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Để hòa chung không khí của những ngày tựu trường, Tạp chí số
tháng này xin được giới thiệu tới Quý độc giả Các phương pháp
giảng dạy chuyên biệt của trường Đại học Công nghiệp Dệt May
Hà Nội đối với 03 ngành “hot”: Công nghệ May, Công nghệ Dệt và
Quản lý công nghiệp; Chương trình thay đổi tư duy cho các sinh
viên của trường Cao đẳng nghề Long Biên – ngôi trường trực thuộc
Tổng Công ty May 10 - CTCP; Chương trình phát triển kỹ năng tổng
hợp cho công nhân ngành Dệt May của Ấn Độ với mục tiêu chính
là đảm bảo những lao động này sẽ có việc làm bền vững trong
ngành dệt may; và lắng nghe tâm tình của bạn sinh viên đại học
sắp gia nhập thị trường việc làm Phan Việt Anh.
Ngành Dệt May Việt Nam tự hào là ngành sử dụng nhiều lao động,
lên đến gần 3 triệu người, góp một phần công sức không nhỏ
trong công tác an sinh xã hội, mang lại “nồi cơm ấm no” cho hàng
triệu gia đình Việt. Và để lực lượng lao động này ngày càng chất
lượng hơn, đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của khách
hàng cũng như làm chủ được công nghệ sẽ phụ thuộc rất nhiều
vào công tác tuyển sinh – tuyển dụng và đào tạo, sự phối hợp nhịp
nhàng giữa “cung – cầu” của nhà trường và doanh nghiệp.
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Phan Việt Anh – Lớp ĐHM6 - K1, sinh viên
xuất sắc của trường Đại học Công nghiệp
Dệt May Hà Nội (HTU).
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Điện thoại: 024. 38257700
Email: tttt@vinatex.com.vn
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GÓC NHÌN
CHIẾN LƯỢC KHÔNG PHẢI LÀ
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Doanh nghiệp dệt may
đang hoạt động trong
môi trường hết sức cạnh
tranh, đồng thời lại có sự
thay đổi với tốc độ cao
của công nghệ và phương
thức kinh doanh.
Phần lớn các doanh
nghiệp sẽ bước vào Đại
hội cổ đông nhiệm kỳ mới
vào năm 2020 và tổ chức
Đại hội Đảng bộ các cấp
với nhiệm vụ đánh giá
lại 5 năm qua, cũng như
xây dựng kế hoạch cho 5
năm tới.

Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG - TGĐ Vinatex

TIẾP CẬN KHOA HỌC
PHÙ HỢP TRONG
XÂY DỰNG CHIẾN
LƯỢC PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP
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Khi đó cũng là thời điểm
các yếu tố địa kinh tế,
công nghệ, phân bố của
chuỗi cung ứng toàn cầu
có nhiều thay đổi cần cập
nhật để xây dựng chiến
lược phát triển cho giai
đoạn 2020 – 2030.
Bài viết trình bày một số
nguyên tắc cơ bản mang
tính chuyển tiếp từ lý
thuyết xây dựng chiến
lược trong các sách giáo
khoa sang việc nạp các
đầu vào cụ thể của ngành
dệt may để có được 1
cách tiếp cận tương đối
đầy đủ và hữu ích cho
việc xây dựng chiến lược
giai đoạn 2020 – 2030
của các doanh nghiệp.

Chúng ta rất hay thấy một chiến lược
kinh doanh bao gồm doanh số hoặc
tốc độ phát triển doanh số, lợi nhuận,
đầu tư, lao động – tiền lương trong 5
năm hay 10 năm được xây dựng tại
các doanh nghiệp. Đồng thời trong
các cụm giải pháp chủ yếu sẽ tập
trung vào việc phản ứng linh hoạt
trước thị trường, nâng cao hiệu suất,
năng suất, chất lượng, các mục tiêu
so sánh để bắt kịp hoặc vượt các đối
thủ trên thị trường. Tất cả các đề cập
như vậy chủ yếu là mục tiêu hiệu quả
hoạt động của doanh nghiệp chứ
chưa chạm vào cốt lõi của xây dựng
chiến lược.
Hiệu quả hoạt động là điều kiện cần
để đảm bảo một chiến lược tốt sẽ
được thực thi. Công ty có hiệu quả
hoạt động cao thì càng có khả năng
duy trì được những khác biệt mà chiến
lược đặt ra, hoặc thực hiện các phần
việc tương tự với đối thủ nhưng nhanh
hơn, rẻ hơn, tốt hơn. Điểm yếu cốt tử là
nó dễ bị bắt chước bởi các đối thủ và
làm mất đi lợi thế của doanh nghiệp.
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CẦN
QUAN TÂM GÌ?
Nguồn gốc của các khái niệm cơ bản
trong chiến lược đến từ các hoạt động
quân sự, những thuật ngữ như mục
tiêu, sứ mệnh, điểm mạnh, điểm yếu
lần đầu tiên được nêu ra để giải quyết
các vấn đề trên chiến trường. Theo từ
điển Webster của New World chiến
lược là “khoa học về quy hoạch và chỉ
đạo các hoạt động quân sự quy mô
lớn, hoặc vận động toàn bộ lực lượng
vào vị trí có lợi nhất trước khi đối mặt
thực tế với quân thù”. Bản thân từ gốc
Hy lạp “strategos” nghĩa là quân đội
(stratos) và dẫn dắt (ago). Do vậy có
rất nhiều điểm trong khoa học quân
sự, đặc biệt là mô hình tổ chức có thể
quan tâm như những gợi ý cho việc xây
dựng chiến lược trong doanh nghiệp.
Quá trình xây dựng chiến lược sẽ
mang lại lợi ích gồm: (a) Tăng cường
giao tiếp, sự đối thoại, tham gia của
các thành viên, (b) Hiểu sâu hơn, cải
thiện tốt hơn về nhận thức của cá

nhân và về những gì công ty đang
làm/hoạch định và lý do làm, (c) Cam
kết cao hơn trong việc đạt mục tiêu,
triển khai chiến lược, làm việc hiệu
quả hơn khi định hướng đúng, (d) Kết
quả, tất cả nhân viên và người lãnh
đạo đều làm việc theo 1 hướng trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Ngoài các lợi ích về tài chính mang
tính dự báo, còn nhiều ẩn số của thị
trường thì các lợi ích phi tài chính khi

xây dựng chiến lược khá rõ ràng, đó là:
nhận thức tốt hơn về các thách thức
bên ngoài; hiểu biết tốt hơn về chiến
lược của các đối thủ cạnh tranh; tăng
năng suất; giảm áp lực từ việc thay
đổi, hiểu rõ quan hệ giữa hiệu quả và
thu nhập. Việc thực hiện quản trị chiến
lược cũng tăng cường tương tác giữa
cấp quản lý và nhân viên, đưa ra cơ sở
làm rõ trách nhiệm cá nhân, khuyến
khích văn hoá có tầm nhìn dài hạn
hơn trong doanh nghiệp.

MỘT QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH VÀ THỰC HIỆN
CHIẾN LƯỢC GỒM CÁC BƯỚC SAU:
1. Xây dựng tầm nhìn, tuyên bố sứ mệnh, trả lời câu
hỏi “Doanh nghiệp của chúng ta là gì?”. Sứ mệnh
chính là sự công bố về lý do tồn tại của Doanh
nghiệp. Đặc điểm các công ty trong ngành dệt may
là các công ty đều đã có lịch sử lâu dài, quá trình
này chỉ mang tính chất xem xét lại sứ mệnh đang
có, hiệu chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi nếu cần thiết.

2. Thực hiện đánh giá bên ngoài.

3. Thực hiện đánh giá bên trong.

4. Thiết lập mục tiêu.

5. Xây dựng, đánh giá và lựa chọn chiến lược.

6. Triển khai chiến lược – về vấn đề quản trị, mô hình
tổ chức, quy mô.
7. Triển khai chiến lược – về marketing, tài chính, kế
toán, R&D, hệ thống thông tin (MIS – Management
Information System).
8. Đo lường và đánh giá kết quả.

Trong đó từ mục (1)-(5) là hoạch định chiến lược, mục
(6)-(8) là triển khai chiến lược. Với khuôn khổ bài viết, sẽ
chỉ phân tích sâu vào 2 mục 2, 3.
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ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG BÊN
NGOÀI
Môi trường bên ngoài với doanh
nghiệp được chia làm 2 cấp: 1 cấp
trên bình diện vĩ mô chung trong
nước và thế giới, 1 cấp là trong bình
diện ngành.
Với cấp vĩ mô, có 5 kiểu áp lực, bao
gồm: (1) áp lực kinh tế, (2) áp lực xã
hội; văn hoá; nhân khẩu học và môi
trường tự nhiên, (3) áp lực chính trị;
chính phủ; luật pháp, (4) áp lực công
nghệ, (5) áp lực cạnh tranh.
Với cấp ngành, 5 áp lực đó là: (1) áp
lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp
đang có, (2) áp lực cạnh tranh với
doanh nghiệp mới tham gia ngành,
(3) áp lực của người mua hàng, (4) áp
lực của người bán nguyên liệu, (5) áp
lực của hàng hoá dịch vụ thay thế.
Đối với cấp độ vĩ mô: Phần lớn
các doanh nghiệp khi xây dựng
chiến lược chưa nghiên cứu thoả
đáng môi trường kinh tế của các thị
trường chính như Mỹ, EU, Nhật Bản,
Trung Quốc, Hàn Quốc là 5 thị trường
chiếm 95% kim ngạch xuất khẩu của
dệt may Việt Nam. Trong khi đó từ tốc
độ tăng GDP, lãi suất, tỷ giá, sức mua
của họ đều có ảnh hưởng quan trọng
đến cầu nhập hàng hoá từ Việt Nam.
Việc có thống kê quá khứ, dự báo
kinh tế tương lai của các quốc gia này
cho ta một cái nhìn khách quan hơn
khi dự báo tổng cầu của sản phẩm
dệt may trong thời gian tới.
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Sau đó phần hay bị bỏ qua, thiếu
thông tin chính là đánh giá áp lực về
xã hội, nhân khẩu, văn hoá của các thị
trường và của cả Việt Nam. Xu hướng,
thói quen tiêu dùng, phân bố dân cư
và tuổi tác của dân cư, tỷ lệ ngân sách
chi dùng cho hàng may mặc ở mỗi
quốc gia sẽ có ảnh hưởng trọng yếu
đến mặt hàng, giá bán. Ngay ở Việt
Nam, các thông tin này cũng quan
trọng trong việc phát triển thị trường
nội địa. Đồng thời với vai trò là nhà
đầu tư sản xuất, các thông tin về khu
vực dân cư, lượng người trong tuổi
lao động, lượng lao động cần việc
làm, sự nhìn nhận của người lao động
về ngành trở nên hết sức quan trọng
trong quá trình hoạch định chiến lược
phát triển, nhất là đầu tư mở rộng.
Do đặc điểm là ngành sử dụng nhiều
lao động, đầu vào lao động có liên
quan mật thiết đến lựa chọn công
nghệ, tỷ lệ lao động trên 1 đơn vị sản
phẩm, nên đánh giá về áp lực cạnh
tranh trên thị trường lao động với các
ngành khác là điều rất quan trọng.
Đối với ngành dệt may, thiếu nguồn
lao động, chắc chắn việc triển khai
chiến lược sẽ thất bại.

Đối với cấp độ ngành: Thực tế mô
hình 5 áp lực của Michael Porter đã rất
quen thuộc với các DN khi xây dựng
chiến lược. Tuy nhiên, vấn đề là ta có
thu thập đủ các thông tin về các áp lực
thật sự lên DN không? Như với đối thủ
hiện có, họ đang làm gì, công nghệ,
khách hàng, năng suất, giá thành ra
sao… bao gồm cả đối thủ trong nước
và ngoài nước có chung khách hàng,
sản phẩm với DN? Áp lực của người
mua là nhóm khách hàng nào, áp lực
của họ là gì, tại sao họ có áp lực đó?
Tương tự như vậy với nhà cung cấp.

