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Bạn đọc thân mến, 

Ngành Dệt May thế giới nói chung và ngành Dệt May Việt Nam 
nói riêng đang trong những chuỗi ngày khó khăn, khi cuộc chiến 
thương mại Mỹ - Trung đã có những tác động rõ rệt. Cùng kỳ năm 
trước, các nhà máy đã kín đơn hàng đến hết cuối năm, thậm chí đến 
Quý I năm sau. Vậy mà năm nay các nhà máy May không được phép 
“kén cá chọn canh”, cứ có đơn hàng là nhận, nhỏ hay to không quan 
trọng, miễn đơn giá hợp lý, để đảm bảo đủ công ăn việc làm cho 
người lao động. Các nhà máy Sợi còn khó khăn hơn nhiều, khi giá sợi 
“lao dốc theo chiều thẳng đứng”, đành phải “có khách mua là bán”. 
Các doanh nghiệp dệt may đang bị đẩy vào thế khó, khi phải cạnh 
tranh trực tiếp với các đối thủ có đơn giá rẻ hơn, như Campuchia, 
Bangladesh, … 

Các chi phí điện, xăng, lương tối thiểu, logistic, cùng các chi phí khác 
tăng cao, đã và đang làm suy giảm sức cạnh tranh của các doanh 
nghiệp dệt may Việt Nam. Cần lắm sự vào cuộc quyết liệt của các Bộ, 
Ban, Ngành có liên quan để có thể xây dựng một quy hoạch tổng 
thể cho ngành dệt may, trong đó 3 điều cốt yếu sẽ là: cơ sở hạ tầng 
giao thông, cơ chế chính sách và lộ trình đào tạo nhân sự.

BAN BIÊN TẬP

NHÂN VẬT ẢNH BÌA:

Cô và trò Trường Mầm non May 10

Trường Mầm non May 10 - một trong 
những ngôi trường có tuổi đời lâu nhất 
trong số các trường thuộc ngành Dệt May 
Việt Nam.
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Nỗ lực chèo lái qua thời kỳ
 khó khăn

Ý kiến chuyên gia

Học nghề để lập nghiệp

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi): 
Làm việc nhiều hơn trong thời 
gian dài hơn, chất lượng sống 
tăng hay giảm?

Nỗ lực xanh hóa ngành Dệt May

Nơi ươm mầm tương lai

Tháng Công nhân 2019: Nhiều 
hoạt động ý nghĩa và thiết thực

Mô hình các Ủy ban dưới HĐQT

Canada – Thị trường xuất khẩu 
đầy tiềm năng

Một thập kỷ cùng người tiêu 
dùng Việt

Mơ màng cùng BST Summer 
Dream’19 của HeraDG

Giọt thời gian ngưng đọng nơi 
trấn cổ Lệ Giang

Đã đến thời điểm thích hợp để 
Mỹ xây dựng lại ngành công 
nghiệp dệt may

Gắn kết từ những điều giản dị

Để Tạp chí xứng đáng với ngành 
Dệt May

Làm gì để giúp môi trường thực 
sự “bền vững”? Các sự kiện Tập đoàn trong 

tháng 05/2019

Ứng dụng của Blockchain trong 
may mặc Tin hoạt động của VITAS trong 

tháng 05/2019

Bản tin Khoa học & Công nghệ
Chính sách mới tháng 6/2019

GÓC NHÌN THỊ TRƯỜNG THỜI TRANG & CUỘC SỐNG

DỆT MAY

CÔNG ĐOÀN

KỶ NIỆM NGÀY 
BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
TIN TỨC & SỰ KIỆN

Góc nhìn Mỹ - Trung: Chiến tranh 
thương mại ảnh hưởng ra sao tới 
chiến lược tìm nguồn cung của 
các doanh nghiệp bán lẻ Mỹ?
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GÓC NHÌNGÓC NHÌN 

Trước thực tế cần tuân thủ hiệu quả với các cải 
cách quản trị doanh nghiệp mới, cũng như sự 
phức tạp trong kinh doanh, toàn cầu hoá và các 
tiến bộ kỹ thuật, HĐQT ở các doanh nghiệp lớn 
cần thiết lập các Uỷ ban dưới Hội đồng để tận 
dụng tốt nhất kinh nghiệm của các chuyên gia, 
kiến thức và nỗ lực của Ban Giám đốc.

MÔ HÌNH 
CÁC UỶ BAN 
DƯỚI HĐQT 

Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG - TGĐ Vinatex

B
a Uỷ ban dưới HĐQT bắt 
buộc đối với các công ty 
niêm yết tại các quốc gia 
phát triển là: Uỷ ban Kiểm 
toán; Uỷ ban Thù lao; Uỷ ban 

Đề cử (Uỷ ban Nhân sự). Một số các 
công ty đại chúng cũng có thể xây 
dựng thêm các Uỷ ban dưới Hội đồng 
khác như Uỷ ban Tài chính - Ngân 
quỹ, Uỷ ban Pháp luật, Uỷ ban Đầu 
tư. Những sự kiện gần đây trong cải 
cách quản trị doanh nghiệp đã thúc 
đẩy sự liên quan, tầm quan trọng và 
bản miêu tả công khai của cả ba Uỷ 
ban bắt buộc dưới HĐQT các công 
ty đại chúng ở các nước phát triển. 
HĐQT thường hình thành các Uỷ ban 

Các trách nhiệm của Uỷ ban Kiểm toán bao gồm: 

dưới Hội đồng để hỗ trợ việc hoàn 
thành một cách có hiệu quả nghĩa vụ 
uỷ thác của Hội đồng là bảo vệ quyền 
lợi của nhà đầu tư, với sự hiểu biết sắc 
bén là Hội đồng, chịu toàn bộ trách 
nhiệm với chức năng giám sát của 
công ty.

Bài viết này giới thiệu tổng quan chức 
năng của ba Uỷ ban dưới Hội đồng 
bắt buộc tại các công ty đại chúng, 
đồng thời cũng gợi mở hướng nghiên 
cứu trong thiết lập cơ chế phù hợp 
tại các doanh nghiệp đại chúng của 
Tập đoàn, nhằm ngày càng củng cố 
và nâng cao chất lượng kiểm soát của 
hệ thống quản trị. 

UỶ BAN KIỂM TOÁN

Là Uỷ ban dưới Hội đồng có lịch sử 
lâu đời nhất, với nhiệm vụ cơ bản là 
thực hiện chức năng bảo vệ quyền 
lợi của nhà đầu tư bằng cách đi đầu 
trong nhiệm vụ giám sát các mảng 
kiểm soát nội bộ, báo cáo tài chính, 
đánh giá rủi ro, các hoạt động kiểm 
toán và sự tuân thủ các quy định 
của pháp luật cũng như nội bộ 
doanh nghiệp. 

Uỷ ban Kiểm toán lựa chọn đơn vị 
kiểm toán bên ngoài của doanh 
nghiệp, xem xét lại các báo cáo 
tài chính hàng năm và tương tác 
với các kiểm soát viên nội bộ để 
kiểm tra các vấn đề có liên quan 
đến cấu trúc quản trị nội bộ của 
doanh nghiệp.

Cấu trúc của Uỷ ban Kiểm toán 
thường gồm từ 3 - 5 thành viên, ít 
nhất cũng phải có 3 thành viên độc 
lập. Theo điều tra của Ernst & Young 
năm 2012, khoảng 26% các thành 
viên Uỷ ban Kiểm toán là Chủ tịch 
hoặc CEO đương nhiệm của các 
doanh nghiệp hoặc tổ chức khác. 
Các Uỷ ban Kiểm toán ưu tiên thuê 
các thành viên có nền tảng kiến 
thức kinh nghiệm tài chính mạnh 
(34%) hoặc kinh nghiệm CEO/điều 
hành (24%), khoảng 12% các thành 
viên Uỷ ban Kiểm toán là các chuyên 
gia về nguồn nhân lực, chiến lược, 
đang còn đi làm hoặc đã nghỉ hưu. 
Uỷ ban Kiểm toán được cấu thành 
và lãnh đạo bởi các giám đốc không 
điều hành và độc lập. Khái niệm độc 
lập được quy định là trong vòng 5 
năm họ không nhận bất cứ khoản 
thù lao nào, không cung cấp dịch vụ 
tư vấn, cố vấn cho doanh nghiệp và 
công ty con của doanh nghiệp.

Kiểm soát nội bộ: 

Uỷ ban Kiểm toán giám sát tính 
đầy đủ và hiệu lực của cấu trúc 
kiểm soát nội bộ của công ty, 
nhằm đảm bảo tính hiệu quả và 
tính hiệu lực của các hoạt động, 
sự đáng tin cậy của báo cáo tài 
chính, sự tuân thủ luật pháp và 
các quy tắc được áp dụng. 

Uỷ ban Kiểm toán cần biết: 

1 
Người điều hành cấp cao chịu 
trách nhiệm trực tiếp và trách 
nhiệm giải trình cuối cùng từng 
lĩnh vực. 

2
Hiểu quá trình xây dựng và 
duy trì các hoạt động kiểm 
soát nội bộ. 

3
Hiểu và đánh giá được hiệu quả 
của kiểm soát nội bộ.

4
Đánh giá các thiếu hụt quan 
trọng và điểm yếu trong kiểm 
soát nội bộ. 

5
Đánh giá sự hài lòng của cấp 
quản lý và nỗ lực của kiểm soát 
viên nội bộ. 

6
Đảm bảo cấp quản lý đưa ra các 
hoạt động khắc phục phòng 
ngừa phù hợp.

Báo cáo tài chính: 

Uỷ ban Kiểm toán giám sát quá 
trình báo cáo tài chính bằng 
cách xem lại các báo cáo tài 
chính quý, năm bao gồm: 

1
Thảo luận của các cấp quản lý 
về báo cáo tài chính. 

2 
Các nguyên tắc kế toán, ước 
lượng và dự phòng. 

3
Những gợi ý và bình luận về 
bút toán điều chỉnh và khuyến 
nghị của kiểm toán độc lập. 
Uỷ ban chịu trách nhiệm giám 
sát sự trung thực, đáng tin cậy, 
chất lượng và sự minh bạch 
của công khai tài chính công ty.

Các hoạt động kiểm toán: 

Giám sát các hoạt động của 
kiểm toán nội bộ và kiểm toán 
bên ngoài. Uỷ ban có trách 
nhiệm trong thuê và sa thải 
kiểm toán viên độc lập, điều 
hành kiểm toán trưởng.

7DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM
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UỶ BAN THÙ LAO

Uỷ ban Thù lao có trách nhiệm 
đánh giá kết quả hoạt động của 
cấp điều hành và các giám đốc (*), 
xây dựng các chương trình thù lao 
và lợi ích của quản lý cấp cao nhất. 
Uỷ ban Thù lao thường chỉ có các 
thành viên độc lập có khả năng 
đánh giá hoạt động của cấp điều 
hành, và có kinh nghiệm trong các 
vấn đề về thù lao.

UỶ BAN ĐỀ CỬ

Uỷ ban Đề cử thường có trách 
nhiệm với việc xác định, đánh giá 
và đề cử các quản trị viên cao cấp 
(các giám đốc) cho Hội đồng; tái 
đề cử các giám đốc hiện tại; tạo 

Các trách nhiệm của Uỷ ban Thù 
lao bao gồm: 

- Phát triển, thông qua, giám sát 
và công khai triết lý tiền lương cấp 
điều hành của công ty.

- Giám sát thận trọng các khía 
cạnh của thù lao cấp điều hành, 
bao gồm cả CEO và CFO, cũng 
như các cấp điều hành được trả 
lương cao khác của công ty con 
trọng yếu. Đảm bảo tiền lương 
công bằng, không phân biệt đối 
xử, xứng đáng và tiên tiến.

- Thực hiện các khoản thù lao điều 
hành theo hiệu quả lao động, dựa 
chủ yếu vào kết quả.

- Hàng năm xem xét kết quả hoạt 
động của các cá nhân trong nhóm 

điều kiện thuận lợi, minh bạch 
cho việc bầu cử các giám đốc mới 
của các cổ đông. Uỷ ban có thể 
sử dụng các ý kiến tham mưu, đề 
xuất của CEO trong việc xác định 
và tuyển chọn nhân sự điều hành 
cấp cao. 

Trách nhiệm của Uỷ ban Đề cử 
bao gồm: 

- Đánh giá khả năng chuyên môn 
và kết quả hoạt động của các 
giám đốc hiện tại.

- Xác định nhu cầu với các giám 

phải giám sát tiền lương.

- Giải trình các hoạt động của Uỷ 
ban.

- Thuê, sa thải các chuyên gia độc 
lập tư vấn cho quá trình thương 
thảo hợp đồng lao động với các 
điều hành cấp cao.
- Công khai tất cả các khía cạnh 
của thù lao điều hành, trong đó 
bao gồm đầy đủ lương, thưởng, 
cổ phiếu, quyền chọn cổ phiếu, 
giá trị hợp lý tại ngày thưởng của 
quyền chọn.

(*) Thuật ngữ giám đốc trong bài tương tự 
các PTGD phụ trách các khối trong thông 
lệ DN tại Việt Nam

đốc mới (nếu có) và việc đề cử lại 
các giám đốc hiện tại.

- Xác định tập hợp các ứng viên.

- Làm việc với CEO trong việc xác 
định khả năng chuyên môn, các 
kỹ năng và đòi hỏi nền tảng của 
điều hành cấp cao.

- Đánh giá chuyên môn, kỹ năng, 
nền tảng (kinh nghiệm) của các 
ứng viên điều hành cấp cao.

- Hướng dẫn quá trình đánh giá và 
bầu cử các giám đốc.

Như vậy có thể thấy, cơ chế hoạt 
động và trách nhiệm của ba Uỷ ban 
dưới HĐQT có tác dụng làm cho hoạt 
động của công ty trở nên minh bạch 
hơn. Cơ quan điều hành không thể 
ra các quyết định có lợi ích liên quan 
đến mình, bao gồm công tác tuyển 
dụng và đề bạt nhân sự cao cấp, tài 
chính và thù lao. Đây là mô hình đảm 
bảo sự giám sát và bảo vệ lợi ích các 
cổ đông. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra 
các thách thức trong tìm kiếm nhân 

sự đạt yêu cầu, đồng thời hoàn toàn 
độc lập, không có lợi ích liên quan 
tham gia các Uỷ ban. Ngoài ra cũng 
đòi hỏi những chuẩn mực pháp lý, 
đảm bảo tính chịu trách nhiệm của 
các Uỷ ban này khi có thẩm quyền rất 
lớn trong các hoạt động của doanh 
nghiệp. Mô hình này cũng đòi hỏi 
các cổ đông chi phối (trên 50% theo 
tiêu chí Việt Nam) phải hy sinh những 
quyền hạn chi phối của mình, chấp 
nhận tuân thủ các khuyến nghị theo 

chức trách của các Uỷ ban đặt ra, 
không can thiệp và ra quyết định dựa 
trên lợi thế chi phối của mình trong 
công ty và trong HĐQT. 

Mặc dù còn nhiều thách thức trong 
việc áp dụng trong điều kiện doanh 
nghiệp Việt Nam, nhưng đây cũng là 
một mô hình đáng quan tâm nghiên 
cứu để từng bước áp dụng trong 
doanh nghiệp, nhằm cải thiện tính 
minh bạch và trách nhiệm giải trình.
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NỖ LỰC
CHÈO LÁI 

QUA
THỜI KỲ 

KHÓ KHĂN
Mặc dù các Hiệp định thương mại được cho là mang lại 
nhiều lợi thế cho DMVN như CPTPP đã đi vào hiệu lực, 
thì khó khăn của Ngành vẫn còn đó do thị trường thế giới 
diễn biến phức tạp với nhiều kịch bản khó đoán: xung 
đột chính trị, cạnh tranh giữa các nước lớn gay gắt, chủ 
nghĩa bảo hộ, chiến tranh thương mại gia tăng, tạo nên 

biến động lớn đối với dệt may toàn cầu.

Vậy DMVN sẽ phải ứng phó như thế nào để tiếp tục phát 
triển bền vững, thực hiện chiến lược dịch chuyển lên 
phương thức sản xuất mới FOB, ODM, và gia nhập chuỗi 

cung ứng toàn cầu?

CƠ HỘI TĂNG TRƯỞNG TRONG 
THỊ TRƯỜNG CPTPP

Thời gian qua, Hiệp định CPTPP có 
hiệu lực đã tác động mạnh tới ngành 
Dệt May Việt Nam. Với dân số 500 
triệu người, GDP chiếm 14% toàn cầu 
và dung lượng thị trường dệt may 
khoảng 83 tỷ USD, CPTPP là Hiệp định 
mang lại nhiều cơ hội về tiếp cận thị 
trường, gia tăng xuất khẩu nói chung 
và hàng dệt may nói riêng.

Hiện tại kim ngạch xuất khẩu dệt 
may Việt Nam sang khối CPTPP chỉ 
đạt 5,3 tỷ USD, trong đó đã có 4 tỷ 
USD xuất khẩu sang thị tường Nhật 
Bản. Thị phần của dệt may Việt Nam 
tại các quốc gia tham gia CPTPP là rất 
nhỏ, chiếm 6,3% do đó dư địa tăng 
trưởng cho dệt may Việt Nam tại các 
thị trường này rất lớn.

Lợi ích lớn nhất mà bất cứ Hiệp định 
FTA nào mang lại đó là cơ hội đẩy 
mạnh xuất khẩu thông qua việc cắt 
giảm thuế quan. Tuy nhiên, để được 
hưởng ưu đãi về cắt giảm thuế quan, 
quốc gia xuất khẩu cần đáp ứng được 
quy tắc về xuất xứ. Với Hiệp định 
CPTPP, quy tắc với mặt hàng dệt may 
là quy tắc khá chặt, quy tắc xuất xứ 
“từ sợi trở đi”. Với dệt may Việt Nam 
nút thắt cổ chai là nguyên phụ liệu 
đầu vào, đặc biệt là vải, do đó để đáp 
ứng được quy tắc từ sợi trở đi có khá 
nhiều thách thức. Vì thế lợi ích từ cắt 
giảm thuế quan và lợi ích từ Hiệp định 
chỉ thực sự có hiệu quả khi doanh 
nghiệp tìm cách đáp ứng được quy 
tắc về xuất xứ.

Bên cạnh đó, việc cắt giảm thuế vừa 

có tác dụng thúc đẩy xuất khẩu, vừa 
là lực hút đối với đầu tư nước ngoài. 
Chúng ta có thể kỳ vọng là khi các 
nhà đầu tư nước ngoài thấy Việt Nam 
là thị trường tiềm năng, thì xu hướng 
chuyển giao công nghệ, đầu tư chuỗi 
NPL sẽ gia tăng.

Riêng các doanh nghiệp trong Tập 
đoàn, từ lâu đã nhận thức rõ các lợi 
ích cũng như thách thức mà Hiệp 
định CPTPP mang lại. Tuy nhiên, nếu 
không cẩn thận sẽ thua ngay trên 
sân nhà trước khối doanh nghiệp FDI. 
Cũng vì nhận thức rõ như vậy nên thời 
gian qua, các doanh nghiệp trong Tập 
đoàn và nhất là Vinatex đã có những 
bước tích cực trong công tác khai thác 
thị trường mới, đầu tư chuỗi và đầu tư 
vào những dự án NPL để làm sao đáp 
ứng được tốt nhất quy tắc về xuất xứ 
nhằm tận dụng tối đa các lợi ích cắt 
giảm thuế mà Hiệp định mang lại. 

ẢNH HƯỞNG TỪ CHIẾN TRANH 
THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 

Bắt đầu từ rạng sáng ngày 10/5/2019 
giờ miền Đông nước Mỹ, Hoa Kỳ đã 
tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 
200 tỷ đô la giá trị hàng hóa Trung 
Quốc. Điều này có nghĩa là 866 dòng 
thuế của Trung Quốc hiện tại (mặt 
hàng dệt) sẽ bị áp thuế thêm lên tới 
25% (từ mức tăng thuế 10% trước 
đây). Mức thuế cuối cùng là 25%+ 
thuế MFN. Động thái này sẽ gây ảnh 
hưởng mạnh và có tính chất tiêu cực 
lên toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu.
Bên cạnh đó, Mỹ cũng đưa ra thời 
hạn khoảng 1 tháng cho Trung 
Quốc chấp nhận thỏa thuận mà Mỹ 
đặt ra về mua bán đầu tư công trước 

khi áp 25% cho 325 tỷ đô hàng hoá 
còn lại. Nếu như Trung Quốc không 
đạt được thỏa thuận như đã ký kết, 
thị trường sẽ còn biến động mạnh 
hơn nữa. Lúc này không chỉ các mặt 
hàng dệt mà mặt hàng may từ Trung 
Quốc sẽ bị đưa vào danh sách mặt 
hàng bị tăng thuế. 

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung 
khi bắt đầu nhen nhúm xảy ra hồi 
tháng 6/2018 đã ảnh hưởng đến 
toàn bộ chuỗi cung dệt may toàn 
cầu.  Khi đó, ngành Dệt Trung Quốc 
bắt đầu giảm sản xuất, giảm nhập 
khẩu, giảm tồn kho, kết quả kéo theo 
thị trường bông thế giới, thị trường 
sợi thế giới bị ảnh hưởng theo chiều 
hướng tiêu cực. Năm 2018, khi chiến 
tranh thương mại xảy ra, các doanh 
nghiệp sợi Việt Nam gặp nhiều khó 
khăn vào 3 tháng cuối năm do sản 
phẩm sợi Việt Nam chủ yếu xuất khẩu 
vào Trung Quốc.

Bên cạnh yếu tố suy giảm đơn hàng 
kể trên, yếu tố tỷ giá cũng đóng vai 
trò then chốt. Các doanh nghiệp 
dệt may Trung Quốc tìm cách hạ giá 
đồng NDT để bù lại những tổn thất 
từ việc áp thuế thêm gây ra. Việt Nam 
xuất khẩu sợi thu bằng đồng USD, 
do đó khi đồng NDT giảm giá so với 
USD, các nhà nhập khẩu Trung Quốc 
sẽ yêu cầu nhà xuất khẩu giảm giá để 
san sẻ rủi ro về tỷ giá. 

Về tổng thể, chiến tranh thương mại 
sẽ không có lợi cho quốc gia nào, 
không có lợi cho cả phía Trung Quốc, 
Mỹ và các nước đối thủ cạnh tranh 
với Trung Quốc như Việt Nam, Ấn Độ, 
Bangladesh. Bởi Trung Quốc vừa là 

Ông CAO HỮU HIẾU - GĐĐH Vinatex
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nhà sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu 
dệt may lớn nhất thế giới, do đó khi 
tình hình sản xuất ở Trung Quốc biến 
động sẽ kéo theo cả chuỗi cung toàn 
cầu biến động. 

Khi chiến tranh Mỹ - Trung xảy ra, 
nhiều chuyên gia hay phân tích về 
việc liệu các đối thủ cạnh tranh như 
Việt Nam, Bangladesh, Myanmar, Ấn 
Độ sẽ giành được miếng bánh thị 
phần của Trung Quốc trên thị trường 
Mỹ khi giá thành nhập khẩu từ Trung 
Quốc đắt đỏ hơn hay không? Trong 
chiến lược tìm nguồn hàng của các 
nhà mua lớn từ nước ngoài cho thấy 
họ thường đa dạng hóa nhà cung cấp 
và tìm kiếm nguồn hàng trên toàn 
cầu. Tuy nhiên để một quốc gia có thể 
thay thế được Trung Quốc trong ngắn 
hạn và trung hạn là điều chưa thể, bởi 
khoảng cách về năng lực sản xuất, về 
công nghệ, tay nghề công nhân, về 
quy mô sản xuất dệt may Trung Quốc 
với đối thủ cạnh tranh là khá xa, dù 
trong vài năm trở lại đây xu hướng 
chuyển đơn hàng từ Trung Quốc sang 
các nước cạnh tranh là rõ rệt. Về dài 
hạn, nếu các nước cạnh tranh được 
đầu tư và tạo điều kiện đúng đắn thì 
ngành dệt may có thể dần lớn mạnh 
hơn và có thể theo kịp Trung Quốc. 
Tuy nhiên khi ta tiến lên về sản phẩm 
dệt may, thì họ cũng tiến lên các sản 
phẩm có giá trị cao hơn, do đó về dài 
hạn chưa thể khẳng định được liệu có 
đối thủ cạnh tranh nào vượt mặt được 
Trung Quốc hay không. 

Xu hướng chuyển dịch nhà máy từ 
Trung Quốc đi các quốc gia đã xảy 
ra khoảng 10 năm trở lại đây do giá 
nhân công, giá sản xuất ở Trung Quốc 
ngày càng đắt đỏ hơn. Năm 2017, 
trung bình lương thưởng trả cho một 
công nhân dệt may Trung Quốc vào 
khoảng 550 USD/tháng thì ông chủ 
nhà máy chỉ cần trả 120 USD cho 
công nhân Ấn Độ, 110 USD cho công 
nhân Bangladesh, hay 230 USD cho 
công nhân Việt Nam. 10 năm vừa 
qua Trung Quốc chuyển dịch sang 
Việt Nam, sang Bangladesh, sang 
Campuchia, Myanmar, và gần đây 
nhất là Ethiopia và các nước Châu Phi.

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO 
NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM 

Cơ hội:

Dệt May Việt Nam được coi là lựa 
chọn khá tốt thay thế Trung Quốc 
ở một số nhóm mặt hàng nhờ lao 
động dồi dào, trình độ lao động khá 
cao so với các nước cạnh tranh khác 
trong khu vực, và giá lao động còn rẻ 
trong tương quan với năng suất. Việt 
Nam có thể là lựa chọn lý tưởng thay 
thế cho Trung Quốc khi hàng Trung 
Quốc trở nên đắt đỏ nếu trong tương 
lai hàng may mặc từ Trung Quốc bị 
đưa vào danh mục đánh thuế (hiện 
tại chỉ đánh thuế mặt hàng dệt).

Trong ngắn và trung hạn Việt Nam 
vẫn có khả năng tăng cường thị phần 
đi các nước nhờ các HĐTM như sang 
EU nhờ hiệp định EVFTA và khối các 

nước CPTPP, đặc biệt là Canada và Úc. 
Làn sóng đầu tư FDI đồng thời cũng 
mở ra các cơ hội cho DMVN hợp tác, 
các cơ hội mua bán, sáp nhập công 
ty, các cơ hội chuyển giao công nghệ 
để trở nên lớn mạnh hơn trên thị 
trường nội địa và quốc tế.

Thách thức:

Tăng trưởng kinh tế thế giới đang trên 
đà giảm tốc: World Bank dự báo tăng 
trưởng toàn cầu được dự báo giảm từ 
3% trong năm 2018 xuống còn 2,9% 
trong năm 2019 và 2,8 % trong năm 
2020-2021. Tăng trưởng của các nền 
kinh tế phát triển được dự báo giảm 
xuống mức 2% trong năm 2019. 

Lãi suất liên tục được điều chỉnh 
tăng. Trong năm 2019, Cục Dự trữ 
Liên bang Mỹ (FED) được dự báo sẽ 
tăng lãi suất hai lần lên mức 3,0%. 

Điều này tác động đến tỷ giá và dòng 
vốn đầu tư (từ khu vực lãi suất thấp 
sang lãi suất cao). Do đó, Việt Nam 
có thể phải tăng nhẹ lãi suất theo đà 
tăng của thế giới, điều này là rủi ro 
mà doanh nghiệp cần lưu ý.

Đồng đô la Mỹ tăng giá, cùng thị 
trường tài chính biến động gây áp lực 
phá giá tiền tệ đối với các nước đang 
phát triển. Một số quốc gia dễ gặp 
phải nguy cơ căng thẳng về tài chính.
Thị trường dệt may thế giới nhiều biến 
động với nhiều kịch bản khó lường về 
chiến tranh thương mại, chủ nghĩa 
bảo hộ, về các rào cản kỹ thuật mới 
gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Nhu cầu tiêu thụ của các thị trường 
lớn suy giảm do tình hình địa chính 
trị, tình hình kinh tế toàn cầu giảm 
phát, kéo theo nhu cầu nhập khẩu 
giảm sẽ gây khó khăn về đơn hàng 

và áp lực đơn giá cho doanh nghiệp. 

