang
ổn định theo chiều hướng có tăng
trưởng từ 8-10% so với cùng kỳ năm
2018. Nhiều doanh nghiệp đã có đủ
đơn hàng sản xuất tới quý II, quý
III/2019.
Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận
rằng, khi kịch bản xấu xảy ra, đó là
Mỹ thực hiện áp thuế đối với Trung
Quốc thì chúng ta cần lường trước
phản ứng của Trung Quốc với tình
hình đó. Khả năng Trung Quốc cũng
tăng thuế mặt hàng nguyên liệu sẽ
ảnh hưởng tới ngành may nước ta.
Đơn cử trường hợp Trung Quốc tăng
thuế 10% nguyên liệu vải xuất khẩu,
thì đương nhiên các nhà sản xuất từ
Việt Nam và các nhà mua đặt hàng
ở Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng trực
tiếp. Theo lẽ thông thường, họ cần
chia sẻ với nhau rủi ro này, ví dụ bên
mua chịu 5%, bên sản xuất chịu 5%.
Hệ quả tiếp theo là ngành May tiếp
tục căng thẳng khi biên lợi nhuận
thu hẹp, trong lúc chi phí sản xuất lại
tăng lên. Trong chuỗi cung ứng toàn
cầu, không ai muốn có chiến tranh

thương mại Mỹ - Trung, bởi tình hình
căng thẳng khiến các bên tham gia
chuỗi đều có xáo trộn trong kinh
doanh, và phải gồng mình chịu đựng
thiệt hại.
Bên cạnh đó, ngành May của Việt
Nam cũng đang đối diện với thách
thức giá nhân công cao hơn đa số
đối thủ cạnh tranh. Nếu như trước
kia, chúng ta có lợi thế giá nhân công
thấp, và đơn hàng đổ về Việt Nam, thì
nay, với mức lương công nhân may
Việt Nam trung bình đạt 300 USD/
tháng, cao thứ hai (chỉ đứng sau
Trung Quốc) trong nhóm 10 nước
xuất khẩu lớn nhất trong ngành may
mặc xuất khẩu sẽ khiến các doanh
nghiệp may vất vả hơn trong bài toán
quản lý, cạnh tranh. Muốn trụ vững và
phát triển, doanh nghiệp ngành May
buộc phải tập trung vào 03 điều quan
trọng, đó là: Tăng năng suất; Đầu tư
dần cho tự động hóa để giảm nhân
công; Chọn đơn hàng cao cấp, hàng
kỹ, có giá gia công cao, dựa vào lợi
thế tay nghề công nhân kỹ thuật cao

của chúng ta. Với 03 trọng tâm này,
hiện nay các doanh nghiệp may Việt
Nam vẫn đang ở trong tầm kiểm soát
tốt. Không những vậy, điều kiện sản
xuất xanh - sạch, đảm bảo các yếu
tố an toàn môi trường, an sinh xã hội
cũng là một lợi thế của ngành May
Việt Nam, để các nhà mua lựa chọn.
Với hai mũi nhọn trong xuất khẩu
của ngành DMVN là Sợi và May, trong
năm 2019 ngành Sợi sẽ phải trực
diện “chiến đấu” trong một mặt trận
khó khăn hơn so với ngành May. Khả
năng tăng trưởng của ngành Sợi là
chưa rõ ràng, bởi còn phụ thuộc vào
độ ấm, lạnh của thị trường, nhất là
cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.
Tuy nhiên, về tổng lượng xuất khẩu
của cả hai ngành năm nay so với
năm 2018 có thể vẫn tăng trưởng
như dự kiến, từ 8-10%. Và bài học mà
ngành DMVN rút ra cho mình trong
tình hình này, đó là sự phát triển thận
trọng, linh hoạt các giải pháp khi có
biến động, bảo toàn lực lượng để
bước đi đường dài.

Điều kiện sản xuất
xanh - sạch, đảm
bảo các yếu tố an
toàn môi trường,
an sinh xã hội cũng
là một lợi thế của
ngành May Việt
Nam, để các nhà
mua lựa chọn
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ể hiểu hơn về những
khó khăn của người
phụ nữ ngành Dệt
May trong việc vừa
đảm nhiệm công việc,
lại phải chu toàn cuộc sống gia đình.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ
nữ 8/3, PV Tạp chí Dệt May và Thời
trang Việt Nam đã có buổi trò chuyện
với bà Phạm Nguyên Hạnh để lắng
nghe những chia sẻ rất thật của bà.

Là một ngành sử dụng lao
động chủ yếu là nữ, ngành
Dệt May Việt Nam vẫn có
những “nữ tướng” thành
công với nghề và bà Phạm
Nguyên Hạnh – Phó Tổng
Giám đốc Tập đoàn Dệt
May Việt Nam (Vinatex) là
một đại diện tiêu biểu cho
các “nữ tướng” của Vinatex.

Được biết, trước khi về Tập đoàn
Dệt May Việt Nam công tác, bà
đã trải qua nhiều công việc khác
nhau. Vậy bà có thể kể “cơ duyên”
nào dẫn đến việc trên không,
thưa bà?
Tôi nghĩ, đây là một quá trình tương
đối dài. Trước đây, tôi học chuyên
ngành Tài chính tại Đại học Tài
chính – Kế toán (nay là Học viện Tài
chính), sau đó ra trường tôi được
Nhà trường giữ lại giảng dạy. Sau khi
lập gia đình, tôi chuyển công tác về
Sở Tài chính Quảng Ninh trong một
thời gian. Sau khi rời vị trí công tác
tại Sở Tài chính, tôi chuyển sang làm
Kế toán trưởng, rồi được bổ nhiệm
vị trí Phó Tổng Giám đốc của Tổng
Công ty Đức Giang - CTCP.

Thực hiện: QUANG NAM

Bà Phạm Nguyên Hạnh – Phó TGĐ Tập đoàn Dệt May Việt Nam:

PHỤ NỮ NGÀNH DỆT MAY

LUÔN CHỊU THƯƠNG,
CHỊU KHÓ
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Năm 2001, tôi được Lãnh đạo Tập
đoàn điều chuyển lên làm Trưởng
Ban Tài chính của Tập đoàn. Đảm
đương qua nhiều công việc như Kế
toán Trưởng, Giám đốc Điều hành và
giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc cho đến
ngày nay. Mặc dù quá trình diễn ra
tương đối dài, nhưng công việc chính
vẫn gắn bó với lĩnh vực tài chính.
Trong quá trình gắn bó với Vinatex,
ấn tượng nhất của bà với Tập đoàn
là gì, thưa bà?
Riêng với Vinatex, mặc dù thời gian
tôi gắn bó không phải là dài nhất
so với một số người hiện còn công
tác, nhưng được điều chuyển về làm
Trưởng Ban Tài chính, trong Ban đại
đa số là nữ, trong khi đó các đồng chí
Lãnh đạo từ trước đến nay đại đa số
là nam giới, trong một môi trường
làm việc như thế, với những người
lãnh đạo hiểu biết, có học hàm, học
vị đầy đủ, các anh luôn có những “ưu

Chân dung bà Phạm Nguyên Hạnh – Đại diện tiêu biểu cho các “nữ tướng” của Vinatex

tiên” dành cho phụ nữ. Không chỉ là
có thái độ nâng niu hơn, nhẹ nhàng
hơn, mà còn tạo những điều kiện
cho tôi và anh chị em trong Ban làm
việc. Minh chứng là, trong các cuộc
họp các anh có thể to tiếng đôi chút,
nhưng khi có tiếng nói phụ nữ cũng
làm dịu đi căng thẳng.
Với tôi, ấn tượng nhất không phải là
mình nói kiểu “đãi môi”, mà chính vì
có chút ưu ái như vậy, môi trường
làm việc dành cho phụ nữ như tôi
nói riêng và các chị em trong cơ
quan nói chung luôn có những quan
tâm đặc biệt thân tình. Gắn bó với
Vinatex từ năm 2001, là một quãng
thời gian đủ lâu để tôi hiểu được
rằng đây là mảnh đất có thể dụng
võ, có thể phát huy hết khả năng của
mình. Thêm nữa, ở Vinatex có khác
hơn với các doanh nghiệp thành
viên. Bởi vị trí của Vinatex là cấp trung
tâm, điều hành, lãnh đạo các doanh
nghiệp thành viên để bảo toàn vốn
Nhà nước, nên tầm hiểu biết của con
người so với con người được nâng
cao hơn. Với những người đã được
đào tạo bài bản, khi vào Vinatex sẽ
cảm thấy yêu mến, gắn bó và muốn
làm việc lâu dài. Nói như thế không
có nghĩa là ở doanh nghiệp không
phải không có môi trường làm việc,
bởi môi trường doanh nghiệp và môi
trường Tập đoàn sẽ có những điểm
khác nhau. Ở doanh nghiệp, có từ
công nhân cho đến lãnh đạo, chính

vì thế phải học cách để làm sao dung
hòa được từ cấp thấp nhất cho đến
cao nhất. Thậm chí có những người
nhận thức, văn hóa chỉ ở mức trung
bình, nhưng đối với môi trường Tập
đoàn những người làm việc đã được
nâng lên ở mức cao hơn. Nếu như các
bạn ham học hỏi, muốn phấn đấu,
đây đúng là một môi trường có thể
gắn bó lâu dài.
Là một người phụ nữ, lại đảm nhiệm
vị trí tương đối cao tại Vinatex, bà
có gặp khó khăn hay trở ngại gì
không việc vừa lo công việc cơ
quan lẫn gia đình?
Nói là không thì chưa hẳn đã đúng.
Bởi lẽ, đã là phụ nữ không phải chỉ
gánh trên vai mỗi công việc mà còn
cả gia đình, từ chồng, con và xa hơn
nữa là cháu. Nhưng với phụ nữ, quỹ
thời gian so với đàn ông đều như
nhau, do đó cần phải sắp xếp khoảng
thời gian làm sao cho thật hợp lý.
Hiện nay, dù đã có những phương
tiện để làm giảm gánh nặng đi phần
nào, ví dụ như người giúp việc, xe
đưa đón học sinh để giảm một phần
gánh nặng cho phụ huynh, hay ăn
bán trú… điều đó có thể giúp người
phụ nữ lo toan cuộc sống dễ dàng
hơn so với trước đây.
Tôi nhớ lại khoảng thời gian làm việc
tại May Đức Giang, có lẽ với tôi và
nhiều người đây là khoảng thời gian
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tương đối vất vả, bởi bỏ ra rất nhiều
công sức và thời gian. Thời gian đó
con của tôi còn tương đối nhỏ, phải
đi lại từ nhà sang Long Biên (địa chỉ
công ty – PV), có những hôm 6 – 7
giờ tối mới về tới nhà, lại tranh thủ
đi học thêm. Nhìn lại quá trình ấy,
không ai có thể phủ nhận những
vất vả, áp lực, nhưng chính từ những
điều ấy có tạo ra cho mình niềm tin,
mục đích vươn tới hay không? Để
từ đó, chiêm nghiệm ra được rằng,
những khó khăn ấy chỉ là một phần
nhỏ cho những kết quả mang lại.
Theo tôi, một người phụ nữ cần biết
dung hòa tất cả những điều đó, để
làm sao được hòa thuận, hạnh phúc
trong gia đình, nhưng công việc vẫn
phải hoàn thành. Quan điểm của tôi
khi người phụ nữ lên lãnh đạo, không
có nghĩa là cô ấy/chị ấy có trình độ
thấp hơn một người nam giới, mà
phải có sự bình đẳng. Nếu như hài
hòa được hai yếu tố đó, cộng với khả
năng đáp ứng được công việc, phụ
nữ đều có khả năng đạt được điều
mình mong muốn. Riêng bản thân
tôi, nhìn lại tôi đã dung hòa được cả
hai, vừa có một gia đình trọn vẹn, vừa
có công việc, vị trí mình mong muốn.
Vậy bà đánh giá thế nào về những
nữ lãnh đạo nói riêng và phụ nữ
của ngành Dệt May nói chung?
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Theo tôi, những người phụ nữ đang
giữ vị trí chủ chốt của Tập đoàn và
các đơn vị thành viên đều xứng đáng
với vị trí của họ. Không phải nghiễm
nhiên mà có thể lãnh đạo cả một tập
thể, trong đó có rất nhiều đàn ông.
Một người đàn ông có thể lãnh đạo
một tập thể là nữ rất dễ, nhưng một
phụ nữ mà lãnh đạo cả giới đàn ông
không hề dễ chút nào. Bởi người đàn
ông họ luôn có một chút gì đó bản
tính khó khuất phục. Nhưng với phụ
nữ, họ là những người cam chịu và
chấp nhận sự lãnh đạo của người
khác. Thế nhưng, với những người
phụ nữ họ đã đứng được ở vị trí lãnh
đạo, chứng tỏ họ đã chứng minh
được năng lực của mình.
Tiếp xúc với những “nữ tướng” của
ngành Dệt May, tôi thấy họ đều là
những người có tài ăn nói. Không
chỉ khúc triết, rành mạch, mà còn có
trí tuệ, bản lĩnh, có thể truyền được
cảm hứng cho người khác, chính vì
thế tính thuyết phục với họ tương
đối cao. Với những nữ lãnh đạo ấy,
không chỉ có được những thành
công đối với doanh nghiệp, mà họ
còn đạt được những kỳ vọng của
Lãnh đạo Tập đoàn. Có những người
chỉ trưởng thành từ công nhân,
nhưng không vì thế mà họ có thể đi
lên, mà thay vào đó là cả quá trình
học tập, phấn đấu, thu nạp kiến thức

chuyên môn, thậm chí từ chỗ không
biết ngoại ngữ có thể giao tiếp trôi
chảy, khiến nhiều người phải “tâm
phục khẩu phục”.
Với những thành công đã đạt được,
bà có lời khuyên hay “bí kíp” gì dành
cho phụ nữ ngành Dệt May để có thể
đảm nhiệm tốt công việc, lại có thể
làm “tròn vai” trong gia đình?
Tôi cho rằng không có bí quyết gì
đâu, bởi ngay từ bản chất của người
phụ nữ nói chung và phụ nữ ngành
Dệt May nói riêng đã là “chịu thương,
chịu khó”. Nếu có một lời với chị em
phụ nữ ngành Dệt May, tôi chỉ nhấn
mạnh rằng mọi người có thể phấn
đấu bình đẳng với nam giới, bằng
chính trí tuệ, nhận thức, tình thương
yêu của mình. Còn đừng bao giờ nghĩ
rằng mình có thể thăng tiến bởi vì
mình là phụ nữ. Trong thực tế, có được
ưu ái của nam giới hay không thì bao
giờ cũng có, tự người nam giới họ sẽ
hiểu và nâng niu. Kể cả trong việc dạy
con, tôi luôn dạy rằng là phụ nữ chỉ
nên tận dụng những gì mình có, đó
là đức tính, tri thức của mình. Nhưng
để đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, điều đó
không hề dễ dàng.
Chân thành cảm ơn bà về buổi trò
chuyện!

NÂNG CAO
NĂNG SUẤT
VÀ HIỆU QUẢ
TRÊN CHUYỀN MAY
SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC LÀ MỘT QUY TRÌNH KHÁ PHỨC TẠP BỞI CÓ NHIỀU HOẠT ĐỘNG CẦN PHỐI
KẾT HỢP TRONG MỘT NHÀ MÁY MAY NÓI CHUNG VÀ TRÊN CHUYỀN MAY NÓI RIÊNG. HƠN THẾ NỮA,
NĂNG SUẤT GIỮA CÁC CÔNG NHÂN THƯỜNG KHÔNG GIỐNG NHAU. BƯỚC ĐẦU TIÊN ĐỂ CẢI THIỆN
NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM LÀ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC,
SAU ĐÓ CẮT GIẢM CHÚNG ĐẾN MỨC THẤP NHẤT CÓ THỂ ĐỂ ĐẠT CÁC TIÊU CHUẨN VỀ CHẤT LƯỢNG
CŨNG NHƯ NĂNG SUẤT TRÊN MỘT CHUYỀN MAY.

Bài: AN AN
(Theo International Journal on Textile Engineering and Processes số T1/2018)
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Phương pháp: Có nhiều công cụ
phân tích để quyết định thời gian cần
thiết để thực hiện một thao tác sản
xuất đơn và tổng sản lượng được cung
cấp bởi mỗi chuyền trong một khoảng
thời gian xác định. Những công cụ
thường được thực hiện đó là nghiên
cứu thời gian và chuyển động, nghiên
cứu công việc, mục tiêu được phân bổ
cho từng đơn vị sản xuất, sử dụng hồ
sơ hiệu suất trong quá khứ và phương
pháp được áp dụng để sản xuất.
Những công cụ này đưa ra mô phỏng
thời gian gần đúng để thực hiện một
công việc đòi hỏi kỹ năng. Trong phạm
vi nghiên cứu này 03 công cụ đánh giá
được sử dụng đến, đó là:

N

hư chúng ta biết, các
điều kiện môi trường
kinh doanh thay đổi rất
nhanh, do đó việc tập
trung đầu tư và thiết lập
hệ thống kiểm soát ngay từ ban đầu
càng trở nên quan trọng hơn khi mức
độ cạnh tranh trong ngành may ngày
càng cao. Năng suất được đánh giá
bằng các mục tiêu đã đặt ra trước đó
có được hoàn thành hay không, dựa
trên nền tảng mối quan hệ giữa đầu
vào và đầu ra. Người quản lý có trách
nhiệm tối ưu hóa lưu lượng, sử dụng
nhân viên và máy móc trên chuyền.
Kỹ thuật phân tích chế độ thất bại và
hiệu ứng (FMEA) là một trong những
công cụ hiệu quả giúp ngăn ngừa,
xác định, kiểm soát và loại bỏ các lỗi
có thể xảy ra trong sản xuất ngành
may mặc. Kỹ thuật này liên quan đến
việc phân tích, kiểm tra càng nhiều
càng hữu ích các yếu tố, thành phần,
tổ hợp, cũng như hệ thống sản xuất
nhánh nhằm xác định nguyên nhân
gây cản trở năng suất cũng như tầm
ảnh hưởng của chúng, để từ đó có
thể cải thiện năng suất bằng cách
sử dụng các kỹ thuật tối ưu hóa dựa
trên phương án giả định. Kỹ thuật này
giảm thiểu tối đa lỗi sản phẩm, tránh
chỉnh sửa và giảm giá thành sản xuất
trong ngành công nghiệp may mặc.
Nghiên cứu thời gian cũng là công
cụ vững chắc được sử dụng để cân
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bằng chuyền, cũng như giải quyết
các nút thắt cổ chai trong sản xuất
ngành may mặc. Nghiên cứu thời
gian là một công cụ rất hữu ích nhằm
cải thiện tình hình sản xuất hiện tại và
nâng cao năng suất trên chuyền.
Kỹ thuật công nghiệp là một yếu tố
khác trong ngành may mặc để nâng
cấp tính chất công việc và phương
pháp làm việc. Việc sử dụng các kỹ
thuật IE (Kỹ thuật công nghiệp) trong
một nhà máy may, ví dụ như phương
pháp kỹ thuật, nghiên cứu công việc,
nghiên cứu năng lực, lập kế hoạch
chuyền và các hệ thống quản lý hoạt
động khác giúp đảm bảo thời gian
giao hàng để đạt lợi nhuận tối ưu.
Ngày nay, khi nhu cầu khách hàng
và xu hướng thị trường thay đổi khá
nhanh chóng, ngành công nghiệp
may mặc toàn cầu đối mặt với 03 khó
khăn chính: sự bất ổn thương mại
toàn cầu, sự trồi sụt tỷ giá hối đoái
và giá năng lượng tăng cao. Hiện
tại, các kế hoạch và chiến thuật mới
được đưa ra và xây dựng, các nhà
máy đặt mục tiêu tập trung vào chất
lượng sản phẩm thay vì khối lượng
sản phẩm. Ví dụ, một hệ thống kiểm
tra thông minh, bao gồm 03 thành
phần, cụ thể là hệ thống móc treo
thông minh, hệ thống phân loại sản
phẩm lỗi thông minh, hệ thống nhận
biết sản phẩm lỗi do mầu sắc không
đồng đều đã dần được áp dụng

trong một số nhà máy dệt may.
ÁP DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH
TRONG TÌNH HUỐNG THỰC
Doanh nghiệp: công ty Pratibha
Syntex Pvt. Ltd. Pithampur, Indore,
Ấn Độ. Pratibha là một công ty lớn
sản xuất may mặc tại Ấn Độ với năng
lực 60 triệu sản phẩm may mặc/năm
chuyên cung cấp hàng may mặc, đồ
ngủ cho 20 thương hiệu nổi tiếng thế
giới. Công ty thành lập năm 1997 và
có hơn 10 ngàn công nhân.
Trong bài này, người khảo sát đã
quan sát nhiều lần hoạt động của các
chuyền may áo phông và quần của
công ty Pratibha để nắm được tình
hình sản xuất, từ đó đề xuất những
phương pháp như nghiên cứu thời
gian, áp dụng quản lý thông qua quan
sát trực quan và quản lý tiêu chuẩn
chất lượng để cải thiện sản xuất và
năng suất. Công nghệ sản xuất thực
của một hệ thống chuyền chỉ là một
nhân tố để cải thiện chất lượng. Tùy
chỉnh hàng loạt (MC) (sự kết hợp giữa
sản xuất hàng loạt và tùy chỉnh) là
giải pháp tối ưu giải quyết các vấn đề
trong sản xuất dệt may và có tương
quan đến cải thiện năng suất.
Đối tượng: Chuyền sản xuất áo
phông và quần, sử dụng vải thun tổ
ong Waffe chất liệu PE và Cotton, với
GSM 185 g/m2.

1. Quản lý trực quan: cung cấp các
thông tin hiện tại cho cả công nhân
và nhà quản lý theo dạng mục tiêu
cần đạt được ở những vị trí công việc
khác nhau một cách rõ ràng nhất.
2. Tiêu chuẩn công việc: Các tiêu
chuẩn công việc được nhà quản lý
lập ra nhằm xác định cách tốt nhất để
thực hiện một công việc và nó là tập
hợp các chính sách, quy tắc, chỉ thị
hỗ trợ nhân viên thực hiện công việc
của họ mà không mắc lỗi, cũng như
cho phép nhà quản lý giảm thiểu sự
biến động của sản phẩm đầu ra, chất
lượng, công việc đang tiến hành và
chi phí. Ba thành phần của một công
việc được tiêu chuẩn hóa là thời gian,
trình tự công việc và tiến độ công
việc đạt chuẩn. Các bước quan trọng
trong việc đặt ra các tiêu chuẩn công
việc: (1) Xác định các vấn đề trong
quy trình sản xuất, (2) Thực hiện các
hành động khắc phục để cải thiện
quy trình, (3) Thực hiện và duy trì quy
trình. Giá trị phút tiêu chuẩn (SAM) là
thời gian tiêu chuẩn để hoàn thành
bất kỳ nhiệm vụ nhất định.
3. Nghiên cứu thời gian: Bài toán
quan trọng nhất mà các nhà sản xuất
và quản lý hàng may mặc cần giải
đó là sản xuất hàng may mặc đúng
chất lượng theo nhu cầu của khách
hàng với thời gian nhanh nhất gắn
với hiệu quả về chi phí. Trong nghiên
cứu thời gian, năng suất cho mỗi một
công đoạn được đo bằng Giá trị phút
chuẩn (SMV). Lấy mẫu ngẫu nhiên
được sử dụng cho phân tích này.

Triển khai thực tế: Người nghiên
cứu đã quan sát toàn chuyền và các
công đoạn sản xuất trong thời gian
15 ngày để mô phỏng các vấn đề sản
xuất. Đối với nghiên cứu này, tác giả
đã sử dụng đồng hồ bấm giờ để đo
hiệu suất của từng công đoạn. Thời
gian mà nhà quản lý yêu cầu công
nhân thực hiện cho từng công đoạn
sản xuất cũng đã được ghi lại. Tên
từng công nhân, máy móc sử dụng
cũng được ghi chép.

khoa học (máy thừa, máy thiếu).

Sau đó, từ Giá trị phút chuẩn (SAM),
sản lượng mỗi giờ đã được tính toán.
Các vấn đề khác cũng được tính toán
tới ví dụ như cân bằng chuyền hay
điều chỉnh khi công nhân một công
đoạn bị quá tải. Tận dụng tối đa và
hợp lý nguồn lao động làm tăng hiệu
quả năng suất nói chung.

• Gắn mỗi túi ở mỗi máy may để thu
gom chỉ thải.

Bằng cách thực hiện các hành động
khắc phục sau, hiệu quả chuyền đã
tăng đáng kể 8,07%:
• Tạo nhận thức về tầm quan trọng của
công việc bảo trì máy móc cho các công
nhân và tuân theo lịch bảo trì nghiêm túc.
• Kiểm tra giám sát thường xuyên việc
bảo trì máy móc.

• Tăng cường thêm máy móc còn thiếu
và giảm máy thừa.

KẾT LUẬN
Kết quả
Kết quả quan sát 15 ngày cho thấy,
hiệu suất của chuyền là 60,53% trước
khi thực hiện bất kỳ hành động khắc
phục nào. Nguyên nhân dẫn đến sự
cố là do:
1. Thiếu công nhân vận trì/bảo hành
máy móc trong thời gian cần thiết.
2. Công nhân mất nhiều thời gian cho
công đoạn may cổ tay áo.
3. Nhiều công nhân làm lãng phí thời
gian do phải nhặt chỉ thừa.
4. Trình tự vận hành máy chưa được

Để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng
đến chất lượng và năng suất của
một chuyền may thực sự không dễ
dàng. Các phương pháp như nghiên
cứu chuyển động, hệ thống quản lý
trực quan, giám sát và áp dụng quy
trình làm việc tiêu chuẩn, tạo động
lực để công nhân làm việc tốt hơn
là những công cụ làm tăng năng
suất và chất lượng trong ngành may
mặc. Bằng cách áp dụng các công
cụ quản lý chất lượng phù hợp, có
thể chỉ ra vấn đề hiện trạng, từ đó
người quản lý có cơ sở phân tích
thông tin để đưa ra được những
mục tiêu tốt hơn, cải thiện được
năng suất lao động.
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DỆT MAY VỐN ĐƯỢC COI LÀ MỘT
TRONG HAI NGÀNH KHỞI THỦY CỦA
CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VỚI BỀ DÀY
LỊCH SỬ HƠN MỘT THẾ KỶ. SỐ PHẬN
CŨNG NHƯ CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN
CỦA NGÀNH LUÔN GẮN LIỀN VỚI
NHỮNG THĂNG TRẦM CỦA LỊCH SỬ
DÂN TỘC TRONG HƠN MỘT THẾ KỶ
ĐẶC BIỆT VỪA QUA.
Bài: THU HÀ

ĐỘC LẬP DÂN TỘC
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Xưởng sợi bị bắn phá năm 1972

Sợi C bị Mỹ bắn phá

Thanh niên công nhân lên đường nhập ngũ chống Mỹ cứu nước

Trung đội tự vệ nữ nhà máy đang trực chiến tại trận địa nhà máy

DẤN THÂN TRONG CUỘC CHIẾN
TỪ NHỮNG NGÀY ĐẦU

máy sợi, dệt ở Nam Định đã lên đến
14.400 người.

Lịch sử nghề dệt có từ thời dựng
nước, các nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu
vải in trên hiện vật gốm và rất nhiều
rọi xe chỉ. Kĩ thuật dệt dưới thời phong
kiến tiếp tục hoàn thiện và phát triển
vượt bậc, thể hiện rõ trên các loại áo
gấm của vua quan và trang phục của
người dân. Tuy nhiên, thời gian để
Ngành thực sự mang đầy đủ ý nghĩa
của ngành công nghiệp dệt là vào
khoảng hơn một thế kỷ trước.

Từ năm 1900 đến năm 1930, song
song với quá trình thực dân Pháp
đầu tư mở rộng nhà máy cũng là quá
trình đội ngũ công nhân nhà máy
hình thành, phát triển và bước lên vũ
đài chính trị cùng giai cấp công nhân
cả nước chống áp bức bóc lột.

Sau khi căn bản hoàn thành việc đàn
áp các cuộc đấu tranh yêu nước của
nhân dân ta vào cuối thế kỷ XIX, thực
dân Pháp bắt tay ngay vào cuộc khai
thác thuộc địa lần thứ nhất (1896 1914). Hàng loạt hầm mỏ, đồn điền,
nhà máy đặc biệt là về tơ, sợi, dệt
được xây dựng phục vụ cho mục
đích vơ vét tài nguyên, bóc lột công
nhân rẻ mạt ở thuộc địa.
Số lượng công nhân trong các nhà
máy tăng lên một cách nhanh chóng.
Năm 1907, số lượng công nhân ở nhà
máy sợi, tơ và 03 nhà máy Sợi bông
(ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định) mới
còn ít ỏi với con số là 2.168 người;
đến năm 1940, riêng công nhân nhà

Giai đoạn từ năm 1930 – 1945: Sự
kiện Đảng Cộng sản Việt Nam thành
lập (03/02/1930) đánh dấu mốc quan
trọng về sự trưởng thành, giác ngộ
cách mạng của giai cấp công nhân.
Ngay sau khi Đảng được thành lập,
sự kiện ngày 25/3/1930 với cuộc bãi
công của hơn 4.000 công nhân nhà
máy Sợi Nam Định trong 21 ngày đêm
đã làm cho thực dân Pháp hoang
mang, buộc chúng phải đáp ứng các
yêu sách của công nhân. Cuộc bãi
công của công nhân Sợi Nam Định đã
mở đầu cho các cao trào cách mạng
trên cả nước, 1930 - 1931, 1936 - 1939
và tiến tới khởi nghĩa giành lại độc lập
dân tộc (1945).
VỪA SẢN XUẤT, VỪA CHIẾN ĐẤU
ANH DŨNG, SÁNG TẠO
Giai đoạn 1945-1954: Tuy giành được

độc lập, nhưng trong các nhà máy,
giai cấp công nhân vẫn bị thực dân
Pháp áp dụng những biện pháp bóc
lột rất tàn bạo, bị đánh đập, cúp phạt.
Trong các nhà máy sợi, dệt, tơ… thực
dân Pháp thay thế thợ nam giới bằng
nữ giới, thay thế công nhân đi lương
bằng công nhân đi giáo với mưu
toan tạo ra một lớp công nhân dễ sai
khiến; đồng thời chúng đưa vào nhà
máy những tên phản bội đội lốt thày
tu, dùng nhóm này mê hoặc, lung lay
tinh thần công nhân. Bọn thực dân
Pháp còn gài vào nhà máy những tên
mật thám, chỉ điểm để theo dõi, bắt
bớ những công nhân mà chúng nghi
là có hoạt động cách mạng. Nhưng
thực dân Pháp càng đàn áp thì ý chí
căm thù của công nhân càng sục sôi,
trong các nhà máy đã thành lập các
chi bộ Đảng lãnh đạo đội ngũ công
nhân vượt lên sự o ép, khủng bố gắt
gao của địch, thực hiện thắng lợi các
chủ trương, đường lối kháng chiến
của Đảng và chính phủ.
Năm 1954: miền Bắc hoàn toàn giải
phóng, nhưng đế quốc Mỹ lại nhảy
vào chiếm đóng miền Nam. Giai
đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu
nước cũng là giai đoạn công nhân
bắt đầu tự chủ sản xuất, bên cạnh đó
sáng tạo không ngừng nghỉ để nâng
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Gòn - Chợ Lớn và Gia Định trong hệ
thống Tổng Liên đoàn Lao công Việt
Nam) tiến hành đình công. Dưới
áp lực đấu tranh của công nhân
và dư luận, Mỹ và Chính quyền Sài
Gòn buộc phải trả tự do cho những
người bị bắt và chủ hãng 17 phải
chấp nhận tăng lương từ 6% đến
8%, đồng thời mở lại cửa xưởng cho
công nhân đi làm.

cao năng suất lao động. Đế quốc Mỹ
điên cuồng ném bom bắn phá cũng
không ngăn được ý chí, tinh thần sản
xuất của công nhân. Nhà máy bị phá
hoại thì công nhân vận chuyển máy
móc đến các nơi sơ tán, vừa sản xuất
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng vừa chi
viện cho chiến trường miền Nam.