Quá trình đánh giá bên trong gồm:

Về xu thế sản phẩm thay thế, trong dệt
may có lẽ khó có sản phẩm thay thế
hoàn toàn quần áo, nhưng công nghệ
thay thế sẽ làm cho DN với công nghệ
hiện tại không còn chỗ đứng trong
chuỗi cung ứng, hoặc không đáp ứng
được yêu cầu mới về chia sẻ thông tin
trên chuỗi, quản lý chuỗi theo thời gian
thực (real time). Thiếu các thông tin cụ
thể, mô hình 5 áp lực không cho ra
được những kết luận cần thiết như điều
kiện đầu vào của hoạch định chiến lược.
Làm sơ sài phần này, chính ta đang tách
chiến lược của mình ra khỏi thực tiễn
sinh động của thị trường.

- Mô tả công việc có rõ ràng không?
Động lực người lao động cao không?

(a) Đánh giá về quản trị: Mục tiêu trả
lời các câu hỏi sau:
- Các mục tiêu và mục đích của công
ty có đo lường, có được thông đạt tốt
không?
- Các nhà quản trị các cấp có hoạch
định hiệu quả, giao quyền rõ ràng
không?
- Cấu trúc tổ chức thích hợp không?

- Cơ chế kiểm soát hiệu quả không?
(b) Đánh giá về marketing: Mục tiêu
trả lời câu hỏi:
- Phân khúc thị trường hiệu quả không?
Tổ chức có được định vị tốt giữa các
đối thủ cạnh tranh không? Thị phần có
tăng không? Kênh phân phối có tin cậy
và hiệu quả về chi phí không?
ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ BÊN
TRONG
Là quá trình xác định các điểm yếu,
điểm mạnh, những năng lực vượt trội
so với các đối thủ trên thị trường, từ
đó xác định được lợi thế cạnh tranh
cốt lõi. Quá trình đánh giá nội bộ cần
sự tham gia của mọi cán bộ CNV ở
các cấp, là dịp để họ hiểu hơn công
việc của mình trong mối tương tác
với các bộ phận khác. Tuy nhiên, việc
đưa ra 1 tập 20 trang các điểm mạnh,
yếu rất dễ nhưng để thống nhất rút
gọn thành 1 danh mục 10 - 15 điểm
quan trọng nhất thì đòi hỏi phải thảo
luận và phân tích kỹ lưỡng.
Đánh giá các yếu tố bên trong quan
trọng nhất là đánh giá nguồn lực DN
có, đặc biệt là nguồn lực con người và
mô hình tổ chức. Có nhiều điểm tương
đồng trong mô hình tổ chức giữa đơn
vị quân sự và doanh nghiệp mà chúng
ta có thể tham khảo. Với quy mô các
tổng công ty có từ 10.000 - 15.000
công nhân viên, tương tự quy mô
một sư đoàn bộ binh đủ quân. Với sư

đoàn bộ binh đủ quân sẽ bao gồm 3
trung đoàn bộ binh chiếm 40% quân
số, có thể hiểu như các nhà máy
sản xuất hàng cơ bản số lượng lớn
trong DN may. Bên cạnh đó có các
trung đoàn pháo, trung đoàn phòng
không, tiểu đoàn tăng thiết giáp – có
thể hiểu như những mũi nhọn để mở
cửa thị trường, hoặc chống đỡ với các
đối thủ mạnh. Ngoài ra trong biên
chế còn có tiểu đoàn công binh, đại
đội phòng hoá, đại đội trinh sát, đại
đội thông tin – với vai trò hỗ trợ, tạo
nền tảng cho các hoạt động của đơn
vị chiến đấu đạt hiệu quả. Tuy nhiên,
cần lưu ý đến quy mô của từng loại
hình trong đội hình toàn sư đoàn, tỷ
lệ giữa 3 trung đoàn “bộ binh” mới
có 1 trung đoàn pháo, 1 tiểu đoàn xe
tăng, chính là các tỷ lệ cần nghiên cứu
giữa nhà máy phổ thông và nhà máy
cao cấp, tự động hoá. Quy mô chỉ ở
cấp đại đội, tương đương 1% quân số
cả sư đoàn cho các hoạt động phụ trợ
như thông tin, trinh sát… cũng là các
tỷ lệ cần lưu ý khi xem xét giữa trực
tiếp và gián tiếp để phân bố nguồn
lực cho phù hợp.

- Công ty có tiến hành nghiên cứu
thị trường không? Sản phẩm, chất
lượng, dịch vụ thế nào, định giá hợp
lý không?
- Các hoạt động marketing có được
hoạch định và triển khai hiệu quả
không? Vai trò của giám đốc marketing?
(c) Đánh giá về tài chính kế toán:
- Điểm mạnh và yếu về tài chính của
công ty trên cơ sở bộ chỉ số về khả
năng thanh toán, đòn bẩy tài chính,
tỷ số hoạt động, tỷ suất lợi nhuận, tỷ
số tăng trưởng.
- Nhu cầu vốn dài hạn, vốn lưu động,
hoạch định ngân sách hiệu quả không?
- Tình trạng nợ. Quan hệ với cổ đông?
(d) Đánh giá sản xuất vận hành:
- Các nguồn cung cấp nguyên liệu,
cơ sở vệ tinh gia công có đáng tin cậy
và hiệu quả?
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sở để đánh giá mối quan hệ giữa các
bộ phận này. Ma trận IFE có thể phát
triển theo 5 bước:

1

Lập danh sách từ 10 - 20 yếu tố
trọng yếu nhất của DN bao gồm
cả điểm mạnh và yếu. Càng chi tiết
càng tốt, có dữ liệu minh chứng.

2

Xác định trọng số theo tầm quan
trọng từ 0 - 1 không kể đến đó là
điểm mạnh hay yếu, chỉ tính đến tính
chất ảnh hưởng của nó đến năng lực
cạnh tranh của DN.

3

Tính điểm từ 1 - 4 cho điểm yếu
chính 1 điểm, điểm yếu phụ 2
điểm, điểm mạnh chính 4 điểm, điểm
mạnh phụ 3 điểm. Như vậy có thể
thấy trọng số ở bước 2 chủ yếu là do
ngành kinh doanh còn tính điểm ở
bước 3 chính là của DN.

- Thiết bị, công nghệ có ở tình trạng
tốt cho cạnh tranh không?

- Hệ thống thông tin có liên tục được
cập nhật, hoàn thiện không?

- Chính sách, quy trình kiểm soát chất
lượng, kiểm soát tồn kho có tốt không?

(g) Phân tích chuỗi giá trị:

(e) Đánh giá về R&D:
- Có tổ chức hoạt động R&D không?
Hoạt động có hiệu quả không?
Nguồn lực phân bố cho R&D thế nào?
- Tương tác giữa bộ phận R&D và các
bộ phận khác có hiệu quả không?
- Sản phẩm hiện thời có cạnh tranh
về công nghệ không?
(f) Đánh giá về quản trị hệ thống
thông tin:
- Toàn bộ quản lý của công ty có dùng
hệ thống thông tin để ra quyết định
không? Dữ liệu hệ thống có được cập
nhật và đáng tin cậy không?
- Các cán bộ quản lý có tham gia cung
cấp thông tin cho hệ thống không?
- Hệ thống thông tin có thân thiện
không? Các nhân viên có ý thức được
hệ thống thông tin mang lại lợi thế
cạnh tranh không?
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- Đây là quá trình phân tích chuỗi giá
trị ngay bên trong doanh nghiệp giữa
các chi phí đi mua nguyên liệu và dịch
vụ, chi phí chế tạo, chi phí quảng bá,
phân phối. Mục tiêu xác định được
điểm mạnh, yếu của doanh nghiệp
trong các chi phí tạo ra giá trị cuối của
sản phẩm.
- Trong phân tích chuỗi giá trị, công
cụ chuẩn đối sánh (benchmarking) là
hữu hiệu nhất, để so sánh mình với
các đối thủ trên thị trường. Tất nhiên
có khó khăn là làm sao thu thập được
dữ liệu của đối thủ. Tuy vậy, với môi
trường phần nhiều là công ty niêm
yết, ít nhất chúng ta cũng có dữ liệu
tài chính (cả 5 nhóm chỉ số như phân
tích ở phần đánh giá tài chính) để
làm chuẩn đối sánh với DN mình.
Sau khi tiến hành đánh giá cả 7 khía
cạnh bên trong, bước cuối cùng là
xây dựng ma trận đánh giá các yếu
tố bên trong (IFE – Internal Factor
Evaluation) là công cụ tóm tắt những
điểm yếu, mạnh chính trong các bộ
phận chức năng của DN, cung cấp cơ

4

Nhân trọng số của từng yếu tố với
điểm của chính nó để xác định
điểm theo trọng số.

5

Cộng tất cả điểm theo trọng số
của các yếu tố để tìm ra tổng
điểm theo trọng số của tổ chức.
Tổng điểm thu được là gợi ý chính
cho việc lập thứ tự ưu tiên các giải
pháp chiến lược để nâng cao năng
lực nội tại của DN.
Kết luận: Xây dựng chiến lược, triển
khai chiến lược, đo lường chiến lược,
cập nhật bổ sung điều chỉnh chiến
lược, và xây dựng chiến lược mới là
các nhiệm vụ thường xuyên của điều
hành cấp cao mà trung tâm lãnh đạo
là HĐQT các doanh nghiệp. Trong
điều kiện cách mạng công nghiệp
4.0 đem lại nhiều thay đổi nhanh
chóng, việc cần xem xét lại chiến lược
phát triển của mình là rất cấp bách
và quan trọng với sự phát triển bền
vững của doanh nghiệp. Để kết thúc
bài viết tôi xin trích dẫn lời của ông
tổ quản trị hiện đại thế kỷ 20 Edward
Deming: “Chỉ có Chúa là đáng tin,
còn tất cả những cái khác phải dựa
trên dữ liệu”. Hãy bắt đầu bằng việc
thu thập dữ liệu một cách chính xác,
khoa học, đầy đủ để xem xét lại chiến
lược của mình

.

Ông PHẠM VĂN TÂN - Phó TGĐ Vinatex

D

oanh nghiệp Dệt may
trong 8 tháng đầu năm
2019 đã bị nhiều tác động
tiêu cực chủ yếu đến từ
3 nhóm nguyên nhân
chính: chính sách tỷ giá, cơ chế lãi suất
và thị trường, đơn hàng giảm sút.
Trong vấn đề tỷ giá, khi đồng tiền Việt
Nam giữ nguyên giá trị và các đồng
tiền khác mất giá thì doanh nghiệp
dệt may Việt Nam có những điểm bất
lợi hay lợi ích nào?
Do đồng VND neo vào đồng USD
trong giao dịch thương mại quốc tế,
nên khi các doanh nghiệp Việt Nam
bán hàng cho các khách hàng tại các
quốc gia khác thông thường sẽ lấy
đồng USD làm đồng tiền thanh toán.
Đối với các quốc gia có đồng tiền
bị phá giá thì khách hàng bán hàng
ra khỏi quốc gia của mình giao dịch
bằng đồng USD sẽ thu được nhiều
tiền nội tệ hơn, nhưng khi DN sản
xuất sản phẩm với các chi phí trong
nước sẽ được lợi vì được mua các chi
phí đầu vào với giá không đổi.
Tuy nhiên, nếu các chi phí sản xuất
phần lớn là nhập khẩu bên ngoài
quốc gia phá giá đồng tiền và giao
dịch bằng đồng USD sẽ xảy ra bất lợi,
do phải bỏ nhiều đồng nội tệ hơn mới
đổi được 1 đồng USD để mua các yếu
tố chi phí đầu vào. Do vậy, họ sẽ tìm
mọi cách để giảm giá mua hàng hóa
bằng một cách nào đó, dẫn đến quốc
gia xuất khẩu vào quốc gia phá giá
đồng tiền cũng sẽ bị ảnh hưởng.

