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Ngày đầu tiên của Tháng 8, không chỉ Trung Quốc mà hầu như các
quốc gia có liên quan đều bàng hoàng khi đọc dòng Twitter của
Tổng thống Mỹ Donald Trump, thông báo về việc sẽ áp mức thuế
10% đối với 300 tỷ USD hàng hóa và sản phẩm nhập khẩu Trung
Quốc từ ngày 01/9/2019, mặc cho các cuộc đàm phán giữa 2 quốc
gia vẫn đang được diễn ra. Như vậy, kể từ 01/9 trở đi, nếu không có
gì thay đổi, gần như toàn bộ hàng dệt may Trung Quốc xuất khẩu
đi Mỹ sẽ bị áp thuế bổ sung từ 10% đến 25%, và số tiền thuế nhập
khẩu hàng dệt may Trung Quốc phải chịu thêm sẽ là một con số
khổng lồ, khoảng 4,8 tỷ USD.
Và chỉ 1 tuần sau đó, Bộ tài chính Mỹ chính thức cáo buộc Trung
Quốc thao túng tiền tệ, khi đồng tiền của Trung Quốc hôm 05/8
được điều chỉnh vượt qua “làn ranh đỏ” 1 USD đổi 7 Nhân dân Tệ lần
đầu tiên trong vòng 11 năm.
Việc phá giá đồng tiền của Trung Quốc nói riêng và cuộc chiến giữa
2 quốc gia lớn nói chung đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành Dệt
May Việt Nam, đặc biệt là ngành Sợi. Trong các tháng cuối năm, các
doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần theo dõi sát thị trường để có
những quyết định sáng suốt, đảm bảo đơn hàng và chăm lo tốt cho
đời sống người lao động.
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NĂNG SUẤT TĂNG, NHƯNG NHU
CẦU LAO ĐỘNG CHƯA GIẢM
Theo nghiên cứu này của ILO sẽ có
khoảng 1,7 triệu lao động dệt may
nói riêng và khoảng 3 triệu lao động
trong ngành công nghiệp nhẹ như
dệt may, da giày nói chung có nguy
cơ bị mất việc và khi đó chúng ta phải
đối mặt với một cuộc khủng hoảng
kinh tế-xã hội thực sự. Tuy nhiên thực
tế nhận diện tác động của CMCN 4.0
sau 3 năm và các bước đi để tiếp cận
công nghiệp 4.0 với ngành dệt may,
khả năng 85% lao động dệt may bị
ảnh hưởng là chưa có khả năng xảy ra
trong thập kỷ tới.
Năm 2018, ngành
dệt may Việt Nam
đứng thứ 2 thế giới
về quy mô xuất khẩu,
kim ngạch xuất khẩu
(KNXK) đạt trên 36 tỷ
USD, chỉ sau Trung
Quốc và ngang Ấn
Độ và đứng thứ 4 về
quy mô sản xuất dệt
may toàn cầu nhờ tận
dụng lợi thế lao động
dồi dào, có kỹ năng và
tay nghề cùng vị trí địa
lý thuận lợi để thu hút
đầu tư nước ngoài.

Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG - TGĐ Vinatex

DỰ BÁO 85% LAO ĐỘNG
DỆT MAY MẤT VIỆC DO
CMCN 4.0 SẼ KHÔNG XẢY
RA TRONG THẬP KỶ TỚI
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Việt Nam có quan hệ thương mại
quy mô lớn với cả Trung Quốc và Mỹ.
Trước tình hình đó, việc tìm giải pháp
giúp tăng năng suất lao động trong
khi số lượng lao động không tăng
thông qua việc tận dụng công nghệ
trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 đang
diễn ra là hết sức cần thiết.

Rào cản về mức vốn đầu tư chỉ cao
hơn 35% nhưng về lâu dài doanh
nghiệp sẽ thu hồi được vốn đầu tư
thông qua giảm chi phí lao động (chi
phí tiền lương) bù lại phần tăng khấu
hao. Chính vì vậy đầu tư cho ngành sợi
sẽ ưu tiên chọn công nghệ mới.

2

Nhóm dệt nhuộm chỉ giảm
khoảng 30% lao động nhưng
giảm sử dụng nước, tiêu hao
năng lượng lên tới 50% và đặc biệt là
trong ngành nhuộm áp dụng liên kết
Từ thực tiễn các mô hình công nghệ dữ liệu toàn cầu giữa các nhà sản xuất
đã triển khai tại các nhà máy ở Việt với người sử dụng (người sản xuất ra
Nam và các công nghệ tương lai quần áo). Dữ liệu liên kết này giúp
cho ngành dệt may được giới thiệu người mua hàng biết đơn hàng của
mình đang được
làm ở đâu, kiểm soát
được chất lượng và
Cách đây 3 năm, vào tháng 7 năm
tiến độ trực tuyến
của sợi và vải của
2016, Tổ chức Lao động quốc
mình đem nhuộm.
tế - ILO đưa ra dự báo 85% lao
Đối với ngành dệt,
công nghệ mới
động trong ngành dệt may của
giúp tăng năng suất
Việt Nam sẽ bị máy móc công
2,5 lần nhưng việc
sử dụng dữ liệu liên
nghệ của cuộc cách mạng công
kết trong chuỗi giữa
nghiệp 4.0 thay thế.
người mua hàng và
nhà cung cấp (kết
quả sản xuất được
Nhưng qua thực tế, nội dung gây
kết nối icloud với
tất cả những người
chấn động của dự báo này chưa
mua hàng) cũng tạo
ảnh hưởng ngay.
ra thách thức cho
những người đứng
ngoài chuỗi.

Tuy nhiên trong thời
gian tới ngành Dệt
may Việt Nam sẽ phải
đối mặt với nhiều
thách thức: lợi thế về lao động dồi
dào và chi phí lao động thấp sẽ không
còn. Đến giai đoạn 2030, Việt Nam sẽ
qua thời kỳ dân số vàng. Chi phí tiền
lương bình quân khoảng 2.739 USD/
lao động/năm, cao gấp đôi so với
Pakistan, Bangladesh, Myanmar và
còn tiếp tục tăng, năm 2020 lương
tối thiểu tăng thêm 5,5% và Việt Nam
là quốc gia có tốc độ tăng lương cao
nhất trong 10 năm qua, chỉ sau Trung
Quốc xét trong nhóm quốc gia nhiều
lao động, hướng tới xuất khẩu.
Ngoài ra cuộc chiến thương mại Mỹ
- Trung cũng tạo ra áp lực nhất định,
đặt trong bối cảnh ngành dệt may

CẦN NHẬN DIỆN ĐÚNG KHU
VỰC CÔNG NGHỆ CÓ THỂ THAY
THẾ CON NGƯỜI

tại Triển lãm dệt may ITMA các năm
2015 và tháng 6/2019 vừa qua (ITMA
là triển lãm kỹ thuật, công nghệ dệt
may lớn nhất thế giới, được tổ chức
4 năm một lần, trưng bày triển lãm
các công nghệ dệt may mới nhất,
trong 5 năm tới mới đưa vào thương
mại hóa), thấy được những thay đổi
chính về công nghệ áp dụng trong
ngành dệt may như sau:

1

Nhóm sợi hiện nay công nghệ
mới giảm 70% lao động, các nhà
máy ứng dụng mô hình công
nghệ mới đã có ở Việt Nam. Nếu trước
đây để sản xuất 1 vạn cọc sợi cần 100
người thì bây giờ chỉ cần 25-30 người.

Ngành nhuộm trước phụ thuộc vào
tay nghề của kỹ sư thì nay với sử dụng
dữ liệu lớn (big data) chuyển giữa các
nước sang nhau, có thể sử dụng công
thức nhuộm của Pháp, Đức ngay tại
Việt Nam mà không phụ thuộc vào
tay nghề kỹ sư, độ chính xác ngay từ
đầu rất cao, đạt đến 95% màu cần
nhuộm, giúp giảm giá thành.
Trong ngành dệt may, chỉ 5% lao động
ngành dệt may nằm trong ngành sợi,
dệt, nhuộm. Giả sử 50% lao động của
nhóm này bị ảnh hưởng bởi CMCN 4.0
thì thực tế chỉ 2,5% lao động ngành
dệt may (nằm trong ngành sợi, dệt,
nhuộm) bị ảnh hưởng.
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Đối với ngành may (đang có
95% lao động toàn ngành ở
nhóm này), hiện tại chưa có
mô hình nhà máy nào hoàn toàn rô-bốt,
rô-bốt chỉ làm được những mẫu mã
không thay đổi còn nếu mẫu mã thay
đổi phải lập trình lại. Trong khi xu thế
hàng thời trang thế giới, mẫu mã thay
đổi liên tục nên rô-bốt không thể đáp
ứng. Trong 78 công đoạn sản xuất
quần áo, rô-bốt hóa chỉ làm được 8
công đoạn – là các công đoạn khó,
phức tạp trước đây phụ thuộc vào tay
nghề người thợ như tra vai, tra cổ để
giảm sự phụ thuộc vào tay nghề công
nhân và tăng sự đồng đều về chất
lượng của các sản phẩm. Các khâu liên
quan đến thời trang trên sản phẩm đó
thì rô-bốt không thay thế được.
Hiện nay rô-bốt không làm được:
các sản phẩm vải thời trang mềm,
trơn trượt; các sản phẩm 2-3 lớp như
veston, jacket.
Kế tiếp là công nghệ in 3D được mô
tả là thay thế thợ may nhưng đến thời
điểm hiện tại in 3D chỉ thực hiện được
trên chất liệu có nguồn gốc nhân tạo
(nhựa), không in được trên các chất
liệu có nguồn gốc tự nhiên như bông,
len, đay. Trong khi bông và polyester
được sử dụng đến 95% trong sản
xuất hàng thời trang trên thế giới.
Chính vì vậy, những dự báo rô-bốt có
thể thay thế lao động có thể diễn ra
trong ngành sợi, dệt nhưng ngành
thời trang may mặc với 95% lao động
chưa thể thay thế được.
Tại triển lãm ITMA 2019 vừa rồi cũng
chưa xuất hiện mô hình nào có thể
thương mại hóa trong 5 năm tới mà
sử dụng hoàn toàn rô-bốt. Trong
khoảng 10 năm tới, có thể khẳng
định chưa có nhà máy may nào vận
hành bằng rô-bốt 100%.
Việc tăng năng suất và tự động hóa
các khâu khó trong sản xuất chỉ làm
giảm nhu cầu về lao động giản đơn
trong ngành may khoảng 15%, giảm
ở khâu trải vải (trải bằng máy, cắt
bằng lazer, định vị trên máy tính),
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thống quản trị thông minh; (ii) Máy
móc thiết bị thông minh; (iii) Quản lý
chuỗi cung ứng dựa trên nền tảng dữ
liệu; (iv) Người lao động; (v) Hoạt động
nghiên cứu và phát triển (R&D).
Nếu xét trên thang điểm 5 về độ sẵn
sàng và mức độ công nghệ phù hợp
nhất với CMCN 4.0 thì các doanh
nghiệp dệt may Việt Nam được khảo
sát hiện chỉ ở mức điểm trung bình
2.59 trên thang điểm 5 của khảo sát,
trong đó nhóm ngành sợi có mức độ
hiện đại hoá cao nhất 3.02; ngành
may 2.85; ngành dệt đang ở mức
thấp nhất với 2.05 điểm.

Từ thực tiễn kiểm chứng
có thể khẳng định 85% lao
động dệt may mất việc sẽ
không xảy ra trong 10 năm
tới, chỉ ảnh hưởng 15% lực
lượng lao động tại doanh
nghiệp và khoảng 20%
lao động phải dạy lại nghề
để hình thành đội ngũ kỹ
thuật cao đảm nhiệm quản
trị thiết bị, quản trị công
nghệ, quản trị khách hàng
nhưng đồng thời CMCN
4.0 cũng tạo thêm 20%
số lượng công việc mới về
thiết kế, merchandise, xử
lý mẫu kỹ thuật cho thiết
kế thời trang mới, chưa
kể ngành dệt may được
dự báo vẫn tiếp tục tăng
trưởng trong 5 – 10 năm tới
kéo theo nhu cầu lao động
vẫn tiếp tục tăng. Tổng thể
về cơ bản vẫn còn dư địa
cho phát triển về lao động
trong ngành dệt may.

đóng gói tự động. Tuy nhiên công
nhân trên chuyền may chưa giảm.
CMCN 4.0 TẠO NHU CẦU VIỆC
LÀM MỚI TRƯỚC ĐÂY CHƯA CÓ
Phát sinh nghề mới: trước nay thời
trang ta chỉ hiểu có 4 mùa xuân, hạ,
thu, đông còn nay nâng lên 52 mùa,
mỗi tuần là một bộ sưu tập. Dẫn
đến nhu cầu về người làm thiết kế
mỹ thuật, người làm hàng mẫu và
chào mẫu tăng 15 lần so với trước
đây. Trước đây một phòng kỹ thuật
khoảng 6-7 người là đủ, giờ các
trung tâm kỹ thuật của các doanh
nghiệp may phải 100 người trở lên
mới đáp ứng được nhu cầu về thời

Điểm nghẽn khó nhất của các doanh
nghiệp dệt may Việt Nam là chi phí
cho R&D rất thấp, gần như không
có do tỷ suất lợi nhuận thấp, tích lũy
quy mô còn nhỏ và phải xuất phát từ
chính sách của Chính phủ ví dụ như
Trung Quốc trong kế hoạch 5 năm lần
thứ 13 (giai đoạn 2016-2020) tăng chi
cho nghiên cứu R&D từ 0,6% lên 1%
doanh thu ngành dệt may (khoảng
5-6 tỷ USD/năm).
CHÍNH PHỦ CẦN HÀNH ĐỘNG
CỤ THỂ

trang. Xuất hiện nhu cầu về công
nhân kỹ thuật bảo trì ở trình độ điện
tử, cơ điện tử cao và có khả năng liên
kết dữ liệu giữa các doanh nghiệp ở
trong nước với nhau, giữa các doanh
nghiệp ở các nước với nhau (cán bộ
làm merchandise).

phận lao động thậm chí còn được
máy móc hỗ trợ giúp công việc đơn
giản hơn trước kia, chỉ cần tuân thủ
kỷ luật lao động tốt sẽ có hiệu quả.

Ở Việt Nam cũng đã áp dụng trí tuệ
nhân tạo trong nhà máy sợi, nhuộm
để phát hiện lỗi sai trên sản phẩm và
gợi ý sửa lỗi.

Trong khuôn khổ của Đề tài độc lập
cấp Nhà nước: “Nghiên cứu, đánh giá
tác động của cuộc Cách mạng công
nghiệp lần thứ 4 đối với ngành dệt
may Việt Nam nhằm đề xuất định
hướng chiến lược, chính sách và
các giải pháp phát triển trong giai
đoạn 2019 - 2030” được Bộ Khoa học
và Công nghệ giao cho Tập đoàn
Dệt may thực hiện, dự kiến sẽ hoàn

Áp dụng công nghệ 4.0 không đồng
nghĩa phải đào tạo lại hết toàn bộ lực
lượng lao động, chỉ một bộ phận kỹ
sư chiếm khoảng 20% cần phải đào
tạo lên trình độ cao hơn, còn một bộ

DOANH NGHIỆP DỆT MAY VIỆT NAM
ĐANG Ở ĐÂU TRONG CMCN 4.0?

thành vào tháng 11 năm 2019, Tập
đoàn Dệt may Việt Nam đã tổ chức
cuộc khảo sát đối với hơn 300 doanh
nghiệp dệt may trên khắp cả nước.
Các doanh nghiệp được khảo sát
chia thành 4 nhóm ngành: doanh
nghiệp sợi chiếm 28.5%; doanh nghiệp
dệt chiếm 15.4%, doanh nghiệp
nhuộm 18.7% và 37.4% là các doanh
nghiệp may.
Nhóm khảo sát đã tham khảo phương
pháp VDMA của Hiệp hội Kỹ thuật Cơ khí
của Đức (Verband Deutscher Maschinen
- und Anlagenbau – VDMA), có sự
điều chỉnh cho phù hợp hơn với tình
hình thực tế tại Việt Nam, tập trung
phân tích dựa trên các yếu tố: (i) Hệ

Trước hết trong Quy hoạch tổng thể
phát triển công nghiệp của Việt Nam
đến năm 2030, Chính phủ cần xác
định rõ ngành dệt may sẽ phát triển
đến quy mô nào. Trong Chiến lược
phát triển cho ngành công nghiệp
dệt may cần phân tích kỹ chính sách
của các quốc gia cạnh tranh để ta có
chính sách phù hợp.
Ngoài việc cải cách thủ tục hành
chính, cắt giảm các điều kiện kinh
doanh không phù hợp, Chính phủ
cần có chính sách khuyến khích đổi
mới công nghệ, hiện tại việc đầu
tư công nghệ mới tiết kiệm năng
lượng, bảo vệ môi trường đòi hỏi
vốn lớn nên phải có hỗ trợ giúp nhà
đầu tư có thể cạnh tranh được với
các nhà sản xuất sử dụng công nghệ
cũ, lạc hậu, thậm chí đã hết khấu
hao, bán phá giá

.
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CÓ NÊN
NỘI ĐỊA HÓA TỐI ĐA
BẰNG MỌI GIÁ?
Ông CAO HỮU HIẾU - Giám đốc điều hành Vinatex

Thời gian qua, nhất là
từ khi CPTPP có hiệu
lực, đã dấy lên một
luồng ý kiến thúc đẩy
ngành DMVN phải
nội địa hóa tối đa, lo
ngại rằng ngành sẽ
khó tăng trưởng khi
lợi thế về nhân công
giá rẻ không còn…
Vậy, nội địa hóa tối
đa ngay lúc này có
phải là bước đi phù
hợp cho phát triển
bền vững?
Bài: MAI KHANH (Thực hiện)
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PV Tạp chí Dệt May & Thời trang Việt
Nam có cuộc trao đổi về vấn đề nêu
trên với ông Cao Hữu Hiếu – Giám
đốc điều hành Vinatex.
Thưa ông, liệu CPTPP có là cú hích
đủ mạnh để DMVN bứt lên thoát
kiếp gia công?
CPTPP là một động lực phù hợp cho
ngành DMVN phát triển sản xuất
nguyên phụ liệu. Tuy nhiên, thực
tế số lượng nhập khẩu từ các nước
trong khối CPTPP không có Mỹ, chỉ
chiếm tỷ lệ khoảng 14,5% trên tổng
số xuất khẩu của toàn Ngành năm
2018. Nhiều báo chí hiện nay hay hỏi,
tại sao DMVN không đầu tư mạnh
và nhanh vào các khâu có giá trị gia
tăng khác để tối đa lợi nhuận?
Quả thực đó là câu hỏi hay, nhưng
khó. Và có thực mới vực được đạo.
DMVN chưa thể lập tức đầu tư nhanh
và mạnh vào khâu dệt, nhuộm hoàn
tất, marketing, phân phối... những
khâu mang lại lợi nhuận cao nhưng
đòi hỏi tỷ suất đầu tư rất cao, cùng

với nguồn nhân lực có trình độ cao
đáp ứng, cũng như phải tính toán
cho ra lời giải về quy mô, khi bên
cạnh là nước láng giềng Trung Quốc,
với quy mô sản xuất lớn gấp hơn 50
lần chúng ta, đương nhiên giá cả
cũng cạnh tranh hơn nhiều lần. Hiện
nguồn lực về tài chính, nhân sự, thị
trường của ta đều chưa đủ để đầu tư
sản xuất toàn bộ nguyên liệu cho khu
vực CPTPP.
DMVN cần phải đi thăng bằng trên
dây, nghĩa là vừa cân đối bài toán
phát triển bền vững, và đáp ứng theo
lộ trình có tính toán về lợi thế, các
quy tắc xuất xứ của CPTPP. Không thể
vội vã đầu tư dàn trải, dẫn đến mất
thăng bằng và lộn nhào.
Trên thực tế, hiện nay quy mô sản
xuất vải của Việt Nam đạt cỡ 2 tỷ mét/
năm. Trong khi quy mô sản xuất của
Trung Quốc lên tới gần 90 tỷ mét/
năm 2017. Để đáp ứng quy tắc xuất
xứ, giả định chúng ta tăng quy mô
sản xuất lên 8 tỷ mét/năm, cũng chỉ
xấp xỉ bằng 8% quy mô sản xuất của

Trung Quốc. Hẳn nhiên giá vải ta sản
xuất ra sẽ có giá cao hơn ít nhất 30%
so với giá vải của Trung Quốc, vậy
thì các nước khu vực CPTPP liệu có
chấp nhận? Để được hưởng khoảng
chừng 18% giảm thuế, mà ta mua vải
do chính mình sản xuất ra cao hơn
30% so với vải Trung Quốc, rõ ràng
lại là vấn đề cho cân bằng thu - chi,
khó có lợi nhuận. Chưa kể việc với
8 tỷ mét vải đó, lại là những loại vải
rất khác nhau, phải chia ra sản xuất ở
100 nhà máy khác nhau chẳng hạn, sẽ
càng khó khăn cho khâu cung ứng, và
giá thành càng khó cạnh tranh với vải
Trung Quốc. Việc quản trị chuỗi cung
ứng cũng phức tạp hơn khi phải dàn
sản xuất ra như vậy với lượng hàng
rất nhỏ.
Như vậy có nghĩa là chưa đến lúc
Ngành DMVN tăng tối đa tỷ lệ nội
địa hóa bằng mọi giá?
Chúng tôi không nhắm tới mục tiêu
phải nội địa hóa tối đa bằng mọi giá.
Điều này có vẻ mâu thuẫn với mục
tiêu gia nhập chuỗi cung ứng toàn
cầu. Hãy nhìn nhận một thực tế rằng,
Trung Quốc hiện nay vẫn cung ứng
57% thị trường dệt may toàn cầu,
chúng ta hãy nên tham gia sâu hơn
vào chuỗi cung ứng này, bằng năng
lực phù hợp nhất của mình, bằng thế

mạnh của mình, trong khi tiếp tục
đầu tư mới một cách thận trọng.
Ông có thể cho biết tiêu chí đầu tư
thận trọng vào chuỗi cung ứng của
các doanh nghiệp tiêu biểu trong
Tập đoàn?
Chúng tôi đang xây những điển hình
trong đầu tư, ví như Công ty CP Quốc
Tế Phong Phú (PPJ), làm theo phương
pháp ODM. Họ có Trung tâm nghiên
cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm
kỹ thuật cao đặt tại 940 Quốc lộ 1A,
phường Linh Trung, (Quận Thủ Đức,
HCM) hiện đang ứng dụng công
nghệ xanh bền vững như laser, Eflow,
Ozone, SmartLab, robot tự động vào
quy trình sản xuất làm tăng năng
suất lao động. Nếu như trước đây
xử lý phun PP một chiếc quần jean
bằng tay, nay khi sử dụng robot cho
khâu này thì công suất của robot
nhanh gấp 20 lần so với người lao
động thủ công, với việc ứng dụng
kỹ thuật Laser thì năng suất cũng
nhanh gấp 20 lần so với việc thực
hiện thủ công bằng tay. Đặc biệt, với
hệ thống công cụ này, việc sản xuất
không gây độc hại tới môi trường
cũng như ảnh hưởng tới sức khỏe
con người. Tự động hóa đặc biệt bắt
đầu từ khâu thiết kế sản phẩm, đó
cũng là xu hướng mà ngành Dệt May

cần hướng đến đầu tư vào khâu thiết
kế, phát triển sản phẩm và kỹ thuật
cao. Trung tâm này đầu tư các thiết bị
máy móc hiện đại tiếp cận xu hướng
thời trang, công nghệ tự động, đầu
tư robot hiện đại bậc nhất phục vụ
cho khâu phát triển sản phẩm, ứng
dụng rộng rãi các công nghệ Wash
tiên tiến: công nghệ wash Ozone,
công nghệ 3D toàn thân, công nghệ
Ép nhũ Foil lên sản phẩm Jeans, công
nghệ Coating, công nghệ Laser, công
nghệ Eflow…
Hẳn rằng tỷ suất đầu tư cho dự án
là rất lớn, thưa ông?
Đúng vậy, ví dụ trung bình đầu tư cho
một chỗ ngồi làm việc ở nhà máy có
thiết bị bình thường là 80 triệu đồng,
thì ở nhà máy công nghệ cao như
trung tâm Linh Trung của PPJ, chi phí
là khoảng 800 triệu đồng. Như vậy,
tính chi phí đầu tư cho một dự án
công nghệ cao với 300 người làm việc,
đã lên tới 200 tỷ đồng. Cái được của
việc đầu tư các dự án công nghệ cao
trong dệt may, đó là mang lại giá trị gia
tăng cao, và bài toán khấu hao được
giải quyết tốt. Từ những mô hình như
PPJ, chúng tôi theo lộ trình phù hợp sẽ
nhân rộng dần ra các dự án khác.
Xin cảm ơn ông!
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Ý KIẾN
CHUYÊN GIA
Thứ trưởng Bộ Công Thương
Hoàng Quốc Vượng:

EU là một trong những đối tác kinh tế,
thương mại và đầu tư hàng đầu của
Việt Nam

Thứ trưởng
Bộ Công Thương
Trần Quốc Khánh:

Địa phương sẽ dành quỹ
đất như thế nào cho các
nhà máy dệt
Hiện nay, Việt Nam đã xuất siêu
sợi sang Trung Quốc, chứ không
bị phụ thuộc về sợi. Khi đã có
sợi rồi, nếu đầu tư vào ngành
Dệt nữa thì sẽ sản xuất ra vải,
đáp ứng quy tắc xuất xứ khi vào
EU. Với quy mô thị trường hơn
200 tỷ USD của EU, thì việc Việt
Nam được tiếp cận với thuế
0% sẽ tạo động lực lớn cho
các doanh nghiệp, kể cả doanh
nghiệp Việt Nam và doanh
nghiệp FDI sản xuất vải. Vấn
đề là các địa phương sẽ dành
quỹ đất như thế nào cho các
nhà máy dệt, xử lý bài toán môi
trường ra sao, khi chấp nhận
đầu tư vào dệt.
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Việc tận dụng hết ưu đãi từ EVFTA đòi hỏi sự nỗ
lực và hợp tác nhiều bên từ cấp cao nhất là Chính
phủ, hiệp hội, doanh nghiệp và đặc biệt là tư vấn
quý giá của các chuyên gia kinh tế, thương mại.
Trong vòng 18 năm Việt Nam và EU thiết lập quan
hệ ngoại giao, giá trị thương mại hai chiều đã tăng
hơn 13 lần, từ khoảng 4,1 tỉ USD vào năm 2000 lên
55,84 tỉ USD vào năm 2018. Trong đó, xuất khẩu
hàng hóa của Việt Nam sang EU đạt gần 41,9 tỉ USD
và nhập khẩu từ EU đạt hơn 13,9 tỉ USD. Đồng thời
về đầu tư trực tiếp, đến hết 6 tháng năm nay, EU có
27 nước và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với
3.205 dự án và tổng vốn đầu tư đạt 53,1 tỉ USD. Tôi
cho rằng với kết quả này, rõ ràng EU là một trong
những đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư hàng
đầu của Việt Nam.

Ông Ngô Chung Khanh,
Phó Vụ trưởng Vụ Đa biên
(Bộ Công Thương):

Các đối thủ trong khu vực sẽ không ngồi
yên cho chúng ta hưởng lợi từ EU
Các hiệp định đời mới như CPTPP, EVFTA với Việt
Nam giống như nhiều “thang thuốc bổ” đến cùng
một lúc. Nếu cơ thể khỏe thì hấp thụ tốt, nhưng
nếu cơ thể không đảm bảo, mà hấp thu nhiều
thuốc bổ sẽ lợi bất cập hại. Dù các đối thủ trong
khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, …
chưa ký được hiệp định với đối tác lớn như EU
nhưng không có nghĩa là họ “ngồi yên” cho chúng
ta hưởng lợi từ EU

Ông Vũ Đức Giang
Chủ tịch Vitas:

Doanh nghiệp đang nỗ
lực gia tăng đầu tư, liên
kết đầu tư mở rộng để
được hưởng mức thuế 0%
Chỉ có tuân thủ quy tắc xuất
xứ nghiêm ngặt, quản lý tốt
việc tận dụng xuất xứ, hàng
Việt Nam mới có cơ hội lớn tại
thị trường EVFTA. Ngoài việc
đáp ứng được mẫu mã các thị
trường lớn đưa ra, vấn đề chủ
động nguồn nguyên liệu để
đáp ứng tiêu chí về quy tắc
xuất xứ là rất quan trọng. Hiện
khó khăn của doanh nghiệp
dệt may phải đối mặt vẫn là
yêu cầu về quy tắc xuất xứ.
Hàng dệt may Việt Nam vào
EU phải sử dụng vải được sản
xuất tại Việt Nam, việc cắt may
được thực hiện bởi doanh
nghiệp Việt hoặc doanh
nghiệp EU. Điều này gây khó
khăn cho doanh nghiệp dệt
may trong việc nhận ưu đãi,
do trong nước chưa chủ động
sản xuất sợi và vải. Nguồn
nguyên liệu này lâu nay doanh
nghiệp nhập khẩu từ các quốc
gia không thuộc khối EU. Tuy
nhiên, doanh nghiệp đang nỗ
lực để xoay chuyển vấn đề này
bằng gia tăng đầu tư, liên kết
đầu tư mở rộng… Mục đích
cuối cùng hưởng được mức
thuế 0% của hiệp định thương
mại đã được ký kết.

Ông Thân Đức Việt
Tổng Giám đốc TCT May 10 - CTCP:

Khó mấy cũng phải làm, không thể thua
trên sân nhà
Để sản xuất ra sản phẩm 100% hàng Việt Nam với
giá phải chăng, có thể cạnh tranh được với hàng
ngoại nhập, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất
lượng thì phải mất một thời gian dài và rất khó
khăn. Tuy nhiên, để chinh phục thị trường Việt thì
khó mấy cũng phải làm, vì không thể thua trên
sân nhà.