Vừa chiế
n đấu, v
ừa sản x
cho miề
uất chi v
n Nam
iện

Trong các nhà máy, 80% công nhân,
viên chức là nữ, phần lớn chị em đều
có chồng, có con chiến đấu ngoài
mặt trận. Ngoài việc đảm bảo sản
xuất tốt, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ
nhà xưởng, chị em còn phải lo chăm
sóc bố mẹ già, nuôi dạy con cái tại
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Những cuộc nổi dậy bãi công của
công nhân không chỉ dừng lại đấu
tranh với những nội dung đơn thuần,
mà các phong trào công nhân còn
thể hiện rõ ý thức dân tộc, vạch mặt
tính chất phản dân tộc của chính
quyền Sài Gòn.
Bên cạnh việc đề ra những chiến
lược chiến tranh để phục vụ cho

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự
nghiệp chống Mỹ cứu nước, nhiều
nam thanh niên ở các nhà máy như:
May 10, Dệt 8/3, Dệt Nam Định… đã
lên đường nhập ngũ, trực tiếp tham
gia chiến đấu chống quân thù, trong
số đó có nhiều người trước đây giữ
những vị trí chủ chốt trong các phân
xưởng, buồng máy…
Trên mặt trận phục vụ chiến đấu,
cán bộ công nhân các nhà máy đã
thể hiện đậm nét ý chí ngoan cường
và chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
Trong những ngày tháng đế quốc
Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh leo
thang ra miền Bắc, các nhà máy đã
thành lập các đội tự vệ trực chiến
24/24h trong ngày để chống trả máy
bay địch.

Đầu tháng 1 năm 1968, khoảng 3.500
công nhân nhà máy điện và nước
thành phố Sài Gòn bãi công phản
đối ngụy quyền Thiệu – Kì cắt giảm
lương, đồng thời đòi tăng lương
cho công nhân. Ngày 15/01/1968,
khoảng 5.700 công nhân nhà máy
dệt và nhiều nhà máy khác ở Sài Gòn
đấu tranh ủng hộ cuộc bãi công của
công nhân điện nước.

nơi sơ tán. Tuy nhiên, những khó
khăn tạm thời đó không ngăn trở
được sản xuất. Phong trào “học tập
giỏi một nghề biết nhiều việc, tiến tới
giỏi nhiều việc” và phong trào “một
chuyên, ba năng” đã được phát động
sâu rộng trong các phân xưởng, các
phòng ban chức năng. Chị em cán
bộ, công nhân đã vươn lên đảm
nhiệm, hoàn thành tốt những trọng
trách mới.
Trong lúc đó, trên chiến trường miền
Nam, hàng loạt phong trào thi đua
đã ra đời: “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc
lập công” (ngày 25/3/1963); “Nhằm
thẳng quân thù mà bắn” (ngày

công cuộc bình định miền Nam, đế
quốc Mỹ đã sớm nhận thấy vai trò
hậu phương của miền Bắc đối với
cách mạng miền Nam. Vì vậy, ngay
từ đầu và trong tất cả các thời kỳ của
cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam,
chúng luôn luôn tìm mọi cách phá
hoại sự nghiệp cách mạng xã hội chủ
nghĩa của miền Bắc nước ta.
Những cống hiến hy sinh của quân
và dân hai miền nói chung và cán bộ
công nhân viên ngành Dệt May nói
riêng đã được đền đáp bằng chiến
thắng lịch sử mùa xuân năm 1975.
Từ đây giang sơn thu về một mối, đất
nước bước sang những trang sử mới
– giai đoạn cả nước đi lên chủ nghĩa
xã hội.
SAU NĂM 1975, CÁC NHÀ MÁY
BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN KHẮC
PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH,
PHỤC HỒI SẢN XUẤT.
Năm 1986 được xem là một cột mốc
lịch sử đối với nền kinh tế Việt Nam.
Đại hội lần thứ VI của Đảng đã đề ra
đường lối đổi mới mà trước hết là đổi
mới tư duy kinh tế. Trong một loạt
các hệ thống giải pháp, Đại hội đặc
biệt nhấn mạnh giải pháp tập trung

sức người, sức của vào việc thực hiện
chương trình 03 mục tiêu: lương thực,
thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng
xuất khẩu. Hướng về Đại hội, các nhà
máy đã phát động cuộc thi đua lớn.
Ngành Dệt May của Việt Nam cũng
nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các
nước bạn như: máy dệt kim hiện đại
của Nhật được đưa vào hoạt động tại
nhà máy Dệt Phong Phú (năm 1991);
máy ghép sợi Haba của Nhật được
lắp đặt tại LHD Việt Thắng; Công ty
May Việt Tiến liên doanh với công
ty Golden (Hồng Kông) thành lập
xí nghiệp liên doanh Golden – Vtec
chuyên sản xuất tấm bông (năm
1991); Nhà máy cọc sợi Huế - một
công trình trọng điểm được nhà máy
Hungary giúp ta xây dựng tại Bình Trị
Thiên...
Tới thập niên 90, cơn chấn động từ
việc thị trường Đông Âu sụp đổ, ban
đầu tưởng như một cú đánh mạnh
vào việc sản xuất cho ngành Dệt
May Việt Nam, vốn tập trung cho thị
trường này. Nhưng với truyền thống
lao động không mệt mỏi, ý chí quật
cường được tôi luyện từ hai cuộc
chiến tranh vệ quốc, đội ngũ ngành
Dệt May Việt Nam đã xuất sắc biến
một thảm họa trở thành một chiến
thắng, khi dịch chuyển thành công
sang thị trường Tây Âu, Mỹ, Nhật, Hàn,
và qua hơn hai thập kỷ, tới nay đã vượt
lên trở thành nước xuất khẩu hàng
dệt may đứng thứ ba của thế giới, sau
Trung Quốc và theo sát Ấn Độ.

18/11/1964); “Quyết thắng giặc Mỹ
xâm lược” (tháng 5/1965); “Bám đất
giữ làng”, “Một tấc không đi, một ly
không dời”.
Ngày 25/5/1958, đã diễn ra cuộc đấu
tranh của 170 đại biểu công nhân của
150 xưởng dệt Sài Gòn – Chợ Lớn và
Gia Định.
Tại Đà Nẵng, ngày 10/11/1963, hòa
nhịp cùng với phong trào của công
nhân miền Nam, 38 nữ công nhân
hãng dệt Sicovina HòaThọ đấu tranh
đòi tăng lương. Cuối năm 1963, 1.800
công nhân hãng dệt Vimytex (thuộc
phân bộ của nghiệp đoàn thợ dệt Sài
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DỆT 8-3
sinh khí cho phát triển

TRẢI QUA HƠN NỬA THẾ KỶ XÂY
DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN, CÔNG TY
TNHH MTV DỆT 8-3 THỰC SỰ CÓ
MỘT SỐ PHẬN Ý NGHĨA VỚI ĐỦ
THĂNG TRẦM, LÀ CÂU CHUYỆN
THÚ VỊ MÀ CÁC BẬC TIỀN BỐI
TỰ HÀO KỂ LẠI VỚI CHÁU CON.
VÀ TỚI NGÀY HÔM NAY, VƯỢT
QUA THỜI KỲ KHÓ KHĂN CỦA
SỰ CHUYỂN ĐỔI VÀ SÓNG GIÓ
THỊ TRƯỜNG, DỆT 8-3 ĐÃ TÌM LẠI
SINH KHÍ CHO PHÁT TRIỂN.

Bài: PVH

các xưởng sản xuất, trước hơn 3.000
CBCNV Nhà máy, Người đã ân cần
nhắc nhở: Nhà máy Dệt 8-3 ra đời là
thành quả đổi bằng mồ hôi, xương
máu của bao chiến sĩ, đồng bào đã
ngã xuống trong sự nghiệp đấu tranh
vì độc lập, tự do, lại được mang tên
ngày Quốc tế Phụ nữ, vì vậy mỗi cán
bộ, công nhân viên chức nhà máy
phải làm việc hết sức mình để xứng
với niềm vinh dự và trách nhiệm lớn
lao đó.

Bác Hồ thăm Nhà máy Dệt 8-3 năm 1965

XÂY NỀN TẢNG TRONG CUỘC
CHIẾN HÀO HÙNG CỦA DÂN TỘC

ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 đặt tên cho
Nhà máy.

Sau chiến thắng vĩ đại trước thực dân
Pháp, miền Bắc được hoàn toàn giải
phóng và bắt đầu bước vào công
cuộc khôi phục, phát triển nền kinh
tế từng bước xây dựng Chủ nghĩa xã
hội, đồng thời thực hiện nhiệm vụ
chi viện cho miền Nam nhằm giải
phóng hoàn toàn đất nước. Trong
bối cảnh đó, năm 1958 Trung ương
Đảng và Hội đồng Chính phủ đã
quyết định giao cho Trung ương Hội
liên hiệp phụ nữ tổ chức cuộc vận
động vốn góp từ xã hội xây dựng
một Nhà máy dệt tại Hà Nội và lấy

Vào đúng ngày 8-3-1960, bà Nguyễn
Thị Thập, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam và ông Lê Thanh Nghị, Phó
Thủ tướng Chính phủ đã vung những
nhát cuốc đầu tiên, khởi công xây
dựng Nhà máy Dệt 8-3, cùng sự tham
gia của hơn 1.000 CBCNV được huy
động từ Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây, Hải
Dương, Nam Định, Nghệ An,…
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Với tốc độ khẩn trương, đến ngày
8-3-1965, Nhà máy chính thức được
khánh thành và vinh dự đón Chủ tịch
Hồ Chí Minh về thăm. Sau khi thăm

Và kể từ đó, Nhà máy bước vào sản
xuất với một khí thế phấn khởi, vui
tươi, làm liên tục 3 ca. Đến tháng
8/1965 nhà máy phải di chuyển máy
đi sơ tán vì chiến tranh phá hoại của
đế quốc Mỹ ra miền Bắc lần thứ nhất.
Nhà máy đã sơ tán làm 16 địa điểm,
xa nhất là Hưng Yên (sau này trở
thành Nhà máy đay Hưng Yên).
Đến năm 1969, Mỹ phải ngừng ném
bom phá hoại miền Bắc, nhà máy
được lệnh chuyển máy móc thiết bị
về lại Thủ đô để tiếp tục sản xuất. Lúc
này, CNCNV Nhà máy quyết tâm vừa
sản xuất vừa chiến đấu nên bên cạnh
các cỗ máy dệt, sợi đều có khẩu súng
trường tự vệ, và trên một số nóc nhà
có pháo phòng không bắn máy bay
nặng 12,7kg. Nhà máy tiếp tục đi vào
sản xuất ổn định.
Nhưng đến 13h30 phút ngày
28/12/1972 trận bom cuối cùng của

Mỹ đánh phá Hà Nội trong 12 ngày ác
liệt lại rơi vào Nhà máy Dệt 8-3, bom
rải suốt từ đầu đến cuối dây chuyền
(Sợi-Dệt-Nhuộm) và kho tàng nhà
máy. Dưới làn mưa bom, toàn thể
CBCNV đã nỗ lực cứu máy, khắc phục
hậu quả suốt ngày đêm. Và với sự
kiên gan, lòng dũng cảm của CBCNV,
chỉ sau 3 ngày, phân xưởng dệt lại
vang tiếng thoi reo.
Năm 1973, Nhà máy bắt tay vào khắc
phục hậu quả chiến tranh, củng
cố đưa thiết bị vào sản xuất bình
thường, và thực hiện chương trình
cải tiến quản lý, nâng cao chất lượng,
sản lượng sợi. Mặc dù gặp nhiều
khó khăn như sản xuất tại nơi sơ tán,
nhà máy bị đánh bom ác liệt, nhưng
từ năm 1965 – 1989, năm nào Nhà
máy Dệt 8-3 cũng hoàn thành vượt
mức các chỉ tiêu nhà nước giao. Đặc
biệt có những năm nhà máy vượt kế
hoạch xuất khẩu sợi sang các nước
Đông Âu, thu về nhiều ngoại tệ cho
nhà nước.
VỮNG BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG DÀI
Kể từ năm 1990, với chính sách mở
cửa của nhà nước, cơ chế quản lý
theo kinh tế thị trường, tính chủ động
được nâng cao, nhà máy được tự do
lo đầu vào và đầu ra, đồng thời nhận
kế hoạch nhà nước giao. Năm 1991,
Nhà máy Dệt 8-3 được đổi tên thành
Nhà máy Liên hợp Dệt 8-3, năm 1994
đổi tên thành Công ty Dệt 8-3. Việc
đổi tên nhà máy là sự đổi mới cả về tư
duy và phương pháp quản lý. Trong
giai đoạn này, công ty đã đầu tư,
nâng cấp máy móc thiết bị cho một
số dây chuyền sản xuất chính. Những
năm đầu sản xuất có thuận lợi, nhưng
càng về sau càng khó khăn hơn do
thiết bị cũ chưa được thay thế, cải tạo;
chất lượng sản phẩm không ổn định;
trong khi khách hàng thì theo cơ chế
thị trường, không đáp ứng nhu cầu
của họ thì họ không đặt hàng. Trong
lúc đó, khối các nước XHCN lại tan rã,
nên thị trường xuất khẩu của công ty
bị thu hẹp, thị trường nội địa còn quá
nhỏ, không tiêu thụ hết sản lượng

của công ty. Tiếp theo đó, thực hiện
chủ trương di dời của Chính phủ, Bộ
Công Thương, UBND TP. Hà Nội và
được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo
Tập đoàn DMVN, năm 2010 Công ty
bắt đầu triển khai di dời các nhà máy
về Hưng Yên và Phú Xuyên - ngoại
thành Hà Nội.
Đến năm 2014, nguồn vốn chuyển
mục đích sử dụng đất mới được cơ
quan thẩm quyền phê duyệt. Lãnh
đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam và
HĐTV Công ty coi đây là cơ hội để
Công ty TNHH MTV Dệt 8-3 đầu tư đổi
mới đồng bộ thiết bị và công nghệ
nên đến T6/2014, Công ty bắt đầu
triển khai nghiên cứu đầu tư mới nhà
máy sợi thứ nhất (gọi là Nhà máy Sợi 1)
có quy mô 02 vạn cọc trên khuôn viên
4,5 ha đất tại Thị trấn Yên Mỹ, Huyện
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Dự án đã được
Tập đoàn DMVN phê duyệt và bắt đầu
khởi công vào tháng 12/2014.
Qua 12 tháng tính từ ngày khởi công,
tháng 12/2015, Dự án Sợi 1 chính
thức được đưa vào vận hành khai
thác thương mại. Dự án được đầu tư
mới, đồng bộ, hiện đại nhất với 100%
máy móc thiết bị được nhập khẩu từ
châu Âu (Đức, Italia, Thụy Sỹ...), và Ấn
Độ. Việc quyết định đầu tư Nhà máy
Sợi 1 với dòng sợi Siro Cotton chải
thô chi số thấp cùng với mặt hàng

khác biệt (sợi cotton bọc chun và
sợi Slub) là quyết định đúng đắn của
HĐTV và cơ quan điều hành Công ty
với chiến lược trong đầu tư sản xuất
dòng sợi chi số thấp (Ne10 - Ne21),
đặc biệt khẳng định được đầu ra của
sản phẩm để cung cấp một phần cho
các nhà máy dệt nhuộm vải denim,
kaki, dệt kim, khăn bông trong hệ
thống của Tập đoàn Dệt May Việt
Nam, một phần cho nhu cầu thị
trường trong nước và xuất khẩu. Thực
tế, sản phẩm Sợi của nhà máy Sợi 1
đã đáp ứng tốt về chất lượng, nhu
cầu thị trường, được khách hàng tin
tưởng và thường xuyên đặt hàng.
Căn cứ từ nhu cầu thị trường trong và
ngoài nước, đặc biệt là nhu cầu của
các nhà máy trong chuỗi Dệt Nhuộm,
đồng thời để khai thác tối đa quỹ đất
hiện có và các tiềm năng khác, HĐTV
Công ty đã thống nhất trình Lãnh
đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam và
TCT Dệt may Miền Bắc - Vinatex cho
phép Công ty nghiên cứu Dự án đầu
tư mở rộng và nâng cao năng lực sản
xuất Nhà máy Sợi Yên Mỹ (còn gọi là
Nhà máy Sợi 2) trong khuôn viên Nhà
máy Sợi Yên Mỹ. Sản phẩm tương tự
như nhà máy Sợi 1, đó là sợi Siro với
dòng chi số thấp.
Quá trình nghiên cứu, triển khai, vận
hành dự án đầu tư mở rộng và nâng

Lễ cắt băng khánh thành nhà máy Sợi Yên Mỹ (Nhà máy Sợi 2)

DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM 21

TIN TỨC & SỰ KIỆN

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA

HIỆP HỘI DỆT MAY VIỆT NAM (VITAS)
cao năng lực sản xuất Sợi (Nhà máy
Sợi 2) được thuận lợi hơn nhiều so
với Nhà máy Sợi 1 bởi các thành viên
Ban QLDA đã có nhiều kinh nghiệm
khi triển khai dự án Nhà máy Sợi
1; Rút kinh nghiệm những nhược
điểm trong thiết kế để có phương
án mới tối ưu hơn; Bộ máy quản lý,
Văn phòng chung cho 2 nhà máy; Thị
trường đã được xác lập ổn định và
tiếp tục được mở rộng. Chính vì vậy,
Nhà máy Sợi 2 từ ngày khởi công đến
ngày đưa vào vận hành khai thác chỉ
trong vòng 10 tháng (khởi công ngày
21/02/2018, đưa vào vận hành khai
thác ngày 18/12/2018).
Cũng như Nhà máy Sợi 1, Dự án đầu
tư Nhà máy Sợi 2 là dự án được đầu
tư mới, đồng bộ, công nghệ hiện đại
nhất hiện nay với 100% máy móc
thiết bị được nhập khẩu từ châu Âu
(Đức, Italia, Thụy Sỹ...) và Ấn Độ, phù
hợp cho dòng sợi chi số thấp.

Với năng lực quản trị điều hành đội
ngũ CBCNV hiện nay cùng với quyết
tâm và sự chỉ đạo quyết liệt của HĐTV
Công ty, sự ủng hộ của Lãnh đạo Tập
đoàn và Tổng Công ty Dệt May Miền
Bắc - Vinatex, đến nay Hệ thống Sợi
8-3 tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
đã đi vào hoạt động ổn định và hiệu
quả. HĐTV Công ty dự kiến trong thời
gian từ nay đến 2022 sẽ đầu tư mở
rộng thêm 2 - 3 nhà máy kéo sợi mới
hiện đại, sản xuất đa dạng mặt hàng,
đa dạng thành phần nguyên liệu với
dòng sợi chi số thấp để nâng quy mô
Hệ thống Sợi 8-3 lên 9-10 vạn cọc sợi,
đáp ứng yêu cầu thị trường trong hệ
thống chuỗi sản phẩm của Tập đoàn
Dệt May Việt Nam và cung cấp cho
thị trường trong nước để đáp ứng
được các yêu cầu khắt khe về quy tắc
xuất xứ của Hiệp định CPTPP.

Tiếp nối truyền thống Công ty qua
hơn 50 năm hình thành và phát triển,
thế hệ cán bộ công nhân viên ngày
nay của Công ty Dệt 8-3 luôn tâm
huyết, phát huy tính năng động, sáng
tạo, tốc độ và hiệu quả nhằm đưa
Công ty TNHH MTV Dệt 8-3 trở thành
đơn vị mạnh với quy mô, hiệu quả
xứng tầm trong Tập đoàn Dệt May
Việt Nam và ngành Dệt May Việt Nam.
Công ty Dệt 8-3 cần tiếp tục phấn
đấu sao cho xứng đáng với thương
hiệu Dệt 8-3 mà tiền nhân đã tạo
dựng, với chiến lược xây dựng dần
các nhà máy dệt nhuộm hoàn thiện,
nằm trong chuỗi cung ứng sợi - vải
của Tập đoàn, với sự chung tay liên
kết đầu tư của các doanh nghiệp
trong Tập đoàn.

Quy mô:

Như vậy, trong thời gian ngắn, Công
ty đã hình thành được Hệ thống sợi
tại tỉnh Hưng Yên với:

4 vạn cọc sợi

Hội thảo về công nghệ môi trường
và xử lý nước của Nhật Bản trong
ngành Dệt May và Dệt Nhuộm
Vitas đã phối hợp với “Team E-Kansai” Nhật Bản tổ chức Hội thảo về
công nghệ môi trường và xử lý nước
của Nhật Bản trong ngành Dệt May
và Dệt Nhuộm. Tại hội thảo, Ông
Vũ Đức Giang, Chủ tịch Vitas nhấn
mạnh, hy vọng sau hội thảo, các

Trao đổi với Vụ Khoa học và Công
nghệ, các Viện nghiên cứu chuyên
ngành về việc phát sinh chi phí
từ quá trình áp dụng Thông tư số
21/2017
Vitas đã trao đổi với Vụ Khoa học
và Công nghệ, các Viện nghiên cứu
chuyên ngành về việc phát sinh chi
phí từ quá trình áp dụng Thông tư số
21/2017 so với Thông tư 37/2015 của

đại diện doanh nghiệp dệt nhuộm
Việt Nam, các khu công nghiệp dệt
may và các công ty hạ tầng khu
công nghiệp sẽ lĩnh hội những kinh
nghiệm và công nghệ tiên tiến của
Nhật Bản, và có kế hoạch kịp thời,
có hành động thay đổi để giải quyết
thách thức liên quan đến xử lý nước
thải dệt may và dệt nhuộm, phấn
đấu thực hiện chiến lược xanh hóa
ngành Dệt May.

Bộ Công Thương. Tại buổi trao đổi, Bộ
Công Thương cho biết sẽ tiếp tục cầu
thị, lắng nghe những ý kiến phản hồi
về việc thực hiện Thông tư 21 để kịp
thời hướng dẫn, xử lý các vướng mắc
phát sinh nếu có. Trong trường hợp
cần thiết, Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với
các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên
cứu, rà soát và có phương án xử lý
thích hợp trên cơ sở đảm bảo lợi ích
người tiêu dùng.

Sản lượng:

14.000 – 15.000 tấn/năm
Giải quyết việc làm cho:

Doanh thu:

1.000 tỷ đồng/năm

400 người

Thu nhập bình quân:

> 10 triệu đồng/người/tháng
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Hội thảo “Đối thoại kinh tế Việt
Nam - Nhật Bản”
Vitas đã tham dự hội thảo “Đối thoại
kinh tế Việt Nam - Nhật Bản” do
Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam (VCCI) phối hợp với Phòng
Thương mại và Công nghiệp Nhật
Bản (JCCI) tổ chức. Tại hội thảo, ông
Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho rằng,
việc thúc đẩy sự phát triển của các
doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước
và kêu gọi các doanh nghiệp vừa và
nhỏ làm trong lĩnh vực công nghệ
hỗ trợ của các nước tiên tiến vào Việt
Nam để cùng với các doanh nghiệp
nội địa phát triển công nghiệp hỗ trợ
là cách để tăng giá trị gia tăng của
nền kinh tế Việt Nam.

Hội thảo “Hướng dẫn tận dụng lợi
ích từ quy tắc xuất xứ hàng hóa
trong CPTPP”
Vitas đã tham dự hội thảo “Hướng
dẫn tận dụng lợi ích từ quy tắc xuất
xứ hàng hóa trong CPTPP”. Tại hội
thảo, lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu,
Bộ Công Thương đã trực tiếp giải
đáp những thắc mắc của doanh
nghiệp cũng như hướng dẫn thực
hiện các quy định đã được ban hành
tại Thông tư 03/2019/TT-BCT về quy
tắc xuất xứ hàng hóa trong CPTPP.

Tọa đàm “Tiền lương không đủ
sống và hệ lụy”
Vitas đã tham gia Tọa đàm “Tiền
lương không đủ sống và hệ lụy” do
Oxfam phối hợp cùng Viện Nghiên
cứu Công nhân và Công đoàn tổ
chức. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu
đã bàn về những khuyến nghị cụ thể
cho các bên trong chuỗi cung ứng
như các nhãn hàng và khách hàng
quốc tế, các doanh nghiệp ngành
may trong nước, Chính phủ, công
đoàn và người tiêu dùng. Ông Lê
Đình Quảng, Trưởng ban Quan hệ
lao động, Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam nhấn mạnh: “Nhiều doanh
nghiệp coi công nhân là một phần
của họ, họ muốn trả cho công nhân
mức lương cao hơn nhưng các nhãn
hàng đối tác lại đưa ra đơn hàng với
mức giá thấp hơn thì sẽ rất khó cho
doanh nghiệp. Đã đến lúc, Việt Nam
không nên sử dụng lợi thế nhân
công giá rẻ. Có lẽ chúng ta phải so
sánh giữa mức lương tối thiểu và
mức lương đủ sống để thấy hiện vẫn
còn một khoảng cách quá xa”.
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1. GIỚI THIỆU VỀ QUY TẮC XUẤT
XỨ (VIẾT TẮT LÀ ROO – RULES OF
ORIGIN)
1.1. Quy tắc xuất xứ trong các FTA
là gì?
Quy tắc xuất xứ hàng hóa là bộ quy
tắc được xây dựng để xác định hàng
hóa đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế
quan theo cam kết trong các Hiệp
định Thương mại tự do (FTA) nhất
định, không phải bộ quy tắc để xác
định nước xuất xứ trên nhãn, mác
bao bì sản phẩm trong lưu thông.
1.2. Các khái niệm chính của RoO
trong FTA

CHUYÊN ĐỀ SỐ 1:

TẬN DỤNG
LINH HOẠT

QUY TẮC DE MINIMIS
TRONG QTXX CỦA
HIỆP ĐỊNH CPTPP
Bài: VƯƠNG ĐỨC ANH
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- Hàng hóa đáp ứng các quy tắc xuất
xứ được gọi là “hàng hóa có xuất xứ”.
Thông thường để trở thành “hàng
hóa có xuất xứ” từ nguyên liệu đến
thành phẩm phải trải qua quá trình
sản xuất để đáp ứng được quá trình
“chuyển đổi cơ bản”.
- Hàng hóa không trải qua quá trình
chuyển đổi cơ bản tại một hoặc nhiều
Bên là “hàng hóa không có xuất xứ”
và sẽ không được hưởng ưu đãi thuế
quan của FTA.
2. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC NÀO
COI LÀ “HÀNG HÓA CÓ XUẤT XỨ”
ĐỂ HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ QUAN
THEO HIỆP ĐỊNH CPTPP?
Hiệp định CPTPP quy định “hàng hóa có
xuất xứ” thuộc 1 trong 3 trường hợp:
(1) Hàng hóa có xuất xứ thuần túy
hoặc được sản xuất toàn bộ trong
khu vực CPTPP, ví dụ như thủy hải sản
đánh bắt, khoáng sản…, hoặc
(2) Hàng hóa được sản xuất toàn bộ
tại lãnh thổ của một hoặc nhiều Bên,
toàn bộ từ các nguyên phụ liệu có
xuất xứ, hoặc
(3) Hàng hóa được sản xuất toàn bộ
tại lãnh thổ của một hoặc nhiều Bên
sử dụng nguyên phụ liệu không có
xuất xứ với điều kiện hàng hóa thỏa
mãn các quy tắc của Phụ lục 3-D (Quy
tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng – gọi tắt
là PSRs – Product Specific Rules).

Đối với mặt hàng dệt may là mặt
hàng có sử dụng nguyên phụ liệu
không có xuất xứ (nhập khẩu bên
ngoài khu vực CPTPP) trong quá trình
sản xuất nên sẽ rơi vào trường hợp (3)
và để xem mặt hàng dệt may có đạt
là “hàng hóa có xuất xứ” hay không
chúng ta phải kiểm tra “Quy tắc xuất
xứ cụ thể mặt hàng” (trong Thông
tư số 03/2019/TT-BCT của Bộ Công
Thương, “Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt
hàng” đối với hàng dệt may được quy
định tại Phụ lục 7).
“Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng”
đối với mặt hàng dệt may trong
Hiệp định CPTPP áp dụng là quy tắc
Chuyển đổi mã số hàng hóa (gọi tắt
là CTC – Change in Tariff Classification),
tức hàng hóa để đạt được xuất xứ
của Hiệp định CPTPP hưởng ưu đãi
thuế quan phải trải qua quá trình sản
xuất và có sự chuyển đổi về mã HS
từ nguyên phụ liệu không có xuất xứ
sang thành phẩm.

Quy tắc “từ
sợi trở đi” hay nói
đối với mặt hàng
dệt may trong
CPTPP được thể
hiện trên Hiệp
định là quy tắc
Chuyển đổi mã số
hàng hóa (CTC).

Quy tắc CTC chỉ liên quan hoặc áp
dụng cho nguyên liệu không có xuất
xứ cấu thành nên sản phẩm.
Tùy vào từng mặt hàng cụ thể, mức
độ chuyển đổi mã số HS sẽ khác nhau,
về cơ bản gồm 3 cấp độ: Chuyển đổi
Chương (gọi tắt là CC – Change in
Chapter); Chuyển đổi Nhóm (gọi tắt
là CTH – Change in Tariff Heading);
Chuyển đổi Phân nhóm (gọi tắt là
CTSH – Change in Tariff Subheading).
Trước khi tìm hiểu thế nào là quy tắc
Chuyển đổi mã số hàng hóa, ta phải
nắm được phân loại mã HS của hàng
hóa và đối với quy tắc xuất xứ, ta chỉ
cần quan tâm đến phân loại mã HS
của hàng hóa ở cấp 6 số, ví dụ cụ thể
như sau:
Mặt hàng quần áo trẻ em (dệt kim)
sợi tổng hợp được phân loại là mã
HS 6111.30, tức mặt hàng này nằm ở
Chương 61, Nhóm 6111, Phân nhóm
6111.30.
Như vậy nói đến Chương là nói đến 2
số, nói đến Nhóm là nói đến 4 số và
nói đến phân nhóm là nói đến 6 số
theo mã HS của hàng hóa.

Chương 61: Quần áo dệt kim

Nhóm 6111: Quần áo trẻ em

Vậy quy tắc CTC là gì?