ĐỂ GIÚP
DOANH NGHIỆP
VƯỢT QUA
VÙNG KHÓ
Như vậy, việc duy trì tỷ giá ở nước ta sẽ
là nhân tố trực tiếp làm giảm doanh
thu và ảnh hưởng ngay đến lợi nhuận
đối với doanh nghiệp xuất khẩu.
Trong vấn đề lãi suất, theo số liệu của
Ngân hàng Nhà nước Tp. Hà Nội, đến
hết 31/8/2019 tổng nguồn vốn huy
động tăng 8,46% so với cuối năm
2018, tuy nhiên lãi suất huy động ở
một số ngân hàng tăng mạnh 8 đến
8,5% áp dụng cho các kỳ hạn dài
hạn, một số ngân hàng đã phát hành
chứng chỉ tiền gửi lên đến 9%-10,2%/
năm. Lãi suất huy động cao cộng với
chi phí của ngân hàng tối thiểu từ
2,5% đến 3% dẫn đến lãi suất cho vay
trong thời gian tới chắc chắc sẽ gia
tăng liên tục, đặc biệt đối với lãi suất
kỳ cho vay dài hạn.
Khi đơn hàng và thị trường giảm
sức tiêu thụ, thì việc ổn định sản
xuất, đảm bảo việc làm cho người
lao động là một thách thức rất lớn
cho các doanh nghiệp. Bên cạnh
đó, lượng thành phẩm tồn kho tăng
trong giai đoạn bất ổn của thị trường
cũng khiến nhu cầu vốn lưu động gia
tăng, vượt định mức dự trữ cần thiết
đã được thống nhất với ngân hàng
để cấp hạn mức tín dụng, dẫn đến
nhiều ngân hàng đã xem xét hạn chế
hoặc ngừng cấp tín dụng. Việc hạn
chế hoặc ngừng cấp tín dụng sẽ đưa
doanh nghiệp vào hoàn cảnh mất khả
năng thanh toán hơn lúc nào hết. Hơn
nữa, trong giai đoạn bán hàng khó
khăn, giảm giá do các bất ổn của thị
trường, các ngân hàng không những
thực hiện việc thu nợ vay ngắn hạn và

dài hạn của doanh nghiệp như trong
điều kiện kinh doanh ổn định, mà
còn tăng lãi suất, khiến doanh nghiệp
càng bị siết chặt trong chồng chất khó
khăn. Trong thời điểm hết sức nhạy
cảm này, ngân hàng không nên coi
đó là thời cơ kiếm lợi nhuận, mà nên
dang tay cùng doanh nghiệp vượt
qua vùng khó khăn. Bởi doanh nghiệp
có phát triển, thì ngân hàng mới sống
khỏe, và ngược lại.
Việc hạn chế cho vay đầu tư bằng
đồng USD theo Thông tư 42 ngày
28/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước
đối với doanh nghiệp xuất khẩu là
một bất lợi vô cùng lớn, ảnh hưởng
trực tiếp đến dòng tiền của các doanh
nghiệp, đặc biệt là trong giai đoạn hiện
nay, các doanh nghiệp đang đầu tư đổi
mới dây chuyền thiết bị để tự động
hóa. Nếu doanh nghiệp vay bằng
USD, khi thanh toán lãi suất, họ sẽ phải
thanh toán bằng tiền mặt khoản chi
phí lãi suất tương đương khoảng 4,5%,
nhưng nếu thanh toán bằng đồng
VND, họ sẽ phải trả ngay một lượng
tiền tương đương trên 10%/1 năm!
Trong giai đoạn hiện nay, hơn lúc nào
hết cần có sự can thiệp, hỗ trợ điều
tiết thị trường tiền tệ của Ngân hàng
Nhà nước đối với hoạt động của các
tổ chức tín dụng để đảm bảo cho
các doanh nghiệp sản xuất có được
nguồn cung tiền tệ với chi phí hợp lý.
Bên cạnh đó, tạm lui thời hạn áp dụng
qui định đối với hệ thống ngân hàng
như Thông tư 42, mới có thể giúp các
doanh nghiệp vượt qua được giai
đoạn bất ổn của thị trường

.
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NGUY CƠ
CHIẾN TRANH
TIỀN TỆ,
DOANH NGHIỆP
DỆT MAY
VIỆT NAM
LIỆU CÓ BỊ
ẢNH HƯỞNG?
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Trong khi Trung Quốc
liên tục đưa Nhân dân
tệ so với đồng Đô la
Mỹ về mức thấp nhất
trong vòng 11 năm
qua để giúp giá thành
các mặt hàng Trung
Quốc rẻ đi, thì tại
thị trường Việt Nam,
đồng Việt Nam vẫn
được duy trì tỷ giá
khá ổn định. Điều này
đã ảnh hưởng không
nhỏ tới các doanh
nghiệp xuất khẩu, đặc
biệt là xuất vào thị
trường Trung Quốc.
Bên cạnh đó, thời
gian gần đây, nhiều
ngân hàng liên tục
điều chỉnh tăng lãi
suất cho vay, khiến
cho “bức tranh tài
chính” của rất nhiều
doanh nghiệp xuất
khẩu, trong đó có
doanh nghiệp dệt may
thực sự gặp khó khăn.
Bài: NGỌC HÂN – QUANG NAM

gày 05/8/2019, Bộ tài
chính Mỹ chính thức
tuyên bố Trung Quốc là
nước thao túng tiền tệ,
lần đầu tiên kể từ năm
1994. Theo Bộ Tài chính Mỹ, thao
túng tiền tệ có thể được thực hiện
bằng cách Ngân hàng Trung ương
một nước can thiệp một chiều (mua
hoặc bán) liên tục trên thị trường
ngoại hối, qua đó tác động lên tỷ giá
theo hướng khiến đồng nội tệ yếu đi
để thúc đẩy xuất khẩu, gây bất lợi đối
với thương mại của Mỹ và ảnh hưởng
trực tiếp đến quyền lợi, việc làm của
người dân Mỹ.

tương đối so với các quốc gia khác,
đây chính là cách để một quốc gia có
thể tăng cường xuất khẩu.

rất khó khăn đối với các khoản nợ
phình ra khi đồng nội tệ mất giá
quá lớn so với đồng USD.

Gia tăng việc làm: Công ăn việc làm
trong nước nhờ đó được tăng lên, số
lượng người thất nghiệp giảm đi, hạn
chế sự trì trệ của nền kinh tế.

Với những ưu và nhược điểm như
trên, chúng ta có thể thấy phá giá
đồng tiền chỉ mang lại lợi ích đối
với các quốc gia có nạn thất nghiệp
cao hoặc theo đuổi chính sách tăng
trưởng xuất khẩu. Tuy nhiên, các
quốc gia này phải có nền kinh tế
đang ở dưới mức sản lượng tiềm
năng (số lượng người thất nghiệp
nhiều, máy móc chưa được sử dụng
hết công suất). Khi đó, các nguồn lực
nhàn rỗi sẽ được huy động và mang
lại hiệu quả.

Bắc Kinh ngay lập tức phủ nhận
cáo buộc này, đồng thời trấn an các
công ty nước ngoài tại Trung Quốc
rằng đồng Nhân dân tệ (CNY) sẽ
không tiếp tục mất giá mạnh nữa.
Tuy nhiên, những gì chúng ta chứng
kiến trong những ngày gần đây
không cho thấy điều đó. Tính đến
ngày 28/8/2019, CNY đã mất giá
2,3% so với đầu năm 2019 và dự kiến
sẽ còn chưa dừng lại.

Mua hàng nhập khẩu đắt hơn: Phá
giá đồng tiền sẽ khiến mức sống
của người dân bị giảm đi tương ứng,
đồng thời họ sẽ phải chi trả nhiều
hơn cho các món hàng nhập khẩu
hoặc khi du lịch nước ngoài.

Giới kinh tế cho rằng, CNY bị mất giá
như vậy là hoàn toàn phù hợp với
sự chững lại của kinh tế Trung Quốc
trong những năm gần đây và tình
hình bất ổn do cuộc chiến thương
mại Mỹ - Trung mang lại và đưa ra
nhận định, nếu được thả nổi CNY sẽ
phải mất đến 6%, như những gì đang
diễn ra đối với đồng Đô la Úc. Như
vậy có thể thấy, việc CNY mất giá,
FED cắt giảm lãi suất, cuộc chiến Mỹ Trung leo thang, .... đã mở ra nguy cơ
của một cuộc chiến tiếp theo – chiến
tranh tiền tệ với quy mô ảnh hưởng
lên đến toàn cầu.

Kích thích tiêu dùng trong nước: Với
việc hàng hóa nhập khẩu đắt hơn sẽ
“điều hướng” người tiêu dùng sử dụng
hàng hóa trong nước nhiều hơn.
Về nhược điểm có thể tóm lược
như sau:

Dẫn tới lạm phát: Lạm phát chính
là “bóng đen” đáng sợ của bất kể
nền kinh tế nào, dù lớn hay nhỏ.
Biến động tỷ giá sẽ gây áp lực khó
khăn lên khả năng điều tiết vĩ mô
của chính phủ. Đồng thời khiến
việc trả lãi những món nợ quốc tế
bằng tiền ngoại tệ trở nên đắt đỏ
hơn, ăn mòn vào tăng trưởng kinh
tế, áp lực lên thuế, phí và giá. Trong
quá khứ đã chứng kiến Thái Lan,
Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Indonesia từng

TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM
Vào ngày 28/8/2019, thị trường
chứng kiến cú rơi mạnh của đồng
CNY xuống chỉ còn 7,1616 đổi được
1 USD (Nguồn: Bloomberg), liên tiếp
phá vỡ các dấu mốc kỷ lục sau khi đã
vượt lằn ranh đỏ 7 CNY/USD vào đầu
tháng 8/2019. Không như các tiền
tệ lớn khác, đồng Nhân dân tệ của
Trung Quốc không được giao dịch tự
do. Mỗi ngày, Ngân hàng Trung ương
Trung Quốc (PBoC) sẽ thiết lập tỷ giá
tham chiếu cho đồng Nhân dân tệ
với biên độ giao động là 2%. Lần cuối
cùng Trung Quốc để nội tệ vượt mốc
7 CNY/USD là trong khủng hoảng tài
chính năm 2008.

Bảng 1: Biến động tỷ giá USD – CNY trong 5 năm qua

PHÁ GIÁ ĐỒNG TIỀN, LỢI VÀ HẠI
Việc phá giá đồng tiền có thể xảy ra ở
bất kỳ quốc gia nào và mang lại một
số ưu cũng như nhược điểm.
Về ưu điểm có thể tóm lược như sau:
Giá giảm – Cầu tăng: Phá giá đồng
tiền là một cách gián tiếp để giảm giá
toàn bộ các sản phẩm trên thị trường
và với việc hàng hóa trở nên rẻ hơn

Nguồn: Bloomberg
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Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng,
việc Trung Quốc phá giá đồng tiền là
nhằm giảm thiểu tối đa các tác động
xấu ảnh hưởng đến quốc gia này do
việc đánh thuế của Mỹ mang lại. Tuy
nhiên, cũng có ý kiến phản bác lại
và cho rằng, Ngân hàng Trung ương
Trung Quốc không muốn kịch bản
năm 2015 tái diễn (Trung Quốc đã
gây sốc cho các thị trường toàn cầu
khi bất ngờ hạ giá Nhân dân tệ 2%,
khiến cho dòng vốn 680 tỷ USD ồ ạt
tháo chạy khỏi thị trường này, theo số
liệu của Viện Tài chính Quốc tế), bởi
nếu các nhà đầu tư hoảng loạn như
thời điểm đó thì ảnh hưởng tiêu cực
của dòng vốn tháo chạy khỏi Trung
Quốc sẽ lớn hơn nhiều. Theo dự
báo, CNY sẽ tiếp tục rớt mạnh trong
những ngày tới, dự kiến đạt khoảng
7,2 CNY/USD vào cuối năm nay và 7,5
CNY/USD vào năm 2020.
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung
vẫn chưa có hồi kết, Cục Dữ trự Liên
bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất, cùng
với việc CNY giảm mạnh đã tạo áp
lực lên các đồng tiền nội tệ của nhiều
quốc gia, đặc biệt là các nước có kim
ngạch xuất nhập khẩu lớn với Trung
Quốc. Từ đầu năm 2019 đến nay