Các doanh nghiệp dệt may trong nước 
dễ trở thành đơn vị cấp 2, đơn vị gia 
công cho khối doanh nghiệp FDI nếu 
làn sóng FDI ồ ạt chảy vào Việt Nam để 
tránh tình trạng bị áp thuế khi xuất đi 
từ Trung Quốc. Tình hình cạnh tranh sẽ 
ngày càng khốc liệt hơn và áp lực về 
giá, về đơn hàng, áp lực năng suất sẽ 
trở thành các vấn đề “nóng” nhất. 

TRIỂN VỌNG NGÀNH DỆT MAY 
VIỆT NAM TRONG NĂM 2019 

Hiện tại các doanh nghiệp ngành sợi 
vẫn đang nghe ngóng tình hình chiến 
tranh thương mại với tâm lý sản xuất 
dè chừng, thận trọng trong bối cảnh 
thị trường có nhiều biến động khó 
lường. Tình hình chiến tranh thương 
mại leo thang là tin không vui cho các 
doanh nghiệp dệt may nói chung và 

doanh nghiệp sợi nói riêng.

Một số dự án sợi đã đầu tư trong năm 
2018 chuẩn bị đưa vào hoạt động. 
Tập đoàn Dệt May Việt Nam còn đang 
cân nhắc những dự án đầu tư mới, 
đầu tư mở rộng mới trong năm 2019.

Các công ty may tập trung vào 
hướng tăng cường xuất khẩu sang 
các thị trường mới, thị trường phi 
truyền thống. Ngành may hiện tại 
cũng nhiều đơn vị có đơn hàng đến 
hết năm 2019. Thêm vào đó các công 
tác làm việc chặt chẽ với khách hàng 
nhằm chia sẻ rủi ro và lợi ích cũng 
được chú trọng hơn. 

Với tình hình nhiều biến động năm 
2019 các doanh nghiệp cần thận 
trọng trong các hoạt động đầu tư, mở 
rộng sản xuất và cần phải rất nỗ lực 
chèo lái qua thời kỳ khó khăn này.

Kế hoạch kinh doanh Vinatex năm 2019

• Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:
- Doanh thu và thu nhập: 1356,52 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 380,59 tỷ đồng, tăng 
10,2% so với 2018.
- Cổ tức: 6%.

• Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:
- Doanh thu và thu nhập: 22.185 tỷ đồng, 
tăng 9,6% so với 2018.
- Lợi nhuận trước thuế: 839 tỷ đồng, tăng 
10,2% so với 2018.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng:

Ông Trương Văn Cẩm, 
Phó Chủ tịch VITAS:

Ông Mai Đình Thiện, 
Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế 
(Bộ LĐ-TB&XH):

Ông Lương Hoàng Thái, 
Vụ trưởng Vụ Chính sách 
Thương mại Đa biên 
(Bộ Công Thương):

Thứ trưởng Bộ Công Thương 
Trần Quốc Khánh:

Ông Kitagawa, Trưởng Đại diện Tổ chức 
Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) 
Văn phòng Đại diện tại Hà Nội:

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, 
Đại diện Trung tâm WTO và Hội nhập VCCI

Đề nghị phong 
danh hiệu anh hùng 
cho doanh nghiệp 
tư nhân

Bây giờ kinh tế tư nhân 
đang phát triển rất tốt. 
Đừng có kỳ thị với kinh tế 
tư nhân, phải công bằng, 
tôi đề nghị sắp tới nơi nào 
làm tốt phải biểu dương, 
khen thưởng, thậm chí 
phong danh hiệu anh 
hùng cho doanh nghiệp 
tư nhân. Lợi thế nhân công giá 

rẻ không còn có ý nghĩa 
lớn với ngành dệt may

Dệt may là ngành công nghiệp 
đứng đầu cả nước về thu dụng 
lao động với khoảng 2,7 triệu 
người. Tuy nhiên, lợi thế nhân 
công giá rẻ không còn có ý 
nghĩa lớn với ngành dệt may 
trong tiến trình thực hiện các 
cam kết trong CPTPP. Bởi trong 
CPTPP hàng hoá sản phẩm xuất 
khẩu của các doanh nghiệp 
phải đáp ứng được các điều 
kiện về xuất xứ nguyên liệu 
đầu vào, môi trường, sở hữu trí 
tuệ… đặc biệt quy tắc về lao 
động trong CPTPP. Trình độ lao 
động của ngành dệt may hiện 
không cao, khoảng 76% là lao 
động phổ thông, lực lượng đào 
tạo bài bản (tức từ sơ cấp lên 
trung cấp chuyên nghiệp) chỉ 
gần 20% và lực lượng cao đẳng 
- đại học trên chỉ chiếm 6,8%

Quy định chi tiết về 
tiền lương tối thiểu để 
bảo vệ những quyền lợi 
chính đáng của NLĐ

Chính sách tiền lương được 
sửa đổi để đảm bảo thể chế 
hóa Nghị quyết số 27-NQ/TW 
về cải cách chính sách tiền 
lương. Trong đó khẳng định 
rằng, tiền lương của người lao 
động được hình thành trên cơ 
sở thỏa thuận giữa người lao 
động và doanh nghiệp, theo 

cơ chế thị trường. Tuy nhiên, 
dù hai bên được thỏa thuận 
về mức chi trả nhưng cơ quan 
soạn thảo sẽ quy định chi tiết 
về tiền lương tối thiểu để bảo 
vệ những quyền lợi chính đáng 
của người lao động và không 
để doanh nghiệp trả lương cho 
người lao động thấp hơn mức 
lương tối thiểu.

Ngành dệt may sẽ là ngành đóng góp 
đáng kể cho phát triển kinh tế nếu tăng 
được giá trị cho NLĐ

CPTPP hiện nay không phải là thị trường lớn nhất 
với dệt may. Nếu muốn tăng giá trị sản xuất trong 
nước, quy mô thị trường phải đủ lớn để doanh 
nghiệp đầu tư sản xuất nguyên liệu tại Việt Nam. 
Tuy nhiên, CPTPP chưa đủ lớn để thúc đẩy mạnh 
cho ngành dệt may tăng giá trị sản xuất trong 
nước như vậy. Dệt may là ngành sử dụng nhiều 
lao động, tạo ra nhiều việc làm. Nếu tăng được giá 
trị cho người lao động, đây sẽ là ngành đóng góp 
đáng kể cho phát triển kinh tế

Việt Nam có nhiều cơ hội tốt khi tham 
gia vào CPTPP

Khi tham gia vào CPTPP, Việt Nam sẽ có 2 cơ hội 
chính. Trước hết là cơ hội để hoàn thiện thể chế, 
đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền 
kinh tế, hoàn thiện môi trường kinh doanh theo 
hướng thông thoáng, thân thiện, minh bạch và dễ 
dự đoán hơn. CPTPP hỗ trợ tiến trình đổi mới, tăng 
trưởng, giúp chúng ta hoàn thiện môi trường kinh 
doanh minh bạch, thông thoáng, liêm chính, khách 
quan của bộ máy nhà nước. Hiệp định thúc đẩy 
cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, phòng 
chống tham nhũng, quan liêu.

Việt Nam có cơ hội để trở thành một 
nhà sản xuất toàn cầu thay thế Trung 
Quốc nếu Việt Nam có mục tiêu

Theo tôi, Việt Nam có cơ hội để trở thành một nhà 
sản xuất toàn cầu thay thế Trung Quốc, nhưng 
cần tính đến quy mô của Trung Quốc. Hiện dân số 
của Việt Nam chỉ bằng 1/10 của Trung Quốc và thị 
trường này cũng rất rộng lớn, do đó việc thay thế 
Trung Quốc để trở thành nhà sản xuất lớn của thế 
giới chắc chắn không nhanh được. Nhưng đánh 
giá tổng thể, không phải là không có cơ hội, cụ thể 
hơn nếu Việt Nam có mục tiêu và biết hướng tới 
các mục tiêu đó, cũng như có thay đổi trong chính 
sách và cách thực hiện thì chắc chắn mục tiêu đó 
sẽ thành hiện thực.

RCEP tạo điều kiện gần như tối đa cho 
Việt Nam

CREP là một hiệp định thương mại tự do kết nối 
khu vực kinh tế năng động và phát triển nhất hiện 
nay, bao gồm ASEAN và Đông Bắc Á (Trung Quốc, 
Nhật Bản, Hàn Quốc), châu Đại Dương (Australia, 
New Zealand) và Ấn Độ. Chỉ tính riêng dân số của 
các quốc gia trong hiệp định này đã chiếm hơn 
một nửa dân số thế giới. Bởi vậy, theo đánh giá, 
đây là thị trường cực kỳ hấp dẫn. Có thể nói đây là 
khu vực tạo điều kiện gần như tối đa cho Việt Nam 
trong việc thoả mãn các nguyên tắc xuất xứ nội 
khối để tận dụng các ưu đãi thuế quan. Chính điều 
này tạo ra sự khác biệt rất lớn giữa RCEP và các 
hiệp định thương mại tự do khác. Từ ưu đãi thuế 
quan, cơ hội cho xuất khẩu Việt Nam từ hiệp định 
này là rất lớn, hơn nữa các hàng rào phi thuế quan 
trong khu vực cũng được hạn chế tạo thuận lợi 
cho hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam.

Ý KIẾN
CHUYÊN GIA
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KỶ NIỆM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Để làm một Tạp 
chí chuyên sâu 
về ngành Dệt 
May rất khó. 
Bởi lẽ “có bột 
mới gột nên hồ”, 
xương cốt của 
nội dung Tạp chí 
là ở phần khoa 
học ngành, 
tuy nhiên cán bộ 
khoa học ngành 
Dệt May cực 
kỳ hiếm, và đã 
hiếm thì lại xảy 
ra tình trạng: 
không phải ai 
cũng sẵn sàng 
viết bài cho
Tạp chí ngành.

Góc chia sẻ

ĐỂ TẠP CHÍ 
XỨNG ĐÁNG VỚI 
NGÀNH DỆT MAY

Bài: NHÓM PHÓNG VIÊN VTGF

D
ẫu biết khó khăn trăm bề, 
nhưng nhận thấy việc có 
một Tạp chí chuyên 
ngành Dệt May là cần 
thiết, nên những người 

ban đầu “khai sơn phá thạch” vẫn 
quyết tâm khai sinh tạp chí Dệt May 
vào tháng 3 năm 1997. 

“Dựa trên cơ sở bản tin Dệt đã xuất 
bản được 115 số, thì đến số 116 đã 
trở thành Tạp chí Dệt May, ra mắt số 
Tạp chí đầu tiên trong cuộc họp của 
Tổng Công ty Dệt May tại Huế. Với 
tôn chỉ nội dung tạp chí chuyên về 
ngành dệt may, thông tin khoa học 
kỹ thuật dệt may, nguyên vật liệu dệt 
may, tạp chí ra đời mang lại niềm tự 
hào cho đội ngũ thực hiện, nhưng 
cũng là thách thức lớn của chúng 
tôi trong việc đáp ứng đúng nhu 
cầu của người đọc trong ngành dệt 
may.” – Ông Nguyễn Văn Kỷ - nguyên 
Tổng Biên tập Tạp chí Dệt May và Thời 
trang Việt Nam cho biết.

Vượt qua khó khăn ban đầu để Tạp 
chí được ra đời, thì Ban biên tập Tạp 
chí (Khi đó là Tạp chí Dệt May) lại tiếp 
tục đối diện với khó khăn lớn khác, 
đó là nội dung Tạp chí. Chúng ta đều 
biết, nội dung mang lại sức sống cho 
tạp chí, nhưng đội ngũ làm nội dung 
khi đó rất thiếu. Những chủ đề quản 
trị, thị trường, kỹ thuật công nghệ, 
nguyên vật liệu là cốt lõi quan trọng 
trong nội dung, thì lại không có cây 
bút chuyên sâu về chủ đề này. Tất cả 
phải dựa vào cộng tác viên.

Ban Biên tập thời những năm 2000 
luôn đối mặt với tình trạng “ăn đong” 

bài vở tạp chí. Những nhà khoa học 
thuộc ngành Dệt May được Tạp chí 
đặt bài thường xuyên gồm có các 
ông: Cao Hữu Trượng, Trần Nhật 
Trương, Đặng Trấn Phòng, Trần Trọng 
Thiêm… Mỗi khi ra một số Tạp chí 
mới, Ban biên tập lại đau đầu không 
chỉ vì tìm đề tài đã khó, đặt người viết 
bài cho đạt chất lượng còn khó hơn. 
Bên cạnh đó, cũng cần chuẩn bị một 
kho “lương khô” để tính đường dài 
cho Tạp chí tồn tại và phát triển.

Nhiều cách thức đã được Ban biên 
tập “động não” phát triển ra như mời 
những cộng tác viên thường xuyên 
có bài chất lượng vào Ban cố vấn của 
Tạp chí, có chế độ đãi ngộ xứng đáng, 
để họ gắn kết với Tạp chí và luôn có 
bài “đinh” đóng góp trong mỗi số 
tạp chí. Vậy mà cũng có những lúc 
thiếu bài trầm trọng, Ban biên tập 
đành “gạn đục khơi trong” mà chọn 
bài tương đối, để “mâm cỗ” dọn lên 
không đến nỗi nào. Có những lúc 
không đủ nguồn lực, nên hai tháng 
mới phát hành được một cuốn Tạp 
chí.  Sau đó, một phương pháp mới 
đã được chấp nhận, nhằm mở rộng 
nội dung tạp chí, với các trang dễ tổ 
chức hơn như trang về mốt mới, thời 
trang và cuộc sống, du lịch, văn hóa, 
sức khỏe, sắc đẹp… Tạp chí Dệt May 
được đổi tên thành Tạp chí Dệt May 
và Thời trang Việt Nam vào năm 2005.

Cho đến tháng 6/2019, Tạp chí Dệt 
May và Thời trang Việt Nam đã phát 
hành đến số thứ 370; từ chỉ 36 trang 
1 số, nay đã tăng lên 80 trang 1 số; 
từ phải phụ thuộc tài chính vào Tập 
đoàn DMVN, nay đã có thể tự chủ tài 
chính và còn có “tiền để dành”. Đây 
là những con số có thể nói là đáng 
tự hào đối với đội ngũ những người 
làm tạp chí từ thời ban đầu, cũng như 
thế hệ được chuyển giao, tiếp nối 
sự nỗ lực duy trì, phát triển tạp chí, 
để nội dung ngày càng chuyên sâu 
về ngành, xứng là cẩm nang để các 
bạn đọc quan tâm ngành Dệt May 
nói chung và giới lãnh đạo doanh 
nghiệp dệt may nói riêng coi là cẩm 
nang nghề không thể thiếu.

ÔNG LÊ QUANG VŨ 
- Nhà sáng lập của hơn 10 Tạp 
chí cao cấp tại Việt Nam (Tạp chí 
Sành Điệu, Vietnam Discovery, 
Gia đình Trẻ, …), sau khi dõi theo 
sự phát triển của Tạp chí Dệt May 
và Thời trang Việt Nam trong gần 
1 năm nay, đã dành tặng Tạp chí 
những nhận xét đáng tự hào: 

“Tôi nhận thấy đề tài của các bạn 
thực sự tốt! Các bạn là dân nghiệp 
dư – cán bộ Ban Truyền thông Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam làm báo, 
vậy mà tạo cho chúng tôi có hứng 
thú để đọc, để tìm hiểu. Có những 
bài khá là thực tế, khá vĩ mô, có 
những bài mở ra được những cập 
nhật, những xu hướng mới, có 
những bài đưa ra được tổng thể 
của ngành. Thêm vào đó, nhiều 
bài được xử lý rất tốt, làm cho tôi 
đặc biệt thích, nhìn rất Tây, rất ra 
chất của Tạp chí. Ảnh minh họa 
của các bạn cho thấy sự chủ động 
và đa dạng, không bị rơi vào lỗi 
của rất nhiều tờ tạp chí ngành 
hiện nay mắc phải là xuôi 1 chiều. 

Ở đây có thể thấy, các bạn có ý 
thức và sự đầu tư trong quá trình 
làm báo, luôn cố gắng làm mới, 
cố gắng làm sáng tạo. Mặc dù 
vậy, các bạn cần cải thiện cách xử 
lý nội dung, có khá nhiều nội dung 
“hay ho” đang bị “chìm” vào trong 
bài và chưa được nổi bật lên, tôi 
thấy khá “phí phạm”. Tuy nhiên, 
tôi có thể tự tin mà nhận xét rằng, 

BÀ HOÀNG THÙY OANH 
- Phó TGĐ TCT Dệt May Hòa Thọ 
vui mừng cho biết: 

“Hàng tháng, tôi mong chờ ngày 
Tạp chí được xuất bản và mục tôi 
tìm đầu tiên là Hồ sơ đối thủ cạnh 
tranh. Tôi thấy mục này rất thiết 
thực đối với doanh nghiệp xuất 
khẩu dệt may”. 

THÀY THUỐC NHÂN DÂN 
NGUYỄN ĐÌNH DŨNG 
- Giám đốc Bệnh viện Dệt May thì 
lại tỏ rõ sự lo lắng cho chúng tôi: 

“Tôi thấy các bạn cố gắng quá, 
cảm giác như rút gan rút ruột ra 
làm Tạp chí vậy! Tôi đọc Tạp chí 
mà lo, không biết số Tạp chí sau 
các bạn sẽ làm như nào, khi mà 
số này đã tốt đến như vậy!”.

Tạp chí của các bạn là một trong 
những tờ Tạp chí ngành tốt nhất 
hiện nay, cho thấy sự nghiêm túc 
và tử tế của các bạn đối với nghề. 
Và tôi tin các bạn có thể làm được 
tốt hơn nữa. Chúc các bạn sẽ luôn 
giữ được sự nhiệt huyết và tính 
sáng tạo của tuổi trẻ!”. 

ĐỘC GIẢ NÓI VỀ CHÚNG TÔI
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CỘNG TÁC VIÊN CỦA CHÚNG TÔI CHÚNG TÔI NÓI VỀ CHÚNG TÔI

ÔNG NGUYỄN SỸ PHƯƠNG 
- Giám đốc CTCP - Viện nghiên 
cứu Dệt May: 

Một cuốn tạp chí chuyên ngành 
ra hàng tháng với nội dung rộng 
bao trùm toàn bộ ngành dệt 
may từ nguyên liệu, thiết bị, công 
nghệ, KHKT đến thị trường, xu thế 
thời trang, định hướng dẫn dắt 
phát triển ngành,… rất khó đáp 
ứng được yêu cầu ngày càng cao 
của người đọc trong bối cảnh 
bùng nổ thông tin như hiện nay, 
nhưng Tạp chí Dệt May & Thời 
trang Việt Nam đã và đang làm 
được, chí ít còn nhiều người đang 
dõi theo, chờ đợi để được đọc số 
tiếp theo. Chúc mừng VTGF!!!

BÀ ĐỖ HỒNG HẠNH
- Chuyên viên Ban THPC: 

“Là một cộng tác viên của Tạp chí, 
Dệt May & Thời trang Việt Nam 
hơn ai hết tôi rất kỳ vọng các bài 
viết của mình có thể mang đến 
cho bạn đọc những thông tin 
hữu ích, góc nhìn đa chiều về thị 
trường dệt may thế giới. Chúng 
tôi, lớp cộng tác viên đời sau của 

Tạp chí, dù còn non trẻ, đều cố 
gắng nỗ lực từng giờ, từng ngày 
để góp phần đưa Tạp chí Dệt may 
Việt Nam ngày càng lớn mạnh 
hơn, hướng tới mục tiêu trở thành 
một kênh thông tin đáng tin cậy 
đối với độc giả”. 

ÔNG VƯƠNG ĐỨC ANH 
- Trợ lý Tổng giám đốc Tập đoàn,  
từng là thành viên đoàn đàm 
phán Chính phủ, tham gia đàm 
phán nhiều Hiệp định thương 
mại tự do, Trưởng nhóm đàm 
phán Quy tắc xuất xứ, thành viên 
nhóm đàm phán dệt may trong 
Hiệp định CPTPP: 

Với tôi Tạp chí Dệt May và Thời 
trang Việt Nam không đơn thuần 
là cuốn Tạp chí thông thường, 
trong đó rất nhiều bài viết thể hiện 
trí tuệ, tầm nhìn bao quát có tính 
định hướng quan trọng cho sự 
phát triển của doanh nghiệp dệt 
may nói riêng và toàn ngành Dệt 
May Việt Nam nói chung. Cuốn 
Tạp chí thực sự đã trở thành kho 
tài liệu tham khảo phong phú và 
hữu ích cho độc giả quan tâm đến 
ngành dệt may nước nhà. Với tư 
cách là một độc giả thường xuyên 
của Tạp chí và cũng vinh dự là 
người đóng góp bài viết cho Tạp 
chí, tôi rất hi vọng sẽ đóng góp 
được nhiều bài viết chất lượng 
hơn nữa trên tinh thần luôn luôn 
phải thay đổi và làm mới vì “Thế 
giới đang thay đổi rất nhanh, bạn 
cũng cần thay đổi”.

BÀ HOÀNG THU HÀ 
- Nguyên Kỹ sư chính Viện Dệt May: 

“Tôi biết đến và đọc Tạp chí Dệt May 
và Thời trang Việt Nam đã 34 năm 
từ khi tạp chí còn là bản tin khoa 
học kỹ thuật ngành Dệt do Viện 
Công nghiệp Dệt Sợi (tiền thân của 
CTCP Viện Nghiên cứu Dệt May) 
biên soạn và phát hành. 

34 năm ấy chứng kiến từng giai 
đoạn phát triển và trưởng thành 
của Tạp chí. Từ bản tin ban đầu 
chủ yếu gồm các bài dịch từ Tạp chí 
Công nghiệp Dệt của Liên Xô cũ và 
các tin sản xuất, cải tiến kỹ thuật 
trong ngành. Cho đến nay là quyển 
Tạp chí dày dặn ra hàng tháng, bao 
trùm những phát triển mới nhất về 
khoa học công nghệ Dệt May trên 
thế giới, các kiến thức thông tin 
kinh doanh thương mại nóng hổi, 
xu thế thời trang mới nhất và giới 
thiệu các tài năng thiết kế trẻ trong 
nước... với hình thức không thua 
kém bất kỳ quyển Tạp chí nào đang 
được phát hành. 

Chúc Tạp chí Dệt May và Thời trang 
Việt Nam ngày càng hay và nội 
dung càng phong phú hơn nữa”.

BÀ PHẠM NGỌC HÂN 
- Trưởng Ban biên tập:

“Điều tôi luôn lo lắng là, liệu chúng tôi có làm ra 
được 1 sản phẩm có giá trị hay không, vì nếu câu 
trả lời là không thì những gì chúng tôi đã và đang 
cố gắng thật là hoang phí: hoang phí sức lực, hoang 
phí tiền của, và quan trọng là hoang phí niềm tin. 
Bởi vậy, chúng tôi vẫn đang cố gắng tốt hơn mỗi 
ngày, để không hoài phí niềm tin yêu của độc giả”.

BÀ ĐỖ QUẾ NGA 
- Họa sĩ:

“Mang đến cho độc giả cái nhìn mới về một cuốn 
Tạp chí chuyên ngành là mục tiêu của chúng tôi 
khi bắt đầu tiếp nhận cuốn Tạp chí Dệt May & Thời 
trang Việt Nam. Con đường còn khó khăn, nguồn 
nguyên liệu về nội dung và hình ảnh còn hạn chế, 
nhưng với sự quyết tâm cao độ và tinh thần học hỏi, 

BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG 
- Phóng viên:

“Làm việc tại Tạp chí tôi có cơ 
hội tiếp xúc nhiều với các doanh 
nghiệp, BLĐ công ty, đặc biệt là 
những người lao động trong ngành 
dệt may.

Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, 
thu nhập của ngành dệt may 
chưa cao nhưng những người lao 
động vẫn miệt mài bên cỗ máy, 
gắn bó cùng nhà máy, công ty, với 
tinh thần lạc quan, tự hào và tin 
tưởng vào sự phát triển của doanh 
nghiệp, của ngành. Người lao động 
dệt may luôn thủy chung, trọng 
nghĩa, trọng tình”.

cầu thị, chúng tôi tin rằng Tạp chí Dệt May & Thời trang Việt Nam còn nhiều tiềm 
năng để phát triển. 

Mỗi ngành, mỗi nghề đều chứa đựng một vẻ đẹp riêng biệt, chính vì vậy, qua 
từng số Tạp chí được xuất bản, chúng tôi luôn cố gắng tái hiện vẻ đẹp của riêng 
Dệt May, để giúp độc giả hiểu rõ hơn về ngành nghề tưởng như đã vô cùng 
thân thuộc, đó là: vẻ đẹp của truyền thống, của tâm hồn và của sự nhanh nhạy 
trong thời đại 4.0. Hãy cùng chúng tôi khám phá thêm những góc độ của vẻ 
đẹp đó trong mỗi cuốn Tạp chí các bạn cầm trên tay”.

BÀ KIỀU BÍCH HẬU 
- Thư ký tòa soạn:

“Đi thực tế tại các nhà máy dệt 
may, chứng kiến các công nhân 
miệt mài làm việc, trò chuyện với 
các anh hùng lao động, những vị 
lãnh đạo doanh nghiệp có tới hơn 
chục ngàn công nhân, và họ cũng 
đã từng là những người công 
nhân miệt mài làm việc như thế, 
bất kể trong khói lửa chiến tranh, 
trong hòa bình hay chiến tranh 
thương mại,… tôi đã có những 
trải nghiệm mới, bài học mới, giá 
trị và khác biệt, trong nghề báo 
của mình. Cho dù thị trường thế 
giới có chao đảo, cuộc sống có 
đặt ra thách thức mới, thì chỉ cần 
nhớ hình ảnh miệt mài làm việc 
của người công nhân dệt may, là 
tôi thấy rõ sự an yên, cân bằng.”

“Vào làm Tạp chí Dệt May 
và Thời trang Việt Nam 
từ con số 0 kiến thức về 
ngành, trong thời gian 
qua, tôi đã được Lãnh 
đạo Tập đoàn cùng các 
anh chị đi trước dìu dắt 
để vững vàng hơn trong 
nghề viết. Trải qua hơn 1 

ÔNG CAO QUANG NAM 
- Phóng viên:

năm đồng hành cùng Tạp chí, điều tôi học hỏi được 
không chỉ là kiến thức mà còn là tình đồng nghiệp. 
Tôi nhớ nhất những ngày làm việc đến khuya thật 
khuya, đặc biệt có lần chúng tôi còn cùng nhau đọc 
bông vào lúc nửa đêm để kịp lịch xuất bản”. 

KỶ NIỆM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAMKỶ NIỆM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
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GÓC NHÌN

Cuộc chiến về 
thuế quan leo 
thang giữa Mỹ và 
Trung Quốc đã 
và đang đe dọa 
vị thế hiện tại 
của Trung Quốc 
như một quốc gia 
cung ứng hàng 
may mặc hàng 
đầu của thế giới.

GÓC NHÌN MỸ - TRUNG: 

Chiến tranh thương mại 
ảnh hưởng ra sao tới chiến 
lược tìm nguồn cung của các 
doanh nghiệp bán lẻ Mỹ?
Lược dịch: HỒNG HẠNH
(Theo Giáo sư Sheng Lu, University of Delaware)

N
hiều chuyên gia kinh tế 
đã bày tỏ quan ngại rằng 
mức thuế và các kịch bản 
tương lai mà Tổng thống 
Mỹ Donald Trump đưa ra 

sẽ làm tăng đơn giá ở thị trường Mỹ, 
gây tổn thất cho các doanh nghiệp 
bán lẻ thời trang, nhà cung cấp và 
người tiêu dùng.