Quy tắc CTC yêu cầu
tất cả các nguyên liệu
không có xuất xứ được sử
dụng trong quá trình sản
xuất hàng hóa phải có mã
HS khác với mã HS của
thành phẩm mà chúng
tạo nên.

Phân nhóm 6111.30: Quần áo
trẻ em sợi tổng hợp
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Ví dụ 1 về quy tắc Chuyển đổi Chương:

Chuyển đổi Chương (viết tắt là CC – Change in Chapter) - từ nguyên liệu sang thành
phẩm có sự thay đổi 2 số đầu là ký hiệu của Chương mà sản phẩm được phân loại.
Mã HS

Mô tả

Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng

6111.30

Quần áo trẻ em sợi tổng hợp

CC

Với quy tắc CC cho mặt hàng 6111.30
được hiểu nguyên liệu sử dụng để
sản xuất nó phải nằm ở Chương khác
Chương 61 của thành phẩm, mới đáp
ứng được Chuyển đổi Chương từ

nguyên liệu sang thành phẩm.
Trong khi nguyên phụ liệu sợi và vải
được phân loại từ Chương 50 đến 60,
do đó nếu doanh nghiệp sử dụng sợi,

vải không có xuất xứ (tức nhập khẩu
bên ngoài khu vực CPTPP) về cắt,
may là đạt quy tắc xuất xứ CC.

Ví dụ 2 về quy tắc Chuyển đổi Nhóm:

Chuyển đổi Nhóm (viết tắt là CTH – Change in Tariff Heading) – từ nguyên liệu sang
thành phẩm chỉ cần có sự thay đổi 2 số ở cấp độ Nhóm, nguyên liệu và thành phẩm
vẫn có thể nằm cùng Chương.
Mã HS

Mô tả

Quy tắc cụ thể mặt hàng

5106.10

Sợi len lông cừu chải thô, chưa đóng gói để bán lẻ, có tỷ
trọng lông cừu từ 85% trở lên

CTH

Với quy tắc CTH cho mặt hàng
5106.10 được hiểu nguyên liệu
sử dụng để sản xuất nó phải nằm
ở Nhóm khác Nhóm 5106, ví dụ
nguyên liệu sử dụng để kéo sợi len
lông cừu chải thô chính là lông cừu
đã chải thô phân loại tại nhóm 5105,
nguyên liệu và thành phẩm vẫn được
phép nằm cùng Chương 51, chỉ cần
khác 2 số ở cấp độ Nhóm.
Tương tự quy tắc Chuyển đổi Phân
nhóm (CTSH), nguyên liệu và thành
phẩm chỉ cần thay đổi 2 số ở cấp độ

Phân nhóm, được phép nằm cùng
Nhóm và Chương.
Như vậy, nếu một mặt hàng đáp ứng
quy tắc CC, thì cũng đương nhiên
đáp ứng quy tắc CTH và quy tắc
CTSH. Một mặt hàng đáp ứng quy tắc
CTH thì cũng đương nhiên đáp ứng
được quy tắc CTSH. Do đó, quy tắc CC
được coi là quy tắc xuất xứ chặt nhất
trong nhóm quy tắc Chuyển đổi mã
số hàng hóa, sau đó đến quy tắc CTH
linh hoạt hơn và linh hoạt nhất là quy
tắc CTSH.

Đối với hàng dệt may chỉ có Chuyển
đổi Chương (CC) và Chuyển đổi
Nhóm (CTH), không có mặt hàng
nào có quy tắc Chuyển đổi Phân
nhóm (CTSH).
Trên thực tế quy định của CPTPP, quy
tắc Chuyển đổi mã số hàng hóa đối
với mặt hàng dệt may không chỉ đơn
thuần là CC hay CTH, nó còn chặt chẽ
hơn vì đi kèm với các ngoại trừ khi
chuyển đổi.

Ví dụ 3 về quy tắc Chuyển đổi mã số hàng hóa có “ngoại trừ”:
Mã HS

6001.10

Mô tả

Quy tắc cụ thể mặt hàng

Vải dệt kim vòng lông dài

CC, ngoại trừ từ nhóm 51.06 đến 51.13, Chương 52, nhóm
54.01 đến 54.02, phân nhóm 5403.33 đến 5403.39 hoặc
5403.42 đến 5403.49, hoặc nhóm 54.04 đến 54.08, hoặc
Chương 55
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Với ví dụ 3, nếu chỉ áp dụng quy tắc
Chuyển đổi Chương - CC và không
có ngoại trừ thì được hiểu doanh
nghiệp có thể sử dụng không giới
hạn nguyên liệu không có xuất xứ
(nhập khẩu ngoài CPTPP) với điều
kiện các nguyên liệu này được phân
loại ở Chương khác Chương 60.
Tuy nhiên các nguyên liệu không có
xuất xứ lại nằm trong diện “ngoại
trừ” theo quy tắc trong ví dụ 3 nêu
trên thuộc nhóm 51.06 đến 51.13,
Chương 52, nhóm 54.01 đến 54.02,
phân nhóm 5403.33 đến 5403.39
hoặc 5403.42 đến 5403.49, hoặc
nhóm 54.04 đến 54.08, hoặc
Chương 55. Mặc dù các nguyên
liệu đều đáp ứng được yêu cầu của
quy tắc CC là nằm ở Chương khác
với Chương 60 nhưng vì thuộc diện
“ngoại trừ” nên doanh nghiệp không
được nhập khẩu bên ngoài CPTPP.
Như vậy các nguyên liệu
không có xuất xứ (nhập
khẩu ngoài CPTPP) trong
diện “ngoại trừ” của quy
tắc Chuyển đổi mã số hàng
hóa mặc dù đáp ứng được
yêu cầu của quy tắc Chuyển
đổi mã số hàng hóa đó
nhưng vì thuộc diện “ngoại
trừ” nên không được nhập
khẩu bên ngoài CPTPP, tức
các nguyên liệu trong diện
“ngoại trừ” đó PHẢI CÓ
XUẤT XỨ CPTPP.
Giả sử trong quá trình sản xuất doanh
nghiệp có sử dụng sợi và vải staple
nhân tạo thuộc Chương 55 không có
xuất xứ thì không đáp ứng được quy
tắc này.
Và trong trường hợp này ta cần nghĩ
tới quy tắc linh hoạt De Minimis để
đáp ứng được quy tắc xuất xứ.
3. ÁP DỤNG LINH HOẠT
DE MINIMIS NHƯ THẾ NÀO
LÀ ĐÚNG QUY ĐỊNH?
Vừa qua, ngày 18/1/2019, tại buổi
Hội thảo “CPTPP với doanh nghiệp
Việt: Lợi ích hay thách thức” được Bộ
Công Thương, báo điện tử VnExpress

và Ban nghiên cứu phát triển kinh tế
tư nhân phối hợp tổ chức, một diễn
giả đã phát biểu: “doanh nghiệp dệt
may vi phạm xuất xứ 10% vẫn hưởng
ưu đãi thuế từ CPTPP”, cụ thể “trong
100 tấn sợi, doanh nghiệp dệt may có
quyền vi phạm 10 tấn liên quan đến
xuất xứ vẫn được hưởng ưu đãi thuế
từ CPTPP”. Cách hiểu này chưa đúng
với bản chất của quy tắc De minimis
trong Hiệp định CPTPP (quy định tại
Điều 4.2, Chương 4 về dệt may) cũng
như các Hiệp định FTA mà Việt Nam
đã ký trước đây.
Đối với quy tắc De Minimis: đây là
quy tắc xuất xứ phổ biến đều có trong
Chương Quy tắc xuất xứ của các Hiệp
định FTA. Quy tắc De Minimis là một
trong các linh hoạt giúp nhà sản xuất/
xuất khẩu tăng khả năng đáp ứng
được quy tắc xuất xứ của Hiệp định
FTA trong trường hợp hàng hóa xuất
khẩu của họ phải đáp ứng quy tắc
Chuyển đổi mã số hàng hóa nói trên,
KHÔNG áp dụng cho quy tắc Hàm lượng
giá trị khu vực (gọi tắt là RVC - Regional
Value Content).
Điều này có nghĩa nhà sản xuất/xuất
khẩu được phép sử dụng một tỷ lệ
nhất định nguyên phụ liệu không
đáp ứng được quy tắc CTC trong quá
trình sản xuất ra hàng hóa, thông
thường là 10% giá trị hoặc khối lượng
của hàng hóa đó, tùy theo cam kết
của từng Hiệp định.
Đặc biệt lưu ý, quy tắc De Minimis
không áp dụng cho quy tắc RVC. Điều
này có nghĩa doanh nghiệp KHÔNG
được phép “trộn” 10% hàng hóa không
có xuất xứ vào thành phẩm xuất khẩu
để yêu cầu hưởng ưu đãi thuế quan
theo Hiệp định. Không phải 100 tấn
sợi xuất khẩu được “trộn” 10 tấn
sợi không đạt xuất xứ (nhập khẩu
bên ngoài CPTPP) vẫn được hưởng
ưu đãi thuế quan từ CPTPP.
Mấu chốt của quy tắc linh hoạt De
Minimis là hàng hóa thành phẩm vẫn
phải trải qua quá trình “chuyển đổi
cơ bản” thông qua quy tắc CTC, tức
doanh nghiệp vẫn phải nhập khẩu
nguyên phụ liệu về để sản xuất thực.
Vì lý do nào đó, một phần nguyên
phụ liệu không đáp ứng được quy

tắc CTC thì hàng hóa thành phẩm
vẫn đạt xuất xứ để hưởng ưu đãi
thuế quan theo Hiệp định FTA.
Chúng tôi xin trích dẫn lại quy định
De Minimis đối với hàng dệt may
trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP để
doanh nghiệp tham khảo như sau:
“2. Hàng dệt may trong Phụ lục 4-A:
“Quy tắc cụ thể mặt hàng dệt may”
phân loại ngoài Chương 61 đến 63
không phải là hàng hóa có xuất xứ vì
nguyên phụ liệu sử dụng trong quá
trình sản xuất hàng hóa đó không đáp
ứng quy tắc chuyển đổi mã số hàng
hóa tương ứng được quy định tại Phụ
lục 4-A: “Quy tắc cụ thể mặt hàng dệt
may”, sẽ vẫn được coi là có xuất xứ nếu
tổng trọng lượng của các nguyên
phụ liệu đó không vượt quá 10%
tổng trọng lượng của hàng hóa đó.
3. Hàng dệt may phân loại từ Chương
61 đến 63 không phải là hàng hóa có
xuất xứ vì sợi sử dụng trong quá trình
sản xuất ra bộ phận quyết định đến
phân loại mã số hàng hóa của hàng
hóa đó không đáp ứng được quy tắc
chuyển đổi mã số hàng hóa được quy
định tại Phụ lục 4-A: “Quy tắc cụ thể
mặt hàng dệt may”, sẽ vẫn được coi
là có xuất xứ nếu tổng trọng lượng
của sợi đó không vượt quá 10% tổng
trọng lượng của bộ phận đó.”
Quay trở lại ví dụ đối với mặt hàng vải
vòng lông dài 6001.10 nêu trên, giả
sử doanh nghiệp sử dụng sợi staple
có chứa polyester 85% trở lên thuộc
HS 5509.12 nhập khẩu từ Trung Quốc
sẽ không đáp ứng được quy tắc xuất
xứ nhưng nếu khối lượng sợi đó
chiếm không quá 10% khối lượng vải
thành phẩm thì vẫn đạt quy tắc xuất
xứ. Và đó chính là nhờ quy tắc linh
hoạt De Minimis.
Lưu ý, nếu sử dụng sợi đàn hồi để
sản xuất thì sợi đàn hồi phải có
xuất xứ toàn bộ của CPTPP, quy tắc
De Minimis không được áp dụng.
Trong các số Tạp chí tới, chúng tôi sẽ
tiếp tục hướng dẫn doanh nghiệp
các chuyên đề khác để giúp đáp ứng
được quy định về xuất xứ hàng hóa
của Hiệp định CPTPP.
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Phút

Thời gian tiếp cận

MES

Giây

HMI/SCADA

1/10 giây

Máy và bộ phận điều khiển
hệ thống (PLC)

1/100 giây

tranh field-bus”. Các nhóm giao thức
mạng máy tính công nghiệp khác
nhau về protocol, các bộ phận hợp
thành và cấu trúc hình học không
gian (topology), phụ thuộc vào lĩnh
vực ứng dụng của chúng. Cuối cùng,
vào năm 2000 đã đạt được tiêu chuẩn
IEC 61512, kết quả chỉ là sự thỏa hiệp
với yêu cầu kỹ thuật 8 loại. Vào năm
2002, tiêu chuẩn này được mở rộng
với nhiều loại hơn.

ERP

Mở rộng triển vọng sang hệ điều
hành máy tính từ trước tới nay giữa
Window của Microsoft, IOS của Apple
hoặc Android không có tính tương
hợp. Đây chỉ đưa ra ấn tượng nhỏ
về việc chuẩn hóa các bộ phận hợp
thành hoặc các lĩnh vực hoạt động
khó như thế nào và rằng, tiêu chuẩn
cuối cùng có thể liên quan tới nhiều
khả năng.

I/O - tín hiệu (khởi động/
cảm biến)
Hình 1

thực tế, điều này không xảy ra trong
lĩnh vực này do vấn đề công nghệ.

Tiềm năng
Công nghiệp 4.0
TRONG NGÀNH NHUỘM VÀ XỬ LÝ HOÀN TẤT

Công nghiệp 4.0, Nhà máy thông
minh và Dữ liệu lớn – chúng ta rất
hay tiếp xúc với tin tức và vô số các ấn
phẩm đưa cho chúng ta lời khuyên
đầy hứng khởi về chuyển đổi số
nhiều ưu thế. Các tổ chức kỹ thuật ở
châu Âu đã thành lập các nhóm làm
việc để giới thiệu các sách trắng và
dữ liệu đầu vào về đặc tính kỹ thuật
về tiêu chuẩn hóa. Các nhà sản xuất
có thể bị ấn tượng rằng, vạn vật đang
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sắp chuyển động rất nhanh với công
nghệ mới, và chờ đợi đầu tư vào lĩnh
vực này có thể là tốt hơn. Sự thực là
các cảm biến thông minh với PLC tích
hợp, giao tiếp trong thời gian thực với
các máy lưu trữ thông tin trên Internet
sẽ không thay thế các kỹ thuật thực
trong sản xuất dệt trong tương lai gần.
Chắc chắn là từ quan điểm kinh tế
bán hàng, phương thức có lợi nhuận
nhất là dẫn dắt “chiến lược Đại dương
Xanh” bằng các tiêu chuẩn mở. Trong

Chúng ta có thể hiểu rằng, “thời gian
thực” có thể được giải thích khác nhau
khi làm việc ở cấp độ máy hoặc ERP.

Tháp tự động hóa trong Hình 1 cho
thấy 5 tầng, mỗi tầng đại diện cho
các giải pháp chuyên môn hóa cao
độ, mà mỗi tầng - sản phẩm được tối
ưu hóa theo các yêu cầu kỹ thuật và
an ninh. Thông tin chi tiết chức năng về
MES (Manufacturing Executive System
- hệ thống điều hành sản xuất) có thể

Đơn sản xuất

Đơn nhuộm
- Chất lượng
- Chất màu
- Quá trình

Tiêu thụ

Hệ thống pha chế
- Các thông số
- Cân
- Hòa tan
- Phân phối
Bộ điều khiển hệ thống
pha chế CDC

Tích hợp phòng TN tới SX lớn

Các mô đun chính
- Biên tập chương trình
- Phân tích sản xuất
- Giám sát online
- Lên lịch trình cho mô đun
- Lịch sản xuất
Máy chủ

Sự cạnh tranh ngày càng gia tăng
từ sản xuất ở các nước có lương
thấp, thời gian giao hàng ngày càng
ngắn hơn, chi phí năng lượng và môi
trường gia tăng, dẫn đến sản xuất

Phòng thí nghiệm
Hệ thống ERP
- Dữ liệu chủ
- Định tuyến
- Đơn hàng của khách

MES

DỮ LIỆU ĐÃ Ở TRONG HỆ THỐNG

Quay trở về đầu những năm 1990, các
cơ quan đã cố gắng thiết lập nhiều hệ
thống giao thức mạng máy tính công
nghiệp (field-bus) trên toàn thế giới
và điều này vẫn được nhớ là “chiến

ERP

Tác giả: JURGEN JERXEMBECK - Setex Schemrmuly Textile Computer (GmbH), Mengerskitchen/Đức
Người dịch: HOÀNG THU HÀ

TẦM NHÌN VÀ HIỆN THỰC

nhận được từ tiêu chuẩn IEC 61512.

- Báo cáo mô đun
- Báo cáo báo động/sự kiện
- Báo cáo máy
- Quản lý dữ liệu gốc
- Từ PTN tới SX lớn

Các tùy chọn
- Thời gian dùng máy của sx
không lên kế hoạch
- Đơn sản xuất
- Wizard công thức
- Quản lý vật liệu trong kho

Trạm làm việc

- Cân
- Thông số
- Những điều chung của bên thứ 3
- Quản lý năng lượng

Thích ứng dịch vụ bên thứ ba
OPC
0OPC

MẶT BẰNG
SẢN XUẤT
Dòng nguyên liệu

Tẩy

Gắn màu

Nhuộm

Nhuộm

Sấy

Sanforising

Nên phong cơ

Hình 2 – Hệ thống Orgatex và tổng quan tích hợp
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dệt chịu sức ép để đổi mới từ những
năm 1990. Trong nhiều năm, nhiều
công ty đã giới thiệu phần mềm ERP
để quản lý dữ liệu. Nhưng mà đối với
điều phối và tối ưu hóa sản xuất có
hiệu quả thì điều này là chưa đủ.

mạng lưới tích hợp cung cấp một cơ
sở vững chắc cho các giải pháp của
Công nghiệp 4.0.

Mặt khác, máy và các bộ điều khiển có
sức mạnh lớn và được kết nối với phần
mềm giám sát. Tại cấp độ này, tất cả
thông tin và dữ liệu được thu thập và
được chuyển đi. Sự định hướng một
chiều này đang mất đi tính hiệu quả
của nó. Việc lập kế hoạch và các tầng
của bộ điều khiển đang pha trộn tính
chức năng và phải được điều phối
để mang lại thành công cho doanh
nghiệp (hình 2). Trong khi tối ưu hóa
một quá trình sản xuất đơn lẻ yêu cầu
nhiều thời gian và chi phí với các hệ
thống truyền thống, thì các hệ thống
mới như là OrgaTex của Setex cung
cấp các khả năng hoàn toàn mới.
Chính xác hơn, nó không chỉ là một
phần mềm nâng giá trị hệ thống lên
cấp độ Công nghiệp 4.0. Phần mềm
MES nói chung thu thập nhiều tính
chức năng trong những năm qua.
Nhưng một phương thức bền vững
và có hiệu quả chỉ được hiện thực
hóa bằng cách nhúng các nhóm sản
xuất (production cell) vào giao tiếp
theo hai chiều – tới máy và giữa các
máy với nhau. Trong bối cảnh này,
hệ thống OrgaTex với cơ sở hạ tầng

Các máy nhuộm và xử lý hoàn tất dệt
cần bảo dưỡng đều đặn cho nhiều
bộ phận hợp thành, phụ thuộc vào
chu kỳ sử dụng, thời gian hoạt động,
tần suất sử dụng, các yêu cầu cụ thể
của quá trình gia công hoặc kết hợp
các yếu tố này để hoạt động tại mức
cao nhất, tin cậy nhất có thể. Để hiện
thực hóa dòng công việc bảo dưỡng
kỹ thuật số, kể cả bảo dưỡng phòng
ngừa bằng phân tích dữ liệu, thách
thức là bổ sung chức năng mới vào
mỗi tầng của hệ thống và quản lý sự
giao tiếp có hiệu quả giữa các tầng
khác nhau của hệ thống.

và lên kế hoạch bảo dưỡng và quản
lý sự tương tác với việc lên kế hoạch
sản xuất hàng ngày. Phần mềm này
có thể chứa đựng việc xác định các
hợp phần bảo dưỡng của mỗi máy
sản xuất (setup hệ thống thực - ảo),
các quy tắc bảo dưỡng (đến từ nhà
sản xuất máy), tài liệu kỹ thuật số chi
tiết và bảng phân công.

VÍ DỤ VỀ BẢO DƯỠNG CỦA CÔNG
NGHIỆP 4.0

Việc lập kế hoạch bảo dưỡng được dự
đoán bởi phân tích các thông số, phải
được bổ sung vào (các) PLC và (các)
HMI. Tầng PLC và HMI sử dụng các
hệ điều hành riêng và các chức năng
riêng. Phần mềm MES tiêu chuẩn sẽ
cần “các phiên dịch viên” để giao
tiếp giữa các tầng. Vì lý do an ninh,
know-how và các lý do khác, các giao
diện này không làm việc mạnh như là
giao tiếp tự nhiên và trực tiếp.
Do Setex là nhà cung cấp các hệ
thống điều khiển máy và phần mềm
MES, mỗi tầng trong các tầng của hệ
thống này có được các đặc điểm bổ
sung có thể tương tác. Hệ thống có
thể tương tác mới bổ sung giá trị cho
các bên có liên quan khác nhau. Bảo
dưỡng được tích hợp vào MES. Việc
tích hợp cho phép lên kế hoạch sản
xuất tốt hơn, xử lý các tình hình phức
tạp tốt hơn, tính hiện có của thiết bị
lâu hơn thông qua bảo dưỡng dự
phòng và các lợi ích kinh tế.

Việc bảo dưỡng thông minh cần hỗ
trợ các bên có quan tâm khác nhau.
Thời gian dừng máy đột xuất trên
các máy sản xuất đưa ra phản ứng
thông báo nhanh cho đội ngũ nhân
viên bảo dưỡng, ảnh hưởng tới các
hạn chót của sản xuất và chi phí vận
hành. Matrix trong Hình 3 giải thích
một số chi tiết.
Một mô đun phần mềm trong MES
sẽ quản lý dữ liệu yêu cầu, dự đoán
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Bảo dưỡng

Lên kế hoạch có hiệu quả và lưu trữ dữ liệu

Quản lý (Nguồn - OEE)

Giảm thời gian dừng máy đột xuất

Quản lý (Chi phí - TCO)

Chi phí phụ tùng, vòng đời tốt hơn
Hình 3 – Matrix bảo dưỡng thông minh
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HMI
CoDeSys Progr, Ngôn ngữ
- Các chu kỳ và chức năng cho bộ điểm
thời gian
- Các chu kỳ và chức năng cho thời gian
dừng máy
- Các chức năng điều khiển cho tín
hiệu may

Công cụ sở hữu
- Hình dung quá trình gia công
- Hình dung các bộ phận cấu thành của máy
để bảo dưỡng
- Danh sách các nhiệm vụ bảo dưỡng
- Danh sách lịch sử bảo dưỡng
- Bắt đầu - Kết thúc bảo dưỡng
- Các công cụ khác

MES
Các ứng dụng (CE(JNET)
- Xác định các bộ phận cấu thành của máy trên
mỗi máy (hệ thống thực-ảo)
- Ấn định tài liệu
- Các chu kỳ và tiêu chí bảo dưỡng
- Thời gian dừng máy (thời gian và lý do)
- Các quá trình nền tảng
- Xác định các quy tắc bảo dưỡng
- Lên kế hoạch bảo dưỡng
- Dự đoán lần bảo dưỡng kế tiếp

Hình 4 – Các thông số quản lý bảo dưỡng

Một mô đun phần mềm trong MES
sẽ quản lý dữ liệu yêu cầu, dự đoán
và lên kế hoạch bảo dưỡng và quản
lý sự tương tác với việc lên kế hoạch
sản xuất hàng ngày. Phần mềm này
có thể chứa đựng việc xác định các
hợp phần bảo dưỡng của mỗi máy
sản xuất (setup hệ thống thực - ảo),
các quy tắc bảo dưỡng (đến từ nhà
sản xuất máy), tài liệu kỹ thuật số chi
tiết và bảng phân công.
TƯƠNG ĐƯƠNG QUẢN LÝ NĂNG
LƯỢNG
Hiệu suất nguồn là một trong những
yếu tố dẫn dắt chính của phát triển kỹ
thuật. Cùng với gia tăng trách nhiệm
đối với tác động lên môi trường, việc
này đặt các yêu cầu lên các nhà sản
xuất máy và thiết bị để thiết kế các
mạng lưới thông minh.
Cung cấp các giải pháp với giao tiếp
theo thời gian thực có hiệu quả giữa
tất cả các hệ thống là đầy thách thức.
Thậm chí kết nối “máy với máy” là có
thể với hệ thống này. Không giống
các hệ thống quản lý năng lượng
truyền thống với quan trắc và báo
cáo dòng năng lượng và chi phí năng
lượng, quản lý năng lượng mang tính
dự đoán thực hiện hành động lâu dài
trước khi chạm đến các giới hạn.
Một lĩnh vực rất thú vị trong bối cảnh
này tránh các đỉnh tiêu thụ điện và

Hình 5 – Màn hình hiển thị
Năng lượng Secom 646

khí đốt, một việc có thể gây ra chi phí
tài chính đáng kể. Các dự án cụ thể
của quốc gia và khách hàng yêu cầu
“những người giúp đỡ” công nghệ
khác nhau, nhưng tất cả hoàn thành
trong các thuật toán cho khái niệm
“hành động tốt nhất tiếp theo”.

thùng chứa trên máy, bước của mỗi
chương trình máy hoạt động, tình
hình quá trình gia công và rất nhiều
việc nữa. Trong trường hợp có 2 máy
dẫn đến các bước sản xuất giống hệt
nhau, các máy thực hiện các hành
động trực tiếp giữa chúng với nhau.

Ứng dụng trong Hình 5 được lập
trình để cân đối các phụ tải năng
lượng. Hệ thống được tạo cấu hình
với các thông số cho phụ tải khí đốt
và điện theo giai đoạn thời gian.

Cho tới nay, các dự đoán giải quyết
các cơ chế phân tích triển vọng của
các thông số thích hợp. Xu hướng
nhiều người yêu cầu thêm nhiều công
cụ phân tích (mà không cần nhân
viên phân tích) sẽ mang đến phần
mềm phân tích kinh doanh với các
khả năng nhận thức tích hợp để phân
tích xu hướng.

Ngay khi phụ tải hơi quan trọng
được dự đoán bởi thuật toán, ứng
dụng kiểm tra phạm vi hành động.
Hành động với tác động ít nhất lên
thời gian sản xuất và chi phí sản xuất
được thực hiện. Ví dụ, các quá trình
gia công có thể được thay đổi trong
thời gian chạy máy sản xuất để chạy
xen kẽ nhau mà không ảnh hưởng
tới chất lượng và việc lập kế hoạch.
Chuỗi hành động gồm các hệ thống
định lượng, nồi hơi nước nóng, các

Tuy nhiên, trước khi các nhà máy trở
nên thông minh hơn kiến thức tốt
nhưng đã cũ, cần bắt đầu thu thập
và lưu trữ dữ liệu ngay bây giờ bằng
các hệ thống MES hiện đại, giúp tiết
lộ tiềm năng thông qua quá trình
áp dụng công nghệ số vào các quá
trình làm việc.
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Các hãng bán lẻ và thương hiệu thời
trang toàn cầu hiện đang hoạt động
trong môi trường kinh doanh nhiều
thách thức. Thị trường thời trang thế
giới gần như bão hòa với nhiều nhà
cung cấp đạt mức độ tương đồng và
không tạo được nhiều sự khác biệt,
nhất là khi xét đến tốc độ cung ứng,
tính năng tiện ích bán hàng, ...
Bài: HỒNG HẠNH
(lược dịch từ Global Sourcing Reference)

CHUYÊN MỤC TÌM NGUỒN CUNG:

TỪ CẮT GIẢM CHI PHÍ HƯỚNG TỚI VIỆC

TẠO NÊN
GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC
TRONG CHUỖI CUNG TOÀN CẦU

C

hưa bao giờ khách hàng
có nhiều lựa chọn về nhãn
hàng thời trang, cũng
như chưa bao giờ họ dễ
dàng tiếp cận được nhiều
thông tin để có cơ sở đánh giá các
nhà cung cấp như hiện nay. Điều này
đồng nghĩa với việc, môi trường kinh
doanh hàng thời trang ngày càng
cạnh tranh gay gắt, gây khó khăn
cho những doanh nghiệp không đủ
tiềm lực trong công cuộc theo kịp đáp
ứng các xu hướng tiêu dùng “thiên
biến vạn hóa”, thay đổi từng giờ từng
phút của khách hàng. Nhiều hãng thời
trang hiện đang đối mặt với những
khó khăn về tình hình tồn kho lớn,
cũng như những áp lực không nhỏ
về giá bán, do đó biên lợi nhuận cũng
giảm theo. Nếu như vài năm trước
đây, tỷ lệ mặt hàng bán nguyên giá cỡ
trung bình từ 65-80% thì hiện tại tỷ lệ
này chỉ còn vào cỡ 50-70%.
Bên cạnh những khó khăn về thị
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trường, cũng như các thách thức
do nhu cầu khách hàng ngày càng
cao, ngành may mặc toàn cầu còn
đối mặt với không ít khó khăn do
vấn đề giá thành sản xuất tăng cao,
khiến biên lợi nhuận của các thành
phần tham gia thị trường ngày càng
thu hẹp. Trong vòng hai năm qua, xu
hướng giá thành sản xuất tăng đã
được nhận thức rõ ràng trong chuỗi
cung toàn cầu, xu hướng này tiếp
tục làm các doanh nghiệp thu mua
và doanh nghiệp cung ứng phải “đau
đầu” tìm ra các giải pháp đối phó.
Giá thành sản xuất tăng không chỉ ở
Trung Quốc, đầu tàu về xuất khẩu dệt
may của thế giới, mà xu hướng gia
tăng đã lan ra cả ở những quốc gia
cung ứng hàng may mặc khác như
Bangladesh, Pakistan, Indonesia, …
Đối mặt với xu hướng giá tăng tại
các thị trường cung ứng chính, các
hãng bán lẻ, doanh nghiệp thu mua
tại EU, Mỹ, Nhật Bản liên tục phải tìm

kiếm các lựa chọn thay thế khác nhau
trong bản đồ nhà cung cấp nhằm thu
mua toàn cầu, khiến xu thế tìm kiếm
nguồn cung thay thế luôn luôn xoay
vần và dịch chuyển. Dần dần những
khu vực đắt đỏ như Đông Nam Trung
Quốc bị “tránh xa” do giá sản xuất tăng
cao, thay vào đó là những khu vực
như phía Tây Trung Quốc, Myanmar,
Campuchia được ưu tiên do giá sản
xuất hiện tại tương đối ổn định so
với các vùng khác. Tuy xu hướng dịch
chuyển này giúp giảm áp lực về giá
trong ngắn hạn, nó cũng đồng nghĩa
với nguy cơ chất lượng sản phẩm và
việc thực hiện các trách nhiệm xã hội
không thực sự được đảm bảo, còn
chưa kể tới các yếu tố khác như vấn
đề năng suất và vấn đề chạm trần quy
mô sản xuất. Các yếu tố này vô hình
chung làm hạn chế các cơ hội chuyển
đổi quy trình đặt hàng, sản xuất với số
lượng lớn, đặc biệt với các sản phẩm
cao cấp đòi hỏi đạt các yêu cầu đặc
biệt về kỹ thuật.
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CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC
TỪ THÁNG 3/2019

nước ngoài dự kiến sẽ tăng lên trong
thời gian tới, các văn phòng sẽ có
chức năng không chỉ bó buộc ở các
công tác tìm kiếm nhà cung cấp, tạo
mẫu và quản lý chất lượng, mà còn
liên quan đến quản lý chuỗi, quản lý
vật liệu và quản lý công tác nghiên
cứu và phát triển.