GÓC NHÌN

chứng kiến xu hướng giảm giá của
hầu hết đồng tiền so với USD vẫn tiếp
tục diễn ra, ngoại trừ JPY, THB, RUB,…
Theo Bloomberg ngày 26/8/2019,
đồng Yên Nhật (JPY) đã tăng tới mức
giá cao kỷ lục kể từ năm 2016, và hiện
là đồng tiền lớn có phong độ tốt
nhất hiện nay. Ông Marc Chandler Trưởng chiến lược gia về thị trường
của Bannockburn Global Forex chia
sẻ: “Chúng ta nên lường trước rằng tỉ
giá Nhân dân tệ so với Đô la Mỹ sẽ
yếu hơn. Các đồng tiền dự trữ, như
Yên Nhật và Franc Thụy Sĩ sẽ được
săn lùng. Ngoài ra, những đồng tiền
gắn chặt với tăng trưởng, bao gồm
Đô la Úc, New Zealand và Canada, sẽ
chịu rất nhiều áp lực”.
Như vậy có thể thấy, việc CNY giảm
giá đã kéo theo một “phong trào” cùng
phá giá để bù đắp thiệt hại do đồng
tiền “kia” gây ra – bản chất đó là cuộc
“chiến tranh tiền tệ” dẫn đến bờ vực
nguy hiểm cuối cùng – khủng hoảng
kinh tế. Hàng loạt các đồng tiền trong
khu vực châu Á cùng chung xu hướng
mất giá mạnh so với USD như: đồng
Won Hàn Quốc KRW (-9,42%), đồng
Đô la Đài Loan TWD (-2,97%), đồng
Rupee Ấn Độ INR (-3,18%).... Sự sụt

Bảng 2: Biến động một số đồng tiền so với USD
từ đầu năm đến ngày 26/8/2019 (%)

Nguồn: Bloomberg, Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV tổng hợp
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giảm nhanh chóng của thị trường
tiền tệ toàn cầu đang tái hiện lại
bóng ma của cuộc khủng hoảng tài
chính Châu Á năm 1997 – được châm
ngòi bởi sự rớt giá của đồng Baht Thái
với mức giảm “khủng khiếp” lên đến
20% chỉ trong 1 ngày.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam được
các chuyên gia kinh tế nhận định đã
không bị cuốn vào cuộc chiến phá
giá đồng tiền như nhiều nước, VND
vẫn tương đối ổn định, biến động
khá ít từ đầu năm đến nay. Theo tính
toán của Ngân hàng United Overseas
Bank (UOB), việc duy trì chính sách
ổn định trong bối cảnh căng thẳng
thương mại Mỹ - Trung là rất quan
trọng với Việt Nam, đồng thời Ngân
hàng Nhà nước vẫn chủ động điều
hành tỷ giá theo hướng linh hoạt, tạo
tâm lý ổn định cho thị trường và nhà
đầu tư. Vì lẽ đó, UOB tin rằng tỷ giá
giữa VND/USD chỉ tăng nhẹ trong
năm nay, đạt mức 23.400 VND/USD
vào QIII/2019 và 23.600 VND/USD vào
QIV/2019. Với mức tỷ giá này, VND trở
thành một trong những đồng tiền có
mức biến động thấp nhất so với USD
kể từ đầu năm đến nay.
Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Nguyễn
Trí Hiếu lại cho rằng, việc đồng CNY
tiếp tục nới rộng khoảng cách với
USD sẽ khiến hàng hóa tiêu dùng
của Trung Quốc có thể sẽ mở rộng
hơn nữa tại thị trường Việt Nam, tạo
thêm áp lực cho các doanh nghiệp
Việt. Thêm vào đó, từ nửa tháng 8
trở lại đây, hàng loạt ngân hàng đã
điều chỉnh tăng lãi suất huy động
cũng như cho vay, tiếp đà từ tháng
6 và tháng 7/2019, lập “đỉnh” về mặt
bằng lãi suất (nhiều ngân hàng vượt
ngưỡng 10%), phá vỡ mặt bằng
bình quân trên thị trường. Theo các
chuyên gia kinh tế nhận định, việc
các ngân hàng liên tục tăng lãi suất
cho vay một phần bởi việc gặp khó
khăn trong huy động dòng tiền. Theo
công bố gần nhất vào cuối tháng
6/2019 thì tăng trưởng huy động vốn
so với đầu năm chỉ đạt 6,09%, thấp
hơn 8% so với cùng kỳ năm 2018,
cũng như thấp hơn cả tăng trưởng

tín dụng 6 tháng đầu năm (7,33%).
Lý giải về hiện tượng này, nhiều
chuyên gia cho rằng với chiến tranh
thương mại Mỹ - Trung tiếp tục căng
thẳng, nhiều người lo ngại về rủi ro tỷ
giá, nhất là khi đồng Nhân dân tệ đã
mất giá 3,1% từ đầu tháng 8/2019 tới
nay, cũng như 1 số quốc gia chủ động
giảm giá nội tệ, dẫn tới lo ngại về tiền
Đồng khó có khả năng giữ được sự
ổn định cho tới hết năm 2019.
Mặt khác, giá vàng trong nước liên
tục lập đỉnh, vượt ngưỡng 4,2 triệu/
lượng đã khiến nhiều người rút tiền
“lướt sóng” trên thị trường vàng để
kiếm lời. Từ những nguyên nhân trên
đã khiến dòng tiền huy động của các
ngân hàng liên tục gặp khó khăn,
dẫn tới tỷ giá lãi suất cho vay tiếp
tục tăng cao, ở ngưỡng 6-9%/năm
đối với ngắn hạn, 9-11%/năm đối với
trung và dài hạn.
DN DỆT MAY Ở ĐÂU
TRONG “TÂM BÃO”
Với việc lãi suất ở Việt Nam liên tục
duy trì ở mức cao, thậm chí là có xu
hướng tăng, trong khi các nước khác
lại giảm để đối phó với những biến
động khó lường của nền kinh tế thế
giới, ông Cao Hữu Hiếu – Giám đốc
điều hành Tập đoàn Dệt May Việt
Nam cho rằng, các DN dệt may trong
nước sẽ gặp không ít khó khăn, nhất
là các DN xuất khẩu.
“Thứ nhất, lãi suất ở Việt Nam vẫn
duy trì ở mức cao so với lãi suất ở các
nước khác. Bao gồm cả lãi suất dài
hạn cho đầu tư (trên 10%), và vay cho
vốn lưu động ở mức 5% đối với đồng
Đô la và trên 8% đối với đồng Việt
Nam. So với các quốc gia khác đây là
mức cao, dẫn đến giá thành sản xuất
tại Việt Nam ngày một cao hơn.
Thứ hai, các quốc gia cùng xuất khẩu,
trong đó lớn nhất là Trung Quốc có
tỷ giá đồng nội tệ giảm mạnh so với
đồng Đô la Mỹ, cũng làm cho giá
hàng hóa xuất khẩu của các quốc gia
này giảm đi. Nếu xét riêng trong năm

2019, họ đã giảm từ 6,4 – 6,5 CNY
lên tới 7 CNY/1 USD. Tức là giảm xấp
xỉ 10%, trong khi 7 tháng đầu năm
đồng tiền của Việt Nam so với đô la
Mỹ là không thay đổi. Vô hình chung,
hàng hóa dệt may nói riêng và các
mặt hàng xuất khẩu khác đều đắt
hơn 7% so với hàng hóa Trung Quốc.
Nếu cộng cả các yếu tố về lãi suất để
vận hành DN ở Việt Nam thì khả năng
hàng hóa Việt Nam đắt hơn so với các
quốc gia cạnh tranh trên 12% là điều
khá rõ ràng. Đây cũng là một trong
những áp lực lớn trong việc đẩy
mạnh tốc độ tăng trưởng xuất khẩu.
Cụ thể, 7 tháng đầu năm 2019 tăng
trưởng xuất khẩu của ngành Dệt May
chỉ đạt trên 9% so với cùng kỳ (năm
2018 là trên 17%). Nếu xét chung với
dệt may thế giới, mức tăng trưởng
9% của Việt Nam vẫn được ghi nhận
là một quốc gia có tăng trưởng tốt
nhất, nhưng nếu so với năm 2018 thì
đã giảm gần 1 nửa. Việc tiếp cận, thỏa
thuận đơn hàng gặp khó khăn hơn,
bao gồm sự ảnh hưởng đến từ Chiến
tranh thương mại Mỹ - Trung làm cho
nguồn cầu không ổn định, xu thế đặt
đơn hàng ngắn hạn, không dài như
trước, đồng thời các đơn hàng nhỏ
hơn. Bên cạnh đó, yếu tố trực tiếp ảnh
hưởng đó là việc tỷ giá của các quốc
gia cạnh tranh lại giảm, hàng hóa của
họ rẻ đi, cũng như họ áp dụng chiến
lược đẩy hàng tồn kho… Điều đó đã
dẫn đến không chỉ hàng hóa của Việt
Nam bị cạnh tranh ở Mỹ, mà còn ở cả
thị trường Châu Âu, Nhật Bản… Đây là
những thị trường, hàng hóa các quốc
gia cạnh tranh đang cố gắng tiếp cận,
đẩy hàng tồn kho trước khi có những
chính sách thương mại mới giữa Mỹ
áp dụng với Trung Quốc” - Ông Cao
Hữu Hiếu nhấn mạnh.
CẦN CÓ CƠ CHẾ ĐỂ THÁO GỠ
KHÓ KHĂN CHO DN
Đối với DN, đây là giai đoạn thực sự
khó khăn trong việc tìm kiếm đơn
hàng, đặc biệt là về giá, dẫn tới tốc
độ tăng trưởng năm 2019 thấp, đồng
thời với nó là hiệu quả kinh doanh
của các DN ngày một khó khăn hơn.
Về phía DN, bên cạnh những yếu tố

bên ngoài như tỷ giá, lãi suất… còn
có những yếu tố về chính sách bên
trong như tăng giá điện, tăng tiền
lương cơ bản,… cũng gây áp lực lên
tổng chi phí vận hành, trong khi giá
bán có xu thế giảm 10% so với các
năm trước. Bởi vậy, đây là thời điểm
thử thách tương đối lớn đối với DN
trong việc duy trì tỷ suất lợi nhuận
của mình, duy trì được dòng tiền. Và
chỉ có 1 biện pháp duy nhất, đó chính
là thực hành tiết kiệm, tiếp tục nâng
cao năng suất và hạn chế các chi phí
không hợp lý. Tuy nhiên, những giải
pháp đó chỉ mang tính ngắn hạn, còn
về dài hạn, khi khoảng cách giữa VND
và USD, lãi suất trong nước tiếp tục
tăng cao… thì DN Việt Nam đầu tư
trong nước sẽ tiếp tục gặp khó khăn.
Những chương trình, dự án muốn
đầu tư để đáp ứng các yêu cầu của
thị trường, cũng như đáp ứng các
yêu cầu của những Hiệp định thương
mại tự do mới như CPTPP, EVFTA… sẽ
bị giảm đi hiệu quả so với những gì
chúng ta hi vọng.
Theo ông Cao Hữu Hiếu, điều các
DN cần nhất hiện nay để tháo gỡ
khó khăn, cũng như ổn định tình
hình SXKD đó chính là những biện
pháp của Chính phủ để cải thiện
tình hình. “Theo tôi, với bài toán vĩ
mô lớn như thế, các DN đang rất
trông chờ vào Chính phủ có những
giải pháp kịp thời để cân bằng
được những áp lực cho hàng xuất
nhập khẩu. Bởi chúng ta hiểu rằng,
đối với Việt Nam lượng nhập khẩu
cũng tương đối lớn, tuy có thặng dư
thương mại nhưng cũng chỉ ở mức
độ nhỏ. Vì thế, yếu tố tỷ giá khi điều
chỉnh cần dựa vào rất nhiều các yếu
tố vĩ mô khác để có điểm rơi phù
hợp, kích thích được sản xuất, xuất
khẩu, nhưng cũng đảm bảo được
ổn định tình hình thị trường trong
nước. Chúng tôi cũng mong đợi
những chính sách mới hỗ trợ cho
DN cần phải được triển khai nhanh
hơn, để đảm bảo được việc các DN
vượt qua nhanh, ổn định được thế
phát triển, nhất là những ngành có
lợi thế khi các Hiệp định FTA có hiệu
lực” - Ông Hiếu khẳng định

.

DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM 15

GÓC NHÌN

GÓC NHÌN

Ý KIẾN
CHUYÊN GIA

Ông Nguyễn Việt Phong
Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng
và Vốn đầu tư (Tổng cục Thống kê):

Ông Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng Bộ Công Thương:

Nhiệm vụ quản lý thị trường phát triển
bền vững là yêu cầu sống còn để đảm
bảo cho nền kinh tế

Ông Mai Tiến Dũng
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn
phòng Chính phủ

Việc đơn giản hóa kiểm
tra chuyên ngành còn
hình thức, sửa đổi văn
bản nghị quyết còn
chậm so với yêu cầu
thực tế
Thủ tướng luôn đặc biệt quan
tâm công tác xây dựng thể
chế và luôn đôn đốc các bộ,
cơ quan ban hành các văn bản
quy định chi tiết, cắt giảm, đơn
giản hóa các điều kiện kinh
doanh, thủ tục hành chính. Có
ý kiến cho rằng, cải cách quản
lý chuyên ngành chuyển biến
chậm chủ yếu từ tiền kiểm
sang hậu kiểm thay vì giảm số
lượng các mặt hàng như yêu
cầu. Có ý kiến cho rằng, việc
đơn giản hóa kiểm tra chuyên
ngành còn hình thức, sửa đổi
văn bản nghị quyết còn chậm
so với yêu cầu thực tế.
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Nhiệm vụ quản lý thị trường phát triển bền vững là
yêu cầu sống còn để đảm bảo cho nền kinh tế, cho
các ngành sản xuất, cho cộng đồng doanh nghiệp.
Nhưng nếu như không có những nền tảng cơ bản
và quan trọng nhất về pháp luật liên quan đến sở
hữu trí tuệ và liên quan đến các cam kết của chúng
ta trong hiệp định thì câu chuyện đấu tranh chống
hàng lậu, đặc biệt là hàng giả, hàng nhái... sẽ vô
phương cứu chữa.

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

Nếu như muốn tham gia sâu vào chuỗi
cung ứng toàn cầu, chúng ta phải nắm
được mấu chốt cơ bản của chuỗi cung
ứng đó
Khâu yếu nhất hiện nay của ngành dệt may là
khâu dệt và điểm nghẽn là nhuộm. Nếu như
muốn tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu,
chúng ta phải nắm được mấu chốt cơ bản của
chuỗi cung ứng đó. Nếu không có sự chuẩn bị
tổng thể, không có sự tham gia của các bộ ngành
địa phương, và không vượt qua thách thức nói
trên của ngành dệt may, thì việc tận dụng cơ hội
này rất khó. Trước những thách thức rất lớn đối với
những ngành truyền thống như ngành dệt may,
bắt buộc chúng ta phải đổi cách kinh doanh từ
trước đến nay.

Ông Vũ Đức Giang
Chủ tịch Vitas:

Sản phẩm dệt may của
Việt Nam đã được đánh
giá tích cực hơn trên thị
trường thế giới và sẵn
sàng cạnh tranh trong giai
đoạn hội nhập mới
Dệt May Việt Nam đã có được
những bước đột phá chiến
lược mạnh mẽ về công nghệ
sản xuất. Đó là việc nhiều DN
đã chuyển sang lắp đặt hệ
thống điện mặt trời để tiết
kiệm điện khi phải đáp ứng các
quy trình công nghệ cao hơn.
Một số nhà máy đã chuyển
sang nhuộm bằng khí và ozone
thay cho dùng nước. Bên cạnh
đó, sản phẩm sợi của Việt Nam
cũng được thị trường các nước
đón nhận. Năm 2018, kim
ngạch xuất khẩu sợi của Việt
Nam đạt trên 3 tỷ USD. Nhờ
những bước tiến đó mà sản
phẩm dệt may của Việt Nam
đã được đánh giá tích cực hơn
trên thị trường thế giới và sẵn
sàng cạnh tranh trong giai
đoạn hội nhập mới.

Dòng vốn FDI từ Trung Quốc có thể khiến
Việt Nam trở thành “cứ điểm” hàng hóa của
các doanh nghiệp Trung Quốc nhập khẩu
hàng hóa vào Việt Nam
Việt Nam đang đối mặt với một số thách thức lớn
trong việc thu hút dòng vốn từ hai nhà đầu tư
Trung Quốc, Hồng Kông. Trong đó, dòng vốn FDI
từ Trung Quốc có thể khiến Việt Nam trở thành
“cứ điểm” hàng hóa của các doanh nghiệp Trung
Quốc nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam, rồi xuất
khẩu sang Mỹ và các nước châu Âu. Điều này có
thể vô tình làm Việt Nam vi phạm các cam kết về
xuất xứ hàng hóa, nếu không cẩn thận có thể bị
chống bán phá giá hoặc trợ giá. Bên cạnh đó, làn
sóng đầu tư từ Trung Quốc cũng sẽ tạo nên áp lực
đối với các DN trong nước.

PGS - TS Trần Đình Thiên
Thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng:

Các dự án nhỏ, vụn vặt sẽ rất khó thay đổi
công nghệ, tăng năng suất, thậm chí gây
ô nhiễm môi trường
Dòng vốn FDI đăng ký giảm, nhưng số dự án lại tăng
lên, đặc biệt từ Trung Quốc là vấn đề hết sức đáng
chú ý và cần theo dõi kỹ. Số dự án tăng lên, nhưng
số vốn giảm hàm chứa nhiều vấn đề rủi ro hơn vì
thu hút FDI thường những dự án quy mô lớn mới
mang lại nhiều giá trị. Còn các dự án nhỏ, vụn vặt sẽ
rất khó thay đổi công nghệ, tăng năng suất, thậm
chí gây ô nhiễm môi trường.
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CHÍNH SÁCH MỚI tháng 9/2019
Ông Trương Văn Cẩm
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội
Dệt May Việt Nam:

Cơ quan
ban hành

Nếu giảm giờ làm chính thức, số giờ bị
cắt giảm DN sẽ phải trả tiền để người LĐ
tăng ca, với mức lương phải trả cao hơn
Các nước trong khu vực có thu nhập cao hơn Việt
Nam đều duy trì 1 tuần làm việc 48 giờ. Thậm chí,
với 48 giờ làm việc mỗi tuần theo luật hiện hành,
DN ở nhiều ngành như dệt may, da giày, thủy sản
đã phải bố trí làm thêm giờ, hết thời gian được
phép (tối đa 300 giờ /năm). Thậm chí, có DN vi
phạm quy định về giờ làm thêm (tăng ca quá giờ)
để kịp giao hàng. Do đó, nếu giảm giờ làm chính
thức, số giờ bị cắt giảm DN sẽ phải trả tiền để
người LĐ tăng ca, với mức lương phải trả cao hơn.
Tính sơ bộ, với 1 DN quy mô 2.000 LĐ sẽ phải trả
thêm 1 năm khoảng 5 tỷ đồng. Ngành dệt may
hiện sử dụng khoảng 2,8 triệu LĐ, chi phí tăng
thêm do giảm giờ làm sẽ rất lớn. Giảm giờ làm với
điều kiện của Việt Nam hiện chưa phù hợp, làm
tăng thêm chi phí, giảm sức cạnh tranh của DN.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang
Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập
thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam:

Nếu không đáp ứng được các quy tắc
xuất xứ, chúng ta xuất khẩu với mức thuế
như cũ và không được hưởng ưu đãi
Nếu không đáp ứng được các quy tắc xuất xứ,
chúng ta xuất khẩu với mức thuế như cũ và không
được hưởng ưu đãi. Nếu có nguồn cung nguyên
liệu phù hợp và đáp ứng quy tắc xuất xứ có liên
quan thì hàng hóa của Việt Nam nói chung và
hàng dệt may của Việt Nam nói riêng có thể được
hưởng lợi từ ưu đãi thuế quan theo EVFTA. Do đó,
các doanh nghiệp dệt may cần hóa giải những
thách thức nói trên thì mới tận dụng được tối đa
những cơ hội mà EVFTA mang lại.
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Thủ tướng
Chính phủ

Ông Nguyễn Trọng Phi,
Chủ tịch Tập đoàn Giovanni
Group:

EVFTA đã đánh trúng vào
điểm yếu của ngành may
mặc Việt Nam bởi sản xuất
nguyên phụ liệu ngành may
chưa bao giờ là thế mạnh của
chúng ta
Tôi cho rằng EVFTA đã đánh trúng
vào điểm yếu của ngành may mặc
Việt Nam bởi sản xuất nguyên phụ
liệu ngành may chưa bao giờ là thế
mạnh của chúng ta. Có một điều
khoản về xuất xứ linh hoạt được áp
dụng, đó là nếu Việt Nam không
có đủ nguồn vải tự sản xuất thì có
thể nhập khẩu vải từ một nước thứ
ba đã có FTA với EU, mà cụ thể ở
đây là Hàn Quốc, và sau đó là Nhật
Bản. Tuy nhiên, nó cũng sẽ mất đi
tính chủ động trong sản xuất của
Việt Nam, và giá vải từ hai nước này
không hề rẻ, gây suy giảm sức cạnh
tranh của sản phẩm từ Việt Nam.
Nếu chúng ta vẫn giữ nguyên hiện
trạng thì EVFTA sẽ chỉ có lợi cho
doanh nghiệp từ EU chứ phía Việt
Nam chưa thể tận dụng tối đa được
lợi thế từ Hiệp định này.

Bộ
Công
Thương

Số
Quyết định

Nội dung

Ngày có
hiệu lực

23/2019/QĐTTg

Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập: Thuốc lá
điếu, chế phẩm từ thuốc lá; Rượu, bia sản xuất từ malt; Ô tô chở người dưới 16
chỗ ngồi; Bài lá; Giấy vàng mã; Hàng hóa nhập khẩu theo Danh mục có ảnh
hưởng đến quốc phòng, an ninh; Hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia, vùng lãnh
thổ có cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh…

01/09/2019

12/2019/TTBCT

Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác toàn
diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân
Trung Hoa.
Theo đó, C/O mẫu E được cấp trước hoặc tại thời điểm giao hàng. Trường
hợp C/O mẫu E không được cấp tại thời điểm giao hàng hoặc không muộn
hơn 3 ngày tính từ ngày giao hàng theo đề nghị của nhà xuất khẩu, C/O
mẫu E được cấp sau phù hợp với quy định và pháp luật của Nước thành viên
xuất khẩu. C/O mẫu E cấp sau trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày giao hàng
và phải đánh dấu vào Ô số 13 nơi có dòng chữ “ISSUED RETROACTIVELY”.
Trong trường hợp hàng hóa có xuất xứ từ Nước thành viên xuất khẩu có
trị giá FOB không vượt quá 200 đô la Mỹ được miễn nộp C/O mẫu E và chỉ
cần bản khai báo đơn giản của nhà xuất khẩu rằng hàng hóa đó có xuất
xứ của Nước thành viên xuất khẩu. Hàng hóa gửi qua đường bưu điện có
trị giá FOB không vượt quá 200 đô la Mỹ cũng được áp dụng quy định này.
Tuy nhiên, nếu cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu xác định rằng
việc nhập khẩu các lô hàng liên tiếp có thể nhằm mục đích tránh không
phải nộp C/O, hàng hóa nhập khẩu như vậy không được miễn C/O mẫu E.

12/9/2019

11/2019/TTBCT

Trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, Nhà
nước hỗ trợ đến 100% kinh phí cho rất nhiều hoạt động xúc tiến thương
mại phát triển ngoại thương, cụ thể:
- Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện tuyên truyền, quảng bá trên các
phương tiện truyền thông, các hình thức quảng bá của hội chợ, triển lãm;
Tổ chức và dàn dựng khu triển lãm quốc gia (nếu có); Lễ khai mạc đối với
hội chợ, triển lãm đa ngành có quy mô tối thiểu 12 gian hàng và 12 doanh
nghiệp tham gia hoặc hội chợ, triển lãm chuyên ngành có quy mô tối
thiểu 06 gian hàng và 06 doanh nghiệp tham gia ở nước ngoài.
- Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí tuyên truyền, quảng bá trên các phương
tiện truyền thông; Tổ chức, dàn dựng gian hàng đối với hội chợ, triển lãm
quốc tế tại Việt Nam đối với sản phẩm xuất khẩu có quy mô tối thiểu 300
gian hàng quy theo gian hàng tiêu chuẩn (3m x 3m) và 150 đơn vị tham
gia của Việt Nam khi tổ chức ở thành phố trực thuộc Trung ương, 200 gian
hàng tiêu chuẩn và 100 đơn vị tham gia của Việt Nam khi tổ chức ở các
địa phương khác…

16/9/2019

47/2019/TTBTC

Theo đó, trường hợp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
Với những trường hợp khác, lệ phí như sau:
- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần.
- Lệ phí cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy
chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh
doanh 20.000 đồng/bản…

20/09/2019

Trương Văn Cẩm

Bộ
Công
Thương

Bộ
Tài chính
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BẢN TIN
KINH TẾ THẾ GIỚI

đó, 300 tỷ USD hàng hóa còn lại của
Trung Quốc vốn được lên kế hoạch
bị đánh thuế từ ngày 1/9 ở mức 10%,
giờ sẽ bị đánh thuế ở mức 15%. Tổng
thống Mỹ cho rằng đó là biện pháp
công bằng cho nước Mỹ. Chỉ 2 ngày
sau, 25/8, Tổng thống Donald Trump
lại ra quyết định sẵn sàng nối lại đàm
phán với Trung Quốc vì “phía Trung
Quốc đã gọi điện và mong muốn

đàm phán”. Tổng thống Mỹ còn ca
ngợi Chủ tịch Tập Cận Bình là nhà
lãnh đạo hiểu biết và sáng suốt.
Trong một động thái mới nhất, Bắc
Kinh hôm 2/9 vừa qua đã đệ đơn
khiếu nại Washington lên Tổ chức
thương mại thế giới (WTO) về loạt
thuế nhập khẩu của Mỹ. Trung Quốc
cho rằng, Mỹ đã vi phạm sự đồng

thuận mà 2 nhà lãnh đạo đã đạt được
ở Osaka, Nhật Bản. Theo quy định của
WTO, Washington có 60 ngày để dàn
xếp tranh chấp. Sau đó, Trung Quốc
có thể yêu cầu WTO phân xử, tiến
trình sẽ kéo dài tới vài năm. Nếu Mỹ
bị phát hiện đã phá vỡ các quy định,
Trung Quốc có thể được WTO cho
phép tiến hành các biện pháp trừng
phạt thương mại.