Vào ngày 10/05/2019, Tổng thống Mỹ 
Donald Trump đã chính thức tăng 
mức thuế trừng phạt 10% lên 25% đối 
với hàng hóa nhập khẩu thuộc danh 
Mục 301 từ Trung Quốc. Tiếp theo 
đó, Tổng thống Trump còn đe dọa sẽ 
đưa lệnh trừng phạt thuế quan này 
đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ 
Trung Quốc, bao gồm cả hàng may 
mặc và các sản phẩm tiêu dùng khác. 

Trong bài viết này, Giáo sư Shenglu, 

chuyên gia nghiên cứu về thị trường 
dệt may thế giới thuộc đại học 
Delaware, Mỹ sẽ chia sẻ góc nhìn 
về phương thức các nhà bán lẻ may 
mặc Mỹ sẽ điều chỉnh chiến lược tìm 
nguồn cung thay thế cho Trung Quốc 
để đối phó với chiến tranh thương 
mại như thế nào, bằng cách sử dụng 
EDITED, một công cụ lưu trữ big-data 
với ngành công nghiệp thời trang. 

Đặc biệt, dựa trên phân tích chi tiết 
về giá cả, hàng tồn kho và thông tin 
phân loại sản phẩm theo thời gian 
thực của hơn 90.000 nhà bán lẻ thời 
trang cũng như 300 triệu mặt hàng 
may mặc của họ ở cấp độ đơn vị 
lưu kho (SKU), bài viết này cung cấp 
nhiều thông tin chi tiết hơn về những 
gì thực sự đã xảy ra ở thị trường bán lẻ 
Mỹ trong thời gian qua, ngoài những 
số liệu thống kê thương mại ở cấp vĩ 
mô trước đó. 

GÓC NHÌN 
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Một số kết quả phân tích đáng chú ý: 

Thứ nhất, các thương hiệu thời trang 
và nhà bán lẻ của Mỹ đang thu mua 
ít hơn từ Trung Quốc, đặc biệt nếu 
tính theo số lượng. Trên thực tế, kể 
từ khi Chính quyền Trump tiến hành 
cuộc điều tra Mục 301 nhắm tới hàng 
hóa nhập khẩu Trung Quốc vào tháng 

Tổng số hàng may mặc mới theo cấp độ đơn vị lưu kho (SKU) 
trên thị trường bán lẻ Mỹ (từ T1/2016-T4/2019)

Chỉ số giá các sản phẩm may mặc trên thị trường bán lẻ Mỹ 
(Mốc Q1/2016=100)

Số lượng sản phẩm mua mới thêm trên thị trường bán lẻ Hoa Kỳ

Tuy nhiên, có một thực tế cho thấy, 
nếu xét về các số liệu thống kê thương 
mại cấp vĩ mô, Trung Quốc vẫn là nhà 
cung cấp hàng may mặc lớn nhất 
cho thị trường bán lẻ Mỹ. Ví dụ, đối 
với những SKU may mặc mới được 

8/2017, các nhà bán lẻ hàng may mặc 
của Mỹ đã bắt đầu đưa ít sản phẩm 
“Made in China” vào các dòng sản 
phẩm mới ra. Đáng chú ý, số lượng 
SKU may mặc từ Trung Quốc được 
tung ra thị trường đã giảm đáng kể từ 
26.758 SKU trong quý I/ 2018 xuống 

tung ra thị trường bán lẻ ở Mỹ trong 
khoảng thời gian từ tháng 1/2016 
đến tháng 4/2019 (dữ liệu gần đây 
nhất có sẵn), tổng số SKU của hàng 
Made in Vietnam chỉ bằng 1/3 hàng 
Made in China, cho thấy chưa có đối 

chỉ còn 8.352 SKU trong + Q1/2019 
(Hình trên). Ngược lại, trong cùng 
khoảng thời gian, các nhà bán lẻ 
hàng may mặc của Mỹ cung cấp sản 
phẩm mới có nguồn gốc từ các khu 
vực khác trên thế giới thường theo xu 
hướng tăng khá ổn định.

thủ cạnh tranh nào theo kịp năng lực 
sản xuất và xuất khẩu của Trung Quốc 
(tính theo sự đa dạng về mặt hàng mà 
Trung Quốc có thể sản xuất).

Giá bán lẻ trung bình mặt hàng quần áo trên thị trường bán lẻ Mỹ
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Thứ hai, mặc dù hàng may mặc Made 
in China trở nên đắt đỏ hơn trên thị 
trường bán lẻ Mỹ, nhưng nhìn tổng 
thể vẫn có giá cạnh tranh. Mặc dù 
Mục 301 của Chính quyền Trump 
không nhắm trực tiếp vào các sản 
phẩm may mặc, giá bán lẻ trung bình 
cho hàng may mặc có nguồn gốc 
từ Trung Quốc tại thị trường Mỹ vẫn 
tăng đều đặn kể từ Q2/2018. Cụ thể, 
giá bán lẻ quần áo trung bình của 
hàng Made in China đã tăng đáng 

nhập khẩu Mỹ phải chịu nhiều phí 
tổn, và Mỹ cũng sẽ phải tìm hướng 
chuyển dịch sang nguồn cung khác 
thay thế.

Hiện tại nhiều doanh nghiệp sản 
xuất may mặc tại Trung Quốc rất 
quan ngại về đơn hàng. Ông Liêu 
Khải Minh, Giám đốc Viện nghiên 
cứu Thâm Quyến cho biết, bắt đầu 
từ quý I/2019, các nhà máy sản xuất 
may mặc tại Trung Quốc như đang 

kể từ 25,7 USD/đơn vị trong Q2/2018 
lên 69,5 USD/đơn vị vào Q2/2019. 
Tuy nhiên, kết quả phân tích cũng 
cho thấy, giá bán lẻ các sản phẩm 
may mặc Made in China vẫn thấp 
hơn so với các sản phẩm có nguồn 
gốc từ các khu vực khác của thế giới. 
Đáng chú ý, hàng may mặc Made in 
Vietnam cũng đang trở nên đắt đỏ 
hơn trên thị trường bán lẻ Mỹ. Giá 
trung bình sản phẩm may mặc xuất 
xứ từ Việt Nam tăng từ 20 USD/đơn 
vị thời điểm Q1/2018 lên 34,8 USD/
đơn vị vào Q2/2019. Đây cũng là một 
dấu hiệu cho thấy các nhà sản xuất 
và xuất khẩu hàng may mặc tại Việt 
Nam đang phải đối mặt với áp lực 
chi phí ngày càng tăng. Nếu so sánh 
một cách tương đối, so với cùng kỳ, 
sự thay đổi giá của các sản phẩm của 
Made in Campuchia và Made in Ban-
gladesh có vẻ ổn định hơn, đều giữ ở 
mức dưới 20 USD/đơn vị. Nếu như lời 
đe dọa của Mỹ áp thuế với các mặt 
hàng may mặc còn lại từ Trung Quốc 
thành sự thực, các doanh nghiệp 

Thứ ba, các nhà bán lẻ thời trang 
của Mỹ đang chuyển đổi danh mục 
những sản phẩm may mặc mà họ 
đặt mua từ Trung Quốc. Như thể hiện 
trong bảng dưới đây, các nhà bán 
lẻ hàng may mặc Mỹ đang hạn chế 
nhập khẩu các mặt hàng thời trang 
cơ bản có giá trị gia tăng thấp (như 
áo chẽn và đồ lót), thay vào đó tập 
trung vào các loại trang phục có giá 
trị gia tăng cao hơn (như váy và áo 
khoác ngoài) kể từ năm 2018. Kết quả 

chuyển các đơn đặt hàng từ Trung 
Quốc sang các nhà cung cấp khác 
cho các mặt hàng thời trang cơ bản, 
chẳng hạn như áo kiểu đơn giản và 
các sản phẩm quần áo lót. Tuy nhiên, 
dường như có rất ít nhà cung cấp thay 
thế đủ năng lực cung ứng cho danh 
mục các sản phẩm phức tạp hơn, 
chẳng hạn như phụ kiện và áo khoác 
ngoài. Bằng cách nào đó, trớ trêu thay, 
việc chuyển dịch sản xuất đối với các 
sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn 

“ngồi trên đống lửa” và “ngóng đợi” 
các đơn hàng vụ cuối năm. Theo lẽ 
thường thì quý II và quý III sẽ là mùa 
bận rộn nhất trong năm đối với các 
doanh nghiệp may mặc Trung Quốc, 
nhưng hiện tại nhiều công ty thậm 
chí chỉ có đơn hàng hết quý II và lác 
đác chưa đủ phủ chuyền cho các 
đơn hàng quý III. Chia sẻ một ví dụ 
thực về chuyển dịch đầu tư của do-
anh nghiệp may mặc Trung Quốc, 
ông Minh cho biết: “Một nhãn hiệu 
nổi tiếng về đồ lót của Mỹ, nếu như 
trước kia sản xuất tới 80% lượng hàng 
hóa tại Thâm Quyến thì 5 năm trở lại 
đây đã manh nha chuyển dịch nhà 
máy tới Việt Nam. Năm 2018 doanh 
nghiệp này đã mở rộng đầu tư tại 
Việt Nam và hiện họ có 4 nhà máy tại 
phía Bắc Việt Nam và 4 nhà máy này 
chiếm tới ½ sản lượng của toàn tập 
đoàn. Nếu như trong tương lai gần 
Mỹ áp thêm 25% với các sản phẩm 
may mặc, nhiều khả năng công ty 
này sẽ chuyển dịch hoàn toàn 100% 
sản xuất về Việt Nam”.

này cũng phản ánh những nỗ lực 
liên tục của Trung Quốc trong những 
năm gần đây trong việc nâng cấp, 
thay đổi thị trường ngách lên các sản 
phẩm cao cấp hơn, tránh cạnh tranh 
về giá cả với các quốc gia cung ứng 
giá rẻ khác. Cơ cấu sản phẩm thay đổi 
cũng có thể là một yếu tố góp phần 
làm tăng giá bán lẻ trung bình của 
sản phẩm Made in China.

Mặt khác, các nhà bán lẻ Mỹ áp dụng 
chiến lược phân loại sản phẩm rất 
khác nhau cho hàng may mặc có 
nguồn gốc từ Trung Quốc so với các 
khu vực khác trên thế giới. Trong bóng 
tối của cuộc chiến thương mại, các 
nhà bán lẻ Mỹ có thể nhanh chóng 

và tinh vi hơn của ngành Dệt May 
Trung Quốc có thể khiến các thương 
hiệu thời trang và nhà bán lẻ của Mỹ 
thậm chí còn dễ bị ảnh hưởng tiêu 
cực nhiều hơn nữa trong cuộc chiến 
về thuế quan giữa hai quốc gia, đơn 
giản vì hiện tại có rất ít nguồn cung 
ứng thay thế được Trung Quốc ở các 
phân khúc sản phẩm giá trị cao. 

Nhìn chung, kết quả phân tích dữ liệu 
EDITED cho thấy, Trung Quốc sẽ vẫn 
đóng vai trò cung ứng quan trọng 
đối với các thương hiệu thời trang 
và nhà bán lẻ của Mỹ trong tương lai 
gần, bất kể kịch bản của cuộc chiến 
thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc 
diễn biến ra sao.

Chủng loại hàng may mặc thu mua nhiều từ Trung Quốc trên thị trường bán lẻ tại Mỹ
Tỷ lệ mặt hàng từ các xuất xứ khác nhau 

trên thị trường bán lẻ quần áo Mỹ (Từ T1/2016 đến T4.2019)
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ngành dệt may còn có ý nghĩa nhiều 
hơn thế. Nó bao gồm vật liệu từ xơ tới 
vải thành phẩm, và sản phẩm đa dạng 
bao gồm cả chỉ may và ruy-băng. 
Giống như với ngành công nghiệp ô 
tô, nếu theo định nghĩa rộng này, nó 
sẽ bao gồm vật liệu như thép, nhôm, 
thủy tinh, pin, các thiết bị điện khác 
cũng như máy tính và viễn thông; và 
sản phẩm đa dạng từ xe cút kít tới xe 
tải hạng nặng 18 bánh. 

Ngành công nghiệp Dệt May Mỹ tuân 
theo khái niệm định nghĩa rộng - và 
nói chung, nó giống như một túi hỗn 
hợp. Ở phần top là các lĩnh vực mang 
đẳng cấp thế giới với năng suất và lợi 
nhuận cao như xơ (trồng bông) và sợi 
(kéo sợi). Nó cũng bao gồm những 
sản phẩm tốt nhất trong dòng sản 
phẩm dệt may công nghiệp và vải 
dùng trong ngành công nghiệp ô 
tô và hàng không. Ở phần khác là 
những lĩnh vực chỉ tồn tại thông qua 
các ưu đãi chính sách (chính trị). Ví 
dụ, trong mọi hiệp định thương mại 
tự do (FTA) liên quan đến may mặc và 
thỏa thuận ưu đãi thương mại (TPA) 
của Mỹ đều có một điều khoản yêu 
cầu hàng may mặc được vận chuyển 
miễn thuế sang Mỹ phải dùng sản 
phẩm túi lót của Mỹ (“made in US”). 
Điều này có vẻ không công bằng, 
nhưng trong thực tế, đây đơn giản là 
chi phí kinh doanh. Giá của mỗi chiếc 
túi “made in US” này có thể sẽ cao hơn 
mặt bằng chung trong khi chất lượng 
không có gì khác biệt, nhưng cuối 
cùng thì đó cũng chỉ là vật liệu lót, 
chất lượng thế nào cũng không phải 

là vấn đề quá quan tâm. Tuy nhiên, 
khi mối quan tâm chính trị hướng tới 
một lĩnh vực lớn hơn như toàn ngành 
may mặc, thì tác hại lại trở nên đáng 
kể. Các bên liên quan đều trả giá, từ 
người tiêu dùng, đến ngành may 
mặc trong nước, người trồng bông 
và chính bản thân ngành dệt may.

Trong thế giới ngày càng cạnh tranh 
này, ngành dệt may nên xem xét một 
chiến lược mới: để ngừng ném tiền vô 
ích vào một lĩnh vực chỉ còn hấp hối.

Có thể chỉ ra những thách thức mà 
ngành công nghiệp dệt may Mỹ 
đang phải đối mặt bằng 5 biểu đồ 
sau đây:

ĐỐI MẶT VỚI NHIỀU THÁCH 
THỨC

Nhiều người chỉ nghĩ tới dệt may là 
ngành công nghiệp sản xuất vải và 
thực tế nó đang là như vậy. Nhưng 
theo định nghĩa quốc tế (chương 50-
55, 60, Biểu Thuế quan hài hòa HTS), 

Biểu đồ 1: 
Ngành kinh tế đang mất đi 
lượng khách hàng nội địa

Sản phẩm nhập khẩu đang 
chiếm 95% tổng doanh số bán 
lẻ may mặc, nên lượng cầu từ 
khách hàng nội địa đối với may 
mặc trong nước không nhiều. 
Hàng dệt may nhập khẩu lên 
tới 3 tỷ USD mỗi năm, phản ánh 
một dấu hiệu nghiêm trọng.

ĐÃ ĐẾN THỜI ĐIỂM THÍCH HỢP 
ĐỂ MỸ XÂY DỰNG LẠI

NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT MAY

Bài: NGUYỄN SỸ PHƯƠNG - Giám đốc CTCP - Viện nghiên cứu Dệt May

Bối cảnh thị trường ngành dệt may thế giới ngày 
một cạnh tranh hơn; theo David Birnbaum, đây 
là thời điểm để ngành Dệt May Mỹ cân nhắc một 
chiến lược mới. Thay vì dựa vào đối tác thương 
mại tự do cho việc xuất khẩu, David gợi ý rằng 
việc chuyển đổi từ vải may mặc sang tập trung 
vào vật liệu công nghệ cao, và thay thế quy tắc 
“từ sợi trở đi” (Yarn Forward) bằng “từ xơ trở 
đi” (Fibre-only) sẽ là chìa khóa để đổi mới. 
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Biểu đồ 2: 
Ngành công nghiệp không 
cạnh tranh được trên thị 
trường toàn cầu

Biểu đồ 3: 
Ngành công nghiệp dựa trên 
xuất khẩu tới đối tác thương 
mại tự do

Biểu đồ 4: 
Lĩnh vực thành công duy nhất 
của dệt may Mỹ là tái xuất 
khẩu

Biểu đồ 5: 
Phần lớn hàng tái xuất khẩu 
được xuất sang các nước 
NAFTA và DR-CAFTA, nơi bị chi 
phối bởi quy tắc Yarn Forward 
khi xuất khẩu hàng may mặc 
sang Mỹ

Thực tế 82% vải xuất khẩu từ Mỹ được 
xuất sang các đối tác thương mại tự 
do NAFTA và DR-CAFTA. 15 năm trước, 
hơn 27% hàng may mặc nhập khẩu 
vào Mỹ đến từ NAFTA và DR-CAFTA. 
Tính đến năm 2017, con số đó đã 
giảm xuống dưới 15%. Tại sao ngành 
Dệt May Mỹ lại tập trung vào con 
số 15% nhập khẩu này từ NAFTA va 
DR-CAFTA, thay vì 85% nhập khẩu từ 
những nơi khác?

Câu trả lời nằm ở cái mà chúng ta gọi 

Vải được nhập khẩu từ các nước bên 
thứ ba, sau đó được thay đổi rồi xuất 
khẩu lại. Trong giai đoạn 2008-2017, 
tái xuất khẩu đã tăng từ $115 triệu lên 
$251 triệu hàng năm.

là hội chứng khách hàng bị giam cầm 
(the captive customer syndrome). 
Để đủ điều kiện nhập hàng miễn 
thuế vào Mỹ, các nhà máy ở NAFTA 
và DRCAFTA phải tuân theo quy tắc 
Yarn Forward - nghĩa là phải được 
may trong khu vực thương mại tự do, 
bằng vải được dệt (hoặc đan) trong 
khu vực thương mại tự do, kéo sợi 
trong khu vực thương mại tự do. Vì 
thế, những nhà máy này không có 
cách nào khác ngoài việc nhập khẩu 
vải từ Mỹ. Chĩa súng vào khách hàng 

buộc họ phải nhập khẩu vải của 
mình không phải là một chiến lược 
kinh doanh lâu dài. Ít nhất nó đem lại 
nhiều nghi vấn thực tiễn. 

Ngành công nghiệp dệt may mang 
tính chất toàn cầu. Các nhà máy may 
từ Trung Quốc đến EU đều mua vải ở 
khắp mọi nơi từ EU đến Trung Quốc. 
Nếu dệt may Mỹ không thể xuất khẩu 
vải trong thị trường tự do, thì vấn đề 
là ở quốc gia này, chứ không phải 
những nơi khác.
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Một điều cần nhấn mạnh rằng tái 
xuất khẩu tới những nước này không 
hề vi phạm thỏa thuận thương mại 
tự do. Có những trường hợp ngoại lệ 
cho phép giao hàng từ các nước bên 
thứ ba. Tuy nhiên, không ai muốn 
phụ thuộc sự phát triển của một 
ngành công nghiệp vào việc tái xuất 
khẩu. Nghi vấn đặt ra đối với việc tái 
xuất khẩu có thể đưa ngành kinh tế 
này đi lên?

THỜI ĐIỂM TỰ HỒI SINH

Đã đến lúc ngành công nghiệp dệt 
may Mỹ cần rời khỏi lĩnh vực sản xuất 
vải may mặc. Xuất khẩu vải từ Mỹ tới 
các nhà sản xuất may mặc không 
phải là nguồn sinh lợi nhuận lâu dài. 
Ngành dệt may Mỹ có 2 lựa chọn: 
Lựa chọn thứ nhất, đó là rời khỏi 
lĩnh vực dệt may, và di dời các hoạt 
động dệt (và đan) đến các quốc gia 
có ngành may mặc thành công và/
hoặc có khả năng thành công. Ví dụ, 
khi tham gia vào các cuộc đàm phán 
Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), 
Mỹ tin chắc rằng các nước thành viên 
sẽ tuân theo quy tắc Yarn Forward. 
Thế nhưng kết quả lại không như 
vậy. Thay vì tạo ra một thị trường mới 

cho ngành dệt may Mỹ, các nhà sản 
xuất dệt may châu Á lại rót đầu tư 
khổng lồ vào ngành dệt may ở Việt 
Nam. Quy tắc Yarn Forward vô tình 
lại tạo ra một đối thủ cạnh tranh mới. 
Chúng ta có thể thấy vấn đề tương tự 
khi gần đây các nhà sản xuất dệt may 
châu Á đang mở nhà máy ở Ethiopia 
để tận dụng chi phí điện năng thấp 
đáng kể của quốc gia đó.

Lựa chọn thứ hai, đó là rời khỏi lĩnh 
vực này hoàn toàn và tập trung vào 
lĩnh vực mà ngành công nghiệp Mỹ 
có lợi thế cạnh tranh. Cụ thể, quay 
trở lại năng lực cốt lõi.  Ngành công 
nghiệp sản xuất vải của Mỹ có những 
lĩnh vực mà nó vẫn dẫn đầu thế giới 
- đáng chú ý là hàng dệt may công 
nghiệp và hàng dệt may dùng trong 
ô tô và hàng không. Những lĩnh vực 
này đòi hỏi các loại vải công nghệ cao 
và Mỹ đi đầu về đổi mới trong các lĩnh 
vực này. Yếu tố chi phối đổi mới trong 
dệt may, trớ trêu thay, lại chính là bản 
thân ngành dệt may. Ngoài ra, Mỹ có 
thể thay thế quy tắc Yarn Forward 
bằng Fibre-only. Những nước xuất 
khẩu miễn thuế vào Mỹ có thể thoải 
mái nhập mua vải từ bất kỳ nơi nào, 
miễn là xơ (bông hoặc nguyên liệu 

tổng hợp) đến từ Mỹ hoặc nơi khác 
trong khu vực thương mại tự do. Điều 
này sẽ đem lại lợi ích cho các bên. Với 
thuế quan của Mỹ 16% - 32% đối với 
hàng nhập khẩu may mặc, nông dân 
và nhà sản xuất hóa chất Mỹ sẽ có thể 
tăng mạnh xuất khẩu, với giá cao; Các 
nhà sản xuất hàng may mặc của Mỹ 
cuối cùng sẽ được giải phóng khỏi 
tình trạng giam cầm khách hàng, 
và kết quả là sẽ có thể xây dựng lại 
ngành may mặc Mỹ; Người tiêu dùng 
Mỹ sẽ được hưởng lợi từ hàng may 
mặc tốt hơn với giá cả hợp lý hơn; 
Các nhà sản xuất dệt may Mỹ sẽ phải 
học cách cạnh tranh với hàng nhập 
khẩu trên một sân chơi bình đẳng. 

Ngành Dệt May Châu Âu (EU) có 
thể cạnh tranh được, tại sao Mỹ lại 
không? Đã đến lúc ngành Dệt May 
Mỹ ngừng chơi trong lĩnh vực chính 
trị (chính sách) và quay trở lại đấu 
trường sản xuất dệt may.
(lược dịch theo David Birnbaum, 9th May 
2019, Just-style, Why it’s time to build a new 
US textile industry?) 

ẤN TƯỢNG KHÓ PHAI

Thị trường thời trang nội địa chứng 
kiến “cơn bão” đổ bộ của nhiều hãng 
thời trang trên thế giới với quy mô 
tương đối lớn, sức hút từ thương 
hiệu mạnh như: Zara, H&M, tới đây 
là Uniqlo… Điều đó cho thấy sức 
hấp dẫn từ thị trường nội địa của 
ngành may mặc vẫn đang còn rất 
tiềm năng. Tuy nhiên, thực tế cho 
thấy hiện nay các thương hiệu thời 
trang trong nước vẫn đang còn lép 
vế trước những mặt hàng thời trang 
giá rẻ của Trung Quốc, nhất là tại khu 
vực nông thôn, miền núi.

Sự ra đời của Cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” do Bộ Chính trị phát động vào 
năm 2009 như một “làn gió mới” 
trong việc thúc đẩy sự phát triển của 
thương hiệu nội địa và ngành Dệt 
May cũng không bỏ qua cơ hội ấy. 
Với sự chung tay của Đảng, Nhà nước 
cùng các cấp, các ngành, sau 10 năm 
hàng Việt Nam đã có những chỗ 
đứng nhất định trên thị trường nội 
địa, với nhiều tên tuổi đã được đông 
đảo người tiêu dùng biết tới và trở 
thành lựa chọn hàng đầu của những 
khách hàng trung thành. 

10 năm, một chặng đường không 
phải quá dài, nhưng cuộc vận động 
với những hoạt động thực tiễn đầy 
tính thiết thực, đã tạo ra thói quen 
mua sắm mới cho người tiêu dùng, 
bên cạnh các biện pháp tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp trong nước 
từ các Cơ quan quản lý Nhà nước. 

Trong những năm qua, hưởng ứng 
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam”, Vinatex và 
các đơn vị thành viên đã có những 
bước chuyển mình mạnh mẽ, dồn 
lực trong việc phát triển, xây dựng 
thương hiệu thời trang tại thị trường 
nội địa, tăng tỷ lệ nội địa hóa nguyên 
phụ liệu, bên cạnh tăng trưởng thị 
phần xuất khẩu. Chỉ tính riêng trong 
năm 2018, doanh thu nội địa của 
Vinatex đạt hơn 12.638 tỷ đồng, tăng 
22,58% so với năm 2017.

Nhiều đơn vị thành viên của Vinatex 
đã phát triển mạng lưới phân phối 
rộng khắp cả nước với hàng trăm 
cửa hàng, đại lý phân phối. Cụ thể, 
Tổng Công ty CP May Việt Tiến đã có 
hơn 1.390 cửa hàng, đại lý trên toàn 
quốc, phân phối các thương hiệu 
thời trang Viettien, Vietlong, San 
Sciaro, Viettien Smart Casual… được 

10 năm đồng hành 
cùng Cuộc vận 
động “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam”, 
bằng những hoạch 
định, chính sách, 
cùng với đó là đổi 
mới công nghệ, 
Vinatex và các đơn 
vị thành viên đã 
thực sự trở thành 
cầu nối giúp đưa 
hàng may mặc nội 
địa tới gần hơn với 
người tiêu dùng. 

Một thập kỷ 
cùng người tiêu dùng Việt

Bài: NAM VŨ
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có sự góp mặt của 20 nhãn hàng 
đến từ Hàn Quốc và Indonesia.  Đây 
không chỉ là một kênh xúc tiến, 
quảng bá hình ảnh thương hiệu cho 
các thương hiệu nội địa tới gần hơn 
với công chúng, mà còn góp phần 
xây dựng một hình ảnh hội chợ văn 
minh, hiện đại theo chuẩn quốc tế, 
qua đó nâng cao vị thế của VIFF đối 
với ngành dệt may thời trang trong 
khu vực và quốc tế.

CHIẾN LƯỢC KHÁC BIỆT

Với những quyết tâm của mình, trong 
năm 2018 Vinatex đã trở lại “chặng 
đua” của thị trường nội địa với việc ra 
đời Trung tâm Thời trang Vinatex tại 
địa chỉ 25 Bà Triệu (Hà Nội), và trong 
tháng 07/2019 sẽ ra mắt liên tiếp 02 
Trung tâm thời trang tại 57B Phan 

Chu Trinh và 21 Khâm Thiên, quy tụ 
100% các thương hiệu Việt. 