Ông Nguyễn Xuân Dương
Chủ tịch HĐQT TCT May Hưng Yên,
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
Hưng Yên:

Liệu doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh
tranh được với chi phí nhân công cao
hơn 30% so với các nước trong khu vực
hay không?
Những chi phí liên quan đến lao động năm nào
cũng tăng; năng suất lao động, tay nghề lao động
mặc dù đã cải thiện nhưng chưa đáp ứng được kỳ
vọng. Cụ thể, nếu khi gia công một chiếc áo sơ mi
dài tay tại Bangladesh, Ấn Độ thì chi phí là 1,2 USD,
còn chi phí này khi gia công tại Việt Nam là 1,7 USD.
Như vậy là cao hơn 30% so với các nước trong khu
vực. Liệu doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh
được với chi phí nhân công cao hơn 30% so với các
nước trong khu vực hay không?
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GÓC NHÌN

TIN TỨC & SỰ KIỆN

CHÍNH SÁCH MỚI tháng 8/2019
Ông Nam Seung II - Giám
đốc Nghiên cứu về kinh
doanh thời trang thuộc
Tập đoàn E-Land:

Ông Vũ Thành Công
Giám đốc Marketing của
Công ty Cổ phần Dệt Bảo Minh:

Tự động hóa đóng vai trò rất quan trọng
trong điều hành doanh nghiệp

Cơ quan
ban hành

Số
Quyết định

Nội dung

Ngày có
hiệu lực

59/2019/
NĐ-CP

Nghị định 59 làm rõ các trường hợp được xác định là có xung đột lợi ích tại
Luật phòng, chống tham nhũng.
Cụ thể là khi có dấu hiệu rõ ràng cho rằng người có chức vụ, quyền hạn thuộc
hoặc sẽ thuộc một trong các trường hợp tại Điều 29 Nghị định 59; đơn cử như:
- Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan
đến công việc do mình giải quyết hoặc quản lý;
- Thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, CTCP,…
trừ trường hợp luật có quy định khác;
- Sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ, quyền hạn của mình để vụ
lợi hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- Bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con,…của mình giữ chức vụ quản lý về kế toán,
thủ quỹ, thủ kho,…trong cơ quan, đơn vị do mình là người đứng đầu;
- Can thiệp hoặc tác động không đúng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức,
cá nhân có thẩm quyền vì vụ lợi…

15/8/2019

55/2019/
NĐ-CP

Các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật với mức như sau:
- Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí, nhưng không quá 3
triệu đồng/năm;
- Doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 5
triệu đồng/năm;
- Doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 10% chi phí, nhưng không quá 10
triệu đồng/năm…
Nghị định này cũng đề ra việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời hạn tối đa 5 năm
kể từ ngày được phê duyệt. Các hoạt động của chương trình này bao gồm:
Cung cấp thông tin pháp luật trong và ngoài nước, pháp luật quốc tế,
cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên
quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa (nếu có);
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho người
làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và bồi dưỡng
kiến thức pháp luật cho mạng lưới tư vấn viên pháp luật;
Tư vấn pháp luật, bao gồm đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý
cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật khác phù hợp với
các quy định của pháp luật trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và
vừa và nguồn lực theo quy định.

16/8/2019

09/2019/TTBNV

Theo thông tư này, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp
hàng tháng sẽ tăng thêm 7,19% trên mức trợ cấp được hưởng tại thời
điểm tháng 6/2019 đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc.
Như vậy, mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/7/2019 = mức trợ cấp được
hưởng tại thời điểm tháng 6/2019 x 1,0719.

01/08/2019

09/2019/TTBYT

Theo đó, từ ngày 1/8/2019, sẽ có thêm ba trường hợp người có thẻ bảo
hiểm y tế được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bao gồm:
- Người có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và
có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6
tháng lương cơ sở (8,94 triệu đồng) (trừ trường hợp tự đi khám, chữa
bệnh không đúng tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi
trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở;
- Dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế không được cung cấp hoặc cung cấp không
chính xác thông tin thẻ bảo hiểm y tế;
- Người bệnh không xuất trình được thẻ bảo hiểm y tế trước khi ra viện,
chuyển viện trong ngày do cấp cứu, mất ý thức, tử vong hoặc bị mất thẻ
nhưng chưa được cấp lại.

01/08/2019

Yếu tố quan trọng nhất của
ngành thời trang là vải

Việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất
đã giúp doanh nghiệp giảm số lượng công nhân
trực tiếp và liên kết dữ liệu giữa các thiết bị sản xuất.
Đồng thời, nhờ có tự động hóa, doanh nghiệp có
thể dễ dàng kiểm soát hoạt động của toàn bộ nhà
máy, nhanh chóng phát hiện và xử lý các sự cố.

Bà Miriam Garcia Ferrer - Trưởng ban kinh
tế và thương mại, Phái đoàn Liên minh châu
Âu tại Việt Nam:

Trong ngành thời trang, vấn đề chất
lượng và tốc độ luôn được nhắc
đến, nhưng quan trọng hơn vẫn là
chất liệu. Thế nên, đầu tư cho chất
liệu là yếu tố quan trọng của ngành
nguyên phụ liệu may, cụ thể là vải.

Ông Kim Kwang Il, đại diện
của Clo Virtual:

Sẵn sàng chuyển giao công
nghệ này với sự hỗ trợ tích
cực nhất

EVFTA tạo nhiều cơ hội cho khu vực
doanh nghiệp nhỏ và vừa
EVFTA là cơ hội hợp tác giữa hai bên nhiều hơn và
bền vững hơn. Châu Âu hiện là thị trường thứ 2
về xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam và đứng thứ
5 đầu tư vào Việt Nam. Đặc biệt, các chuyên gia
thương mại đến từ châu Âu nhấn mạnh, EVFTA tạo
nhiều cơ hội cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và
vừa. Đây là lợi thế của doanh nghiệp Việt nhưng
cũng là thách thức. Doanh nghiệp Việt vừa và nhỏ
muốn tham gia vào chuỗi giá trị hàng hóa hưởng
lợi từ EVFTA phải chuẩn hóa quy trình sản xuất,
đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất, lao động, xuất xứ,
nguyên phụ liệu….

Chính phủ

Các nhà thiết kế có thể sử dụng
công nghệ 3D để thay thế công
việc thiết kế như đo lường và chọn
màu. Đồng thời, công nghệ 3D sẽ
giảm đáng kể thời gian cho thiết
kế và đáp ứng tất cả các yêu cầu về
kích thước, màu sắc và kiểu dáng.
Chúng tôi mong muốn tìm được
đối tác tại Việt Nam và chúng tôi
sẵn sàng chuyển giao công nghệ
này với sự hỗ trợ tích cực nhất.

Chính phủ

Bộ Nội vụ

Ông Florian J Beranek, Chuyên viên Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc
(UNIDO), thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EUROCHARM):

Cần tập trung cải thiện vị trí của
sản phẩm trong thị trường nội địa
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Yếu tố tiên quyết để các doanh nghiệp Việt Nam
có thể cạnh tranh được khi EVFTA được thông
qua là cần tập trung cải thiện vị trí của sản phẩm
trong thị trường nội địa trước khi nghĩ đến việc
xuất khẩu ra quốc tế

Bộ Y tế
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BỨC TRANH KINH TẾ
CÒN U ÁM

đối với mục tiêu tăng trưởng xuất
khẩu của các nước này. Mặc dù nhu
cầu đối với hàng hóa công nghiệp
nhìn chung đã giảm, nhưng giá bán
phần nào đã được phục hồi nhờ thắt
chặt các điều kiện cung ứng. Đà tăng
trưởng của các nước này vẫn còn suy
yếu do sự trì trệ của thương mại toàn
cầu và bất định chính sách ở các nền
kinh tế chủ đạo, dù đã có chút khởi
sắc nhờ môi trường tài chính bên
ngoài được cải thiện.

Báo cáo bán niên mang tên Triển
vọng Kinh tế toàn cầu (Global
Economic Prospects) của Ngân
hàng thế giới (World Bank - WB)
cho biết, nền kinh tế thế giới
có thể chỉ đạt mức tăng trưởng
2,6% trong năm 2019, thấp hơn
0,3 điểm so với dự báo mà WB đã
đưa ra hồi tháng 1.

Tăng trưởng toàn cầu đã bị hạ xuống
mức 2,6%, thấp hơn 0,3 điểm so với
dự báo mà Ngân hàng Thế giới đã
đưa ra vào tháng 1. Điều này phản
ánh sự suy yếu trên diện rộng, bao
gồm sụt giảm trong lĩnh vực đầu tư,
trong bối cảnh căng thẳng thương
mại leo thang vào nửa đầu năm 2019.
Chỉ số tăng trưởng 2,6% nói trên thấp
hơn mức tăng trưởng toàn cầu trong

Báo cáo cũng nhận định tình
trạng rủi ro gia tăng, bao gồm
căng thẳng thương mại tiếp tục
leo thang dẫn đến suy thoái ở
các nền kinh tế lớn, và rối loạn
tài chính ở các nền kinh tế đang
phát triển và mới nổi.
Bài: MẠC DUNG
(Lược dịch từ Báo cáo của World Bank)

TRIỂN VỌNG TOÀN CẦU
Hoạt động kinh tế toàn cầu tiếp tục
chững lại trong những tháng đầu
năm 2019, với những dấu hiệu suy
yếu rõ rệt trong lĩnh vực thương mại
và sản xuất.

Hơn nữa, tăng trưởng đầu tư ở các
nước đang phát triển vẫn còn khá
yếu. Nguyên do gồm có mức nợ quá
cao, không gian tài khóa hạn hẹp,
định hướng chính sách chưa rõ ràng
và môi trường kinh doanh không
phù hợp. Sự sụt giảm trong đầu tư sẽ
ảnh hưởng xấu đến viễn cảnh tăng
trưởng của các quốc gia này, khiến
cho việc đạt được các Mục tiêu Phát
triển Bền vững càng thêm khó khăn.

Nguồn ảnh: researchleap.com

Sự bất định về chính sách ngày càng
gia tăng, căng thẳng thương mại
leo thang giữa các nền kinh tế lớn,
đi cùng với sự suy giảm lòng tin và
giảm tốc trong đầu tư toàn cầu. Hoạt
động ở các nền kinh tế phát triển, đặc

biệt là khu vực đồng tiền chung châu
Âu, cũng như ở một vài nước đang
phát triển và mới nổi tiêu biểu đều
yếu hơn so với dự báo trước đó. Các
chỉ số cập nhật gần đây cho thấy giai
đoạn yếu kém này có thể được chấm
dứt, tuy nhiên hoạt động kinh tế toàn
cầu vẫn tiếp tục trì trệ.
Trong bối cảnh lạm phát toàn cầu
ở mức thấp và suy giảm triển vọng
tăng trưởng, có rất ít khả năng Cục
Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và các ngân
hàng trung ương lớn sẽ thắt chặt
chính sách tiền tệ trong thời gian
tới. Điều này giúp cho môi trường
tài chính toàn cầu bớt căng thẳng và
phục hồi dòng vốn ở các nước đang
phát triển và mới nổi. Tuy vậy, nhu
cầu bên ngoài yếu đi là một trở ngại
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vào những áp lực tài chính được dự
đoán sẽ giảm nhẹ và môi trường tài
chính toàn cầu ổn định hơn dự kiến
trước đó, với giả định giá cả hàng hóa
bình ổn và không có thêm những rào
cản thương mại nghiêm trọng giữa
các nền kinh tế lớn. Mặc dù vậy, tăng
trưởng bình quân đầu người ở phần
lớn các quốc gia đang phát triển và
mới nổi vẫn không đủ để thu hẹp
khoảng cách với các nước phát triển.

giai đoạn suy thoái 2015-2016, và
thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng
tài chính toàn cầu. Sau giai đoạn suy
giảm này, tăng trưởng toàn cầu được
dự báo sẽ nhích lên mức 2,7% vào
năm 2020 và 2,8% năm 2021.
Tăng trưởng ở các nước đang phát
triển và mới nổi dự báo sẽ tăng nhẹ,
từ 4% năm 2019 (thấp hơn 0,3% so với
dự báo trước đó) lên mức 4,6% trong
năm 2020-2021. Sự hồi phục này nhờ

Tâm lý thị trường tài chính bị suy yếu
có thể dẫn đến chi phí bảo hiểm rủi
ro tăng đột biến, đồng thời bị khuếch
đại bởi mức nợ tăng cao, khu vực doanh nghiệp dễ tổn thương và áp lực
tái cấp vốn gia tăng tại các nước đang
phát triển và mới nổi. Nguy cơ giảm
tốc mạnh hơn dự kiến ở các nền kinh
tế lớn như khu vực đồng Euro, Hoa Kỳ
hoặc Trung Quốc sẽ khiến cho mức
tăng trưởng toàn cầu và tăng trưởng
ở các nước đang phát triển giảm đi
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diện rộng sau cuộc khủng hoảng
tài chính toàn cầu, mặc dù đã có sự
phục hồi nhẹ trong giai đoạn từ năm
2016 đến 2018. Tăng trưởng đầu tư
ở các nước này được dự đoán sẽ bị
kìm hãm bởi sự suy yếu chung của
tăng trưởng toàn cầu, không gian tài
khóa hạn hẹp trong bối cảnh mức nợ
tăng cao và các hạn chế về cơ cấu.
Có quan ngại rằng điều này sẽ làm
giảm tốc độ tăng trưởng tiềm năng
và khiến cho việc đạt được các mục
tiêu tăng trưởng bền vững càng khó
thực hiện.

Nguồn ảnh: www.scmp.com

đáng kể. Trong khi đó, biến đổi khí
hậu vẫn là mối lo ngại đối với các
quốc gia này.
Việc điều tiết hoạt động kinh tế toàn
cầu và giảm thiểu rủi ro đặt ra yêu cầu
cấp thiết về củng cố bộ đệm chính
sách và khả năng phục hồi trước
những biến động tiêu cực có thể xảy
ra, nhằm làm tươi sáng hơn viễn cảnh
tăng trưởng cả ngắn và dài hạn.
Trong bối cảnh triển vọng tăng
trưởng mờ nhạt, điểm sáng từ việc
thực thi cải cách cơ cấu đã giúp cải
thiện môi trường kinh doanh và
khuyến khích tạo việc làm. Công
cuộc nâng cao hiệu quả khu vực kinh
tế nhà nước và thúc đẩy đầu tư khu
vực tư nhân sẽ là chìa khóa để đáp
ứng các nhu cầu về cơ sở hạ tầng:
điện, nước sạch, giao thông, chống
biến đổi khí hậu. Ước tính đến năm
2030, chi phí cần thiết để đạt tới Mục
tiêu Phát triển Bền vững trong các
lĩnh vực này rơi vào khoảng 4,5 đến
8,2% GDP của các nước đang phát
triển và mới nổi. Các biện pháp như
cải thiện khả năng tiếp cận nguồn
điện giá cả phải chăng và ổn định,
nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng
giao thông vận tải, đổi mới thể chế,…
có thể giúp mở ra những tiềm năng
tăng trưởng khổng lồ chưa được khai
thác và góp sức cho công cuộc xóa
đói giảm nghèo.
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Ngoài ra, nâng cao năng suất nông
nghiệp cũng giúp tạo thêm nhiều
cơ hội phát triển và tăng khả năng
chống chọi với thiên tai. Củng cố vai
trò của mạng lưới an sinh xã hội và
các chính sách thị trường lao động
linh hoạt là chìa khóa để quản trị rủi
ro và tăng cường khả năng tiếp cận
tới các việc làm hiệu quả.
Cuối cùng, trong bối cảnh tăng
trưởng suy yếu và rủi ro gia tăng, cả
những nền kinh tế tiên tiến và những
nước đang phát triển và mới nổi đều
cần chuẩn bị những động thái chính
sách phù hợp trong trường hợp suy
thoái toàn cầu diễn tiến nghiêm
trọng. Hợp tác quốc tế sẽ giúp nâng
cao hiệu quả của những bộ đệm
chính sách tài chính hiện có, trong đó
G20 và các tổ chức tiền tệ thế giới có
thể đóng vai trò chủ chốt trong việc
thúc đẩy sự hợp tác này.
NỢ CHÍNH PHỦ: KHÔNG BỮA ĂN
NÀO MIỄN PHÍ
Nợ chính phủ đã và đang tăng đáng
kể ở các quốc gia đang phát triển và
mới nổi, từ mức trung bình 15% GDP
vào năm 2007 lên mức 51% GDP năm
2018. Bối cảnh tỉ lệ lãi suất toàn cầu
ở mức thấp và tăng trưởng yếu có
thể làm giảm đi mối lo ngại về mức
nợ tăng cao. Trong thời điểm đầu
tư hạ nhiệt như hiện nay, các khoản

vay bổ sung của Chính phủ có thể
được xem như là một lựa chọn hấp
dẫn để tài trợ cho các sáng kiến thúc
đẩy tăng trưởng, như đầu tư cho con
người và tài sản hữu hình. Tuy nhiên,
bài học từ lịch sử đã cho thấy: chi phí
cho các khoản vay tuần hoàn có thể
tăng mạnh trong thời kì căng thẳng
tài chính và dẫn đến khủng hoảng;
mức nợ cao có thể gây khó khăn cho
Chính phủ trong việc thi hành các
biện pháp kích thích tài khóa trong
thời kỳ suy thoái, đồng thời ảnh
hưởng xấu đến đầu tư và tăng trưởng
dài hạn, đặc biệt tại thời điểm động
lực đầu tư vốn đã suy yếu. Do đó,
các quốc gia đang phát triển và mới
nổi cần cân bằng giữa việc tận dụng
ưu thế lãi suất thấp với việc tránh né
những hệ lụy tiềm tàng của tích lũy
nợ quá mức. Điều này càng trở nên
quan trọng trong thời điểm nền kinh
tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều
rủi ro, đòi hỏi các quốc gia này có
không gian chính sách tài khóa đầy
đủ và củng cố được khả năng tự
phục hồi sau những biến động của
thị trường tài chính.
ĐẦU TƯ: TRIỂN VỌNG SUY GIẢM
Tăng trưởng đầu tư ở các quốc gia
đang phát triển và mới nổi trong 3
năm tới được dự đoán sẽ suy yếu và
thấp hơn mức trung bình của lịch sử,
phản ánh sự suy thoái kéo dài trên

Tùy vào tình hình của từng quốc gia,
những cải cách cơ cấu và tài khóa
phù hợp có thể thúc đẩy đầu tư
trong trung và dài hạn. Đối với những
nước đang phát triển có không gian
tài khóa hạn hẹp, những cải cách về
thể chế nhằm cải thiện môi trường
kinh doanh là giải pháp hữu hiệu
để thu hút đầu tư tư nhân. Trong
bối cảnh mức nợ tăng cao, các nhà
hoạch định chính sách cần đảm bảo
phân bổ nguồn lực hợp lý cho các dự
án đầu tư chất lượng cao, đồng thời
cải thiện tính minh bạch và hiệu quả
của hệ thống quản lý đầu tư công khi
cần thiết.
LẠM PHÁT
Bất ổn thị trường tài chính trong năm
2018 một lần nữa cho thấy rằng, các
nước đang phát triển và mới nổi tiếp
tục phải đối mặt với nguy cơ mất ổn
định tỉ giá hối đoái. Trong những giai
đoạn này, các Ngân hàng Trung ương
buộc phải thắt chặt chính sách để
giảm thiểu áp lực tiền tệ và chống lạm
phát, mặc dù biện pháp này khiến cho
tốc độ tăng trưởng bị chậm lại. Để đưa
ra các chính sách phù hợp, điều quan
trọng là cần định lượng được mức độ
chuyển dịch tỉ giá hối đoái vào lạm
phát, dựa trên những biến động và
đặc điểm quốc gia khác nhau. Mức độ
chuyển dịch này có xu hướng lên cao
nhất khi các động thái chính sách tài
chính châm ngòi cho biến động tiền
tệ. Ngược lại, mức độ chuyển dịch
thấp hơn đáng kể khi các Ngân hàng
Trung ương theo đuổi mục tiêu lạm
phát đáng tin cậy, hoạt động theo chế
độ tỉ giá linh hoạt và độc lập với các cơ
quan tài chính.

Những giai đoạn biến động này cũng
là hồi chuông nhắc nhở về nguy cơ
rủi ro do mức nợ ngoại tệ quá cao.
Các nền kinh tế đang phát triển và
mới nổi có thể củng cố khả năng
phục hồi sau biến động tài chính
bằng cách phát hành những khoản
nợ có thời hạn dài hơn với lãi suất cố
định bằng đồng nội tệ khi có thể.
TĂNG TRƯỞNG TẠI CÁC NƯỚC
THU NHẬP THẤP
Hiện nay, trên thế giới có 34 quốc
gia được xếp vào hàng thu nhập
thấp, chỉ bằng nửa con số trong năm
2001. Tăng trưởng nhanh chóng ở
các nước thu nhập thấp trong giai
đoạn từ năm 2001 đến nay cho
phép nhiều nước tiến tới mức thu
nhập trung bình. Công lớn thuộc về
sự bùng nổ giá cả hàng hóa trước
khủng hoảng, các sáng kiến xóa
nợ đa phương (MDRI) và các nước
nghèo mắc nợ cao (HIPC), việc đẩy
mạnh đầu tư vào vốn vật chất và
nhân lực, cải thiện khuôn khổ chính
sách kinh tế và sự phục hồi sau giai
đoạn suy thoái trầm trọng vào những
năm 90 thế kỉ trước. Tuy nhiên, triển
vọng của những nước thu nhập thấp
hiện nay xuất hiện nhiều thách thức
hơn trước. Đặt lên bàn cân so sánh

với những nước thu nhập thấp từ
năm 2001 đã tiến lên mức thu nhập
trung bình, các nước thu nhập thấp
hiện nay còn cách quá xa với mục
tiêu cần phấn đấu, và thường dễ tổn
thương hơn trước đây. Sự phụ thuộc
chặt chẽ vào ngành nông nghiệp
khiến các nước này dễ bị ảnh hưởng
nặng nề bởi thiên tai và biến đổi khí
hậu, đồng thời việc phát triển ngoại
thương bị kìm hãm bởi phạm vi địa
lý. Các nỗ lực chính sách phối hợp và
đa phương là biện pháp cần thiết để
đối mặt với những thách thức này

.

*Một số từ viết tắt trong bài:
EMDEs: emerging market and
developing economies (các nền kinh tế
đang phát triển và mới nổi)
LIC: low-income country (nước thu
nhập thấp)
MIC: middle-income country (nước thu
nhập trung bình)
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Biểu đồ 2: Tăng trưởng doanh số tiêu thụ hàng may mặc tại Úc (Đv: %)

(Nguồn: Statista)

HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG:

TIỀM NĂNG
THỊ TRƯỜNG
MAY MẶC Ở
XỨ SỞ KANGAROO

Bình quân một công dân Úc dành 788,22 USD/năm cho tiêu thụ hàng may mặc trong năm 2019, tăng 0,6% so với cùng
kỳ năm ngoái. Đến năm 2023 dự báo tiêu thụ bình quân cho mặt hàng quần áo tại Úc sẽ đạt 823,77 USD/người/năm.
Biểu đồ 3: Tiêu thụ quần áo/đầu người tại Úc (Đv: USD/người)

Bài: HỒNG HẠNH
(Tổng hợp và Biên dịch từ Statista,
Trademap)

QUY MÔ
(Nguồn: Statista)

Thị trường may mặc Úc đạt trị giá 19,77 tỷ USD vào năm 2019. Dự báo thị trường
đạt tăng trưởng bình quân 2,3% trong giai đoạn 2019-2023. Nhu cầu thị trường
nhiều nhất nằm trong phân khúc quần áo phụ nữ, bé gái với trị giá 7,6 tỷ USD.

Tính theo khối lượng, tiêu thụ toàn thị trường năm 2019 là 1,6 tỷ chiếc, đến năm 2023 dự báo lượng tiêu thụ đạt 1,693
tỷ chiếc.

Biểu đồ 1: Doanh số tiêu thụ thị trường may mặc tại Úc, dự báo đến 2023
(Đv: Triệu USD)

Biểu đồ 4: Tiêu thụ quần áo theo khối lượng tại Úc (Đv: triệu chiếc)

(Nguồn: Statista)
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(Nguồn: Statista)
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Bình quân, mỗi một công dân Úc tiêu thụ 63,79 chiếc quần áo (năm 2019).

NHẬP KHẨU

Biểu đồ 5: Tiêu thụ quần áo theo khối lượng tại Úc/đơn vị đầu người
(Đv: chiếc)

Năm 2018, tổng kim ngạch nhập khẩu
dệt may Úc đạt 9,45 tỷ USD, trong đó
kim ngạch nhập khẩu mặt hàng may
mặc và phụ kiện đạt 6,55 tỷ USD.
Xét về xuất xứ, Trung Quốc là quốc
gia cung cấp dệt may lớn nhất cho
thị trường Úc, với kim ngạch nhập
xuất khẩu 5,73 tỷ USD, chiếm thị
phần 60,7% trên thị trường Úc. Thị
phần của Trung Quốc trong 5 năm
trở lại đây duy trì quanh ngưỡng

61%. Xét theo giai đoạn 2011-2018,
thị phần của Trung Quốc bị giảm từ
mức 65,3% năm 2011 xuống 60,7%
năm 2018.
Nhà cung cấp lớn thứ 2 trên thị trường
Úc là Bangladesh, với 683,9 triệu USD
kim ngạch xuất khẩu năm 2018, theo
sau là Ấn Độ với 464,17 triệu USD và
Việt Nam với 317, 7 triệu USD. Dù là các
nước cung cấp thuộc Top 5 đến Úc,
nhưng kim ngạch xuất khẩu dệt may
và thị phần của Bangladesh, Ấn Độ,
Việt Nam và Indonesia tại thị trường

Úc còn khá khiêm tốn, tạo khoảng
cách rất xa mới đuổi kịp Trung Quốc.
Tuy nhiên, nếu xét về mức độ tăng
trưởng bình quân (CAGR) giai đoạn
2013-2018, tăng trưởng bình quân
nhập khẩu dệt may Úc đạt 11,27%,
trong đó tăng trưởng bình quân từ
Trung Quốc đạt 7,04%, từ Bangladesh
đạt 55,41%, từ Ấn Độ đạt 42,01%, từ
Indonesia đạt 43,06% và cá biệt từ
Việt Nam đạt 161,42%. Có thể thấy
dệt may Việt Nam đang đạt tăng
trưởng rất tốt trên thị trường Úc.

Biểu đồ 7: Các quốc gia cung cấp dệt may chính cho thị trường Úc
(Đv: Ngàn USD)
(Nguồn: Statista)

Đơn giá trung bình các mặt hàng may mặc đạt 12,36 USD năm 2019. Quần áo nam giới/bé trai trung bình có giá 27,11
USD/chiếc, trong khi giá trung bình quần áo phụ nữ/bé gái đạt 21,50 USD/chiếc.
Biểu đồ 6: Đơn giá trung bình tại Úc (Đv: USD/chiếc)

(Nguồn: Statista)

(Nguồn: Trademap)
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Mã HS
6 số

Mặt hàng

2013

2014

2015

2016

2017

2018

CAGR 2013-2018
(%)

Tổng kim ngạch nhập khẩu

8.494.724

8.841.418

8.900.116

8.632.371

9.016.047

9.451.856

2,16%

610910

Áo phông, áo đơn và áo khoác khác bằng cotton,
dệt kim hoặc móc

397.217

400.925

423.185

417.670

465.848

491.397

4,35%

620342

Quần dài quần yếm, quần bó, quần ngắn bằng
cotton cho nam giới/bé trai

316.105

345.165

357.324

336.544

339.321

367.204

3,04%

620462

Quần dài quần yếm, quần bó, quần ngắn bằng
cotton cho nữ giới/bé gái

316.486

294.324

293.200

280.489

290.817

297.503

-1,23%

611030

Áo chui đầu, áo len, áo ghi lê và các mặt hàng
tương tự, bằng sợi nhân tạo, dệt kim hoặc móc

280.151

280.586

266.704

275.032

266.037

286.578

0,45%

630790

Sản phẩm làm sẵn của vật liệu dệt, bao gồm. mẫu
váy …vv

195.278

218.402

231.651

239.573

256.428

277.685

7,30%

611020

Áo chui đầu, áo len, áo ghi lê và các mặt hàng
tương tự, bằng cotton, dệt kim Hoặc móc

196.765

194.630

189.898

197.262

228.562

255.164

5,34%

620520

Áo sơ mi cotton nam/bé trai (không bao gồm dệt
kim hoặc móc, áo ngủ…)

232.262

243.171

236.633

221.644

220.019

227.568

-0,41%

610990

Áo phông, áo đơn và áo khoác khác bằng vật liệu
dệt, dệt kim hoặc móc (không bao gồm cotton)

184.131

207.679

223.183

235.112

231.258

223.372

3,94%

620443

Váy của phụ nữ/bé gái bằng sợi tổng hợp (không
bao gồm dệt kim hoặc móc và váy lót)

165.444

164.593

150.839

148.970

167.378

180.564

1,76%

630231

Ga trải giường chất liệu cotton (không bao gồm in,
dệt kim hoặc móc)

145.650

148.436

167.441

155.132

163.914

173.954

3,62%

621210

Quần áo lót của tất cả các loại vật liệu dệt, đã hoặc
chưa co giãn, bao gồm dệt kim hoặc móc

147.578

150.932

160.492

157.191

174.665

170.717

2,96%

621143

Bộ đồ thể thao của phụ nữ/bé gái và các sản
phẩm may mặc khác từ. sợi nhân tạo (không bao
gồm dệt kim hoặc móc)

98.570

134.883

129.200

118.188

143.283

150.269

8,80%

620640

Áo cánh, áo sơ mi và áo sơ mi nữ bằng sợi nhân
tạo (không bao gồm dệt kim hoặc móc)

138.167

151.091

136.337

130.762

137.264

135.425

-0,40%

611120

Quần áo và phụ kiện quần áo trẻ em bằng vải
cotton, dệt kim hoặc móc (không bao gồm mũ)

109.159

125.399

134.040

125.727

133.191

125.330

2,80%

610463

Quần dài quần yếm, quần bó, quần ngắn bằng xơ
sợi tổng hợp cho nữ giới/bé gái

78.753

89.538

99.583

101.166

102.408

124.855

9,65%

Bảng 1: 15 mặt hàng quần áo Úc nhập khẩu nhiều nhất 2014-2018
(Đv: Ngàn USD)
QUAN HỆ THƯƠNG MẠI
(Nguồn: Trademap)

Xét về các Hiệp định thương mại tự
do, Úc có 11 FTA với các quốc gia/
vùng lãnh thổ. Trong top 5 quốc
gia cung cấp dệt may lớn nhất
tới Úc thì Úc có ký kết Hiệp định
TMTD với Trung Quốc (ChAFTA) vào
20/12/2015, với Indonesia là Hiệp
định Asean – Úc – New Zealand
(AANZFTA) và với Việt Nam là Hiệp
định CPTPP.
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Đối với Bangladesh được hưởng lợi
ưu đãi thuế GSP khi xuất khẩu vào Úc
do nước này được xếp vào hạng nước
kém phát triển nhất. 100% sản phẩm
xuất khẩu vào Úc từ Bangladesh sẽ
được miễn thuế.
Đối với Trung Quốc, kể từ 01/01/2017,
tất cả các mặt hàng quần áo xuất
khẩu của Trung Quốc tới Úc đều đã
được hưởng thuế suất bằng 0 sau
2 lần cắt giảm thuế kể từ 2015, nhờ
vào lợi thế Hiệp định ChAFTA. Đối với

riêng 2 chương về may mặc chương
61, 62, quy tắc xuất xứ với hàng
may mặc từ Trung Quốc và Úc theo
ChAFTA tuân theo quy tắc chuyển
đổi chương ở cấp độ 2 số HS.
Do đó, kỳ vọng dệt may Việt Nam
trong thời gian tới, với lợi thế từ Hiệp
định CPTPP sẽ tăng cường được xuất
khẩu vào thị trường Úc, nhất là trong
bối cảnh thị trường dệt may thế
giới đang “chao đảo” với chiến tranh
thương mại Mỹ - Trung

.

DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM 25

THỊ TRƯỜNG

THỊ TRƯỜNG
II. NGUỒN CUNG TRONG NGÀNH
CÔNG NGHIỆP THỜI TRANG MỸ

KHẢO SÁT
TRÊN THỊ TRƯỜNG
THỜI TRANG MỸ
NĂM 2019
Bài: AN AN (Lược dịch theo Hiệp hội
Công nghiệp Thời trang Mỹ - USFIA)

H

iệp hội công nghiệp
thời trang Mỹ hàng năm
đều tiến hành khảo sát
trong ngành thời trang
Mỹ. Chủ đề của khảo sát
năm 2019 tập trung phản ánh tác
động của chiến tranh thương mại Mỹ
- Trung và những hệ lụy của nó đối
với ngành công nghiệp thời trang thế
giới nói chung và của Mỹ nói riêng.
Các công ty tham gia khảo sát đã trả
lời trong khoảng thời gian tình hình
chiến tranh thương mại Mỹ - Trung
liên tục căng thẳng. Sau đây là những
nét chính trong khảo sát:
I. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
Hàng năm, USFIA yêu cầu người
tham gia khảo sát liệt kê ra 5 thách
thức hàng đầu cho doanh nghiệp
của mình và xếp hạng những thách
thức này. Năm 2019, các vấn đề xếp
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theo thứ tự quan trọng như sau:
- Việc gia tăng chi phí sản xuất và chi
phí tìm nguồn cung ứng là thách thức
hàng đầu đối với các doanh nghiệp
thời trang Mỹ vào năm 2019. Tiếp theo
là yếu tố chính sách thương mại & bảo
hộ tại Mỹ, cuối cùng là những rủi ro
gắn liền với quản lý chuỗi cung ứng.
- Có đến 85% người tham gia khảo
sát cho biết giá thành sản xuất và giá
thành cung ứng sẽ tăng trong năm
2019 và những năm sau đó. Những
nhân tố chính đẩy giá thành tăng bao
gồm: Chi phí gửi hàng và logistic gia
tăng, chi phí lao động và những chi
phí liên quan đến phòng vệ thương
mại cũng như tuân thủ luật định
thương mại theo xu hướng tăng.
- Về vấn đề chiến tranh thương mại,
63% người tham gia phỏng vấn cho

hay chiến tranh thương mại Mỹ Trung đã khiến chi phí tìm nguồn
cung tăng cao. Nhiều nhà bán lẻ Mỹ
đã phải tìm đến các nguồn cung thay
thế Trung Quốc, tuy nhiên những nhà
cung cấp thay thế này lại không có
lợi thế về giá. Bên cạnh đó, việc tìm
nguồn cung thay thế Trung Quốc
không phải là công tác dễ dàng do
nhiều yếu tố tác động.
- Trong bối cảnh căng thẳng thương
mại leo thang và những bất ổn đang
gia tăng của kinh tế thế giới nói chung
và Mỹ nói riêng, những người tham
gia khảo sát năm nay đưa ra cái nhìn
thận trọng hơn về triển vọng trong 5
năm tới của ngành thời trang Mỹ so
với góc nhìn của năm 2018. Cụ thể,
tỷ lệ phần trăm của những người lạc
quan về tương lai thị trường đã giảm
xuống còn 64% trong năm nay so với
tỷ lệ 84% của năm 2018.

Biểu đồ 1: Danh mục nguồn cung trong các công ty thời trang ở Mỹ
năm 2019
Lưu ý: Người trả lời khảo sát được yêu cầu liệt kê tất cả các nguồn cung ứng mà họ hiện đang sử
dụng. Tỷ lệ sử dụng được hiển thị trong bản đồ trên được tính bằng cách chia tần suất sử dụng của
mỗi quốc gia cho tổng số người trả lời.

Phản ánh sự tiếp cận trên tầm toàn
cầu của ngành công nghiệp thời
trang Mỹ, các công ty thời trang Mỹ
tìm nguồn cung từ 48 quốc gia và
vùng lãnh thổ vào năm 2019. Trung
Quốc (100% người tham gia trả lời),
Việt Nam (86%), Ấn Độ (86%) là 3
quốc gia cung ứng được ưa chuộng
nhất, theo sau đó là Indonesia (71%),
Campuchia (63%), Bangladesh (63%)
và Philippines (57%).

Biểu đồ 2: 10 quốc gia cung ứng phổ biến nhất trong năm 2019

Ba xu hướng tìm nguồn cung đáng
chú ý trong năm 2019:

- Thứ hai, trái ngược với một số giả
định phổ biến, các công ty thời
trang của Mỹ không tìm nguồn
cung ứng nhiều hơn từ Tây bán cầu
do ảnh hưởng từ cuộc chiến về thuế
quan Mỹ - Trung Quốc. Các số liệu
thống kê cho thấy với một số quốc
gia ở Tây bán cầu, đặc biệt là với các
thành viên của Hiệp định thương
mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và Hiệp
định thương mại tự do Cộng hòa
Dominican - Trung Mỹ (CAFTADR),
không thấy sự cải thiện đáng kể
hoặc thậm chí tỷ lệ tìm nguồn cung
từ quốc gia này còn thấp hơn trong
danh mục cung ứng của các công ty
tham gia khảo sát trong năm 2019
so với năm 2018.

- Thứ nhất, Châu Á nói chung vẫn tiếp
tục dẫn đầu trong danh sách là vùng
lãnh thổ cung ứng chính cho ngành
công nghiệp thời trang Mỹ, ngoại trừ
Mỹ và Jordan (xếp thứ 9). Trong đó tỷ lệ
tìm nguồn cung của vài quốc gia được
cải thiện hơn năm ngoái, bao gồm Ấn
Độ (86% trong năm 2019 so với 75%
năm 2018), Campuchia (63% so với
61% năm 2018, Sri Lanka (57% so với
36% năm 2018. Điều này khẳng định
một xu hướng: giữa tâm bão chiến
tranh thương mại Mỹ - Trung, các
doanh nghiệp Mỹ đã và đang tích cực
tìm nguồn cung quanh khu vực Châu Á.

- Thứ ba, liên quan đến danh mục
đầu tư tìm nguồn cung ứng của các
công ty, kết quả chỉ ra rằng mô hình
“Trung Quốc cộng với Việt Nam cộng
với các nhà cung ứng khác” tiếp tục
là mô hình tìm nguồn cung ứng phổ
biến nhất đối với người mua tham gia
khảo sát. Chi tiết như sau:
>>>Trung Quốc và Việt Nam kết hợp
lại hiện chiếm từ 40-60% trên tổng
giá trị cung ứng hoặc tính theo khối
lượng. Đáng chú ý, trong khi Trung
Quốc vẫn là nhà cung ứng thông
dụng nhất, quốc gia này không còn
là điểm đến hàng đầu với các công
ty thời trang Mỹ. Khoảng 25% người
tham gia phỏng vấn cho rằng họ có
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xu hướng tìm nguồn cung nhiều hơn
ở Việt Nam so với Trung Quốc trong
năm 2019. Đây là một xu hướng khá
quan trọng đáng theo dõi.

THỊ TRƯỜNG
>>> Ngoài Trung Quốc và Việt Nam,
các công ty thời trang của Mỹ cũng
tìm nguồn cung ở các quốc gia khác,
mỗi quốc gia chiếm khoảng 10% trên

tổng giá trị cung ứng. Chiến lược này
được duy trì ổn định từ năm 2016.

Biểu đồ 3: Danh mục nguồn cung các công ty thời trang Mỹ 2019

Đa dạng hóa nguồn cung: Với các
công ty lớn với hơn 1000 nhân viên,
khoảng 33% thường tìm nguồn hàng
từ 6-10 quốc gia, 33% tìm nguồn hàng
từ 11-20 quốc gia và 33% tìm nguồn
hàng khoảng trên 20 quốc gia.

Với các công ty có ít hơn 1000 nhân
viên, khoảng 57% tìm kiếm nguồn
hàng từ 3-5 quốc gia và 29% tìm
nguồn hàng từ 6-10 quốc gia, chỉ
có 14% tìm nguồn cung từ 11-20
quốc gia.

Các công ty này tiếp tục duy trì nguồn
cung đa dạng, để tránh “để trứng vào
một rổ”, nhằm tối ưu hóa và cân bằng
các biến như chi phí, độ nhanh chậm,
độ đáp ứng, tính ổn định và kiểm soát
rủi ro.

Bảng 1: Điểm mạnh và điểm yếu của các quốc gia cung cấp
Lưu ý: Kết quả dựa trên
điểm trung bình người
trả lời: Xếp hạng điểm
trung bình của mỗi quốc
gia theo thang điểm từ
1 (hiệu suất thấp hơn
nhiều so với mức trung
bình) đến 5 (hiệu suất
cao hơn nhiều so với mức
trung bình).
Trong bảng trên,
có
nghĩa là quốc gia có ưu thế
cung ứng (điểm đánh giá
trong khoảng 4.0-5.0); có
nghĩa là điểm xếp hạng
trung bình (điểm đánh
giá giữa 3.0-3.9);
có
nghĩa là điểm yếu (điểm
đánh giá giữa 1.0-2.9).
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Để có cái nhìn rõ hơn về điểm mạnh
và điểm yếu của các quốc gia cung
ứng chính, trong khảo sát có câu hỏi
cho các doanh nghiệp thu mua về
4 tiêu chí quan trọng nhất trong khi
đưa ra quyết định mua hàng:
- Thời gian: Rõ ràng các quốc gia gần
với Mỹ như Mexiho hay các quốc gia
thuộc khối CAFTA - DR tiếp tục cho
thấy sức cạnh tranh trong thời gian
giao hàng do lợi thế về địa lý. Với các
quốc gia cung ứng tại Châu Á, Trung
Quốc và Việt Nam được đánh giá là 2
quốc gia có thời gian giao hàng khá
tốt trong khu vực do quản lý chuỗi
hiệu quả.
- Giá thành: Giống kết quả khảo sát của
2017 và 2018, năm nay Bangladesh vẫn
là nước dẫn đầu về giá thành, theo
sau là Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ
do lợi thế về nguồn lao động dồi dào
và giá rẻ.
- Độ linh hoạt và khả năng đáp ứng:
Liên quan đến độ nhậy và khả năng
đáp ứng về thời gian giao hàng, khả
năng sản xuất đủ khối lượng đơn
hàng và đa dạng sản phẩm.
Về khả đáp ứng về thời gian giao
hàng, khả năng sản xuất đủ khối
lượng đơn hàng và đa dạng sản phẩm
Trung Quốc đạt điểm cao nhất dựa
trên năng lực sản xuất hàng đầu và
có mạng lưới sản xuất tích hợp. Một

nghiên cứu gần đây hơn cho thấy rất
ít quốc gia có thể cạnh tranh với Trung
Quốc về sự đa dạng cung ứng trang
phục sản phẩm mà nước này sản xuất
cho thị trường bán lẻ Hoa Kỳ. Trong khi
đó, các nước khác, xét về tính linh hoạt
và đáp ứng thị trường, ngoại trừ Bangladesh, hầu hết đều nhận được điểm
đánh giá thấp hơn.
- Rủi ro tuân thủ: Các nhà cung ứng
ở Mỹ hoặc EU có điểm mạnh khi xét
đến khía cạnh các nhà máy tuân
thủ các tiêu chuẩn về xã hội và môi
trường. Người mua hàng bày tỏ quan
ngại về Campuchia trong những năm
gần đây do nước này vi phạm các
quyền con người và quyền lao động.
Thậm chí dạo gần đây EU còn đòi
xem xét lại quyền hưởng lợi về thuế
của Campuchia theo chương trình
“Tất cả trừ vũ khí” (EBA).
Trung Quốc, Việt Nam, Mexico và
các nước thành viên CAFTA-DR được
đánh giá là những quốc gia hài hòa
được giữa bốn tiêu chí ở trên, do đó
những quốc gia này có được lợi thế
cạnh tranh và được ưu ái lựa chọn
hơn giữa những quốc gia khác.
III. XU HƯỚNG TÌM NGUỒN CUNG
2020-2022
Xu hướng tìm nguồn cung trong 2
năm sắp tới (giai đoạn 2020 - 2022)
được tóm lược như sau:

- Đối với người thu mua từ Mỹ, giữ
nguồn cung tương đối đa dạng sẽ
vẫn là một yếu tố chính trong chiến
lược tìm nguồn cung trong 2 năm
sắp tới. Chỉ hơn 10% trong số các
doanh nghiệp tham gia khảo sát
có kế hoạch hợp nhất các cơ sở tìm
nguồn cung ứng (tức là tìm nguồn
cung ứng từ ít quốc gia hơn và làm
việc với ít nhà cung cấp hơn).
- Là một phần của việc duy trì nguồn
cung ứng đa dạng, 82,9% số người
được hỏi cho hay họ có kế hoạch lấy
nguồn hàng từ cùng một số hoặc
nhiều hơn quốc gia cung ứng trong
hai năm tới.
- Động lực để tiếp tục đa dạng hóa
nguồn cung, theo các nhà nhập
khẩu, đó là:
Tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào việc
nhập khẩu từ Trung Quốc, đặc biệt
với tình cảnh căng thẳng thương mại
như hiện nay.
Tìm kiếm những cơ hội tìm nguồn
hàng ở các quốc gia đáp ứng được
đơn hàng một cách nhanh chóng.
Đáp ứng được nhu cầu phát triển khi thị
trường cần: Tìm được các nhà cung ứng
có đủ năng lực sản xuất để đáp ứng về
số lượng khi mở rộng thị trường.
- Tương tự, những nhà nhập khẩu có
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50% người tham gia khảo sát còn cho
biết các đối tác Trung Quốc hiện còn
sẵn sàng giảm giá chào bán để giữ
đơn hàng giữa tình cảnh chiến tranh
thương mại leo thang.
Ảnh hưởng thứ 3: Việc nâng thuế
của Mỹ lên hàng hóa Trung Quốc
chưa thể làm lung lay vị trí là nhà
cung ứng thứ 1 của Trung Quốc về
dệt may trên thị trường Mỹ. Hầu hết
người mua hàng của Mỹ đều cho
rằng chưa thể rút ngay và rút hết đơn
hàng từ Trung Quốc do chưa quốc
gia nào theo kịp Trung Quốc xét về
năng lực sản xuất và theo kịp về độ
đa dạng của sản phẩm.

Tên sách: Sự trỗi dậy của một cường
quốc: Cái nhìn bên trong
Tên nguyên bản: China’s Economy What Everyone Needs to Know
Tác giả: Arthur R. Kroeber

Ảnh hưởng thứ 4: Chiến tranh
thương mại ảnh hưởng tiêu cực đến
các công ty thời trang và người tiêu
dùng Mỹ. Nhiều doanh nghiệp may
mặc lo lắng vấn đề tài chính trong
thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn
do khách hàng thắt chặt chi tiêu hơn
do giá bán lẻ tăng.

ý định làm việc với ít nhà cung ứng
hơn cũng có những động lực:
Giảm giá thành, tìm kiếm nhà cung
ứng có thể tuân thủ các tiêu chuẩn
khách hàng đề ra và cải thiện năng
suất. Nhiều nhà nhập khẩu có xu
hướng coi trọng việc cắt giảm số
lượng nhà cung ứng và tập trung vào
việc cùng hợp tác chặt chẽ hơn với
nhà cung ứng.
Xây dựng quan hệ thân thiết, bền
chặt hơn với các đối tác cung cấp
chính: Có người mua cho biết trong
thời gian tới sẽ cố gắng “thiết lập
quan hệ với ít nhà cung cấp hơn, tuy
nhiên cải thiện chất lượng nhà cung
cấp, với ưu tiên dành cho các nhà
cung ứng mà Mỹ có quan hệ thương
mại tốt, nhất là các Hiệp định TMTD”.
Về tác động của chiến tranh thương
mại Mỹ - Trung đối với quyết định tìm
nguồn cung của người mua hàng Mỹ,
có thể tóm lược như sau:
Ảnh hưởng thứ nhất: Việc áp thuế
của Hoa Kỳ với các sản phẩm dệt và
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sắp tới là cả sản phẩm may từ Trung
Quốc khiến đẩy nhanh xu hướng các
công ty giảm thiểu mua hàng ở thị
trường Trung Quốc. 77% người tham
gia trả lời khao sát cho biết “bởi Mỹ áp
thuế lên hàng hóa Trung Quốc nên
chúng tôi sẽ sớm rời bỏ thị trường
Trung Quốc để tìm tới các nguồn
cung ứng khác ở Châu Á”. 83% cho
biết họ cũng đã rời thị trường Trung
Quốc, việc áp thuế chỉ đẩy nhanh
hơn xu hướng này mà thôi.
Ảnh hưởng thứ 2: Việc áp thuế làm
tăng đơn giá nhập khẩu hàng may
mặc của Mỹ. Đơn giá nhập khẩu hàng
may mặc 5 tháng đầu năm 2019 của
Mỹ đã tăng trung bình 10% so với
năm ngoái. Đơn giá từ Bangladesh,
Việt Nam và Ấn Độ đã tăng 20%.
Nhiều nhà nhập khẩu bầy tỏ quan
ngại về việc các nước khác như Việt
Nam và Bangladesh khó đáp ứng
về năng lực sản xuất để có thể thay
thế được Trung Quốc. Một số quốc
gia cung ứng khác lại gặp hạn chế
về lực lượng lao động, hệ thống cơ
sở hạ tầng, khả năng sản xuất và tự
chủ về nguyên liệu đầu vào. Khoảng

Về các quốc gia cung ứng ngoài
Trung Quốc, Việt Nam chiếm vị trí thứ
2 là điểm đến thay thế lý tưởng. Tuy
nhiên chỉ 7% người tham gia khảo sát
cho biết họ sẽ tăng cường thu mua
nhiều hơn nữa từ Việt Nam trong
2 năm tới đây, do quan ngại về quy
mô sản xuất và giá thành tăng cao
của quốc gia này. Đặc biệt, khi nhiều
nhà máy về công nghệ của Trung
Quốc có xu hướng dịch chuyển đến
Việt Nam để tránh ảnh hưởng từ
chiến tranh thương mại Mỹ Trung,
sẽ dẫn đến tình trạng tăng cường
cạnh tranh về lao động giữa ngành
công nghệ cao và ngành may mặc.
Bên cạnh đó, Bangladesh cũng gặp
vấn đề về khả năng cung ứng, tính
linh hoạt cũng như nhiều nguy cơ
không tuân thủ được các yêu cầu
khách hàng đưa ra. Thêm vào đó,
Bangladesh cũng có nhược điểm là
chỉ cung ứng được một số mặt hàng
đơn giản, loại mặt hàng không đa
dạng cho thị trường Mỹ, chủ yếu là
quần và áo cotton. Khối lượng quần
và áo cotton đã chiếm tới hơn 60%
danh mục xuất khẩu của quốc gia
này tới thị trường Mỹ và duy trì trong
suốt 10 năm qua

.

Cuốn sách nhằm nỗ lực giải thích
bằng cách nào nền kinh tế Trung
Quốc đạt được vị trí như hiện nay;
nó có thể hướng tới đâu các năm
sắp tới; sự trỗi dậy của Trung Quốc
có ý nghĩa gì đối với phần còn lại của
thế giới.

Chương 5 đến Chương 8 phân tích cái
gọi là “hệ thần kinh” của nền kinh tế,
tổ chức các doanh nghiệp và các hệ
thống tài chính, tài khóa, năng lượng;
Chương 9 đến chương 11 là những
thay đổi về cơ cấu dân số và thị trường
lao động, các vấn đề xã hội;

Cuốn sách gồm 13 chương, phác họa
những chiến lược chính trong sự tiến
triển của Trung Quốc từ năm 1979.

Chương 12 xem xét xác suất thành
công của Trung Quốc trong chuyển
đổi từ nền kinh tế “huy động nguồn
lực” sang tăng trưởng bằng “sử dụng
nguồn lực”;

Chương 1 là các bố cục kinh tế chính
trị tổng quát của Trung Quốc;
Chương 2 đến Chương 4 mô tả các
lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và
xây dựng các thành phố, cơ sở hạ tầng;

Tên sách: 12 xu hướng công nghệ
trong thời đại 4.0
Tên nguyên bản: The Inevitable
Tác giả: Kevin Kelly

Cuốn sách gần 12 chương với tên
gọi từng chương đều là các động từ:
Trở thành -> Cải tiến --< Dòng chảy
-> Trình chiếu -> Truy cập -> Chia sẻ
->Sàng lọc -> Remix -> Tương tác
->Theo dấu -> Đặt câu hỏi -> Bắt đầu.
12 động từ chỉ sự thay đổi trong nền
văn hóa của con người trong tương
lai gần. Những bước tiến lớn này đã
và đang diễn ra. Còn những chi tiết cụ
thể như việc công ty nào sẽ dẫn đầu
thì được quyết định bởi xu hướng và
sở thích, phương thức và thương mại,
những xu hướng không thể dự đoán.
Nhưng xu hướng của sản phẩm và
dịch vụ của 30 năm tới thì có thể
nắm bắt được. Quan trọng nhất, các
nguồn sức mạnh của Công nghiệp
4.0 là con đường chứ không phải đích
đến. Chúng chỉ cho chúng ta trong
tương lại gần, chúng ta tất yêu đi theo
hướng nào.

Chương cuối là đánh giá sự trỗi dậy
thành siêu cường của kinh tế Trung
Quốc có ý nghĩa gì với phần còn lại
của thế giới.

Đã bao giờ chúng ta
thắc mắc, không biết
các nhà lãnh đạo, các
chuyên gia kinh tế,
các đồng nghiệp,…
đã đọc gì trong tháng
vừa qua? Trong Tạp
chí số tháng này,
chúng tôi xin được giới
thiệu đến bạn đọc 02
quyển sách được giới
thiệu bởi ông Lê Tiến
Trường – TGĐ Vinatex.
Đây là 02 trong số 04
quyển sách ông đã đọc
trong tháng. Chúng tôi
hi vọng các đầu sách
được giới thiệu sẽ giúp
quý độc giả trong việc
lựa chọn sách, cũng
như khơi gợi tình yêu
đọc sách trong mỗi
chúng ta.
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Ngay sau động thái hạ giá đồng Nhân
dân tệ xuống mức thấp kỷ lục của
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc
(POBC), lần đầu tiên kể từ năm 1994,
Mỹ xác định Trung Quốc là quốc gia
thao túng tiền tệ, đồng thời Trung
Quốc đáp trả tạm ngừng mua nông

sản của Mỹ, đẩy chiến tranh thương
mại leo lên nấc thang mới.
CUỘC CHIẾN
NHƯỢNG

KHÔNG

NHÂN

Trước đó Mỹ đã áp thuế nhập khẩu

bổ sung 10% đối với các mặt hàng
trong gói 200 tỷ USD hàng hóa Trung
Quốc (bao gồm gần như toàn bộ sợi
và vải từ Chương 50 đến Chương 60)
từ 24/9/2018 và đến ngày 10/5/2019
nâng mức áp thuế nhập khẩu bổ
sung cho gói này lên 25%.

Tính đến thời điểm hiện tại, 8,9% KNXK dệt may của Trung Quốc vào Mỹ trị giá 3,8 tỷ USD đã và đang phải
chịu thêm thuế nhập khẩu với số tiền lên đến gần 1 tỷ USD, cụ thể như sau:

(Đơn vị: 1.000 USD)

Nguồn ảnh: www.newyorker.com
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TRƯỚC KỊCH BẢN TRUNG QUỐC
TIẾP TỤC PHÁ GIÁ ĐỒNG CNY
VÀ CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI
MỸ - TRUNG LEO THANG
Lần đầu tiên kể từ khủng hoảng tài chính năm 2008, tỷ giá Nhân
dân tệ (CNY) so với đô la Mỹ thủng ngưỡng 71 ngay sau khi chiến
tranh thương mại Mỹ-Trung tiếp tục leo thang với thông báo vào
ngày 2/8/2019 của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ áp
thuế nhập khẩu bổ sung 10% lên gói 300 tỷ USD hàng hóa của
Trung Quốc từ 01/9/2019 và gói áp thuế này sẽ bao gồm toàn bộ
hàng may mặc của Trung Quốc.
Bài: VƯƠNG ĐỨC ANH
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Tổng số mặt hàng
bị ảnh hưởng theo gói
200 tỷ USD

839 mặt hàng
(sợi, vải)

Tỷ trọng trong tổng XK
sợi, vải của TQ vào Mỹ

Tỷ trọng trong tổng XK
dệt may của TQ vào Mỹ

Kim ngạch TQ xuất khẩu
vào Mỹ

3.793.522

83%

8,9%

Thuế TQ phải trả thêm
trước 10/5/2019

379.352

Thuế TQ phải trả thêm sau
10/5/2019

948.381

Số tiền thuế hàng dệt may Trung Quốc có thể sẽ phải chịu thêm khi xuất khẩu hàng dệt may vào Mỹ nếu bị áp
bổ sung thuế suất theo gói 300 tỷ USD vào khoảng 3,8 tỷ USD, cụ thể như sau:

(Đơn vị: 1.000 USD)

Tổng số mặt hàng bị ảnh hưởng
theo gói 300 tỷ USD

760 mặt hàng (quần áo, sản phẩm
dệt và 18 mặt hàng sợi vải chưa
có trong gói 200 tỷ USD)

Tỷ trọng trong tổng XK dệt may
của TQ vào Mỹ

Kim ngạch TQ xuất khẩu vào Mỹ

38.047.969

90%

Thuế TQ phải trả thêm nếu áp thuế
10% cho gói 300 tỷ USD

3.804.796

Như vậy kể từ ngày 1/9 trở đi, nếu
Trung Quốc không nhượng bộ và đàm
phán thương mại Mỹ-Trung không cải
thiện, gần như toàn bộ hàng dệt may
của Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ
(chiếm 98,9% KNXK của Trung Quốc
sang Mỹ) bao gồm từ sợi, vải, hàng
may mặc, sản phẩm dệt sẽ bị áp thuế
nhập khẩu bổ sung từ 10% đến 25%
(thuế suất MFN nhập khẩu vào Mỹ
năm 2019 trung bình: (i) của mặt hàng
sợi và vải là 7,5% tăng lên 32,5%; (ii)
của mặt hàng may mặc là 11,05% sẽ
tăng lên 21,05%) và số tiền thuế nhập
khẩu hàng dệt may Trung Quốc phải
chịu thêm là 4,8 tỷ USD.
Ngoài biện pháp tăng thuế nhập
khẩu, Mỹ còn đưa Tập đoàn công
nghệ Huawei, cùng 4 công ty công
nghệ khác và 1 viện nghiên cứu của
Trung Quốc vào “danh sách thực thể”,
1

qua đó cấm các doanh nghiệp Mỹ
xuất khẩu hàng công nghệ cho các
đơn vị trong “danh sách thực thể” này
nếu chưa có sự đồng ý của Chính
phủ. Để đáp lại, Trung Quốc lập danh
sách “thực thể nước ngoài không
đáng tin cậy”, nhằm trả đũa “danh
sách thực thể” của Mỹ. Ngoài ra, Trung
Quốc cũng đe dọa cấm xuất khẩu đất
hiếm sang Mỹ, trong khi Trung Quốc
hiện là nhà sản xuất đất hiếm hàng
đầu thế giới, chiếm 35% trữ lượng
đất hiếm của thế giới và chiếm 80%
lượng đất hiếm Mỹ nhập khẩu. Đây
là khoáng chất có mặt trong hầu hết
các sản phẩm điện tử tiêu dùng và
công nghệ cao, từ điện thoại, máy vi
tính, tivi màn hình phẳng cho đến xe
điện và thiết bị quốc phòng.
Trong các biện pháp phi thuế quan
Trung Quốc thực hiện nhằm trả đũa

hoặc giảm tác động của các biện
pháp Mỹ áp với Trung Quốc, phá giá
CNY được coi là một trong những
biện pháp Trung Quốc sử dụng để
giúp hàng hóa xuất khẩu của Trung
Quốc rẻ hơn tương đối so với các
quốc gia cạnh tranh khác, nhằm bù
đắp một phần thiệt hại do Mỹ tăng
thuế nhập khẩu.
CNY GIẢM GIÁ VÀ TÁC ĐỘNG TỚI
NGÀNH DMVN
Việc phá giá CNY của Trung Quốc
đã có tác động không nhỏ đến xuất
khẩu hàng dệt may của Việt Nam, đặc
biệt đối với ngành sợi đang xuất khẩu
chủ yếu sang Trung Quốc. Cụ thể,
nếu tỷ giá USD/CNY giảm 1%, tương
đương giá sợi xuất khẩu của Việt Nam
sang Trung Quốc mất 3 cent Mỹ/kg

Tỷ giá USD/CNY ngày 5/8/2019 là 7,03 (tức 1 USD đổi 7,03 Nhân dân tệ)
DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM 33

DỆT MAY
nếu tính trung bình giá sợi xuất khẩu
khoảng 3 USD/kg.
Khi các mặt hàng sợi, vải của Trung
Quốc xuất khẩu vào Mỹ bị áp thuế
thêm 10% và sau đó là 25%, các nhà
nhập khẩu sợi Trung Quốc đã ép giá
sợi Việt Nam xuống một mức tương
đương nhằm bù đắp cho một phần
thuế phải trả.
Các mặt hàng sợi của Trung Quốc bị
đánh thuế nhập khẩu bổ sung phần
nào đã làm giảm tính cạnh tranh và
nhu cầu từ thị trường Mỹ. Lượng sợi
không xuất được vào Mỹ sẽ có thể
được bán ra ở thị trường khác hoặc
bán nội địa Trung Quốc, gây áp lực
giảm cầu đối với các nhóm hàng này

DỆT MAY
từ thị trường Việt Nam.
Trong thời gian này, các nhà xuất
khẩu sợi của Việt Nam sang Trung
Quốc không chỉ bị giảm giá bán, họ
còn chịu thêm thiệt hại vì đồng CNY
mất giá trong giai đoạn căng thẳng
thương mại Mỹ - Trung leo thang.
Cụ thể, từ tháng 6/2018 đến cuối
năm 2018, đồng CNY mất giá 7,8% so
với USD, tỷ giá USD/CNY giảm từ 6,4
xuống còn 6,95 trong khi tỷ giá USD/
VND vẫn giữ giá. Điều này dẫn đến giá
sợi của Việt Nam xuất khẩu vào Trung
Quốc cao hơn rất nhiều so với trước
đây. Nếu tính giá sợi xuất khẩu trung
bình tháng 6/2018 khoảng 3 USD/kg,
thì giá sợi cuối năm 2018 trượt theo

tỷ giá đắt hơn khoảng 23 cent Mỹ.
Quý 1/2019, tỷ giá USD/CNY có tăng
nhẹ lên 6,75 nhưng đến đầu tháng
6/2019 lại giảm xuống 6,9 USD/CNY.
Nếu doanh nghiệp xuất khẩu sợi
sang Trung Quốc ký hợp đồng theo
CNY thì ngoài việc giá bán bị ép giảm
theo thị trường còn bị thiệt hại do
đồng CNY mất giá.
Đồng tiền của các quốc gia cạnh tranh
thị phần xuất khẩu sợi với Việt Nam
như Ấn Độ, Pakistan cũng mất giá.
Tính từ đầu năm 2018 đến hết tháng
6/2019, đồng Rupee của Ấn Độ giảm
8,62%, đồng Rupee Pakistan giảm
14,4%, đồng Lira giảm 38,27%. Vì vậy,
giá sợi xuất khẩu của các nước này lại
càng cạnh tranh hơn so với Việt Nam.