Các mốc thời gian diễn biến chính của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung:
Mốc thời gian

Thế giới tài chính
chao đảo sau khi
Mỹ và Trung Quốc
là 2 nền kinh tế
lớn nhất thế giới
bắt đầu áp thuế
mới đối với hàng
hóa của nhau, bắt
đầu 1 tháng mới
đen tối chưa từng
có trong lịch sử
quan hệ kinh tế
2 nước. Cùng với
những biến động
khó lường của
cuộc chiến giữa
hai “ông lớn”,
những tín hiệu
yếu kém trong sản
xuất cũng làm ảnh
hưởng xấu đến
tâm lý nhà đầu tư.
Bài: MẠC DUNG
(Dịch và tổng hợp)
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Mỹ

Trung Quốc

7/2018

Áp thuế 25% lên 34 tỷ USD hàng
hóa nhập khẩu từ Trung Quốc

Áp thuế 25% lên 34 tỷ USD hàng hóa
từ Mỹ

8/2018

Áp thuế 25% lên 16 tỷ USD hàng
từ Trung Quốc

Áp thuế 25% lên 16 tỷ USD hàng từ Mỹ

9/2018

Áp thuế 10% lên 200 tỷ USD hàng
từ Trung Quốc

Áp thuế 5-10% lên 60 tỷ USD hàng từ
Mỹ

5/2019

Tăng thuế từ 10% lên 25% cho gói
200 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc

MỸ - TRUNG: CUỘC CHIẾN CÒN
KÉO DÀI
Cuộc chiến thương mại giữa hai nước
Mỹ - Trung Quốc đã bước sang tháng
thứ 18, mà dường như người ta vẫn
chưa thể hiểu và lường trước được
điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, cuộc chiến
này rồi sẽ đi đến đâu, hay Tổng thống
Donald Trump sẽ đi thêm nước cờ
nào nữa. Điều duy nhất có thể nhận
rõ, đó là cuộc chiến thương mại Mỹ
- Trung đã và đang ngày càng căng
thẳng và mở rộng.
Chỉ trong chưa đầy một tuần, những
đòn ăn miếng trả miếng giữa 2
cường quốc đã làm chao đảo tình
hình kinh tế - chính trị thế giới. Ngày
23/8, Bắc Kinh tuyên bố áp thuế quan
bổ sung lên 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ.
Ngay lập tức, Tổng thống Mỹ Donald
Trump có loạt trạng thái (tweet) trên
mạng xã hội Twitter tuyên bố áp thuế
lên 550 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc
xuất sang Mỹ và yêu cầu các công
ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc. Cụ thể,
từ ngày 1/10, 250 tỷ USD hàng hóa
Trung Quốc đang bị đánh thuế 25%
sẽ bị đánh thuế ở mức 30%. Bên cạnh

Áp thuế 25% lên 60 tỷ USD hàng hóa
từ Mỹ

6/2019

23/8/2019

Công bố mức thuế mới từ 25%
lên 30% cho gói 250 tỷ USD
hàng TQ (hiệu lực từ 01/10),
tăng từ 10% lên 15% cho 300 tỷ
USD hàng hóa còn lại (gói 112
tỷ USD có hiệu lực từ 01/9, 188
tỷ USD còn lại bắt đầu bị đánh
thuế từ 15/12)

25/8/2019

Tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm
phán với phía Trung Quốc

9/2019

Áp thuế 5-10% lên 75 tỷ USD hàng
hóa từ Mỹ (đậu nành, ô tô, dầu, ...),
hiệu lực từ 01/9 và 15/12/2019.

Đệ đơn khiếu nại Mỹ lên WTO
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trong nền kinh tế Khu vực đồng tiền
chung châu Âu.

Tổng cầu dệt may thế giới trong giai đoạn 6 tháng diễn ra chiến tranh thương mại
từ quý 4/2018 – quý 1/2019

Q4/16-Q1/17

Q4/17-Q1/18

Q4/18-Q1/19

So sánh thay đổi
Q4/17-Q1/18 với
Q4/16-Q1/17 (%)

So sánh thay đổi
Q4/18-Q1/18 với
Q4/17-Q1/18 (%)

Từ thế giới

283.382

311.457

312.221

9,91

0,2

Mỹ

54.168

55.722

59.174

2,87

6,2

EU

123.269

140.447

138.682

13,94

-1,3

Nhật Bản

16.797

18.011

18.991

7,23

5,4

Trung Quốc

14.766

15.838

16.432

7,26

3,8

Hàn Quốc

7.092

7.486

8.323

5,56

11,2

Canada

6.256

6.645

7.067

6,22

6,4

Nga

4.391

5.199

5.371

18,40

3,3

Khác

56.643

62.109

58.181

9,65

-6,3
Nguồn: Trademap

Cùng với những đòn trả đũa qua lại
giữa hai cường quốc, tâm lý các nhà
đầu tư trên thế giới cũng lên xuống
thất thường, và đa phần các nhà lãnh
đạo doanh nghiệp đều bày tỏ sự lo
ngại và thất vọng đối với sự khó đoán
định của cuộc chiến thương mại này.
Ông Josh Bolten, người đứng đầu
của tổ chức Hội nghị bàn tròn kinh
doanh và từng là Tham mưu trưởng
của Tổng thống Bush cho rằng, “Nguy
cơ lớn nhất là tất cả mọi người đều ở
tư thế đạp phanh, và điều đó chắc
chắn là một thảm họa”. Theo ông
Bolten, những chính sách này sẽ tạo
cản trở cho thương mại, gây ra những
hậu quả nghiêm trọng, không chỉ cho
Trung Quốc mà còn ảnh hưởng tới
kinh tế toàn cầu và cả kinh tế Mỹ. Tâm
lý tiêu dùng của Mỹ cũng giảm mạnh
nhất trong sáu năm qua, rơi xuống
mức thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng
thống của ông Donald Trump.
Thị trường tài chính theo đó cũng
biến động mạnh, đồng Nhân dân tệ
(CNY) xuống mức thấp nhất trong 11
năm trở lại đây, trong khi đồng Euro
và bảng Anh cũng giảm thấp nhất
trong nhiều năm qua, trước khi có
những dấu hiệu quay đầu tăng mạnh
trở lại vào ngày 5/9. Rủi ro chính đối
với Trung Quốc trong việc để đồng
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CNY mất giá là việc chi trả các khoản
nợ ngoại tệ sẽ tốn kém hơn đáng kể.
Số lượng các món nợ bằng đồng Đô
la Mỹ của các doanh nghiệp Trung
Quốc đã tăng chóng mặt trong
những năm gần đây, chạm mức 1,5 tỉ
Đô la Mỹ trong năm 2018, tăng 20%
so với 3 năm trước. Khoảng một nửa
trong số nợ này thuộc về các ngân
hàng Trung Quốc, điều này khiến nảy
sinh nhiều rủi ro đối với hệ thống
tài chính nước này, đặc biệt trong
trường hợp đồng CNY mất giá thêm
trong những tháng tới.
Đáp lại sự sụt giá của đồng CNY, Tổng
thống Donald Trump đăng ngay trên
Twitter, gọi đây là hành động “thao
túng tiền tệ”, nói rằng ông muốn Cục
Dự trữ Liên bang có hành động và
kêu gọi sự đồng tình của Quỹ tiền tệ
quốc tế IMF. Tuy nhiên, IMF cho rằng
đồng tiền của Trung Quốc đã biến
động theo đúng nguyên tắc cơ bản,
và đây là động thái cần thiết để đối
phó với những rào cản thương mại
đang gia tăng. Thuế quan của Trung
Quốc, kết hợp với sự tăng giá của
đồng USD sẽ ảnh hưởng đáng kể đến
khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu
của Mỹ. Trước những hậu quả tiêu
cực do sự sụt giá của đồng CNY đối
với Mỹ, có thông tin cho rằng có khả

năng Kho bạc Mỹ sẽ tiến hành can
thiệp vào thị trường tiền tệ để giảm
giá của đồng USD so với đồng CNY
và một số đơn vị tiền tệ khác. Việc này
chưa từng có tiền lệ, và nếu được tiến
hành có thể sẽ gây ra xung đột chính
trị giữa hai cường quốc. Cho tới nay,
đồng bạc xanh của Mỹ vẫn mạnh, bất
chấp việc nới lỏng chính sách tiền tệ
của Cục dự trữ Liên bang.
SÓNG GIÓ Ở KHU VỰC ĐỒNG
TIỀN CHUNG CHÂU ÂU
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã
thất bại trong nỗ lực kêu gọi một
cuộc tổng tuyển cử sớm vào ngày
4/9 vừa qua, sau khi Hạ viện Anh
thông qua dự luật mới nhằm ngăn
chặn kịch bản Brexit không thỏa
thuận. Cuộc tổng tuyển cử được
đề xuất diễn ra vào ngày 15/10, tuy
nhiên Thủ tướng cần có sự đồng ý
của 2/3 số thành viên Hạ viện, tức
434 phiếu, để được tổ chức bầu cử.
Các Đảng đối lập (Công Đảng, Đảng
Dân tộc Scotland, Đảng Dân chủ tự
do) đều cho biết họ sẽ không ủng
hộ kế hoạch của Thủ tướng ngay cả
trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu. Kết
quả, Thủ tướng Johnson nhận được
298 phiếu thuận và 56 phiếu chống,
Công Đảng bỏ phiếu trắng, còn thiếu

KHỐI BRICS HƯỚNG TỚI HỘI
NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH LẦN THỨ 11

Các nhà lãnh đạo khối BRICS trong cuộc gặp không chính thức bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20
tại Osaka, Nhật Bản vào 28/6/2019 (Nguồn: brics2019.itamaraty.gov.br)