(Nguồn: Eurostat)

Dịch chuyển đơn hàng tới các quốc
gia có giá nhân công rẻ hơn có vẻ
trở thành một giải pháp tối ưu đối
với nhiều hãng bán lẻ, trên thực tế
thì giải pháp này tỏ ra không mấy
hiệu quả. Ví dụ, đơn cử với 1 sản
phẩm có giá 100 USD giá bán lẻ thì
chi phí thường vào mức 20 USD,
trong đó có 6-10 USD là chi phí nhân
công. Nếu giảm 10% chi phí nhân
công, giá thành sản phẩm chỉ giảm
được từ 0,6-1 USD, từ đó cho thấy
lợi nhuận ròng chỉ được cải thiện
khoảng dưới 1%.

Ngoài tối ưu hóa chi phí sản xuất,
còn có những đòn bẩy mạnh mẽ
hơn, có thể trở thành một giải pháp
thực sự mang đến sự khác biệt cho
nhiều thương hiệu và nhà bán lẻ, đó
là sự liên kết chặt chẽ giữa công tác
phát triển sản phẩm và nhà cung
cấp. Điều này có thể đóng một vai
trò quan trọng trong công cuộc tạo
ra các giá trị tiêu dùng thực sự và
làm nổi lên sự khác biệt của thương
hiệu, tính đến các khía cạnh về đổi
mới sản phẩm, thời gian tiếp thị,
chất lượng kỹ thuật vượt trội.

Tuy nhiên, việc tối ưu hóa danh mục
nguồn cung là công việc có tính liên
tục, cũng như cần được theo sát và
cải tiến đối với các nhãn hàng. Một
số khảo sát về nguồn cung gần đây
cho thấy việc chuyển dịch nguồn
cung từ quốc gia này sang quốc gia
khác đang diễn ra liên tục nhưng
đây được đánh giá không phải là
một giải pháp bền lâu, do giá thành
sản xuất các quốc gia cung cấp cũng
ngày càng trở nên đắt đỏ hơn.

Các thương hiệu thời trang và nhà
bán lẻ hiện tại đang cải biên mô hình
hoạt động liên quan đến việc hợp
tác và tích hợp với tất cả các bên liên
quan, cũng như kết hợp chặt chẽ với
các nhà cung cấp cấp 1, cấp 2, nhà
cung cấp vệ tinh. Việc quản lý các
nhà cung cấp vệ tinh cấp 2 cho thấy,
hiện tại các chuỗi thương hiệu chú
trọng quản lý và can thiệp sâu hơn
vào chuỗi giá trị. Ngoài ra, tầm quan
trọng của các văn phòng thu mua ở
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Lúc này, các nhà cung cấp muốn tạo
ra sự khác biệt phải tận dụng và phối
hợp chặt chẽ với người mua trong
toàn bộ chuỗi giá trị, từ lập kế hoạch,
thiết kế và phát triển, quản lý nguyên
vật liệu, kiểm soát chi phí cho đến các
công tác về logistics. Tăng cường hợp
tác cũng đồng nghĩa các tiêu chuẩn
và KPI được nhắc tới nhiều hơn.
Một cơ sở dữ liệu đám mây cung
cấp các công cụ cho công tác kiểm
soát và đảm bảo tính minh bạch hệ
thống từ đầu đến cuối, cả trong nội
bộ doanh nghiệp và các nhà cung
cấp thuộc bên thứ ba. Hơn nữa, nó
cho phép truy cập tích cực vào hệ
thống dữ liệu trên toàn bộ chuỗi giá
trị và tăng cường phân tích dự đoán
để cải thiện công tác lập kế hoạch
sản xuất. Khi tái định hình chuỗi giá
trị thời trang, công nghệ sẽ chứng
minh là công cụ hỗ trợ chính để tối
ưu hóa phân tích số liệu. Tính minh
bạch trong dữ liệu và ứng dụng
thông minh của Trí tuệ nhân tạo sẽ
mang lại cho các nhà bán lẻ và các
thương hiệu thời trang sức mạnh để
tạo ra giá trị thực sự, hướng tới người
tiêu dùng.
Việc quản lý các chuỗi cung ứng
hướng tới người tiêu dùng này mang
đến nhiều thay đổi lớn có tính hệ
thống trong mô hình tìm nguồn cung
so với mô hình cổ điển thông thường
trước đây. Những thay đổi này bao
gồm xác định và theo dõi các mục
tiêu để đạt KPI trong tất cả các giai
đoạn của một quy trình hoàn chỉnh,
tạo nên sự khác biệt dựa trên sản
phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

THAY THẾ TOÀN BỘ BIỂU MẪU
ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành
Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi,
bổ sung một số điều của Thông tư
20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về
đăng ký doanh nghiệp.
Theo đó, toàn bộ biểu mẫu đăng
ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh
được ban hành kèm theo Thông tư
20/2015/TT-BKHĐT sẽ được thay thế
bởi biểu mẫu mới theo Thông tư
02/2019/TT-BKHĐT.
Một số biểu mẫu điển hình được thay
thế như:
- Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh
nghiệp tư nhân, công ty TNHH một
thành viên, công ty TNHH hai thành
viên trở lên, công ty cổ phần, công ty
hợp danh…
- Mẫu Thông báo và các văn bản khác
do doanh nghiệp phát hành: Thông
báo thay đổi nội dung đăng ký doanh
nghiệp; Thông báo thay đổi người đại
diện theo pháp luật…
Các mẫu văn bản này được sử dụng
thống nhất trên phạm vi toàn quốc từ
ngày 11/03/2019.

một hay nhiều nước thành viên với
điều kiện hàng hóa đó đáp ứng tất cả
các quy định tương ứng tại Phụ lục I
của Thông tư này;
Thông tư này có hiệu lực từ ngày
08/03/2019.
DOANH NGHIỆP PHẢI TỰ KIỂM
TRA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
LAO ĐỘNG
Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH của
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
yêu cầu doanh nghiệp phải tự kiểm
tra việc thực hiện pháp luật lao động
ít nhất 01 lần trong năm, với các nội
dung như: Việc tuyển dụng lao động;
Việc trả lương; Việc tham gia BHXH…
Nếu doanh nghiệp không tự kiểm
tra thì đây là cơ sở để cơ quan thanh
tra Nhà nước về lao động tiến hành
thanh tra đột xuất hoặc đưa vào kế
hoạch thanh tra năm sau.
Đồng thời, cơ quan, tổ chức, doanh
nghiệp, cá nhân không chấp hành
việc tự kiểm tra thì đây cũng là tình
tiết tăng nặng để quyết định mức xử
phạt vi phạm hành chính; nếu gây
hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu
trách nhiệm hình sự...

QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA
TRONG HIỆP ĐỊNH CPTPP

DOANH NGHIỆP PHẢI CÔNG KHAI
VIỆC ĐÓNG BHXH, BHYT

Theo Thông tư 03/2019/TT-BCT quy
định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến
bộ xuyên Thái Bình Dương thì hàng
hóa được coi là có xuất xứ nếu hàng
hóa đó:
- Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản
xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một hay
nhiều nước thành viên;
- Được sản xuất toàn bộ chỉ từ nguyên
liệu có xuất xứ tại lãnh thổ của một
hay nhiều nước thành viên;
- Được sản xuất toàn bộ từ nguyên
liệu không có xuất xứ tại lãnh thổ của

Nghị định 149/2018/NĐ-CP, ngày
07/11/2018, của Chính phủ quy định
chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao
động về thực hiện quy chế dân chủ
ở cơ sở tại nơi làm việc có hiệu lực từ
01/01/2019. Nghị định này quy định
nguyên tắc, nội dung, hình thức thực
hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
của doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác
xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn,
sử dụng lao động theo hợp đồng lao
động (người sử dụng lao động).
Trong đó, nội dung người sử dụng
lao động phải công khai gồm: Tình

hình thực hiện nhiệm vụ, sản xuất,
kinh doanh; nội quy, quy chế và các
văn bản quy định khác của doanh
nghiệp liên quan đến nghĩa vụ,
quyền và lợi ích hợp pháp của người
lao động; thỏa ước lao động tập thể
doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập
thể ngành, thỏa ước lao động tập
thể khác mà doanh nghiệp tham gia;
nghị quyết Hội nghị người lao động;
việc trích lập, sử dụng quỹ khen
thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do
người lao động đóng góp (nếu có);
việc trích nộp kinh phí công đoàn,
đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
bảo hiểm thất nghiệp; tình hình thực
hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật,
giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan
đến quyền và lợi ích hợp pháp của
người lao động.
DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ
KHÔNG BẮT BUỘC PHẢI CÓ KẾ
TOÁN TRƯỞNG
Chế độ kế toán cho doanh nghiệp
siêu nhỏ được thực hiện theo Thông
tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính
từ ngày 15/02/2019.
Chế độ này áp dụng cho năm tài chính
bắt đầu hoặc sau ngày 01/04/2019, có
một số điểm đặc biệt sau:
- Về tổ chức bộ máy: Doanh nghiệp
siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế
toán mà không bắt buộc phải có kế
toán trưởng.
- Về Sổ kế toán: Doanh nghiệp siêu
nhỏ được tự xây dựng biểu mẫu sổ
kế toán phù hợp. Nếu không tự xây
dựng được thì sử dụng biểu mẫu và
phương thức ghi chép tại Thông tư
này;
- Về phương pháp kế toán: Doanh
nghiệp siêu nhỏ không có nhu cầu
thì không bắt buộc phải mở các tài
khoản kế toán mà chỉ ghi đơn trên sổ
kế toán để theo dõi các khoản doanh
thu và thu nhập…
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BẢN TIN
CÔNG NGHỆ DỆT MAY THẾ GIỚI

Bài: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
(Lược dịch và tổng hợp)

ESHAKTI CHO PHÉP KHÁCH
HÀNG THAY ĐỔI KIỂU DÁNG
TRANG PHỤC CHỈ BẰNG MỘT CÚ
NHẤP CHUỘT
eShakti, một thương hiệu thời trang
nữ hàng đầu về tùy chỉnh thông số và

kiểu dáng, đã giới thiệu một tính năng
tùy chỉnh độc quyền có tên eShakti
FX. Tính năng này cho phép người
dùng thử nghiệm các kiểu dáng khác
nhau chỉ bằng một cú nhấp chuột.
Sử dụng eShakti FX, khách hàng có
thể điều chỉnh cổ áo, tay áo và chiều
dài áo cùng một lúc. Với những điều
chỉnh này, trên một trang phục có
thể phối được nhiều phong cách
thời trang khác nhau. Đồng thời giúp
khách hàng có thể xem từng kiểu
riêng lẻ và đưa đến quyết định kiểu
nào là đẹp nhất.
Hơn nữa, thương hiệu cung cấp cả
hai loại thông số: thông số theo tiêu
chuẩn Mỹ và thông số theo tùy chỉnh

của khách hàng, để đảm bảo trang
phục vừa vặn với hình dáng, thông
số, chiều cao của khách hàng.
eShakti chủ yếu tập trung vào việc
cung cấp sản phẩm may mặc theo
phong cách và khả năng tài chính của
khách hàng. Với hàng trăm mẫu thiết
kế được tung ra mỗi ngày đã đảm bảo
rằng trang phục tùy chỉnh sẽ được
giao cho khách hàng trong vòng
13-14 ngày. eShakti cung cấp các sản
phẩm có cỡ số từ XS đến 6X (0-36W)
và có các chiều dài khác nhau để phù
hợp với từng khách hàng.
Nguồn:

https://apparelresources.com/technol-

ogy-news/information-technology/eshakti-nowlets-customers-change-garment-style-just-click/

Cả hai máy đều được khách hàng đón
nhận với khả năng vận hành ổn định
ở tốc độ 1.500 vòng/phút. Giám đốc
kinh doanh mảng Dệt Kỹ thuật của
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Karl Mayer, ông Hagen Lotzmann cho
biết: “Khách hàng đã rất ấn tượng với
những gì công ty chúng tôi tập trung
phát triển trên máy TM Weft như tính
năng, dễ vận hành và độ tin cậy”.
TM Weft là mẫu máy được thiết kế
định hướng chuyên sản xuất vải lót
bên cạnh mẫu máy Wefttronic II HKS
sẵn có phục vụ cho thị trường cao
cấp (vải lót, vải nội thất xe và vải thời
trang). Karl Mayer đang mở rộng
bằng hai dòng sản phẩm chiến lược
được thử nghiệm tại Bộ phận Kinh
doanh Dệt Kỹ thuật của công ty.

Porcher Sport, chi nhánh thể thao và
giải trí của Porcher, đã cho ra mắt loại
vải túi khí siêu nhẹ mới tạo sự an toàn
cho người trượt tuyết.
Theo Porcher, loại vải này được coi là
loại vải nhẹ nhất trên thị trường với
trọng lượng siêu nhẹ chỉ 132g/mét
vuông. Vải đặc tính mới của Porcher
Sport được chứng minh là giúp giảm
hơn 12% trọng lượng của túi khí chống
tuyết lở. Vải được xử lý bên trong bằng
lớp phủ có công thức PU – được thiết
kế để chống lại các điều kiện khắc
nghiệt nhất. Vật liệu này cũng có khả
năng chống rách cực cao - hơn 50%
so với các loại vải túi khí khác. Túi khí
có thể dễ dàng gấp lại nhỏ gọn và sử
dụng được nhiều lần.

do nguy cơ xảy ra tuyết lở rất cao. Với
việc đeo túi khí sẽ giúp ngăn chặn
khả năng tử vong do tuyết vùi lấp. Vải
hiệu suất mới của Porcher Sports, đã
được thiết kế và vượt qua thử nghiệm
nghiêm ngặt để đảm bảo phồng
nhanh và nhẵn mịn, nhanh chóng
cung cấp cho người trượt tuyết nhiều
sức nổi để có thể nổi lên mặt tuyết và
tránh xa sự nguy hiểm.

Vải có hai màu tín hiệu để dễ dàng
nhận biết, được dệt và xử lý tại nhà
máy dệt của công ty Porcher – Pháp.

L.L. Bean và Vaude, trang phục được
sử dụng chất liệu vải mới sẽ ra mắt
tại các cửa hàng bán lẻ vào mùa thu
2020.

Theo PrimaLoft, loại vải mới này đã
được tăng cường sức hấp dẫn của
sợi đối với những loại vi khuẩn được
tìm thấy trong những môi trường
nêu trên, để vi khuẩn ăn mòn các
sợi với tốc độ nhanh hơn, giúp vải
hay vật liệu cách nhiệt trở thành các
thành phần tự nhiên trong đất.

Nguồn:

https://www.fibre2fashion.com/news/

fabrics-news/porcher-sport-launches-new-avalanche-airbag-fabric-246876-newsdetails.htm

Túi khí Avalanche là điều bắt buộc
đối với tất cả những người trượt tuyết

PRIMALOFT GIỚI THIỆU VẢI CÔNG
NGHỆ 100% PHÂN HỦY SINH HỌC
ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI
PrimaLoft Inc., một nhà cung cấp vật
liệu công nghệ tiên tiến hàng đầu,
đã hợp tác với 05 thương hiệu để ra
mắt sản phẩm vải với hiệu suất tái
chế và phân hủy sinh học lên tới
100% đầu tiên trên thế giới với tên
gọi PrimaLoft Bio. Đồng thời kết hợp
với Houdini, Norrøna, Helly Hansen,

KARL MAYER RA MẮT MẪU MÁY
DỆT KIM ĐAN DỌC MỚI TM WEFT
TẠI TRUNG QUỐC
Karl Mayer đã ra mắt dòng máy dệt
kim đan dọc có cài sợi ngang mẫu
TM Weft tại triển lãm được tổ chức ở
Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc.
Hai máy TM Weft với khổ vải 247”
mật độ kim E24. Trong đó, một máy
có một giàn kim dẫn và một máy có
hai giàn kim dẫn có khả năng dệt ra
vải có độ rủ cao hơn cho một số ứng
dụng đặc biệt.

PORCHER SPORT RA MẮT VẢI
TÚI KHÍ MỚI CHO NGƯỜI TRƯỢT
TUYẾT

Đáng chú ý, Bio mang tính đàn hồi
và tính chất cách điện giống như
nhiều loại vải công nghệ khác, tuy
nhiên sự khác biệt lớn nhất là sợi của
nó chỉ có khả năng phân hủy khi tiếp
xúc với môi trường cụ thể - như bãi
rác hoặc đại dương (nước biển).

Sợi sẽ chỉ phân hủy sinh học khi
tiếp xúc với các vi khuẩn tự nhiên
này trong các bãi chôn lấp hoặc các
vùng nước, do đó, lớp cách nhiệt
hoặc vải vẫn có độ bền cao trong
suốt quá trình sử dụng sản phẩm.
Thông thường phải mất hơn 200
năm để các loại vải tổng hợp phân
hủy, trong khi 80% PrimaLoft Bio bị
phân hủy trong vòng 15 tháng.

Nguồn: https://apparelresources.com/businessnews/sustainability/primaloft-introduces-worldsfirst-100-biodegradable-tech-fabric/
Nguồn: https://www.innovationintextiles.com/
karl-mayer-launches-tm-weft-in-china/
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TỔNG HỢP CÁC SỰ KIỆN CỦA TẬP ĐOÀN

THÁNG 1& 2/2019

JAN

28
Vinatex – Chương trình
chào xuân Kỷ Hợi 2019

Tối 28/01/2019, tại Hà Nội, Tập đoàn
Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã tổ
chức Chương trình chào Xuân Kỷ Hợi
2019. Chương trình hội tụ đầy đủ Ban
Lãnh đạo Tập đoàn, cùng toàn thể
anh chị em CBNV và khách mời là
đại diện các lãnh đạo doanh nghiệp
đơn vị thành viên, Công đoàn DMVN,
Hiệp hội DMVN.

Vinatex đã trải qua một hành trình
ấn tượng hơn hai thập kỷ, góp phần
quan trọng đưa DMVN vào vị thế TOP
3 thế giới ngày hôm nay. Con đường
ấy ghi bao dấu ấn lớn lao của một tập
thể mạnh mẽ, năng động, sáng tạo,
nhân văn và cộng đồng.

Tập đoàn Dệt May Việt Nam dâng hương
báo công các vị tổ nghề

JAN

30
FEB

01
Bộ trưởng Bộ Công
Thương thăm và trao quà
Tết cho người lao động có
hoàn cảnh khó khăn tại
May 10

Ngày 30/01/2019, tại Nhà truyền
thống Ngành Dệt May Việt Nam,
Lãnh đạo Tập đoàn DMVN cùng
đại diện các Ban chức năng, đã tới
dâng hương tưởng niệm các vị Tổ
nghề và báo công nhân dịp đón
Xuân Kỷ Hợi 2019.

Tổng Giám đốc Vinatex – Ông Lê
Tiến Trường đã ghi sổ báo công về
những thành tích nổi bật của Ngành
trong năm 2018, cùng quyết tâm
hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 và
chăm lo tốt hơn cho đội ngũ công
nhân viên lao động dệt may.

Ngày 01/02/2019 tại Hà Nội, Tổng
Công ty May 10 – CTCP (May 10) vinh
dự được đón UV TW Đảng, Bộ trưởng
Bộ Công Thương – Ông Trần Tuấn
Anh tới thăm và trao quà Tết cho
công nhân, người lao động có hoàn
cảnh khó khăn đang công tác tại các
đơn vị trong May 10.

nhập của NLĐ cũng đã tăng 6% so
với cùng kỳ.

Năm 2018 đánh dấu bước phát triển
của May 10 trong hoạt động SXKD
với doanh thu đạt trên 3.000 tỷ đồng,
lợi nhuận tăng 6%, cùng với đó thu

Tại buổi lễ, ông Trần Tuấn Anh đã trao
những phần quà gửi tới Công đoàn
TCT May 10 và 30 công nhân có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn. Dù rằng giá
trị của những phần quà chưa nhiều,
nhưng cũng khiến rất nhiều công
nhân, NLĐ có mặt tại buổi lễ xúc
động và cảm ơn sự quan tâm của Bộ
Công Thương, của Công đoàn Công
Thương và Công đoàn Dệt May VN.

trên chiến thắng, năm 2019 được dự
báo là năm sẽ ít thuận lợi hơn, thách
thức lớn hơn, nhưng Vinatex sẽ nỗ lực
hết mình vì mục tiêu phát triển của
ngành DMVN. Để làm được việc đó,
cần có sự nỗ lực hết mình của từng
cá nhân, tập thể, các Ban chức năng

FEB

21
Vinatex ký thỏa thuận hợp
tác với Tổng Công ty CP
Bảo Minh

FEB

21
Vinatex tiếp Công ty TNHH
Công nghiệp Katakura
Ngày 21/02/2019, tại Hà Nội, ông
Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Tập
đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex)
đã tiếp ông Masaaki Fujimoto, Phó

FEB

Ban lãnh đạo Vinatex gặp mặt đầu năm các đơn vị dệt may

FEB
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Ngày 11/02/2019 tại Hà Nội, Ban
Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam
(Vinatex) tổ chức buổi gặp mặt đầu
năm Cơ quan văn phòng Tập đoàn tại
Hà Nội và TP. HCM, cùng CBNV Công
đoàn Dệt May Việt Nam và Hiệp hội
Dệt May Việt Nam (VITAS).

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Tiến Trường
– TGĐ Tập đoàn đã có những chia sẻ
đối với CBNV văn phòng Tập đoàn
tại 2 đầu cầu về những thành công
trong SXKD năm 2018 của Tập đoàn
nói riêng và ngành Dệt May Việt
Nam nói chung. Không ngủ quên

27
Tổng Giám đốc Vinatex
chúc mừng tập thể
Bệnh viện Dệt May

của Tập đoàn, với sự giúp đỡ của VITAS
và Công đoàn Dệt May Việt Nam.
Cùng ngày, Ban Lãnh đạo Tập đoàn
Dệt May Việt Nam cùng Trưởng, Phó
các Ban chức năng của Tập đoàn
cũng đã tới chúc Tết, thăm hỏi và

Ngày 21/02/2019, tại Hà Nội, Tập
đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) và
Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo
Minh) đã tổ chức buổi lễ ký kết thỏa
thuận hợp tác chiến lược, tăng cường
hiệu quả hoạt động kinh doanh của
hai bên.
Tại buổi Lễ, ông Lê Tiến Trường – TGĐ
Vinatex cùng với ông Lê Văn Thành –
TGĐ Bảo Minh đã ký biên bản hợp tác

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công
nghiệp Katakura.
Tại buổi tiếp, ông Masaaki Fujimoto
cho biết, trong thời gian tới, Katakura
sẽ tăng đơn hàng đồ lót tại Việt Nam,
do đó Katakura kỳ vọng sẽ tăng
cường hợp tác với Doximex hơn
nữa để sản xuất mặt hàng này. Hiện
Katakura đang phối hợp với Doximex
triển khai các giải pháp nhằm cải
tiến chất lượng sản phẩm ngày càng
tốt hơn.
Ông Lê Tiến Trường – Tổng Giám
đốc Vinatex cho biết, Vinatex đang

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
27/02/2019, ông Lê Tiến Trường –
TGĐ Vinatex cùng bà Phạm Nguyên
Hạnh – Phó TGĐ đã tới thăm và chúc
mừng tập thể các thầy thuốc, cán bộ
nhân viên Bệnh viện Dệt May.
Gặp gỡ chúc mừng các thầy thuốc,
cán bộ nhân viên Bệnh viện Dệt May,
ông Lê Tiến Trường – TGĐ Vinatex đã
đánh giá cao những nỗ lực của tập
thể Bệnh viện trong những năm qua,
mặc dù không có sự đầu tư và hỗ trợ

động viên tinh thần các đơn vị dệt
may miền Bắc để nắm bắt tình hình
SXKD của các đơn vị sau Tết Nguyên
đán và vui mừng khi được các DN
thông báo 100% công nhân trở lại
làm việc sau kỳ nghỉ Tết 09 ngày.

trong việc hỗ trợ, sử dụng sản phẩm
của nhau. Phát biểu tại buổi lễ, ông
Lê Văn Thành cho biết, trong những
năm qua Bảo Minh luôn là đơn vị
hàng đầu trong việc cung cấp các
sản phẩm bảo hiểm dành cho các DN
và người dân, nhất là thị trường phía
Nam. Sự kiện hợp tác với Vinatex lần
này, ông hi vọng các sản phẩm của
Bảo Minh sẽ được phía Vinatex và các
ĐVTV Tập đoàn tin tưởng và ủng hộ.

hướng đến sự phát triển bền vững
thông qua việc phát triển cân bằng
ở tất cả các thị trường, trong đó đặc
biệt quan tâm đến quan hệ chính trị
giữa các quốc gia. Việt Nam và Nhật
Bản có mối quan hệ rất tốt đẹp và
đây cũng là thị trường đầu tiên của
ngành Dệt May Việt Nam ra thế giới
khi Việt Nam chưa gia nhập WTO.
Mặc dù trong những năm gần đây,
tốc độ phát triển, lợi nhuận và hiệu
quả tại thị trường Nhật Bản không
bằng các thị trường khác, tuy nhiên
Vinatex và các đơn vị thành viên
vẫn quyết tâm giữ thị trường truyền
thống này để cùng nhau phát triển.

từ ngân sách, nhưng Bệnh viện đã
tự thân vận động, có chiến lược xây
dựng và phát triển hợp lý để có được
một Bệnh viện xứng đáng là niềm tự
hào của Ngành với thái độ phục vụ và
dịch vụ tốt. Trong thời gian tới, Bệnh
viện cần tiếp tục đầu tư, nâng cao thế
mạnh riêng đặc thù gắn với Ngành,
đó là chữa bệnh nghề nghiệp cho
người dệt may tốt nhất, phát triển
tệp khách hàng tiềm năng của mình
trong hệ thống các doanh nghiệp
thuộc Vinatex.
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CÔNG ĐOÀN

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA

CÔNG ĐOÀN DỆT MAY
VIỆT NAM TRONG THÁNG 1&2/2019
Bài: VĨNH HỒNG

và trao 17 phần quà cho NLĐ đang
làm việc tại “Câu lạc bộ vượt khó” của
Công ty CP Việt Hưng và 47 phần
quà cho công nhân khuyết tật, có
hoàn cảnh khó khăn tại Công ty CP
May Phương Đông với tổng số tiền
52 triệu đồng.

Trao quà cho NLĐ đang làm việc tại “Câu lạc bộ vượt khó” của Công ty CP Việt Hưng và công
nhân khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty CP May Phương Đông

HOẠT ĐỘNG CHĂM LO, TRỢ CẤP, TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
(NLĐ) TRƯỚC THỀM NĂM MỚI
Trước thềm năm mới Kỷ Hợi, Công
đoàn Dệt May Việt Nam phối hợp
với các tổ chức, doanh nghiệp thực
hiện nhiều hoạt động thăm hỏi, trợ
cấp đoàn viên, người lao động có
hoàn cảnh khó khăn và triển khai các
chương trình an sinh xã hội.
Ngày 12/01/2019, tại Công ty CP Dệt
May Huế, Tổng Công ty CP Dệt May
Nam Định và Công ty CP Dệt lụa Nam
Định, Công đoàn Dệt May Việt Nam
đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ
chức tặng quà trợ cấp cho đoàn viên,
người lao động có hoàn cảnh khó
khăn. Cụ thể: Trao trợ cấp khó khăn
cho 58 đoàn viên của Công ty CP Dệt
May Huế, mỗi người 500.000 đồng giá
trị tiền mặt cùng 01 áo jacket và 01
áo sơ mi. Trao trợ cấp khó khăn cho
80 đoàn viên công đoàn Tổng Công
ty CP Dệt May Nam Định với số tiền
57.500.000 đồng. Trao trợ cấp khó
khăn cho 17 đoàn viên công đoàn của
Công ty CP Dệt Lụa Nam Định với số
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Ngày 26/1/2019, Công ty CP Dệt May
Nha Trang đã tổ chức Lễ hội Xuân Kỷ
Hợi 2019 với nhiều hoạt động sôi nổi
và phong phú. Trong dịp này, Công
đoàn Dệt May Việt Nam đã tặng 500
suất quà cho công nhân có hoàn cảnh
khó khăn, Công đoàn Công ty CP Dệt
May Nha Trang cũng trao tặng 200
suất quà, mỗi suất trị giá 300.000đ.

Ngày 13/01/2019, Công đoàn Dệt
May Việt Nam phối hợp cùng Hiệp
hội, Tập đoàn Dệt May Việt Nam và
Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM tổ chức
tặng quà, khám bệnh và phát thuốc
miễn phí cho hơn 200 người dân
nghèo, khó khăn tại xã Bình Ninh,
huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
Chiều 18/01/2019, lãnh đạo Công
đoàn Dệt May Việt Nam đã đến thăm

Công đoàn Dệt May Việt Nam và Công ty
TNHH Đầu tư Dịch vụ Thiên Tú FN ký Thỏa
thuận hợp tác

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG
NĂM 2018 VÀ ĐỀ RA TRỌNG TÂM
CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA KHỐI
THI ĐUA 9 CÔNG ĐOÀN NGÀNH,
TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY

KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI
THIÊN TÚ FN

Sáng 22/02/2019, Khối thi đua các
Công đoàn Ngành, Tập đoàn, Tổng
Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam (TLĐ LĐVN) đã
tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động
năm 2018 và đề ra trọng tâm công tác
năm 2019. Đến dự và chỉ đạo hội nghị
có đ/c Ngọ Duy Hiểu - Đại biểu Quốc
hội, Phó Chủ tịch TLĐ LĐVN.

Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018 và đề ra trọng tâm công tác năm 2019 của Khối thi
đua 9 Công đoàn Ngành, Tập đoàn, Tổng công ty

Ngày 22/01/2019, Công đoàn Dệt
May Việt Nam và Công ty TNHH Đầu
tư Dịch vụ Thiên Tú FN đã ký Thỏa
thuận hợp tác về Chương trình phúc
lợi cho đoàn viên Công đoàn.

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm quý
báu trong hoạt động của từng đơn vị;
đóng góp các giải pháp, trao đổi, kiến
nghị về những vấn đề mà các đơn vị
cùng quan tâm.