Như vậy nếu Mỹ áp thuế 10% gói 300
tỷ USD từ 01/9/2019 và có thể tiếp tục
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nâng từ 10% lên 25% theo tuyên bố
của Tổng thống Mỹ thì dự báo CNY
sẽ tiếp tục giảm giá từ nay đến cuối
năm và doanh nghiệp xuất khẩu sợi đi
Trung Quốc thực sự sẽ chịu áp lực lớn.
Ngoài tác động tiêu cực đến ngành
sợi, đồng CNY giảm giá cũng tác động
tích cực đối với doanh nghiệp nhập
khẩu máy móc, nguyên phụ liệu, ví dụ
như nhập khẩu vải từ Trung Quốc với
giá thấp hơn. Tuy nhiên cũng cần tính

Nguồn ảnh: https://www.nytimes.com

CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI
MỸ-TRUNG SẼ KÉO DÀI BAO LÂU?
Theo các chuyên gia nhận định, biện
pháp tăng thuế nhập khẩu hàng hóa
chỉ là một trong những công cụ để
Mỹ kìm hãm sự phát triển của Trung
Quốc và các chiến lược nước này đặt
ra như “Made in China 2025”. Cuộc
xung đột bắt nguồn từ mâu thuẫn về
địa chính trị nhiều hơn là cuộc chiến
thương mại đơn thuần, do đó rất khó
để dự báo cuộc chiến thương mại Mỹ
- Trung sẽ kéo dài bao lâu và khi nào
sẽ kết thúc.

Biến động tỷ giá USD/CNY trong 10 năm qua từ năm 2008 đến nay

Nếu tính từ thời điểm tháng 7/2018
Mỹ lần đầu áp thuế nhập khẩu bổ
sung lên 34 tỷ USD hàng hóa Trung
Quốc đến nay, CNY đã giảm 8,8% (từ
1 USD đổi 6,46 CNY lên 1 USD đổi
7,03 CNY thời điểm hiện tại). Nếu so
với thời điểm CNY cao nhất năm 2018
(26/3/2018 ở mức 6,25) thì đến thời
điểm hiện tại CNY mất giá tới 12,5%.

được mục đích của mình. Không ai
biết trước được cuộc xung đột này
sẽ kéo dài bao lâu và do đó, nền kinh
tế thế giới sẽ đặt trong trạng thái
thay đổi liên tục, diễn biến hết sức
khó lường, tạo ra tâm lý bất ổn trong
giới kinh doanh.

tới kịch bản Trung Quốc đánh thuế
xuất khẩu vải để các quốc gia nhập
khẩu vải Trung Quốc làm hàng may
mặc xuất khẩu đi Mỹ cũng phải nâng
giá bán, không cạnh tranh hơn hàng
Trung Quốc và khi đó giá bán hàng
may mặc vào thị trường Mỹ sẽ nâng
lên mặt bằng giá mới và sức cầu của
người tiêu dùng Mỹ đối với hàng may
mặc khi đó chắc chắn sẽ giảm, không
còn duy trì được mức quanh 100 tỷ
USD như 5 năm gần đây.

Cũng có ý kiến cho rằng, Mỹ đang
lặp lại cuộc chiến thương mại với
Nhật Bản những năm 80 của thế
kỷ trước khi thâm hụt thương mại
với Nhật Bản chiếm 42%; thâm hụt
thương mại của Mỹ và Trung Quốc
hiện nay cũng đang chiếm 48%
thâm hụt thương mại của Mỹ với
thế giới. Dẫn đầu cuộc chiến thương
mại với Nhật Bản cũng chính là ông
Robert Lighthizer, khi đó là vị Phó
đại diện thương mại Mỹ trẻ tuổi và
nay là Trưởng đại diện thương mại
Mỹ (USTR) – người dẫn đầu đoàn
đàm phán cấp cao của Mỹ với Trung
Quốc. Tuy nhiên, theo nhà nghiên
cứu Zhang Monan thuộc Trung tâm
Trao đổi Kinh tế Quốc tế nhận định,
cuộc đối đầu Mỹ - Trung Quốc phức
tạp và nghiêm trọng hơn nhiều so
với xung đột Mỹ - Nhật Bản, do đó
cuộc chiến sẽ không sớm hạ nhiệt.
Với những biện pháp gần đây của Mỹ
như cấm các doanh nghiệp Mỹ xuất
khẩu hàng công nghệ cho các công

ty Trung Quốc nằm trong “danh sách
thực thể”, trong đó có Tập đoàn công
nghệ Huawei, cho thấy cuộc chiến
đang chuyển hướng sang chiến
trường chính là lĩnh vực công nghệ.
Mỹ cũng đang lôi kéo các đồng minh
phương Tây, bắt tay dựng “bức tường
sắt về công nghệ” để bảo vệ các bí
quyết công nghệ của họ và ngăn cản
Trung Quốc tiếp cận công nghệ của
Mỹ và phương Tây.
“Mỹ sẽ tăng cường ngăn chặn Trung
Quốc và xung đột công nghệ sẽ
không giảm nhiệt kể cả khi hai nước
đạt một thỏa thuận giảm căng thẳng
thương mại và lịch sử cho thấy, công
nghệ cao có ý nghĩa rất quan trọng đối
với chiến lược an ninh quốc gia chứ
không chỉ là vấn đề thị phần”, chuyên
gia Zhang dự báo và nhận định.

Đặc biệt các diễn biến leo thang mới
đây khi Trung Quốc hạ giá Nhân dân tệ
xuống mức thấp kỷ lục 10 năm, đồng
thời dừng mua nông sản Mỹ trước đe
dọa tiếp tục áp thuế của Mỹ từ 1/9
càng làm hy vọng thỏa thuận thương
mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế
giới trở nên xa vời, ít nhất từ nay đến
bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11
năm 2020 sẽ khó có bất kỳ một thỏa
thuận thương mại Mỹ-Trung nào.
DN DỆT MAY VIỆT NAM
CẦN LÀM GÌ?
Cần nhìn nhận rằng, các diễn biến
trên thị trường đến thời điểm hiện tại
mới chỉ do yếu tố tâm lý, chưa có sự
dịch chuyển sản xuất rõ ràng từ Trung
Quốc sang Việt Nam. Việc quyết định
dịch chuyển đầu tư còn phụ thuộc
nhiều yếu tố và cần thêm thời gian,
đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam
cũng đang trong “tầm ngắm” áp thuế
của Mỹ nếu có sự dịch chuyển diễn ra.

Tuy nhiên, hai nền kinh tế lớn nhất
thế giới có ràng buộc lẫn nhau bởi
khối lợi ích kinh tế khổng lồ và đan
xen lẫn nhau có giá trị lên tới hơn
2.000 tỷ USD – một hiện tượng được
gọi là “Chimerica” (viết tắt tiếng Anh
kết hợp giữa China và America). Khối
ràng buộc “Chimerica” bao gồm tổng
thương mại hai chiều hằng năm trị
giá khoảng 650 tỷ USD, hơn 1.000 tỷ
USD đầu tư của Trung Quốc vào Trái
phiếu Chính phủ Mỹ và hàng trăm tỷ
USD đầu tư hai chiều vào nền kinh tế
của nhau.

Đến thời điểm hiện tại, Mỹ chưa áp
thuế gói 300 tỷ USD đối với hàng hóa
Trung Quốc (hàng may mặc Trung
Quốc chưa bị tăng thuế). Từ nay đến
01/9, nếu Trung Quốc nhượng bộ
trong đàm phán thương mại, cũng
có thể Mỹ sẽ rút lại việc tăng thuế cho
gói 300 tỷ USD nói trên. Tính đến thời
điểm hiện tại mới chỉ có 3,8 tỷ USD
sợi, vải của Trung Quốc xuất khẩu
sang Mỹ bị nâng thuế nhập khẩu từ
10% lên 25% từ 10/5/2019, do đó về
cơ bản chưa xuất hiện thay đổi lớn
về nhu cầu nhập khẩu hàng may
mặc trên thị trường Mỹ. Tuy nhiên,
các quyết định của Tổng thống Mỹ
đều được đưa ra hết sức bất ngờ, khó
đoán định.

Do đó, bất kỳ sự tổn thương nào
của 1 trong 2 nền kinh tế này đều
ảnh hưởng tới nền kinh tế còn lại. Vì
vậy, nhà lãnh đạo hai nước sẽ đều
có những bước đi, tính toán để đạt

Vì vậy, trong những tháng cuối năm
2019, doanh nghiệp dệt may cần
bám sát diễn biến thị trường, bám
sát khách hàng để có giải pháp ứng
phó kịp thời

.
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HỖ TRỢ DN DỆT MAY NỘI ĐỊA

năm qua với vai trò là đầu tàu của
ngành Dệt May, Vinatex đã xây dựng
và phát triển mô hình Trung tâm Thời
trang Vinatex, quy tụ các thương hiệu
may mặc trong nước. Đây không chỉ
là kênh phân phối, giúp các DN tới
gần hơn với NTD, mà còn là một kênh
bán hàng có doanh thu tốt.

BƠI RA BIỂN LỚN

Để giúp các DN dệt may có chỗ đứng trong thị phần
nội địa, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã
và đang phát triển hệ thống Trung tâm Thời trang
Vinatex nhằm giúp các DN có thêm 1 kênh xúc tiến,
quảng bá sản phẩm, nhất là các DN vừa và nhỏ.
Bài: NAM CAO

LÀM NỘI ĐỊA CÓ “DỄ”?
Vụ việc Big C dừng nhập đột ngột các
mặt hàng may mặc nội địa, khiến các
doanh nghiệp (hầu hết là các doanh
nghiệp nhỏ và siêu nhỏ) không kịp trở
tay, đã “dấy” lên nhiều tranh cãi trong
dư luận thời gian vừa qua. Thực tế, để
xây dựng được kênh phân phối tại thị
trường trong nước, DN không chỉ cần
có tiềm lực kinh tế mạnh để chi trả
cho thuê mặt bằng, điện, nước, …
mà còn cần có cả đội ngũ nghiên cứu
thị trường, sale, marketing hùng hậu.
Trong khi đó, với khoảng 80% các DN
trong ngành Dệt May có quy mô vừa
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và nhỏ, việc tạo dựng được mô hình
phân phối là điều khó khả thi.
Để tiếp cận với NTD, các DN thường
đi theo thị trường ngách, đó là bắt
tay với một bên thứ 3, như các hệ
thống siêu thị để giới thiệu, trưng
bày và bán các sản phẩm may mặc.
Cách làm này không đòi hỏi các DN
phải có tiềm lực kinh tế đủ mạnh để
tìm kiếm và đầu tư các địa điểm kinh
doanh. Hơn nữa, tại các siêu thị, kênh
phân phối bán lẻ thường có đội ngũ
sale, marketing hùng hậu với nhiều
chương trình khuyến mãi hấp dẫn,
được đông đảo NTD biết đến và lựa

chọn. Việc làm đó giúp các DN dệt
may có thể tiếp cận được với tối
đa phân khúc khách hàng và “thừa
hưởng” nguồn khách hàng ổn định
từ nhà bán lẻ.
Tuy nhiên, trong thời gian qua, sự
việc Big C ngừng nhập hàng của
200 DN dệt may trong nước không
chỉ gây xôn xao dư luận, mà còn bộc
lộ nhiều bất cập trong việc các DN
dệt may dựa vào bên thứ 3 để phân
phối sản phẩm. Theo đó, các DN sẽ
nhận các đơn hàng của Big C sau đó
thực hiện các đơn hàng, từ vải cho
đến nguyên phụ liệu để sản xuất ra
một sản phẩm may mặc hoàn chỉnh.
Các đơn hàng thường được ký kết từ
nhiều tháng trước đó để các DN chủ
động tìm kiếm nguồn cung nguyên
phụ liệu, cũng như chủ động trong
hoạt động SXKD. Tuy nhiên, việc Big
C ra thông báo ngừng mua hàng đột
ngột đã khiến nhiều DN “lao đao” vì
ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động
của DN, thậm chí là cả NLĐ.

Việc “phụ thuộc” quá nhiều vào đơn
vị phân phối thứ 3 đã cho thấy nhiều
“lỗ hổng”, nhất là với các đối tác nước
ngoài. Bởi lẽ, khi thực hiện phương
pháp phân phối qua đối tác thứ 3, các
DN dệt may có thể gặp nhiều rủi ro
khi đối tác thay đổi chiến lược kinh
doanh, thậm chí là tìm được nguồn
hàng có giá rẻ hơn so với các DN
nội địa. Đối với các nhà bán lẻ nước
ngoài, lợi nhuận là yếu tố được họ đặt
lên hàng đầu. Do đó, để tối ưu hóa
lợi nhuận, họ sẵn sàng đặt ra không
ít “luật ngầm” với mức chiết khấu vô
cùng cao, buộc các DN phải chấp
nhận nếu như muốn hợp tác lâu dài.
Sự việc Big C thông báo tăng mức
chiết khấu lên 25% với các mặt hàng
thủy sản vào năm 2016 cũng là một
ví dụ điển hình.
Về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Ngô
Trí Long nhận định: “Doanh nghiệp
không thể cứ ỷ lại vào lòng tốt của các
đối tác nước ngoài, bởi đã đầu tư kinh
doanh thì mục tiêu đầu tiên phải là lợi
nhuận. Mặt hàng dệt may chỉ là mặt
hàng đầu tiên chứ không phải là mặt
hàng cuối cùng sẽ gặp phải trường
hợp như trên. Chỉ khi mặt hàng của
Việt Nam có thế mạnh hơn hẳn thì
các doanh nghiệp nước ngoài mới
không thể thay thế bằng hàng của các
nước khác được. Nếu các nhà sản xuất
trong nước đưa ra những sản phẩm
tốt, giá cả phải chăng, chắc chắn
sản phẩm sẽ đứng vững được trên thị
trường, tận dụng được thế mạnh “sân
nhà” để phát triển.”

CẦU NỐI GIÚP DN VIỆT
Nhận định về những khó khăn trong
việc sản phẩm may mặc tạo được thị
phần tại thị trường nội địa, ông Lê Tiến
Trường – Tổng Giám đốc Vinatex cho
rằng: “Trước hết phải khẳng định, sản
xuất kinh doanh nội địa có thách thức
gấp nhiều lần so với làm hàng hoá xuất
khẩu. Nếu sản xuất xuất khẩu không
phải lo thiết kế thời trang, không lo sản
xuất số lượng bao nhiêu, kiểu nào, màu
nào, kênh phân phối ở đâu, không phải
lo nguồn vốn rất lớn cho hàng hoá tồn
kho, tiền thuê mặt bằng, tiền nhân viên
bán hàng, tiền quảng cáo, chăm sóc
khách hàng, hậu mãi, … thì sản xuất
nội địa phải lo các vấn đề này là chính.
Trong khi đó, DN dệt may trong nước
phần lớn chỉ mạnh về sản xuất và thiết
kế, năng lực tài chính và con người cho
xây dựng thương hiệu còn yếu kém.
Đồng thời, rủi ro trong kinh doanh nội
địa cũng rất cao, lượng vốn cần gấp 3-4
lần vốn cho sản xuất xuất khẩu, nguy
cơ tồn kho giảm giá gây thua lỗ, nguy
cơ mất mặt bằng kinh doanh tốt do
chủ mặt bằng thu lại… Đặc biệt trong
điều kiện thị trường hội nhập toàn diện,
các thương hiệu lớn ngoại quốc với sức
mạnh hơn hẳn doanh nghiệp Việt Nam
sẽ là áp lực cạnh tranh không cân sức
trên thị trường. Do đó nếu không có
bước đi sáng tạo, riêng biệt, cẩn trọng
thì rất khó thành công trên thị trường
nội địa.”
Thấu hiểu được những khó khăn của
DN dệt may vừa và nhỏ, trong những

Ông Cao Hữu Hiếu, Giám đốc điều
hành Vinatex cho biết, Trung tâm Thời
trang Vinatex dù mới đi vào hoạt động
được hơn 1 năm nhưng đã cho thấy
tín hiệu khả quan. Năm 2018, doanh
thu của Trung tâm đạt 90 tỷ đồng tại
cơ sở 25 Bà Triệu. Mô hình hoạt động
của Trung tâm chỉ hợp tác với các
DN dệt may trong nước, thậm chí có
những thương hiệu chưa từng xuất
hiện tại thị trường miền Bắc. Các DN
có các gian hàng tại Trung tâm không
phải trả chi phí mặt bằng mà chỉ phải
trả % theo số lượng sản phẩm được
bán ra theo ghi nhận trên máy POS của
Trung tâm. Điều này giúp giảm gánh
nặng cho các DN vào mùa thấp điểm,
hoặc những thương hiệu còn non trẻ.
Mới đây, Trung tâm Thời trang Vinatex
thứ 2 tại địa điểm 57B Phan Chu
Trinh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng đã
chính thức đi vào hoạt động. Tiếp nối
những thành công của cơ sở 1, Trung
tâm Thời trang thứ 2 của Vinatex tiếp
tục là cầu nối giúp doanh nghiệp nội
địa có thêm kênh quảng bá và phân
phối hàng may mặc tới NTD. Nơi đây
quy tụ hàng chục nhãn hàng lớn nhỏ,
bao gồm cả thời trang nam, nữ, may
đo veston, khăn, túi, giày dép… đến
nhiều đơn vị hàng đầu trong ngành dệt
may như: May 10, Nhà Bè, Hanosimex,
Doximex, Phong Phú… thậm chí
là cả những DN mới như: ON OFF+,
Aristino… Và Trung tâm Thời trang
thứ 3 cũng sẽ sớm được khai trương
tại 21 Khâm Thiên, Hà Nội.
Vinatex cam kết, với sứ mệnh của
mình trong thời gian tới sẽ mở thêm
những Trung tâm Thời trang Vinatex
trải dài trên cả nước. Bước từng bước
đi “chậm mà chắc”, Trung tâm Thời
trang Vinatex không chỉ là “cầu nối”
giúp các DN giới thiệu sản phẩm, mà
còn là một trong những địa chỉ uy tín
để giúp các DN vừa và nhỏ có chỗ
đứng trên thị trường nội địa

.
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CHƯƠNG TRÌNH
HỌC TẬP
ĐẦU KHÓA
CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 45

Tân sinh viên thuyết trình trong chương trình học tập đầu khóa

T

Ban giám hiệu gặp mặt và tặng quà cho tân sinh viên khóa 45

Chương trình học tập đầu khóa là cột
mốc đáng nhớ nhất, ghi dấu ngày đầu
tiên chính thức bước chân vào mái trường
Cao đẳng với nhiều cảm xúc khó quên.
Thông qua chương trình này, các em sẽ
có cái nhìn tổng quan nhất về lộ trình học
tập của mình, xác định được rõ hơn định
hướng tương lai cũng như chuẩn bị sẵn
sàng tâm thế trở thành một tân sinh viên.
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riển khai kế hoạch học
tập năm học 2019 – 2020,
ngay sau ngày nhập học
đầu tiên, Trường cao đẳng
nghề Long Biên (LBC) đã tổ
chức chương trình học tập đầu khóa
cho các em tân sinh viên khóa 45.
Tuần lễ sinh hoạt đầu khóa 2019 đã
diễn ra từ ngày 30/7/2019 đến ngày
02/8//2019 và là chương trình khởi
động đầu tiên cho quãng đường
3 năm học tập tại LBC. Tại đây, các
em tân sinh viên đã được tham dự
chương trình ấn tượng với nhiều
thông tin hữu ích để làm hành trang
trong suốt quá trình học tập, rèn
luyện tại trường.
Diễn ra trong 4 ngày với những nội
dung nổi bật như: Hòa nhập văn
hóa LBC; Kỹ năng đặt mục tiêu, lập
kế hoạch học tập; Khám phá nghề
nghiệp; Tìm hiểu doanh nghiệp.
Thông qua những nội dung trên, các
em tân sinh viên có dịp gặp gỡ và
giao lưu trực tiếp với lãnh đạo Nhà
trường, lãnh đạo các khoa, phòng
ban. Đồng thời, các em cũng được
tìm hiểu về các kỹ năng cần thiết của
một sinh viên thời đại 4.0, được lĩnh
hội những “bí kíp”: định hướng mục
tiêu và kế hoạch trong học tập, làm

việc nhóm, hòa nhập với môi trường
học tập mới. Chia sẻ cảm xúc của
mình ngay sau buổi học đầu tiên, em
Lã Thị Nhung, sinh viên nghề Thiết
kế thời trang chia sẻ: “Em cảm thấy
rất vui vì đã được tham dự chương
trình đầu khóa ý nghĩa như vậy. Thầy
cô đã giúp chúng em xóa bỏ những
bỡ ngỡ ban đầu để tự tin hòa nhập
với môi trường mới. Nhờ bài học về
đặt mục tiêu mà em đã biết cách đặt
mục tiêu sao cho đúng và có thêm
động lực để chinh phục những mục
tiêu sắp tới tại mái trường LBC.”
Bên cạnh đó, các em tân sinh viên
còn được trang bị thêm những kiến
thức cơ bản liên quan đến quá trình
học tập và rèn luyện tại trường như
các quy chế học tập và rèn luyện, điều
kiện tốt nghiệp, chương trình đào tạo,
sơ lược các phong trào trọng điểm
của nhà trường. Đặc biệt, các em còn
được nghe giới thiệu về các chương
trình đào tạo chất lượng cao (CLC)
của trường. Từ đó, các em có thể định
hướng chọn lựa chương trình đào tạo
phù hợp với tính cách, năng lực, sở
trường và hoàn cảnh gia đình.
Chương trình CLC là chương trình
đào tạo đã được triển khai áp dụng

đầu tiên cho nghề May Thời trang.
Sau 3 năm triển khai mô hình, chương
trình đã được doanh nghiệp đánh
giá cao về chất lượng đào tạo. Trong
năm học này, nhà trường tiếp tục mở
rộng chương trình CLC cho các nghề
Quản trị Khách sạn và Thiết kế thời
trang. Trao đổi suy nghĩ của mình khi
lựa chọn chương trình đào tạo CLC
nghề Quản trị Khách sạn, em Bùi Mỹ
Diện cho biết: “Thông qua buổi học
giới thiệu nghề nghiệp trong chương
trình đầu khóa này, em nhận thấy
chương trình đào tạo CLC của nghề
Quản trị khách sạn phù hợp với em.
Đây là cơ hội lớn để em học nghề mà
không mất chi phí. Hơn nữa, em sẽ
được tiếp cận với doanh nghiệp ngay
trong quá trình học tập. Theo em, đó
là một môi trường học tập tốt nhất
để phát triển kỹ năng nghề nghiệp
của bản thân”.
Các nội dung của tuần lễ sinh hoạt
đầu khóa là hành trang đầu tiên
của quãng đời sinh viên với nhiều
thông tin thiết thực và hữu ích cho
chặng đường sắp tới. Chúc các em
tân sinh viên khóa 2019 sẽ có nhiều
trải nghiệm thật thú vị và đạt nhiều
thành tích cao trong học tập tại mái
trường LBC

.
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Dệt May – bài toán
quy hoạch vẫn còn đó
Hiện nay, Việt
Nam đã đứng
hàng thứ hai thế
giới về sản xuất,
xuất khẩu hàng
dệt may. Quy mô
của ngành đã rất
lớn và nhu cầu
tăng trưởng vẫn
cao, cũng như dư
địa còn tiềm tàng
khi chúng ta đã và
đang tham gia các
Hiệp định thương
mại tự do quan
trọng. Tuy nhiên,
một trong những
khó khăn để tăng
quy mô của Ngành
chính là vấn đề
quy hoạch.
Bài: THỦY HƯƠNG

Theo báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm và chống
lãng phí năm 2018, Chính phủ đã chủ trương cắt giảm
tối thiểu 50% thủ tục hành chính, đơn giản hóa 61%
điều kiện kinh doanh và 60% thủ tục kiểm tra chuyên
ngành xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, tình trạng trễ hẹn
trong giải quyết thủ tục vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Đơn cử, thời gian nhập khẩu trong khu vực ASEAN 4
chỉ là 24 giờ, trong khi ở Việt Nam là 76 giờ. Điều đó
cũng là một điều kiện kinh doanh làm suy giảm sức
cạnh tranh của doanh nghiệp DMVN.

dệt may, vẫn chưa hoàn toàn thoát
nghèo! Lý do là vì hầu hết họ khi ly
nông, cũng phải ly hương. Họ rời vùng
quê lên thành phố, hoặc vùng ven
thành phố làm việc trong các nhà máy
dệt may tại các khu công nghiệp, và
phải thuê nhà ở, cùng các chi phí sinh
hoạt khác, đắt đỏ hơn so với ở quê họ,
nên tiền tích lũy sau mỗi tháng làm
việc không còn được bao nhiêu.
CẦN LẮM MỘT QUY HOẠCH TỔNG
THỂ ĐỂ PHÁT TRIỂN DỆT MAY

BIẾN NGUỒN LAO ĐỘNG NHÀN
RỖI THÀNH TIỀN
Ngành DMVN hiện đang sử dụng
lượng công nhân lao động lên tới gần
3 triệu người, với tổng số lương lên tới
khoảng 18 ngàn tỷ đồng/tháng, nuôi
được 6 triệu con người và giữ vững
nồi cơm của gần 3 triệu gia đình.
Không chỉ mang lại nguồn thu ngoại
tệ lớn hàng năm do xuất khẩu hàng
dệt may, ngành DMVN còn có thành
tựu biến nguồn lao động vốn nhàn
rỗi tại các làng quê, với giá trị còn
thấp, thành nguồn tài sản hàng chục
ngàn tỷ đồng như con số nêu trên.
Nhìn lại thực tế khoảng 2 thập niên
về trước, khi nông nghiệp Việt Nam
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CHI PHÍ TRÁI KHOÁY MÀ DOANH NGHIỆP
DỆT MAY PHẢI GÁNH CHỊU

hầu hết vẫn làm theo cách truyền
thống, canh tác nhỏ lẻ manh mún,
năng suất thấp, đương nhiên giá trị
cũng thấp theo, đơn cử: diện tích
ruộng bình quân được giao trên đầu
người nông dân chỉ là 2 sào (tương
đương hơn 700 m2) với thu hoạch
chừng 2 tạ lúa/sào, do đó thu nhập
người nông dân cũng rất thấp. Bên
cạnh đó, một điều đáng chú ý là, thời
gian nông nhàn rất nhiều, rất lãng phí
nếu chỉ sử dụng thời gian đó để làm
vườn, làm thuê quanh quẩn trong
khu vực làng xóm. Chưa kể “nhàn cư
vi bất thiện”, những tệ nạn nảy sinh
nhan nhản sau lũy tre làng từ thời
gian rảnh, thiếu kỹ năng quản lý bản
thân, cũng như quản lý thời gian.
Sau hơn 20 năm tập trung phát triển,

ngành DMVN không những tăng quy
mô lên 40 lần kể từ năm 2001, ngành
còn tận dụng được nguồn lao động
nhàn rỗi nói trên từ khu vực nông
nghiệp, tạo nên giá trị lao động lớn,
cũng như sự thay đổi tích cực từ văn
hóa, kinh tế, trình độ con người tại
địa phương.