136 phiếu so với những gì Thủ tướng
Anh đang trông đợi. Trong khi đó,
các nghị sĩ Anh đang chạy đua để dự
luật trì hoãn Brexit được Thượng viện
thông qua trước khi Quốc hội dừng
hoạt động vào giữa tháng 9 cho
tới 14/10/2019. Giới đầu tư tỏ ra lạc
quan hơn về cơ hội tránh được Brexit
không thỏa thuận, vốn được lo ngại
rằng sẽ gây ra những thiệt hại kinh tế
đáng kể cho nước Anh.
Lãi suất trái phiếu Chính phủ Italia đã
hạ xuống mức thấp kỉ lục trong tháng
qua, với lãi suất cho trái phiếu kỳ hạn
10 năm giảm xuống dưới 1% lần đầu
tiên trong lịch sử. Nguyên do của việc
sụt giảm này là sự sụp đổ của Chính
phủ đương nhiệm cùng với tuyên bố
rằng một Chính phủ mới đang được
thành lập. Những rắc rối trên chính
trường tại nền kinh tế lớn thứ ba Khu
vực đồng tiền chung châu Âu khiến
các nhà đầu tư không mấy hi vọng vào
sự ổn định trong thời gian tới. Nhìn
toàn cảnh, bức tranh kinh tế Italia vẫn
còn khá u ám. Nền kinh tế dường như
“giậm chân tại chỗ”, lạm phát thấp, tỉ
lệ thất nghiệp cao, nợ Chính phủ leo
thang. Tuy nhiên, lãi suất trái phiếu
Chính phủ Italia vẫn còn cao hơn so
với các nước châu Âu khác. Trái phiếu
kỳ hạn 10 năm của Đức, Pháp, Hà Lan,
Phần Lan, Áo, Ireland và Bỉ hiện đang
mang lại lãi suất âm.
Tại Đức, nơi nền kinh tế đang trên
bờ vực suy thoái, Chính phủ tiếp

tục đạt thặng dư ngân sách năm
thứ năm liên tiếp. Từ giữa năm 2018,
nền kinh tế Đức đã xuất hiện một
loạt dấu hiệu tiêu cực trong lĩnh vực
sản xuất và chế tạo, do sự chững lại
của kinh tế thế giới, những bất định
xung quanh việc Anh rời EU và xung
đột thương mại Mỹ - Trung tiếp tục
leo thang. Trong khi đó, ngân sách
chính phủ tiếp tục “phình ra” đã bắt
đầu làm dấy lên những tranh luận
về vấn đề tăng chi tiêu công. Quỹ
tiền tệ quốc tế IMF, nhiều nhà kinh
tế khu vực tư nhân, lãnh đạo của
các tổ chức kinh doanh của Đức và
các nhà lãnh đạo nước ngoài đã lên
tiếng kêu gọi Chính phủ Đức tiến
hành các biện pháp kích thích tài
khóa để ngăn chặn suy thoái, thúc
đẩy nhu cầu trong nước, tăng cường
nhập khẩu và cân bằng cán cân
thương mại. Tổng thống Pháp Macron chỉ trích thứ mà ông gọi là “sự
tôn thờ bất diệt” của Đức với ngân
sách cân bằng. Tuy vậy, các nhà cầm
quyền Đức lại bảo vệ chính sách này,
cho rằng sự thắt chặt ngân sách đã
mang lại những hiệu quả tốt đẹp
cho nước Đức, rằng nền kinh tế đã
tăng trưởng đều đặn trong 9 năm
và Chính phủ chỉ có một khoản nợ
không đáng kể. Trong thời điểm
hiện tại, khi tỉ lệ thất nghiệp ở Italia
và Tây Ban Nha tăng cao, việc tăng
cường chi tiêu công ở Đức sẽ không
chỉ thúc đẩy nhu cầu nội địa mà còn
có tác dụng kích cầu ở khu vực Nam
Âu, từ đó giảm bớt sự mất cân bằng

Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao Nhóm
các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế
giới (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Ðộ,
Trung Quốc và Nam Phi) vừa nhóm
họp tại Brazil một lần nữa khẳng định
quan điểm về bảo vệ chủ nghĩa đa
phương và tự do thương mại. Các bộ
trưởng BRICS cho rằng, những vấn
đề nóng trong khu vực nên được giải
quyết thông qua đối thoại và tham
vấn, đồng thời nhấn mạnh hợp tác
BRICS cần mang lại lợi ích cho người
dân của khối.
Là nhóm các nền kinh tế có tiềm
lực lớn và tốc độ tăng trưởng khá
cao, chiếm 25% GDP toàn cầu, BRICS
đang tiến hành cải cách mạnh mẽ,
trở thành một diễn đàn có tiếng nói
ngày càng lớn mạnh bên cạnh những
thể chế như Nhóm các nước công
nghiệp hàng đầu (G7) hay Nhóm
các nền kinh tế phát triển và mới nổi
hàng đầu thế giới (G20). Trước những
nguy cơ mà các thành viên BRICS
cho là đang “hủy hoại” trật tự thương
mại toàn cầu, cũng như “phủ bóng”
lên hòa bình và sự ổn định, các nước
trong khối tiếp tục nỗ lực nâng cao
sức bền và năng lực ứng phó. Thúc
đẩy tăng trưởng bao trùm và cân
bằng, cải thiện quản trị kinh tế toàn
cầu cũng như duy trì trật tự thế giới
dựa trên cân bằng và tôn trọng lẫn
nhau, duy trì thương mại quốc tế mở
là quan điểm xuyên suốt của BRICS
nhằm bảo vệ lợi ích của các thành
viên trong khối, trong bối cảnh nảy
sinh nhiều cuộc tranh chấp thương
mại như hiện nay.
Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 11 của
khối BRICS sẽ được tổ chức vào ngày
13-14 tháng 11 sắp tới tại Brazil, với chủ
đề “Khối BRICS: Tăng trưởng kinh tế
cho một tương lai đổi mới”. Trong bối
cảnh chiến tranh thương mại đang leo
thang, các thỏa thuận hợp tác thương
mại giữa các nước trong khối được hi
vọng sẽ là động lực để giúp các nước
này vượt qua các rào cản thương mại,
đặc biệt là với nước Mỹ

.
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HIỆP ĐỊNH CPTPP

SAU 7 THÁNG CÓ HIỆU LỰC
Bài: VƯƠNG ĐỨC ANH

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CPTPP

• Dân số:

• GDP:

500

~

triệu người

• VN XK sang CPTPP năm 2018:

34
1,4%
chiếm

tổng NK (khoảng 2400 tỷ USD)
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(ii) Thị trường chưa có FTA nhưng có
tính cạnh tranh về dệt may: Mexico,
Peru.

Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm
(CAGR) của hàng dệt may VN xuất
khẩu sang CPTPP trong 5 năm qua là
7,3%, thấp hơn CAGR 2014-2018 của cả
ngành xuất khẩu đi thế giới là 10%.

tỷ USD

Nhật Bản
Singapore
Canada
Mexico
Úc
New Zealand
(30/12/2018)
Việt Nam
(14/1/2019)

2.1. Về thị trường xuất khẩu

Trong 5 năm qua (từ 2014 đến 2018),
KNXK của Việt Nam vào thị trường
CPTPP tăng từ 4 lên 5,3 tỷ USD, chiếm
thị phần khá khiêm tốn chỉ 5-6% so
với tổng nhu cầu nhập khẩu dệt may
của CPTPP.

thương mại toàn cầu

Hiện tại Hiệp định đã có hiệu lực
đối với 7/11 nước, bao gồm:

(i) Thị trường tiềm năng, có quy mô
dung lượng thị trường tương đối và
còn dư địa gia tăng thị phần: Canada,
Úc, Nhật Bản.

Quy mô thị trường CPTPP khoảng
83 đến 88 tỷ USD, sau khi mất đi thị
trường Mỹ với hơn 100 tỷ USD.

~14% GDP toàn cầu

16%

2. SỐ LIỆU XUẤT NHẬP KHẨU
DỆT MAY VN VỚI CPTPP GIAI
ĐOẠN 2014-2018 (TRƯỚC KHI
HĐ CPTPP CÓ HIỆU LỰC)

Trong 10 thị trường xuất khẩu trong
CPTPP chia thành 3 nhóm thị trường:

(iii) Các thị trường còn lại (tất cả đều
đã ký FTA với VN) nhưng quy mô thị
trường nhỏ: Malaysia và Chile dung
lượng thị trường khoảng 4 tỷ USD/
năm, các nước còn lại dung lượng
thị trường chỉ 1-2 tỷ USD gồm New
Zealand, Singapore, Brunei.
Trong nhóm (i) ngoài Nhật Bản và Úc
đã ký FTA với VN, thị trường Canada
– thị trường với quy mô nhập khẩu
13-14 tỷ USD, lần đầu VN ký FTA, được
đánh giá có tiềm năng gia tăng thị
phần xuất khẩu, CAGR 2014-2018
khoảng 9,4% cao hơn tốc độ tăng
chung là 7,3% trong khi thị phần mới
chiếm hơn 6%:

Thị trường Canada
2014

2015

2016

2017

2018

CAGR
14-18

Thị phần
2018

Dung lượng
(đơn vị: Nghìn USD)

13.957.766

13.550.559

13.220.325

13.885.999

14.436.234

0,8%

100,0%

Trung Quốc

5.204.074

4.977.404

4.589.742

4.777.270

4.934.451

-1,3%

34,2%

Mỹ

2.587.680

2.335.193

2.204.494

2.235.381

2.155.258

-4,5%

14,9%

Bangladesh

1.060.835

1.101.478

1.143.278

1.172.637

1.219.412

3,5%

8,4%

Campuchia

652.869

681.312

757.349

845.094

941.122

9,6%

6,5%

Việt Nam

653.451

721.800

721.352

815.965

935.165

9,4%

6,5%

Ấn Độ

568.750

581.281

602.989

617.917

639.353

3,0%

4,4%

Nước xuất khẩu
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Bảng số liệu thị phần XK dệt may VN sang CPTPP từ 2014 đến 2018
2014

2015

2016

(Đơn vị: Nghìn USD)

2017

2018

86.127.628

82.877.195

81.189.036

83.134.648

88.490.027

0,7%

XK dệt may VN sang CPTPP

4.048.292

4.332.542

4.463.684

4.837.073

5.360.497

7,3%

4,7%

5,2%

5,5%

5,8%

6,1%

(Nguồn: Tổng cục Hải quan và Trademap)

2.2. Về khía cạnh nhập khẩu:
Việt Nam chỉ nhập khẩu nguyên phụ
liệu trong khối CPTPP 1,6 tỷ USD/18
tỷ USD nhập khẩu, chiếm 8,8% tổng
nhu cầu nhập khẩu NPL, trong đó
chủ yếu nhập khẩu từ Nhật Bản
khoảng 1 tỷ USD, từ Úc khoảng 355

(Đơn vị: USD)

CAGR
14-18

Dung lượng thị trường CPTPP

Thị phần dệt may VN

3. SỐ LIỆU XUẤT KHẨU SANG CÁC THỊ TRƯỜNG CPTPP NĂM 2018 VÀ 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

triệu USD (đa số là bông), từ Malaysia
khoảng 154 triệu USD.

XK
12T/18

12T/18 so với
12T/17

XK
7T/19

7T/19 so với
7T/18

4.047.829.798

-3,8%

2.268.218.398

-5,1%

Xơ, sợi dệt các loại

56.196.878

8,6%

32.597.015

-6,4%

Hàng dệt, may

108.297.321

18,2%

69.017.901

13,7%

Tổng XK hàng dệt may

164.494.199

14,8%

101.614.916

6,4%

Thị trường
Malaysia

Tỷ trọng XK hàng dệt may

Với nguồn cung NPL đáp ứng chưa
đến 9% nhu cầu nhập khẩu NPL của
Việt Nam dẫn tới thách thức cho
ngành DMVN để đáp ứng quy tắc
xuất xứ “từ sợi trở đi”.