Không lựa chọn con đường cạnh 
tranh trực tiếp với các thương hiệu 
mạnh từ nước ngoài, Vinatex phát 
triển theo thị trường ngách, mở rộng 
các Trung tâm thời trang với sự góp 
mặt của nhiều thương hiệu nổi bật 
trong nước, mang đến nhiều hơn sự 
lựa chọn dành cho người tiêu dùng. 
Bên cạnh đó, Vinatex còn liên kết với 
các Tập đoàn, Tổng Công ty, Ngân 
hàng lớn để hỗ trợ cũng như sử dụng 
sản phẩm của nhau. Trong những 
năm qua, Vinatex tự hào là đơn vị sản 
xuất đồng phục, trang phục công sở 
của nhiều DN lớn như: Vietnam Airlines, 
Vietcombank, EVN… 

Ông Lê Tiến Trường – Tổng Giám đốc 

Vinatex cho biết trong những năm 
qua, ngành Dệt May nói chung và 
Vinatex nói riêng đã xây dựng những 
chiến lược cụ thể để thúc đẩy, kích 
cầu người Việt sử dụng hàng dệt may 
trong nước. Ông cho rằng: “Trong 
những năm trở lại đây, với hiệu ứng 
cộng hưởng từ cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam”, nhận thức tâm lý của người 
tiêu dùng Việt Nam với hàng hóa Việt 
Nam đã được nâng cao 1 bước. 

Theo ông Lê Tiến Trường, ngành Dệt 
May Việt Nam đã tận dụng cơ hội này 
để thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm, 
đó là: (1) Tổ chức, thiết kế, sản xuất 
hàng hóa Dệt May phù hợp với hàng 
Việt Nam. Trung tâm của nó là nghiên 
cứu kích cỡ, số đo người Việt cho các 
sản phẩm dệt may mà Việt Nam sản 
xuất. Đây là điểm riêng biệt tạo lợi 
thế cạnh tranh về mặt sản phẩm so 
với hàng hóa nhập ngoại. (2) Tiếp tục 
mở rộng hệ thống kênh phân phối 
của mình, kết hợp với kênh phân phối 
chuyên dụng của các doanh nghiệp 
với các trung tâm thương mại lớn của 
Việt Nam, điển hình như Vingroup. (3) Tổ 
chức thiết kế các hàng hóa đặc thù, 
phục vụ các ngành nghề như đồng 
phục, đồ bảo hộ… với nhiều doanh 
nghiệp lớn lựa chọn như các ngân 
hàng, hàng không. Với 03 thế tiến 
công này, hàng hóa trong nước đã 
có những bước tăng trưởng tốt, cùng 
với sự tăng trưởng của thị trường nội 
địa trên 11% trong suốt 5 - 6 năm trở 
lại đây. Với quy mô trên 5 tỷ USD, hiện 
nay các thương hiệu nội địa vẫn đang 
giữ được khoảng 50% hàng hóa do 
Việt Nam sản xuất. 

“Tuy nhiên phải thẳng thắn thừa 
nhận, chúng ta vẫn chưa nắm giữ 
được thị phần tại các khu vực có 
thu nhập trung bình và thấp như 
vùng nông thôn, bởi sự cạnh tranh 
trực tiếp từ các mặt hàng giá rẻ từ 
các nước lân cận, điển hình là Trung 
Quốc. Tại các khu vực này, các lợi thế 
của mặt hàng dệt may trong nước 
như: hàng hóa chất lượng cao phù 
hợp với người Việt, hệ thống kênh 
phân phối tiện dụng đều không phát 
huy được nhiều. Do đó, đây là những 
khu vực chúng tôi sẽ có chiến lược 
cụ thể để đẩy mạnh thị phần” – ông 
Lê Tiến Trường chia sẻ.

đông đảo người tiêu dùng trong 
nước đón nhận. Cùng với Việt Tiến, 
Tổng Công ty CP May Nhà Bè với 
các thương hiệu Mattana, Novelty… 
cũng đã có những bước phát triển 
mạnh mẽ với khoảng 200 cửa hàng, 
đại lý trên toàn quốc, cung cấp các 
mặt hàng thời trang nam công sở tới 
người tiêu dùng. 

Tại thị trường miền Bắc, một trong 
những thương hiệu lâu đời được 
đông đảo người tiêu dùng biết tới 
là Tổng Công ty May 10 – CTCP. Đã 
từng có những thời kỳ hoàng kim, 
nhắc đến May 10, người tiêu dùng sẽ 
nghĩ ngay đến sản phẩm áo sơ mi và 
ngược lại. Với bàn đạp vững chắc từ 
thương hiệu lâu đời, hiện nay May 10 
đã có gần 200 cửa hàng và đại lý trên 
toàn quốc. Không chỉ dừng lại ở các 
dòng sản phẩm sơ mi công sở, quần 

âu công sở, May 10 tiếp tục khẳng 
định mình và mở rộng thị phần với 
các thương hiệu như: May 10 Expert, 
M Series, May 10 Classic,  các dòng 
sản phẩm cao cấp như GrusZ, May 
10 Eco, May 10 Cleopatre dành cho 
nữ giới, thậm chí là dòng sản phẩm 
Veston cao cấp, may đo cá nhân, … 
cung cấp đa dạng mặt hàng cho mọi 
lứa tuổi. Với tham vọng mang đến 
những trải nghiệm mua sắm mới 
cho người tiêu dùng, trong vài năm 
trở lại đây, May 10 tiếp tục đầu tư 
chuỗi Trung tâm Thời trang May 10 
Centurion Group tại các trung tâm 
thương mại lớn tại Hà Nội, như một 
minh chứng trong việc xây dựng và 
mang đến các sản phẩm thời trang 
có chất lượng tốt, với phương châm:  
“Tâm sức May 10 - Công nghệ Nhật 
Bản - Thời trang Châu Âu - Tiện dụng 
Mỹ - Giá cả Việt Nam”.

Ra đời sau Việt Tiến, May 10, thương 
hiệu Merriman của Tổng Công ty CP 
Dệt May Hòa Thọ được “thừa hưởng” 
những chiến lược bài bản, từ việc xây 
dựng đội ngũ thiết kế, hệ thống phân 
phối, cũng như tránh được những rủi 
ro của các thương hiệu đàn anh đi 
trước trong việc xây dựng thị trường 
nội địa. Tính đến nay, chỉ với khoảng 8 
năm có mặt tại thị trường trong nước, 
Merriman đã có hơn 70 cửa hàng, đại 
lý trên toàn quốc. Với những bước đi 
“chậm mà chắc” cùng chiến lược có 
đầu tư, Merriman đang dần khẳng 
định vị thế của mình tại thị trường 
trong nước.

Khác với Việt Tiến, May 10, Hòa Thọ, 
Nhà Bè, … Tổng Công ty CP Phong 
Phú lại đi theo hướng phát triển 
mặt hàng gia dụng với việc cho ra 
đời thương hiệu khăn bông cao cấp 
Mollis. Hiện nay, Mollis đã trở thành 
đối tác của hơn 600 khách hàng, 
đại lý trong và ngoài nước, cũng 
như có mặt tại tất cả các hệ thống 
siêu thị lớn trên toàn quốc như: Big 
C, Coopmart, Vin Mart, Lotte Mart… 
Bên cạnh đó, Phong Phú còn xây 
dựng 10 showroom phân phối tại các 
thị trường tiềm năng như: Hà Nội, TP. 
HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng… 

Với những đóng góp trong việc xây 
dựng và quảng bá hình ảnh đất nước 
Việt Nam trở thành quốc gia có hàng 
hóa, dịch vụ chất lượng, tạo dựng uy 
tín và nâng cao sức cạnh tranh cho 
các doanh nghiệp trên thị trường 
trong nước và quốc tế, 05 Tổng Công 
ty của Vinatex trong nhiều năm liền đã 
được lựa chọn và vinh danh trở thành 
“Thương hiệu Quốc gia”, trở thành 05 
đơn vị hàng đầu của Vinatex nói riêng 
và ngành Dệt May Việt Nam nói chung. 

Không chỉ có các Thương hiệu Quốc 
gia, với vai trò của mình, trong nhiều 
năm qua Vinatex liên tục tổ chức Hội 
chợ Thời trang Việt Nam (VIFF) với 
sự tham dự của hàng trăm doanh 
nghiệp trong và ngoài nước. Năm 
2018 là năm thứ 22 Hội chợ được 
tổ chức. Không chỉ quy tụ nhiều 
nhãn hàng nổi bật trong nước như: 
Việt Tiến, Phong Phú, Hòa Thọ, Đức 
Giang, Hanosimex… VIFF 2018 còn 
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ĐÁNH GIÁ CƠ HỘI XUẤT KHẨU 
TẠI THỊ TRƯỜNG CANADA VÀ 
HIỆP ĐỊNH CPTPP

Hiệp định CPTPP đã chính thức có hiệu 
lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2018, tính 
đến thời điểm hiện tại đã có 7/11 nước 
phê chuẩn và có hiệu lực. Đối với Việt 
Nam, Hiệp định có hiệu lực từ ngày 14 
tháng 1 năm 2019 đã mở ra cơ hội cho 
hàng dệt may xuất khẩu tiếp cận thị 
trường mới với gần 500 triệu dân, tổng 
nhu cầu nhập khẩu dệt may hàng năm 
xấp xỉ 83 tỷ đô la Mỹ. 

Trong số các thị trường mới của khu 
vực CPTPP, Canada được đánh giá là 
thị trường có tiềm năng để gia tăng 
xuất khẩu với quy mô nhập khẩu 
dệt may hàng năm khoảng 13 – 14 

Canada – 
thị trường 
xuất khẩu 

đầy tiềm năng

Bài: VƯƠNG ĐỨC ANH

Canada có quy mô nhập khẩu dệt may 
hàng năm khoảng 13 – 14 tỷ đô la Mỹ, 
trong khi đó Việt Nam chỉ chiếm 6% 

trong tổng nhu cầu nhập khẩu này. Con 
số này quá khiêm tốn so với vị thế của 
một nước xuất khẩu dệt may đứng thứ 
hai thế giới. Vậy Dệt May Việt Nam có 

cơ hội nào từ thị trường tiềm năng này?

tỷ đô la Mỹ và cam kết cắt giảm thuế 
suất thuế nhập khẩu theo CPTPP rất 
nhanh và mạnh. 

Cụ thể, toàn bộ 100% số dòng thuế 
của hàng dệt may bao gồm từ sợi, vải 
và quần áo sẽ được xóa bỏ thuế quan 
theo 02 lộ trình: Một là, cắt giảm từ 
thuế suất MFN 18% về 0% ngay khi 
Hiệp định có hiệu lực, chiếm khoảng 
43% kim ngạch xuất khẩu của Việt 
Nam vào Canada. Hai là, giảm dần 
đều về 0% sau 3 năm kể từ khi Hiệp 
định có hiệu lực (gọi tắt là nhóm B4), 
chiếm khoảng 57% kim ngạch xuất 
khẩu của Việt Nam vào Canada. Với 
nhóm B4, mức thuế cắt giảm cũng rất 
tốt, cụ thể thuế suất thuế nhập khẩu 
trong năm 2019 đã được cắt giảm 
từ mức 18% về 9%, năm 2020 cắt về 

4,5% và năm 2021 là 0% cho toàn bộ 
các mặt hàng dệt may.

Như vậy với cam kết cắt giảm thuế 
quan của Canada, hàng dệt may Việt 
Nam tiết kiệm được khoảng 100 triệu 
đô la Mỹ tiền thuế nhập khẩu vào thị 
trường Canada.

Kể từ thời điểm năm 2015 khi Hiệp 
định TPP trước đây (tiền thân của 
Hiệp định CPTPP) kết thúc đàm phán 
cho đến hết năm 2018 khi Hiệp 
định CPTPP chưa có hiệu lực, kim 
ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt 
Nam sang Canada đã tăng gần 30% 
trong khi tổng nhập khẩu dệt may 
của Canada từ thế giới gần như giữ 
nguyên, chỉ tăng nhẹ khoảng 5% 
trong 4 năm trở lại đây.
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Lộ trình cắt giảm thuế quan của Canada theo Hiệp định CPTPP

Nhóm hàng thuế suất thuế nhập khẩu giảm từ 18% về 0% ngay khi Hiệp 
định có hiệu lực

- Áo khoác nam nữ, dệt kim và dệt thoi.
- Quần dài nam nữ từ len.
- Sơ mi nam nữ dệt thoi từ tất cả các chất liệu khác nhau.
- Sơ mi nam nữ dệt kim từ bông.
- Com-lê nam dệt thoi từ len và sợi tổng hợp, com-lê nữ dệt thoi từ len và 
sợi nhân tạo.
- Com-lê dệt kim từ tất cả các chất liệu khác nhau. 
- Quần áo trẻ em dệt kim và dệt thoi từ tất cả các chất liệu khác nhau.
- Jacket và blazer dệt thoi cho nam từ len và sợi tổng hợp, cho nữ từ len.
- Jacket và blazer nam nữ dệt kim từ len.
- Váy dài, chân váy từ len.
- T-shirt, cardigan từ len.
- Áo ngủ, pyjama dệt thoi cho nam từ tất cả các chất liệu khác nhau. 
- Áo ngực phụ nữ, gen và quần gen

Nhóm hàng thuế suất thuế nhập khẩu về 0% sau 3 năm (nhóm B4)

- Áo jacket trượt tuyết dệt thoi nam nữ từ bông.
- Jacket và blazer dệt thoi cho nữ từ các chất liệu khác len. 
- Jacket và blazer dệt thoi cho nam từ bông và sợi nhân tạo. 
- Quần dài nam nữ từ bông và sợi tổng hợp. 
- Váy dài, chân váy từ các chất liệu khác len.
- Quần lót nam dệt thoi từ tất cả các chất liệu khác nhau…

Bảng số liệu xuất khẩu dệt may Việt Nam sang Canada và tổng nhập khẩu dệt may của 
Canada từ thế giới trong 4 năm 2015-2018

Nguồn: trademap.org

Tuy vậy, thị phần xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang Canada vẫn còn khiêm tốn, 
mới chiếm 6%, tương đương Campuchia. Cơ hội gia tăng xuất khẩu vào thị trường 
Canada khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực là rất triển vọng và mục tiêu dệt may Việt 
Nam có thể hướng tới gấp đôi thị phần hiện tại, lên tới 12-14%, ngang bằng với thị 
phần của dệt may Việt Nam tại thị trường Mỹ hiện tại. 
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Nước xuất khẩu
Kim ngạch xuất khẩu 

(đơn vị: tỷ USD)
Thị phần

Thế giới 14,4 100%

Trung Quốc 4,93 34%

Mỹ 2,15 14,9%

Bangladesh 1,21 8,4%

Campuchia 0,94 6,5%

Việt Nam 0,93 6,4%

Ấn Độ 0,63 4,4%

Italia 0,37 2,6%

Khác 3,24 22,8%

HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN XUẤT 
KHẨU DỆT MAY THỊ TRƯỜNG 
CANADA CỦA VINATEX

Sớm nhận thức được cơ hội từ thị 
trường Canada, ngay từ tháng 8 năm 
2018, Vinatex đã tổ chức đoàn xúc tiến 
xuất khẩu dệt may vào Canada tại 2 
thành phố Montreal và Toronto. Với 
hình thức Hội thảo và trao đổi trực tiếp 
1-1 với khách hàng, chương trình đã 
thu hút sự quan tâm đặc biệt từ gần 
40 đối tác Canada, bước đầu mang 
đến cơ hội tiếp cận trực tiếp khách 
hàng, tăng trưởng thị phần dệt may 
tại Canada cho các doanh nghiệp. 

Sau chuyến xúc tiến này, các doanh 
nghiệp Canada đã quan tâm hơn đến 
thị trường Việt Nam nói chung và các 
doanh nghiệp của Vinatex nói riêng. 

Cũng đã có một số khách hàng của 
Canada như Richlu Manufacturing đã 
đến thăm nhà máy của TCT Dệt May 
Hòa Thọ. 

Tiếp nối kết quả đạt được của chuyến 
xúc tiến năm 2018 và để chủ động tận 
dụng lợi thế giảm thuế của Hiệp định 
CPTPP, Tổng Giám đốc Vinatex – ông 
Lê Tiến Trường đã dẫn đầu đoàn xúc 
tiến lần thứ 2 tới thị trường Canada 
từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 5 năm 
2019 tại 02 thành phố là Vancouver 
và Montreal cùng sự tham gia của 
các doanh nghiệp thuộc Vinatex 
gồm: TCT May 10, Hanosimex, TCT CP 
Dệt May Hòa Thọ, CTCP Dệt May Huế, 
CTCP Đầu tư Phát triển Vinatex và 02 
đơn vị gửi sản phẩm cho Tập đoàn 
giới thiệu là Dệt kim Đông Xuân và 
Dệt kim Đông Phương. 

Tại mỗi thành phố, Vinatex tiếp tục 
tổ chức theo hình thức Hội thảo giới 
thiệu về Hiệp định CPTPP, các mặt 
hàng thế mạnh của Vinatex có thể 
cung cấp cho thị trường Canada và 
tổ chức gặp trực tiếp 1-1 giữa khách 
hàng Canada với từng doanh nghiệp 
của Tập đoàn.

Mặt hàng của các doanh nghiệp 
đem đến giới thiệu với khách hàng 
lần này chủ yếu là các mặt hàng đáp 
ứng được quy tắc xuất xứ “từ sợi trở 
đi” của Hiệp định CPTPP bao gồm 
các mặt hàng từ vải dệt kim lót của 
Đông Xuân, vải yarn dyed của Đông 
Phương tới các sản phẩm may mặc 
như quần, váy, suit, jacket, sơ mi. 

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Vinatex 
trước 04 tháng, các thông tin chi tiết 
về hàng hóa đã được gửi cho các nhà 
nhập khẩu cùng sự hỗ trợ rất tích cực 
của Thương vụ Việt Nam tại Canada 
và Hiệp hội Dệt May Canada trong 
việc mời khách hàng và sắp xếp lịch 
gặp 1-1, số lượng khách tham dự 
tại Montreal đạt 60 người đến từ 
35 nhà nhập khẩu (tăng 50% so với 
năm 2018), số lượng khách tham dự 
tại Vancouver (địa điểm tổ chức lần 
đầu) khoảng 20 người đến từ 15 nhà 
nhập khẩu, trong đó có một số hãng 
lớn với doanh thu hơn 1 tỷ đô la Mỹ 
như Aritzia – hàng thời trang nữ, 
Reitmans – hơn 600 cửa hàng thời 
trang nữ, Lululemon Athletica – quần 
áo tập thể thao ngoài trời, VF Outdoor 
Canada, Giant Tiger – chuỗi bán lẻ với 
250 cửa hàng, Ested Group (đại điện 
Allan Rosen) – nhà nhập khẩu, phân 
phối lớn của Canada với các đối tác 
bán lẻ nổi tiếng như Costco, Walmart, 
Canadian Tire, Sport Experts, Sportchek, 
Cabelas, Hudson Bay, Reitmans 
Group, Simons, Carhartt, OshKosh/
Carters. 

Tổng số các cuộc gặp 1-1 lên tới 94 
cuộc (28 cuộc gặp tại Vancouver và 
66 cuộc gặp tại Montreal). Đoàn cũng 
có 02 cuộc làm việc tại trụ sở khách 
hàng: Aritzia tại Vancouver và Giant 
Tiger tại Montreal. Một số đơn vị đã 
xác định được đơn hàng phù hợp có 
thể ký kết.

Nguồn: trademap.org
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Giờ học thực hành nghề Thiết kế thời trang của sinh viên Trường Cao đẳng nghề Long Biên

độ cao đẳng, theo đó học sinh chưa 
có bằng tốt nghiệp THPT vẫn có thể 
được xét tuyển vào bậc học này. Đây 
là một trong những nội dung đáng 
chú ý của dự thảo Thông tư sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư 
số 05 ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng 
Bộ LĐTB&XH quy định quy chế tuyển 
sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh 
trình độ trung cấp, cao đẳng. 

Theo tinh thần dự thảo nói trên, điều 
kiện đi kèm là người học phải đồng 
thời học các môn văn hoá THPT và 
nội dung đào tạo nghề nghiệp trình 
độ trung cấp theo hướng dẫn của 
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (TC-
GDNN) - Bộ LĐTB&XH.

Từ tháng 7/2018, TCGDNN cũng đã 
có văn bản khuyến khích đào tạo 
chương trình cao đẳng cho học sinh 
tốt nghiệp THCS (mô hình đào tạo 
9+). Theo đó, Bộ LĐTB&XH yêu cầu các 
trường nghiên cứu, xây dựng chương 

Chương trình tư vấn hướng nghiệp 
mùa tuyển sinh 2019 đã được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTB&XH), 
các trường đại học, cao đẳng, các 
doanh nghiệp, Tỉnh đoàn,... tổ chức ở 
các địa phương, góp phần sớm định 
hướng cho người học để không lãng 
phí nguồn nhân lực. Trước ngưỡng 
cửa vào đời của các bạn trẻ, hướng 

học nghề để lập nghiệp cũng đang 
là xu hướng được lựa chọn ngày 
càng nhiều.

KHUYẾN KHÍCH HỌC NGHỀ THEO 
MÔ HÌNH 9+

Với thực trạng thừa thầy thiếu thợ, 
Bộ LĐTB&XH đã đề xuất mở rộng 
đối tượng tuyển sinh đối với trình 

Để không lãng phí ước mơ, thời gian và chi phí học 
tập, bạn trẻ cần một chương trình định hướng ngành 
học từ sớm. Học nghề để lập nghiệp là một trong 
những cách chuẩn xác giúp bạn trẻ tự tin chọn con 
đường nhanh nhất phát triển bản thân.

ĐỂ LẬP NGHIỆP
HỌC NGHỀ 

Bài: PHẠM THỊ HUYỀN

trình, tổ chức đào tạo chương trình 
cao đẳng liên thông từ trung cấp 
dành cho học sinh tốt nghiệp THCS. 
Người học sẽ được nhận bằng Trung 
cấp và tiếp tục học liên thông ngay 
để nhận bằng Cao đẳng cùng ngành, 
nghề. Chương trình cần được thiết kế 
tổng thể để đảm bảo người học khi 
chuyển từ trình độ Trung cấp lên Cao 
đẳng không phải học lại những nội 
dung đã học.

RÚT NGẮN THỜI GIAN, TIẾT KIỆM 
TIỀN BẠC

Theo Bộ LĐTB&XH, trên thế giới, tỉ lệ 
phân luồng vào học nghề rất cao, 
luôn đạt trên 50%. Tại các nước phát 
triển như Đức, Nhật Bản... học nghề 
sớm là sự lựa chọn được ưu tiên, 
mô hình đào tạo nghề 5 năm dành 
cho học sinh tốt nghiệp THCS được 
triển khai rất thành công và đã tạo ra 
nhiều kỹ sư giỏi cho đất nước. Trong 
khi đó, Việt Nam vẫn đang đặt ra mục 
tiêu đến 2020 sẽ có 30% học sinh vào 
học nghề. Tỉ lệ học sinh vào học nghề 
những năm qua còn thấp bởi nhiều 
nguyên nhân khác nhau.

Ông Lê Quân - Thứ trưởng Bộ 
LĐTB&XH đã cho rằng, cần sớm bỏ lối 
tư duy này. Chọn nghề phù hợp với 

năng lực sở trường bản thân, với hoàn 
cảnh kinh tế gia đình trong từng giai 
đoạn, chứ không phải chỉ vì không thi 
đỗ THPT hoặc đỗ đại học. Ông Quân 
cũng nhấn mạnh, để thu hút học sinh 
hết lớp 9 vào học nghề, giải pháp duy 
nhất là nâng cao chất lượng đào tạo 
hệ trung cấp và cao đẳng.

Chương trình đào tạo 9+ được thiết 
kế liên thông phù hợp với độ tuổi. 
Lứa tuổi 15-16 đào tạo sâu về văn hóa, 

trong khi đó lứa tuổi 17-18 đào tạo sâu 
vào nghề. Học sinh có thể dừng lại bất 
cứ lúc nào để bước vào thị trường lao 
động một cách linh hoạt. 

Như vậy, thay vì học hết THPT học 
sinh mới được học tiếp lên cao đẳng, 
đại học thì giờ đây, với việc áp dụng 
mô hình đào tạo nghề 9+, các học 
sinh học hết lớp 9 có thể cùng lúc 
học 1 nghề nhận 2 tấm bằng: Cao 
đẳng nghề và tốt nghiệp THPT.

Giờ học thực hành nghề May thời trang của sinh viên Trường Cao đẳng nghề Long Biên
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Với những nỗ lực 
giảm thiểu tác động 
đến môi trường của 
ngành Dệt May, 
hướng đến “xanh 
hóa” ngành, trong 
thời gian qua, các 
DN đã và đang thay 
đổi tư duy, đầu tư 
nhiều hơn vào các 
biện pháp xử lý 
chất thải ra môi 
trường. Tuy nhiên, 
để có được tiếng nói 
chung giữa DN và 
cơ quan quản lý nhà 
nước, cần có nhiều 
hơn nữa những biện 
pháp thiết thực, 
cũng như những 
đóng góp của DN về 
các quy chế, pháp 
quy trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường.

NỖ LỰC XANH HÓA 
NGÀNH DỆT MAY

Bài: CÁT VŨ

NHỮNG TÍN HIỆU KHẢ QUAN

Trong những năm qua ngành Dệt 
May Việt Nam luôn giữ vững vị trí top 
3 ngành xuất khẩu cao nhất cả nước 
với kim ngạch xuất khẩu năm 2018 
đạt 36,2 tỷ USD, thặng dư thương mại 
khoảng 17,9 tỷ USD.

Tuy nhiên đó chỉ là “bề nổi”, ông 
Trương Văn Cẩm – Phó Chủ tịch kiêm 
Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt May Việt 
Nam (VITAS) cho biết, mặc dù xuất 
khẩu đạt con số tương đối lớn, nhưng 
ngành Dệt May vẫn có những “điểm 
nghẽn” trong việc nhập nguyên phụ 
liệu và vải do nguồn cung trong nước 
còn hạn chế. Theo đó, hiện nay cả 
nước nhập khẩu khoảng 12,7 tỷ USD 
vải, trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc 
chiếm đến 54 – 55%. Để giải quyết 
điểm nghẽn này, ngành Dệt May 
Việt Nam phải đầu tư mạnh mẽ hơn 
vào khâu dệt nhuộm – khâu luôn bị 

đánh giá có nhiều ảnh hưởng tới môi 
trường nhất trong chuỗi cung ứng. 

Trong nhiều năm qua, hàng loạt các 
vụ việc xả thải vượt mức quy định 
tại một số doanh nghiệp đã “dấy” 
lên nhiều lo ngại đối với các cơ quan 
quản lý nhà nước và địa phương 
trong việc cấp phép đầu tư, xây dựng 
các cơ sở Dệt – Nhuộm. 

Bà Lê Thị Minh Ánh – đại diện Vụ 
Chính sách Pháp chế (Tổng cục Môi 
trường) đưa ra dẫn chứng: Công ty 
TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam 
(Trung Quốc) tại Bà Rịa - Vũng Tàu 
từng là “điểm đen” của ngành Tài 
nguyên và Môi trường với 7 lần bị 
niêm phong do xả thải trái phép. Mặc 
dù chưa được cấp phép nhưng công 
ty đã xây dựng phân xưởng nhuộm 
có công suất 1.100 tấn/năm, nước 
thải xả trực tiếp ra hồ Đá Đen (nơi 
cung cấp nước cho 90% người dân 

Ông Trương Văn Cẩm – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt May Việt Nam 

Tuy nhiên đó là câu chuyện của quá 
khứ, bà Ánh dẫn chứng, đến năm 
2018 Công ty Dệt Facific Crystal đã 
đầu tư hệ thống xử lý nước thải, khí 
thải đạt yêu cầu, được xác nhận hoàn 
thành công trình bảo vệ môi trường. 
Còn với Công ty Mei Sheng Textiles 
đã di dời phân xưởng nhuộm tới KCN 
Mỹ Xuân A2 và hoàn thành hệ thống 
xử lý nước thải. “Sự chuyển dịch của 
các DN dệt may đối với môi trường 
đã thay đổi theo hướng tích cực”. Bà 
Ánh nhận định.