Hội nghị cũng đã chúc mừng 04 đơn vị
đã được TLĐ LĐVN khen thưởng năm
2018 gồm: Cờ dẫn đầu thi đua cho
Công đoàn Dệt May; Cờ thi đua xuất
sắc cho Công đoàn Hàng hải, Công

tiền 17.500.000 đồng.
Từ ngày 10-12/01/2019 tại Tổng
Công ty CP Phong Phú và từ ngày
15-17/01/2019 tại Tổng Công ty Việt
Thắng – CTCP, Công đoàn Dệt May Việt
Nam phối hợp với Tập đoàn Dệt May
Việt Nam tổ chức Ngày hội Bán hàng
trợ giá phục vụ công nhân, người lao
động ngành Dệt May. Hội chợ có 28
gian hàng của 17 doanh nghiệp, cung
cấp hàng hóa chính hãng có mức hỗ
trợ giá từ 20% đến 50%.

trước và hoàn trả trong 45 ngày theo
kỳ sao kê. Trên cơ sở đó, đoàn viên
công đoàn sẽ được hưởng dịch vụ
tài chính ưu đãi của Công ty TNHH
Đầu Tư Dịch Vụ Thiên Tú FN kết hợp
với các công ty tài chính như MCredit
(thuộc Ngân hàng CP Thương mại
Quân đội), Fe Credit (thuộc Ngân hàng
CP Việt Nam thịnh vượng), Mirae Asset
(Tập đoàn tài chính của Hàn Quốc) và
các tổ chức tài chính khác sẽ được bổ
sung theo từng thời kỳ.

Theo đó, Công đoàn Dệt May Việt
Nam sẽ tuyên truyền, thông báo và
tạo điều kiện để Công ty TNHH Đầu
Tư Dịch Vụ Thiên Tú FN giới thiệu và
triển khai chương trình “Pos@Work
- Phúc lợi cho công đoàn viên” đến
toàn bộ CĐCS nhằm hướng tới hoàn
thiện và triển khai chính sách ưu đãi
cho đoàn viên công đoàn.
Về phía đối tác, Thiên Tú FN sẽ cung
cấp các sản phẩm, dịch vụ bao gồm:
Mua sắm trả góp hàng tháng với lãi
suất 0% đối với các sản phẩm như
điện thoại, laptop và một số mặt
hàng điện máy; Vay tiêu dùng không
cần thế chấp với lãi suất ưu đãi; Mở
thẻ tín dụng không mất phí, chi tiêu

đoàn Dầu khí và Công đoàn Hàng
không; đồng thời nhất trí bầu Công
đoàn Điện lực làm Khối trưởng, Công
đoàn Dầu khí làm Khối phó cũng như
ký kết giao ước thi đua năm 2019.

GƯƠNG MẶT CÁN BỘ NỮ TIÊU BIỂU CỦA CÔNG ĐOÀN DỆT MAY VIỆT
NAM ĐƯỢC TLĐLĐVN TÔN VINH
Nhân kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3
và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng,
90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam,
chiều 23/02/2019, TLĐLĐVN tổ chức
Hội nghị biểu dương 90 cán bộ nữ tiêu
biểu, đại diện cho lực lượng nữ CNVCLĐ
và đội ngũ cán bộ nữ công đoàn các
cấp. Đây là những cán bộ luôn nêu cao
tinh thần trách nhiệm trong công việc,
tận tụy, tâm huyết, vì người lao động,
đặc biệt là lao động nữ.
Một trong 90 gương mặt ấy là chị Trần

Kim Oanh - Cán bộ nữ tiêu biểu của
Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt May
Huế, thuộc Công Đoàn Dệt May Việt
Nam. Không chỉ đảm đương tốt vai
trò người cán bộ nữ, người thủ lĩnh
công đoàn tại Dệt May Huế, mà với
vai trò UV BCH CĐ Dệt May Việt Nam
phụ trách khu vực Huế, chị đã tập
hợp, kết nối, theo dõi, chỉ đạo hoạt
động của các công đoàn cơ sở thuộc
Công đoàn DMVN tại khu vực này, góp
phần giúp cho hoạt động của các đơn
vị ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả.

Chị Trần Kim Oanh - Cán bộ nữ tiêu biểu
của Công đoàn Công ty CP Dệt May Huế
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TIN TỨC & SỰ KIỆN

Bà Phạm Chi Lan
Chuyên gia kinh tế

GÓC NHÌN
CHUYÊN GIA VÀ NHÀ QUẢN LÝ
Phó Thủ tướng
Vương Đình Huệ

Tinh thần hành động của Chính
phủ năm 2019 yêu cầu bứt phá
thì cổ phần hóa, thoái vốn cũng
phải vậy, trên tinh thần siết chặt
kỷ luật, kỷ cương, tối đa hóa lợi
ích Nhà nước, quyết liệt, công
khai, minh bạch trong thực hiện.
Đến nay chưa phát hiện gian
lận, vi phạm lớn mặc dù đây là
lĩnh vực rất nhiều phức tạp. Bên
cạnh đó, Ủy ban quản lý vốn
Nhà nước tại doanh nghiệp đã
thành lập, đi vào hoạt động và
tiếp nhận thành công 19 tập
đoàn, tổng công ty Nhà nước,
không để xảy ra gián đoạn hoạt
động, ảnh hưởng tới hiệu quả
sản xuất, kinh doanh của các
DNNN này.

Ông Nguyễn Văn Hiếu
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

Thị trường bán lẻ đang có
nhiều thay đổi về hành vi, xu
hướng tiêu dùng toàn cầu.
Điều này diễn ra nhanh đến
mức khó có ai có thể chắc
chắn được thị trường sẽ đi
theo xu hướng nào trong vài
năm tới. Những thách thức này
bắt buộc các nhà bán lẻ cần
phải liên tục đưa ứng dụng
công nghệ, sáng tạo để bắt
kịp cũng như đáp ứng nhu cầu
người dùng.

Ông Trương Văn Cẩm
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
Hiệp hội Dệt May Việt Nam
(VITAS)
PGS.TS. Hoàng Văn Cường
Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy
viên Ủy ban Tài chính - Ngân
sách của Quốc hội, Phó Hiệu
trưởng Trường Đại học Kinh tế
Quốc dân

Số doanh nghiệp (DN) phá sản
tăng cao trong thời gian qua
do thiếu sức cạnh tranh, thiếu
chiến lược đầu tư dài hạn,
phản ánh đúng bản chất quy
luật cạnh tranh và đào thải.
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CPTPP đem lại hàng loạt cơ hội
cho dệt may khi thị trường được
mở rộng sang các quốc gia như
Mexico, Peru hay Canada. Ngoài
ra, những tác động khác nhau
thúc đẩy cải cách thể chế, tạo
môi trường kinh doanh thông
thoáng, minh bạch hơn cũng sẽ
có những tác động tích cực lên
ngành Dệt May.

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

Với thế mạnh về vốn, kinh
nghiệm, công nghệ và con
người, nhiều doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài sẽ thiết
lập chuỗi sản xuất từ sợi - vải
- may mặc tại Việt Nam. Điều
này vừa để tận dụng các lợi thế
miễn giảm thuế từ các FTA, vừa
để tránh, giảm ảnh hưởng từ
cuộc chiến tranh thương mại
giữa Mỹ - Trung Quốc đang có
nhiều diễn biến khó lường. Việt
Nam nhập siêu quá lớn từ thị
trường Trung Quốc và để một
số mặt hàng chủ lực phụ thuộc
nhiều vào thị trường Trung
Quốc. Có sự mập mờ, tính minh
bạch không cao khi xuất nhập
khẩu quá nhiều qua đường
tiểu ngạch, dẫn tới những hậu
quả khôn lường của nền kinh
tế. Khi công nghiệp hỗ trợ cho
xuất khẩu chưa đủ mạnh, nếu
các Hiệp định thương mại tự do
có tính đến quy tắc xuất xứ và
năng lực của công nghiệp hỗ
trợ thì Việt Nam rất bất lợi.

Bà Phạm Chi Lan cho rằng, có
thể mất 2 năm, thậm chí 3, 4
năm hoặc hơn để ra được một
Nghị định hoặc quy định về bãi
bỏ điều kiện kinh doanh. Tuy
nhiên, điều đáng nói, thời gian
vài năm chờ đợi này cũng đủ
giết hàng vạn doanh nghiệp.
Cùng với việc doanh nghiệp
dừng hoạt động, nhiều công
ăn việc làm mất đi. Chưa cần
tới những thách thức như Cách
mạng công nghiệp 4.0, các
FTA, chiến tranh thương mại
Mỹ-Trung thì những thách thức
trong nước cũng đủ làm doanh
nghiệp chết, hàng vạn người
lao động không có việc làm.

Ông Marc Goichot
đại diện Tổ chức Quốc tế về Bảo
vệ Thiên nhiên WWF - Greater
Mê Kông

Đối với WWF, xanh hóa thành
công ngành may mặc Việt
Nam sẽ góp phần vào thực
hiện mục tiêu rộng lớn hơn
của tổ chức về quản trị nguồn
nước và sử dụng năng lượng
hiệu quả. Đây là hai vấn đề môi
trường được quan tâm hàng
đầu hiện nay trên thế giới.

Bà Rebecca Pearson
Phó giám đốc Công ty CBRE
Châu Á

Thị trường bán lẻ đang có
nhiều thay đổi về hành vi, xu
hướng tiêu dùng toàn cầu.
Điều này diễn ra nhanh đến
mức khó có ai có thể chắc
chắn được thị trường sẽ đi
theo xu hướng nào trong vài
năm tới. Những thách thức này
bắt buộc các nhà bán lẻ cần
phải liên tục đưa ứng dụng
công nghệ, sáng tạo để bắt
kịp cũng như đáp ứng nhu cầu
người dùng.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang
Giám đốc Trung tâm WTO (VCCI)

Cùng một luật chơi nhưng
doanh nghiệp ngoại ưu thế
hơn hẳn, doanh nghiệp nội sẽ
có những bất lợi trước mắt. Do
đó, doanh nghiệp phải tự thay
đổi cách quản trị, cải thiện chất
lượng nguồn lực, công nghệ
để nâng cao sức cạnh tranh
của chính doanh nghiệp.

PGS. TS Phạm Tất Thắng

TS. Lê Đăng Doanh
Chuyên gia kinh tế

Hiện nay hàng dệt may của Việt
Nam vẫn đang gặp sự cạnh
tranh gay gắt từ Bangladesh,
Campuchia, Lào, Sri Lanka,
Myanmar. Do vậy, các DN cần
nâng cao năng lực cạnh tranh
để chiếm lĩnh được cơ hội,
đứng vững trong thị trường
đầy biến động. Ngoài ra, còn
có rủi ro phía Mỹ sẽ truy xuất
nguồn gốc nguyên liệu của
sản phẩm may mặc nhập khẩu
từ các quốc gia khác và áp
thuế bổ sung nếu sản phẩm
may mặc từ quốc gia đó có
nguồn gốc nguyên liệu từ
Trung Quốc.

Ông Phạm Bình An
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội
nhập quốc tế TPHCM (CIIS)

Để được hưởng ưu đãi thuế
quan đối với các FTA nói
chung và CPTPP nói riêng, các
DN phải nắm thật kỹ các quy
định về xuất xứ hàng hóa.

Hiện có nhiều kịch bản đánh
giá tác động của cuộc chiến
thương mại Mỹ - Trung. Thách
thức là nhu cầu và sức mua của
thị trường thế giới bị giảm sút
và thị trường đầu tư bị xáo trộn,
điều này sẽ ảnh hưởng tới xuất
khẩu của Việt Nam. Nhưng ở
khía cạnh khác, Việt Nam có thể
có lợi ích từ cuộc chiến này.

Ông Đinh Trọng Thịnh
Chuyên gia kinh tế (Học viện Tài
chính)

Những hoạt động gia công, chế
biến đơn sơ hầu như không tạo
ra giá trị gia tăng thật sự đáng
kể đối với nền kinh tế. Chính bởi
vậy, cơ hội tham gia sâu rộng
của ngành dệt may Việt trong
chuỗi cung ứng toàn cầu gần
như không có. Nhiều DN ngành
dệt may cũng cho biết, cơ hội
đối với họ khi CPTPP được thực
thi là rất lớn, song bên cạnh đó,
những thách thức cũng không
hề nhỏ.
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Ông Graham Long, Thạc sĩ Giáo dục, Đại học Victoria, Melbourne 2011; chuyên gia Thời trang tại
trường Đại học RMIT, Melbourne đang trao đổi giúp sinh viên tiếp cận chuyên sâu với nghề

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

ĐỔI MỚI ĐỂ
HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Nghề thiết kế thời trang (TKTT) tại trường Cao đẳng nghề Long Biên (LBC) là một trong những
ngành nghề trọng điểm, được lãnh đạo Tổng Công ty May 10 – CTCP (TCT May 10) cũng như
Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm và đầu tư phát triển. Sinh viên của trường thường xuyên
được tạo điều kiện để trải nghiệm học tập cùng với các chuyên gia trong nước và Quốc tế như
Bà Pascal, nhà thiết kế người Pháp; Cô Molly Herbe, nhà thiết kế người Úc.
Bài: NGUYỄN THỊ DUNG - Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản

44 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

T

rong năm 2018, với sự
hỗ trợ của TCT May 10 và
chuyên gia Thiết kế thời
trang Molly Herbe, nhà
trường đã đầu tư nâng cấp
02 phòng học Thiết kế thời trang đạt
chuẩn Quốc tế. Đây là những điều
kiện học tập tốt nhất mà nhà trường
mang đến cho sinh viên nghề Thiết
kế thời trang (TKTT).
Không dừng lại ở đó, nhà trường
tiếp tục mở rộng hợp tác với tổ chức
AVI trong việc xin tình nguyện viên
là các chuyên gia giỏi và có nhiều
kinh nghiệm trong lĩnh vực TKTT như
Ông Graham Long, Thạc sĩ Giáo dục,
Đại học Victoria, Melbourne 2011;
chuyên gia Thời trang tại trường Đại
học RMIT, Melbourne. Với sự có mặt
của ông, nhà trường đã tổ chức các
buổi giảng dạy tiếng Anh chuyên
ngành và các buổi Workshop hàng
tuần nhằm học hỏi nhiều kinh
nghiệm quý giá trong việc xây dựng
chương trình và lộ trình đào tạo nghề
TKTT, nhằm nâng cao chất lượng đào
tạo và giúp sinh viên tiếp cận chuyên
sâu với nghề, tạo cơ hội lớn cho sinh
viên bắt nhịp nhanh với nghề sau khi
tốt nghiệp.

Tham gia và phát biểu tại các buổi
học, Bà Trần Quý Dân - Phó Hiệu
trưởng nhà trường đã chỉ đạo và
nhấn mạnh: “Việc đổi mới chương
trình và phương pháp giảng dạy là
một trong những yếu tố quan trọng
giúp nâng cao chất lượng, đặc biệt với
nghề TKTT, một trong hai ngành nghề
được sự hỗ trợ lớn của TCT May 10, các
chuyên gia trong và ngoài nước, và
đặc biệt là chuyên gia đến từ Úc, Ông
Graham Long. Các thầy cô cần chủ
động học hỏi để áp dụng thực tiễn với
nội dung giảng dạy phong phú, tạo ra
hiệu quả cao trong công tác đào tạo
nghề TKTT”.
Theo chia sẻ từ chuyên gia, việc đổi
mới phương pháp tổ chức giảng dạy
tại LBC cần được thực hiện từ việc
dạy các Mô đun nghề nghiệp theo
từng giai đoạn khác nhau, không
liền mạch sang hướng dạy theo dự
án. Mỗi dự án sẽ tích hợp nhiều Mô
đun trên một loại sản phẩm như
dự án về áo sơ mi, váy đầm dạ hội,
Veston. Với phương pháp mới này,
sinh viên sẽ có cơ hội tiếp cận từ
khái niệm cơ bản đầu tiên với những
kỹ năng nâng cao, để tạo ra nhiều
mẫu mã cho cùng một loại sản

phẩm, đến những kỹ năng khác như
thuyết trình, xử lý đồ họa, marketing
sản phẩm… Phương pháp mới này
giúp giáo viên theo sát sinh viên từ
những giai đoạn đầu tiên, cho đến
hoàn thiện và trình diễn sản phẩm.
Qua đó, giáo viên sẽ đánh giá toàn
diện nhiều kỹ năng của sinh viên
trong suốt quá trình học tập.
Các buổi học quý giá được chuyên
gia cùng đồng hành đã giúp giảng
viên nghề TKTT và May thời trang có
những phương pháp mới trong công
tác xây dựng nội dung, tiến độ đào
tạo; giáo án giảng dạy theo kịp xu
thế hội nhập quốc tế. Tất cả các giáo
viên đã được chuyên gia gợi ý tìm ra
những phương pháp tổ chức lớp học
hiệu quả hơn nhằm đem lại sự hào
hứng cho người học.
Thường xuyên điều chỉnh chương
trình đào tạo theo hướng tiếp cận
xu thế Quốc tế là nhu cầu tất yếu
và khẳng định hướng đi đúng mà
trường Cao đẳng nghề Long Biên đã
và đang nỗ lực thực hiện để khẳng
định chất lượng “Sinh viên sau khi
ra trường làm được việc ngay,
không phải đào tạo lại”.
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Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh:

ĐÁP ỨNG NHU CẦU

ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Sinh viên ngành may
thực tập tại trung tâm
Sản xuất - Thực tập của
trường
TS. Hồ Ngọc Tiến
- Bí thư Đảng ủy,
Hiệu trưởng nhà
trường tặng hoa
các doanh nghiệp
tham gia ngày hội
việc làm năm 2018

Khu giảng đường tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ
thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh
là cơ sở công lập, trực thuộc
Tập đoàn Dệt May Việt Nam Bộ Công thương. Trường đào
tạo đa cấp, đa ngành.

H

iện tại, trường có đội ngũ
khá hùng hậu với gần
250 cán bộ, giảng viên,
công nhân viên giàu
kinh nghiệm trong giảng
dạy, nghiên cứu. Quy mô tuyển sinh
hàng năm của trường khoảng 1.500
HSSV, trình độ cao đẳng và trung cấp
với các ngành nghề đào tạo: Thiết kế
đồ họa; Tiếng Anh; Kế toán; Kế toán
doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh;
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Công nghệ thông tin; Quản trị mạng
máy tính; Công nghệ kỹ thuật cơ khí;
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử;
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Điện
công nghiệp và dân dụng; Sửa chữa
thiết bị may; Công nghệ sợi dệt;
Công nghệ may; May thời trang;
Thiết kế thời trang; Quản trị dịch vụ
du lịch và lữ hành; Quản trị nhà hàng
và dịch vụ ăn uống và các chuyên đề
đào tạo ngắn hạn: Quản lý đơn hàng
(Merchandiser); Kỹ thuật chuyền;
Vận hành máy, thực hành các đường
may cơ bản; Kiểm tra chất lượng
sản phẩm; Thiết kế rập thời trang; Tổ
trưởng - Chuyền trưởng; Xây dựng tài
liệu kỹ thuật - Định mức nguyên phụ
liệu; Quản trị và bảo trì thiết bị dệt
may; Kỹ thuật rập 3D; Quản trị chất
lượng; Quản trị sản xuất dệt may; Sửa
chữa thiết bị điện, điện tử…
Ngoài ra, nhà trường còn liên kết
đào tạo với các trường Đại học
Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách

Khoa TP. Hồ Chí Minh, Đại học Tài
chính - Marketing, Đại học Công
nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh,
Đại học Yeoju, Đại học Silla của Hàn
Quốc... đào tạo trình độ đại học các
ngành Công nghệ may thời trang;
Công nghệ sợi dệt; Quản trị kinh doanh;
Kế toán; Công nghệ thông tin; Tiếng
Anh; Tiếng Hàn...
Trong tầm nhìn, sứ mệnh của mình,
nhà trường thực hiện tốt việc đổi
mới mục tiêu, nội dung chương trình
đào tạo, phương pháp dạy học, tăng
cường cơ sở vật chất theo hướng
chuẩn hóa, hiện đại hóa, trở thành
cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và nghiên
cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ
có uy tín về lĩnh vực dệt may khu vực
phía Nam và cả nước, tạo cơ hội để
người học tự học suốt đời. Đồng thời,
phát triển một số ngành nghề chất
lượng cao, đạt chuẩn quốc gia, tiến
tới đạt chuẩn khu vực và quốc tế. Để
đạt được mục tiêu và sứ mệnh đặt ra,

nhà trường chú trọng phát triển mọi
mặt, trong đó đáng lưu ý:
- Xây dựng đội ngũ giảng viên:
Xây dựng đội ngũ giảng viên là một
trong những yếu tố quan trọng hàng
đầu nhằm nâng cao chất lượng đào
tạo. Hàng năm, công tác đào tạo, bồi
dưỡng, phát triển đội ngũ CBGV đã
được Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà
trường quan tâm đầu tư, khuyến
khích.
Hiện tại, nhà trường có 125 giảng
viên cơ hữu, trong đó: trình độ tiến
sĩ là 03 người, trình độ thạc sỹ là 79
người (có 05 người đang làm nghiên
cứu sinh), trình độ đại học là 43 người
(có 14 người đang theo học thạc
sỹ). 100% giảng viên của trường đạt
chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo
quy định của Bộ Lao động - Thương
binh & Xã hội.
Phần lớn các giảng viên được đào
tạo từ các trường Đại học, Viện, Học
viện uy tín trong nước và nước ngoài,
giảng dạy theo đúng chuyên ngành
đã được đào tạo và luôn sẵn sàng
đồng hành cùng HSSV trong quá
trình học tập, nghiên cứu khoa học
cũng như tiếp cận với môi trường
làm việc thực tế tại DN. Do đó, HSSV
của Trường có nhiều thuận lợi khi tiếp
xúc với DN cũng như thu hút được sự
chú ý của các nhà tuyển dụng và đạt
nhiều thành tích cao trong các cuộc
thi giỏi nghề cấp thành phố, quốc
gia, Asean…
- Cập nhật chương trình đào tạo và
đổi mới phương pháp giảng dạy:
Nội dung, chương trình luôn được
cập nhật, gắn liền với thực tế sản
xuất, đáp ứng với nhu cầu của doanh
nghiệp, xã hội; phương pháp dạy học
được đổi mới theo hướng tích cực
hóa hoạt động nhận thức người học;
đẩy mạnh việc hướng dẫn HSSV tự
học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện tay
nghề; nâng cao kỹ năng thực hành
nghề thông qua mô hình đào tạo
kép, kết hợp học lý thuyết tại trường,
học thực hành trên máy móc, thiết bị

hiện đại tại Trung tâm Sản xuất - Thực
tập của trường và các DN; tiến tới tổ
chức đào tạo thí điểm chương trình
chất lượng cao một số ngành và phát
triển một số nghề thành nghề trọng
điểm quốc gia, đạt chuẩn khu vực và
quốc tế.
- Tăng cường công tác đảm bảo
chất lượng giáo dục và đào tạo:
Nhà trường chú trọng công tác xây
dựng chuẩn đầu ra các chương trình
đào tạo làm cơ sở đổi mới tổ chức
quá trình đào tạo và phương pháp
đánh giá; đảm bảo chất lượng sinh
viên ra trường phù hợp và đáp ứng
nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.
Nhằm đánh giá tốt hơn kết quả, nhà
trường đã triển khai áp dụng đề án
“Giải pháp liên tục đảm bảo chất
lượng HSSV sau khi tốt nghiệp”, điều
đó thể hiện trách nhiệm của nhà
trường trong thực hiện giải pháp là
nơi đào tạo, học tập suốt đời, đồng
thời là chủ trương duy trì “Bảo hành”
chất lượng “Sản phẩm” sau đào tạo để
giải quyết những khó khăn khi thực
hành nghề nghiệp của người học
sau khi tốt nghiệp, đáp ứng nhu cầu
của người sử dụng “Sản phẩm” đào
tạo, góp phần phát triển bền vững
thương hiệu và uy tín nhà trường.
- Đẩy mạnh hoạt động nghiên
cứu khoa học, hợp tác quốc tế và
quan hệ DN: Hằng năm, nhà trường
triển khai thực hiện các đề án, đề tài,
sáng kiến cải tiến, biên soạn giáo
trình, đề cương bài giảng. Nhiều đề
tài, đề án khoa học đã được triển khai
ứng dụng vào công tác đào tạo, bồi
dưỡng và thực tập sản xuất, điển hình
như: “Ứng dụng mô hình đào tạo kép
vào việc đào tạo sinh viên cao đẳng
ngành công nghệ sợi, dệt” được đánh
giá cao trong việc nâng cao năng
lực thực hành cho HSSV; “Triển khai
ứng dụng sản xuất tinh gọn (Lean
manufacturing) vào tổ chức sản xuất
tại Trung tâm Sản xuất - Thực tập” đã
được chuyển giao ứng dụng tại các
DN và được các DN đánh giá cao.
Thông qua các ngày hội việc làm, hội

thảo khoa học, mô hình đào tạo kép
nhà trường - DN giúp tăng cường
mật thiết giữa nhà trường với các DN
thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam và
các DN khác. Từ đó, nhà trường xây
dựng chương trình giảng dạy cho
phù hợp với yêu cầu thực tiễn của
từng giai đoạn phát triển, góp phần
thu hẹp khoảng cách chuyển giao từ
kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn công
việc của HSSV sau khi tốt nghiệp.
- Tăng cường đầu tư cơ sở vật
chất: Diện tích khuôn viên cả 02 cơ
sở là 30.000m2, gồm: 70 phòng học
lý thuyết với tổng diện tích 5.170m2,
70 phòng, xưởng thực hành với tổng
diện tích 11.600 m2, ký túc xá với 98
phòng diện tích sàn 6.400m2. Tổng
thiết bị nhà trường đang sử dụng
phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập
của HSSV là 1976 thiết bị. Trong năm
2019, nhà trường tiếp tục đầu tư
nâng cấp CSVC tại cơ sở chính, đảm
bảo khuôn viên thông thoáng, môi
trường xanh, sạch, đẹp và hiện đại.
Với truyền thống hơn 40 năm xây
dựng và phát triển, trường đã đạt
được nhiều danh hiệu cao quý như:
Huân chương lao động hạng I, hạng
II, hạng III; Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ; Bằng khen, Cờ thi đua của
Bộ Công Thương và Tập đoàn Dệt
May Việt Nam và nhiều danh hiệu cao
quý đối với CBVC và HSSV của trường.
Trong năm mới 2019, Trường Cao
đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ
Chí Minh xác định tiếp tục thực hiện
thắng lợi mục tiêu đổi mới phương
pháp giảng dạy, chất lượng đào tạo,
nâng cao hơn nữa năng lực đội ngũ
cán bộ, giảng viên, tăng cường gắn
kết DN… Hoàn thành sứ mệnh là cơ
sở đào tạo nhân lực cho nền kinh tế tri
thức, tạo cơ hội để người học tự học
suốt đời; ứng dụng thành tựu khoa
học - công nghệ trong đào tạo; cung
ứng các dịch vụ đào tạo tiên tiến; phấn
đấu trở thành cơ sở đào tạo nghề đạt
chuẩn khu vực và quốc tế, đáp ứng
nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng
cao cho khu vực phía Nam và cả nước.
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Hòa nhập xu thế 4.0
theo cách của mình
VỚI CHI PHÍ KHÁM CHỮA
BỆNH Ở MỨC TRUNG
BÌNH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ
NGƯỜI BỆNH CHU ĐÁO,
TẬN TÂM, BỆNH VIỆN DỆT
MAY ĐANG TRỞ THÀNH
MỘT ĐỊA CHỈ ĐỎ THU
HÚT PHÂN KHÚC KHÁCH
HÀNG Ở MỨC THU NHẬP
BÌNH DÂN ĐẾN KHÁ.

Tại phòng khám của Bệnh viện Dệt May

Bài: KIỀU MAI

Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Đình Dũng

TỰ THÂN VẬN ĐỘNG, ỔN ĐỊNH
KHÁCH HÀNG
Trái với khi xưa, chỉ có người lao động
trong Tập đoàn DMVN là biết đến tên
Bệnh viện Dệt May, và Lãnh đạo Bệnh
viện phải nỗ lực tìm kiếm nguồn
khách hàng để duy trì bệnh viện, thì
nay, Bệnh viện Dệt May đã có thương
hiệu uy tín, và phòng khám, chữa
bệnh luôn không còn chỗ trống.
Dệt May là một ngành công nghiệp
có lực lượng lao động đông đảo nhất,
lên đến gần 3 triệu người. 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,
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có khi ngoài 40 tuổi đã không thể
làm việc được do mắt yếu, bệnh cơ,
xương khớp hành hạ. Do đó, trong
hai thập kỷ qua, nhờ tập trung chữa
trị bệnh nghề nghiệp thật tốt bên
cạnh các bệnh thông thường khác,
Bệnh viện Dệt May đã dần dần tích
lũy dày vốn kinh nghiệm, cũng như
uy tín và sự tin tưởng của bệnh nhân
và người thân của họ. Trong ngành
Y tế, Bệnh viện Dệt May cũng là một
trong những địa chỉ tin cậy nhất chữa
bệnh nghề nghiệp, đồng thời là nơi
đào tạo thực tế cho nhiều lớp y bác sĩ,
các nghiên cứu sinh ngành Y.
Thời kỳ đầu gian khó, mặc dù không
có sự đầu tư và hỗ trợ từ ngân sách,
tuy vậy Bệnh viện đã tự thân vận
động, có chiến lược xây dựng và phát
triển hợp lý, để tới nay, với 150 giường
bệnh, 16 chuyên khoa, hơn 2.000 kỹ
thuật y 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.
Bệnh viện Dệt May cũng là nơi nhiều
bệnh nhân tin tưởng ký thác sức khỏe
của mình. Hơn 45 ngàn sổ Bảo hiểm y
tế được đăng ký tại đây là minh chứng
cho niềm tin vàng mà đông đảo người
Dệt May đã gửi gắm. Trong số hầu
hết những doanh nghiệp dệt may là
“khách hàng lâu năm” của bệnh viện
thì còn có những đơn vị lớn ngoài
ngành như Bảo Việt, Tổng công ty
Thoát nước, các trường Đại học, Công
ty Sanwa Nhật Bản… 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.
VẬN DỤNG PHÙ HỢP XU THẾ 4.0
Hiện nay, số lượng bệnh nhân khám,
chữa bệnh tại Bệnh viện Dệt May

Đội ngũ CBNV Bệnh viện hát tặng bệnh nhân vào ngày Thầy thuốc Việt Nam

tăng lên gấp 1,5 lần so với thời kỳ
những 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, cho dù chưa đủ
nguồn vốn tài chính để đầu tư những
trang thiết bị tiên tiến nhất, vận dụng
hệ quản lý điều hành tự động hóa cao
cấp nhất, nhưng Bệnh viện Dệt May
đã đổi mới công tác thông tin cho

bệnh nhân, đặt trọng tâm vào 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 có nhân viên tiếp đón
đeo băng đỏ đứng 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. Sau 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
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trong thời gian qua, đồng thời ông
cũng nhấn mạnh rằng, Bệnh viện Dệt
May trong thời gian tới cần mạnh dạn
thay đổi tư duy về đầu tư. Hiện nay,
bệnh viện đang phát triển tốt do đáp
ứng được phân khúc ít cạnh tranh,
đó là phân khúc khách hàng bình
dân. Họ là tầng lớp đông đảo, đã quá
mệt mỏi khi đến với bệnh viện công
quá tải, lại không đủ tài chính để đến
bệnh viện tư với dịch vụ cao cấp nên
lựa chọn Bệnh viện Dệt May. Do vậy,
bệnh viện nên tận dụng thời cơ tập
trung đầu tư phát triển thật mạnh
theo hình thức đầu tư mới là đối tác
công – tư. Không nên chờ có đủ tích
lũy mới đầu tư như giai đoạn vừa qua,
mà có thể phối hợp với các công ty
thành viên của Tập đoàn để cùng đầu
tư vào phát triển bệnh viện. Phải đầu
tư sớm để chiếm lĩnh khách hàng ở
phân khúc trung bình – phân khúc
đông đảo nhất. Bởi thời thế luôn thay
đổi, khi các nhà đầu tư bệnh viện tư
nhân thấy rằng phân khúc dịch vụ cao
cấp đã bão hòa, sẽ dịch chuyển sang
phân khúc trung bình, lúc đó sẽ cạnh
tranh mạnh với Bệnh viện Dệt May.