Hiện nay, các nhà máy dệt may vẫn
đang tập trung tại các thành phố lớn
hoặc ngoại ô các thành phố lớn như
Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hưng

Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh
Hóa, Đà Nẵng, Huế, TP. HCM, Bình
Dương… Việc tập trung này tạo nên
sự gia tăng dân số đột biến tại các
nơi đây, khiến giá cả leo thang, cùng
một số vấn đề xã hội khác như người
công nhân phải sống xa gia đình, tình
cảm thiếu thốn, chi phí sinh hoạt cao
nên tích lũy không đáng kể.
Trong khi đó, nếu đặt nhà máy tại
các vùng sâu, vùng xa thì người công
nhân có thể sống ở nhà mình, đi làm
hàng ngày, tiết kiệm đáng kể chi phí
ăn uống và thuê nhà, được sống gần
gũi với người thân, và với thu nhập
tích lũy được, sẽ phát triển kinh tế gia
đình nhanh chóng hơn. Theo đó, bộ

Nếu so sánh thu nhập bình quân
của người nông dân chỉ đạt khoảng
1,2 triệu đồng/tháng thì cũng người
nông dân ấy khi trở thành công nhân
dệt may, đã có thu nhập từ 5 triệu
đồng – đến 7 triệu đồng/tháng, ta
sẽ thấy ích lợi từ sự chuyển đổi nghề
như thế nào. Tuy nhiên, dư luận lâu
nay vẫn cho rằng, “người nông dân
gốc” mà nay đã trở thành công nhân
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CÓ NÊN ĐỂ TỶ LỆ “VAC” CHO
MẶT HÀNG DỆT MAY GIỐNG
CÁC SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ, Ô TÔ?

mặt kinh tế địa phương cũng thay
đổi tích cực, tác phong công nghiệp
hóa mà người công nhân rèn luyện
được trong nhà máy cũng tạo ảnh
hưởng, thay đổi tiến bộ trong lề thói
làng quê, con người biết sử dụng thời
gian hiệu quả hơn, bớt sa đà vào các
tệ nạn, thói hư tật xấu trong thời gian
rảnh rỗi.
“Cho dù phải trả lương cao hơn tới
30% - 40% cho công nhân khi đặt nhà
máy tại các khu công nghiệp tập trung,
hoặc các thành phố lớn, nhưng các
doanh nghiệp vẫn chấp nhận, không
muốn chuyển nhà máy về các vùng
sâu, vùng xa. Bởi trình độ tay nghề thấp,
giao thông không thuận tiện, cùng một
số cản trở khác khiến doanh nghiệp lỗ
dài nếu di dời nhà máy về địa phương
hẻo lánh. Thực tế, doanh nghiệp trong
Vinatex cũng đã có nhà máy tại các
nơi xa xôi, tạo việc làm cho bà con
thiểu số tại xã Phúc Ứng, Sơn Dương
(Tuyên Quang), và huyện Gò Quao (Kiên
Giang), Bạc Liêu, nhưng hiệu quả đầu tư
lại kém hơn” – Ông Lê Tiến Trường –
Tổng Giám đốc Vinatex cho biết.
“Nếu chúng ta cứ lý luận rằng nghề dệt
may là nghề có thu nhập thấp, không
nên phát triển nữa, thì hàng triệu người
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lao động dệt may sẽ làm việc gì? Chưa
kể đến khoảng thời gian và mức kinh
phí đào tạo khổng lồ nếu chuyển được
lực lượng lao động này sang làm nghề
khác. Việt Nam còn ít nhất tới 40 triệu
người lao động chưa đạt đến mức thu
nhập từ 2.500 – 3.000 USD/năm. Trong
khi đó, thu nhập bình quân của người
lao động trong ngành DMVN đạt từ
3.000 – 5.000 USD/năm. Tại sao Trung
Quốc có mức thu nhập bình quân đầu
người đã đạt 10.000 USD/năm mà họ
vẫn đang sản xuất dệt may, chiếm tỷ
lệ 57% trên tổng lượng hàng dệt may
thế giới? Có thể khẳng định, đến năm
2050 chúng ta vẫn chưa thể bỏ ngành
Dệt May, mà vẫn cần tích cực phát triển
nghề này. Hơn nữa, nó là ngành cung
cấp nhu cầu thiết yếu cho con người.
Chỉ có điều, Nhà nước cần có quy
hoạch tổng thể cho dệt may, để không
bị co cụm như hiện nay.” – cũng ông
Lê Tiến Trường phân tích.
Quy hoạch tổng thể dệt may, sẽ phải
dựa trên 3 điều cốt yếu: Cơ sở hạ
tầng giao thông, Cơ chế chính sách
(đặc biệt là tiết giảm chi phí logistic
và chi phí ngoài doanh nghiệp), Lộ
trình đào tạo và hỗ trợ đào tạo nhân
sự. Đây là ba điều mà bản thân doanh
nghiệp dệt may không thể tự mình

làm được, cần phải có sự vào cuộc
quyết liệt của Nhà nước và các Bộ,
Ban, Ngành có liên quan.
Cùng quan điểm với Vinatex về quy
hoạch cho ngành Dệt May, Hiệp hội
Dệt May Việt Nam (Vitas) trong kiến
nghị của mình gửi Chính phủ cũng
nêu rõ: Nhà nước xác định vị trí, vai trò
của công nghiệp dệt may giai đoạn từ
10 – 15 năm tới để có chính sách phù
hợp trong trung và dài hạn; Nhà nước
sớm xây dựng và phê duyệt chiến
lược phát triển ngành Dệt May Việt
Nam đến 2025, tầm nhìn đến 2035 để
định hướng phát triển ngành trong
tương lai; Có chính sách hỗ trợ đào tạo
NNL cho dệt may, hỗ trợ các trường
đại học, cao đẳng có đào tạo dệt may
(đào tạo giảng viên, thiết bị dạy học,
thực hành), hỗ trợ sinh viên (giảm
học phí hoặc cấp học bổng); Các địa
phương lựa chọn cấp phép cho các
dự án lớn đầu tư dệt, nhuộm với công
nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường.
Có chính sách ưu đãi cho công nghiệp
hỗ trợ như dệt, nhuộm, không ưu đãi
tràn lan cho may; Tháo gỡ rào cản về
cơ chế chính sách cho DN, cụ thể: Quy
định làm thêm giờ, tiền lương, bảo
hiểm, kiểm tra chuyên ngành, thuế và
hoàn thuế, phí, lệ phí…

Bộ Công Thương vừa
lấy ý kiến về Dự thảo
Thông tư “Quy định
về cách xác định sản
phẩm, hàng hóa là sản
phẩm, hàng hóa của
Việt Nam hoặc sản
xuất tại Việt Nam”. Tuy
nhiên, bên cạnh những
mặt tích cực, vẫn còn
một số điểm cần làm
rõ, nhất là đối hàm
lượng giá trị gia tăng
(VAC) đối với các mặt
hàng dệt may.
Bài: ĐỖ NAM TRUNG

CÒN NHỮNG BẤT CẬP
Trong thời gian qua, dư luận đã có
nhiều ý kiến trái chiều xung quanh
câu chuyện thế nào là hàng “Made
in Vietnam”. Trả lời về vấn đề này, ông
Trần Thanh Hải - Phó cục trưởng Cục
Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho
biết, hiện nay chưa có các quy định
rõ ràng xác định xuất xứ hàng hoá,
cũng như được gọi là “sản xuất tại
Việt Nam”, “hàng hoá của Việt Nam”.
Trước đó, theo đề nghị của Bộ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 14
tháng 4 năm 2017 Chính phủ đã ban
hành Nghị định số 43/2017/NĐ-CP
(Nghị định 43) về nhãn hàng hóa.
Theo quy định của Nghị định, mọi tổ
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
hàng hóa tại Việt Nam hoặc nhập
khẩu hàng hóa vào Việt Nam đều
phải ghi nhãn cho hàng hóa, trừ một
số trường hợp quy định tại khoản 2,
Điều 1 của Nghị định.

Điều 10 Nghị định 43 quy định nhãn
hàng hóa phải thể hiện một số nội
dung bắt buộc, bao gồm: tên hàng
hóa; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân
chịu trách nhiệm về hàng hóa; xuất xứ
hàng hóa và các nội dung khác tùy theo
tính chất của mỗi loại hàng hóa. Riêng
về xuất xứ hàng hóa, Điều 15 Nghị định
43 yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất,
nhập khẩu tự xác định và tự ghi xuất xứ
đối với hàng hóa của mình trên nguyên
tắc bảo đảm trung thực, chính xác, tuân
thủ các quy định của pháp luật về xuất
xứ hàng hóa hoặc các hiệp định mà Việt
Nam đã ký kết hoặc tham gia.
Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực là tạo
thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất,
kinh doanh, nguyên tắc tự xác định và
tự chịu trách nhiệm về ghi nước xuất xứ
trên nhãn hàng hóa cũng đã làm phát
sinh một số bất cập. Cụ thể là:
1. Cho tới nay, Việt Nam đã ban hành
nhiều quy định về xuất xứ hàng hóa,
trong đó có việc như thế nào thì một
sản phẩm được coi là có xuất xứ Việt
Nam. Tuy nhiên, các quy định này mới
chỉ áp dụng cho hàng xuất khẩu và
hàng nhập khẩu, giúp hàng hóa được

hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu theo
cam kết tại các hiệp định thương
mại tự do hoặc phục vụ các mục tiêu
khác của quản lý ngoại thương. Với
hàng hóa sản xuất, bao gồm cả sản
xuất từ đầu vào nhập khẩu, và sau đó
lưu thông trong nước, hiện chưa có
quy định như thế nào thì được gắn
nhãn “sản phẩm của Việt Nam” hay
“sản xuất tại Việt Nam”.
2. Việc thiếu vắng các quy định về
việc như thế nào thì một sản phẩm
được coi là “sản phẩm của Việt Nam”
hay “sản xuất tại Việt Nam” đã khiến
nhiều tổ chức và cá nhân lúng túng
khi muốn ghi chính xác nước xuất xứ
trên nhãn sản phẩm theo quy định
của Nghị định 43. Ở chiều ngược lại,
một số mặt hàng dù chỉ trải qua các
công đoạn gia công, lắp ráp, chế biến
đơn giản tại Việt Nam nhưng cũng
gắn nhãn “sản xuất tại Việt Nam” khiến
người tiêu dùng thắc mắc, thậm chí
bức xúc nhưng các cơ quan chức
năng lại không có căn cứ để phân xử.
KHÔNG THỂ “CÀO BẰNG”
Để khắc phục các bất cập trên, ngày
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29 tháng 6 năm 2018, Bộ Công
Thương đã có Tờ trình báo cáo Thủ
tướng Chính phủ cho phép Bộ được
nghiên cứu, xây dựng một văn bản
quy phạm pháp luật về việc như thế
nào thì một sản phẩm, hàng hóa
được coi là “sản phẩm của Việt Nam”
hay “sản xuất tại Việt Nam”. Được sự
chấp thuận của Thủ tướng Chính
phủ, sau 1 năm trao đổi với các Bộ,
ngành hữu quan về cơ sở pháp lý
cũng như hình thức văn bản, Bộ
Công Thương đã hoàn thành dự thảo
ban đầu dưới hình thức Thông tư và
đang trong giai đoạn lấy ý kiến của
người dân, doanh nghiệp.
Dự thảo Thông tư này được xây dựng
chủ yếu dựa trên các bộ quy tắc xuất
xứ hiện đang áp dụng cho hàng xuất
khẩu từ Việt Nam, trong đó có Nghị
định số 31/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng
3 năm 2018 của Chính phủ quy định
chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về
xuất xứ hàng hóa. Các phương pháp
xác định xuất xứ chủ yếu của thế giới
như xuất xứ thuần túy (WO), hàm
lượng giá trị khu vực (RVC) hay chuyển
đổi mã sản phẩm theo Hệ thống hài
hòa mô tả và mã hàng hóa (Hệ thống
HS) của Tổ chức Hải quan Thế giới đều
được áp dụng trong dự thảo Thông tư.
Đại diện Bộ Công Thương cho
biết: “Về nguyên tắc, Thông tư
sẽ không làm phát sinh thêm chi
phí cho doanh nghiệp bởi ghi nhãn
hàng hóa và công bố nước xuất xứ
trên nhãn hàng hóa đã từ lâu là yêu
cầu bắt buộc theo quy định của Nghị
định 43. Thông tư chỉ giúp các tổ
chức, cá nhân có căn cứ để thực hiện
đúng yêu cầu của Nghị định 43, giúp
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loại bỏ các trường hợp vô tình hay cố
tình vi phạm thông tin về nước xuất
xứ. Các doanh nghiệp chân chính sẽ
không phải đối diện với nguy cơ cáo
buộc “gian lận xuất xứ”, tránh được rủi
ro kiện tụng và mất uy tín với người tiêu
dùng. Ngoài ra, kết hợp với việc thực thi
nghiêm túc Nghị định 43 tại cửa khẩu,
Thông tư cũng sẽ giúp loại bỏ dần tình
trạng hàng nhập khẩu nhập nhèm “đội
lốt” hàng Việt Nam như đã rải rác xảy ra
trong thời gian qua.”
Theo đó, Thông tư của Bộ Công Thương
quy định sản phẩm được coi là hàng
hóa Việt Nam phải Hàng hóa có xuất xứ
thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ
tại Việt Nam. Ngoài ra, hàng hóa có xuất
xứ không thuần túy hoặc không được
sản xuất toàn bộ tại Việt Nam nhưng
trải qua công đoạn gia công, chế biến
cuối cùng tại Việt Nam làm thay đổi cơ
bản tính chất của hàng hóa, đảm bảo
theo 2 tiêu chí về chuyển đổi mã số HS
và hàm lượng VAC… cũng được gọi là
hàng hóa Việt Nam.
Để tính VAC đối với hàng hóa có xuất
xứ không thuần túy có 2 cách xác định
là trực tiếp và gián tiếp. Tuy nhiên để
được xem là hàng “made in Vietnam”,
ngoài đạt tỷ lệ hàm lượng giá trị gia
tăng nội địa là 30%, thì hàng hoá này
còn phải vượt qua khâu gia công đơn
giản. Bên cạnh đó, để xác định mặt
hàng đó có phải của Việt Nam hay
không còn có tiêu chí “chuyển đổi mã
số HS”. Tiêu chí này cho phép doanh
nghiệp có thể sử dụng 100% nguyên
liệu nhập khẩu hoặc không xác định
về xuất xứ trong quá trình sản xuất,
miễn là quy trình đó vượt qua công
đoạn gia công đơn giản.

Với những điểm mới trong Dự thảo
Thông tư về hàng hóa “Made in
Vietnam” của Bộ Công Thương, đã
giải quyết được 1 số “lỗ hổng” trong
các Quy định về ghi xuất xứ trên nhãn
hàng hóa lưu thông trong nước.
Trước đó các Quy định mới chỉ ghi
chung chung mà chưa có quy định
cụ thể thế nào là hàng hóa Việt Nam.
Bên cạnh đó, Dự thảo thông tư đưa ra
2 cách tính VAC đối với hàng hóa có
xuất xứ không thuần túy cũng rất linh
hoạt. Tuy nhiên, cũng có 1 số ý kiến
cho rằng điểm cần lưu ý nhất có lẽ là
quy định gia công, chế biến đơn giản
doanh nghiệp phải đáp ứng. Dư luận
đặt câu hỏi, vậy thế nào là lắp ráp đơn
giản? Bởi lẽ, nếu không định nghĩa cụ
thể sẽ gây nên tranh cãi giữa DN sản
xuất với cơ quan quản lý Nhà nước và
cơ quan thực thi.
Đối với hàng thời trang, có những sản
phẩm cắt/may ghép từ nhiều mảnh
vải nhập khẩu đã hoàn thiện khác
nhau vậy có được coi là “hàng hóa
của Việt Nam hay không? Mặc dù đáp
ứng được quy tắc chuyển đổi mã số
hàng hóa trong Phụ lục 1 của Dự thảo
Thông tư. Việc xác định rõ “lắp ráp đơn
giản” như vậy là rất quan trọng, nếu
không định nghĩa được để áp dụng
chung cho toàn bộ mặt hàng, Bộ Công
Thương có nên tính tới việc đưa ra quy
định này vào Phụ lục cho những mặt
hàng cần phải vượt qua quy định gia
công đơn giản này không?
Bên cạnh đó, đại diện nhiều DN trong
ngành Dệt May cho rằng, quy định VAC
30% cho tất cả mặt hàng là chưa phù
hợp. Bởi lẽ, không thể để tỷ lệ VAC cho
mặt hàng dệt may cũng tương tự như
mặt hàng điện tử, máy móc, ô tô. Việc
sử dụng quy tắc lựa chọn giữa VAC và
chuyển đổi mã số cần tính toán làm
sao cho phù hợp, rõ mục đích và định
hướng khi sử dụng quy tắc VAC (quy
tắc VAC cũng giúp tăng tỷ lệ nội địa
hóa cho sản phẩm). Thực tế, có những
mặt hàng quy tắc chuyển đổi mã số
cho phép sử dụng 100% nguyên liệu
phụ tùng nhập khẩu song vẫn quy
định thêm lựa chọn quy tắc VAC 30%,
lúc đó quy tắc VAC 30% sẽ không
được sử dụng tới

.

NHỮNG
CÔNG NGHỆ NỔI BẬT
TẠI TRIỂN LÃM
ITMA 2019
ITMA 2019 quy
tụ hơn 120 doanh
nghiệp cung cấp
các giải pháp liên
quan đến ngành
may. Tất cả tạo nên
một bức tranh tổng
thể và sống động
của các công nghệ
mới đang được phát
triển và ứng dụng
trong ngành may
thế giới.
Bài: Ths. ĐỖ PHƯƠNG NGA - Thành viên
nhóm ITMA 2019

Các giải pháp này tập trung vào tám
chủ đề chính.
1. Các hệ thống, giải pháp phần mềm
cho lập kế hoạch sản xuất, thiết kế và
công nghệ tự động hoá có liên quan
đến ngành may mặc;
2. Các công cụ phát triển sản phẩm;
3. Thiết bị trải vải, cắt tự động; thiết bị
ép mext, dựng...

Với mỗi lĩnh vực, có thể kể đến các
ông lớn trong cung cấp giải pháp
ngành may như: Juki, Shima Seiki,
Oteman, Audaces, Autex, FK Group,...
cho đến các nhà cung cấp của Trung
Quốc như Shenzhen, Gaoqi, Wuzhou...
Tất cả tạo nên một bức tranh tổng
thể và sống động của các công nghệ
mới đang được phát triển và ứng
dụng trong ngành may thế giới.

7. Thiết bị phụ trợ;

Điểm qua tất cả các khâu của ngành
sản xuất hàng may mặc, từ thiết kế
phát triển sản phẩm, cung ứng, trải
vải, cắt, may cho đến hoàn tất, bao
gói...đều có những bước phát triển
mới. Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu
của thời đại cách mạng công nghiệp
4.0, các giải pháp phần mềm được
đặc biệt quan tâm.

8. Phụ kiện cho thiết bị may.

Cụ thể, tại từng công đoạn của quá

4. Thiết bị may;
5. Phụ liệu;
6. Thiết bị hoàn tất sản phẩm;
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Thiết bị cắt thông minh của Audaces
Thiết bị cắt có trang bị camera của Kuris

Giao diện của AUDACES 360 sử dụng công nghệ 4D-Alize

trình sản xuất may mặc, những công
nghệ nổi bật như sau đã được đưa ra
giới thiệu tại triển lãm ITMA lần này:
Trong lĩnh vực phát triển sản phẩm,
nổi bật nhất là giải pháp Audaces 360
của hãng Audaces. Đây là một giải
pháp hoàn chỉnh, cho phép tích hợp
các khâu trong quá trình phát triển
sản phẩm, bao gồm thiết kế mẫu, phát
triển mẫu kỹ thuật, tính toán giá thành
sản xuất... nhằm tối ưu hoá quy trình.
Điểm đặc biệt trong thiết kế sản
phẩm là Audaces sử dụng công nghệ
4D-Alize vừa được hãng này phát
triển vào năm 2018. Công nghệ này
giúp rút ngắn quá trình thiết kế sản
phẩm. Ngay khi tạo ra mẫu thiết kế
phù hợp, chỉ với một cái nhấp chuột,
mẫu pattern tạm thời cũng như chi
phí sản xuất dự kiến của sản phẩm sẽ
ngay lập tức được tự động tính toán,
sẵn sàng cho việc phê duyệt mẫu.

các hãng tập trung vào các giải pháp
liên quan đến tiết kiệm năng lượng,
tăng cường hiệu suất cắt (thiết bị cắt
thế hệ mới Universal của FK-Group có
thể cắt được chiều dày bàn vải tối đa
tới 9cm) so với một số bàn vải thông
thường từ 2 - 6cm, sử dụng camera
để giám sát quá trình cắt (Kuris). Đặc
biệt, việc sử dụng các giải pháp phần
mềm trong quản lý quá trình trải
vải cắt được đa số các hãng phát
triển. Đơn cử như PGM system
của FK-Group; VisitexLOC của Kuris;
ICF (Intelligent Cutting Flow) của
Audaces... Các phần mềm này cho
phép giao tiếp kết nối giữa nhân
viên và thiết bị cắt. Đây là một trong
những ứng dụng rõ nét các thành
tựu của CMCN 4.0, mang đến giải
pháp lý tưởng cho việc lập kế hoạch,

quản lý quá trình trải vải, cắt và bóc
tập. Hệ thống giám sát thời gian thực
cho phép đưa ra các quyết định tức
thời trong các tình huống quan trọng
như trong trường hợp vải bị lỗi, cuộn
vải không phù hợp với yêu cầu, hoặc
cảnh báo nếu có bất kỳ sự khác biệt
giữa những gì đã được lên kế hoạch
và thực tế thực hiện. Ngoài ra, các
hãng thiết bị cũng đã sử dụng công
nghệ bar code hoặc RFID trong việc
đánh số các bó sản phẩm sau khi cắt,
giúp việc quản lý trên chuyền may
sau này đơn giản và hiệu quả hơn.
Về thiết bị may trên chuyền, góp mặt
và nổi bật nhất tại triển lãm lần này
vẫn là JUKI. Có thể nói rằng, các hãng
sản xuất thiết bị may đã sẵn sàng
bước vào một kỷ nguyên mới với

Trường hợp mẫu thiết kế được duyệt,
Audaces 360 cung cấp các công cụ
để hiện thực hoá mẫu rập chi tiết,
nhảy cỡ và giác sơ đồ một cách nhanh
chóng và chính xác. Nếu Audaces 360
được kết nối với hệ thống ERP của
doanh nghiệp thì quy trình này càng
thêm nhanh và thuận lợi.
Đối với công nghệ trải vải, cắt tự động,
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Thiết bị cắt tự động của FKGroup

In mã bar code cho các chi tiết cắt
ICF (Intelligen Cut Flow) monitor

hệ thống máy may được số hóa gần
như hoàn toàn. Trước đây, các thiết bị
may chủ yếu được người sử dụng tự
điều chỉnh chế độ may, dựa trên kinh
nghiệm cá nhân. Giờ đây, với thế hệ
máy may mới, các điều chỉnh này đã
được số hóa. Việc cài đặt chế độ may
được thiết lập tự động với độ chính
xác hoàn hảo, nhằm phù hợp hoàn
toàn với các loại vật liệu được may.
Dòng máy may kỹ thuật số DDL-9000C
của JUKI là điển hình của thế hệ máy
may mới này. Nhờ hệ thống đưa vải
kỹ thuật số vận hành theo chiều dọc
đầu tiên trên thế giới, chiều cao của
thanh răng có thể được điều chỉnh
dễ dàng tùy theo chất liệu vải của
sản phẩm được may, nhờ đó cải
thiện chất lượng đường may. Khi
dừng máy với thanh kim được nâng
lên, thì thanh răng không nhô lên
trên bề mặt của tấm mặt nguyệt,

do đó tạo điều kiện cho việc đặt vật
liệu vào hoặc đưa bán thành phẩm
ra khỏi vị trí may một cách dễ dàng
và giảm hư hại. Mặt khác, việc cài
đặt chế độ may như sức căng của
chỉ, độ ép của chân vịt... được điều
chỉnh trên màn hình kỹ thuật số,
được lưu trong bộ nhớ và có thể
được tái tạo trong các trường hợp
tương tự, do đó giảm thời gian thiết
lập khi sản phẩm được may được thay
đổi. Máy còn có chế độ tự động điều
chỉnh độ căng chỉ kim, áp lực chân
vịt, cường độ, vị trí của thanh răng khi
phát hiện sự thay đổi về độ dày vật
liệu, đảm báo chất lượng đường may
hoàn hảo nhất có thể.

liệu thiết bị và dữ liệu về năng suất,
chất lượng tại vị trí may) thông qua
các thiết bị di động, kết nối với máy
may qua các cổng USB. Đặc biệt, các
thiết bị này hoàn toàn có thể kết nối
với thiết bị may thế hệ cũ hơn, tuy
nhiên sẽ hạn chế tại một số option.

Bên cạnh đó, các hãng cũng sử
dụng IoT trong việc quản lý thiết bị
may. Các App được phát triển theo
máy để có thể quản lý, duyệt và
chỉnh sửa dữ liệu (bao gồm cả dữ

Nhắc đến CMCN 4.0, không thể
không đề cập đến các giải pháp
phần mềm trong quản lý toàn bộ
chuỗi sản xuất hàng may mặc. Có thể
thấy rằng, hầu hết tất cả các hãng

Mũi may được tự động điều chỉnh khi chạy
qua lớp vật liệu dày, không còn hiện tượng tắc
hay lỏng chỉ
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Thế hệ máy may JUKI điều khiển bằng máy tính bảng

thiết bị đều đã chuẩn bị sẵn cơ sở hạ
tầng kết nối với các hệ thống quản trị
thông minh. Trong khi các hãng công
nghệ cũng đã phát triển nhiều công
cụ phần mềm để điều hành và kiểm
soát quá trình sản xuất. Nguyên lý
chính của nội dung này là sự kết hợp
giữa hệ thống phần mềm với phần
cứng, cho phép theo dõi thời gian
thực và giám sát toàn bộ quá trình
sản xuất. Thiết bị may trên chuyền
được liên kết với nhau để cung cấp
dữ liệu về tất cả các khía cạnh của
sản xuất. Với dữ liệu này, nhà máy có
thể thấy ngay những vị trí đang giữ
đúng tiến độ, những vị trí hoạt động
kém năng suất, những vấn đề xảy ra
thường xuyên... để có thể cải tiến quy
trình và ra quyết định nhanh chóng.
Nói một cách khác, công nghệ kết
nối có thể đáp ứng các thách thức
về giảm thời gian sản xuất, tăng năng
suất và nâng cao chất lượng sản
phẩm với chi phí thấp hơn.
Ví dụ điển hình về các giải pháp này
chính là Hệ thống JaNets của Juki
(Juki Advanced Network Systems).
Một trong những lợi thế chính của
JaNets là khi nó được sử dụng kết hợp
với máy may kỹ thuật số Juki. Việc sử
dụng song song hai công nghệ mới
này cho phép cập nhật nhanh hơn và
chính xác hơn các thông số của quá
trình sản xuất. Juki sử dụng các thiết
bị đầu cuối được định vị tại mỗi vị trí
làm việc trên chuyền, nhằm theo dõi
và báo cáo toàn bộ các khâu của hoạt
động sản xuất; giúp cải thiện đáng
kể việc cân bằng chuyền, cung ứng
bán thành phẩm đúng lúc, đúng chỗ
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Màn hình kỹ thuật số trên máy may thế hệ mới với 2 chế độ
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và giảm thời gian chu kỳ sản xuất.
Những thiết bị đầu cuối này cho
phép toàn bộ nhà máy có thể giao
tiếp nhanh chóng và hiệu quả, giải
quyết tức thời các vấn đề phát sinh.
Một trong những thành tựu khác của
CMCN 4.0, đó chính là công nghệ
nhận dạng bằng sóng vô tuyến RFID.
Công nghệ này hiện đã được một số
doanh nghiệp may tại Việt Nam sử

phẩm. Công nghệ của Shenzhen hình
thành nên mô hình nhà máy may với
sự tích hợp giữa điều khiển kỹ thuật
số (kết nối giữa con người, máy móc
thiết bị và nguyên vật liệu) và công
nghệ 5G. Trong đó RFID được sử dụng
trong quản lý nguyên vật liệu, kiểm
soát quá trình cắt và kiểm soát sản
phẩm sau hoàn tất. Còn việc thu thập
dữ liệu giữa các máy được thực hiện
thông qua các thiết bị đầu cuối có thể

Các thiết bị đầu cuối lắp tại vị trí làm việc để kiểm soát quá trình may

Mô hình nhà máy may kỹ thuật số sử dụng công nghệ RFID

Khả năng kết nối dữ liệu tại tất cả các khâu của JaNets

dụng, tuy nhiên mới chỉ dừng ở việc
gắn vào sản phẩm cuối cùng theo yêu
cầu kiểm soát của bên đặt hàng. Tại
ITMA lần này, Shenzhen Cloud Textile
Link Technology Co.Ltd đã giới thiệu
ứng dụng của RFID trong hầu hết các
công đoạn của sản xuất may, nhằm
kiểm soát số lượng và chất lượng sản

điều khiển bằng giọng nói hoặc máy
tính bảng.
Toàn bộ các giải pháp này đã được
Shenzhen ứng dụng tại một số nhà
máy may Trung Quốc, hình thành
nên mô hình nhà máy may có thể nói
là chuẩn mực của một Smart Factory.

Ngoài các giải pháp trọn gói được các
hãng thiết bị đưa ra, một vài doanh
nghiệp còn cung cấp giải pháp quản trị
sản xuất được “thiết kế riêng” tuỳ theo
đặc thù và hiện trạng tại công ty khách
hàng. Ví dụ như Intex sẵn sàng cung
cấp các phần mềm CRM, PLM, ERP, PDC,
BI theo yêu cầu của khách hàng. Hoặc
ITA (Institute for Textiletechnic) của Đại
học RWTH Aachen - Đức, chuyên tư
vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong
việc xây dựng mô hình sản xuất tiên
tiến theo hướng CMCN 4.0.
Như vậy, có thể thấy rõ xu hướng
phát triển của ngành may thế giới
trong giai đoạn này tập trung chủ
yếu vào các nội dung:
+ Số hóa thiết bị: sử dụng cảm biến
thu thập dữ liệu tại tất cả các khâu để

xử lý các thông số vận hành của thiết
bị, thông số công nghệ của sản phẩm,
thông số về chất lượng sản phẩm,
thông số về năng suất của thiết bị...;
+ Phát triển phần mềm quản lý toàn
bộ nhà máy để tiến tới hình thành
nhà máy thông minh hoàn chỉnh
trong tương lai; sử dụng bar code, QR
code, RFID trong việc kết nối và quản
lý tại tất cả các công đoạn;
+ Tiết kiệm năng lượng; sản xuất
xanh, sạch và bền vững.
Năm ngày ở triển lãm không phải quá
nhiều, nhưng cũng đủ để có cái nhìn
tương đối toàn diện về những công
nghệ mới được áp dụng trong toàn
chuỗi sản xuất hàng may mặc. Tốc độ
phát triển công nghệ trong giai đoạn

hiện nay cực kỳ nhanh chóng. Nếu
trước đây, khoảng 5 đến 10 năm mới
có sự thay đổi đáng kể về công nghệ
thì hiện nay chỉ 2 đến 3 năm đã có thể
cho ra đời một thế hệ công nghệ mới.
Chắc chắn tới ITMA Milan 2023, những
dự định nghiên cứu của các nhà sản
xuất hiện nay sẽ được hiện thực hóa.
Với sự thay thế công nghệ nhanh
chóng như vậy, việc các doanh
nghiệp may Việt Nam lựa chọn công
nghệ nào cho quá trình sản xuất phụ
thuộc rất nhiều vào định hướng phát
triển và tiềm lực của doanh nghiệp
đó. Để giải bài toán này, các doanh
nghiệp may cần có cái nhìn tổng thể,
sâu sắc để việc đầu tư là có hiệu quả
nhất, giúp doanh nghiệp may Việt
Nam phát triển bền vững trong thời
đại công nghiệp mới

.
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ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ
THỰC TẾ ẢO
trong ngành may mặc
GIỚI THIỆU
Theo báo cáo nghiên cứu về sử dụng
VR ở Trung Quốc (tháng 3 năm 2016)
thì số lượng người sử dụng tiềm năng
VR trong dân cư Trung Quốc là tương
đối lớn, đạt tới trên 200 triệu. Số
lượng người thường xuyên sử dụng
VR chừng 960 ngàn người, và trên
70% sử dụng VR hàng ngày. Rõ ràng
VR đã trở thành một phần quan trọng
của công việc, đời sống và giải trí của
con người.
Trong tất cả các tầng lớp xã hội, luôn
có những người đi đầu, nhanh nhạy
với xu hướng và biết rằng trong kỷ
nguyên phát triển nhanh chóng này
thì những người đầu tiên nhìn ra
những cơ hội mới và làm chủ công
nghệ mới sẽ là người thắng cuộc
trong các ngành công nghiệp hoặc
lĩnh vực của họ. Về truyền thống
thì ngành may mặc là ngành công
nghiệp high-tech và đương nhiên
là không thể để tuột mất cơ hội của
công nghệ mới này.
1. ỨNG DỤNG VR TRONG THIẾT
KẾ QUẦN ÁO
1.1 Thiết kế quần áo trong không
gian ảo
Trong những năm gần đây, các công
ty lớn đã cam kết nghiên cứu và
phát triển công nghệ cao và mới,
nhiều ngành công nghiệp đã trải qua
những thay đổi lớn lao trong hình
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thức hoạt động và một số ngành
công nghiệp truyền thống thậm chí
còn mờ nhạt đi. Sự phân biệt rõ nét
giữa ảo và thực trong lĩnh vực thực
tế ảo trong hình thức tương tác mới
ngày nay cũng đang trở nên không
rõ ràng, do một số ý tưởng mới đang
thay đổi một cách áp đảo trong
công chúng.
Trong lĩnh vực hàng may mặc, chúng
ta thường sử dụng CAD, photoshop
và các phần mềm khác trong giai
đoạn đầu của thiết kế để có hiệu
ứng. Chỉ một thập kỷ trước, các nhà
thiết kế thời trang đã quen với việc
vẽ trên giấy, và một lỗi đơn lẻ trong
chi tiết sẽ dẫn đến hỏng cả thiết kế.
Ngày nay, các nhà thiết kế sử dụng
máy tính thay cho giấy và công cụ, và
bằng thao tác chuột đơn giản, họ có
thể dễ dàng hoàn thành toàn bộ chu
kỳ từ khái niệm, vẽ và làm maket. Do
vậy mà nhiều khả năng trong tương
lai gần chúng ta có thể sử dụng các
công cụ mới để vượt qua mô hình
thiết kế hiện hành.
Vào năm 2016, Google tiết lộ phần
mềm ứng dụng Brush Tilt đặt thiết
kế vào trong không gian ba chiều.
Phần mềm này có thể được gọi là
photoshop thực tế ảo. Với Brush Tilt ta
có thể trải nghiệm sự thần kỳ của cây
bút vẽ và cảm giác hoàn thành công
việc vì không những có thể được tạo
ra trong không gian ba chiều, mà còn
có thể đánh giá một cách đầy đủ toàn
bộ công việc từ các góc khác nhau.