Theo ông  James Phillip – Phó Chủ 

tại TP. Vũng Tàu). Mỗi ngày khai thác 
trái phép, sử dụng khoảng 2.760 m3 
nước ngầm để phục vụ sản xuất mà 
không có giấy phép khai thác nước 
dưới đất, cũng như giấy phép xả 
nước thải vào nguồn nước… Còn tại 
Công ty Dệt Pacific Crystal (KCN Lai 
Vu, Kim Thành, Hải Dương) bị xử phạt 
về hành vi xả nước thải có những 
thông số vượt quy chuẩn cho phép 
vào môi trường (độ PH vượt cận trên 
10,5; độ màu vượt 30,67 lần; TSS (tổng 
chất rắn lơ lửng) vượt 2,95 lần; COD 
vượt 18,31 lần…), số tiền phạt là 672 
triệu đồng. 

tịch điều hành Tập đoàn TAL, chỉ 
thế thôi chưa đủ để giúp các DN 
dệt may thay đổi nhận thức về môi 
trường. Các quốc gia Châu Á nhiều 
năm về trước cạnh tranh nhau bởi 
nguồn nhân công giá rẻ, nên đã có 
sự chuyển dịch tương đối lớn của 
ngành Dệt May từ các nước phương 
Tây sang khu vực Châu Á, nhưng lợi 
thế cạnh tranh bằng nhân công hiện 
không còn nữa. “Vậy lợi thế cạnh 
tranh của ngành Dệt May Việt Nam 
là gì?” - ông James Phillip đặt câu hỏi. 
Ông cho biết, với Tập đoàn TAL, lợi 
thế cạnh tranh đó chính là việc doanh 
nghiệp phải đầu tư cho phát triển 
bền vững. Những thế hệ trẻ ở các 
nước phương Tây ngày nay không 
chỉ còn lựa chọn trang phục theo xu 
hướng thời trang, mà đã có một bộ 
phận chiếm đa số mua những sản 
phẩm mình yêu thích theo hướng 
thân thiện với con người, môi trường, 
nhất là những dòng sản phẩm Eco, 
có khả năng tái chế, … Do đó, các DN 
dệt may của Việt Nam nên lấy phát 
triển bền vững làm lợi thế cạnh tranh 
với các đối thủ, nếu như muốn sản 
phẩm dệt may tiếp tục có chỗ đứng 
trên thị trường thế giới. 

CẦN CÁI “BẮT TAY” GIỮA DN VÀ 
CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Những định kiến của ngành Dệt 
– Nhuộm đã khiến cho nhiều địa 
phương “dè chừng”, thậm chí không 
“lót thảm đỏ” kêu gọi đầu tư. Việc thay 
đổi nhận thức đối với cơ quan quản 
lý nhà nước về môi trường đã, đang 
và sẽ là một trong những nhiệm vụ 
chiến lược, trọng tâm của các DN dệt 
may trong việc tháo gỡ “nút thắt cổ 
chai” của ngành trong nhiều năm 
qua. Mặc dù các DN dệt may đã có 
những thay đổi toàn diện trong việc 
giảm thiểu tác động tới môi trường, 
nhưng dường như vẫn có những 
“khoảng cách” giữa doanh nghiệp 
và cơ quan quản lý nhà nước. Điều 
đó được chứng minh qua những Bộ 
Luật về môi trường, mà hiện nay đã 
có nhiều “bất cập” cần phải sửa đổi. Ông James Phillip – Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn TAL

Bà Lê Thị Minh Ánh – đại diện Vụ Chính sách Pháp chế (Tổng cục Môi trường)
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KHOA HỌC & CÔNG NGHỆDỆT MAY

Bà Ánh dẫn chứng về Bộ Luật bảo 
vệ môi trường năm 2014 hiện nay 
có 11 Nghị định, 33 Thông tư và 02 
Thông tư liên tịch. Mặc dù mới được 
áp dụng từ năm 2014 nhưng đến nay 
đã bộc lộ những “tồn tại” cần phải 
sửa đổi, vì thế Bộ Tài nguyên và Môi 
trường (Bộ TN&MT) đang lấy ý kiến 
của DN để điều chỉnh lại Luật Bảo vệ 
Môi trường.

Theo bà Ánh, hiện nay Bộ TN&MT 
đang định hướng sửa đổi những quy 
định về pháp luật môi trường theo 
những tiêu chí sau:

- Tiêu chí sàng lọc những dự án 
đầu tư: Phân luồng các dự án đầu 
tư theo mức độ rủi ro tác động đến 
môi trường. Đối với những dự án ít 
có nguy cơ rủi ro về môi trường sẽ 
có ít những quy định nghiêm ngặt về 
bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, đối với 
những dự án có tác động rủi ro lớn 
đối với môi trường sẽ có những chế 
tài, cơ chế kiểm soát ngặt nghèo hơn.
 
- Về chế định đánh giá tác động 
môi trường: Tại Việt Nam, các chế 
định này có hơi khác so với một số 
nước khác trên thế giới. Công cụ bảo 
vệ môi trường này sẽ đi suốt vòng 
đời của dự án, trong khi đó ở một số 
nước trên thế giới, đánh giá tác động 
môi trường chỉ mang tính dự báo và 
sẽ dừng khi cơ sở đi vào hoạt động. 

- Giấy phép môi trường: Thực tế 
hiện nay, ngành môi trường có khá 
nhiều giấy phép, có giấy phép về 
quản lý chất thải, giấy phép về xả 
nước thải... Với nhiều loại giấy phép 
như vậy sẽ được tích hợp vào một 
giấy phép chung giúp cơ quan quản 
lý về môi trường thuận lợi hơn trong 
kiểm tra, cũng như DN thuận tiện 
hơn trong việc tuân thủ các quy định 
của pháp luật. 

- Quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn 
môi trường về quản lý chất thải: 
Chúng ta đang tiệm cận đến một 
nền kinh tế tuần hoàn, do đó nhìn 

nhận về chất thải là như thế nào để 
xác định rõ hơn vai trò của chất thải. 
Hiện nay, quy định chất thải là bỏ đi 
và không có giá trị, do đó cần đánh 
giá lại quy chuẩn về chất thải đối với 
tài nguyên. 

- Công cụ kinh tế: Áp dụng những 
công cụ này trong việc bảo vệ môi 
trường. Cùng với đó là trách nhiệm 
của các Bộ, ngành, cá nhân trong 
công tác bảo vệ môi trường. 

Đối với những quan điểm, định 
hướng của Bộ Công Thương tầm 
nhìn đến năm 2030 trong việc giảm 
thiểu những tác động đến môi 
trường, ông Hoàng Văn Tâm – Phó 
Chánh văn phòng Vụ Tiết kiệm năng 
lượng và Phát triển bền vững – Bộ 
Công Thương (Vụ TKNLPTBV) cho 
biết: “Trong những chương trình 
hành động về phát triển bền vững, 
Dệt May sẽ là ngành đi đầu trong 
những hành động của Bộ Công 
Thương và Vụ TKNLPTBV. Là cơ quan 
đầu mối được giao về tiết kiệm năng 
lượng và tăng trưởng bền vững của 
ngành Công Thương, Vụ TKNLPTBV 
đã có những chương trình hành 
động cụ thể, trong đó có vấn đề về 
“Định giá Carbon”. Hiện nay, Bộ Công 
Thương, Bộ TN&MT, Bộ Tài chính, 

Bộ KH&ĐT dưới sự bảo trợ của Ngân 
hàng Thế giới, chúng tôi đang nghiên 
cứu cơ chế về giảm rác thải khí nhà 
kính tại Việt Nam. Mặc dù chưa có 
khái niệm cụ thể, nhưng nó sẽ là 
một cơ chế nào đó tại Việt Nam, khi 
đó các ngành hàng, lĩnh vực công 
nghiệp… phải tính đến lượng giảm 
khí thải carbon trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh. Đó cũng là một 
trong những chi phí trong giá thành 
sản phẩm, nhưng đồng thời cũng là 
một cơ hội để các DN thu được lợi 
nhuận từ việc đầu tư các giải pháp 
về giảm rác thải khí nhà kính.”

Với những lời khuyên dành cho DN 
trong công tác xây dựng các phương 
án đánh giá tác động môi trường của 
các dự án đầu tư, bà Ánh cho rằng, 
các DN cần phải tối ưu hóa việc sử 
dụng tài nguyên, nguyên liệu, cũng 
như giảm tối đa những tác động của 
sản xuất đối với môi trường. Bên cạnh 
đó, đồng hành cùng cơ quan quản lý 
nhà nước hoàn thiện thể chế chính 
sách bảo vệ môi trường. Đây là nội 
dung sát sườn, vừa giúp hệ thống 
chính trị, nhưng cũng chính là gắn 
liền trực tiếp với những quyền lợi 
của DN. “Không ai hiểu những vấn 
đề môi trường bằng chính bản thân 
DN”. Bà Ánh nhấn mạnh.

Ông Hoàng Văn Tâm – Phó Chánh văn phòng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền 
vững – Bộ Công Thương

THỰC SỰ
“BỀN VỮNG”?

LÀM GÌ ĐỂ GIÚP MÔI TRƯỜNG 
Ngày nay, có rất nhiều 
người trong số chúng ta 
đang đấu tranh để giành 
lại sự cân bằng cho hệ 
sinh thái bằng nhiều cách 
khác nhau, điều này rất 
đáng hoan nghênh. Và bên 
cạnh đó, có vô số bài báo 
tuyên truyền ngàn cách 
khác nhau về việc hướng 
dẫn phương thức bảo vệ 
môi trường. Nhưng đừng 
vội vàng!

Vì sao chúng ta đừng vội vàng? Vì 
nếu chúng ta chưa hiểu đúng bản 
chất của vấn đề môi trường, thì có 
thể chúng ta sẽ bị dẫn dắt vào những 
trào lưu nhất thời, tuy có tác động tốt 
đến môi trường trong thời gian ngắn, 
nhưng trong tương lai xa lại kéo con 
người đến bờ vực phá huỷ thiên nhiên 
nhanh hơn bao giờ hết. Bạn có tự hỏi 
mình liệu hiểu rõ về hiện trạng môi 
trường đến mức nào chưa? Và những 
điều bạn đang làm cho môi trường có 
“thật sự” tích cực?

NHỰA TÁI CHẾ CÓ PHẢI LÀ GIẢI 
PHÁP TỐI ƯU?

Hiện nay, xu hướng sử dụng vật liệu 
tái chế trong thiết kế và nghệ thuật 

đang rất được ưa chuộng. Xu hướng 
này tái sử dụng các vật liệu có hại môi 
trường (đặc biệt là nhựa) nhằm tham 
gia giải quyết một phần tình trạng rác 
thải khổng lồ.

Nhưng liệu suy nghĩ rằng nhựa có thể 
được sử dụng, tái chế sau khi bỏ đi thì 
có ai còn bỏ ý định sử dụng vật liệu 
này không? Hay họ sẽ ngầm mặc định 
rằng cứ sản phẩm nhựa bị thải ra đều 
sẽ được tái chế, và về lâu dài vẫn sẽ 
ổn thôi nếu tiếp tục mua đồ nhựa vì 
chúng có thể tái chế cơ mà! Vậy như 
thế nào mới là giải pháp mang lại hiệu 
quả thực sự lâu dài? 

Như chúng ta biết, trong thế giới hiện 
đại, nhựa là vật liệu vô cùng ưu thế 

Bài:  TÚ LINH (Tổng hợp)
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trong công nghiệp, thương mại và 
đời sống bởi khả năng chịu nhiệt, uốn 
dẻo, bền bỉ, gọn nhẹ và đẹp mắt của 
mình. Nhựa Plastic hay chất dẻo hầu 
hết được tạo thành từ Hydrocarbon 
có trong dầu thô, khí tự nhiên và than. 
Chúng được tạo thành từ chuỗi các 
phân tử liên kết với nhau được gọi là 
Polymer. Có hai loại nhựa chính: nhựa 
nhiệt dẻo và nhựa nhiệt rắn. Nhựa 
nhiệt dẻo chiếm khoảng 80% lượng 
tiêu thụ nhựa toàn cầu. Chúng tan 
chảy khi được nung nóng và cứng lại 
khi được làm lạnh. Loại nhựa này có 
thể tái chế. Trong khi đó, nhựa nhiệt 
rắn không thể nóng chảy hay hòa tan 
và không có khả năng tái chế. Năm 

1950, sản lượng nhựa toàn cầu chỉ 
khoảng 2 triệu tấn/năm thì con số 
hiện nay đã đạt mức 400 triệu tấn/
năm. Phần lớn sau khi sử dụng được 
thải ra bài rác hoặc rửa trôi xuống 
biển và mất hơn 400 năm mới có thể 
phân hủy. Hiện nay, chưa có đến 1/5 
rác thải nhựa được tái chế. Tại sao con 
số này lại khiêm tốn như vậy? Đó là 
do sự phức tạp hóa học của Polymer 
khiến việc tái chế đưa ra những thách 
thức rất lớn về kỹ thuật, kinh tế và môi 
trường. Chi phí sản xuất nhựa mới 
thậm chí còn rẻ hơn tái chế. 

Trên hết, nhựa không hề dễ tái chế, dù 
nghe lý thuyết rằng chỉ cần phân loại, 

súc rửa thủ công và nấu chảy chúng 
để tạo ra hạt nhựa là được. Nếu nước 
và khí thải trong quá trình này không 
được xử lý kỹ lưỡng sẽ càng làm môi 
trường ô nhiễm nghiêm trọng. Và thế 
là để giúp môi trường trong sạch hơn 
nhưng sai cách, chúng ta lại làm hậu 
quả trầm trọng hơn. Đưa ra một giải 
pháp lại làm tiêu tốn năng lượng và 
nguồn nhiên liệu. Giải pháp hiệu quả 
nhất giúp giải quyết vấn đề này là đầu 
tư vào nhựa sinh học có thể phân 
hủy để thay thế cho nhựa Plastic. Bên 
cạnh đó, nên áp thuế cao hoặc ban 
hành lệnh cấm sản xuất và sử dụng 
nhựa Plastic đặc biệt là các sản phẩm 
dùng một lần.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA HÀNH VI 
SỬ DỤNG

Chủ nghĩa tiêu dùng đang thống trị 
toàn cầu, khi cám dỗ mua sắm của 
con người vượt quá nhu cầu thực tế 
của họ. Chúng ta ăn nhiều hơn những 
gì cơ thể cần, mua nhiều quần áo hơn 
những gì ta có thể mặc, thay điện 
thoại theo trào lưu chỉ vì nó hợp thời. 
Nhưng liệu ta có tự hỏi rằng: Mình sẽ 
thưởng thức được hương vị của món 
ăn hay chỉ đơn giản là ăn càng nhiều 
càng tốt? Mình sẽ mặc hết tất cả 
những cái áo mình mua được khoảng 
trăm lần chứ? Hoặc điện thoại mình 
mới mua vì để phục vụ những mục 
đích hữu ích chứ không chỉ đơn giản 
là chạy theo trào lưu?

Phần lớn các sản phẩm bao bì hiện 
nay vẫn dùng túi, hộp nhựa, những 
sản phẩm này sau khi sử dụng gây 
ra những bãi rác lớn tích tụ trên đại 
dương, khiến sinh vật biển mắc nghẹn 
vì nhầm lẫn là đồ ăn, không phân huỷ 
trong hàng trăm năm. Đến thời điểm 
này, các nhãn hàng đang thiên về sử 
dụng các sản phẩm túi, bao bì bằng 
giấy vì nó là vật liệu tự nhiên, thân 
thiện với môi trường, phân huỷ được 
và tái chế được, có thể tái sử dụng 
trong vài trường hợp nữa. 

Thế nhưng có một mặt trái mà nhiều 
người không để ý tới, rằng để sản xuất 
giấy, bao nhiêu cánh rừng đã bị đốn 
hạ để phục vụ nhu cầu của con người. 

Bìa tạp chí National Geographic tháng 06-2018 “Planet or Plastics?” thực hiện bởi Vaughn Wallace

Câu hỏi đặt ra ở đây là: Dù bạn có sử 
dụng vật liệu thân thiện môi trường, 
liệu có “thân thiện” không khi hành vi 
sử dụng một lần rồi vứt của con người 
dẫn đến sự xoá sổ của nhiều cánh 
rừng bạt ngàn?

Chính thói quen mua sắm tuỳ tiện, sử 
dụng đồ dùng trong thời gian ngắn 
hạn (ly giấy, ống hút, muỗng nhựa…) 
mới là tác nhân nguy hiểm đe doạ 
đến hệ cân bằng sinh thái. Nếu tỉnh 
táo hơn, ta sẽ nhận ra rằng, nhựa là 
kết quả của thói quen này, và sự dư 
thừa của con người là nguyên nhân 
cốt lõi đang phá huỷ tự nhiên và đe 
doạ các loài động vật. Vậy làm thế 
nào để thay đổi hành vi sử dụng của 
người tiêu dùng?

Ví dụ: Về việc sử dụng ấm đun nước 
cấp tốc. Mọi người thường có thói 
quen nấu dư nước, và lượng nước đun 
dư này gây hao phí nhiên liệu, đây là 
một biểu hiện thừa thãi gây ô nhiễm 
môi trường. Một thiết kế đã ra đời để 
giải quyết vấn đề này. Một số mẫu ấm 
đun nước giờ đây được thiết kế hai 

ngăn, một đựng nước thường và một 
đựng nước sôi. Trên thân bình có vạch 
chỉ các mức nước để bạn đổ vào vừa 
đủ lượng nước và đun sôi mà không 
khiến nhiên liệu bị dư thừa quá mức. 
Đơn giản nhưng hiệu quả!

Tuy rằng không dễ dàng để thay đổi 
một con người, nhưng sẽ thuận lợi 
hơn khi chúng ta hướng dẫn họ cách 
thay đổi. Rất nhiều người mong muốn 
đóng góp để môi trường sạch đẹp 
hơn, nhưng một mình bản thân họ 
không thể biến chuyển hoàn toàn 
cục diện. Đây là lúc những nhà thiết 
kế nên bắt tay với người tiêu dùng để 
cùng nhau bảo vệ môi trường, bằng 
những phương thức nhỏ, nhưng tạo 
nên tác động lớn.

VAI TRÒ CỦA THIẾT KẾ TRONG 
VIỆC TẠO NÊN GIÁ TRỊ VỮNG BỀN

Cuộc đua tranh trong thị trường sáng 
tạo lúc nào cũng khốc liệt, khi mọi 
người cố gắng thu hút nhiều sự chú 
ý của khách hàng nhiều nhất có thể, 
nhưng bạn không cần phải thế. Thật 

dễ dàng để bị cám dỗ muốn sở hữu 
một món đồ đẹp mắt, nhưng nếu như 
bạn nhận ra món đồ đó sẽ chẳng ích 
lợi gì lắm ngoài việc được sử dụng 
khoảng đôi ba lần để rồi kết thúc 
vòng đời ở bãi rác, tốn 70 - 450 năm để 
phân huỷ, thì có lẽ bạn sẽ suy nghĩ lại!
Mục tiêu của những nhà thiết kế 
không chỉ để tạo ra sản phẩm đẹp, 
mà phải là thiết kế tốt (good design), 
có thể tồn tại bền vững với thời gian, 
không bị lỗi thời, luôn ổn định, bền bỉ 
và thân thiện với môi trường.

Vì vậy, với cương vị là những nhà thiết 
kế chân chính, đừng cổ xuý cho thói 
quen mua sắm vô độ, đừng thu hút 
khách hàng bằng bao bì bắt mắt để 
chạy theo doanh số. Hãy để họ trân 
trọng những giá trị bạn mang đến và 
tạo nên kết nối bền vững giữa thương 
hiệu và khách hàng.

Thiết kế vốn được giao trọng trách tìm 
kiếm những giải pháp tốt nhất phục 
vụ, thế nên hãy sử dụng nguồn lực 
của chính mình để khiến thế giới trở 
nên xanh hơn, bền vững hơn.

Poster về thực trạng ô nhiễm biển do chất thải nhựa của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới, Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Toàn Cầu (World Wide Fund 
For Nature - WWF)
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liên kết với các thực tiễn không bền 
vững bao gồm cả các khía cạnh môi 
trường và xã hội. Công nghệ block-
chain, thông qua giải pháp lưu trữ 
dữ liệu phi tập trung, giúp cung 
cấp tính minh bạch cho người dùng 
trong khi vẫn đảm bảo thông tin 
chính xác. Trong bài viết này, đội ngũ 
nghiên cứu thảo luận về Blockchain, 
cùng với ứng dụng và triển vọng 
tương lai của công nghệ này trong 
ngành may mặc.

Đ
ã qua thời kì khách 
hàng đặt hàng và chờ 
đợi giao hàng, mà 
không biết sản phẩm 
đang ở đâu và như 

thế nào. Ngày nay, khách hàng muốn 
minh bạch về xuất xứ và chất lượng 
sản phẩm của mình. Nhưng, sự phức 
tạp của mạng lưới cung ứng toàn cầu 
và phân mảnh của ngành may mặc 
đôi khi dẫn đến sự thiếu minh bạch. 
Ngoài ra, mạng lưới này thường được 

ỨNG DỤNG CỦA BLOCKCHAIN
TRONG MAY MẶC

Ảnh: fashiontechie.com

Người dịch: HÀN THỊ MỸ HẠNH

BLOCKCHAIN LÀ GÌ?

Bất cứ khi nào chúng ta nghe thấy 
cụm từ “blockchain”, chúng ta có thể 
nghĩ đến bitcoin. Mặc dù công nghệ 
ban đầu sử dụng nó trong thanh 
toán ảo, nhưng các ứng dụng mới 
đã nhanh chóng được phát triển 
trên các lĩnh vực khác nhau. Theo xu 
hướng kỹ thuật số, nó là một cơ sở 
dữ liệu được xác nhận bởi một cộng 
đồng lớn hơn một cơ quan trung 
ương. Nói một cách đơn giản, đó là 
một cấu trúc phi tập trung cung cấp 
dữ liệu có sẵn cho mọi người, trong 
khi vẫn duy trì bảo mật và làm cho dữ 
liệu trở nên đáng tin cậy. Nếu coi đây 
là một giao dịch tiền phải được thực 
hiện, mỗi người trong nhóm sẽ được 
biết về giao dịch nhưng công nghệ 
sẽ bảo mật để không có thao tác điều 
chỉnh nào được thực hiện trong đó. 
Do đó, công nghệ được phân cấp, 
bất biến và được xác minh. Tất cả 
mọi thứ trong mạng được xác minh 
giống như được ký điện tử. Chữ ký 
số trong trường hợp này là mật khẩu 
đăng nhập.

MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG 
CỦA BLOCKCHAIN 
TRONG NGÀNH MAY MẶC

Cho đến vài năm trước, ngành may 
mặc chỉ dựa vào tự động hóa, nhưng 
gần đây, khái niệm Công nghiệp 4.0 đã 
bắt đầu được khám phá. Blockchain là 
một trong số đó. Mặc dù nó có thể là 
một thuật ngữ mới cho ngành công 
nghiệp, có những nhà bán lẻ đang 
sử dụng công nghệ này để giám sát 
từng bước sản xuất trong một nhà 
máy nơi họ đặt hàng. Blockchain 
đảm bảo với người dùng rằng thông 
tin nhận được là chính xác vì nó được 
bảo vệ an toàn bởi các giải pháp lưu 
trữ dữ liệu phi tập trung.

Việc triển khai blockchain đầu tiên 
được thực hiện với sự hợp tác giữa 
nhà thiết kế thời trang Đan Mạch 
Martine Jarlgaard và nhà cung cấp 
công nghệ Blockchain, mang tên 
Provenance. Họ đã phát triển một 
dự án thí điểm để theo dõi sản phẩm 
từ nhà máy đến khi hoàn thành. Mỗi 
bước trong quy trình sản xuất đã 

Ảnh: medium.com
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đăng ký và theo dõi trong blockchain 
thông qua ứng dụng Provenance và 
được đăng ký qua tất cả các bước 
liên tiếp trong sản xuất: từ kéo sợi, 
dệt và đến khi thành sản phẩm. Quá 
trình này thậm chí tạo ra lịch sử kỹ 
thuật số của quy trình may mặc. Một 
mã thông báo kỹ thuật số duy nhất 
được gán cho từng sản phẩm may 
mặc, cung cấp lịch sử kỹ thuật số của 
từng bước để tạo ra sản phẩm đó, với 
thông tin như nơi sản xuất hàng may 
mặc và nguyên liệu thô nào đã được 
sử dụng để sản xuất, v.v.

Tất cả những thông tin này có thể 
được truy tìm thông qua ứng dụng 
mà bất kỳ ai tương tác với sản phẩm 
đều có thể truy cập thông qua mã QR 
hoặc nhãn hỗ trợ NFC.

LỢI ÍCH

Sử dụng công nghệ blockchain, các 
thương hiệu cũng như nhà sản xuất có 
thể mang lại một số lợi ích cho ngành 
may mặc. Điều quan trọng nhất trong 
số đó là nó cho phép dữ liệu có thể 
tương tác nhiều hơn. Điều này làm 
cho thông tin dữ liệu được chia sẻ với 
các nhà sản xuất, nhà cung cấp và nhà 
phân phối. Nó duy trì tính minh bạch 
giúp giảm bớt sự chậm trễ và tranh 
chấp, ngăn chặn bất kỳ sự tắc nghẽn 
nào trong chuỗi cung ứng. Tất cả điều 
này có thể là do theo dõi thời gian thực 
của sản phẩm, hạn chế sai sót.

Những lợi ích khác mà ngành may 
mặc có thể nhận được từ việc sử 
dụng công nghệ đó là khả năng làm 
cho chu kỳ sản xuất trở nên minh 
bạch hơn. Việc sử dụng công nghệ 
này giúp các nhà sản xuất tạo dựng 
niềm tin lớn hơn trong kinh doanh 
dọc theo chuỗi cung ứng thời trang, 
cho phép họ cung cấp thông tin được 
xác minh về nguyên liệu, quy trình và 
con người đằng sau sản phẩm, giúp 
lưu giữ hồ sơ và theo dõi xuất xứ vì 
thông tin sản phẩm có thể được truy 
tìm thông qua các cảm biến nhúng 
và thẻ RFID. Nó còn cung cấp lịch sử 
chi tiết về sản phẩm ngay từ khi bắt 
đầu đến thời điểm hiện tại.

Dữ liệu được cung cấp cho nhiều đối 

tượng hơn, có thể truy cập từ nhiều 
địa điểm trên khắp thế giới. Mức 
độ bảo mật cao hơn, do công nghệ 
này được tạo ra cho một môi trường 
riêng tư, nơi dữ liệu sẽ chỉ có thể kết 
xuất được đối với những đối tượng 
có quyền truy cập.

TRUNG QUỐC ĐI ĐẦU

Trung Quốc là nước đi đầu khi nắm 

bắt cơ hội sử dụng công nghệ. Dù là 
phát triển cơ sở hạ tầng hay đơn vị 
sản xuất, Trung Quốc đang đi trước 
các nước châu Á khác trên mặt trận 
công nghệ. Do đó, các nhà bán lẻ 
hàng may mặc từ Trung Quốc đã bắt 
đầu sử dụng những lợi ích của công 
nghệ blockchain. Gần đây nhất là Hệ 
thống truy xuất nguồn gốc xác thực 
quần áo dựa trên Blockchain của 
Waltonchain (WTC). Dự án này là sự 

Ảnh: siliconangle.com

hợp tác chung giữa Waltonchain và 
Kaltendin, thương hiệu quần áo cao 
cấp hàng đầu Trung Quốc.

Ý tưởng áp dụng công nghệ lõi RFID 
vào hệ thống quản lý thông minh để 
sản xuất thông minh, quản lý kho bãi 
và trải nghiệm mua sắm liền mạch. 
Công nghệ đã giúp thương hiệu xử 
lý việc sản xuất từ đầu đến cuối. Đây 
được coi là một trong những ứng 
dụng mang tính cách mạng nhất về 
dữ liệu lớn và mạng lưới thông tin 
trong ngành may mặc.