Xử lý hồ sơ tại Bệnh viện

Phòng cho bệnh nhân luôn được đảm bảo sạch sẽ

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.
ĐẦU TƯ TRƯỚC TIÊN VÀO CON
NGƯỜI VÀ THEO GIẢI PHÁP MỚI
Trước chủ trương chung của Tập
đoàn trong việc đầu tư vào con người,
nâng cao công tác chăm lo cho người
lao động, kể từ đầu năm 2019, Bệnh
viện Dệt May đã tăng thu nhập, cải
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thiện điều kiện làm việc, chăm sóc
chu đáo đời sống vật chất, tinh thần
cho anh chị em cán bộ, nhân viên
bệnh viện. Điều này nhanh chóng tạo
động lực mới cho tập thể anh chị em,
tự nguyện gắn kết, tận tâm tận lực
phục vụ ngày một tốt hơn cho bệnh
nhân. Bên cạnh đó, công tác đào tạo
nhân sự cũng được đầu tư mạnh hơn,
nhiều bác sĩ, y tá, điều dưỡng được
cử đi học nâng cao trình độ chuyên
môn, các khóa học và huấn luyện
trong việc nâng cao chất lượng phục
vụ bệnh nhân cũng được tổ chức chu
đáo, đổi mới tư duy và trang bị kỹ
năng mới cho anh chị em.
Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May
Việt Nam, ông Lê Tiến Trường đánh
giá cao nỗ lực của Bệnh viện trong
việc tự đầu tư thiết bị bằng vốn tự có

Đón trước diễn tiến đó, cần có chiến
lược xây dựng và phát triển hợp lý để
có được một Bệnh viện xứng là niềm
tự hào của Ngành với thái độ phục
vụ và dịch vụ tốt. Tập trung phát
triển thương hiệu bệnh viện, đầu tư
nâng cao thế mạnh riêng đặc thù
gắn với Ngành, đó là chữa bệnh nghề
nghiệp cho người dệt may tốt nhất,
phát triển tệp khách hàng tiềm năng
của mình trong hệ thống các doanh
nghiệp thuộc Vinatex.

QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN

NHÂN HIỆU
YẾU TỐ SỐNG CÒN
Ta nhớ lại những lần đi mua hàng, ta
cần mua bột giặt, nhãn hiệu nào sẽ
xuất hiện ngay trong đầu ta? Omo,
Tide, Vì Dân... Ta cần uống nước ngọt,
ngay lập tức ta nghĩ đến Cocacola và
Pepsi, C2… Hoặc nhắc đến Mỹ người
ta nghĩ ngay đến tiềm lực tài chính,
nhắc đến Nhật người ta nghĩ đến
chất lượng hàng hóa, nhắc đến Trung
Quốc người ta nghĩ đến đông dân…
Một ngày nào đó tên của ta được
nhắc đến, người khác sẽ nghĩ ngay
đến điều gì, sự giàu có, sự hài hước,
lòng tốt bụng, những bản nhạc trữ
tình… hay nhắc đến một lĩnh vực
nào đó người ta sẽ nghĩ ngay đến ta
như đại diện của ngành công nghệ
thông tin, giáo dục, kỹ năng sống,
báo chí,… hoặc sẽ là không gì cả. Thế
giới càng ngày càng phát triển, nếu
như trước đây một người bán vạn
người mua thì bây giờ vạn người bán
một người mua và người mua không
có nhiều thời gian dành cho việc lựa

chọn khó khăn đó. Chính vì vậy, khách
hàng chỉ mua những sản phẩm đã có
hình ảnh sẵn trong tâm trí họ, theo
thói quen hoặc theo những khuôn
mẫu sẵn có, như việc họ bước vào
cửa hàng sẽ dễ mua những món đồ
bày ở quầy bên phải hơn là bên trái
hoặc mua chính túi bột giặt họ đã
mua từ những lần trước mà không
tính toán cân nhắc nhiều.
Và nếu ta là một sản phẩm, một loại
hàng hóa còn những ông chủ, những
người xung quanh là khách hàng,
họ có mua ta ngay khi họ cần hay
không? Làm sao để mỗi lần khách
hàng của ta cần một phần mềm mới
họ lại nghĩ ngay đến ta, hoặc khi họ
cần những chương trình quảng cáo
thì ta sẽ nằm trong tâm trí họ? Khách
hàng cần tổ chức những sự kiện, ta
sẽ là người nổi bật nhất trong đó,
hoặc họ đã quen với cung cách ứng
xử khéo léo và dễ chịu của ta nên họ
không nghĩ tới ai khác mỗi lần đi ăn.
Ta sẽ là ai trong gia đình mình, nhóm

Người ta nhận ra một đất
nước bởi quốc hiệu, nhận ra
một công ty bởi thương hiệu
và nhận ra một con người bởi
nhân hiệu. Nhân hiệu chính
là hình ảnh của cá nhân, cái
để người ta nhớ tới mình,
trân trọng mình. Vậy thì quản
lý và phát triển hình ảnh cá
nhân hay xây dựng nhân hiệu
cho mình bắt đầu từ đâu và
như thế nào?
Bài: TS. PHAN QUỐC VIỆT

Thời kỳ mới với khó khăn mới, nhất
là tốc độ thay đổi chóng mặt đặt ra
bài toán thách thức hơn cho lãnh đạo
bệnh viện. Nhưng với triết lý, nghề
y là nghề tích lũy: tích lũy kiến thức,
tích lũy kinh nghiệm, tích lũy giá trị
y đức để làm cốt lõi phát triển của
Bệnh viện Dệt May, thì thị trường dù
có thế nào, phương pháp dù có thay
đổi, Bệnh viện Dệt May với đội ngũ
gắn kết chặt chẽ, như những người
đồng đội trên cùng một chiến tuyến,
sẽ tiếp tục vững bước trên con đường
đi riêng của mình.
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của mình, công ty mình và họ cần
điều gì ở mình.
Kỹ năng quản lý và phát triển hình
ảnh cá nhân giúp chúng ta ứng xử,
hành động phù hợp với môi trường,
hoàn cảnh và điều kiện của mình.
Ta nhận ra điểm mạnh để phát huy,
điểm yếu để khắc phục, đồng thời
đặt ra mục tiêu cho cuộc sống và
thực hiện nó sao cho thật khả thi. Ta
hiểu bản thân mình và tìm được môi
trường tốt nhất để phát triển, khi đó
ta tạo ra giá trị lớn nhất cho chính ta,
tổ chức và xã hội.
PHÁT TRIỂN HÌNH ẢNH CÁ NHÂN
Thương hiệu cá nhân – nhân hiệu
là xây dựng hình ảnh có giá trị, độc
nhất và nhất quán cho mình. Điều
đó được xây dựng nên nhờ vào các
nguồn lực sẵn có: giá trị sẵn có trong
ta, bản năng tự nhiên của ta, qua quá
trình rèn luyện, giáo dục, kỹ năng,
trình độ học vấn, phẩm chất cá nhân,
các năng lực tư duy, các thành tích
về kinh tế, xã hội... Nhân hiệu tạo nên
sự khác biệt giữa cá nhân này với cá
nhân khác trong xã hội.

Xây dựng được một nhân hiệu cá
nhân thành công cũng đồng nghĩa
với việc ta có một công cụ hữu ích
để kiểm soát bản thân mình. Nhân
hiệu cá nhân không chỉ đơn thuần
là gây dựng một hình ảnh ra thế giới
bên ngoài mà nó còn là sự tự nhận
thức về các điểm mạnh, điểm yếu,
kỹ năng, cảm xúc... cũng như cách
sử dụng các yếu tố đó để tạo nên
sự khác biệt cho bản thân và định
hướng cho các quyết định của cá
nhân đó. Hiện nay các doanh nghiệp
khi tuyển dụng luôn đánh giá cao
giá trị mà bản thân của ứng viên sẽ
mang lại, theo họ những con người
có những điểm khác biệt về cá nhân
sẽ có giá trị hơn các ứng viên khác
không có ý thức xây dựng nhân hiệu.
Theo nhà quản trị thương hiệu Peter
Montoya: “Xây dựng thương hiệu cá
nhân là cách làm cho người khác
chấp nhận tính cách của ta bắt đầu
từ khi họ để ý đến ta, có thể thông
qua trong môi trường cá nhân hoặc
trong môi trường công việc”. Vậy thì
“Tôi là ai? Tôi muốn điều gì?” luôn là
hai câu hỏi không phải dễ dàng gì để
chúng ta trả lời được. Chính vì vậy,

quá trình định dạng nhân hiệu cần
ta khám phá được thế mạnh, tư chất
của mình, đồng thời rèn luyện những
kỹ năng, thái độ phù hợp.
Nhân hiệu của mỗi người cần có giá
trị, là mang lại giá trị cho bản thân và
người khác đồng thời đúng với giá
trị mình có. Nhân hiệu cũng cần độc
nhất, là những gì ta làm vượt trội hơn
hẳn người khác, hoặc là công việc mà
chỉ ta mới làm được. Nhân hiệu cần
nhất quán, đó là mọi lúc, mọi nơi, suốt
đời và với mọi người ta đều thể hiện
được giá trị và sự độc nhất đó của
mình. Ngay từ khi bắt đầu hình thành,
mỗi chúng ta đều đã được lập trình
sẵn để trở thành vượt trội và xuất sắc
(vì ta là duy nhất vượt lên trước hàng
trăm triệu tinh trùng khác trong môi
trường khắc nghiệt nhất với axit và sự
cạnh tranh khốc liệt). Ta có những giá
trị của riêng mình. Và mỗi chúng ta
khi sinh ra đều có trong mình những
phẩm chất đáng quý, đó có thể là:
hòa bình, trung thực, tôn trọng, yêu
thương, khoan dung, khiêm tốn, hợp
tác, hạnh phúc, trách nhiệm, giản dị,
tự do và đoàn kết…

Không chỉ có vậy, mỗi chúng ta có
một quyền năng rất lớn đó là quyền
mơ ước, quyền quyết định cuộc sống
của chính mình, quyền tạo dựng hình
ảnh của mình trong tương lai, quyền
xuất sắc và vượt trội, quyền được
chiến thắng, quyền vượt qua thất
bại và vươn lên... Nhưng ta cũng có
quyền tạo ra nỗi sợ của chính mình,
quyền hạn chế và giới hạn mình,
quyền tự thỏa mãn với những gì
mình có, quyền ngập sâu trong thất
bại và quyền ngại đổ vỡ...
Henry Ford từng nói “Bạn nghĩ bạn có
thể hay không thể, bạn đều đúng” và
cũng có câu nói rằng “Tin là thấy, thấy
là tin” vì bộ não của chúng ta không
phân biệt được cái thực và cái cho là
thực, nó chỉ có những mục tiêu để cơ
thể thực hiện theo những mục tiêu
đó, bất chấp mục tiêu đó là tốt hay
xấu, là cao hay thấp... Ta định hướng
đỡ nghèo thì toàn bộ năng lượng sẽ
tập trung để đỡ nghèo, nghĩa là dù
ta có cố mấy cũng chỉ nhất trong số
những người nghèo. Nhưng nếu ta
định hướng làm sao để giàu nhất thì
cố ít hay cố nhiều thì ta cũng sẽ đứng
vào hàng ngũ những người giàu.
Vậy ta đang có những giá trị gì và
tổ chức của ta đang cần ta mang lại
giá trị gì cho họ, đâu là điểm chung
giữa ta và tổ chức, hãy nhặt ra và tôi
rèn những điều có giá đó. Những gì
quan trọng ta cần tinh thông, những
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gì dùng nhiều cần điêu luyện. Nếu tổ
chức đang cần một người thầy giỏi,
ta yêu công việc giảng dạy, lạc quan
và có khả năng ăn nói, hãy rèn luyện
kỹ năng thuyết trình thuyết phục, kỹ
năng đứng lớp. Nếu tổ chức đang
cần những lập trình viên xuất sắc,
ta yêu tin học, thích tìm tòi và lập
trình, có khả năng vi tính, hãy rèn
luyện ngay kỹ năng sử dụng vi tính,
tra cứu trên mạng và lập trình. Nếu
tổ chức đang cần người bán hàng
giỏi, ta thích giao tiếp, thuyết phục
người khác và liều lĩnh, hãy rèn luyện
cho mình kỹ năng bán hàng, kỹ năng
thuyết phục, đàm phán và thiết lập
ngay những buổi gặp với khách
hàng của mình hàng ngày…
Khi đã xác định giá trị mình cần đầu
tư và rèn luyện để phát triển, cần kiên
định đến cùng và ngày ngày quyết
liệt để nó thành độc nhất và nhất
quán. Ta chính là người tạo ra kết quả
mà ta sẽ nhận được. Vậy thì vì sao ta
không bắt đầu kiến tạo một sự thành
công vượt trội cho chính cuộc đời
mình ngay từ hôm nay, ngay từ giây
phút này.
CƠ CHẾ XUẤT SẮC VÀ VƯỢT TRỘI
Cũng như việc khi ta nhìn thanh ván
được giữ thăng bằng trên con lăn
tròn hay phải đi qua bàn đinh dày đặc,
một thảm mảnh thủy tinh nhọn hoắt
dày cộm hay tung ba quả bóng trên
hai tay... ta đều nghĩ rằng đó là việc

không tưởng đối với mình hoặc nếu
muốn thực hiện tất cả những việc đó
thì cần thời gian khổ luyện đến hàng
năm trời. Nhưng nếu tin rằng ta làm
được và tập liên tục thì hai giờ sau,
tất cả chúng ta đều vừa đi qua bàn
đinh và thảm thủy tinh kia, một nửa
trong số chúng ta đứng được vững
vàng trên con lăn và số còn lại thì
hoàn toàn tin tưởng một tiếng nữa
là chúng ta có thể làm được tất cả
những việc đó.
Đó chính là cơ chế xuất sắc và vượt
trội của mỗi con người. Tin vào sự
thành công của bản thân và dấn
thân, quyết liệt đến cùng để đạt được
mục tiêu mình đề ra thì ai cũng có
thể thành công vượt trội bằng chính
những giá trị, thế mạnh, tư chất, năng
khiếu của mình. Chúng ta hoàn toàn
có thể thành công trong bất cứ công
việc nào, chỉ cần tin, quyết tâm và làm
đến cùng những gì ta đã định.
Như vậy, xây dựng nhân hiệu là quá
trình tìm ra và phát triển giá trị bản
thân, biến những giá trị ta tạo ra
thành độc nhất và có tính nhất quán.
Biết tin tưởng và thể hiện được giá trị
của bản thân mình, ta sẽ trân trọng
bản thân và tạo dựng được nhân hiệu
cho mình trong công việc cũng như
cuộc sống. Nhân hiệu sẽ định dạng
hình ảnh của ta trong tâm trí người
khác và tạo nên thành công hạnh
phúc cho chính bản thân mỗi người.
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THỜI TRANG & CUỘC SỐNG

Tính ‘’nguyên bản’’
và “đạo nhái”TRONG THỜI TRANG
ĐÂY LÀ MỘT TRONG NHỮNG BÀI MÀ TÔI
ĐÃ MUỐN VIẾT RẤT LÂU VỀ THỜI TRANG VÀ
KINH DOANH THỜI TRANG. TÍNH NGUYÊN
BẢN TRONG THỜI TRANG LÀ GÌ? VÌ SAO TÍNH
NGUYÊN BẢN HIỆN NAY ĐANG BỊ MẤT ĐI?
DƯỚI ĐÂY SẼ LÀ CÂU TRẢ LỜI…
Bài: HUY VÕ
(Giám đốc Học viện Thời trang Việt Nam (VFA)
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.

Những mẫu thiết kế do Alexander McQueen nỗ lực tạo dựng
đều mang vẻ nổi loạn và ngông cuồng

nguyên bản và nâng cấp nguyên
bản. Ví dụ như: Dior New Look, bắt
đầu năm 1947 là sản phẩm nổi bật
và nguyên bản của nhà mốt Christian
Dior, theo dòng thời gian, theo từng
nhà thiết kế, đến nay Dior New Look
lại được cải tiến khác so với phiên bản
1947. NTK Yves Saint Laurent luôn
mang đến sự nhẹ nhàng và nữ tính,
còn NTK Marc Bohan lại có phong
cách trẻ trung, thoải mái trong các
thiết kế nhấn mạnh vào phần eo.
Riêng NTK Gianfranco Ferre luôn có
những sản phẩm tỉ mỉ về cấu trúc,
trong khi John Galliano lại phá cách,
đột phá và đưa cái “điên” của nghệ
thuật vào theo đúng form dáng của
Dior New Look. Cuối cùng, NTK Raf
Simons lại đưa phong cách tối giản,
hiện đại hóa theo cách của riêng
mình và làm trẻ hóa thương hiệu Dior
cũng như dòng sản phẩm này.
Burberry Trench Coat – UK, áo khoác
mưa của Burberry, các bạn có cảm
thấy sự khác biệt qua mỗi năm? Các
bạn có thấy chiếc áo cổ điển vẫn có
phom dáng đó nhưng được nâng
cấp bằng công nghệ từ ngành sợi, vải
nguyên liệu hay từ các chi tiết trang
trí lấy từ Safari và Swarovski?

NGUYÊN BẢN – ORIGINALITY LÀ GÌ?
Dường như trong thiết kế thời trang
ngày nay, tính nguyên bản đã không
còn thực sự phổ biến. Hầu hết các
mẫu thiết kế của các nhà thiết kế,
thương hiệu hiện có đều thị trường
hóa và tiện dụng hóa. Chỉ có rất ít
những thiết kế có tính sáng tạo, ghi
được dấu ấn cá nhân của nhà thiết
kế, để khi giới mộ điệu nhìn vào có
thể biết đến nó xuất phát từ nhà mốt
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nào như: Galliano, McQueen, Gou Pei,
Iris Van Herpen hay mới nổi trong vài
mùa gần đây nhất là Josep Font của
thương hiệu Delpozo. Sự sáng tạo là
bất tận, nhưng những cảm xúc khi
sáng tạo ra nguyên bản là nhất thời, ví
dụ như một bài thơ, hay một bài EDM
nhạc beat mới, tạo cảm hứng, gây
cảm xúc, có thể đó gọi là nguyên bản.
Các thương hiệu quốc tế, vẫn đang
hàng ngày nghiên cứu để tạo ra

CÓ CẦN HIỂU NGUYÊN BẢN
TRONG THỜI TRANG?
Càng ngày chúng ta càng tiếp xúc
gần hơn với công nghệ, điều đó
giúp cho chúng ta có những cảm
hứng, những suy nghĩ, những ước
mơ. Nhưng liệu rằng ai trong chúng
ta đã và đang sử dụng công nghệ để
hỗ trợ và giúp đỡ cho tư duy? Tính
nguyên bản trong thiết kế thời trang
đã không còn nữa, và chỉ còn là phát
triển mới trên nguyên bản, nhưng
câu hỏi được đặt ra là:

Gianfranco Ferre luôn có những sản phẩm tỉ mỉ về cấu trúc

Yves Saint Laurent luôn mang đến sự nhẹ nhàng và nữ tính

1

Chúng ta thấy một mẫu thiết kế
của NTK A giống NTK B, hay NTK
C, nhưng giống điều gì? Giống
về tinh thần, chất liệu, chi tiết hay
phom dáng? Bạn có cơ sở nào để
nói rằng nó giống, có chắc là đây là
nguyên bản thiết kế của NTK A? Đây
là câu chuyện đã gây ra tranh cãi từ
lâu, bởi ngay cả trong và ngoài nước
đều không đi sâu vào nghiên cứu.
Lâu nay, chúng ta không quan tâm
tìm hiểu rõ về nguồn gốc cảm hứng
để tạo ra nguyên bản. Đây chính là
điều mà tôi đã nói rất nhiều lần với
các bạn sinh viên thiết kế hay học
thời trang, lịch sử thời trang rất quan
trọng, quan trọng để chúng ta hiểu
để đưa ra nhận xét và bình luận.

2

Nếu NTK/Thương hiệu A gọi
sản phẩm của họ là nguyên
bản, nhưng khách hàng ABCD
thấy sản phẩm tương tự của bạn tại
Singapore, Thailand hay Philippines
cách đây vài tháng thì liệu rằng NTK/
Thương hiệu A có được phép gọi đó
là “New Arrival – New Collection (BST
mới, Sản phẩm mới)?

3

Tình cờ tôi phát hiện được ra
nhiều tài năng trong ngành thời
trang trong nước, và cố gắng
tiếp cận các bạn và chia sẻ với các
bạn về kiến thức trong thời trang.
Đơn thuần vì tôi nghĩ, tôi có kiến
thức, ít hay nhiều, mình vẫn có thể hỗ
trợ và giúp các bạn hiểu chuyên sâu

hơn về thời trang. Nhưng có vẻ các
bạn trong nước thích sự hào nhoáng
hơn giá trị thật của sản phẩm. Cũng
với tiêu đề về nguyên bản, tại sao tôi
muốn trao đổi kiến thức với các bạn?
Bởi vì tôi hiểu ra được vấn đề nằm ở
chỗ, nếu như không hiểu về căn bản
sẽ không bao giờ tạo ra được nguyên
bản. Có thể bạn là thiên tài, nhưng có
rất nhiều bạn thiết kế hiện nay lại quá
đà, tạo ra 3, 4 hay 5 BST trong năm,
trong khi đó bạn vẫn chưa hiểu được
tính chất cốt lõi của thời trang. Tôi
cho rằng, đây là một thực trạng khi
bắt tay nghiên cứu tại thị trường Việt
Nam. Liệu rằng có ai hiểu được câu
nói: “Chậm lại – Kỹ lại – Đầu tư suy
nghĩ lại”?

4

Áo dài trong thời gian qua luôn
là một đề tài gây ra nhiều tranh
cãi về tính nguyên bản, liệu
rằng có bao nhiêu người trong chúng
ta hiểu hết được giá trị của áo dài?
Trong khi đó, ngay cả bản thân mỗi
người cũng không biết đến lịch sử
phát triển và hình thành của tà áo dài.
Và cho đến nay, áo dài nguyên bản là
thế nào vẫn chưa được xác định và có
lời giải đáp. Phải chăng, cách tân áo
dài dựa trên khuôn mẫu của những
tà áo dài truyền thống, nguyên bản?
Với những ý trên, liệu các bạn đã có
câu trả lời cho riêng mình?
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Tiếp tục theo vòng quay của tự nhiên,
những loại thuốc độc hại ngấm dần
vào lòng đất, theo các mạch nước
ngầm hoặc nước thải chảy ra các ao,
hồ, sông suối và cuối cùng là ra biển.
Nguồn nước từ sông, hồ lại được
cung cấp ngược lại cho chúng ta và
các loài động vật hoang dã, thực vật
tiếp tục sử dụng, kết quả cuối cùng,
chính chúng ta sẽ ăn và uống các sản
phẩm đã bị ô nhiễm.

Các người mẫu trong bộ sưu tập thời trang bền vững bảo vệ môi trường Conscious Exclusive
2018. Các mẫu áo đều làm bằng vải hữu cơ, Tencel và Econyl - sợi nylon tái chế 100% được
làm từ luới đánh bắt cá và chất thải nylon

THAY ĐỔI CÁCH NHÌN
VỀ XU HƯỚNG THỜI TRANG BỀN VỮNG
Bài: TÚ LINH (tổng hợp)

T

hời trang bền vững là vấn đề bức thiết không chỉ trong phạm vi
thời trang mà còn là xu thế được toàn thế giới quan tâm. Đã đến lúc
chúng ta nên thay đổi và loại bỏ những quan niệm sai lầm về thời
trang “xanh”. Dưới đây là 5 quan niệm sai lầm phổ biến nhất về tính
bền vững khi nói đến ngành thời trang hoặc thời trang chậm.

1. THỜI TRANG KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG?
Trên thực tế, thời trang ảnh hưởng lớn tới môi trường, từ không khí bạn thở,
nước bạn uống và thức ăn bạn ăn. Thậm chí có thể bạn đang đắm mình trong
các hóa chất và thuốc nhuộm với bộ quần áo đang mặc trên người, những
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Ngành công nghiệp
thời trang là ngành
công nghiệp thứ hai
trên thế gây ô nhiễm
nguồn nước. Mỗi năm
trên thế giới lãng
phí đến 500 tỉ USD
cho những sản phẩm
thời trang không bao
giờ được bán hay sử
dụng... Cần đến 7000
lít nước để sản xuất ra
một chiếc quần jeans
và 2700 lít nước để làm
ra một chiếc áo thun.
Còn gì bạn chưa biết về
những thứ mình đang
mặc trên người?

chất độc hại đó thấm dần vào làn da
mỏng manh của bạn mà bạn không
hề hay biết.
Thường thì suy nghĩ của chúng ta
khá đơn giản về các quá trình để tạo
ra một món đồ may mặc: “vải được
tạo ra từ sợi, sợi được lấy từ cây bông
được trồng dưới đất”, nhưng đằng
sau đó lại là cả một câu truyện dài về
việc tìm cách tăng năng suất cho cây
bông, người nông dân phải dùng rất
nhiều thuốc trừ sâu, tìm cách biến
đổi gen để cây thu hoạch nhanh và
hiệu quả hơn. Cho đến hiện tại, hầu
hết bông được trồng trên thế giới
đều đã biến đổi gen, kháng sâu bệnh
và đạt năng suất cao. Tuy nhiên, việc
này lại dẫn tới hệ quả là sự ra đời
của “siêu cỏ dại”, có khả năng kháng
thuốc trừ sâu thông thường và để
tiêu diệt “siêu cỏ dại”, nông dân toàn
cầu lại cần sử dụng các loại thuốc
chống cỏ dại độc hơn, mạnh hơn, đe
dọa nghiêm trọng hơn sức khỏe vật
nuôi và con người.

Theo một bài báo của trang Huffington
Post, phải mất gần 151 gram phân
bón tổng hợp để trồng 453 gram
bông thô, và chỉ mất ít hơn lượng
bông thô này để làm ra một chiếc áo
phông. Trong quá trình dùng bông
để làm nên quần áo, nhiều vật liệu
nguy hiểm được sử dụng để tạo ra
sản phẩm như kim loại nặng, chất
chống cháy, amoniac, phthalates và
formaldehyde… Những hóa chất độc
hại này lại nằm trong các loại vải mà
chúng ta sử dụng mỗi ngày. Và đây
chỉ là vòng quay trong phạm vi của
ngành công nghiệp thời trang, chứ
chưa kể đến những tác hại vô cùng to
lớn của các ngành công nghiệp khác.
Bên cạnh đó, điều đáng lo ngại là
lượng lớn quần áo được sản xuất ở
những quốc gia đang phát triển có
nguồn nhân lực đang phải lao động
dưới sự giám sát gắt gao và chỉ được
nhận mức lương ít ỏi, vừa đủ sống.
Họ phải làm việc liên tục để tạo ra số
lượng sản phẩm đủ nhanh đáp ứng
nhu cầu của người tiêu dùng trong
thời gian ngắn nhất. Đổi lại, họ được
chi trả với mức phí như thế nào?
2. KHÔNG CÓ NHIỀU THƯƠNG
HIỆU THỜI TRANG BỀN VỮNG
Trong một thế giới với phương tiện
truyền thông xã hội và mạng internet
được cải tiến không ngừng và với
thanh công cụ tìm kiếm Google, bạn
có thể dễ dàng tìm kiếm các thương
hiệu bền vững. Bằng việc sử dụng cụm
từ khóa đơn giản như “thương hiệu
thời trang bền vững”, kết quả sẽ liệt kê
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4. LIỆU MỘT CÁ NHÂN CÓ THỂ
TÁC ĐỘNG GÌ ĐẾN NỀN CÔNG
NGHIỆP THỜI TRANG ĐANG BÃO
HÒA
Nếu người mua yêu cầu thì những
thay đổi trong ngành công nghiệp
thời trang sẽ tồn tại lớn mạnh hơn.
Chỉ mất một giây để suy nghĩ về
tất cả những kết quả mà người tiêu
dùng có khả năng thay đổi chỉ trong
thập kỷ qua: mặt tiền cửa hàng sẽ
không còn cần thiết khi sự hiện diện
của hình ảnh quảng cáo trên web thu
hút hơn, sử dụng thiết bị di động để
mua sắm thay thế cho việc phải di
chuyển ra phố...
Các đánh giá trực tuyến giờ đây cũng
mang nhiều trọng lượng hơn đối với
thương hiệu. Các sản phẩm cũng
được đầu tư sống động như ngoài
thực tế, tiện lợi hơn cho người tiêu
dùng có thể thoải mái chọn lựa.

danh sách các bài viết, blog về thương
hiệu trong và ngoài nước. Chúng sẽ
cung cấp tất cả những gì bạn cần để
sở hữu một cuộc sống “xanh“.
Những trang web như Refinery29,
The Good Trade, Marie Claire đều có
những bài viết khá hay cập nhật về
xu hướng này cũng như chia sẻ các bí
quyết thời trang bền vững.
Trang Eco Fashion World cũng là một
địa chỉ phổ biến về phong trào bền
vững khi cung cấp cho bạn rất nhiều
mẹo để áp dụng vào đời sống thực
tiễn. Hãy thử tìm hiểu sâu về lợi ích của
sự bền vững, nếu không phải cho bạn,
thì cho tương lai con của bạn.
3. THỜI TRANG BỀN VỮNG KHÁ
ĐẮT VÀ KHÔNG THỂ ÁP DỤNG
MỖI NGÀY
Nhiều người trong chúng ta đã quen
thuộc với việc mua hàng ngoài ý
muốn mà không quá quan tâm chi
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phí hoặc sự cần thiết từ sản phẩm.
Nếu được giảm giá hợp lý, chúng ta
thường không ngần ngại chi trả để
mua chúng. Lúc này, giá cả dường
như không còn là vấn đề quá lớn khi
nói đến chất lượng.
Vai trò chung của chúng ta vẫn là ý
thức và cân nhắc trong quá trình tiêu
thụ các sản phẩm quần áo. Việc mua
một sản phẩm đắt tiền đôi lúc lại là
sự đầu tư khôn ngoan cho chính bạn,
thông thường các sản phẩm chất
lượng cao sẽ có tuổi thọ lâu dài và
bền hơn. Ngoài ra, khách hàng khi
lựa chọn mua hàng tại những thương
hiệu thời trang cao cấp sẽ nhận được
những chế độ đãi ngộ tương xứng
với khoản tiền mình bỏ ra như chế
độ chăm sóc khách hàng, đổi trả,
phục hồi và sửa chữa trang phục…
Bên cạnh đó, tính độc đáo, nguyên
bản của các mẫu thiết kế từ các nhà
mốt sẽ chính là điểm tạo dựng nên
phong cách thời trang cá nhân của
người mặc.