LTS: Bài báo mô tả
và thảo luận việc
sử dụng công nghệ
thực tế ảo (Virtual
Reality - VR) kết
hợp với nền tảng
dữ liệu lớn (Big
Data) trong thiết
kế hàng may mặc
có hỗ trợ của máy
tính, marketing
đổi mới hàng may
mặc và trải nghiệm
thời trang tương
tác. Bài báo cũng
dự đoán sự phát
triển VR của ngành
may mặc trong
tương lai.
Tác giả: HONG CHENG
Đại học Sanda Thượng Hải, Trung Quốc
Người dịch: HOÀNG THU HÀ

Vẽ bằng Brush Tilt trong không gian
ảo cũng giống như mỗi một tay bạn
cầm một dụng cụ để mô phỏng
được vẽ bằng bút vẽ trong không
gian thực, tại đó tay trái tương tự như
vận dụng menu và các công cụ trong
Photoshop, trong khi tay phải chịu
trách nhiệm vẽ. Cũng như Photoshop,
Brush Tilt có nhiều loại bút vẽ, khi
tích hợp với các bút đó bạn có thể
dễ dàng tạo ra các phong cách vẽ
riêng. Ngoài ra, Brush Tilt còn được
sử dụng như game phần mềm hoặc
phần mềm liên kết mạng xã hội. Và
với phần mềm đó, người sử dụng có
thể chọn một số loại nền và vẽ trong
không gian của thực tế ảo.
1.2 Thiết kế ảo ba chiều dựa trên
nền tảng máy tính
Giai đoạn thiết kế ban đầu là rất quan
trọng và là phần trung tâm của toàn
bộ quá trình thiết kế hàng may mặc.
Sử dụng máy tính để mô phỏng thiết
kế không gian ảo 3D dường như là
phù hợp và một số phần mềm về cơ
bản là đã chín muồi. Với công nghệ
lõi hình dung 3D, các nhà thiết kế
có thể thiết kế quần áo trong không
gian ảo, chỉnh sửa và xem xét trước
hiệu ứng mặc thử quần áo. Công
nghệ này hiện được sử dụng rộng rãi
trong quá trình thiết kế của ngành
may mặc và quảng cáo hiển thị hàng
may mặc.

Hiện giờ, CLO 3D rất phổ biến. Không
giống Marvelous Designer, chủ yếu
được sử dụng để mô phỏng game
và quần áo trong phim hoạt hình,
CLO 3D là phần mềm đặc biệt thử
độ vừa vặn của quần áo. Cả CLO 3D
và Marvelous Designer đều đưa ra
giao diện và hoạt động tương tự,
sự khác nhau nằm ở chi tiết của các
lĩnh vực chuyên môn tương ứng của
phần mềm. Phần mềm tốt là được
sử dụng rộng rãi, song song với đó,
phần mềm phải đảm bảo không cần
sự tinh thông trong nghề nghiệp mà
vẫn có thể biết cách sử dụng. CLO 3D
được gọi là phần mềm tốt nhất trong
lĩnh vực thử độ vừa vặn của quần áo.
Trong không gian ảo do CLO 3D
tạo ra, nhà thiết kế may đo các chi
tiết may. Mô phỏng việc người mẫu
mặc quần áo, và đồng thời xem xét
các hiệu ứng. Máy tính đưa ra hình
ảnh mô phỏng cơ thể người 3D mặc
quần áo với kết cấu bề mặt thực, hiển
thị mô phỏng hiện thực, sự chuyển
động của vải dưới ảnh hưởng bởi
trọng lực, gió và các yếu tố khác.
Bằng cách điều chỉnh các thông số,
chúng ta có thể có được các hiệu
ứng thực của quần áo ảo.
Một số phần mềm thử độ vừa vặn lỗi
thời chỉ có thể được sử dụng để may
các chi tiết và đặt chúng lên người
mẫu. Hiệu ứng có xu hướng là không
thật và khó cho biết độ vừa của quần
DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM 51

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Toàn bộ quá trình này không chỉ
mang đến cho khách hàng sự ngạc
nhiên và vui thích mà còn tiết kiệm
thời gian đi mua hàng.
Ngoài thử độ vừa vặn ảo trên nền
tảng kỹ thuật số, trải nghiệm mua
hàng nhúng có thể đáp ứng tốt
hơn nhu cầu tâm lý của người tiêu
dùng. Thử độ vừa vặn ảo mang đến
sự thuận tiện về thời gian cho khách
hàng, giúp họ chọn nhanh và chính
xác quần áo thích hợp. Mua hàng
nhúng mở rộng về không gian, làm
cho người tiêu dùng dễ dàng mua
hàng tại các đại siêu thị cách xa họ
hàng ngàn kilomet.

áo cũng như thẩm mỹ, do hiệu ứng
ngoại quan của người mẫu, cử động
của cơ thể, cảm giác của trọng lực
và độ bóng của vải tương đối nghèo
nàn. CLO 3D không những dễ dàng
tạo ra các kiểu áo T-shirt và quần âu,
mà còn giới thiệu tính chất thực của
cúc, dây đai và các phụ kiện khác. Các
chức năng và đặc tính này được đa
dạng hóa và thân thiện với người sử
dụng, làm cho việc thiết kế nếp gấp,
kết cấu bề mặt, các đường chiết ly và
việc gập quần áo,… rất đơn giản.
Những đặc tính này không phải là
quan trọng nhất. Thay vào đó, điểm
sáng nhất và cốt lõi chính là sự đồng
bộ hóa thiết kế kiểu dáng quần áo và
hiệu ứng vừa vặn 3D. Trong thiết kế
truyền thống, nhà thiết kế phải chờ
sau khi thiết kế và quần áo đã được
may xong mới thấy hiệu ứng. Nếu họ
phát hiện điểm không hài lòng, họ sẽ
chỉnh sửa thiết kế và may lại quần áo.
Quy trình này là không thể thay đổi.
Tuy nhiên nền tảng CLO 3D có thể
giúp nhà thiết kế đạt được sự kết nối
khép kín hoàn hảo giữa sản xuất và
chỉnh sửa. Khi nhà thiết kế thấy việc
may quần áo bị hỏng hoặc không
phù hợp, họ có thể chỉnh sửa ngay
lập tức, với những lần chỉnh sửa đồng
bộ giữa hiệu ứng và quần áo ba chiều
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trong cửa sổ 3D. Nghĩa là quá trình
may có thể thay đổi được. Kiểu thiết
kế tương tác này rất có tính trực giác.
Phía sau hiệu suất cao, chất lượng cao
và bảo vệ môi trường tốt hơn, tất cả
đều nhất quán cao độ với khái niệm
hiện thời về phát triển xã hội.
Tương lai của CLO 3D sẽ rất sáng. Kết
hợp CLO 3D với Brush Tilt, nhà thiết
kế có thể vượt qua các hạn chế của
thiết kế trên mặt phẳng máy tính. Họ
sẽ thiết kế trong không gian tự do,
không còn cần điều khiển máy tính
để quan sát các hiệu ứng khác nhau
từ các góc khác nhau, thay vào đó có
thể đi ra phía sau, thậm chí đi vào bên
trong của quần áo để nhìn và quan
sát. Họ sẽ không cần kéo quần áo
bằng cách nhấp chuột, thay vào đó
có thể trực tiếp nâng quần áo bằng
tay để quan sát các đường bên trong.
Thậm chí những người không giỏi
máy tính có thể dùng phần mềm, bởi
nó không chỉ đưa ra hiệu ứng thật
của thiết kế thời trang, mà còn là hoạt
động thuận nghịch – họ không cần
lo lắng về việc mắc bất kỳ lỗi nào nữa.
2. CÁC ỨNG DỤNG MARKETING
ĐỔI MỚI QUẦN ÁO VR
Với việc phát triển nhanh chóng của

thương mại điện tử thì càng nhiều
người chọn mua quần áo online.
Nhưng mua bán online thường dẫn
tới các hậu quả không mong muốn
như là cỡ sai, kiểu dáng không thích
hợp,… thường dẫn đến trả lại hàng.
Đây là vấn đề đau đầu cho người
mua và người bán cũng như các nhà
cung cấp nền tảng thương mại điện
tử lớn. Nhưng nó mang lại cơ hội cho
các công ty khác. Họ đã phát triển
các phòng thử quần áo ảo để cung
cấp dịch vụ thử quần áo online cho
khách hàng. Được hỗ trợ bởi công
nghệ hình dung 3D, khách hàng có
thể tải lên thông tin về cơ thể của
mình, kiểu quần áo mà họ muốn thử,
và sau đó phòng thử quần áo ảo có
thể cho họ thấy các hiệu ứng trong
thời gian thực. Khách hàng tự do thay
đổi kiểu dáng và cỡ. Hoạt động là đơn
giản và họ có thể tận hưởng dịch vụ
phòng riêng tư, không có cảm giác
khó chịu tại phòng thử quần áo thực
và những lo lắng chờ đợi khác. Với cải
tiến công nghệ liên tục và nâng cấp
phần mềm liên tục, hiện tại phòng
thử ảo sẽ được đa dạng hóa và dễ
lựa chọn. Khi thử một sản phẩm may
mặc, khách hàng có thể đồng thời
mô phỏng được cảm giác tương ứng
để thấy được liệu việc lựa chọn quần
áo của họ có thực sự phù hợp không.

các ứng dụng được quan tâm nhất và
35,6% rất quan tâm đến ứng dụng này.
Trong số những mối quan tâm của
những người ít sử dụng thường xuyên
thì 48,2% xếp hạng buổi trình diễn
thời trang VR là ứng dụng đứng thứ 8
trong số các ứng dụng họ quan tâm
nhất. Từ khảo sát, chúng ta thấy triển
vọng tươi sáng cho ngành thời trang
khi được kết hợp với công nghệ mới.

trang rất nổi tiếng được trình diễn ở
nước ngoài. Cái họ nhìn thấy không
phải là 3D thị giác truyền thống mà
là cảnh xem tự do từ góc nhìn của họ
bằng cách nhấn chuột và bàn phím.
Máy ảnh hiện ở trong tay của người
xem. Đây có thể gọi là tác phẩm
video tương tác, và hình thức xem
này có thể mang con người tới trải
nghiệm nhúng tốt hơn và tự trị hơn.

Trong ngành thời trang, chính sàn
catwalk là nơi đầu tiên tiếp xúc với
VR. Đối với công chúng đầy tò mò thì
catwalk trong VR được quan tâm lớn,
nên nhiều nhãn hàng thời trang có
tầm nhìn rõ ràng đang tích cực hợp
tác với các công ty VR. Họ quay các
video toàn cảnh 360 độ các buổi biểu
diễn thời trang và tải lên website hoặc
nền tảng APP để cho công chúng
xem. Với thiết bị hiển thị 3D đeo trên
đầu, mọi người có thể thấy và thưởng
thức tại nhà các buổi biểu diễn thời

Một số nhãn hàng thời trang có thiết
bị VR trong các cửa hàng bán lẻ để
khách hàng có thể đeo dụng cụ hiển
thị lên và xem các buổi trình diễn
thời trang ở dạng thực tế ảo. Dior
thậm chí còn cá nhân hóa kính VR với
một logo cho các cửa hàng offline.
Mặc đầu đây là hình thức marketing,
và lợi nhuận trực tiếp thật khó tính
toán, nhưng chúng ta có thể thấy
rằng thông qua thực tế ảo, khoảng
cách giữa khách hàng và nhãn hàng
được rút ngắn khá nhiều

Vào tháng 3 năm 2016, Tập đoàn
Alibaba đã tuyên bố thiết lập phòng
thí nghiệm VR và đồng thời giới thiệu
chương trình BUY+, hy vọng dẫn đầu
tương lai của mô hình mua bán mới.
Khi công nghệ chín muồi, người sử
dụng sẽ chỉ cần đeo kính VR hoặc một
số thiết bị tiên tiến, tiện lợi để bước
vào bất kỳ cửa hàng nào trên thế giới,
và với sự giúp đỡ của cảm biến, có
thể tương tác với bất kỳ hàng hóa và
nhân viên nào trong không gian ảo
– thử quần áo vào bất kỳ lúc nào sẽ
không còn là vấn đề nữa. Người tiêu
dùng sẽ cảm thấy được nhúng trong
trải nghiệm mua hàng thực sự.
3. CÁC ỨNG DỤNG TRẢI NGHIỆM
THỜI TRANG TƯƠNG TÁC VR
Vào thời điểm hiện tại, khi công
nghệ VR dần dần ứng dụng vào thị
trường tiêu dùng đại chúng thì ngày
càng nhiều nhóm người bị mê hoặc
bởi công nghệ VR. Chính thị trường
quyết định đời sống của sản phẩm
mới, do sự quan tâm của khách hàng
đối với sản phẩm là điều cơ bản và
là tiền đề thành công của bất kỳ sản
phẩm nào.
Tại Trung Quốc, trong số các mối quan
tâm của những người thường xuyên
sử dụng VR thì 67,2% trong số họ xếp
hạng buổi trình diễn thời trang VR là
ứng dụng đứng thứ năm trong số

.
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THIẾT KẾ
MẪU ẢO -

XU HƯỚNG CỦA
THỜI TRANG
TOÀN CẦU
Thiết kế mẫu thời trang ảo, hay
còn gọi là Tạo mẫu thời trang
3D đang là một xu hướng mạnh,
tạo nên sự thay đổi cơ bản trong
quy trình thiết kế thời trang, mở
rộng ở mức cao nhất khả năng
sáng tạo và tăng tốc độ sáng tạo.
Không những thế, việc đáp ứng
nhu cầu của khách hàng cũng trở
nên thuận lợi và linh hoạt hơn
bao giờ hết.
Bài: THỦY HƯƠNG

T

hiết kế mẫu thời trang ảo,
hay còn gọi là Tạo mẫu thời
trang 3D đang là một xu
hướng mạnh, tạo nên sự
thay đổi cơ bản trong quy
trình thiết kế thời trang, mở rộng ở
mức cao nhất khả năng sáng tạo và
tăng tốc độ sáng tạo. Không những
thế, việc đáp ứng nhu cầu của khách
hàng cũng trở nên thuận lợi và linh
hoạt hơn bao giờ hết.
Ông Moon Frederick –Trưởng phòng
phát triển sản phẩm kỹ thuật số
thuộc Công ty Li & Fung Hàn Quốc
cho biết, với giải pháp Thiết kế mẫu
thời trang ảo đã giúp cho công ty đạt
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được mục tiêu cải tiến mạnh mẽ tốc
độ sáng tạo, và giúp quy trình sản
xuất thời trang hiệu quả hơn, nhanh
hơn, thông minh hơn.
Thiết kế mẫu thời trang ảo cũng là
một trong những xu hướng trong
ngành dệt may, là một khâu trong
chuỗi cung ứng kỹ thuật số, giúp cải
thiện công việc và cuộc sống của
hàng tỷ người trên thế giới. Đây còn
được coi là công nghệ tạo mẫu phi
vật lý, bởi trong thực tế, không có
mẫu thật nào hiện hữu trong quá
trình sáng tạo, nhưng lại hoàn toàn
có thể đưa đến sản phẩm thật một
cách nhanh chóng hơn bội phần.

Bên cạnh đó, ứng dụng kỹ thuật số
vào tạo mẫu còn giúp tiết kiệm thời
gian và chi phí đáng kể trong công
việc thiết kế cho nhà sản xuất.
Đơn cử, theo phương pháp thiết kế
truyền thống, thì quy trình thiết kế
cần qua 10 bước, bao gồm: Nhà thiết
kế đưa ra ý tưởng, chọn nguyên phụ
liệu phù hợp, lên mẫu, chỉnh sửa phù
hợp, lặp lại quá trình này 2-3 lần để
đến khi có được mẫu ưng ý. Phương
pháp truyền thống này thường kéo
dài từ 1-2 tháng để ra được sản phẩm
mẫu ưng ý và đưa vào sản xuất.
Trong khi đó, phương pháp thiết kế
thời trang ảo, với ứng dụng kỹ thuật số
sẽ rút ngắn đáng kể thời gian của quy
trình. Nhà sản xuất sử dụng phần mềm
kỹ thuật số để đưa ra sản phẩm mẫu
(cũng là mẫu hình ảnh kỹ thuật số),
chuyển tới cho khách hàng xem xét
và đặt hàng, sau khi khách hàng phản
hồi, nếu có cần chỉnh sửa gì đó thì quá
trình chỉnh sửa mẫu cũng rất thuận
tiện, công nghệ thiết kế 3D sẽ đáp ứng
được ngay. So sánh với phương pháp
truyền thống phải mất cả tháng trời,
thì phương pháp sử dụng công nghệ
thiết kế ảo chỉ mất một tuần, thậm chí
vài giờ cho một mẫu thiết kế. Do đó,
thời gian cũng như tiền bạc tiết kiệm
được rất lớn. Các chi phí cho nguyên
liệu thật trong quá trình thiết kế
được loại bỏ. Cũng như thời gian vận
chuyển hàng mẫu đến khách hàng
cũng không cần thiết nữa, thay vào
đó chỉ là một cú nhấp chuột là mẫu đã
được gửi tới khách hàng. Lúc đó, các
nhà thiết kế chỉ cần tập trung vào sáng
tạo mẫu, và nhà sản xuất có thể dành
thời gian vào việc thương thảo giá cả
với khách hàng.
Bên cạnh đó, với phương pháp
truyền thống, sau khi mẫu thiết kế
được dựng lên mẫu thật, thì cần
người mẫu thật mặc thử đồ, cần tổ
chức chụp hình người mẫu mặc đồ
để gửi khách hàng thì họ mới có thể
xem xét từ xa. Còn với phương pháp
thiết kế thời trang ảo, hình ảnh người
mẫu trong trang phục thiết kế có thể
được dựng lên trong phần mềm này
để khách hàng xem xét, với hình ảnh
giống như thật vậy. Như vậy, công
nghệ này có thể giúp tiết kiệm chi
phí tổ chức chụp hình mẫu.

Nguồn ảnh: www.yellowtrace.com.au

Ngoài ra, công nghệ còn cho phép
với một mẫu thiết kế, được thay đổi
nhiều màu sắc, họa tiết khác nhau,
đem lại cho khách hàng những trải
nghiệm và lựa chọn đa dạng hơn.
Hình ảnh này không chỉ được dùng
để chào hàng với bên mua, mà còn
có thể sử dụng để bán hàng trên
các trang thương mại điện tử như
Amazone, Alibaba… Chúng ta gọi
đó là mẫu phi vật lý.
Mẫu phi vật lý còn được sử dụng để
tạo nên các showroom bán hàng
ảo, cách trình bày, bài trí gian hàng
ảo, các tủ quần áo ảo, mắc áo, và
cách gấp quần áo, sắp xếp quần áo
ảo. Khách hàng có thể mở rộng tầm
nhìn, tưởng tượng không gian mua
sắm, cách thức tổ chức tủ quần áo
của riêng mình, từ đó kích thích nhu
cầu mới đối với thời trang. Với sự hỗ
trợ của công nghệ thiết kế ảo, ta có
thể dựng lên cả một cửa hàng ảo đồ
sộ trên mạng.

Hiện nay, các thiết kế phụ kiện, đồ
dùng gia đình cũng đã ứng dụng
thiết kế ảo và mẫu phi vật lý để tiếp
cận khách hàng. Trên hầu hết các
website của các hãng thời trang hay
sản phẩm đồ gia dụng, đều sử dụng
hình ảnh sản phẩm phi vật lý được
thiết kế bằng công nghệ 3D, thay
thế cho sản phẩm thật, được chụp
hình thật đưa lên như trước kia. Đơn
cử, hiện nay trên trang web của Ikea,
hãng đồ gia dụng nổi tiếng toàn
cầu, các hình ảnh sản phẩm đều phi
vật lý.
Như vậy, hành trình kỹ thuật số trong
việc thiết kế không chỉ dừng lại ở
thời trang, mà còn tiến đến các hàng
phụ kiện, gia dụng, cũng như các cửa
hàng ảo trong thế giới thương mại
điện tử. Hành trình kỹ thuật số là xu
hướng đang trở nên mạnh mẽ trên
toàn cầu trong thiết kế thời trang,
thương mại điện tử, và nhiều lĩnh
vực khác

.
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BẢN TIN
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
Bài: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
(Lược dịch và tổng hợp)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DEAKIN GIỚI THIỆU
PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ BÔNG THẢI
VỚI CHI PHÍ THẤP

Các nhà khoa học tại Viện Nghiên
cứu nguyên liệu Frontier - Trường
Đại học Deakin đã nghiên cứu thành
công phương pháp hiệu quả và giá
thành thấp để xử lý vải sợi cotton
(denim) thải thành sợi dạng visco.
Loại sợi này có cả màu trắng và màu
gốc của sản phẩm. Quần áo làm từ
chất liệu cotton như denim tạo lên
lượng vật liệu dệt thải rất lớn. Trồng
bông tiêu thụ nhiều tài nguyên và
đất canh tác. Khi chuyển đổi hiệu
quả vải denim thải thành sợi cotton
tái chế sẽ giúp giải quyết cả hai vấn
đề trên.
Các nhà nghiên cứu lấy ba mẫu vật

liệu dệt nghiền thành bột (vải denim
xanh da trời, vải quần denim đỏ và
áo phông màu hỗn hợp). Sau đó họ
hòa tan bột trong hỗn hợp của chất
lỏng ion 1-butyl-3-methylimidazolium
acetate và dimethyl sulfoxide
(DMSO) theo tỷ lệ 1: 4. Các nhà
nghiên cứu sử dụng DMSO nồng độ
cao làm dung môi do vậy sẽ giảm
lượng lớn chất lỏng ion.
Ngoài ra, DMSO làm giảm độ nhớt
của dung dịch ion, giúp dễ dàng kéo
sợi xenlulo thành sợi mới. Do DMSO
rẻ hơn nhiều so với chất ion lỏng
nên quy trình mới này đã giảm giá
thành khi xử lý lên đến 77%.

Nguồn: https://www.fibre2fashion.com/news/apparel-news/deakin-university-has-low-costmethod-for-cotton-waste-250194-newsdetails.htm
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VẢI POLYESTER
MỚI GIỐNG NHƯ
BÔNG DÀNH CHO
THỜI TRANG
ATHLEISURE
Teijin Frontier là công ty thuộc
Tập đoàn Teijin, đã phát triển
một loại vật liệu polyester hiệu
năng cao mới giống như bông
dành cho thời trang athleisure
(Một xu hướng thời trang,
trong đó quần áo được thiết kế
dành cho tập luyện và các hoạt
động thể thao…)
Công ty đã phát triển vật liệu
mới này để kết hợp giữa vẻ
ngoài với các đặc tính vượt trội
của bông như hấp thụ độ ẩm,
khô nhanh và chống tia cực
tím. Đáng chú ý, vật liệu mới đã
đạt được các tính năng giống
như bông với sợi polyester liên
tục (filament) chứ không phải
là sợi polyester ngắn (staple).
Hơn nữa, vật liệu mới của Teijin
Frontier còn rất thân thiện với
môi trường vì nó được làm
bằng nguyên liệu tái chế.
Các công nghệ được sử dụng
để tạo ra vật liệu mới gồm: công
nghệ sản xuất sợi độc quyền có
khả năng tối đa hóa hiệu quả
quá trình sản xuất, công nghệ
kéo sợi phối trộn ngẫu nhiên
tạo ra các đoạn dày và mỏng
liên tục, cũng như công nghệ
kéo sợi phức, tối ưu hóa cấu trúc
để điều chỉnh cấu trúc dệt và
mật độ dệt nhằm đạt được hình
dạng cấu trúc giống như bông.

Nguồn: https://www.
innovationintextiles.com/newcottonlike-polyester-fabric-forathleisure/

TẬP ĐOÀN CÔNG
NGHIỆP HÓA CHẤT
TORAY TIẾT LỘ VỀ
QUẦN ÁO BẢO HỘ
SỬ DỤNG MỘT LẦN
LIVMOA CL
Tập đoàn Công nghiệp Hóa
chất Toray Industries đã phát
triển một loại quần áo tiệt trùng
để sử dụng trong phòng sạch
có tên là Livmoa CL, đây là sản
phẩm mới nhất của quần áo
bảo hộ dùng một lần Livmoa.
Sự khác biệt của Livmoa CL nằm
ở quá trình xử lý khử trùng và
thiết kế bao gồm hai phần trên
và dưới, điều này làm cho việc
mặc vào sẽ dễ dàng. Lần đầu
tiên trong dòng sản phẩm bảo
hộ lao động Livmoa sử dụng khí
ethylene oxide để khử trùng vật
liệu. Một đặc điểm của quá trình
khử trùng bằng khí ethylene
oxide là khả năng khử trùng các
vật liệu ở nhiệt độ thấp hơn so
với các phương pháp khác, điều
này có nghĩa là quá trình này ít
khả năng làm suy yếu các tính
chất của vải.
Livmoa CL có cấu trúc ba lớp,
với vải không dệt Toraymicron
được tạo ra từ sợi polypropylen
siêu mảnh có tính chất điện
từ (điện từ) nằm giữa hai lớp
vải được tạo thành từ xơ ngắn
polypropylen. Cấu trúc này đảm
bảo rằng bụi sẽ luôn bên trong
quần áo mà không bị di rời ra
ngoài, trong khi chính vật liệu
này cũng phát sinh rất ít bụi.
Hơn nữa, nó giúp việc mặc trở
lên dễ dàng hơn bằng cách kết
hợp cấu trúc chui đầu không
dây buộc, cho phép người mặc
nó mà không cần chạm trực
tiếp vào bề mặt bên ngoài.
Nguồn: https://www.technicaltextile.net/
News/toray-unveils-latest-disposableprotective-wear-livmoacl-249010.html

SAVIO GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
CÔNG NGHIỆP 4.0 TẠI ITMA 2019
Savio là nhà cung cấp máy quấn
ống, máy kéo sợi cổ điển, máy kéo
sợi rôto hàng đầu với nhiều nhà máy
trên khắp thế giới như ở Ý, Trung
Quốc, Ấn Độ và Cộng hòa Séc. Tại
triển làm ITMA 2019, tất cả các máy
móc của Savio được trưng bày với
giải pháp công nghệ 4.0 đều được
đổi mới, tính năng tiết kiệm năng
lượng, tự động hóa cao.
Máy quấn ống Polar Evolution và
EcoPulsarS của Savio có thể xử lý dễ
dàng các loại sợi khó quấn và sợi đặc
biệt nhờ các thiết bị kiểm soát sức
căng và nối sợi đặc biệt để đảm bảo
các vị trí nối và hình dạng búp sợi
hoàn hảo thông qua giám sát các giá
trị ngoài tiêu chuẩn.

vận chuyển của ống sợi từ máy kéo
sợi đến máy quấn ống. Giải pháp này
giúp tối ưu hóa không gian, giảm
tiêu thụ năng lượng và chi phí sản
xuất. Hệ thống vận chuyển búp sợi
tự động này rút ngắn đường dẫn vận
chuyển và phù hợp với dòng chảy
nguyên liệu. Ngay cả với các máy
dài và đa kết nối hệ thống này giúp
giảm chi phí sản xuất, không gian và
năng lượng, trong khi vẫn đảm bảo
chất lượng không đổi.