Về phía sản xuất, công nghệ cung cấp 
hỗ trợ bắt đầu từ khi nhận đơn đặt 
hàng cho đến khi hàng may mặc rời 
khỏi kho. Nó bắt đầu với việc điền dữ 
liệu tự động từ đơn đặt hàng sản xuất, 
in nhãn, in mã vạch, lưu trữ hồ sơ in 
tự động, nhận đơn đặt hàng theo thời 
gian thực của nhà máy, định dạng và 
sửa đổi, tự động tạo báo cáo đóng 
gói. Tất cả dữ liệu được nhập trực tiếp 
vào blockchain và thông tin về nhà 
máy được theo dõi trong thời gian 

thực giúp cải thiện hiệu quả sản xuất.

Trong việc quản lý kho, công nghệ 
bắt đầu với việc quét nhanh hàng 
may mặc khi đến nơi. Việc lưu trữ 
dữ liệu thời gian thực của thông tin 
giúp giảm thiểu lỗi và các chi phí liên 
quan. Các thông tin ghi lại cập nhật 
hàng tồn kho trong thời gian thực. Hệ 
thống RFID tiếp tục giúp thành phẩm 
nhanh chóng được di dời để quản lý 
và tìm kiếm nhanh hơn.

Hàng may mặc khi đến cửa hàng 
được quét tự động để lấy số. Trong 
cửa hàng, hệ thống giá treo quần 
áo thông minh sử dụng nền tảng 
đa phương tiện để hiển thị các 
ý tưởng thiết kế quần áo cho mô 
phỏng doanh số trong khi giảm số 
lượng trợ lý bán hàng.

Phòng thử đồ thông minh sẽ tự 
động ghi lại tỷ lệ lấy hàng và mặc 
thử. Nó tự động tạo ra các báo cáo 
thống kê định kỳ, tiến hành phân tích 
kỹ thuật số về nhu cầu thị trường, 

nhanh chóng hoàn thành các đơn 
đặt hàng và thiết lập một chuỗi cung 
ứng quần áo cao cấp đáp ứng nhanh 
chóng. Hệ thống sẽ tự động gửi báo 
cáo hàng hóa đến kho để tự động 
bổ sung sản phẩm, điều này giúp họ 
tiết kiệm được tổn thất bán hàng do 
không có sản phẩm.

Nền tảng sử dụng blockchain để tải 
lên thông tin lưu thông hàng may 
mặc bao gồm vật liệu, thiết kế, sản 
xuất và hậu cần. Khách hàng có thể 
ngay lập tức kiểm tra thành phần 
nguyên liệu sản phẩm, đáp ứng nhu 
cầu sản xuất bền vững và cung cấp 
cho họ thông tin chi tiết về sản phẩm 
được làm từ những gì.

Việc sử dụng công nghệ như vậy có 
thể giúp các doanh nghiệp cải thiện 
sự phát triển bằng cách chứng thực 
các sản phẩm chất lượng thông qua 
blockchain. Đây là giải pháp phục vụ 
cho tất cả các nhu cầu của ngành 
may mặc bắt đầu từ việc quản lý sản 
xuất đến cung cấp trải nghiệm mua 
sắm tuyệt vời cho khách hàng. Nó 
giúp các nhà bán lẻ có sự minh bạch 
hơn để giải quyết các vấn đề bán lẻ.

Ngày nay, khách hàng tiên tiến đã 
nhận thức rõ hơn về các hành vi phi 
đạo đức và gây hại cho môi trường 
gây ra bởi các nhà cung cấp. Vì vậy, họ 
muốn trở thành khách hàng có trách 
nhiệm và mua từ các nhà cung cấp 
có trách nhiệm. Các công ty không 
thể đảm bảo quyền con người được 
tôn trọng, điều kiện làm việc đầy đủ 
và môi trường được bảo vệ sẽ dần bị 
tẩy chay.

Tuy nhiên, tính minh bạch cũng 
không đủ để khắc phục các vấn đề 
của ngành công nghiệp; đây chỉ là 
bước đầu tiên cần thiết để thay đổi 
hệ thống rộng lớn hơn. Tính minh 
bạch soi sáng các vấn đề lớn hơn 
đang ẩn trong bóng tối.
Nguồn: https://apparelresources.com/
technology-news/industry-4-0/blockchain-
and-its-relevance-in-the-apparel-industry/

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

Các loại sợi sinh thái Evo và Q-Nova 
của Fulgar có trong vải Clerici Tessuto 
và Maglificio Ripa được trưng bày tại 
triển lãm “Tư duy bền vững” tại Bảo 
tàng Thời trang Salvatore Ferragamo. 

Clerici Tessuto là loại vải chứa 87% 
Evo, sợi sinh học được làm từ dầu 
cây thầu dầu – một loại cây mọc 
tự nhiên không sử dụng làm thực 
phẩm. Nguồn nguyên liệu tái sinh 
này được trồng trên đất canh tác 
không cần nhiều nước và không 
chiếm nhiều diện tích đất canh tác 
để trồng cây lương thực.

Vải Maglificio Ripa chứa 89% sợi 
Q-Nova, xơ sinh thái thân thiện với 
môi trường. Loại xơ này được lấy từ 

CÁC SẢN PHẨM TỪ SỢI SINH THÁI CỦA 
FULGA ĐƯỢC TRƯNG BÀY TẠI BẢO TÀNG 
THỜI TRANG SALVATORE FERRAGAMO

BẢN TIN 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

JUKI AMERICA RA 
MẮT THƯƠNG HIỆU 

TAJIMA SAI TẠI 
HỘI CHỢ MÁY THÊU 

CHUYÊN NGHIỆP

nguồn nguyên liệu tái sinh tự nhiên, 
được sản xuất thông qua quá trình 
xử lý cơ học thay vì xử lý hóa học. 
Đây là một phần của BST Sustainable 
Earth Collection (Hệ sinh thái bền 
vững của Trái đất), bao gồm các loại 
vải may đồ lót và đồ ngủ (Intimate), 
vải dùng khi đi biển (Beachwear) và 
vải may mặc (Athleisure) nhằm đáp 
ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với 
các sản phẩm có lợi cho môi trường.

Dự án được thiết kế bởi Stefania 
Ricci, Giám đốc của Museo Salvatore 
Ferragamo và Fondazione Fer-
ragamo, kết hợp với Giusy Bettoni, 
CEO và người sáng lập Class, Arabella 
S Natalini, Sara Sozzani Maino và 
Marina Spadafora.

Nguồn: https://www.fibre2fashion.com/news/textile-fairs-news/green-products-by-fulgar-at-
museo-salvatore-ferragamo-248972-newsdetails.htm

Tập đoàn JUKI vừa triển khai bán 
máy thêu chuyên nghiệp TAJIMA SAI 
(Model: MDP-S0801C (200X300) S) 
tại thị trường Bắc Mỹ và Mỹ La-tinh 
thông qua các nhà phân phối và chi 
nhánh Juki America, Inc của Tập đoàn.
Máy thêu được sản xuất bởi Công 
ty Thiết bị May công nghiệp Tokai, 
nhà sản xuất máy thêu công nghiệp 
hàng đầu thế giới, dưới thương hiệu 
TAJIMA.

TAJIMA SAI là một máy thêu nhỏ gọn, 
dễ sử dụng, được tích hợp các công 
nghệ tiên tiến, cho phép người dùng, 
kể cả những người không chuyên, có 
thể đạt được chất lượng thêu chuyên 
nghiệp. TAJIMA SAI ra đời nhằm đáp 
ứng những yêu cầu từ các hộ gia đình 
và các hộ kinh doanh về các máy trần 
bông khổ lớn, có chất lượng tốt, hiệu 
suất cao, có thể trần được chăn khổ 
rộng với đường may phức tạp.

Để đảm bảo khách hàng hài lòng và 
được cung cấp dịch vụ chất lượng 
cao, JUKI đặt ra ba tiêu chí cho các 
nhà phân phối thiết bị may số lượng 
lớn tại thị trường Bắc Mỹ và Mỹ 
Latinh, cụ thể: (1) Có năng lực trưng 
bày số lượng lớn các mẫu thiết bị và 
hướng dẫn chi tiết các tính năng của 
thiết bị; (2) Có thể tổ chức các hội 

Được sự ủy quyền của Hiệp hội Công 
nghiệp Dệt May Trung Quốc, ngày 
07 tháng 5 năm 2019 tại thành phố 
Thanh Đảo – Trung Quốc, Hiệp hội 
Thiết bị Dệt May Trung Quốc đã tổ 
chức một cuộc họp thẩm định thành 
tựu khoa học và công nghệ cho “Máy 
dệt tia nước mật độ cao tốc độ cao 
HW-8010” được sáng chế bởi Công ty 
TNHH máy móc Hải Giai Thanh Đảo.

Sau khi đặt câu hỏi và thảo luận, 
nhóm chuyên gia nhận định, máy 
dệt tia nước mật độ và tốc độ cao 
HW-8010 do công ty TNHH máy móc 
Hải Giai Thanh Đảo nghiên cứu sản 
xuất đạt hiệu suất cao, thiết kế tối ưu 
hóa, cải thiện hiệu suất đập và tốc 
độ vận hành, tốc độ đưa sợi ngang 
có thể đạt 2.500m/phút… Bên cạnh 
đó, thiết bị có khoảng cách từ miệng 

Các nhà nghiên cứu tại Đại học bang 
North Carolina và Trung tâm sinh - 
hóa của quân đội Mỹ (CCDC CBC) đã 
phát triển sản phẩm dệt chức năng 
có thể trung hòa một chất gây phồng 
rộp được mô phỏng trong điều kiện 
độ ẩm tương đối 80%. Lớp tráng phủ 
này cũng giúp giữ được khí amoniac, 
một hóa chất công nghiệp thường 
được sản xuất tại Mỹ.

Các nhà nghiên cứu đã tạo ra khung 
kim loại hữu cơ (MOFs) – các lớp 
phủ được tổng hợp trên các vi sợi. 
Có hai thách thức đáng kể được đặt 
ra. Thách thức thứ nhất là việc tạo ra 
các lớp phủ MOFs có thể duy trì sự 
ổn định khi có hơi ẩm, trong khi vẫn 
giữ được các hợp chất độc hại trong 
một lớp màng mỏng, quá trình này 
được gọi là hấp phụ/hấp thụ. Thách 
thức thứ hai là đạt được một lớp 
tráng phủ có hiệu quả trong việc 
khử các hóa chất độc hại.

Nhóm nghiên cứu đã tạo ra một lớp 

màng MOFs dựa trên kim loại đồng 
(Cu) có tính ổn định nước. Thay vì 
sử dụng hợp chất dạng bột, các 
nhà nghiên cứu đã sử dụng một lớp 
màng ở thể rắn lắng đọng trên sợi, 
kết quả lớp màng này có khả năng 
thu được lượng khí amoniac cao gấp 
ba lần so với cùng loại bột MOFs.

Kết quả hình ảnh quét được qua 
kính hiển vi điện tử cho thấy rằng, 
lớp màng MOFs trong các dạng 
tinh thể phát triển hoàn toàn từ sợi 
– một hình dạng đặc biệt đã được 
báo cáo trước đây. Lớp màng MOFs 
liên kết mạnh với bề mặt của sợi 
polypropylen và không bị bong tróc 
khi xử lý ở phòng thí nghiệm hay khi 
được quét bằng bàn chải nylon.

Các kế hoạch trong tương lai sẽ kêu 
gọi các thử nghiệm cho vật liệu mới 

với các tác nhân chiến tranh hóa 
học thực sự. Họ sẽ làm việc cùng với 
các chuyên gia của quân đội Mỹ tại 
CCDC CBC.

thảo và các sự kiện khác để khách 
hàng tiềm năng trải nghiệm trực tiếp 
các sản phẩm; (3) Có thể cung cấp 
các dịch vụ như cài đặt, sửa chữa và 
các dịch vụ kỹ thuật khác cho các 
thiết bị may số lượng lớn, các mẫu 
máy có nhiều chức năng. 

Chỉ những nhà phân phối có đủ các 
điều kiện này mới được phân phối 
TAJIMA SAI.

MÁY DỆT TIA NƯỚC HẢI GIAI HW-8010 ĐÃ 
ĐƯỢC CÔNG NHẬN THÀNH TỰU KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ

VẢI CÓ 
KHẢ NĂNG CHỐNG 
LẠI CÁC TÁC NHÂN 

ĐỘC HẠI CỦA 
CHIẾN TRANH 

HÓA HỌC

vải tới trục cuộn vải được rút ngắn, 
rất phù hợp với dệt vải có mật độ sợi 
ngang cao hơn, cấu hình bể lọc sâu 
để giảm sự ăn mòn và tắc nghẽn bởi 
tạp chất cho vòi phun, đường ống 
dẫn và máy bơm, đảm bảo hiệu quả 
của việc đưa sợi ngang…

Ủy ban thẩm định đã nhất trí rằng: 
các chỉ số của máy dệt tia nước mật 
độ và tốc độ cao HW-8010 đã đạt 
được yêu cầu như bản thuyết minh 
thiết kế; kết quả nghiên cứu có tính 
mới và sáng tạo, tổng cộng có 10 
hạng mục xin cấp bằng sáng chế, 
trong đó có 2 hạng mục phát minh 
sáng chế; công nghệ tổng thể đạt 
ở trình độ tiên tiến quốc tế; đồng ý 
công nhận thành tựu khoa học và 
công nghệ của máy dệt phun nước 
mật độ và tốc độ cao HW-8010.

Nguồn: https://jukiquilting.com/embroidery-
machines/tajima-sai.html

Nguồn: http://www.ctn1986.com/index.php?c=content&a=show&id=85757

Nguồn: https://www.textileworld.com/textile-
world/nonwovens-technical-textiles/2019/04/
fabrics-that-protect-against-chemical-
warfare-agents/
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GẮN KẾT TỪ 
NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ

Thời tuổi trẻ, 
Phương Nhung đối 
diện với những 
quyết định khó 
nằm ở lằn ranh 
của những ngã ba. 
Nhưng đến nay, 
việc trở thành 
công nhân của 
Dệt May Huế đã 
là lựa chọn sáng 
suốt nhất trong 
những lựa chọn 
của tuổi trẻ.

Bài và Ảnh: QUANG NAM

MANG LẠI LỢI ÍCH BẠC TỶ

Những ngày hè nắng miền Trung 
như đổ lửa, nghe tin PV của Tạp chí 
tới phỏng vấn công nhân xuất sắc 
của Công ty CP Dệt May Huế (Dệt 
May Huế), lại được đích thân Chủ tịch 
Công đoàn Công ty lựa chọn, hôm đó 
chị Phan Thị Phương Nhung mặc một 
chiếc váy hoa có thêu những họa tiết 
nhẹ nhàng, gương mặt có chút thẹn 
thùng nhưng ánh mắt vô cùng rạng rỡ. 
Dẫn lời giúp PV, chị Trần Kim Oanh – 
Chủ tịch Công đoàn Dệt May Huế cho 
biết, thông thường công nhân ít tiếp 
xúc với báo chí, nên ăn nói kém lưu 
loát. Nhưng riêng nhân vật nổi bật mà 
chị giới thiệu tới PV, lại là kiểu người 
“Làm hết sức – chơi cũng hết mình”. 

Với khoảng 5.500 lao động đang làm 
việc tại 05 Nhà máy của Dệt May 
Huế, để đạt được danh hiệu Chiến 
sĩ thi đua là điều không hề dễ dàng. 
Chị Trần Kim Oanh cho biết, tiêu chí 
xét duyệt danh hiệu chiến sĩ thi đua 
của công ty phải dựa trên 03 tiêu chí 
xương sống: (1) Có sáng kiến, đề xuất 
làm lợi cho DN với giá trị trên 120 
triệu đồng/năm; (2) Hoàn thành xuất 
sắc các nhiệm vụ được giao; (3) Ngày 
công đảm bảo theo tiêu chuẩn. 

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng để thực 
hiện lại không phải dễ. Bằng chứng là 
trong năm 2018, chỉ có 68 công nhân 
của Dệt May Huế đạt danh hiệu Chiến 
sĩ thi đua. Với chị Nhung, bằng những 
sáng kiến, ý tưởng lắp thêm cữ, gá vào 
sản xuất, giảm bớt các khâu dư thừa 
trong chuyền may, cải thiện năng suất 
lao động, mỗi năm trung bình người 
con gái ấy tiết kiệm cho DN trên 200 
triệu đồng. Với 5 năm liên tiếp đạt 
danh hiệu, tổng số tiền chị mang lại 
ước chừng 1 tỷ đồng. 

BÍ QUYẾT CỦA NHUNG

Chị Nhung cho rằng, điều quan trọng 
nhất của người công nhân không 
phải chỉ là chế độ làm việc, mà còn 
phải gắn liền với cuộc sống. Người 
công nhân có thu nhập ổn định mới 
không nghĩ tới chuyện “nhảy việc”. 
Tại Huế, trong nhiều năm trở lại đây, 
ngành dịch vụ - du lịch đang dần 
định hình với hàng loạt các khách 
sạn, trung tâm thương mại mới mở 
ra, hiện tượng công nhân bỏ việc đi 
làm dịch vụ là điều mà nhiều DN sản 
xuất luôn luôn trăn trở. 

Tôi hỏi chị, động lực nào để chị 
không những hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao, lại còn giúp đỡ mọi 
người trong chuyền có mức thu nhập 
ổn định, chị chỉ cười hiền rồi nói: “Nếu 
không gương mẫu, làm sao có thể 
làm gương cho các công nhân trong 
chuyền noi theo…”. Với chị Nhung, 
không chỉ là công nhân tiêu biểu, 
gương mẫu, chị luôn luôn có một 
suy nghĩ đó là, phải làm thế nào để 
36 công nhân trong chuyền có mức 
lương tốt, cải thiện đời sống. Với tình 
yêu với nghề, và những ý tưởng táo 
bạo, quyết liệt của mình, tất cả công 
nhân trong chuyền của chị đều có 
mức thu nhập nằm trong “top” cao 
của Dệt May Huế. 

Mức lương của chị Nhung trung bình 
đạt trên 10 triệu đồng/tháng, đây là 
con số mơ ước của rất nhiều công 
nhân, chuyền trưởng. Bởi, không chỉ 
đạt năng suất vượt trội, những công 
nhân trong tổ của chị Nhung còn 
luôn hoàn thành và vượt nhiều chỉ 
tiêu được giao. Bằng chứng là cả 36 
công nhân trong chuyền của chị đều 
đạt mức thu nhập dao động từ 7 – 8 
triệu đồng/tháng. 
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Là người rất mực thước, 
nhưng chị Nhung cũng là 
“đầu tàu” của những cuộc 
vui. Trong những chuyến đi 
tham quan của công ty vào 
những kỳ nghỉ Lễ, chị luôn 
luôn khuấy động phong 
trào, cũng như khích lệ tinh 
thần của công nhân. 

Cà Mau, Nha Trang, Vịnh Hạ Long… 
những điểm đến nổi bật của dải đất 
hình chữ S chị đều đã được đi qua, và 
được ăn, ở tại những khách sạn từ 3, 
4 sao trở lên, được công ty cho trải 
nghiệm qua nhiều phương tiện: máy 
bay, tàu hỏa, xe khách, .... Chị thổ lộ: 
“Nếu như không vào Dệt May Huế 
làm việc, mình không nghĩ rằng sẽ 
được đi nhiều nơi như thế, và cũng 
không thể biết được, tàu hỏa bây 
giờ đã đẹp và hiện đại như vậy. Chưa 

kể mình còn được di chuyển bằng 
máy bay, một phương tiện khá xa xỉ 
đối với những người công nhân như 
chúng mình.” 

CƠ DUYÊN VỚI NGHỀ

Ắt hẳn, mỗi người đều có một cơ 
duyên nào đó để gắn bó với công 
việc hiện tại. Với chị Nhung lại có một 
chữ duyên hết sức tình cờ. Chị thổ lộ, 
khoảng 10 năm trước, chị làm công 
nhân may của một doanh nghiệp FDI, 
nhưng rồi công ty giải thể. Nhờ bạn bè, 

chị đã tìm hiểu và xin vào làm tại Dệt 
May Huế. Bằng những kinh nghiệm 
sẵn có, cũng như tinh thần ham học 
hỏi của mình, chỉ sau 1 năm từ vị trí 
công nhân chị đã lên chức tổ trưởng 
và gắn bó với công việc này tới giờ.

Ngót nghét 10 năm với nghề, chị 
Nhung có rất nhiều kỷ niệm đáng 
nhớ với công ty. Nhưng điều chị tâm 
niệm nhất không chỉ nằm ở mức thu 
nhập, mà còn là chế độ đãi ngộ của 
doanh nghiệp với công nhân. Nếu 
như trước đây ở doanh nghiệp FDI 
chị từng làm, họ chỉ trả lương theo 
ngày công được khoán. Nhưng tại 
Dệt May Huế, từ các dịp Lễ, Tết, sinh 
nhật, chế độ thăm nom người ốm, 
đến con cái đều được công ty hỗ trợ 
hết mức, khiến chị có thể yên tâm với 
công việc, tâm nguyện gắn kết. 

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới 
có nhiều biến động, nhiều DN dệt 
may đang gặp phải tình trạng thiếu 
đơn hàng, chỉ hoạt động cầm chừng 
để “níu” chân công nhân, trước câu 
hỏi liệu chị có định gắn bó tiếp với 
nghề không khi thu nhập sẽ khó có 
thể đạt được như thời đơn hàng cao 
điểm. Chị cười bẽn lẽn, rồi nói: “Công 
ty cho mình thu nhập cao thì mình 
phải đồng hành với công ty trong 
những thời điểm khó khăn. Chứ nếu 

ai cũng bỏ việc lúc công ty 
khó khăn và quay lại lúc công 
ty khấm khá, e rằng không 
đúng lắm với đạo lý của người 
Việt mình…”.

Dẫn chúng tôi tham quan 1 
chuyền may trước giờ công 
nhân nghỉ giữa ca ăn trưa, 
chị Nhung cặm cụi chăm 
chỉ ghi chép, để từ đó phân 
công lao động cho mọi người 

trong chuyền làm sao có hiệu quả 
cao nhất. Với những người công 
nhân tại Chuyền 24 – Nhà máy May 
2, việc tuân thủ lời chuyền trưởng 
không phải là mệnh lệnh, mà mọi 
người hiểu, với kinh nghiệm của chị 
Nhung, mọi người có thể thực hiện 
để tạo ra năng suất lao động cao 
nhất, từ chính những điều nhỏ nhặt. 
Cùng nhau phấn đấu, cùng nhau nỗ 
lực, là điều tạo ra tập thể vững mạnh, 
phát triển. 

Phương châm sống của Phương 
Nhung (1985) – Chuyền trưởng 24, 
Nhà máy May 2, Công ty CP Dệt May 
Huế (Dệt May Huế) là phải làm việc 
hết sức, nhưng khi chơi cũng cần 
phải hết mình.
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Và để khắc phục những tác động tiêu 
cực về làm thêm giờ và bảo đảm sức 
khỏe trước mắt cũng như lâu dài cho 
người lao động, dự thảo quy định: 
Trong mọi trường hợp huy động làm 
thêm giờ, người sử dụng lao động 
phải thỏa thuận với người lao động. 
Chỉ khi được người lao động đồng 
ý thì mới được huy động làm thêm 
giờ. Người lao động làm việc theo 
ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi 
chuyển sang ca làm việc khác…

TĂNG GIỜ LÀM THÊM

B
ộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội đang dự thảo Bộ 
luật Lao động (sửa đổi) với 
nhiều nội dung quan trọng. 
Trong đó, đáng chú ý là đề 

xuất mở rộng khung thỏa thuận về 
giờ làm thêm tối đa; điều chỉnh tăng 
tuổi nghỉ hưu.

Bộ luật Lao động hiện hành quy định 
số giờ làm thêm tối đa của người 
lao động là không quá 50% số giờ 
làm việc bình thường/ngày, 30 giờ/
tháng và tổng số không quá 200 giờ/
năm, trường hợp đặc biệt do Chính 
phủ quy định thì được làm thêm giờ 
không quá 300 giờ/năm.

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu sử 
dụng lao động và tăng sự linh hoạt 
trong bố trí sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp; đáp ứng nhu cầu của 
một bộ phận người lao động mong 
muốn nâng giới hạn giờ làm thêm để 
có điều kiện nâng cao thu nhập, cải 
thiện đời sống, Ban soạn thảo thấy 
rằng việc mở rộng khung thỏa thuận 
làm thêm giờ tối đa là cần thiết và áp 
dụng trong một số trường hợp đặc 
biệt, đối với một số ngành nghề sản 
xuất kinh doanh nhất định.

Tại dự thảo, Ban soạn thảo đề xuất 
mức mở rộng khung thỏa thuận làm 
thêm giờ trong các trường hợp đặc 
biệt này sẽ tăng thêm 100 giờ/năm 
so với hiện hành: từ tối đa 300 giờ/
năm lên 400 giờ/năm.

LÀM VIỆC NHIỀU HƠN 
TRONG THỜI GIAN DÀI HƠN, 
CHẤT LƯỢNG SỐNG TĂNG 
HAY GIẢM?

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi):

Bài: M.K

Mọi nỗ lực của các 
phương thức tổ chức xã 
hội, suy cho cùng đều 
nhằm mục tiêu nâng 
cao chất lượng sống 
của con người, phục 
vụ cho con người, con 
người được coi là mục 
tiêu cho mọi động lực 
phấn đấu. Vậy chế độ 
“Tăng giờ làm thêm, 
tăng tuổi nghỉ hưu” sẽ 
khiến chất lượng sống 
tăng hay giảm?

chuyền sẽ trở lại bình thường. “Việc 
tăng giờ làm thêm lên tới 400 giờ/năm 
đối với ngành may cũng không có 
vấn đề gì nguy hại cả. Có những nước 
còn cho làm thêm đến 600 giờ - 700 
giờ/năm. Nước ta còn chưa giàu, thì 
làm thêm để đẩy nền kinh tế chung 
lên cũng là hợp lý. Khi làm thêm giờ, 
thu nhập cao hơn, người lao động 
có thể cải thiện điều kiện sống của 
mình, có nguồn tài chính chăm sóc 
nâng cao sức khỏe cho mình và người 

Riêng đối với ngành Dệt May, thì việc 
làm thêm giờ đã trở thành đặc thù 
của ngành. Do DMVN chủ yếu làm gia 
công, xuất khẩu, không thể chủ động 
toàn bộ thời gian, cũng như nguyên 
phụ liệu, nên khi muốn đáp ứng đơn 
hàng đúng thời hạn, thì buộc doanh 
nghiệp phải huy động người lao 
động làm thêm giờ. Người lao động 
cũng đồng thuận bởi họ đã gắn kết 
nhiều năm với nhà máy, hiểu đặc thù 
công việc, hơn nữa làm thêm ngoài 
giờ sẽ được tăng tiền công, tăng 
thu nhập. Sau thời gian căng thẳng 
đáp ứng đơn hàng, công việc trong 

năm và đối với một số ngành nghề 
đặc biệt không quá 450 giờ/năm” - 
ông Cẩm góp ý.

TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 
28-NQ/TW và cụ thể hóa nội dung 
Đề án cải cách chính sách bảo hiểm 
xã hội của Ban cán sự Đảng Chính 
phủ, để đảm bảo việc tăng tuổi nghỉ 
hưu phù hợp với quy mô, cơ cấu, chất 

thân.”- Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ 
tịch HĐQT Tổng CTCP May Hưng Yên 
(Hugaco) cho ý kiến.

Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch 
kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt May 
Việt Nam (Vitas) cho biết, Vitas đồng 
ý với dự thảo là không quy định làm 
thêm giờ theo tháng, vì quy định 
tối đa 30 giờ/tháng thì rất ngặt ng-
hèo cho DN. Vitas kiến nghị giờ làm 
thêm nên nới rộng ra hơn 40 giờ/
tuần. “Giờ làm thêm trong một năm 
đề nghị tăng lên 50% so với luật hiện 
hành, nghĩa là không quá 300 giờ/

lượng, thể trạng sức khỏe và tuổi thọ 
của người lao động Việt Nam, tránh 
việc phải điều chỉnh đột ngột lên 
mức quá cao trong tương lai, đảm 
bảo góp phần ổn định chính trị - xã 
hội, dự thảo cũng đề xuất 2 phương 
án tăng tuổi nghỉ hưu như sau:

Phương án 1:

Kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu 
của người lao động trong điều kiện 
lao động bình thường là đủ 60 tuổi 
3 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 4 
tháng đối với nữ; sau đó, cứ mỗi năm 
tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 
tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 
62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi.

Phương án 2:

Kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu 
của người lao động trong điều kiện 
lao động bình thường là đủ 60 tuổi 
4 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 6 
tháng đối với nữ; sau đó, cứ mỗi năm 
tăng thêm 4 tháng đối với nam và 6 
tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 
62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội cho biết, qua khảo sát, đánh 
giá và tham vấn ý kiến của các bên 
trong quá trình soạn thảo, đa số ý 
kiến đề xuất chọn Phương án 1. Cả 
hai phương án quy định trong dự 
thảo đều có lộ trình tăng chậm, tuy 
nhiên, phương án 1 là phương án có 
ưu điểm hơn, phòng tránh cao hơn 
các rủi ro khi điều chỉnh tuổi đối với 
thị trường lao động, tránh gây sốc thị 
trường lao động, giữ được ổn định xã 
hội và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu sẽ được 
thông qua trong năm 2019.

Theo lộ trình tăng như trên, lao động 
nam cần 8 năm và lao động nữ cần 
20 năm mới lần lượt nghỉ hưu ở tuổi 
62 và 60.

Tuy nhiên, theo Bộ LĐ-TB&XH, việc 
điều chỉnh tuổi hưu sẽ được tính 
toán để không xảy ra phương án “cào 
bằng”: Không phải tất cả lao động ở 
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sử dụng lao động nữ đến quá tuổi 
55, do thị lực suy giảm, xương khớp 
gặp nhiều vấn đề. Nếu áp nguyên nội 
dung dự thảo này vào luật chính thức, 
sẽ gây khó cho doanh nghiệp bởi số 
lượng công nhân rất đông, lên đến 
gần 3 triệu người, nhưng điều kiện sức 
khỏe không đảm bảo cho lao động, 
thì sẽ sử dụng họ vào việc gì.

Nhưng đó là cái nhìn từ bên ngoài 
vào lao động ngành Dệt May. Ông 
Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch HĐQT 
Hugaco cho biết: “Lao động ngành 
may đang được xếp vào điều kiện 
lao động loại 4, được giảm 5 tuổi 
trong thang tuổi nghỉ hưu. Như vậy, 
hiện nay lao động ngành may đang 
được nghỉ hưu ở tuổi 50. Thực tế thì 
sau khi nghỉ hưu theo chế độ chung, 
nhiều người lao động đã tiếp tục ký 
hợp đồng đi làm tại nhà máy may, 
và họ vẫn làm việc rất tốt do có kinh 
nghiệm, tay nghề cao. Những vấn đề 
xưa nay ảnh hưởng đến người lao 
động như phải ngồi gò bó, mắt phải 
căng ra theo dõi đường may, thì nay 
đã giảm bớt do điều kiện làm việc 
tốt hơn, máy móc thiết bị hiện đại 
hơn, thậm chí có những công đoạn 
tự động hóa như tự động lại mũi, cắt 
chỉ tự động… khiến yếu tố “vất vả” 
khi xưa đã không còn đúng trong 
nghề may.”

Về phương án tăng tuổi nghỉ hưu, 
nhận định từ góc độ ngành Dệt May, 

ông Trương Văn Cẩm – Phó Chủ tịch 
kiêm Tổng thư ký Vitas cho rằng, việc 
điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu đưa 
vào dự thảo lần này là chưa phù hợp. 
Theo ông, chúng ta vẫn đang trong 
thời kỳ “dân số vàng”, khả năng còn 
kéo dài đến năm 2035. “Lao động 
làm việc trong đơn vị hành chính sự 
nghiệp đang dư thừa, nếu tăng tuổi 
nghỉ hưu sẽ duy trì bộ máy kém hiệu 
quả. Ngoài ra, chúng ta hiện có hơn 
220.000 sinh viên tốt nghiệp không 
có việc làm”. Theo ông, tuổi thọ của 
người Việt Nam tuy có tăng, do tiến 
bộ về y tế, nhưng ông đề nghị việc 
tăng tuổi nghỉ hưu chỉ nên thực hiện 
khi thời kỳ cơ cấu “dân số vàng” kết 
thúc, đồng thời thực hiện tăng ở 
khối hành chính sự nghiệp trước khu 
vực sản xuất từ 5-10 năm.

Về phía các doanh nghiệp, cần có 
sự chuẩn bị sớm cho lộ trình tăng 
tuổi nghỉ hưu. “Vinatex sẽ chuẩn bị 
giải pháp giúp người lao động kéo 
dài thời gian làm việc nếu phương 
án tăng tuổi nghỉ hưu được Quốc 
hội thông qua. Đó là: Sắp xếp bố trí 
NLĐ cao tuổi vào những công việc 
phù hợp; Nâng cao trình độ quản trị 
doanh nghiệp, áp dụng công nghệ 
tiên tiến, nâng cấp thiết bị, đào tạo 
kỹ thuật mới cho NLĐ để nâng cao 
năng suất, tăng lương cho NLĐ, tái 
tạo sức lao động…” – Ông Cao Hữu 
Hiếu – Giám đốc điều hành Vinatex 
cho biết.

các ngành nghề, lĩnh vực cùng phải 
nghỉ hưu ở tuổi 60 với nữ và 62 tuổi 
với nam giới.

Theo đó, ở những ngành nghề đặc 
biệt, người lao động có thể nghỉ hưu 
sớm hơn hoặc muộn hơn 5 năm.

Người lao động làm việc ở những 
ngành nghề có chuyên môn cao 
như: Công việc của các bác sĩ hoặc 
thầy thuốc giỏi, các nhà khoa học có 
nhiều đóng góp, các công việc có 
chuyên môn cao tại toà án hoặc viện 
kiểm sát. Thậm chí, những lao động 
nữ có chuyên môn cao như giáo sư, 
bác sĩ, các nhà quản lý giỏi cũng có 
thể nghỉ hưu ở tuổi 65.

Người lao động làm việc ở 8 ngành 
nghề độc hại theo quy định hiện nay 
có thể rút ngắn tuổi hưu tới 5 năm. 
Đồng thời, việc điều chỉnh cục bộ 
vẫn có thể được tính tới. “Từ nay tới 
năm 2021, khi Bộ Luật Lao động và 
các luật liên quan được cụ thể hoá, 
chúng ta vẫn có thể điều chỉnh tuổi 
nghỉ hưu “cục bộ” ở một số nhóm đối 
tượng đặc thù theo Khoản 3 Điều 187 
Luật Lao động năm 2012” - Bộ trưởng 
Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã cho 
biết về vấn đề này.

Dư luận chung thường cho rằng: Đối 
với riêng lao động ngành Dệt May, 
với đặc thù nghề nghiệp là sản phẩm 
tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, sẽ khó 

NƠI ƯƠM MẦM 
TƯƠNG LAI
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Bài: QUẾ NGA

Trường Mầm non May 10 là một trong những ngôi 
trường có tuổi đời lâu nhất trong số các trường thuộc 
ngành Dệt May Việt Nam. Được thành lập từ những năm 
Tổng Công ty May 10 – CTCP (May 10) còn là xưởng may 
quân nhu trên chiến khu Việt Bắc, lúc đó Nhà trẻ May 
10 (tên gọi lúc bấy giờ) ra đời nhằm phục vụ nhu cầu 
của người lao động, sau nghỉ thai sản phải đi làm lại 
nhưng không có người trông con. Tiếp nối truyền thống 
của Nhà trẻ khi xưa, Trường Mầm non May 10 ngày nay 
vẫn hết lòng chăm lo cho con em người lao động.

Đ
ể tìm hiểu thêm về lịch 
sử, truyền thống trong 
sự nghiệp ươm trồng 
những mầm non của 
ngành Dệt May nói 

chung và May 10 nói riêng, PV Tạp 
chí Dệt May & Thời trang Việt Nam đã 
may mắn được cô Nguyễn Thị Hồng 
– Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ về 
niềm say nghề của đội ngũ giáo viên, 
về tình yêu dành cho trẻ em, về sự 
cống hiến, tận tụy dành cho May 10 
cũng như các hoạt động nổi bật mà 
nhà trường đã đạt được.

Là cơ quan chủ quản, Tổng Công ty 
May 10 chu cấp cho Trường mầm non 
May 10 gần như mọi chi phí, từ đầu tư 
cơ sở vật chất đến lương thưởng cho 
cán bộ, giáo viên. Hàng năm, May 10 
đều tài trợ cho Nhà trường kinh phí 
sửa sang, nâng cấp phòng học. May 
10 và nhà trường thống nhất quyết 
định ốp gỗ sàn và tường của lớp học, 
không dùng đá ốp như các trường 
khác, nhằm đảm bảo an toàn sức 

khỏe cho các con được ấm vào mùa 
đông, mát vào mùa hè, đặc biệt vào 
mùa nồm sẽ không bị ẩm ướt do hơi 
nước đọng trên đá, dựa vào tường sẽ 
bị lạnh. 

Với đặc thù là doanh nghiệp may, lao 
động chủ yếu là nữ, theo quy định 
của Nhà nước sau 6 tháng nghỉ thai 
sản là đi làm trở lại, nên trường cũng 
bắt đầu nhận trẻ từ 6 tháng tuổi, khác 
hẳn đặc thù của một số trường công 
hiện nay là chỉ nhận trẻ 18 tháng tuổi 
trở lên. Các cháu là con người lao 
động gửi tại đây còn được May 10 hỗ 
trợ 50% học phí, nghiệp vụ của các cô 
đều do Sở và Phòng Giáo dục & Đào 
tạo trực tiếp quản lý. 

Bằng tình yêu dành cho trẻ em, coi 
học sinh như chính con mình, bởi vậy 
các cô không quản đi sớm đón các 
cháu vào lớp để các bố mẹ kịp vào 
làm ca sáng hay ở lại tới tối muộn 
vì bố mẹ vướng công việc đột xuất 
vào ca chiều. Chỉ với 18 cô giáo chăm 

sóc gần 300 bé từ 6 tháng tuổi đến 5 
tuổi, thì đó là sự hy sinh thầm lặng vô 
cùng ý nghĩa của đội ngũ cán bộ và 
giáo viên nhà trường, sẵn sàng giảm 
bớt thời gian chăm lo cho gia đình, 
hỗ trợ hết mình giúp những người 
lao động an tâm cống hiến cho May 
10. Có một điều cũng đặc biệt không 
kém, đó là các giáo viên của Trường 
mầm non May 10 không hề có kỳ 
nghỉ hè như các trường khác, mà vẫn 
miệt mài dạy đủ 12 tháng. Nếu các cô 
không có đủ tình yêu với May 10, với 
các bé thì sẽ không thể gắn bó lâu dài 
với trường được.

Từ cơ sở vật chất đến vệ sinh an toàn 
thực phẩm đều được cán bộ và giáo 
viên nhà trường quan tâm, chăm chút 
nên khi có đoàn công tác của Quận 
Long Biên hay Phòng Y tế, Phòng 
Truyền thông của May 10 xuống 
kiểm tra đột xuất thì nhà trường vẫn 
được đánh giá rất cao. Ngoài ra, khăn, 
ca cốc, đồ dùng, đồ ăn của các con 
đều được sử dụng tủ hấp sấy hơi trên 

1.000oC do May 10 hỗ trợ nhằm đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm 
được rất nhiều chi phí về chất đốt.

Mỗi bữa ăn đều được cán bộ, giáo 
viên tính toán sao cho đủ lượng calo, 
dinh dưỡng, định lượng được đủ 
phần ăn trong một ngày, phải có kế 
hoạch thực đơn đáp ứng được yêu 
cầu của Bộ GD&ĐT, giao nhận thực 
phẩm luôn phải đủ 5 người, sau khi 
nhận thực phẩm thì tự sơ chế ngay 
tại chỗ. Rau sạch do trường tự trồng 
được dành ưu tiên nấu cho 2 lớp 
nhà trẻ và 2 lớp mẫu giáo bé do diện 
tích vườn nhỏ, chưa đủ để trồng cho 
các lớp lớn hơn. Cô Hồng tự hào 
cho biết: “Những món ăn do các cô 
nuôi dưỡng nấu rất ngon, giàu chất 
dinh dưỡng, khiến cho nhiều bạn ra 
trường rồi vẫn muốn được quay lại 
trường để ăn”.

Về thành tích năm học 2017 - 2018 mà 
Trường đạt được là một danh sách rất 
dài, trong đó phải kể đến: Tập thể lao 
động tiên tiến xuất sắc cấp Quận hạng 
Nhất; Danh hiệu phòng tránh tai nạn, 
an toàn thương tích cấp Quận; Danh 
hiệu Tiên tiến thể dục thể thao cấp 
Quận; Giải nhì cuộc thi “Bé khỏe bé 
ngoan” cấp Quận; Công đoàn xuất sắc; 

Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 
2017-2018; 01 Đảng viên hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ và 07 đoàn viên 
hoành thành tốt nhiệm vụ; 01 nhân 
viên nuôi dưỡng giỏi cấp Quận; 01 
nhân viên nuôi dưỡng được Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam đánh giá là 
“Nhân viên giỏi việc nước, đảm việc 
nhà” năm 2018; Giải nhất Tập thể và 02 
giải khuyến khích cuộc thi tìm hiểu và 
viết “60 năm May 10 làm theo lời Bác”; 
Trường có 10 cháu tham gia cuộc thi 
“Rung chuông vàng” cấp cụm Long 
Biên và Gia Lâm thì có 2 cháu vượt lên 
đạt giải khuyến khích trên tổng số 600 
cháu tham gia cuộc thi; … 

Nhiều hoạt động thường niên đã và 
sẽ được trường tổ chức cho học sinh 
trong năm học 2018 - 2019 như: Ký 
giao ước thi đua đầu năm vào tháng 
01; Chào xuân vào tháng 02; Thi vẽ, 
làm quà tặng cho mẹ và bà, Hội giảng 
mùa xuân vào tháng 03; Hội chợ 
xuân vào tháng 4; Tổ chức thi “Rung 
chuông vàng” tại trường, Tổng kết 
năm học và Tết thiếu nhi vào tháng 
5; Hướng dẫn dạy, ôn tập bài, dạy kỹ 
năng sống cho các bé vào 3 tháng 
6-7-8; Khai giảng năm học mới vào 
tháng 9; Thi bé khỏe, bé ngoan vào 
tháng 10; Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt 

Nam, Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp 
trường, Lễ hội Halloween vào tháng 
11; Lễ hội Noel vào tháng 12… ngoài 
ra còn nhiều hoạt động khác bổ ích, 
ý nghĩa, được các phụ huynh, tổ dân 
phố xung quanh trường rất ủng hộ: 
Thăm Lăng Bác; Hàng tháng tổ chức 
cho các con tham gia nhặt rác, làm 
sạch không gian xung quanh trường; 
Hàng tuần được ra vườn tưới rau, nhặt 
cỏ tại vườn rau sạch của trường;…

Mô hình trường mầm non tại chỗ 
như thế này giải quyết được 3 cái lợi. 
Thứ nhất, giải quyết an sinh xã hội cho 
địa phương, tại nơi có doanh nghiệp, 
địa phương không phải lo kinh phí 
xây dựng nhà trẻ, trường mầm non 
phục vụ con em người lao động. 
Thứ hai là người lao động hoàn toàn 
yên tâm công tác dù phải đi làm 
đúng thời hạn nghỉ thai sản. Thứ 
ba, doanh nghiệp được hưởng lợi từ 
việc công nhân yên tâm làm việc vì 
con em mình đã được chăm sóc tốt. 
Với tổng số 07 lớp lớn, 02 lớp nhà trẻ 
(mỗi lớp khoảng 30 cháu), BGH nhà 
trường vẫn mong muốn được mở 
rộng thêm quy mô của trường để có 
được đủ lớp học và không gian vui 
chơi đáp ứng cho tất cả con em của 
CBCNV trong tương lai.
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CÔNG ĐOÀNCÔNG ĐOÀN

Hưởng ứng lời 
phát động của 
Chủ tịch Công 
đoàn Dệt May 
Việt Nam về tổ 
chức các hoạt 
động trong 
Tháng Công 
nhân năm 2019 
với chủ đề “Mỗi 
Công đoàn cơ 
sở, một lợi ích 
đoàn viên”, 
trong tháng 5 
vừa qua, Công 
đoàn ngành 
cùng các công 
đoàn cơ sở 
(CĐCS) đã triển 
khai nhiều hoạt 
động ý nghĩa và 
thiết thực. 

NHIỀU HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA 
VÀ THIẾT THỰC

Tháng Công nhân 2019:

Bài: VĨNH HỒNG

C
ụ thể, Công đoàn Dệt May 
Việt Nam đã trao 150 suất 
quà trị giá 243 triệu đồng 
cho đoàn viên, công nhân 
lao động (CNLĐ) có hoàn 

cảnh khó khăn. Trợ cấp xây dựng 05 
mái ấm công đoàn trị giá 150 triệu 
đồng. Tặng 15 bộ loa kéo trị giá 90 
triệu đồng cho các CĐCS. Hỗ trợ 
đầu sách cho 02 điểm sinh hoạt văn 
hóa công nhân trị giá 10 triệu đồng. 
Thành lập mới 03 công đoàn cơ sở 
là Công đoàn Công ty CP Sợi Việt 
Phú, Công đoàn Công ty CP Sợi Phú 
Hoàng, Công đoàn Công ty CP Sợi Phú 
Quang. Gắn biển 01 công trình chào 
mừng 90 năm thành lập Công đoàn 
Việt Nam. Tổ chức 02 sự kiện lớn là 
Ngày hội Hiến máu nhân đạo và Lễ 
phát động Tháng Công nhân. Phát 
động và triển khai Cuộc thi ảnh về đề 
tài “Lao động và Công đoàn” năm 2019 
và Cuộc thi viết tìm hiểu về truyền 
thống ngành Dệt May Việt Nam. 

Công đoàn Dệt May Việt Nam cũng 
đã tiến hành kiểm tra, chấm điểm, 
đánh giá các đơn vị cơ sở trong việc 
thực hiện công tác ATVSLĐ, PCCN, 
việc thực hiện chế độ chính sách 
của doanh nghiệp đối với người lao 
động, việc thực hiện TƯLĐTT..., lấy đó 
làm cơ sở xét khen thưởng, vinh danh 
các tập thể cá nhân tiêu biểu trong 
đợt sơ kết 6 tháng đầu năm 2019.

Ở cấp CĐCS, các đơn vị đã tổ chức, 
tham gia các phiên chợ giảm giá cho 
CNLĐ. Thăm hỏi tặng quà CNVCLĐ 
có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình 
chính sách với tổng số 6.312 người và 
3,16 tỷ đồng. Hỗ trợ kinh phí xây 12 
căn nhà mái ấm công đoàn với tổng 
kinh phí 432 triệu đồng. Tổ chức 178 
cuộc đối thoại với 7.652 lượt người 
tham gia. 18.256 người được học 
tập nâng cao trình độ. Tổ chức các 

hoạt động VHVN, TDTT thu hút trên 
25.360 lượt người tham gia. Có 450 
cuộc tuyên truyền phổ biến chỉ thị, 
nghị quyết, chính sách, pháp luật 
với 124.300 lượt người tham gia. Có 
45/118 đơn vị giới thiệu 350 đoàn 
viên ưu tú cho Đảng, kết nạp được 
150 người. 

Trong dịp này, các CĐCS phối hợp với 
chuyên môn tổ chức phong trào thi 
đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng 
tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật, thực hành tiết kiệm... Các đơn 
vị cũng đã tiến hành rà soát TƯLĐTT 
và đề xuất, thương lượng với người 
sử dụng lao động với những nội 
dung có lợi hơn cho người lao động.

CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA 
MỘT SỐ ĐƠN VỊ TRONG DỊP 
THÁNG CÔNG NHÂN 2019:

Tổng Công ty May 10 – CTCP: 
Tuyên dương khen thưởng cho 1.543 
ĐVCĐ đạt danh hiệu lao động giỏi, 
lao động tiên tiến trong năm 2018 với 
tổng số tiền trên 700 triệu. Xét duyệt 
115 sáng kiến cải tiến với giá trị làm lợi 
1,5 tỷ và khen thưởng cho 120 công 
nhân, người lao động. Nâng giá trị 
bữa ăn ca của công nhân lao động từ 
15.000 đồng trở lên. Hỗ trợ, thăm hỏi 
người lao động có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn với số tiền 265 triệu đồng.

Tổng Công ty CP May Nhà Bè: Tổ 
chức cho 975 cán bộ đoàn viên, NLĐ 
tham quan nghỉ mát với tổng số tiền 
1,9 tỷ đồng. Tổ chức “Ngày hội gia đình 
NBC” với tổng trị giá giải thưởng 685 
triệu đồng. Trao tặng học bổng “Chắp 
cánh ước mơ” cho con CB-CNVLĐ 159 
triệu đồng. Khen thưởng 36 công 
nhân tiêu biểu xuất sắc, khen thưởng 
cho các cá nhân đạt thành tích cao 
trong phong trào thi đua lao động 

sản xuất. Trợ cấp khó khăn cho 39 
công nhân có hoàn cảnh khó khăn 
với số tiền 83 triệu đồng. Phối hợp với 
Trạm y tế và Quỹ từ thiện “Sức khỏe 
là số 1” thực hiện chương trình khám 
tầm soát ung thư miễn phí cho nữ 
công nhân trên 40 tuổi. 

Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP: 
Nhằm động viên khích lệ, Công đoàn 
đề xuất với chuyên môn thưởng toàn 
bộ CBCNV mỗi người 500.000 đồng. 
Hỗ trợ, thăm hỏi người lao động đặc 
biệt khó khăn với số tiền trên 60 triệu 
đồng. Trong tháng, đơn vị xét duyệt 
cho 42 công nhân được vay vốn với 
tổng số tiền 492 triệu đồng. Tổ chức 3 
đợt bán hàng trợ giá cho công nhân, 
mức giảm giá từ 40 đến 50%. 

Tổng Công ty CP Dệt May Nam Định: 
Tổ chức phong trào thi đua “Lao động 
giỏi, lao động sáng tạo” trong 3 tháng 
liên tiếp từ tháng 4 đến tháng 6; phối 
hợp cùng Đoàn Thanh niên chức hội 
thao, thu hút trên 600 người tham 
gia; tổ chức thăm hỏi, trợ cấp khó 
khăn cho 606 lượt người với số tiền 
trên 200 triệu đồng; khám sức khỏe 
định kỳ cho 2.687 lượt người; tổ chức 
ăn sáng miễn phí cho đoàn viên, 
CNVCLĐ. 

Công ty CP Dệt May Huế: Biểu 
dương khen thưởng những tập thể, 
cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong các 
phong trào thi đua lao động giỏi, lao 
động sáng tạo. Tập huấn, nâng cao kỹ 
năng hoạt động cho gần 450 CBCNV 
đang là tổ trưởng sản xuất, an toàn vệ 
sinh viên, cán bộ công đoàn các cấp 
để đồng hành cùng doanh nghiệp 
thực hiện trách nhiệm xã hội và An 
toàn vệ sinh lao động. Tổ chức hoạt 
động “Cảm ơn thành viên”, trao quà 
cho đoàn viên công đoàn có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức hoạt 
động dã ngoại cho hơn 450 người, 
trên các “Chuyến xe công đoàn” đưa 
CBCNV đi dã ngoại đã kết hợp mở 
diễn đàn “Nghe công nhân nói, nói 
công nhân nghe”.

Công ty CP Dệt May Nha Trang: 
Tổ chức trao tặng quà cho đoàn viên 

công đoàn và NLĐ có hoàn cảnh khó 
khăn với số tiền 10 triệu đồng. Tổ 
chức tham quan, nghỉ mát cho 120 
đoàn viên Công đoàn. Phối hợp với 
NSDLĐ tổ chức khám sức khỏe định 
kỳ đợt 1 cho 1.193 CBCNLĐ, tổ chức 
2 đợt bán hàng trợ giá cho NLĐ (đợt 
1 từ ngày 14 đến 16/5/2019; đợt 2 từ 
ngày 24 đến 31/5/2019).

Công ty CP Dệt May Phú Hòa An: 
Tổ chức tham quan nghỉ mát tại Hội 
An cho CBCNV trong 2 ngày 25,26/5. 
Trước đó, Công đoàn Công ty cũng 
đã tổ chức khen thưởng cho các tập 
thể và cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong phong trào thi đua lao động 
giỏi, xây dựng tổ chức Công đoàn 
vững mạnh năm 2018 và tặng quà 
cho đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo.

Và còn rất nhiều các đơn vị khác thuộc 

Công đoàn Dệt May Việt Nam đã có 
các hoạt động hưởng ứng Tháng 
Công nhân bằng nhiều hình thức, 
đóng góp thiết thực vào việc hun 
đúc tinh thần, ý chí của CB.CNVLĐ, 
đồng hành cùng chuyên môn chăm 
lo cho NLĐ và thúc đẩy sâu rộng tinh 
thần thi đua sôi nổi, hiệu quả trong 
doanh nghiệp.

Mặc dù Tháng Công nhân đã kết 
thúc, nhưng các đơn vị vẫn duy trì 
và tiếp tục triển khai các hoạt động 
chăm lo, bảo vệ NLĐ, thi đua sản xuất, 
với mong muốn NLĐ được phát huy 
tối đa năng lực bản thân, nâng cao 
tinh thần trách nhiệm cùng chia sẻ 
với doanh nghiệp, đồng lòng chung 
sức xây dựng và phát triển doanh 
nghiệp, đồng thời cũng là đảm bảo 
việc làm và thu nhập ổn định cho 
chính NLĐ.

1. Tháng Công nhân Dệt May Huế

2. Công đoàn Dệt May Việt Nam 
tặng Nhà mái ấm công đoàn 

3. Thành lập CĐCS Công ty CP Sợi 
Phú Quang

4. Tổng Công ty May 10 – CTCP hỗ 
trợ, thăm hỏi người lao động có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

5. Tổng Công ty CP May Nhà Bè  
hỗ trợ nhà tình thương

1

3
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THỜI TRANG & CUỘC SỐNG

Mơ màng cùng

BST
Summer Dream’19 
của HeraDG

BST: HERADG
Bài: QUANG NAM

Lấy cảm hứng từ 
những nét đẹp 
giao thoa giữa 
hiện đại và cổ 
điển, HeraDG – 
thương hiệu của 
Tổng Công ty Đức 
Giang vừa cho ra 
mắt BST Summer 
Dream’19 với họa 
tiết kẻ sọc, chấm 
bi làm chủ đạo. 
Mang đến vẻ đẹp 
hiện đại nhưng vẫn 
giữ được nét nổi 
bật của các quý cô 
trong những ngày 
hạ rực nắng.

THỜI TRANG & CUỘC SỐNG
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G
iữa vô vàn những hoạt 
tiết rực rỡ, HeraDG vẫn 
lựa chọn họa tiết chấm 
bi và kẻ sọc. Với chấm 
bi, họa tiết mang đến vẻ 

đẹp cổ điển, thanh lịch nhưng đáng 
yêu và phóng khoáng. Còn kẻ sọc, 
mang đến vẻ đẹp hiện đại, giản đơn 
nhưng không nhạt nhoà. 

Chấm bi và kẻ sọc, cổ điển và hiện 
đại, tạo nên sự kết hợp lãng mạn 
và thời thượng. Đây là một cặp bài 
trùng về phong cách thanh lịch và 
sang trọng. Trên nền lụa tơ thoáng 
mát bồng bềnh, cùng những gam 
màu độc đáo, trẻ trung, các quý cô 
hoàn toàn tự tin sáng tạo nhưng vẫn 
là chính mình. 