Đây là cả một quá trình chậm và lâu
dài, trong đó, các nhà bán lẻ và người
tiêu dùng cũng là một phần của sự
phát triển tích cực đối với ngành thời
trang. Nicole Peyraud chia sẻ trong
một bài báo của tờ Yogi Times: “Việc
ủng hộ nhiệt tình lựa chọn mang tính
bền vững là cách người tiêu dùng
chủ động mang đến sự thay đổi thân
thiện với môi trường. Điều này thể
hiện rõ sức mạnh mang tính đóng
góp của từng cá nhân”.
5. THỜI TRANG THÂN THIỆN VỚI
MÔI TRƯỜNG CHƯA ĐẸP VÀ
PHONG CÁCH
Các thương hiệu bền vững hiện nay
đều có thể giúp bạn sắm những món
đồ thời trang từ áo phông cho đến
đồ lót thường ngày, gần như tất cả
những sản phẩm bạn cần cho một
cuộc sống “xanh” đều có bán trên
thị trường. Vậy nên, hãy bắt đầu từ
những việc nhỏ nhất như sử dụng
ống hút kim loại, nói không với bao
nilon… và đừng xem thường sức
mạnh của từng hành động cá nhân.
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Những tư duy

Con người thường
không nắm chắc giá
trị thực sự của mặt
hàng để định giá tiền
khi mua sắm. Do vậy,
họ dựa vào cảm xúc,
kinh nghiệm hoặc trực
quan. Và đó là thời
điểm để những “ngộ
nhận” xuất hiện…

ẢNH HƯỞNG
HÀNH VI MUA SẮM

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm
về những tư duy ảnh hưởng hành vi
mua sắm của khách hàng:

1

THÍCH MIỄN PHÍ HƠN
GIẢM GIÁ

Bạn bước vào một cửa hàng
đồ uống và nhìn thấy 2 lựa
chọn mua cho một cốc café. Lựa
chọn thứ nhất là thêm 33% lượng
café miễn phí. Lựa chọn thứ hai
là giảm giá 33% so với mức bình
thường. Theo bạn, đâu là lựa chọn tốt
hơn?
“Chúng có gì khác nhau đâu”, nhiều
người có thể nhận định vậy, tuy nhiên
như vậy là bạn đã đã nhầm rồi đấy!
Hai lựa chọn xem chừng là tương
đương nhưng thực tế 33% giảm giá
lại tương đương với 50% tăng lên về
lượng. Hãy thử đặt bút tính: Giả sử giá
chuẩn của 1 tách café là 20.000 VNĐ
và lượng café được chia làm 3 phần
bằng nhau, vị chi là giá trị mỗi phần là
7.000 VNĐ. Lựa chọn đầu tiên sẽ cho
bạn 4 phần café với giá 27.000 VNĐ
(7.000 VNĐ/phần), còn lựa chọn thứ
2 cho bạn 3 phần cafe với giá 13.000
VNĐ (tương đương 4.000 VNĐ/ phần).
Kết luận: Thêm một lượng dùng miễn
phí nghe có vẻ “bùi tai” hơn được
giảm giá và việc ứng dụng lối suy
nghĩ này trong kinh doanh đã đem lại
những hiệu quả rất lớn.
Bán ngũ cốc? Đừng hạ giá sản phẩm,
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hãy nói về việc hộp đựng đã… to
thêm ra thế nào! Bán xe hơi? Hãy nói
về những tính năng phụ thêm mà
người dùng vẫn được miễn phí.
Có 2 lý do lớn giải thích tại sao những
mánh khóe kiểu này lại hoạt động
hiệu quả.
Thứ nhất: Khách hàng không hề biết các
mặt hàng có giá hợp lý bao nhiêu, do
đó họ phụ thuộc vào những cảm giác
không mang nhiều tính định lượng.
Thứ hai: Dù con người tiêu rất nhiều
tiền và phần lớn được đào tạo cơ bản
về toán học, nhưng khi thực hiện
các giao dịch, họ hiếm khi vận dụng
chúng. Ai lại muốn làm toán trong
siêu thị với hàng tá mặt hàng ?

2

BỊ ẢNH HƯỞNG RẤT
MẠNH BỞI NHỮNG CON
SỐ ĐẦU TIÊN

Bạn bước vào một cửa
hàng đồ xa xỉ và bạn thấy một cái túi
899.000 VNĐ. “Haha, thật là ngu ngốc”
- bạn nói với bạn của mình - “899.000
VNĐ cho 1 cái túi ư?”. Sau đó bạn chú
ý vào một chiếc đồng hồ tuyệt đẹp
giá 350.000 VNĐ. Nếu so với những
chiếc đồng hồ bình dân thì mức giá
này thực sự quá cao.
Nhưng nếu so với chiếc túi 899.000
VNĐ bạn vừa nhìn thấy, mức giá này
thực sự là “món hời”. Một thủ thuật
khôn ngoan của cừa hàng khi bày
những đồ đắt tiền để làm “mỏ neo”
giá, thiết lập một mức so sánh ảo
trong tâm trí người tiêu dùng.

Bài: TÚ LINH (tổng hợp)

3

“SỢ HÃI” VỚI NHỮNG
CON SỐ QUÁ LỚN

Chúng ta đều không muốn
cảm thấy bị lừa dối. Khi
chúng ta không chắc về giá trị các
mặt hàng, chúng ta thường có xu
hướng tránh khỏi những mức giá quá
cao hay quá thấp. Các cửa hàng hoàn
toàn có thể tận dụng thành kiến này
của chúng ta để “chống lại” chính
chúng ta.

4

YÊU THÍCH SỰ LÝ GIẢI

Nếu bạn không thể bán
một sản phẩm, hãy đặt
một thứ tương tự, giống
hệt nhưng có giá gấp đôi bên cạnh.
Điều này sẽ làm cho sản phẩm khó
bán kia trông như “một món hời”. Một
cách giải thích cho mánh khóe này là
mọi người luôn thích những lý giải và
đặc biệt là những giải thích khiến họ
có cảm giác “mình đúng”.
Đơn cử như ví dụ trên, chúng ta
thường tự nói với bản thân là: “Chiếc
máy làm bánh này có giá 150.000
VNĐ, rẻ hơn tới 40% so với mẫu bên
cạnh mà xem ra chẳng có gì khác,
quả là món hời. Mua thôi!”

5

ĐỂ CẢM XÚC LÀM CHỦ

Hãy nhìn vào một thử
nghiệm khác ở quầy bar. Trời
đã muộn và bạn đang đói,

bạn nhìn thấy một gói Snack trong cửa
hàng nhưng lại cảm thấy phân vân
vì mức giá cao, do vậy bạn tự bỏ đói
mình còn hơn là bị “cho vào tròng”.
Một thực tế khác rằng việc mặc cả
thường làm chúng ta cảm thấy “vui”
về bản thân. Thậm chí một món đồ
vô dụng nhất thế giới cũng có thể trở
nên hấp dẫn với mức giá siêu rẻ.

6

TRỞ NÊN NGỐC
NGHẾCH BỞI RƯỢU
BIA, THỜI GIAN, VÀ CÁC
QUYẾT ĐỊNH

Khi chúng ta dùng đồ có cồn và có
cảm giác say, chúng ta dường như
quên đi sự mệt mỏi, căng thẳng và lơ
đễnh nhiều thứ, chúng ta sẽ tự đặt và
tự trả lời những câu hỏi đơn giản về
việc mua sắm các món hàng.
Những phong kẹo giá rẻ hay kẹo cao
su thường được đặt ở quầy tính tiền,
ngoài việc dùng làm tiền trả lại thì đó
còn là “lời mời gọi” những vị khách
hàng đang mệt mỏi và không quan
tâm lắm đến giá tiền đính trên. Có
hơi men là trạng thái rất dễ dẫn đến
những sai lầm trong thực hiện giao
dịch, khi đầu óc chúng ta bị hạn chế
và không thể suy sét những nhân tố
phức tạp ấn bên trong.

7

QUAN TÂM NHIỀU TỚI
CÁC LẦN GIAO DỊCH

Chuyên gia Megan McArdle
đã khuyên nhủ những độc
giả của bà rằng hãy từ bỏ những
khoản trả tiền định kỳ như thẻ thành
viên CLB thể hình hay việc mua đặt
báo dài kỳ. “Đừng mua những thứ
bạn không dùng”, tuy nhiên mọi việc
diễn ra không hẳn như bà dự đoán.
Một phát hiện thú vị đã chỉ ra rằng
chúng ta thích những thẻ thành
viên hay đặt mua trọn gói vì chúng

ta muốn né tránh cảm giác “khó chịu”
trong tâm lý: Chẳng ai muốn cứ mỗi
lần đi tiêu dùng dịch vụ lại phải mở ví
và rút tiền ra cả, thay vào đó cứ mua
trước và tự do sử dụng tùy ý. Một cảm
giác thoải mái hơn nhiều.

8

PHẢN ỨNG KHÁ KỲ LẠ
VỚI CÁC KHOẢN GIẢM
GIÁ HAY BẢO HÀNH

Có 2 hình thức đặc biệt khi
giao dịch mua sắm: Giảm giá tiền cho
lần mua kế tiếp và bảo hành. Thứ đầu
tiên là một giá trị ảo (liệu bạn có chắc
sẽ quay trở lại và tận dụng số tiền
được giảm đó?). Loại hình thứ 2 là để
mua sự an tâm (Giờ tôi có thể sở hữu
thứ này mãi mãi và không cần lo lắng
gì cả).
Cả 2 thứ đều là những mánh khóe
cơ bản “Nếu thay vì mua sắm những
món hàng được giảm giá trong lần
tới. Tại sao lại không thể trả giá thấp
ngay trong lần đầu mua hàng ?”
Hãy cân nhắc với từng loại mặt hàng
và khả năng hư hỏng có thể xảy ra,
nếu không, bạn hoàn toàn có thể bị
“dính bẫy”

9

ÁM ẢNH BỞI CON SỐ 9

Có tới 65% các mức giá bán
lẻ kết thúc bằng con số 9?
Tại sao lại vậy? Mọi người
đều biết rằng 20 USD hay 19,99 USD
là chẳng khác gì nhau. Nhưng con số
9 lại cho chúng ta biết một điều đơn
giản: Sản phẩm này được giảm giá!
Sản phẩm này rẻ!.
Điều đó là đương nhiên vì chúng
được đặt giá bởi những người biết
rằng bạn không thích hàng đắt và
luôn muốn được giảm giá. Nói cách
khác, vô hình chung số 9 ở cuối đã
chuyển tới một thông điệp về mức
giá hấp dẫn tới người mua.
Tuy nhiên cách đặt giá này cũng sẽ
phụ thuộc vào từng mặt hàng. Một
khách hàng sẵn sàng trả tới 170 USD
cho món tôm hùm sẽ cảm thấy lố

bịch khi nhìn thấy mức 169,99 USD.
Nhưng nếu bạn mua sản phẩm là đồ
lót, những số 99 ở cuối sẽ trở nên hấp
dẫn. Shopping thực ra là cuộc chơi
thu hút sự chú ý. Người tiêu dùng
không chỉ tìm kiếm thứ họ cần, họ
còn tìm đến những sản phẩm đáng
mua và số những số 9 đã thực hiện
việc thu hút ánh nhìn rất hiệu quả.

10

BỊ TRÓI BUỘC VỚI
CẢM GIÁC “CÔNG
BẰNG”

Người mua thường bị
thúc đẩy bởi 2 từ “công bằng” khi giao
dịch hàng hóa, do đó họ phải dựa vào
các tín hiệu để quyết định mức chi trả.
Một thí nghiệm của nhà kinh tế học
Dan Ariely đã cho thấy những điều thú
vị. Ariely giả sử rằng ông sắp tổ chức
một buổi hòa nhạc với nhiều nghệ sĩ
nổi tiếng.
Ông nói với một nhóm sinh viên rằng
họ phải mua vé để đến nghe và nói
với một nhóm sinh viên khác là họ sẽ
được trả tiền để có mặt. Cuối cùng
ông công khai với cả 2 nhóm là buổi
hòa nhạc hoàn toàn miễn phí.
Nhóm thứ nhất, những người lo lắng
về việc có thể tham dự hay không tin
tưởng rằng họ vừa có được “một thứ
gì đó” miễn phí. Nhóm thứ hai ngược
lại, từ chối tham dự vì tin rằng họ bị
“ép buộc” tham gia một sự kiên mà
không có “đền bù” nào cả!
Buổi hòa nhạc đó thực sự có giá trị
bao nhiêu? Không ai biết! Một cái cúc
áo, một cốc café có giá trị bao nhiêu?
Cũng không ai nắm chắc? Và bất cừ
một mặt hàng nào khác cũng vậy.
Kết quả là bộ não của chúng ta sử
dụng những gì nó biết rõ: Những dấu
hiệu hình thức, cảm xúc thúc đẩy, sự
so sánh, tỷ lệ, cảm giác về sự thương
lượng, mặc cả hay bị “hớ”. Chúng ta
không hề ngu ngốc. Đơn giản vì đó là
lối mòn tư duy và phản ứng tự nhiên
của bộ não.
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- Vợ tôi đấy!
- Bịa chuyện! Ông cưới hồi nào. Sao cưới
mà không mời tôi? Tôi sẽ giết ông.

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, Ban biên
tập Tạp chí trân trọng giới thiệu tới
bạn đọc truyện ngắn “Smart Wife” một câu chuyện giàu tính thời sự về
phụ nữ trong thời đại 4.0

SMART

- Tôi có cần làm lễ cưới đâu mà mời
ông! - Tùng đưa ly rượu về phía
Hoàng – Uống mừng tôi có vợ mới
nào!

WIFE

- Cô ấy nấu món nào cũng ngon
xoắn lưỡi. – Hoàng chẹp miệng thán
phục – Nhưng tại sao ông không làm
một cái lễ cưới cho đàng hoàng. Lấy
được vợ đẹp, lại đảm đang thế này
thì phải có lễ cưới mà khoe vợ với
thiên hạ chứ.

Tác giả: KIỀU BÍCH HẬU (truyện ngắn)

Tùng thấy lòng chộn rộn lạ thường.
Ngày mai, Nàng sẽ đến. Tùng nhẩm
tính, mai là hai mươi tháng Chạp. Vậy
chỉ có ba ngày cho Nàng chuẩn bị
Tết Ông Công, Ông Táo. Cứ tới ngày
này, thì Tùng đã cảm nhận vị Tết rất
rõ trong không khí anh hít vào phổi,
trong vẻ mặt, ánh mặt vừa khấp khởi,
vừa âu lo và sự tất bật luôn chân luôn
tay của Hằng, vợ cũ của anh. Mà sao
anh nhớ lại Hằng làm gì? Người vợ cũ
thật quá quắt, khiến anh mất phần
lớn tài sản, mất luôn cả quyền nuôi
con trai sau khi ly dị. Sau tai nạn hôn
nhân đó, anh thề với lòng mình, sẽ
không bao giờ cưới một người phụ
nữ nào làm vợ nữa. Mười năm qua,
phụ nữ đối với anh chỉ là thứ đồ chơi
xa xỉ, dùng một thời gian rồi thải cho
nhẹ gánh.
Chỉ có điều mỗi dịp Tết đến là anh
phải vật lộn với nỗi cô đơn ác nghiệt.
Cô đơn như một con vi-rút ẩn sâu
trong tim anh, ăn mòn tinh thần anh
trong mấy ngày nghỉ chết tiệt. Anh
thường phải dùng rượu để dìm nó
xuống.
Nhưng Tết này thì khác. Anh đã đủ
giàu. Anh cho phép mình chơi sang.
Anh quẹt thẻ Visa, chấp nhận chi một
lượng tiền lớn, mua gói “Smart wife”
trong hai tuần nghỉ Tết.
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- Ông cũ hơn cả ông đầu rau. – Tùng
phì cười. - Tóm lại thì ông với tôi,
những thằng đã bước vào những
năm hai mươi của thế kỷ hai mốt, cần
vợ hay cần cái đám cưới khỉ gió – một
vở diễn tốn tiền cho thiên hạ xem, và
kết cục là gì?
Hoàng nhìn Tùng, nín lặng. Quả vậy,
bạn anh đã từng có một lễ cưới
hoành tráng tại khách sạn Năm sao,
nhưng rồi vợ mất đằng vợ, con mất
đằng con, tài sản bị thiến hơn nửa,
và mất tinh thần tới mười năm. Một
cuộc đầu tư thảm bại!

+++
Tùng ngả người thoải mái trên xô-pha,
tay phải cầm điện thoại, bật ứng
dụng “Smart wife” lên kiểm tra xem
Nàng đang đi tới đâu. Bóng cô gái
vàng nhỏ xíu, nhỉnh hơn con ruồi
giấm đang di chuyển tới gần con
đường dẫn tới biệt thự anh ở. Tùng
nhỏm người lên, tim anh đập gấp
gáp, hai lòng bàn tay túa mồ hôi.
Anh bực dọc miết hai lòng bàn tay
sau lưng áo. Anh dợm đứng lên để
chuẩn bị mở cửa cho Nàng. Nhưng
có lẽ không cần thiết. Anh đã cung
cấp cho Nàng mã mở khoá “Smart
door” **. Bất giác anh mỉm cười. Nàng
là một “Smart wife” cơ mà. Có thằng
đàn ông nào phải đứng lên mở khoá
cửa đón vợ vào nhà không nhỉ?

- Chào Tùng. Chồng yêu của em. Cuối cùng thì Nàng nói, giọng nghẹn
ngào, buông xắc tay xuống bàn,
Nàng chủ động ôm hôn anh. Sự chân
thành trong cái xiết chặt vòng tay và
hơi ấm từ vòm ngực ấm nóng của
Nàng thổi bay chút ngại ngùng lạ
lẫm của Tùng. Anh mặc mình buông
thả trong nụ hôn phóng túng của
người vợ mới.
Cửa nhẹ mở. Tùng luống cuống
đứng lên. Xuất hiện trước mặt anh
là một thiếu nữ trong bộ đầm màu
hồng pastel, tóc xoăn nhẹ buông rơi
trên vai. Làn da mịn hồng rạng rỡ. Đôi
mắt to, đen láy nhìn anh chăm chú.
Và chao ôi nụ cười của Nàng khiến
anh chao đảo.

+++
Nàng luôn đọc được ý nghĩ của anh,
đoán trước điều anh muốn. Tết Ông
Công Ông Táo, nàng đã chuẩn bị lễ
đâu ra đấy, gợi ý anh mời một người
đối tác làm ăn trong ngành thực

dưỡng tới dùng bữa tối. Hoàng, bạn
anh, như chỉ chờ được mời, gọi điện
cho anh từ ba giờ chiều, giục anh về
nhà sớm uống rượu. Hoàng tròn mắt,
suýt đánh rơi chai rượu vodka anh
mang tới góp vào bữa tối, khi nhìn
thấy Nàng, bà chủ mới trong biệt thự
của Tùng, bên mâm cơm tối thơm
ngon với đủ các món ăn cổ truyền từ
giò xào, chả quế, canh miến lòng gà,
nem rán, gà luộc, xôi trắng ép khuôn
hoa hồng…
Hoàng còn chết lặng vì vẻ nồng ấm
dịu dàng của Nàng.
- Này, ông thửa đâu được cô nàng
ngon mắt thế? – Hoàng rỉ tai Tùng.

Nhưng cô vợ mới của Tùng, hoàn
toàn khác với Hằng. Nếu như Hằng
luôn cau mặt, phàn nàn không dứt
khi Hoàng cắp nách chai vodka đến
nhà góp vào bữa nhậu ngày Tết Ông
Táo, thì Nàng lại mỉm cười hạnh phúc,
đón chai rượu và rót ra ly cho cả ba
người cùng uống. Sự hưởng ứng
của người đẹp khiến hai gã đàn ông
được kích thích đỉnh điểm, rượu tràn
ly, chém gió tơi bời. Quá đã! Vợ như
thế mới là vợ chứ! Đâu phải chỉ cần
cơm dẻo canh ngọt, giường chiếu
êm ấm, con cái ngoan khỏe, vợ còn
phải đồng cảm với thú vui đàn ông,
biết tri kỷ và biết cả ngông cuồng,
biết tận hưởng men say và biết sống!
Tàn cuộc nhậu, lênh chênh bước ra
cửa, trước khi chia tay, Hoàng còn níu
vai Tùng hỏi lè phè:
- Này ông bạn. Tôi thèm có vợ như
ông rồi đấy. Mách tôi đi, có cách nào
lấy được vợ như Nàng?
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trong chiếc áo dài cách tân màu ngà,
với chuỗi ngọc ý nhị toả ánh trai ảo
diệu trên cổ.
- Gì thế này?! - Bố mẹ Tùng khựng lại
trước cửa, đứng như trời trồng.
Hai ông bà cứ ngỡ sẽ thấy căn biệt
thự bừa bộn quen thuộc của thằng
con độc thân biếng nhác dọn dẹp,
thì lại như vừa mở ra một cánh cửa có
phép lạ. Con trai ông bà chững chạc,
ngời ngời hạnh phúc bên một người
phụ nữ trẻ đẹp, trong ngôi nhà ấm
hương vị Tết.
- Chào các con. - Mẹ Tùng xúc động
lắp bắp - Con đây là...?
- Đây là vợ con! - Tùng tự hào đáp
ngắn gọn.
Miệng bố Tùng há ra. Nhưng rồi ông
lại khép miệng im lặng. Trăm câu
hỏi được kịp thời nén lại. Hạnh phúc
này đẹp quá, có lẽ ông không nên
động chạm đến bằng những câu hỏi
không phù hợp. Kể từ lúc ấy, được
con dâu mới ân cần dẫn vào bàn
tiệc Tết, ông hành động cẩn trọng,
khẽ khàng. Ông e rằng nếu có bất cứ
hành vi nào không phù hợp, giấc mơ
này sẽ vỡ tan.

- Về nhà ngủ đi – Tùng đáp – Sáng
mai dậy tỉnh táo, tôi sẽ gửi đường link
cho ông. Mà này, ông có dám đầu tư
không?
- Bao nhiêu cũng chơi! Thèm vợ lắm
rồi.
+++
Mới qua một tuần mà Tùng say người
vợ mới như điếu đổ. Nói say cũng
không đủ, anh nghiện Nàng thì đúng
hơn. Nàng như một đạo diễn hoàn
hảo của đời sống lứa đôi. Không
ngày nào trôi qua giống như ngày
nào, mỗi ngày là một khám phá mới
khiến anh luôn bất ngờ, sung sướng,
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hy vọng. Trong giấc mơ trai trẻ về
một đời sống hôn nhân cũng không
có kịch bản nào hoàn hảo đến vậy.
Trong vòng tay ngọt ngào của Nàng
đêm qua, anh đã mơ giấc mơ thiên
đường, nơi ấy trên thảm cỏ xanh bất
tận, anh và Nàng dắt tay hai đứa con
một trai, một gái, đẹp như thiên thần,
chạy miên man về phía chân trời.

không rõ nữa. Nhưng anh đã quyết
định rồi.

Ham muốn nổi lên. Anh muốn sở
hữu Nàng mãi mãi.

- Cảm ơn vợ yêu – Tùng ngạc nhiên
– Sao em biết anh sẽ mời bố mẹ đến
nhà?

Còn dịp nào tuyệt hơn? Hôm nay là
Ba mươi Tết rồi.
Anh vừa có một quyết định vô cùng
quan trọng. Hay là điên rồ? Anh

Vừa lúc đó thì màn hình điện thoại
của anh hiện lên gương mặt xinh đẹp
của Nàng. Đôi mắt đen lấp lánh cười:
- Chồng yêu ơi. Em chuẩn bị mâm cỗ
Đêm Ba mươi cho bốn người nhé?

- Vì em rất mong gặp bố mẹ anh chứ
sao? – Nàng mỉm cười.
Sự hào hứng của Nàng khiến Tùng

càng phấn khích. Bố mẹ anh cứ gặp
anh là giục lấy vợ, nhất là mỗi dịp
Tết đến. Bài ca muôn thuở “con mà
không lấy vợ, bố mẹ chết không
nhắm mắt” khiến Tùng sôi ruột. Hôm
nay, anh sẽ dành tặng bố mẹ món
quà bất ngờ.
Bảy giờ tối, mọi thứ đã sẵn sàng. Lọ
hoa huệ trắng nghiêm ngắn trên bàn
thờ gia tiên đẹp như tranh tĩnh vật.
Giữa gian phòng khách là cây đào
thế, nụ chúm chím tươi hồng. Bàn
tiệc thơm ngon với đủ tám món Tết
cổ truyền bày biện nghệ thuật. Mũi
Tùng nở ra vì tự hào. Nhưng đẹp
hoàn hảo nhất vẫn là Nàng, thon
thả kín đáo mà quyến rũ ngọt ngào

- Món canh bóng con nấu tuyệt vời
quá! - Mẹ Tùng nắc nỏm khen - Cả
đời mẹ làm cỗ đêm Ba mươi Tết mà
chưa bao giờ nấu được món canh
ngon thế này. Con làm như thế nào
vậy?
- Đơn giản lắm mẹ ạ - Nàng nhẹ
nhàng đứng lên, dẫn mẹ Tùng vào
khu bếp.

Menu món mình cần, nhấn nút và
chờ món ăn nấu xong thôi ạ.
- Cái này mẹ không hiểu đâu - Bà già
lắc đầu - Mẹ chỉ cần biết con cho mẹ
ăn món nấu ngon chưa từng thấy là
mẹ mừng lắm. Con trai mẹ cuối cùng
vẫn được Trời thương.
Sau bữa tối, bố mẹ Tùng vội trở về
nhà trước giờ đón Giao thừa, còn kịp
dặn lại rằng hai đứa năm mới nên
sớm có con. Tùng gật bừa, anh đang
lâng lâng trong hạnh phúc, trong
mối phấn khích rằng anh có thể làm
được tất cả.
- Em thấy không, bố mẹ giao nhiệm
vụ rồi đấy. Chúng ta cần có con. Vậy
đêm nay sẽ thật ý nghĩa. - Tùng nhìn
Nàng ý nhị.
- Tuyệt quá, anh yêu. - Nàng thốt
lên mừng rỡ như trúng số độc đắc. Chúng ta sẽ làm ngay nhé.
Nhanh nhẹn lấy giúp Tùng chiếc
Smart phone***, Nàng ngồi lọt thỏm
trong lòng anh, nũng nịu:
- Anh đăng ký dịch vụ gia tăng đi.
Tùng nhìn vào màn hình điện thoại.
Ứng dụng “Smart wife” trên “Smart
phone” của anh đã bật sẵn. Hình ảnh
một bé trai thiên thần hiện lên. Anh
chạm tay vào đó, màn hình hiện lên
yêu cầu “Đăng ký dịch vụ”. Anh đăng
ký, và rồi anh choáng váng. Ở mục
phí dịch vụ, con số 5 được nối đuôi
chín số 0 hiện lên loá mắt!
Tay trái Tùng đang ôm xiết “Smart
wife” bỗng lỏng ra...

Nàng chỉ cho bà một cái tủ trông
bóng loáng với một màn hình nhỏ
bên trái.
- Đây là cái nồi thông minh - “Smart
Cook” - mẹ ạ. Nó có thể nấu 500 món
Âu, Á khác nhau, chất lượng tiêu
chuẩn nhà hàng Năm Sao. Con chỉ
việc đưa nguyên liệu vào, chọn trong

Chú giải:
*: Vợ ảo
**: Cửa thông minh
***: Điện thoại thông minh
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NHÂN VẬT
Tác phẩm “Bọt biển”

thù cho tranh của mình. Chất liệu vải
ở mỗi quốc gia là biểu trưng văn hóa
cũng như địa lý, khí hậu của đất nước
ấy, và tranh vải cũng thấm quốc hồn,
triết lý sống trường tồn ở nơi đó.

Tác phẩm “Sự rời rạc”

Nhờ những tác phẩm tranh vải mà
tên tuổi Catherine Juillerat đã vang
xa. Chị từng tham gia nhiều triển lãm
nhóm, tại Pháp và một số quốc gia
khác ở Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản,
Hàn Quốc và Úc. Chị cũng đã có một
số triển lãm cá nhân tại Pháp và Thụy
Sĩ, đặc biệt là trong triển lãm tranh
vải của chị tại Hội nghị May vá châu
Âu, rất nhiều người không tới dự trực
tiếp đã thưởng lãm tranh qua trang
mạng thông tin về Hội nghị (15.000
khách truy cập trong 4 ngày). Năm
2004 Catherine cũng đặc biệt vinh dự
được Kokusai Art mời tham gia triển
lãm “Hình ảnh Nhật Bản trong một
trăm tranh khâu”.

Hà Nội những ngày chớm đông,
tôi đến dự triển lãm ảnh của
một nhiếp ảnh gia Pháp, từng
quen nhau tới ¼ thế kỷ, và tình
cờ gặp Catherine Juillerat –
người đàn bà “nghịch vải”. Chị
là một trong những nữ nghệ sĩ
đặc biệt trên thế giới dùng chất
liệu vải không phải để may
trang phục, mà tạo nên những
tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.