Multi Link là giải pháp mới nhất của
Savio kết nối nhiều máy kéo sợi nồi
– cọc với một máy quấn ống của
Savio, thông qua mạch được thiết
kế riêng có thể liên kết hai hoặc ba
máy kéo sợi với một máy quấn ống.
Một khay iPeg đặc biệt đảm bảo sự
Nguồn: https://www.fashionatingworld.com/new1-2/savio-offers-innovative-industry-4-0solutions-at-itma-2019
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CÒN HƠN CẢ

TÌNH YÊU…
Để có được thành công như hiện tại, cậu
thanh niên chưa đầy 30 tuổi tên Bin đã từng
phải bỏ học giữa chừng trước ngưỡng cửa
đại học, từng vượt qua khoảng tối trong quá
khứ nhờ quan điểm: “dám đối mặt với quá
khứ là dám chấp nhận thay đổi bản thân.”
Bài: QUANG NAM

V

ới Huỳnh Bin, CN Nhà máy
May 1, Tổng Công ty CP
Dệt May Hòa Thọ, trước
khi đến với công việc hiện
tại, Bin đã từng có những
khoảng tối trong quá khứ. Ít ai biết
rằng, để có được thành công như
hiện tại, cậu thanh niên chưa đầy 30
tuổi đã từng phải bỏ học giữa chừng
trước ngưỡng cửa đại học.
Chính thời điểm ấy, vì nghe bạn bè
rồi tâm lý hiếu thắng, Bin đã có vấp
phải những sai lầm của tuổi trẻ. Bin
thừa nhận, mình từng như vậy thì
không có gì phải giấu giếm. Bởi quan
điểm của Bin đó là “dám đối mặt với
quá khứ là dám chấp nhận thay đổi
bản thân.”
ĐI QUA GIAN KHÓ

Sinh năm 1992, là con thứ 2 trong một
gia đình có cha mẹ là tiểu thương
buôn bán nhỏ ở chợ. Cuộc sống tuy
không gọi là giàu có, nhưng cũng
hơn một số bạn bè cùng trang lứa.
Vấp ngã lớn nhất của Bin đó chính là
việc bỏ học giữa chừng khi còn đang
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học THPT. Bin kể, những ngày tháng
học cấp 3, Bin từng nghe theo bạn bè
rủ rê rồi sống những tháng ngày của
một thanh niên ham chơi, lười học.
Tôi hỏi Bin, bạn có ngại không khi mình
viết về sự cố này đăng lên Tạp chí. Bin
bảo, mình có sao thì nó là vậy, không
thể thay đổi được điều gì. Nhưng nói
ra để các bạn trẻ đừng vấp phải những
sai lầm như Bin, nếu không chọn con
đường học Đại học, thì chí ít cũng phải
học lấy một cái nghề.
Đi qua những ngày “đen tối”, cậu
nhóc ham chơi ngày nào cũng đã
trưởng thành hơn, chín chắn hơn.
Cách đây khoảng 7 năm, Bin tìm
được một công việc pha chế nhưng
chỉ làm công việc ấy hơn 1 năm rồi
bỏ hẳn. Sau đó, cơ duyên dẫn Bin đến
làm việc lại Nhà máy May 1 của Hòa
Thọ. Thấm thoắt vậy mà cũng đã 5
năm Bin làm công nhân. Từ một cậu
nhóc thiếu chín chắn, ham chơi ngày
nào, giờ đây Bin đã trưởng thành,
đĩnh đạc hơn rất nhiều so với Bin
của 5 năm trước. Duyên thêm duyên,
mừng thêm mừng khi Bin tìm được

một nửa của cuộc đời mình tại Nhà
máy Veston 1 trực thuộc Tổng Công
ty. Hiện tại Bin đã có một gia đình
nhỏ với một nhóc tỳ gần 3 tháng tuổi.
Có lẽ với Bin đó không chỉ là động lực
giúp anh có thể thay đổi bản thân,
mà còn là động lực để gắn bó với
công việc hiện tại.
Hạnh phúc nhất của Bin không là
những ngày 2 vợ chồng sáng đưa
nhau đi làm, tối cùng nhau về. Tổ ấm
lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc và
không ngớt tiếng cười. Giờ đây niềm
vui còn nhân đôi khi có thêm tiếng bi
bô của trẻ con. Hiện tại, vợ Bin đang
nghỉ chế độ thai sản, mọi chi tiêu của
gia đình do Bin gánh vác. Nhưng Bin
bảo với mức lương hiện tại, Bin có thể
đủ lo cho gia đình và còn có những
khoản nhỏ tiết kiệm để dành lo cho
con cái sau này.
NGÔI SAO SÁNG CỦA HÒA THỌ
Ngày còn chập chững vào Hòa
Thọ làm việc, Bin chưa có chút kinh
nghiệm nào trong nghề may. Nhưng
bằng sự cần cù, chịu khó của mình
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“BÍ QUYẾT”

GIỮ CHÂN NLĐ CỦA HÒA THỌ
Là ngành sử dụng tương đối nhiều lao động, Dệt May trong
những năm đã có những thời điểm “khát” lao động. Nhưng tại
Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ, có những “bí quyết” rất
riêng để giữ chân người lao động (NLĐ), giữa “cơn lốc” phát
triển như vũ bão của ngành dịch vụ - du lịch tại Đà Nẵng.
Bài: NAM VŨ

Bin có thể thành thạo công việc chỉ
trong vòng chưa đầy 1 tháng. Tôi hỏi
Bin, là nam giới lại làm CN Nhà máy
May, liệu Bin có mất nhiều thời gian
để học việc không. Bin thật thà trả
lời, cũng có những người phải mất
2 tháng để thành thục công việc,
nhưng Bin chỉ mất 1/2 thời gian so
với nhiều đồng nghiệp nam khác.
Bin bảo, rất khó có thể xác định được
từ bao giờ, từ một cậu thanh niêm
ham chơi lại có thể thay đổi 180 độ,
như trở thành một con người khác.
Nhưng dấu mốc quan trọng nhất
của Bin là từ ngày bắt đầu gắn bó
với công việc công nhân tại Hòa
Thọ và gặp được người vợ hiện tại
của mình. Cố gắng từng chút một,
hiện tại với 5 năm thâm niên, Bin đã
có thể thành thạo nhiều khâu khác
nhau để tăng sản lượng công việc,
kiếm thêm thu nhập.
Trung bình một ngày Bin có thể hoàn
thành hơn 900 chi tiết, rồi lúc nhàn
rỗi Bin lại nhận thêm lượng công việc
của những người nghỉ. Hiện tại, Bin
cho biết mức lương của mình dao
động từ 8 – 10 triệu đ/tháng. Với Bin,
đó là một con số đáng mơ ước mà
trước đó cậu chưa từng nghĩ đến. Có
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vợ làm cùng công ty, cả 2 cùng động
viên nhau làm, cùng hẹn nhau ăn
bữa ăn tập thể lúc giữa ca, cùng đưa
đón nhau đi làm. Động lực giản đơn
ấy giúp Bin thêm yêu công việc, thêm
nỗ lực để hoàn thành những nhiệm
vụ được giao.
Chỉ với 5 năm gắn bó, Bin đã “dắt túi”
không ít khen thưởng của Tổng Công
ty. Gần đây nhất là Danh hiệu Chiến
sĩ thi đua năm 2017, Công nhân xuất
sắc của Nhà máy năm 2016… Vượt
qua những thời khắc đen tối nhất
của tuổi trẻ, Bin mạnh mẽ vượt qua
nó như chưa từng có gì xảy ra. Bin
thừa nhận, môi trường và chế độ đãi
ngộ của Hòa Thọ đã tôi luyện cho Bin
một tinh thần và kỷ luật thép. Để Bin
có thể thay đổi, biết lắng nghe, biết
suy nghĩ và biết sẻ chia.

Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra đến
sát giờ ăn ca. Tôi hỏi Bin, nói chuyện
với phóng viên có làm giảm năng
suất trong ngày hay không? Bin cười
hiền rồi bảo, lát nữa ăn ca xong sẽ
làm nốt phần việc chưa hoàn thành.
Trong đầu tôi hiện ra không biết bao
nhiêu câu hỏi, làm thế nào để từ một
cậu thanh niên mới lớn, ham chơi, có
phần bất cần lại có thể “lột xác” thành
một người khác như thế? Nhưng
chứng kiến bữa ăn ca hàng nghìn
người, chứng kiến những chế độ đãi
ngộ Hòa Thọ dành cho công nhân,
được thấy ánh mắt “ánh lên niềm
hạnh phúc” khi Bin kể về vợ, về con…
Chắc hẳn đó chính là những “liều
thuốc” giúp Bin thoát ra khỏi vũng
lầy của tuổi trẻ, mà ít nhất ai cũng đã
từng có 1 lần bị cám dỗ. Cái ranh giới
mong manh ấy… đâu dễ gì vượt qua.

Chỉ có thành tích ấy thôi là chưa đủ
với Bin. Năm 2017, Bin còn được Tổng
Công ty cho đi du lịch tại Hàn Quốc,
rồi những chuyến đi trong Nam
ngoài Bắc. Và cũng chỉ có những
“bàn tay vàng” với những thành tích
nổi bật mới được trải nghiệm những
chuyến đi ấy. Từ một cậu nhóc có
phần ngang bướng, Bin đã thay đổi
theo hướng tích cực hơn.

Với kinh nghiệm và tay nghề như Bin,
ắt hẳn sẽ có không ít lựa chọn. Tôi hỏi
rằng, liệu rằng nếu có DN nào khác mời
Bin về với vị trí công việc cao hơn, liệu
Bin có phân tân, suy nghĩ? Chẳng mảy
may suy nghĩ, Bin bảo: “Hòa Thọ đã giúp
mình vượt qua những ngày tháng lông
bông của tuổi trẻ. Còn gặp được người
vợ hiện tại. Với Hòa Thọ, đâu chỉ có tình
yêu… mà còn là lời tri ân sâu sắc!”

.
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xuất sắc, Hòa Thọ còn tổ chức các
mô hình “độc đáo”, với kim chỉ nam
là phục vụ cho NLĐ. Trong đó phải kể
đến căng tin phục vụ nước uống, trà,
café dành riêng cho CN Nhà máy Sợi.
Khác với môi trường của Nhà máy
May hay Veston, mặc dù có số lượng
lao động ít hơn nhưng CN trong Nhà
máy Sợi hàng ngày phải tiếp xúc với
bụi và tiếng ồn. Do đó, đây là một
trong những ngành khó tuyển dụng
lao động nhất của Hòa Thọ. Để giải
quyết bài toán đó, Ban Lãnh đạo TCT
đã quyết định xây dựng một căng tin
cạnh Nhà máy, luôn có người phục vụ
24/7. Không chỉ có các loại nước giải
khát, căng tin còn phục vụ café, nước
đậu rang hay các loại trà giải nhiệt.
Giá trị đầu tư của mô hình không
phải nhiều, nhưng với nhiều CN có
được những ly nước mát lạnh giữa cái
nóng hầm hập của mùa hè cũng dễ
chịu đi biết nhường nào. Sự quan tâm
của Lãnh đạo TCT được thể hiện ngay
bằng sự cảm thông, thấu hiểu với môi
trường của NLĐ ngành Sợi.

NÓI ĐƯỢC, LÀM ĐƯỢC
Những ngày hè miền Trung nắng như
thiêu đốt, cái nóng hầm hập luôn ở
ngưỡng 39 – 40 độ C. Giữa trưa đứng
bóng, hàng nghìn công nhân bắt đầu
rời Nhà máy để đến bếp ăn tập thể.
Lọt thỏm giữa những màu áo xanh
lam đồng phục đặc trưng của CN các
Nhà máy của Tổng Công ty, đâu đó
xen kẽ những chiếc áo sơ mi trắng
của lãnh đạo Tổng Công ty, cùng
Trưởng, Phó và cán bộ, chuyên viên
các Phòng, Ban chức năng ngồi cùng
ăn suất cơm như của NLĐ. Có thoáng
chút lạ, bởi đã từng tiếp xúc với nhiều
DN, rất ít khi có lãnh đạo ngồi cùng
bàn ăn, lại ăn những suất cơm của
NLĐ như ở Hòa Thọ.
Trong lần tác nghiệp ấy, PV gặp cả
bà Trần Tường Anh và Hoàng Thùy
Oanh – Phó Tổng Giám đốc Tổng
Công ty. Suất cơm của lãnh đạo một
Tổng Công ty có hàng nghìn công
nhân chẳng khác gì với 1 CN làm việc
tại nhà máy. Sự bình dị trong những
bữa ăn của những “nữ tướng” ngành
Dệt May khiến không ít người ngạc
nhiên, kể cả nhóm PV chúng tôi có
mặt lúc đó.
Bà Trần Tường Anh thẳng thắn bày tỏ,
CN ăn được thì lãnh đạo Tổng Công
ty cũng sẽ ăn được. Nếu không sâu
sát, gần gũi CN thì sao có thể khiến
NLĐ bớt đi khoảng cách với cấp trên.
Ở Hòa Thọ, cấp trên cấp dưới đều có
một mục tiêu chung, đó chính là sự
phát triển của DN.
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Nhưng điều đó không phải là “lạ” ở
Hòa Thọ. Bởi tiếp tục tìm hiểu, PV bắt
đầu đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ
ngàng khác. Bình dị, thân thiện và hòa
nhã với CN, lãnh đạo TCT Dệt May Hòa
Thọ còn nghĩ ra rất nhiều mô hình mới
mẻ, để CN thực sự cảm thấy đó chính
là ngôi nhà thứ 2 của mình.
Nếu như trước đây, CN đều phải chủ
động ăn sáng trước khi đến giờ làm
việc. Thì nay bếp ăn tập thể đã có
thêm một nhiệm vụ mới, cung cấp
hàng nghìn suất ăn sáng “miễn phí”
cho CN. Ông Nguyễn Thanh Sơn –
Chủ tịch Công đoàn TCT cho biết,
hiểu được những khó khăn của NLĐ,
Công đoàn đã đề suất Ban Lãnh đạo
trích một phần kinh phí để tổ chức
bữa ăn sáng cho công nhân. Vừa đảm
bảo cho NLĐ có sức khỏe làm việc,
tránh tình trạng nhiều người vì hoàn
cảnh khó khăn nên “bấm bụng” nhịn

ăn, năng suất công việc không đảm
bảo, lại ảnh hưởng tới sức khỏe.
Với nhiều DN, ưu tiên lớn nhất là lợi
nhuận, nhưng với Hòa Thọ, lợi nhuận
chỉ là điều thứ yếu. Bởi lẽ, Ban Lãnh
đạo TCT hiểu rằng, sự phát triển của
một DN với đặc thù như ngành Dệt
May là do NLĐ. Đã có những thời
điểm, rất nhiều DN ở Đà Nẵng, Huế
gặp phải trường hợp CN nghỉ việc
hàng loạt để chuyển sang làm ngành
dịch vụ - du lịch. Hòa Thọ hiện nay, có
trên 10.000 lao động thường xuyên,
do đó chỉ cần tỷ lệ nghỉ việc lên đến
trên 5% sẽ là một vấn đề “đau đầu” với
ban điều hành, thậm chí có nguy cơ
chậm tiến độ các đơn hàng lớn.
ĐẦY TÍNH THIẾT THỰC
Ngoài các hoạt động văn thể mỹ,
tham quan nghỉ dưỡng cho CN, NLĐ

Đối với khối văn phòng, TCT cũng
xây dựng 1 căng tin ở lầu thượng
của Nhà điều hành, ở đó có trang
bị bàn ghế, máy pha cà phê và sân
vườn rợp bóng cây xanh. Khác với
CN, đây là đội ngũ quan trọng trong
việc trợ giúp công việc cho ban điều
hành. Quản lý đơn hàng, thuế, thông
quan, giải quyết nguyên liệu đầu vào
đầu ra… đều phụ thuộc vào gần 200
con người trong khối văn phòng.
Lãnh đạo là người ra chỉ thị, còn thực
hiện lại là nhân viên, với Hòa Thọ, đó
không chỉ là một cách giúp nhân
viên có thể nghỉ ngơi suốt 8 tiếng
làm việc, mà còn trao đổi công việc,
đưa ra những quyết định, hỗ trợ lẫn
nhau ngay trong chính khu vực căng
tin của Nhà điều hành.
Không chỉ quan tâm đến những
câu chuyện “bếp núc”, sức khỏe của
CBCNV tại Hòa Thọ cũng được Ban
Lãnh đạo đặt lên “hàng đầu”. Hiện nay
Trạm Y tế trực thuộc Tổng Công ty đã
được nâng cấp lên trở thành Nơi đăng
ký khám chữa bệnh ban đầu (tương
đương với Trạm Y tế cấp phường) với
nhiều thiết bị hiện đại bao gồm các
khoa Nội, Ngoại, Sản… và được Sở Y

tế TP. Đà Nẵng thẩm định, cấp phép
hoạt động. Khác với những Trạm Y
tế khác, do đặc thù công việc chủ
yếu phục vụ công nhân của các nhà
máy, Trạm Y tế của TCT có những thời
điểm phải làm việc thông trưa, tranh
thủ những lúc CN được nghỉ giữa ca.
Điều này tạo ra những áp lực không
nhỏ đối với đội ngũ bác sĩ, y tá của
Trạm. Thậm chí, để phù hợp với 3 ca
sản xuất của TCT, Trạm luôn có bác
sĩ túc trực 24/24 đề phòng những
trường hợp cấp cứu.
Hiện nay với chức năng, nhiệm vụ
của mình, Trạm Y tế TCT CP Dệt May
Hòa Thọ có 12 Phòng Y tế trực thuộc,
đặt tại các Công ty, Nhà máy Hòa Thọ
đầu tư trên địa bàn cả nước. Trong
những năm qua, Trạm còn trang bị
thêm thiết bị vắt sữa và tủ trữ đông
dành riêng cho CN đang ở thời gian
cho con bú. Sau khi hết ca, các CN sẽ
được Trạm cấp cho túi khử trùng để
cất sữa và mang về nhà sử dụng. Điều
này vừa làm giảm áp lực với những
nữ CN, vừa giúp họ có thể tích trữ
lượng sữa dư.

Bác sĩ Nguyễn Thị Phi Yến – Trưởng
Trạm Y tế cho biết, với những yêu
cầu ngày càng khắt khe của đối tác,
nhất là phía Hoa Kỳ, họ thường xuyên
có những đoàn kiểm tra tới các Nhà
máy về trách nhiệm xã hội với CN. Tuy
nhiên, chưa lần nào Trạm Y tế và các
Phòng trực thuộc xảy ra trường hợp
bị đối tác đánh giá thấp về chế độ
chăm sóc dành cho NLĐ.
Ông Nguyễn Thanh Sơn cũng cho biết
thêm, hàng tháng Công đoàn của TCT
còn tổ chức cho 100 lao động nữ đi
tầm soát ung thư, cũng như tổ chức
các buổi tư vấn sức khỏe cho NLĐ là nữ
giới. Việc làm này, dù chỉ là một hành
động nhỏ, nhưng cũng phần nào giúp
NLĐ giảm thiểu các nguy cơ về bệnh
tật, nâng cao sức khỏe cho CN nữ.
Ở Hòa Thọ, còn rất nhiều những mô
hình điển hình, những “bí quyết” giữ
chân NLĐ. Dù rằng, các DN dệt may
đều hiểu được giá trị của NLĐ đối với
hoạt động SXKD, nhưng Hòa Thọ đã
có những cách làm rất riêng, đáng
được học hỏi

.
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Mối cơ duyên
với thời trang
của Gabrielle Chanel
Con đường đến với thời trang của Gabrielle
Chanel – người sáng lập nên một trong
những đế chế thời trang hùng mạnh nhất,
có thể nói là mối cơ duyên kỳ lạ. Từ cuộc đời
thời niên thiếu cho tới khi trưởng thành, mỗi
thành công của Chanel dường như đã được
số phận sắp đặt và ủng hộ nhiệt thành.

THỜI TRANG & CUỘC SỐNG
tôi cảm thấy kinh hoàng nhất; là chiếc
nón của họ không vừa với đầu họ”.
Năm 1910, bà gặp Arthur “Boy” Capel
và mở cửa hàng thời trang Chanel
Modes ở số 21 phố Cambon, sau đó
được mở rộng sang số 27, 29 và 31.
Ông được xem là người có sức ảnh
hưởng về phong cách lẫn lối tư duy
về thời trang với Chanel.
Năm 1913, Coco Chanel mở boutique đầu
tiên ở Deauville - khu vực nghỉ mát
của giới thượng lưu Pháp.
Sự xuất hiện của Chanel mang đến
một luồng gió mới và trên hết là sự
tò mò, khao khát muốn tìm hiểu xem
bà là người như thế nào của những
người phụ nữ thượng lưu. Với tính
cách phóng khoáng, tinh thần nữ
quyền mạnh mẽ, Chanel tự mình
thiết kế những trang phục phù hợp
với cá tính của bà. Gabrielle Chanel
chủ trương chỉ mặc đồ do chính bà

thiết kế, đây là cách tiếp thị hiệu quả
nhất mặc dù nó cũng gây ra những ý
kiến trái chiều mỗi khi bà xuất hiện tại
các sự kiện do giới thượng lưu Pháp
tổ chức thời bấy giờ.
TẦM NHÌN SẮC BÉN VỀ THỜI
CUỘC VÀ KHẢ NĂNG TẬN DỤNG
CƠ HỘI
Chiến tranh Thế giới thứ nhất nổ ra
vào năm 1914, khi cả thế giới lao đao
thì đây lại là cơ hội để Chanel phát
triển một cách rực rỡ. Do điều kiện
khó khăn của chiến tranh, khiến phụ
nữ thời bấy giờ dần rời bỏ những
trang phục cầu kỳ, những chiếc áo nịt
thắt eo cầu kỳ hay những chiếc váy
nhiều tầng để tìm đến những thiết
kế đơn giản, dễ vận động nhưng vẫn
đảm bảo được tính thời trang. Coco
Chanel trở thành người phụ nữ hiếm
hoi thành công trong lĩnh vực thiết kế
thời trang dành cho phụ nữ ngày ấy.
Năm 1915, Coco Chanel tiếp tục mở

boutique ở Biarritz. Ảnh hưởng bởi
trang phục của “Boy” Capel, bà giới
thiệu nhiều thiết kế mới lạ - từ kiểu
dáng khỏe khoắn đến chất liệu dệt
kim jersey vốn được làm để may đồ
lót cho nam giới thời bấy giờ. Trang
phục của Coco Chanel phản ánh
những thay đổi sâu sắc trong xã hội
phương Tây đầu thế kỷ 20.
Vào mùa thu năm 1916, Coco Chanel
giới thiệu BST thời trang cao cấp
haute couture lần đầu tiên của bà.
Năm 1917, NTK tiếp tục thách thức
dư luận với mái tóc cắt ngắn, thả
tự do, trái với thuần phong mỹ tục
đương thời.
Năm 1919, Coco Chanel chính thức
mở cửa hiệu thời trang cao cấp ở số
31 phố Cambon, Paris. Bà giới thiệu
mẫu váy ren đính cườm và áo choàng
không tay vải nhung the đen có gắn
lông đà điểu.

Bài: QUẾ NGA (Tổng hợp)

T

uy nhiên, không thể phủ
nhận khả năng thiên phú
về thời trang, những thiết
kế ứng dụng mang phong
cách tối giản của Gabrielle
Chanel đã góp phần không nhỏ
trong việc giải phóng phụ nữ khỏi
những quy chuẩn rườm rà, những
chuẩn mực lỗi thời, giúp người phụ
nữ mang một dáng dấp hiện đại, đầy
tính độc lập và có cá tính mạnh mẽ.
Người phụ nữ sắc sảo, đầy nghị lực và
đa tình này đã chọn cuộc sống độc
thân, đồng thời luôn luôn tự thêu dệt
các bức tranh huyền thoại về cuộc
sống riêng tư của bản thân mình.
THỜI NIÊN THIẾU GIAN KHỔ
Sinh năm 1883 tại Saumur (Pháp)
trong một gia đình buôn bán. Sau
khi mẹ qua đời, bố đi làm ăn xa nhà,
Gabrielle Chanel được gửi vào trại trẻ
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mồ côi của tu viện Công giáo La Mã
Aubazine từ khi mới chỉ mới 12 tuổi.
Tại đây, bà đã được các sơ dạy cho kỹ
thuật may, mà sau này đã trở thành
tài năng thúc đẩy sự thành công của
bà. Những khó khăn, thiếu thốn khi
còn nhỏ đó chính là động lực để bà
phấn đấu, tìm mọi cách nhằm thoát
khỏi cuộc sống khốn khó của mình.
18 tuổi, Gabrielle Chanel rời cô nhi viện
đến thị trấn Moulins, thực hiện niềm
đam mê ca hát bằng việc trở thành ca sĩ
phòng trà tại quán cà phê La Rotonde
ở Moulins với biệt danh Coco. Mặc dù
khả năng ca hát hạn chế nhưng chính
nơi này đã đưa Chanel từng bước gia
nhập vào giới thượng lưu.
TUỔI TRẺ VỚI TÍNH CÁCH ĐỘC ĐÁO
Trong thời gian làm tại quán cà phê
La Rotonde, bà đã gặp và yêu Étienne

Balsan – một sỹ quan quân đội và còn
là người thừa kế hãng dệt may lớn, có
nhiều mối quan hệ rộng rãi với giới
thượng lưu.
Việc kết thân với giới thượng lưu đã
giúp Gabrielle Chanel có nhiều thuận
lợi trên con đường tới gần với thời
trang. Nhận được hỗ trợ về tài chính
từ người tình, Gabrielle Chanel từng
bước xây dựng thương hiệu của
riêng mình. Năm 1908, bà mở tiệm
thiết kế mũ tại căn hộ của người tình
ở số 160 đại lộ Malesherbes, Paris và
tạo ra các mẫu nón boater đơn giản
không được đính hoa văn – vốn được
xem như thời trang vào thời điểm đó
do Chanel nhận thấy: “Những người
phụ nữ mà tôi nhìn thấy trong các
cuộc đua ngựa mang loại nón như
các mẫu bánh lớn trên đầu, được
đính kết vô số loại lông vũ, trái cây và
hoa cúc. Nhưng điều tồi tệ nhất và làm

Thời trang thì
thay đổi, nhưng
phong cách thì
trường tồn
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Là người nhanh nhẹn, sắc sảo trong
các mối quan hệ, Chanel với tính
cách phóng khoáng hiểu rằng cách
để quảng bá thương hiệu tốt nhất là
gửi những món quà tặng độc đáo từ
thương hiệu riêng cho giới thượng
lưu để họ vừa cảm kích sự hào phóng
của bà, vừa sẵn sàng trở thành kênh
truyền thông hiệu quả nhất. Ở Chanel
không chỉ là khả năng thiết kế mà
còn hội tụ một tầm nhìn sắc bén về
kinh doanh và thời thế.
Năm 1921, nước hoa Chanel No.5
huyền thoại do bà kết hợp cùng nhà
pha chế nước hoa Ernest Beaux ra
đời, đánh dấu sự xuất hiện của dòng
nước hoa trừu tượng. Thay vì mô
phỏng mùi hương tự nhiên, Coco
Chanel muốn nước hoa đầu tiên của
mình gợi cảm tưởng về mùi thơm
của phụ nữ. Chanel No.5 mở đầu
cho thời kỳ của nước hoa hiện đại
với mùi hương pha trộn các chất liệu
thiên nhiên và nhân tạo. Đồng thời,
mẫu thiết kế chai nước hoa có hình
hộp đơn giản theo trường phái hiện
đại cũng do chính Coco Chanel thiết
kế. Bà chọn Chanel No.5 cho chính
bản thân và cho rằng “Người phụ nữ
không dùng nước hoa thì không có
tương lai”. Cái tên gọi No.5 được bà
chọn là bởi, trong quá trình 10 tháng

Cuộc đời tôi
không làm tôi
hài lòng, vì thế
tôi tạo nên cuộc
đời khác
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làm việc liên tục, Beaux đã đưa ra 10
loại nước hoa khác nhau, đánh số từ 1
đến 5, 20 đến 24 và đây là mẫu nước
hoa số 5. Theo như bà đã giải thích
với Beaux vào thời điểm đó: “Tôi sẽ
cho ra mắt bộ sưu tập phục trang vào
ngày 5/5; tháng thứ 5 của năm; và vì
vậy chúng tôi sẽ để mẫu số 5 này giữ
lại tên của nó để mang lại may mắn.”
Vào tháng 12 năm 1922, Coco Chanel
đã thiết kế trang phục cho vở kịch
“Antigone” của Sophocles do Jean
Cocteau chuyển thể. Cũng cùng
năm đó, nước hoa Chanel No.22
được ra mắt.

Năm 1924, Pierre Wertheimer – một
trong những tình nhân của Coco
Chanel, trở thành đối tác chính của
nhà mốt Chanel, sở hữu 70% thương
hiệu, Théophile Bader (người sáng lập
siêu thị Galeries Lafayettes) nắm 20%,
còn Coco Chanel chỉ nắm 10%. Trong
vòng 50 năm sau, dòng họ Wertheimer
tiếp tục thu mua cổ phần và nắm
quyền kiểm soát thương hiệu.
Chanel giới thiệu trang sức thời trang
gồm vòng cổ ngọc trai nhân tạo đã
gây tiếng vang mạnh mẽ và sau này
trở thành nét đặc trưng của Chanel.

Năm 1928, trang phục bằng vải
tweed - chất vải dành cho đàn ông
Anh quốc được giới thiệu. Đây được
coi là ảnh hưởng của công tước Duke
of Westminster - người tình thời bấy
giờ của Coco Chanel.
Tháng 11 năm 1932, cùng với nghệ sĩ
Paul Iribe, bà cho ra mắt BST nữ trang
bằng bạch kim Bijoux de Diamants.

Phụ nữ có thể chải
chuốt quá đà nhưng
không bao giờ tao nhã
quá đà

Năm 1939, sau khi Paul Iribe, người
đàn ông có ý nghĩa và ảnh hưởng lớn
nhất cuộc đời Coco Chanel qua đời,
bà gần như suy sụp hoàn toàn. Bà
thuê phòng tại khách sạn Ritz ở Paris
trong suốt thời gian Đức quốc xã
chiếm đóng Paris. Cuộc tình với viên
sĩ quan phát xít trẻ Hans Gunther von
Dinklage đã buộc Coco Chanel phải
rời Pháp đến Thụy Sĩ sinh sống và gây
nhiều tai tiếng khác cho Chanel sau
khi chiến tranh kết thúc.
Năm 1953, Chanel đã trở lại và một

lần nữa khẳng định mình trong bộ
sưu tập mới. Rất nhanh chóng, chỉ
sau 3 mùa thời trang, Chanel lấy lại
được vị thế của mình. Bên cạnh thời
trang, các mẫu nước hoa, túi xách của
thương hiệu này cũng luôn chiếm vị
thế hàng đầu trong làng mốt quốc tế
nhờ sự sang trọng, tinh tế và tỉ mỉ đến
từng chi tiết.
Tháng 1 năm 1971, Gabrielle Coco
Chanel mất tại khách sạn Ritz - Paris,
thọ 87 tuổi. Bà được chôn cất tại
Lausanne, Thụy Sĩ. Những thành quả
và thiết kế mang tính biểu tượng của
bà vẫn được giới mộ điệu trên toàn
thế giới tôn vinh và không ngừng săn
đón cho đến tận ngày nay

.

Phong cách Chanel trở thành điển
hình cho thời trang thế giới trong thập
kỷ 1920 - 1930. Cho đến năm 1935,
thương hiệu có hệ thống phân xưởng
với hơn 4.000 công nhân và mỗi năm
xuất xưởng hơn 28.000 trang phục.

Bạn có thể lộng lẫy
vào tuổi 30, lịch lãm ở tuổi
40, và quyến rũ khó cưỡng
cho cả phần còn lại
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Năm 1933, hình ảnh bông hoa trà
màu trắng chính thức xuất hiện trên
các trang phục màu đen của thương
hiệu và sau này trở thành biểu tượng
của Chanel. Cuốn tiểu thuyết Trà Hoa
Nữ cũng chính là cuốn sách “gối đầu
giường” của NTK.

nỗi buồn trong cuộc sống riêng tư
và vắng bóng suốt một thời gian dài
trong làng thời trang.