2 hoạ tiết kinh điển kết hợp khiến 
nàng luôn tràn ngập những khoảnh 
khắc của sự rung động. Hiện đại và 
cổ điển đan xen, quyến rũ và tinh tế 
lên ngôi, giờ đây thật nồng nàn khi 
diện trên mình chấm bi và kẻ sọc 
phải không các nàng? 

HeraDG vừa khai trương showroom 
tại địa chỉ 458 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng 
với nhiều chương trình khuyến mãi, 
ưu đãi hấp dẫn. Với BST Summer 
Dream’19, HeraDG hứa hẹn mang 
tới cho các nàng thơ một giấc mơ 
tuyệt vời trong những kì nghỉ dài 
ngày rực rỡ.
Website: 
http://heradg.com.vn

Fanpage: 
http://fb.com/heradgfashion

Hệ thống Showroom HeraDG: 
http://heradg.com.vn/lien-he

Hotline: 
0911.663.698

THỜI TRANG & CUỘC SỐNG THỜI TRANG & CUỘC SỐNG
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nơi trấn cổ 
Lệ Giang

Giọt thời gian ngưng đọng 

Bài và Ảnh: QUANG NAM

Nếu như Côn Minh 
mang đến vẻ đẹp 
hiện đại thì Lệ 
Giang lại mang 
đến một hình ảnh 
trái ngược, của 
một trấn cổ hàng 
nghìn năm tuổi. 
Nơi đây, dường 
như thời gian bỏ 
quên tất cả, chỉ 
để con người sống 
hòa mình với thiên 
nhiên, bỏ qua 
những náo nhiệt 
của cuộc sống hối 
hả.

BẢN TÌNH CA LỆ GIANG

Chuyến tàu đêm rời ga Côn Minh 
để tới Lệ Giang trong cái lạnh thấu 
xương của miền cao nguyên Vân 
Quý. Cách Côn Minh chừng hơn 
500km, để đi tới Lệ Giang ước chừng 
khoảng 7 giờ tàu chạy, gồm cả 
khoảng thời gian tàu dừng nghỉ giữa 
các ga. Có một điều đặc biệt ở Trung 
Quốc đó là, dù thời gian tàu chạy 
thực tế chỉ khoảng 4 tiếng, nhưng tại 
mỗi ga, tàu sẽ dừng lại từ 30 phút tới 
1 tiếng, chỉ đúng giờ như thông báo 
mới được tới ga cuối cùng. Điều đó 
không chỉ giúp du khách có một giấc 
ngủ sâu hơn, bớt gián đoạn giữa các 
ga, mà còn thể hiện sự trân trọng của 
ngành đường sắt với khách hàng. 

6h30, trời còn tối đen như mực, 
Lệ Giang đón chúng tôi bằng cơn 
mưa mùa xuân nặng hạt, màn hình 
chiếc điện thoại hiển thị thời tiết ở 
Lệ Giang chỉ khoảng 4 độ C. Thỉnh 
thoảng những cơn gió thổi mạnh 
khiến những du khách phương Nam 
phải nép mình vào dưới sảnh nhà ga 
để đợi taxi đến đón. Đã hẹn taxi từ 

trước đó, chúng tôi nhanh chân vào 
xe để được đưa đến cổ trấn. 

Lệ Giang được chia thành 2 khu riêng 
biệt, cố trấn với những mái nhà có 
tuổi đời gần nghìn năm tuổi, còn 
lại một bên là những ngôi nhà hiện 
đại, không khác nhiều so với những 
thành phố năng động khác.

Lệ Giang cổ trấn, hay còn được biết 
đến dưới cái tên Đại Nghiên cổ trấn, 
có diện tích khoảng 3,8 km². Đây là 
nơi sinh sống của các dân tộc Bạch, 
Nạp Tây, Tạng… trong đó người Nạp 
Tây (Naxi) chiếm khoảng 30% dân 
số. Nằm ở độ cao 2.400m, Lệ Giang 
được thiên nhiên ưu ái cho khí hậu 
quanh năm ôn hòa, dễ chịu, thích 
hợp cho rất nhiều loài cây, loài hoa 
ôn đới sinh trưởng.

Những mái nhà có tuổi đời hơn 800 
năm, trước cửa là hệ thống kênh 
rạch chằng chịt, bao phủ bởi màu 
xanh của những rặng dương liễu. 
Những con đường ở Lệ Giang đâu 
đâu cũng nghe thấy tiếng suối róc 
rách chảy đêm ngày. Mỗi bậc thềm, 

bậu cửa đều được người dân trồng 
thêm những loài hoa đủ sắc màu, tô 
điểm cho cảnh đẹp của cổ trấn vừa 
có thêm hương lại có thêm sắc.

Trung tâm của Lệ Giang là Quảng 
trường Tứ phương, từ đây những 
con đường lát đá chạy lan tỏa ra bốn 
hướng với 4 cửa để đi vào khu vực 
cổ thành gồm: cửa Đông, cửa Tây, 
cửa Nam và cửa Bắc. Ở Lệ Giang có 
bầu không khí trong lành của miền 
đất cao nguyên, kèm chút lạnh của 
miền ôn đới, khiến con người dễ 
dàng đắm chìm vào những giấc ngủ 
thật ngon sau những ngày làm việc 
căng thẳng. Bởi thế, đã 8 giờ sáng 
mà những con đường quanh cổ trấn 
Lệ Giang vẫn vắng người qua lại. Tất 
cả con đường trong cổ thành đều 
cấm các phương tiện đi lại, do đó để 
thăm thú hết Lệ Giang, du khách chỉ 
có một cách duy nhất là đi bộ. Điều 
này cũng làm Lệ Giang yên bình, ẩn 
hiện dưới những mái nhà có tuổi đời 
gần nghìn năm tuổi. 

Nằm ở trung tâm của Lệ Giang là Mộc 
Phủ, nơi đây từng là nơi sống và làm 
việc của Thổ ty người Nạp Tây cai trị 
Lệ Giang qua 22 thế hệ. Với những 
người yêu văn hóa và kiến trúc của 
Trung Hoa, thì Mộc Phủ là địa điểm 
không thể bỏ lỡ khi tới Lệ Giang. 
Không chỉ mang vẻ đẹp nguy nga, 
tráng lệ, Mộc Phủ còn pha trộn lối 
kiến trúc của người Hán và dân tộc 
Nạp Tây. Với diện tích 46 mẫu cùng 
162 gian nhà, Mộc Phủ được ví như 
“Tử Cấm Thành” thu nhỏ, với nhiều 
công trình kiến trúc độc đáo như 
Tòa Nghi Môn, Sảnh Nghị Sự, Vạn Lầu 
Quyển, Hộ Pháp Điện, Quang Bích 
Lâu, Lầu Ngọc Âm, Điện Tam Thanh.

Rời Mộc Phủ, rảo bước trên những 
con đường dẫn tới Quảng trường 
Ngọc Hà, vẻ yên tĩnh của buổi sáng 
được thay thế bằng một Lệ Giang 
náo nhiệt, với những điệu múa của 
người bản địa, như đưa du khách 
hòa mình vào cuộc sống, hơi thở 
của những con người đôn hậu, hào 
sảng. Quảng trường nằm ở phía Bắc 
của Lệ Giang, nơi đây được biết đến 
với hình ảnh “Bánh xe nước lớn”, nơi 
bắt đầu của dòng sông Ngọc Hà, rồi 
cứ thế nhờ hệ thống kênh mương 
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chẳng chịt, len lỏi qua từng ngôi nhà 
của cố trấn. Dù là một đô thị cổ, lại là 
một địa điểm du lịch thu hút hàng 
triệu du khách, những con kênh của 
Lệ Giang vẫn giữ được sự trong sạch 
đến kinh ngạc. Chẳng thế mà đâu đó 
vẫn có những cảnh người dân sinh 
hoạt, rửa rau ngay trên chính những 
dòng kênh trước cửa nhà.

Cạnh “Bánh xe nước lớn” là nơi rất 
nhiều bạn trẻ thỏa những ước 
nguyện của mình bên những chiếc 
chuông gió nhỏ được làm bằng gỗ. 
Với Lệ Giang, tình yêu được thể hiện 
qua những lời chúc, những mong 
mỏi được ghi trên tấm gỗ nhỏ rồi 
treo lên những giàn gỗ được chuẩn 
bị sẵn. Đâu đó, trong hàng triệu chiếc 
chuông nhỏ bé với hàng trăm nghìn 
lời ước, vẫn có những lời ước được ghi 
bằng tiếng Việt thật đỗi thân thương. 

GIẤC MƠ TUYẾT TRẮNG

Cách Lệ Giang khoảng chừng 30 
phút chạy xe, Ngọc Long Tuyết Sơn 
không chỉ là biểu tượng đậm nét của 
Lệ Giang, mà còn là một trong những 
ngọn núi đẹp bậc nhất thế giới. Với 
đỉnh cao nhất lên tới 5.596m, Ngọc 
Long Tuyết Sơn được người dân đặt 
tên cho bằng chính hình ảnh hùng vĩ 
của mình, với những đỉnh núi quanh 
năm tuyết phủ trắng xóa, uốn lượn và 
bao bọc lấy Lệ Giang. Những ngày trời 
trong, từ ngay trong trấn cổ, du khách 
cũng có thể thấy núi tuyết Ngọc Long 
từ xa. Ánh bình minh, những tia nắng 
đầu tiên trong ngày phản chiếu lên 
Ngọc Long những mảng màu sáng 
tối, màu trắng của tuyết, màu vàng 
đỏ của nắng tô điểm cho nhau, như 
một con rồng trắng sừng sững giữa 
đại ngàn cao nguyên Vân Quý. 

Dưới chân núi tuyết Ngọc Long, 
thung lũng Lam Nguyệt là điểm đến 
không thể bỏ lỡ. Những hồ nước 
xanh trong màu ngọc bích, như 
chính tên gọi của mình, đối lập với 
hình ảnh núi tuyết trắng xóa ở phía 
xa, đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh. 
Dòng nước của Lam Nguyệt được 
chảy từ chính những dòng sông 
băng trên đỉnh Ngọc Long, xuống 
dưới thung lũng trở thành màu xanh 
trong đến lạ lùng. Nhưng hơn hết, vẻ 
đẹp ấy vẫn được nhiều người ví như 
“Cửu trại câu” thu nhỏ của vùng đất 
Vân Nam.

Thế mới biết, thiên nhiên đã ban tặng 
cho Lệ Giang quá nhiều vẻ đẹp, từ 
vẻ đẹp cổ kính của những mái nhà, 
rồi đến vẻ đẹp hùng vĩ, ngoạn mục 
của núi tuyết Ngọc Long, đến những 
mảng màu trong xanh của thung 
lũng Lam Nguyệt. Chuyến đi của 
chúng tôi có phần đáng tiếc vì đúng 
thời điểm cáp treo bảo dưỡng, nên 
đỉnh núi cao hơn 4.500m lại đành lỡ 
hẹn, nhưng cũng chính vì thế mới 
giúp chúng tôi có thêm động lực để 
đặt chân tới một núi tuyết khác cũng 
hùng vĩ không kém. 

Giữa khung cảnh thiên nhiên đẹp 
choáng ngợp, giữa những khúc ca 
của miền đất cao nguyên, một lần 
nữa nhóm chúng tôi lại như đi ngược 
lại về quá khứ với thử thách cưỡi 
ngựa ở ngôi làng Naxi, trải nghiệm 
cung đường Trà – Mã cổ đạo vang 
bóng một thời. Ngôi làng Naxi, nằm 
cạnh hồ Na Sư Hải, với 100% là người 
Nạp Tây sinh sống. Là một địa danh 
ít người biết tới, người Nạp Tây nơi 
đây vẫn giữ nguyên thói quen du 
mục, với những đàn ngựa thơ thẩn 
gặm cỏ ven hồ. Mỗi nhóm được chia 
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thành 4 người, có một người bản 
địa dắt ngựa. Hai tiếng ngồi trên yên 
ngựa, trải nghiệm những con đường 
khúc khuỷu, xuyên qua những tán 
rừng già, mới thấy con đường giao 
thương Trà – Mã cổ xa xưa khó khăn 
tới nhường nào. Vân Nam vẫn được 
biết đến như là một vùng trồng trà 
nổi tiếng bậc nhất của Trung Hoa đại 
lục, với những vùng trồng trà ngon 
nức tiếng. Đây cũng là nơi bắt nguồn 
nối hàng nghìn km giữa Vân Nam và 
Tây Tạng, để trao đổi hàng hóa, nhất 
là những gói trà ngon được người 
Tạng xưa kia yêu thích. 

Những ngày ở Lệ Giang, với biết bao 
cung bậc cảm xúc khó có thể diễn tả 
thành lời, nhưng hơn hết, Lệ Giang đã 
mang đến những tình yêu thầm kín 
nhất của một vùng đất khiến người ta 
phải sống chậm lại, bỏ quên sự xô bồ 
hối hả của ngoài kia, chỉ để bản thân 
chìm đắm vào những trải nghiệm, 
những âm thanh của cuộc sống.

Kỳ 3: Đến Shangri-La để nghe hơi thở của vùng đất Tây Tạng
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Showroom tại 81A Nguyễn Thị Minh Khai, 
Quận 1, TP. HCM trưng bày hai dòng sản 
phẩm chính: nhãn hiệu thời trang nữ Her-
aDG với các sản phẩm đầm dạ hội, thời 
trang dạo phố, thời trang công sở… và 
nhãn hiệu thời trang nam DGC với các sản 
phẩm áo sơ mi, áo thun, quần kaki… được đông đảo người tiêu dùng trong 
nước đón nhận. Đây là showroom thứ 21 trong hệ thống của Tổng Công ty 
Đức Giang – CTCP.

Với phần trả lời ứng xử thông minh, 
nữ sinh Nguyễn Thị Bích Liên, sinh 
viên năm 3 đã xuất sắc vượt qua 
11 thí sinh khác, trở thành Hoa 
khôi của cuộc thi. Bích Liên cũng 
đã khẳng định được tài năng của 
mình khi đạt luôn giải phụ “Thí 
sinh tài năng” khi thể hiện phần 
thi múa dân gian. Bên cạnh đó, 
BTC cũng đã trao giải Á khôi 1 và Á 
khôi 2 cho thí sinh Trần Hạ Thương 
và Võ Thị Nghĩa, cùng các giải phụ 
như “Trang phục áo dài đẹp nhất”, 
“Trang phục đầm dạ hội đẹp nhất” 
cho các thí sinh xứng đáng.
Ngoài các hoạt động trong khuôn 
khổ cuộc thi, các thí sinh cũng được 
tham gia các hoạt động xã hội như: 
sinh hoạt tập thể tại các mái ấm 
tình thương, tặng quà cho người 
cơ nhỡ, neo đơn,… góp phần định 
hướng cho sinh viên về giá trị sống 
nhân văn, chân - thiện - mỹ.

Nằm trong khuôn khổ của chương trình, Đoàn đã tổ chức gặp gỡ các nhà nhập 
khẩu Canada tại Vancouver với sự tham gia của 20 nhà nhập khẩu, trong đó 
có các doanh nghiệp có doanh số lên tới 1 tỷ CAD; và tại Montreal với trên 60 
khách mời, đại diện cho trên 40 doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối hàng dệt 
may của Canada đến dự.
Hiện nay, thị trường xuất khẩu Canada mới chỉ đạt 6% (tương đương 900 triệu 
USD) trong khi tổng nhập khẩu các sản phẩm dệt may của Canada vào khoảng 
14 tỷ USD. Do đó, đây là một trong những thị trường tiềm năng mà Vinatex và 
các đơn vị thành viên hướng đến trong thời gian tới, với mục tiêu ngành Dệt 
May Việt Nam chiếm được thị phần trên 12%, với khoảng 1,5 – 1,7 tỷ USD kim 
ngạch xuất khẩu.

Hơn 10 học viên cao học khóa 2017 
và 1.254 sinh viên các khối ngành 
bậc Đại học chính quy khóa 2012, 
2013, 2014; bậc Đại học liên thông 
từ Cao đẳng khóa 2015, 2016; bậc 
Đại học liên thông từ Trung cấp 
khóa 2014; bậc Cao đẳng hệ chính 
quy khóa 2014, 2015… đã được 
vinh danh.
Lễ trao bằng tốt nghiệp năm học 
2019 có một ý nghĩa vô cùng đặc 
biệt, bởi đây là lễ ra trường của 
khóa đầu tiên bậc sau đại học của 
các học viên ngành Công nghệ 
Thông tin và càng có ý nghĩa hơn 
khi sự kiện này diễn ra trong bối 
cảnh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành 
tưng bừng kỷ niệm 20 năm ngày 
thành lập.
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Chung kết hội thi Miss 
Vinatex tại Trường Cao 
đẳng Kinh tế – Kĩ thuật 

Vinatex TP. HCM

CÁC SỰ KIỆN TẬP ĐOÀN 
trong tháng 5/2019

Đức Giang khai trương 
showroom thời trang 
đầu tiên tại TP. HCM

Trường Đại học 
Nguyễn Tất Thành 

tổ chức Lễ tốt nghiệp 
năm 2019 tại TP. HCM

Tổng Giám đốc Vinatex dẫn Đoàn công tác xúc tiến 
thương mại tại thị trường Canada lần 2

Tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ 
chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 
năm cuộc vận động “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 
nhằm tổng kết những kết quả đã 
thực hiện được của ngành Công 
Thương, đồng thời tôn vinh các 
doanh nghiệp, cá nhân có đóng 
góp đặc biệt trong cuộc vận 
động.
Tại Hội nghị, Vinatex vinh dự có 02 
đơn vị thành viên là Tổng Công 
ty CP May Việt Tiến và Tổng Công 
ty May 10 – CTCP được Bộ Công 
Thương vinh danh có nhiều thành 
tích xuất sắc trong việc phát triển 
hàng hóa nội địa.

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng 
Trung ương (TĐKT TW) đã tổ chức Lễ 
phát động phong trào thi đua “Cán  
bộ, công chức, viên chức thi đua thực 

Tại Cơ sở 1, 586 đường Kha Vạn Cân, 
phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP. 
HCM, Ngày hội được mở ra với hơn 
5.000 vị trí việc làm, thu hút sự tham 
gia của hơn 1.500 học sinh sinh viên. 
Tại các bàn phỏng vấn trực tiếp của 
các nhà tuyển dụng đã có hàng trăm 
lượt sinh viên đến tìm hiểu và trả lời 
phỏng vấn. 
Đây là dịp để các em sinh viên tìm 
được cho mình một công việc phù 
hợp với năng lực và nguyện vọng của 
mình, đồng thời các doanh nghiệp 
cũng thu hút được các ứng viên ưu tú 
cho các vị trí việc làm tại đơn vị. 

17

19

21

26

Tháng 5

Tháng 5

Tháng 5

Tháng 5

Trường Cao đẳng 
Kinh tế – Kỹ thuật 

Vinatex TP. Hồ Chí Minh 
đã tổ chức “Ngày hội 
việc làm năm 2019”

Mô hình học nghề kết hợp văn hóa 
tại trường Cao đẳng nghề Long Biên

Vinatex vinh dự được nhận 
Cờ thi đua của Thủ tướng 
Chính phủ trong phong 
trào thi đua yêu nước

Tổng kết 10 năm Cuộc 
vận động “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam”

hiện văn hóa công sở” nhằm phát 
động xây dựng hình ảnh đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức kỷ cương, 
trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp 
nhằm hưởng ứng 129 năm Ngày sinh 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).
Tại buổi Lễ, cùng với Tổng Công ty 
Hàng không Việt Nam, Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam (Vinatex) là 01 trong 02 
đơn vị trong khối Tập đoàn, TCT Nhà 
nước được nhận Cờ thi đua của Thủ 
tướng Chính phủ trong phong trào thi 
đua yêu nước. 
Với những ghi nhận của Đảng, Nhà 
nước, đây không chỉ là động lực giúp 
Vinatex nỗ lực hoàn thành các chỉ 
tiêu trong hoạt động SXKD, mà còn 
là động lực để Vinatex xây dựng môi 
trường làm việc hiệu quả, đoàn kết, 
văn minh tới toàn thể các đơn vị thành 
viên trong Tập đoàn.

Trường Cao đẳng nghề Long Biên (LBC) phối hợp với Trung tâm GDNN – GDTX 
Gia Lâm đã tổ chức Hội nghị: “Định hướng tương lai song bằng và hệ 9+ cho học 
sinh THCS” dành cho các trường THCS, phụ huynh và học sinh đang theo học lớp 
9 trên địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm.
Với mô hình 9+, các em học sinh chỉ cần học 4 môn văn hóa, còn lại sẽ học nghề 
hệ Cao đẳng, trong khi với mô hình song bằng, các em sẽ học 7 môn văn hóa và 
học nghề hệ Trung cấp. Việc này giúp các em khi có tấm bằng tốt nghiệp THPT, 
cũng sẽ có song song thêm tấm bằng nghề, rút ngắn thời gian học. Năm học 
2019 - 2020 LBC sẽ tổ chức học 3 ngành nghề là thế mạnh của LBC, cũng như 
có điều kiện cho các em thực tập tốt nhất, đó là nghề May, Thiết kế thời trang và 
Quản trị khách sạn.
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TIN HOẠT ĐỘNG CỦA VITAS
trong tháng 5/2019

Tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019, đại diện các DN tư 
nhân tại Việt Nam đã đưa ra nhiều kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn vướng 
mắc trong hoạt động SXKD của DN cũng như Hiệp hội các DN cùng ngành 
nghề. Phát biểu tại Diễn đàn, Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch VITAS đã kiến nghị 
một số giải pháp để tháo gỡ vướng mắc chuỗi cung ứng trong toàn ngành, 
nhằm thúc đẩy ngành dệt may phát triển và đáp ứng những yêu cầu của các 
hiệp định thương mại tự do. 

Nhiều chuyên gia đến từ Bộ Công 
Thương, Tổng cục Môi trường đã 
chia sẻ những kế hoạch trong 
việc xanh hóa ngành Dệt May 
tầm nhìn 2019 – 2029.

Được thành lập vào năm 2017 với 
nhiều thành viên chủ chốt là các 
doanh nghiệp hội viên, từ khi được 
thành lập Ủy ban Môi trường của 
VITAS đã và đang hướng tới trở 
thành tiếng nói của các doanh 
nghiệp dệt may đối với cơ quan 
quản lý Nhà nước về môi trường, 
bên cạnh đó học hỏi thêm từ các 
tổ chức quốc tế để chia sẻ những 
kinh nghiệm trong việc bảo vệ 
môi trường, cũng như thay đổi 
nhận thức về ngành Dệt – Nhuộm.

VITAS đã phối hợp với Hiệp hội In lụa 
và Đồ họa châu Á - Thái Bình Dương 
(ASGA) và Công ty CP Quảng cáo và 
Hội chợ Thương mại  (VINEXAD) tổ 
chức hội thảo với chủ đề: “Hiện tại 
& tương lai của ngành công nghiệp 
In”. Hơn 120 đại diện các doanh 
nghiệp Việt Nam và quốc tế đã tới 
tham dự hội thảo. Mục đích của 
hội thảo nhằm trao đổi kiến thức 
về công nghệ in ấn, những mảng 
thị trường rộng lớn mà ngành in 
phục vụ, đặc biệt trong ngành dệt 
may, các sản phẩm được làm ra, xu 
hướng hiện tại và tương lai của in 
ấn, và sự lên ngôi của công nghệ in 
kỹ thuật số.

Với mong muốn góp phần thúc 
đẩy quan hệ giao thương giữa 
Việt Nam và Hàn Quốc nói chung 
và cộng đồng doanh nghiệp hai 
nước nói riêng, Liên đoàn Dệt May 
Hàn Quốc (KOFOTI) và VITAS đã 
phối hợp tổ chức buổi gặp mặt 
B2B. Buổi kết nối đã tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp dệt may 
hai nước có cơ hội được trực tiếp 
gặp gỡ, tìm hiểu và phát triển cơ 
hội hợp tác kinh doanh nhằm tận 
dụng những ưu đãi về thuế trong 
Hiệp định Thương mại tự do Việt 
Nam – EU (EVFTA). 

Tham dự buổi kết nối lần này, phía 
Hàn Quốc có 20 doanh nghiệp dệt 
vải cao cấp đa chức năng áp dụng 
công nghệ hiện đại, thân thiện với 
môi trường, bắt kịp xu hướng thời 
trang thế giới. Bên cạnh đó, buổi 
gặp gỡ cũng thu hút 25 doanh 
nghiệp may mặc Việt Nam khu vực 
phía Nam tới tham dự và tìm kiếm 
cơ hội hợp tác.

Chủ tịch VITAS tham dự 
Diễn đàn Kinh tế tư nhân 

Việt Nam 2019

Ủy ban Môi trường của 
VITAS tổ chức cuộc họp 

thường kỳ tại Hà Nội

Hội thảo: “Hiện tại & 
tương lai của ngành 
công nghiệp In” tại 

Trung tâm Triển lãm và 
Hội nghị Sài Gòn (SECC)

Kết nối giao thương 
B2B Doanh nghiệp Hàn 

Quốc - Việt Nam tại 
TP.HCM

Từ 2 - 3/5/2019

Ngày 07/5/2019 Ngày 09/5/2019

Ngày 23/05/2019

CHÍNH SÁCH MỚI tháng 6/2019

Cơ quan
 ban hành

Số 
Quyết định

Nội dung
Ngày có
hiệu lực

Thủ tướng 
Chính phủ

18/2019/QĐ-
TTg

Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã 
qua sử dụng, đưa ra một số tiêu chí nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị 
đã qua sử dụng như sau: 
- Tuổi thiết bị không quá 10 năm; riêng một số loại máy móc, thiết bị lĩnh 
vực cơ khí, sản xuất, chế biến gỗ, sản xuất giấy và bột giấy cho phép có 
tuổi không quá 15 - 20 năm.
- Máy móc, thiết bị phải được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy 
chuẩn Việt Nam về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
- Đặc biệt không cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền 
công nghệ đã qua sử dụng trong các trường hợp các nước xuất khẩu đã 
loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường...

15/6/2019

Chính phủ
Nghị định 
số 39/2019/
NĐ-CP

Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa vay vốn trực tiếp khi đáp ứng 04 điều kiện sau:
- Đáp ứng quy định tại Điều 4 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
- Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, khai thác các loại tài 
sản trí tuệ hoặc công nghệ mới hoặc mô hình kinh doanh mới theo các 
quy định của pháp luật chuyên ngành;
- Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, 
kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án 
sản xuất, kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện;
- Đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định tại Nghị định 
này.
Doanh nghiệp được vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh 
doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, 
phương án.
Mức lãi suất cho vay trực tiếp đối với doanh nghiệp bằng 80% mức thấp 
nhất lãi suất cho vay thương mại.

01/7/2019

Chính phủ
Nghị định 
số 40/2019/
NĐ-CP

Chỉ có tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu được phép 
nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và phải đáp ứng các yêu cầu:
- Đáp ứng yêu cầu và trách nhiệm về bảo vệ môi trường;
- Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ TN&MT phê duyệt, 
trong đó có nội dung sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản 
xuất;
- Được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hoặc 
giấy phép xử lý chất thải nguy hại;
- Có giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu 
phế liệu.
Ngoài ra, phế liệu nhập khẩu chỉ được phép dỡ xuống cảng khi:
- Trường hợp nhận hàng trên Bản lược khai hàng hóa có giấy xác nhận đủ 
điều kiện môi trường trong nhập khẩu phế liệu còn hiệu lực và còn khối 
lượng phế liệu nhập khẩu;
- Trường hợp nhận hàng trên E-Manifest có văn bản đã xác nhận ký quỹ 
bảo đảm phế liệu nhập khẩu.

01/7/2019



TIN TỨC & SỰ KIỆN

76 77DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN
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