Bài: KIỀU BÍCH HẬU

Người đàn bà
PHIÊU LƯU
TRONG VẢI VÓC
Chân dung nữ họa sĩ Catherine Juillerat

VẢI LÀ TRIẾT LÝ SỐNG
Khi biết tôi làm việc cho một tạp chí chuyên
ngành về dệt may, chị đã lập tức trò chuyện cởi
mở, nhưng Catherine cũng nói ngay rằng, chị
không muốn nhắc đến từ textile (vải) như một
loại nguyên liệu may mặc áo quần, mà tôn thờ
nó trong vị trí của textile art (tranh vải).
Catherine xuất thân là một kỹ sư trong viện nghiên
cứu Pháp - Đức, nhưng chị được truyền thông
biết đến nhiều trong vai trò là một nhiếp ảnh
gia. Chị từng đoạt tới 40 giải thưởng về nhiếp
ảnh ở châu Âu và Mỹ, tuy nhiên, con đường
nghệ thuật chính mà chị đam mê và theo đuổi
lâu dài, lại là tranh vải. Giới nghệ sĩ chuyên về vải
họa tiết, đặc biệt là tranh vải tập trung nhiều ở
châu Âu, riêng chị đã dấn thân, phiêu lưu nhiều
nơi trên thế giới để kết nối cộng đồng, tìm
những điều khác biệt, và tìm chất liệu vải đặc
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THẮP LÊN NGỌN LỬA
CHO TRANH VẢI
Tranh vải đã mở đường cho Catherine
đến với Việt Nam. Tuy nhiên, chị vấp
phải khó khăn ban đầu vì dường như
ở đất nước này, không mấy ai quan
tâm đến “textile art”. Phải gặp gỡ nhiều
người, dành thời gian tìm hiểu qua
nhiều nguồn, chị mới tìm được một
đồng nghiệp nữ hiếm hoi - họa sĩ
tranh vải Trần Thanh Thục. Có thể nói,
Catherine “mừng hơn bắt được vàng”.
Chị đã cùng Thanh Thục thực hiện
một dự án chung, mở triển lãm tranh
vải tại Hà Nội vào tháng 1/2018.
Về triển lãm tranh mang tựa đề
“Connection” (Kết nối) tại Hà Nội,
Catherine chia sẻ: “Tôi trình bày ở
đây một loạt các phong cách khác
nhau, kỹ thuật và tài liệu mà tôi sử
dụng trong các sáng tạo của mình.
Vì tôi chưa dám chắc về những gì mà
người Việt Nam yêu thích, nên triển
lãm là cơ hội để tôi khám phá ra thị
hiếu người Việt. Đó là lý do tại sao tôi
cũng đưa ra những tác phẩm cả cũ và
mới mà chưa ai ở Việt Nam có cơ hội
thưởng lãm. Có vẻ như loại hình sáng
tạo này chưa phổ biến ở Việt Nam”.

phản ánh cuộc sống và nét văn hóa
trên khắp các lục địa chị đã có cơ hội
đi qua: Từ bông hoa súng trong hồ
cho đến dòng dung nham nóng chảy,
từ những mảnh thêu của Afghanistan
cho đến sa mạc Sahara bạt ngàn
trong cát. Trong tác phẩm “Những kết
nối”, Catherine Juillerat biến đổi kết
cấu của chất liệu, hiệu ứng ánh sáng,
độ trong suốt cũng như sự chồng
chéo của vải. Với tác phẩm “Sự rời rạc”,
chị sử dụng kỹ thuật thêu, bởi thêu
cũng là một tác nhân không thể thiếu
trong suốt hành trình nghệ thuật trên
vải. Nhìn chung, các tác phẩm tranh
vải của Catherine Juillerat làm nổi
bật cả hai kỹ thuật truyền thống - sự
mỏng manh của vải và nét phức tạp
trong thêu.
Riêng với tác giả Catherine thì sáng
tạo trên vải không đơn thuần là được
khởi sinh từ sự mong manh, tinh tế và
phức tạp, mà đó là thêu dệt từ những
cuộc đối thoại thiêng liêng trong tâm
hồn, bùng nổ trong năng lượng tĩnh
tại, và kết thúc trầm tư trong đôi tay
chính mình.
“Từ thời thơ ấu, tôi đã bị cuốn hút
bởi những thao tác đan, may và thêu.
Vậy nên tôi dành nhiều thời gian
may và đan cho mục đích hiện thực
hóa đam mê của mình. Năm 1996,
tôi khám phá các kỹ thuật chắp vá
truyền thống nhưng tôi muốn thử
nghiệm những cách sáng tạo khác.
Từ đó tôi tham gia nhiều cuộc hội
thảo với các nghệ sỹ quốc tế, tiếp đó
theo học nghệ thuật tại Trường Thiết

kế ở Basle, trường nghệ thuật Opus
ở Anh và Trường nghệ thuật Julia
Caprara (Anh), nơi dạy các lớp học
từ xa cho sinh viên trên toàn thế giới.
Các khóa học chuyên về nghệ thuật
dệt và thêu. Tôi đã nhận được Chứng
chỉ Giáo dục Đại học về Dệt May do
Đại học Middlesex ở Luân Đôn cấp.” –
Catherine cũng cho biết.
Catherine sẽ còn tiếp tục quay trở lại
Việt Nam nhiều lần nữa. Lần này, chị
tới với những vùng quê miền Bắc như
Ninh Bình để gặp gỡ những nghệ
nhân, nghệ sỹ làm vải nghệ thuật, vải
họa tiết. Chị cùng họ chia sẻ giá trị
nghề nghiệp, cùng nhau tranh đấu
để nghề này được phát triển ở Việt
Nam. Quả thực không dễ dàng gì, khi
trước một thị trường vải thương mại
sôi động bậc nhất ở Việt Nam từ xưa
đến nay, những người chỉ tập trung
vào vải nghệ thuật sẽ gặp thách thức
như thế nào. Họ không chỉ phải đấu
tranh với những đối thủ, mà còn phải
tự đấu tranh với chính mình để được
sống, được làm nghệ thuật với vải.
Niềm đam mê với “textile art” của
Catherine chẳng bao giờ vơi cạn. Như
một ngọn lửa cháy mãnh liệt nhất,
chị tới với Việt Nam, đến những làng
nghề làm vải truyền thống, góp thêm
nhiệt cho những nghệ nhân bản xứ,
đem lại nhận thức về một giá trị nghệ
thuật và ý nghĩa ở tầm cao hơn cho
vải và nghề làm vải. Và biết đâu, từ hơi
ấm của ngọn lửa ấy, sẽ có thêm một
lớp những nghệ sĩ sáng tạo tranh vải
mới xuất hiện ở xứ sở này…

Tác phẩm “Giai điệu mùa xuân”

Trong triển lãm tranh vải “Connection”,
qua những đường thêu tay, Catherine
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VĂN HÓA

M2
SỨ MỆNH
XÂY MỘT CÂY CẦU VÀNG
Từ một cửa hàng khiêm tốn
25m2 tại phố Lý Thường Kiệt
(Hà Nội) năm 2000, tới nay qua
18 năm có mặt trên thị trường
thời trang nội địa, M2 – Trung
tâm Thời trang Dệt May xuất
khẩu đã phát triển thành một
chuỗi gồm 18 cửa hàng, hầu
hết đều có diện tích từ hàng
trăm, tới cả ngàn mét vuông.
Triết lý và sứ mệnh của M2 đó
là, xây bằng được cây cầu vàng
tin cậy giữa nhà sản xuất hàng
thời trang Việt Nam với người
tiêu dùng Việt.
Bài: KIỀU MAI

KIÊN TÂM XÂY HỆ THỐNG BÁN LẺ
Vào đúng năm 2000, khi ngành Dệt
May Việt Nam đã thực sự thoát được
bóng ma của thị trường Đông Âu sụp
đổ, làm ăn tốt dần lên ở thị trường
phương Tây, thì có một xu hướng đi
theo tại thị trường nội địa, đó là các
nhà phân phối đua nhau làm đại lý
cho các đơn vị sản xuất hàng may
mặc xuất khẩu như Việt Tiến, May
10, May Thăng Long, May Đức Giang,
May Nhà Bè… Nhưng anh Nguyễn
Hải Đường, người sáng lập chuỗi
M2 lại có suy nghĩ khác. Anh muốn
mình sẽ trở thành nhà phân phối
cho nhiều thương hiệu, nhiều nhà
sản xuất khác nhau, chứ không chỉ
làm đại lý cho một thương hiệu duy
nhất. Muốn vậy, anh cần có mặt bằng
rộng. Nhưng vốn là một người kinh
doanh “đi từ không đến có”, ở thời
điểm năm 2000, Nguyễn Hải Đường
chưa đủ vốn để thuê mặt bằng rộng,
anh chỉ có thể thuê được 25m2 tại
địa điểm 55C Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
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Sự khó khăn của mặt bằng, dẫn đến
mục tiêu lớn anh đặt ra cho mình,
đó là phải phấn đấu có mặt bằng
thật rộng. Cái tên M2 khởi nguồn
từ đó. M2 có nghĩa là may mặc, còn
có nghĩa là mét vuông, một cách
chơi chữ, ám chỉ việc anh phải phấn
đấu cho từng mét vuông mặt bằng.
Quyết tâm đó ẩn trong thương hiệu
M2, thúc giục anh hàng ngày vươn
lên, thay đổi và phát triển.
“M2 là lời nhắc nhở về những khó
khăn khi khởi nghiệp của tôi, từng
mét vuông đắt đỏ của mặt bằng Hà
Nội. Tôi phải phấn đấu để mở rộng
từng mét vuông. M2 còn nhắc tôi tập
trung vào mặt hàng may mặc, không
sa đà vào những thứ khác. M2 cũng
có nghĩa là: Mong muốn, May mắn,
Mơ mộng, và cũng có nghĩa là Mê
muội, và đôi khi Mệt mỏi. Tất cả đều
ẩn trong chữ M2, thể hiện đủ cung
bậc cảm xúc thăng trầm của người
khởi nghiệp với thời trang, sống chết
với hàng may mặc…” – Người sáng

lập M2 Nguyễn Hải Đường chia sẻ.
Nguyễn Hải Đường cũng nhìn nhận ra
một điều rằng, cần có một hệ thống
phân phối chuyên nghiệp, thuận tiện
và hiện đại, thì mới có thể góp phần
giúp cho thị trường thời trang nội
địa phát triển lành mạnh. Phân tích
kỹ ra, Nguyễn Hải Đường thấy có 2
nhóm các nhà sản xuất ở Việt Nam
có thể là đối tác lâu dài của M2, đó là
những nhà sản xuất vừa và nhỏ, chưa
đủ lực và tầm để sở hữu kênh phân
phối riêng, và những nhà sản xuất
lớn, chuyên gia công cho nước ngoài,
hoặc chưa có hệ thống phân phối
riêng, hoặc đã có kênh phân phối
nhưng hoạt động còn nhiều hạn chế.
Qua 18 năm cùng M2 phát triển, họ
đã trở thành đối tác cung ứng hàng
cho M2. Cho tới nay, M2 có tới 200
nhà sản xuất cung ứng hàng cho hệ
thống của mình, do đó, khi bước vào
bất cứ Trung tâm nào của M2, khách
hàng dễ dàng lựa chọn được sản
phẩm thời trang phù hợp, từ khách

Một số hình ảnh M2 tham gia công tác từ thiện tại vùng cao

hàng sơ sinh cho tới các cụ già đều
được phục vụ với sản phẩm phù hợp.
TỰ TIN ĐỐI DIỆN “SÓNG THẦN”
Khi càng phát triển mở rộng, thì việc
đầu tư cho chất lượng đội ngũ nhân
sự cũng được coi là việc quan trọng
hàng đầu. Đơn cử, việc quản lý hàng
trăm nhà cung cấp, hàng trăm ngàn
mẫu mã sản phẩm, và phục vụ từng
khách hàng sao cho tốt, chương trình
chăm sóc hậu mãi, các chiến dịch bán
hàng sao cho hiệu quả,… đòi hỏi một
công nghệ quản trị tiên tiến. Từ chính
người sáng lập M2 là anh Nguyễn Hải
Đường, cũng luôn “cắp sách đi học” để
nâng tầm mình lên, cho tới các cán bộ,
nhân viên trong từng bộ phận, cũng
luôn trang bị, cập nhật kiến thức mới
để cả hệ thống hoạt động nhịp nhàng,
trơn tru. Không một ý kiến nhỏ nào của
khách hàng, hay đối tác bị bỏ qua.
Trong vòng vài năm qua, thị trường
thời trang nội địa bị chao đảo, với
con sóng thần Zara, H&M và sắp tới
là Uniqlo tràn vào. Hầu hết các nhà
bán lẻ, các thương hiệu thời trang
Việt đều tỏ ra lo âu, riêng M2 lại tự tin
và cho rằng, sự cạnh tranh trực tiếp
với các thương hiệu bán lẻ ngoại trên
sân nhà cũng có mặt tích cực, đó là
buộc các nhà cung ứng thời trang
nội địa phải nhìn nhận lại mình, phải
sáng tạo hơn, cải tiến hơn để tiếp tục
giữ thị phần của mình. M2 trong 18
năm qua đã phát triển được, mặc cho
hàng tiểu ngạch Trung Quốc cạnh
tranh từng ngóc ngách, mà nay có
thêm đối thủ chuyên nghiệp hơn từ
phương Tây, thì lẽ nào lại lo sợ? Thay
vào đó, nên đặt ra câu hỏi, cần học
hỏi gì từ hệ thống bán lẻ của Zara,
H&M,... Tuy họ chuyên nghiệp, trường
vốn, dày kinh nghiệm, nhưng M2 là
nhà bán lẻ nội địa, tự tin thấu hiểu
văn hóa ăn mặc của dân ta, cũng như
các mối quan hệ khăng khít xây dựng
tại thị trường qua hai thập kỷ…
M2 kiên định xây dựng cây cầu hiệu
quả giữa nhà sản xuất và người tiêu
dùng, nên trong quá trình phân phối,

liên tục sàng lọc các nhà cung cấp,
dựa trên tiêu chí chất lượng. Có một
yêu cầu khắt khe là cho dù bất cứ
điều gì xảy ra, thì không có lý do gì
bào chữa cho chất lượng kém. Chất
lượng tốt nhất là giá trị cốt lõi mà M2
đưa ra cho các nhà cung ứng.
Tầm nhìn cho tới năm 2025, M2 sẽ
phát triển chuỗi lên tới 30 điểm bán,
mở ra ở các tỉnh, thành. Hiện M2 đã
có cửa hàng giới thiệu sản phẩm
tại nước Nga và cũng đang gấp rút
hoàn thiện nhà máy sản xuất thương
hiệu riêng của M2 tại Hải Phòng. Khi
đi vào sản xuất, giai đoạn đầu nhà
máy sẽ tuyển dụng 300 công nhân,
khi hoạt động đủ công suất cần
800 công nhân, chuyên sản xuất
dòng hàng mang thương hiệu M2F
và M2Walking. M2F chuyên sản xuất
hàng mùa đông thuộc loại Hightech
garment, không dùng đường may,
mà dùng công nghệ dán, ép. Trong
khi đó, M2Walking sẽ đa dạng chủng
loại với cơ cấu nhỏ, phối hợp đồ theo
phong cách riêng, có cửa hàng riêng
để tạo điểm nhấn về tính cách thương
hiệu. Như vậy, qua gần 2 thập kỷ, khi
M2 đã xây được một cây cầu chắc
chắn để phân phối, thì tiến đến giai
đoạn tự sản xuất cung ứng cho chuỗi
cửa hàng của mình, bên cạnh việc tiếp
tục phân phối hàng cho các nhà cung
ứng khác.
SÁNG TẠO VÀ SỨC TRẺ
Do chọn phân khúc số đông người tiêu

dùng, nên trong công tác marketing,
ngay từ những ngày đầu, M2 đã chú
trọng vào tâm lý người Việt, sự thay
đổi trong yếu tố thời tiết, thời trang,
để tung ra những chiến dịch bán
hàng hiệu quả. Thông thường, nhóm
các lãnh đạo và phòng thị trường
thường ngồi cà phê, brainstorming
cho ra những câu khẩu hiệu ghim
vào não người tiêu dùng, từ câu
“Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”,
ban đầu xuất hiện trong chương trình
thúc đẩy doanh số của M2, sau này đã
trở thành chiến dịch lớn của quốc gia,
tới những chương trình theo sự kiện
lễ tết như “Mừng Giáng sinh, rinh quà
khủng!”, “Mừng ngày của cha, mua 1
tặng 3”, “Bán lẻ rẻ hơn bán buôn”, “Mã
hàng trăm, lượng hàng ngàn”… đội
ngũ M2 luôn sáng tạo ra những câu
slogan đắt giá. Nhờ những chiến dịch
đa dạng, sức sáng tạo và sức trẻ, mà
khi bước chân vào M2, khách luôn
cảm giác được sức sống, nhiệt thành,
sự mới mẻ trong không gian, trong
sản phẩm, và trong cách quan tâm
của nhân viên.
Từ câu chuyện thành công của M2,
“đi từ không đến có”, chúng ta có
thể tin tưởng rằng, không quá khó
để phục vụ và chinh phục trái tim
của người tiêu dùng Việt Nam, việc
cạnh tranh với “sóng thần” đến từ các
ông lớn phương Tây cũng không là
“Nhiệm vụ bất khả thi” nếu như ta có
đủ nhiệt tâm, và sẵn sàng làm tất cả
mọi việc để có thể bắc cây cầu vàng
như M2 đã làm.
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lại. Dù ngày nay nhiều người chuyển
sang hàn cắt kim loại, tủ bếp, giá đỡ…
kinh tế có phần ổn định hơn, nhưng
với ông Hùng, sinh ra trong một gia
đình có 3 đời làm nghề thợ rèn, thiếu
chút nóng của bếp lò đỏ lửa, thiếu đi
tiếng xèo xèo của thanh sắt nung đỏ
khi nhúng vào nước… là thiếu đi hơi
thở của gia đình, của con phố.
Trước đây, phố Lò Rèn vẫn được đặt
tên theo nhiều con phố khác có bắt
đầu bằng chữ “Hàng”. Và cái tên Hàng
Bừa chính là tên gọi ban đầu của phố
Lò Rèn, gắn liền với những nông cụ
dành cho trồng trọt nông nghiệp
của những vùng đất ngoại thành Hà
Nội. Rồi khi người Pháp đặt chân đến
từ đầu thế kỷ 20, thấy tuyến phố có
hàng chục lò rèn lớn nhỏ, họ quyết
định đổi tên phố Hàng Bừa thành Lò
Rèn, và tên gọi đó vẫn còn được giữ
lại cho đến ngày nay.
Nhấp một ngụm trà nóng, là người
chứng kiến những thay đổi của tuyến
phố Lò Rèn, ông Phương chậm rãi kể
lại những vui buồn với nghề, cũng
như những trăn trở của ông khi tuổi
của mình ngày một cao, con cái lại
không nối nghề. Sinh ra tại làng Canh
(Từ Liêm, Hà Nội), trước đây ông từng
làm thợ sửa chữa ô tô, nhưng vì di
nguyện của cha trước khi qua đời, đó
là mong con cái giữ nghề, nên ông
đành thuận theo ý của cha.

Ông Nguyễn Phương Hùng vẫn cặm cụi đỏ lửa đêm ngày, duy trì nghề rèn của cha ông để lại

NHỮNG MẢNH GHÉP

“giữ hồn” Hà Nội

XƯA KIA, NHỮNG CON PHỐ HÀNG CHIẾU, HÀNG ĐƯỜNG, THUỐC
BẮC… ĐỀU GỢI RA CHO NGƯỜI HÀ NỘI NHỮNG CÂU CHUYỆN
ĐẶC TRƯNG VỀ NHỮNG TUYẾN PHỐ, MÀ Ở ĐÓ CHỈ CẦN NHẮC
ĐẾN TÊN PHỐ, NGƯỜI DÂN CÓ THỂ BIẾT Ở ĐÓ SẼ BÁN THỨ GÌ.
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gày nay, dù những tuyến
phố nghề không còn
nữa, nhưng đâu đó giữa
những hối hả của mảnh
đất Thủ đô, vẫn còn
những hình bóng lặng lẽ duy trì nghề
cổ truyền của cha ông để lại. Không
phải vì mưu sinh mà chỉ là cố gắng
duy trì nghề, bởi họ còn tiếc những
giá trị văn hóa của mảnh đất kinh kỳ
nghìn năm văn hiến.

HỒI ỨC PHỐ LÒ RÈN
Giữa những tiếng động náo nhiệt,
tiếng máy cắt kim loại của con phố Lò
Rèn sầm uất với độ dài chưa đầy vài
trăm mét, vẫn thấp thoáng nghe thấy
tiếng đe, tiếng búa nện vào nhau
nhịp nhàng, chát chúa. Ở căn nhà số
26, ông Nguyễn Phương Hùng, 59
tuổi vẫn cặm cụi đỏ lửa đêm ngày,
để duy trì nghề rèn của cha ông để

Hơn 20 năm vui buồn cùng nghề,
hơn 20 năm chứng kiến những lò rèn
cuối cùng đóng cửa trước cơn bão
đô thị hóa. Tiếng búa, tiếng đe dần
vơi đi cũng là lúc ông trở thành người
duy nhất còn giữ nghề ở tuyến phố
Lò Rèn. Quanh quẩn bên chiếc than
hoa đỏ lửa, xung quanh cơ man nào
là thùng đựng dầu, luyn. Ngày nắng
cũng như ngày mưa, dù đông hay hè,
ông vẫn không từ bỏ thói quen đỏ
lửa. Ông bảo, khi nào sức khỏe không
cho phép nữa, ông sẽ bỏ nghề, vì con
trai của ông hiện giờ cũng đã có sự
nghiệp ổn định và suy nghĩ của hai
thế hệ cũng đã khác nhau.
Cầm chiếc búa trên tay, ông khoe
những vết lồi lõm trên tay cầm để
những người trẻ chúng tôi hiểu hơn
về nghề. Bao nhiêu năm gắn bó với
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nghề, cũng là ngần ấy năm ông sống
trọn vẹn với bếp than đỏ lửa, với âm
thanh đặc trưng của nghề. Ông vẫn
tự hào, dù nghề này thu nhập không
cao so với mặt bằng chung trên phố
cổ, nhưng ông thấy khoan khoái, và
hơn hết là rèn luyện được sức khỏe.

Trước khi rời đi, tôi hỏi ông có tiếc
nuối không nếu sau này không còn
người nối nghiệp, ông chậm rãi nói:
“Tiếc chứ!”, rồi đôi mắt ấy lại nhìn xa
xăm như dội về những hào quang
của những năm xưa cũ. Giờ có ai
đến xin học, ông đều nhiệt tình chỉ
bảo những bí quyết, làm thế nào để
ra sản phẩm đẹp nhất, độ lửa của
lò than phù hợp nhất,… điều mà
không phải người thợ rèn trẻ nào
cũng có thể biết và hiểu rõ.
“TRĂN TRỞ” VỚI MẶT NẠ GIẤY BỒI
Đỏ mặt ở con phố Hàng Mã, như
lạc vào “ma trận” của những loại đồ
chơi, đồ trang trí bắt mắt, chúng tôi
tìm loại mặt nạ giấy bồi như để tìm
lại một nét đẹp xưa cũ, cảm giác như
những đứa trẻ được tìm về nguồn
cội. Trong xu thế phát triển chung,
những loại đồ chơi được làm thủ
công ngày một ít đi vì không thể
cạnh tranh được với những món
đồ chơi hiện đại, đắt tiền. Lân la hỏi
chuyện, chúng tôi cũng tìm được địa
chỉ xuất xứ của những chiếc mặt nạ
giấy bồi đầy màu sắc, được sơn vẽ
thủ công bằng tay.

Giữa “cơn lốc” của những món đồ chơi
Trung Quốc đa dạng về màu sắc, giá
thành rẻ hơn phân nửa, những “nghệ
nhân” làm nghề đồ chơi truyền thống
ngày càng mai một. Giờ đây, chỉ còn
lại hai vợ chồng ông bà Nguyễn Văn
Hòa và Đặng Hương Lan là còn giữ
được nghề làm mặt nạ giấy bồi, cũng
như lưu giữ được nhiều hình dáng
của mặt nạ nhất, từ hình ảnh con thỏ,
con trâu, cho đến chú Tễu…
Trong căn gác nhỏ rộng chừng 15
mét vuông ở phố Hàng Than, hai
vợ chồng Hòa - Lan vẫn cặm cụi
bên những xếp giấy, lọ sơn, bát hồ
nước… để kịp đơn hàng. Bà Lan cho
biết, do được làm hoàn toàn bằng tay
trong những khuôn đúc sẵn, nên số
lượng cung ứng ra thị trường không
có nhiều. Có nhiều người biết đến và
đặt hàng với số lượng lớn, nhưng ông
bà chỉ có thể làm được một số lượng
nhất định vào những giai đoạn cao
điểm. Để khắc phục việc đó, những
thời gian nhàn rỗi, ông bà lại lên
khuôn sẵn và dự trữ trong kho.
Gần 40 năm gắn bó với nghề, được
truyền lại từ gia đình nhà vợ, ông
Hòa và bà Lan chia sẻ, để làm được
một chiếc mặt nạ giấy bồi phải trải
qua nhiều công đoạn như lên khuôn,
dán giấy, rồi tô sơn… và kéo dài tới
vài ngày. Bởi mỗi lớp giấy được bồi
lên mặt nạ lại trải qua giai đoạn phơi
nắng cho khô rồi mới bồi thêm lớp
thứ 2, thứ 3. Ấy vậy mà giá thành cho
một sản phẩm chỉ khoảng 30.000

đồng cho 1 chiếc, không thấm vào
đâu so với công sức người làm.
Không chỉ cầu kỳ trong việc tạo ra
sản phẩm, mặt nạ giấy bồi còn mang
nhiều ý nghĩa văn hóa, mà ở đó là
sự khéo léo của đôi bàn tay những
người nghệ nhân, để góp thêm
hương, thêm sắc cho những dịp lễ
Tết cổ truyền của dân tộc.
Trải qua nhiều biến cố thăng trầm, có
lúc tưởng phải bỏ nghề vì thu nhập
không cao, phần vì tuổi cao ngồi lâu
lại đau xương khớp, ông bà Hòa –
Lan trăn trở, liệu sau này nếu không
có người nối nghiệp, những chiếc
mặt nạ giấy bồi sẽ chỉ còn là một giai
thoại về một nghề độc đáo đã từng
tồn tại ở mảnh đất Hà Thành.
NGƯỜI PHỤC HƯNG DÒNG TRANH
DÂN GIAN HÀNG TRỐNG
Đã từng là “báu vật” của người Hà Nội,
dòng tranh dân gian Hàng Trống đã
có một thời kỳ phát triển rực rỡ, mà
ở đó người Hà Nội có quyền tự hào
rằng đó là một “di sản” của mảnh đất
kinh kỳ. Nếu như Bắc Ninh có dòng
tranh dân gian Đông Hồ, thì nhắc
đến Hà Nội sẽ nghĩ ngay đến tranh
Hàng Trống. Một thời “vàng son” đi
qua, tranh Hàng Trống dần mai một,
và không còn được xuất hiện nhiều
trên các con phố Hàng Trống, Hàng
Hòm, Hàng Quạt … như trước đây
nữa. Xuất hiện vào khoảng thế kỷ
XVII, phát triển rực rỡ nhất vào cuối
thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, tranh Hàng
Trống được biết đến nhiều nhất với
dòng tranh thờ và tranh Tết.
Đã từng có khoảng thời gian, tranh
Hàng Trống bị “lãng quên” bởi những
nghệ nhân cuối cùng dần dần bỏ
nghề, nhưng vẫn có một người ở độ
tuổi lục tuần vẫn còn đau đáu với
việc phục hưng lại dòng tranh từng
là nét đẹp, biểu tượng của người Hà
Nội, đó là ông Lê Đình Nghiên ở phố
Cửa Đông.
Mặt nạ giấy bồi còn mang nhiều ý nghĩa
văn hóa, mà ở đó là sự khéo léo của đôi
bàn tay những người nghệ nhân
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Dòng tranh dân gian
Hàng Trống là một
trong những “di sản”
của mảnh đất kinh kỳ

Gánh hoa của bà Thu
luôn tỏa ngát hương
thơm với các loài hoa
như: hoa bưởi, hoa ngọc
lan, hoa hoàng lan, hoa
nhài, hoa cúc…

Trong căn gác nhỏ rộng chừng 8m2,
xung quanh cơ man nào là giấy
dó, khuôn gỗ, màu mực… nhờ vào
đôi bàn tay tài hoa của mình, ông
Lê Đình Nghiên vẫn cần mẫn tạo
ra những tác phẩm “nổi tiếng” của
dòng tranh dân gian Hàng Trống.
Để hoàn thiện được bức tranh, sau
khi in bằng ván khắc gỗ lên giấy dó,
công đoạn tô màu được thực hiện
thủ công, tùy vào đôi bàn tay của
nghệ nhân. Chính vì thế mỗi bức
tranh là một tuyệt tác nghệ thuật
không thể trộn lẫn.
Tuổi đã cao, nhưng may mắn hơn
nhiều nghề truyền thống khác, con
trai ông Nghiên hiện đang kế tục
nghề, tuy nhiên nếu chỉ có một
người thì dòng tranh Hàng Trống
cũng sẽ khó trở lại phát triển rực rỡ
như thời hoàng kim.

NGƯỜI CON GÁI NGỌC HÀ VÀ
ĐĨA HOA CÚNG NHỮNG DỊP LỄ TẾT

bình dị nhưng chứa đựng thú vui tao
nhã, cầu kỳ của người Hà Nội.

Sinh ra tại làng hoa Ngọc Hà, năm 13
tuổi bà Phan Thị Thu đã cùng gánh
hoa của mình len lỏi qua từng con
phố cổ để bán những đĩa hoa cúng.
Như ăn sâu vào máu thịt và hơi thở
của người con gái Ngọc Hà, ngót 70
năm trôi qua, chưa năm nào bà bỏ
buổi chợ. Tuy không gồng gánh đi
khắp các tuyến phố như ngày còn trẻ,
bà dọn một quán nhỏ bên con phố
Hàng Khoai sầm uất, nếu đi qua mà
không để ý kỹ chưa chắc đã níu chân
người đi đường.

Giờ đây, khi mọi người luôn bộn bề,
gấp gáp với cuộc sống, thì cái thú
chơi bó hoa, đĩa hoa cúng lên ban
thờ không còn nhiều người biết
đến, vì thế khách cũng ít dần đi.
Nhưng trong da thịt của người con
gái Ngọc Hà, bà luôn trân trọng với
nghề, với những giá trị của người Hà
Nội đang chảy trong huyết quản của
mình. Ngày nào cũng thế, dù nắng
hay mưa, bà vẫn bắt xe từ làng Ngọc
Hà lên phố Hàng Khoai rồi dọn quán
bán hàng. Trong gánh hoa nhỏ của
mình, bà vẫn mang thêm ít lá rong
nếp để khi có người nào yêu cầu,
bà lại gói ghém cẩn thận để khách
mang về dâng lên thần linh, gia
tiên… như gói cả tâm tư, nguyện
vọng của mình vào trong những gói
hoa đang tỏa mùi thơm dịu nhẹ.

Không có những loài hoa rực rỡ, gánh
hoa của bà Thu là những mẹt hoa đơn
sơ, giản dị nhưng luôn tỏa ngát hương
thơm. Mùa nào thức nấy, lúc thì hoa
bưởi, hoa ngọc lan, hoa hoàng lan,
hoa nhài, hoa cúc… những loài hoa
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DU LỊCH

Lễ hội vật cầu của làng Thúy Lĩnh có từ thời vua Lý
Thánh Tông (1054 - 1072). Khi đó, thái tử Linh Lang, con
trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông, thường tổ chức lễ
hội vật cầu để quân sĩ vui chơi mỗi dịp tết đến xuân về
và cũng là cách để ông rèn luyện sức khỏe cho quân sĩ.
Hằng năm, lễ hội vật cầu Thúy Lĩnh được địa phương
tổ chức tại sân đình Thúy Lĩnh để tưởng nhớ công ơn
của Linh Lang Đại vương và cũng là để thể hiện truyền
thống thượng võ, là cách gìn giữ bản sắc văn hóa
truyền thống.

LỄ HỘI
VẬT CẦU
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CỨ VÀO MỒNG 4, 5 VÀ 6
THÁNG GIÊNG HÀNG NĂM,
LÀNG THÚY LĨNH (PHƯỜNG
LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG
MAI, HÀ NỘI) LẠI TRỞ NÊN
NÁO NHIỆT VỚI HỘI VẬT CẦU
TRUYỀN THỐNG.
Bài & Ảnh: PHẠM ĐỨC
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