Con đường của Chanel không phải
lúc nào cũng bình yên hay trải thảm
hoa hồng. Do ảnh hưởng từ Thế
chiến thứ 2, bà đã phải đóng hàng
loạt cửa hàng tại Pháp, đình chỉ việc
thiết kế và kinh doanh thời trang, chỉ
giữ lại cửa hàng số 31 phố Cambon
để bán phụ kiện và nước hoa. Bản
thân Coco Chanel cũng gặp những
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Vẻ đẹp của thánh đườngSt Vitus nhìn từ bên ngoài

Thành phố vàng của Châu Âu
Bài và Ảnh: QUẾ NGA

Những ngôi nhà xinh
xắn ở Praha

Được mệnh danh là “Thành
phố vàng” của Châu Âu,
Praha là thành phố lớn nhất
và là thủ đô của Tiệp Khắc
(cũ) từ năm 1918 và của
Cộng hòa Séc từ năm 1993.
Nằm ở trung tâm phía tây
Cộng hòa Séc, bên sông
Vltava, thuộc miền trung
Bohemia, Praha là một
trong những khu vực giàu
có nhất Châu Âu, là nơi trú
ngụ quan trọng của hoàng
gia và triều đình, đặc biệt
là của 2 dòng họ nổi tiếng
Luxemburg, Habsburg. Trải
qua nhiều thế kỷ, Praha trở
thành một thành phố đa văn
hóa, nơi đan xen của các
nền văn hóa như Séc, Đức
và Do Thái.
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T

rung tâm lịch sử Praha
được Unesco công nhận
là một trong 12 di sản
thế giới tại Cộng hòa Séc.
Thành phố Praha mang
vóc dáng đô thị được đan xen bởi lối
kiến trúc Gothic và Baroque một cách
thống nhất với tất cả 18 cây cầu được
bắc ngang con sông Vltava mềm mại
uốn lượn xuyên qua thành phố, hai
bên bờ là những nhà thờ mái vòm cổ
kính, những ngọn tháp mạ vàng trên
đỉnh cùng tòa lâu đài hàng nghìn
năm tuổi. Praha được xây dựng trên 9
ngọn đồi dọc theo sông Vltava.
Người Praha tự hào coi đây là một
trong những thành phố xinh đẹp
và quyến rũ nhất Châu Âu và phong
tặng cho thành phố những mỹ từ
như “Thành phố vàng”, “Vương miện
của thế giới”, “Thành phố của trăm
đỉnh tháp” …

Một số địa điểm nhất định bạn nên
ghé thăm khi đến Praha, như là:

đá quý vô giá mà chỉ được sử dụng
trong những lễ đăng quang của nhà
vua. Do giá trị lịch sử mà chiếc vương
miện này được bảo quản vô cùng cẩn
mật, cần phải có 7 chiếc chìa khoá để
mở căn phòng này, do 7 người khác
nhau nắm giữ, một trong số chúng
được nắm giữ bởi Tổng thống Séc.
LÂU ĐÀI PRAHA

THÁNH ĐƯỜNG ST VITUS
Nằm trong khuôn viên lâu đài Praha,
thánh đường Thiên chúa giáo La Mã
St Vitus được coi là nhà thờ lớn nhất,
quan trọng nhất của Cộng hòa Séc,
đồng thời cũng là một trong những
nhà thờ cổ kính nhất Châu Âu, được
xây dựng từ năm 1344 theo kiến trúc
Gothic. Phải mất đến 6 thế kỷ, công
trình này mới được hoàn thành.
Thánh đường là nơi an nghỉ của các
triều vua Bohemia và hoàng tộc của
vua Charles IV. Nơi đây cũng có ngôi
mộ của Ferdinand I - vị vua nước Áo
và Hoàng đế La Mã Maximilian II.
Phía cửa Tây Nam có Phòng Vương
miện, nơi đặt chiếc Vương miện
Bohemia lộng lẫy với những viên

Lâu đài tráng lệ như trong câu chuyện
cổ tích thần tiên này là “Viên ngọc
quý” và là biểu tượng lâu đời nhất
của nước Cộng hòa Séc do Hoàng tử
Borivoj (852 – 889) xây dựng khoảng
năm 880 theo kiến trúc Baroque
mang phong cách riêng của người
Bohemia. Lâu đài chứa đựng cả một
thị trấn nhỏ bên trong. Lâu đài Praha
được kỷ lục thế giới ghi nhận là lâu
đài lớn nhất thế giới. Lâu đài Praha rất
khác các lâu đài truyền thống khác vì
bề ngang của nó lại lớn hơn bề dọc.
Khu lâu đài phức hợp tọa lạc trên
đỉnh một ngọn đồi trông ra xa bờ
Vltava xinh đẹp hiện là nơi làm việc
của tổng thống Cộng hòa Séc từ
nhiều đời nay.
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QUẢNG TRƯỜNG OLD TOWN
Quảng trường Old Town nằm giữa
quảng trường Wenceslas và cầu
Charles, là một trong hai quảng
trường chính ở Praha, nơi đây đã
từng là một trung tâm thành phố
thịnh vượng của Praha. Ngày nay,
quảng trường Old Town vẫn rất nhộn
nhịp và là trung tâm của nhiều điểm
du lịch không thể bỏ qua tại Praha.
Khu quảng trường chính của phố
cổ Praha được bao quanh bởi nhà
thờ Đức bà Tyn có màu xám đen
với hai ngọn tháp vút cao lên bầu
trời, cùng tháp đồng hồ cao sừng
sững bao gồm Đồng hồ Thiên văn
(Astronomical Clock) và lịch nguyên
năm Calendarium thiết kế từ thế kỷ
thứ 15. Mỗi khi chuông Skeleton
ngân vang báo hiệu mỗi giờ, 12 bức
tượng thánh tông đồ lại mở cửa sổ
đồng hồ ra chào đón du khách.

Đồng hồ Thiên văn ở quảng trường chính

Lâu đài Praha

Lâu đài Praha

Tòa tháp trên cầu Charles IV

Đồng hồ thiên văn nằm ngay quảng
trường Old Town là một kiệt tác kinh
điển và là một niềm tự hào của người
dân Séc. Đây là đồng hồ thiên văn cổ
nhất trên thế giới vẫn còn hoạt động
tốt cho đến thời điểm hiện tại.
CẦU CHARLES IV
Cây cầu nổi tiếng gắn liền với vị
Hoàng đế Charles IV (1316-1378) do

kiến trúc sư Peter Parler (1330 -1399)
xây dựng hồi thế kỷ 14, bắc qua sông
Vltava, nối giữa phố cổ Stare Mestro
và khu Mala Strana được xem là đầu
mối giao thương quan trọng giữa
Đông và Tây Âu. Ấn tượng hơn, hai
bên thành cầu Charles là quần thể
30 pho tượng thánh khác nhau
bằng đá và mang kiến trúc Baroque.
Tương truyền, khi chạm tay vào
tượng, mọi ước muốn của bạn sẽ
thành hiện thực. Từ đầu thế kỷ 20,
các bức tượng gốc đã được thay
thế bằng các bức tượng bản sao, vì
nhiều bản chính đã bị lũ lụt và thiên
tai qua nhiều thế kỷ phá hủy. Số còn
lại được cất giữ tại tầng trệt trong
bảo tàng quốc gia.
Trong hơn 5 thế kỷ tồn tại đến nay,
cầu Charles là nguồn cảm hứng của
nhiều huyền thoại và từng chứng
kiến những sự kiện quan trọng trong
lịch sử Cộng hoà Séc. Dòng sông
Vltava dài nhất nước này chảy chia
đôi thủ đô Praha có đến 18 cây cầu
bắc ngang qua, nhưng dường như
cây cầu luôn được nhắc đến mỗi khi
nói đến dòng sông Vltava hay thành
phố Praha này chính là cầu Charles.
Ngoài ra, cây cầu dài 516m dành cho
người đi bộ này là điểm tụ tập vui
nhộn của các nhạc công, họa sĩ và
khách du lịch trên toàn thế giới mỗi
khi hè về

.

Quảng trường Old Town
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CÁC SỰ KIỆN TẬP ĐOÀN
trong tháng 7/2019
Tháng 7

05
Đảng ủy Vinatex tổ
chức Hội nghị triển
khai Nghị quyết 35-NQ/
TW của Bộ Chính trị
Ngày 05/7/2019, Đảng uỷ Tập
đoàn Dệt May Việt Nam đã tổ
chức Hội nghị trực tuyến triển
khai Nghị quyết số 35-NQ/TW
ngày 22/10/2018 của Bộ Chính
trị do báo cáo viên là đồng chí Võ
Văn Thưởng – Uỷ viên Bộ Chính
trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng ban Tuyên giáo Trung
ương trình bày.
Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt
Nam trình bày với chủ đề “Ngành
Dầu khí Việt Nam sau 60 năm thực
hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí
Minh (23/7/1959 – 23/7/2019)” và
đồng chí Nguyễn Thanh Long
– Phó trưởng ban Tuyên giáo
Trung ương giới thiệu tổng quan
và hướng dẫn cụ thể về cách sử
dụng hệ thống thông tin điện tử
tuyên giáo (VCNET).
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê
Mạnh Hùng – Phó trưởng Ban
Tuyên giáo Trung ương đã định
hướng thông tin trong thời gian
tới; đề nghị đội ngũ báo cáo viên,
tuyên truyền viên cả nước cần
căn cứ vào mục đích, đối tượng
tuyên truyền để truyền đạt thông
tin từ nội dung các chuyên đề
mà các đồng chí báo cáo viên đã
thông tin tại Hội nghị lần này.
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Vinatex Toms được tôn
vinh là đơn vị thực hiện
tốt công tác môi trường
của tỉnh Quảng Trị
Ngày 05/7/2019 tại TP. Đông Hà
(Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị
phối hợp với Sở TN&MT Quảng Trị
và Tạp chí Môi trường và Đô thị
đã tổ chức chương trình “Quảng
Trị thu hút đầu tư, phát triển kinh
tế gắn với bảo vệ môi trường năm
2019” nhằm tôn vinh các DN có
những đóng góp trong việc phát
triển kinh tế của tỉnh, cũng như
thực hiện tốt công tác môi trường
trong năm 2019.

Tháng 7

09
Tổng Công ty CP Phong
Phú: Củng cố nội lực,
tăng tốc đón đầu cơ hội
Ngày 09/7/2019, Tổng Công ty Cổ
phần Phong Phú (Phong Phú) đã
tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp
Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách
Mạng Việt Nam (21.6) và thông tin
về một số kết quả hoạt động của
Tổng Công ty trong 6 tháng đầu
năm 2019.
Ông Phạm Xuân Trình – Tổng Giám
đốc Tổng Công ty CP Phong Phú,
cho biết: “Năm 2019, cơ hội và

Tháng 7

05
Tại buổi lễ, đã có 07 doanh nghiệp
tiêu biểu được tôn vinh, có nhiều hoạt
động vì môi trường, chấp hành tốt các
quy định của pháp luật về bảo vệ môi
trường. Trong các DN được vinh danh,
có công ty TNHH Dệt May Vinatex
Quốc tế Toms (VTJ Toms) – đơn vị liên
danh giữa Công ty CP Vinatex Quốc tế
và Tập đoàn Toms (Nhật Bản).

thách thức đan xen, ảnh hưởng của
cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung,
sự thay đối quá nhanh trong chiến
lược toàn cầu, sự cạnh tranh khốc liệt
với các doanh nghiệp FDI… khiến
cho ngành Sợi – Vải Việt Nam gặp
nhiều khó khăn. Đồng thời, các Hiệp
định CPTPP, FTA được thông qua mở
ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp
dệt may đa dạng hóa thị trường, hội
nhập sâu rộng với nền dệt may thế
giới. Trong bối cảnh đó, Tổng Công ty
CP Phong Phú đã có sự chuẩn bị kỹ
lưỡng về nội lực và chuỗi cung ứng
để tận dụng tối đa cơ hội từ CPTPP,
FTA nhằm nâng cao năng lực cạnh
tranh và tăng tốc phát triển”.
Năm 2019, Phong Phú lấy chuỗi sản
xuất cung ứng “Sợi – Dệt – Nhuộm
hoàn tất – May” làm nền tảng, tập
trung vào thế mạnh ngành Sợi phục
vụ cho ngành Dệt và Chỉ may, tăng
sản lượng chỉ may và sản xuất chỉ
may có cường lực cao, tiếp tục duy trì
ngành Vải Denim và phát triển chuỗi
cung ứng denim cùng đối tác…

Tháng 7

10
Đảng ủy Vinatex sơ kết
công tác 6 tháng đầu năm
và triển khai nhiệm vụ 6
tháng cuối năm 2019

Tháng 7

20
Ngày hội hiến máu tình
nguyện “Những giọt máu
hồng năm 2019”

Tháng 7

24
Đức Giang khai trương
showroom thời trang
thứ 23

Ngày 10/7/2019, Đảng ủy Vinatex họp
trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu
năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng
cuối năm 2019, đồng thời tổng kết
công tác xây dựng Đảng và Thi hành
điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình
hình chiến tranh thương mại Mỹ –
Trung có ảnh hưởng lớn đến sản xuất
kinh doanh của các doanh nghiệp
Dệt May đặc biệt là các doanh nghiệp
Sợi gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó,
các doanh nghiệp Vải phải cạnh tranh
gay gắt với vải Trung Quốc xuất khẩu
sang Việt Nam. Chỉ có ngành May là
chưa chịu ảnh hưởng nhiều từ cuộc

chiến tranh thương mại Mỹ – Trung,
nhưng cũng tiềm ẩn khó khăn.
Trước tình hình đó, BCH Đảng bộ
Vinatex đã ban hành Nghị quyết về
nhiệm vụ công tác năm 2019 để lãnh
đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc Đảng
bộ Tập đoàn, phối hợp với HĐQT chỉ
đạo, giao nhiệm vụ cho Cơ quan điều
hành lãnh đạo các đơn vị thuộc Tập
đoàn thực hiện nhiệm vụ SXKD theo
kế hoạch Tập đoàn giao và Nghị quyết
Đại hội cổ đông của các đơn vị.
Cũng trong buổi Lễ, Hội nghị đã tổng
kết công tác xây dựng Đảng và Thi
hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Tiếp tục hưởng ứng chương trình
hiến máu tình nguyện năm 2019,
ngày 20/7/2019, tại Nhà máy VIMIKI
thuộc Tổng Công ty CP May Việt
Tiến, TP. HCM, Tập đoàn Dệt May
Việt Nam và Công đoàn Dệt May
Việt Nam đã phối hợp với Trung
tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy
TP. Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội
hiến máu nhân đạo, với thông điệp
“Một giọt máu cho đi – Một cuộc
đời ở lại”. Đây là một trong những
hoạt động thường niên của đội
ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ

ngành Dệt May Việt Nam.

Ngày 24/07/2019, Tổng Công ty Đức
Giang-CTCP đã tổ chức lễ khai trương
showroom thời trang thứ 23 trong hệ
thống phân phối, tại số 98 phố Trần
Duy Hưng, Hà Nội.

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam,
Vietinbank, An Bình Bank… cũng đã
tin tưởng và chọn Đức Giang là nhà
cung cấp đồng phục văn phòng.

Trong những năm gần đây, các
thương hiệu thời trang của Đức Giang
với chủng loại mặt hàng đa dạng,
phong phú, chất lượng sản phẩm tốt
và an toàn cho người xử dụng như
Paul Downer, DGC, S.Pearl, HeraDG,
Forever Young… đã được người tiêu
dùng trong nước tin dùng. Cùng với
đó, các doanh nghiệp, tổ chức lớn
như Vietcombank, Kho Bạc Nhà Nước,

Buổi hiến máu nhân đạo đã hiến tặng
cho cộng đồng được hơn 676 đơn vị
máu, tương đương 169.000ml máu.
Hy vọng với mỗi đơn vị máu của cán
bộ, công nhân viên chức, sinh viên
các đơn vị, trường học thành viên của
Tập đoàn Dệt May Việt Nam sẽ giúp
những người bệnh, nhất là những
người nghèo khó, những người
thiếu may mắn, vượt qua cơn hiểm
nghèo, đem lại hạnh phúc, sự sống
cho nhiều người.

Tại lễ khai trương Đức Giang đã trình
diễn bộ sưu tập Enchanted Garden,
với các sản phẩm được sản xuất
bằng chất liệu mịn, mát như voan
lụa, tơ tằm Hàn Quốc phù hợp với
tiết trời mùa hè nhiệt đới. Với hoạ
tiết, màu sắc được kết hợp hài hoà,
tạo cảm giác uyển chuyển mượt mà,
bay bổng và không kém phần năng
động chính là điểm nhấn mà bộ sưu
tập này mang lại.
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TIN HOẠT ĐỘNG CỦA VITAS
trong tháng 7/2019
Ngày 02/7/2019

Ngày 02/7/2019 tại TP. HCM, VCCI phối
hợp với Liên đoàn CN Đài Loan đã tổ
chức Diễn đàn hợp tác CN Việt Nam –
Đài Loan lần thứ 3 nhằm tăng cường
hợp tác, đầu tư giữa doanh nghiệp hai
nước trong các ngành công nghiệp
dệt may, công nghiệp nhẹ và tự động
hóa, ứng dụng công nghệ thông
minh trong thành phố thông minh và
ngành công nghiệp hỗ trợ.

Ngày 08/7/2019
Chủ tịch VITAS tham dự
buổi Thảo luận bàn tròn
về sử dụng nước trong
ngành dệt may
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Diễn đàn hợp tác Công nghiệp Việt Nam – Đài Loan
tại TP. HCM

Phát biểu tại phiên thảo luận kỹ thuật
về dệt may, Ông Vũ Đức Giang – Chủ
tịch VITAS đã nêu lên 1 số đề nghị với
phía Hiệp hội Dệt May Đài Loan (TTF):
1) Xây dựng kênh thông tin giữa 2
Hiệp hội về quy mô đầu tư, sản phẩm
các DN Đài Loan đang sản xuất tại Việt
Nam để có thể đưa lên trang web và
bản tin của VITAS. 2) Trong thời gian
tới, tổ chức các đoàn DN Việt Nam

thăm những DN Đài Loan đang đầu
tư tại Việt Nam để tăng cường mối
quan hệ hợp tác, học hỏi lẫn nhau,
nhằm mang lại lợi ích cho cả 2 phía.
3) Trong thời gian tới, Đài Loan giúp
xây dựng những hội thảo quản trị DN
trong điều kiện 4.0, phát triển nguồn
nhân lực … là những lĩnh vực mà DN
Việt Nam còn hạn chế. 4) Triển khai
các giải pháp trong tầm nhìn 2030,
2035, chiến lược xanh hóa ngành dệt
may Việt Nam. Các DN Đài Loan tuân
thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
trong quá trình đầu tư, góp phần vào
việc phát triển bền vững ngành dệt
may. 5) Phía Đài Loan đầu tư vào các
phân khúc trong danh mục nguồn
cung thiếu hụt, đặc biệt là SX vải dệt
thoi – nguyên liệu mà Việt Nam đang
phải nhập khẩu với số lượng lớn, nhất
là trong điều kiện 2 Hiệp định CPTPP
và EVFTA đã được ký kết thì nhu cầu
này càng cấp bách. Tại diễn đàn, Hai
vị Chủ tịch VITAS và TTF đã ký Biên
bản ghi nhớ hợp tác ngành dệt may
giữa Việt Nam - Đài Loan.

Ngày 08/7/2019 tại TP. HCM, Nhóm
Tài nguyên nước 2030 (2030WRG)
thuộc Ngân hàng Thế giới (WB)
cùng với Hiệp hội Dệt May Việt Nam
(VITAS) đã tổ chức buổi Thảo luận
bàn tròn về sử dụng nước trong
ngành dệt may.
Phát biểu tại buổi thảo luận, Ông
Vũ Đức Giang – Chủ tịch VITAS đã
nêu một số đề nghị liên quan đến
sử dụng nước trong ngành dệt may
tại Việt Nam. Đó là: Nhóm 2030WRG
cùng các chuyên gia có những chia
sẻ và cộng tác với VITAS để xây dựng
chương trình hành động trên cơ sở
sử dụng tài nguyên nước nhằm phát
triển bền vững; Các tổ chức quốc tế
giúp VITAS tham vấn những nơi có

môi trường sử dụng nguồn nước
hiệu quả, đặc biệt tái sử dụng nguồn
nước; Các nhãn hàng trên toàn cầu
và tại Việt Nam cùng có trách nhiệm
trong tầm nhìn tương lai đối với
ngành dệt may Việt Nam, cùng đưa
ra những khuyến nghị để tạo động
lực cho các doanh nghiệp xây dựng
chương trình hành động phát triển
bền vững; Nhóm 2030WRG/WB kiến
nghị với Chính phủ Việt Nam và các
địa phương xây dựng các KCN thu
hút những dự án đầu tư dệt nhuộm,
các dự án trong danh mục nguồn
cung thiếu hụt. Nếu không có
những dự án như vậy thì sẽ không
khai thác được lợi ích của các hiệp
định thương mại tự do.

Ngày 09/7/2019
Hội thảo Sản xuất tốt hơn
với sự trợ giúp kỹ thuật
số trong ngành dệt may

Viện Nghiên cứu kỹ thuật dệt Hàn
Quốc, Tập đoàn Li&Fung, Tập đoàn
CLO Visual… đã chia sẻ kinh nghiệm
thực tế về chuyển đổi số kỹ thuật
số, đổi mới 3D, xu hướng thời trang
toàn cầu…
Phát biểu tại buổi hội thảo, ông

Trương Văn Cẩm - Phó Chủ tịch kiêm
TTK VITAS cho rằng, để tận dụng
những thành tựu của Cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0 cũng như
giảm thiểu các thách thức, doanh
nghiệp cần chủ động trong hoạch
định chiến lược sản xuất kinh doanh,
đầu tư, tiếp cận công nghệ mới.
Hội thảo này giúp doanh nghiệp dệt
may Việt Nam tiếp cận với kỹ thuật
mới tiên tiến trong sản xuất dệt may
của Hàn Quốc và các nước châu Á.
Đây là chương trình đào tạo thường
niên mà KITECH và VITAS phối hợp tổ
chức để nâng cao năng lực cạnh tranh
cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

Cotton Day 2019, với chủ đề “What’s
New In CottonTM”, là cơ hội để gặp
gỡ, giao lưu và kết nối giữa các đối
tác, các nhà cung cấp với các doanh
nghiệp hoạt động trong chuỗi cung
ứng, nhằm thực hiện mục tiêu thúc
đẩy và tạo cảm hứng cho các doanh
nghiệp trong chuỗi cung ứng Dệt
May Việt Nam trong việc phát triển
các sản phẩm, công nghệ và quy
trình mới, mang lại giá trị gia tăng
cho khách hàng, từ đó tăng khả
năng cạnh tranh trên thị trường,
góp phần xây dựng thương hiệu Dệt
May – Thời trang Việt Nam phát triển
bền vững.
Tại sự kiện, các diễn giả đến từ Lãnh
sự quán Hoa Kỳ, lãnh đạo ngành
Dệt May Việt Nam và ngành bông
Hoa Kỳ cũng như các chuyên gia đã
chia sẻ tình hình ngành dệt may Việt

Nam trong thời đại mới; Giới thiệu
về Hiệp hội Bông và ngành bông
của Hoa Kỳ; Bộ Quy tắc kiểm soát và
phát triển bền vững của bông Hoa
Kỳ; Tình hình cung cầu bông trên
toàn thế giới; Phương thức thương
mại mới trong kỷ nguyên số… Đặc
biệt, chương trình biểu diễn thời
trang giới thiệu bộ sưu tập COTTON
USATM mới nhất từ hai nhãn hàng
CANIFA và JOHN HENRY.

Work, IDH- Race to the Top, SAC, các
diễn giả đến từ nhãn hàng UNIQLO,
ESPRIT, GAP, LI&FUNG, TARGET, các tổ
chức đánh giá như SGS, TUV-SUD,
Bureau Veritas và hơn 100 đại biểu
đến từ DN. Đặc biệt có sự tham gia
của đại diện Bộ Công Thương, Bộ Tài
nguyên Môi trường để trao đổi về
định hướng xây dựng Dự thảo Chiến
lược phát triển ngành dệt may Việt
Nam giai đoạn 2020 - 2030.
Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch Vũ Đức
Giang chia sẻ về các Hiệp định thế hệ
mới như CPTPP và EVFTA, ngoài những
lợi ích thì những thách thức cực kỳ
quan trọng mà Việt Nam phải đối mặt

đó là sự cam kết thực thi thương mại
có trách nhiệm, quyền lợi của người
lao động và bảo vệ môi trường, tất cả
song hành để cùng phát triển.

Ngày 09/7/2019 tại Hà Nội, hội thảo
“Sản xuất tốt hơn với sự trợ giúp kỹ
thuật số trong ngành dệt may” 2019
do VITAS và viện KITECH Hàn Quốc
phối hợp tổ chức đã thành công
tốt đẹp và được đánh giá cao về nội
dung cũng như những chia sẻ của các
chuyên gia trong lĩnh vực dệt may.
Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ

Ngày 12/7/2019
Cotton Day 2019:
Triển vọng trong việc
nhập khẩu bông Hoa Kỳ
Ngày 12/7/2019, tại TP. HCM, Hiệp hội
Bông Hoa Kỳ (CCI) phối hợp với Hiệp
hội Dệt May Việt Nam (VITAS) đã tổ
chức Ngày hội Cotton Day 2019 nhằm
giới thiệu đến chuỗi cung ứng dệt may
Việt Nam những cải tiến mới nổi trội về
công nghệ, áp dụng cho các sản phẩm
dệt may giàu bông hiện đang có mặt
trên thị trường. Sự kiện có sự tham gia
đông đảo của các DN dệt may Việt
Nam, các nhà cung ứng và các chuyên
gia đến từ Hoa Kỳ. Đây là lần thứ ba sự
kiện này được tổ chức tại Việt Nam.

Ngày 17/7/2019
Chủ tịch VITAS tham dự
Hội thảo “Chỉ số Higg
Index”
Để hướng dẫn các DN dệt may Việt
Nam định hướng phát triển bền vững,
từ năm 2018, VITAS đã phối hợp cùng
SAC, Tập đoàn TAL tổ chức Hội thảo
chia sẻ về “Chỉ số Higg Index”. Ngày
17/7/2019, Hội thảo lần thứ 2 được tổ
chức tại Tp. Hồ Chí Minh với sự tham
dự của một số tổ chức quốc tế Better
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Bản tin hoạt động
Công đoàn Dệt May Việt Nam
trong 7/2019
Bài: VĨNH HỒNG

đầu phong trào thi đua yêu nước
năm 2018 của Tổng Liên đoàn LĐVN.
Bên cạnh đó, Công đoàn Dệt May Việt
Nam cũng đã tôn vinh, biểu dương
90 công nhân lao động và 50 cán
bộ công đoàn tiêu biểu. Đây đều là
những tấm gương điển hình xuất
sắc, gắn với những mô hình, những
phong trào hoạt động thiết thực,
những cách làm hiệu quả, được hình
thành trong thực tiễn hoạt động
công đoàn và phong trào công nhân
của ngành giai đoạn 2015 đến nay.

TÔN VINH CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN,
CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG DỆT
MAY TIÊU BIỂU
Sáng 13.7, Công đoàn Dệt May Việt
Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm
ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
(28/7/1929 - 28/7/2019) và tuyên

dương cán bộ công đoàn, công nhân
lao động tiêu biểu của ngành.
Tại buổi Lễ, Công đoàn Dệt May
đã long trọng đón nhận Cờ thi đua
của Chính phủ tặng cho Công đoàn
ngành do đã hoàn thành xuất sắc,
toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TỔNG
CÔNG TY VIỆT THẮNG – MỘT
TRONG 90 CHỦ TỊCH CĐCS TIÊU
BIỂU TOÀN QUỐC
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành
lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 –
28/7/2019), sáng ngày 20/7/2019 tại
Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam tổ chức Hội nghị biểu dương
Chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp
đoàn tiêu biểu và trao tặng Giải
thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ I.
Được lựa chọn từ 112 hồ sơ do LĐLĐ
cấp tỉnh, thành phố và công đoàn
ngành trung ương đề xuất, 90 Chủ tịch
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Trong chiều ngày 13 và 14/7, Công
đoàn Dệt May Việt Nam đã tổ chức
cho các cán bộ công đoàn, công
nhân lao động tiêu biểu về nguồn,
dâng hương và báo công tại đền thờ
các Vua Hùng tại Việt Trì, Phú Thọ;
đồng thời tổ chức Liên hoan tiếng
hát CNLĐ tiêu biểu, coi đây là một
đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh
thần sâu sắc và ý nghĩa hướng về
ngày hội lớn của giai cấp công nhân
và tổ chức Công đoàn.

công đoàn cơ sở được biểu dương, đại
diện cho 127.180 Chủ tịch công đoàn
cơ sở trên toàn quốc. Công đoàn Dệt
May Việt Nam vinh dự và tự hào có
đ/c Trần Thị Thanh Phượng – Chủ tịch
Công đoàn Tổng Công ty Việt Thắng
được tôn vinh trong dịp này.
Là một cán bộ công đoàn giản dị, mẫn
cán vì người lao động. Trong nhiều
năm gắn bó với Việt Thắng, đồng chí
Thanh Phượng luôn là tấm gương
mẫu mực được đông đảo công nhân,
người lao động yêu quý. Đồng chí
có nhiều mô hình, sáng kiến giản dị
nhưng lại hết sức ý nghĩa, thiết thực
cho người lao động.

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ:
NHIỀU HOẠT ĐỘNG KỈ NIỆM 90
NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG
ĐOÀN VIỆT NAM
Nhân kỉ niệm 90 năm ngày thành lập
Công đoàn Việt Nam, các CĐCS trực
thuộc Công đoàn Dệt May Việt Nam
đã tổ chức nhiều hoạt động, điển
hình như: Công đoàn Tổng Công ty
May 10-CTCP tổ chức Lễ kỷ niệm và
tuyên dương khen thưởng công nhân
viên tiêu biểu; Công đoàn Tổng Công
ty May Hưng Yên - CTCP tổ chức Lễ
kỷ niệm và liên hoan văn nghệ, tuyên
dương khen thưởng công nhân viên
tiêu biểu; Công đoàn Công ty CP Dệt
May Huế tổ chức Chương trình gặp
mặt, giao lưu các thế hệ cán bộ công
đoàn bằng hoạt động tham quan dài
ngày; Công Đoàn Tổng Công ty CP

May Việt Tiến tổ chức giải bóng đá
nam, nữ với 23 đội tham gia; cùng rất
nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực

khác của các công đoàn cơ sở hướng
về ngày hội lớn của giai cấp công
nhân và tổ chức công đoàn.

với nhiều tiết mục sôi động, trẻ trung
với những màn nhảy hiphop, nhưng
cũng không kém phần lắng đọng
với những ca khúc về quê hương
đất nước, về thầy cô và mái trường.
Bên cạnh đó, hơn 200 cháu học sinh,
sinh viên đã cùng nhau xếp chữ chụp
hình với nội dung “Công đoàn Dệt
May Việt Nam – Bay cao ước mơ” và
tham gia nhiều trò chơi hoạt động
tập thể ngoài trời nhằm rèn luyện
tính dẻo dai, bền bỉ và tinh thần làm
việc nhóm.

Dệt May Việt Nam đã tổ chức Hội
nghị Tuyên dương học sinh giỏi năm
học 2018- 2019 khu vực miền Nam tại
Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh
thiếu niên TP. HCM (huyện Cần Giờ)
cho 174 cháu là con CNLĐ có thành
tích xuất sắc trong học tập và rèn
luyện. Cũng trong dịp này, Công
đoàn Dệt May Việt Nam đã trao học
bổng khuyến học cho 66 cháu. Sau
lễ tuyên dương, các cháu được nghe
giới thiệu về lịch sử vùng đất Cần Giờ
và chiến công của bộ đội rừng Sác,
được trải nghiệm cuộc sống chiến
đấu của các chiến sỹ năm xưa.

HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG HỌC
SINH GIỎI NĂM HỌC 2018-2019:
BAY CAO ƯỚC MƠ
Ngày 24/7/2019, tại Vĩnh Phúc, Công
đoàn Dệt May Việt Nam đã tổ chức
Hội nghị tuyên dương học sinh giỏi
năm học 2018 - 2019 khu vực miền
Bắc với chủ đề “Bay cao ước mơ”.
Trong năm học vừa qua, toàn ngành
có 625 học sinh, sinh viên tiêu biểu
xuất sắc đạt tiêu chuẩn HSG cấp
ngành, trong đó: Khu vực Miền Bắc
có 288 cháu; Khu vực Miền Nam có
174 cháu; Khu vực Miền Trung 163
cháu. Có 02 cháu đạt các giải cấp
Quốc tế; 12 cháu đạt các giải cấp
Quốc gia; 350 cháu đạt các giải cấp
tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 185
cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp
trung học phổ thông, trong đó có
146 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi
7 năm liền từ THCS; 54 cháu đạt sinh
viên đạt khá giỏi, xuất sắc và 22 cháu
tốt nghiệp đại học loại giỏi.
Cũng trong dịp này, CĐDMVN cũng
đã tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm Tài Năng
- Cong doan Det May’s Got Talent với
3 nội dung vẽ tranh, kiêu vũ và ca hát,

Tiếp đó, ngày 27/72019, Công đoàn
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