Singapore
Hàng dệt, may
Tỷ trọng XK hàng dệt may

Bảng số liệu nhập khẩu NPL từ CPTPP năm 2017 và 2018

(Đơn vị: USD)

Nhật Bản

NK
12T/17

NK
12T/18

12T/18 so với
12T/17 (%)

Vải các loại

3.930.853

3.782.710

-3,8

Vải mành, vải kỹ thuật khác

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

2.033.359

2.024.092

-0,5

Tổng XK hàng dệt may

Tổng

5.964.212

5.806.802

-2,6

Tỷ trọng XK hàng dệt may

Xơ, sợi dệt các loại

25.216.068

28.292.334

12,2

Vải các loại

56.493.017

103.167.243

82,6

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

29.660.956

30.607.885

3,2

Tổng

111.370.041

162.067.462

45,5

Xơ, sợi dệt các loại

54.893.173

79.679.925

45,2

Vải các loại

671.347.115

752.464.907

12,1

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

254.359.780

289.672.791

13,9

Tổng

980.600.067

1.121.817.623

14,4

Bông các loại

296.349.654

354.985.181

19,8

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

23.752.635

19.310.961

-18,7

Tổng

320.102.289

374.296.142

16,9

21.345.664

8.400.451

-60,6

Tổng cộng (có tính nguyên phụ liệu thống kê
chung với da giày)

1.439.382.274

1.672.388.480

Tổng cộng (trừ NPL cho da giày, số tổng trên nhân
0,95 – tỷ lệ căn cứ theo số trademap)

1.376.875.000

1.599.762.572

Singapore

Xơ, sợi dệt các loại
Hàng dệt, may

4,1%

4,5%

3.138.274.981

5,1%

1.941.588.899

4,4%

109.396.399

24,3%

57.821.038

-7,8%

3,5%

3,0%

18.850.612.837

11,8%

11.445.407.047

9,7%

77.571.328

16,6%

47.871.024

4,4%

3.812.087.366

22,6%

2.151.251.370

4,9%

33.251.251

-2,7%

21.451.744

10,4%

3.922.909.945

22,2%

2.220.574.138

4,9%

20,8%

19,4%

Malaysia

Nhật Bản

Úc

New Zealand
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

3.014.385.705

11,0%

2.212.189.610

32,7%

Hàng dệt, may

665.892.201

19,8%

458.818.219

22,7%

Vải mành, vải kỹ thuật khác

23.957.921

29,0%

13.852.425

2,8%

689.850.122

20,1%

472.670.644

22,0%

Tổng XK hàng dệt may
Tỷ trọng XK hàng dệt may

Mexico
Hàng dệt, may
Tỷ trọng XK hàng dệt may

Chilê

22,9%

21,4%

2.239.873.982

-4,2%

1.579.529.139

22,5%

102.081.887

15,9%

69.512.507

28,2%

4,6%

7,4%

Xơ, sợi dệt các loại

5.864.509

32,5%

Hàng dệt, may

98.360.929

42,9%

104.225.438

42,2%

Tỷ trọng XK hàng dệt may

781.710.524

4,4%

543.479.448

Tổng XK hàng dệt may
16,2
(Nguồn: Tổng cục Hải quan)
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Canada

131.681.306
16,8%

-21,8%

48,1%

19,2%
(Nguồn: Tổng cục hải quan)
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(Đơn vị: USD)

XK
7T/19

7T/19 so với
7T/18

188.119.366

21,9%

Xơ, sợi dệt các loại

3.060.016

-55,0%

Hàng dệt, may

6.024.036

37,5%

18.197.029

9.084.052

-18,7%

7,3%

4,8%

Thị trường
Peru

Tổng XK hàng dệt may
Tỷ trọng XK hàng dệt may
Hàng dệt, may
Tỷ trọng XK hàng dệt may

XK
12T/18

12T/18 so với
12T/17

250.116.286

221.886.699

28,3%

5,6%

141.118.764

20,3%

7,3%

New Zealand

504.014.291

9,9%

308.818.276

12,4%

Hàng dệt, may

22.291.175

14,8%

15.570.715

24,0%

Tỷ trọng XK hàng dệt may
Tổng XK dệt may VN sang CPTPP

4,4%
5.360.497.586

5,0%
22,8%

3.192.192.212

8,9%

(Nguồn: Tổng cục hải quan)

tốt, 7 tháng đầu năm tăng 22% so
cùng kỳ năm ngoái (cao hơn mức
tăng cả năm 2018 là 20%). Tuy nhiên
thị trường Nhật Bản tốc độ tăng
không cao như năm ngoái, 7 tháng
đầu năm chỉ tăng 5% so cùng kỳ
năm ngoái, trong khi năm 2018 tăng
đến 22%.
* Về nhập khẩu
7 tháng đầu năm nhập khẩu nguyên
phụ liệu từ CPTPP đạt khoảng 830
triệu USD, giảm 6,2% so cùng kỳ
năm ngoái, trừ vải nhập từ Nhật và
Malaixia duy trì tăng lần lượt là 5,8%
và 12,2%.

* Nhận xét kết quả xuất khẩu
sang thị trường CPTPP 7 tháng
đầu năm 2019:
- 7 tháng đầu năm 2019 xuất khẩu
dệt may VN sang các nước CPTPP
đạt 3,19 tỷ USD, tăng 8,9% so cùng
kỳ năm ngoái, thấp hơn mức tăng
trung bình xuất khẩu đi thế giới 9,1%
nhưng cao hơn tốc độ tăng trưởng
kép hàng năm (CAGR) trong 5 năm
trước khi Hiệp định CPTPP có hiệu
lực ở mức 7,3%.
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- Tại một số thị trường Hiệp định CPTPP đã
có hiệu lực như New Zealand, Chile KNXK
dệt may tăng gấp đôi, gấp năm mức tăng
XK hàng hóa của VN nói chung vào các
thị trường này, đặc biệt thị trường Úc xuất
khẩu hàng hóa nói chung của VN sang Úc
giảm 16,2% so cùng kỳ nhưng dệt may
lại tăng 20,3%, tuy nhiên nếu xét con số
tuyệt đối tăng thêm tại các thị trường này
thì kim ngạch tăng còn thấp chỉ vài chục
triệu USD.
- Thị trường Canada duy trì mức tăng

4. ĐÁNH GIÁ VIỆC TẬN DỤNG
CÁC LỢI ÍCH CỦA HIỆP ĐỊNH
CPTPP ĐỐI VỚI NGÀNH DỆT MAY
Hiệp định CPTPP có hiệu lực từ
30/12/2018 vào đúng thời điểm cuộc
chiến thương mại Mỹ - Trung đã và
đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng
đến thương mại toàn cầu trong đó
xuất khẩu dệt may của Việt Nam
cũng nằm trong vòng xoáy tác động
của cuộc chiến thương mại nói trên,
7 tháng xuất khẩu dệt may của Việt
Nam vẫn duy trì tăng nhưng tốc độ

tăng chỉ đạt 9,1% trong khi cùng kỳ
năm ngoái tăng trên 18%. Chính điều
này cũng phần nào tác động đến
kết quả xuất khẩu 7 tháng đầu năm
vào thị trường CPTPP (chỉ tăng 8,9%
so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn
mức tăng của năm 2018 đạt 10,4% và
thấp hơn mức tăng XK trung bình cả
ngành đi thế giới).
Theo thống kê của Bộ Công Thương,
tỷ lệ tận dụng ưu đãi của Hiệp định
CPTPP của tất cả các mặt hàng nói
chung chỉ đạt 1,17% (190 triệu USD
xuất khẩu sang các nước CPTPP đã
được cấp C/O mẫu CPTPP trên tổng
số 16,4 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu
hàng hóa của Việt Nam sang CPTPP),
tất nhiên trong số các thị trường
CPTPP chỉ có 3 thị trường Việt Nam
lần đầu có FTA là Canada, Mê-xi-cô,
Pê-ru, còn các thị trường khác doanh
nghiệp có thể xin cấp C/O mẫu khác
CPTPP khi xuất khẩu nên con số tỷ
lệ tận dụng nêu trên chưa phản ánh
đúng việc tận dụng ưu đãi của Hiệp
định này. Tuy nhiên khi đi vào từng
thị trường cụ thể, tỷ lệ tận dụng ưu
đãi của Hiệp định cũng không cao,
cụ thể thị trường Canada: tỷ lệ tận
dụng chỉ đạt 6,45% (118 triệu USD
hàng xuất khẩu được cấp C/O mẫu
CPTPP/1,83 tỷ USD xuất khẩu vào
Canada), thị trường Mê-xi-cô: tỷ lệ tận
dụng đạt 4,16% (54 triệu USD hàng xuất
khẩu được cấp C/O mẫu CPTPP/1,3 tỷ
USD xuất khẩu vào Mê-xi-cô). Đáng
chú ý đối với hàng dệt may, tỷ lệ tận

dụng ưu đãi của Hiệp định CPTPP chỉ
đạt 0,03%.
Con số xuất khẩu 7 tháng đầu năm
vào thị trường CPTPP thấp hơn mức
tăng của năm 2018 khi Hiệp định
chưa có hiệu lực và thấp hơn mức
tăng xuất khẩu trung bình cả ngành
đi thế giới cùng với tỷ lệ tận dụng
ưu đãi của Hiệp định CPTPP chỉ đạt
0,03% nói trên cũng phần nào phản
ánh thực tế mặc dù Hiệp định CPTPP
đã có hiệu lực được 7 tháng nhưng
với doanh nghiệp dệt may việc đáp
ứng được quy tắc xuất xứ phức tạp
của Hiệp định để tận dụng lợi thế
cắt/giảm thuế quan còn là thách
thức và khó khăn rất lớn.
Thách thức và khó khăn ở đây không
chỉ nằm ở điểm nghẽn của ngành dệt
may ở khâu dệt, nhuộm hoàn tất còn
yếu dẫn đến Việt Nam khó đáp ứng
được quy tắc xuất xứ “từ sợi trở đi”
mà nằm ở câu chuyện triển khai thực
thi các cam kết về xuất xứ hàng hóa
đối với hàng dệt may của cả doanh
nghiệp và cơ quan Chính phủ.
Vừa qua, Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) có thực hiện
khảo sát điều tra đối với hơn 8000
doanh nghiệp về sự quan tâm của
doanh nghiệp với Hiệp định CPTPP,
mặc dù 26% số doanh nghiệp có
tìm hiểu về CPTPP nhưng vẫn còn tới
70% doanh nghiệp chưa rõ về CPTPP.
Kết quả điều tra cũng chỉ ra khó khăn,

cản trở lớn nhất để tận dụng Hiệp
định CPTPP được các doanh nghiệp
đưa ra là: (i) 84% là thiếu thống về
cam kết và cách thực hiện; (ii) 81,48%
là bất cập trong tổ chức thực thi của
cơ quan nhà nước.
Trong chuyến xúc tiến thương mại
của Tập đoàn Dệt may Việt Nam tại
Canada tháng 5 vừa qua, một số
nhà nhập khẩu của Canada cho biết,
cơ quan Hải quan Canada, khi thực
thi quy tắc xuất xứ “từ sợi trở đi” đối
với hàng dệt may trong Hiệp định
thương mại khu vực Bắc Mỹ (NAFTA
trước đây nay gọi là USMCA) gồm
Mỹ, Canada, Mê-xi-cô, họ thả trong 2
năm đầu sau khi Hiệp định có hiệu
lực cho hưởng ưu đãi thuế quan
với hầu hết các lô hàng, nhưng sau
đó Hải quan tiến hành kiểm tra sau
thông quan họ phát hiện đến 75% lô
hàng không đáp ứng được quy tắc
xuất xứ “từ sợi trở đi”. Điều này cho
thấy kể cả với những nước phát triển,
doanh nghiệp có kinh nghiệm thực
thi Hiệp định FTA nhiều năm nhưng
với bộ quy tắc xuất xứ phức tạp “từ
sợi trở đi” đòi hỏi ngoài sự chủ động
tìm hiểu nắm bắt của doanh nghiệp
thì Chính phủ phải có hướng dẫn rất
cụ thể và chính xác khi thực thi cam
kết về quy tắc xuất xứ, đồng thời phải
có sự thống nhất chặt chẽ với cơ
quan Hải quan nước nhập khẩu để
giảm thiểu tối đa rủi ro doanh nghiệp
thực thi sai, bị truy thu thuế ưu đãi đã
được hưởng

.
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Bản 1: Lượng quần áo cotton sản xuất theo hướng bền vững so với
lượng quần áo cotton thông thường giai đoạn 2016-2017
2016

2017

2018

Tăng trưởng
(2016-2018)

17.031

37.272

143.683

743,7%

Quần áo cotton thông thường

1.741.297

1.427.214

8.988.631

416,2%

Tỷ lệ quần áo bền vững/tổng

1%

1,5%

1,6%

Quần áo cotton bền vững (SKUS)

Nguồn: EDITED (2019)

Kết quả phân tích từ EDITED cho
thấy thị trường quần áo cotton bền
vững tại Mỹ đã tăng trưởng mạnh
mẽ trong những năm gần đây.
Lượng quần áo cotton bền vững

Nhà bán lẻ

THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
QUẦN ÁO COTTON
THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
TẠI MỸ
Bài: LAM ANH (Theo Camryn Leon-Kelly và
Giáo sư Sheng Lu, University of Delaware)

N

hận thức ngày càng tăng
của người tiêu dùng Hoa
Kỳ về các tác động đến
môi trường của ngành
công nghiệp thời trang
“mỳ ăn liền” (fast fashion) đã tạo ra nhu
cầu không nhỏ đối với mặt hàng quần
áo cotton sản xuất theo hướng thân
thiện với môi trường.
Không khó để người tiêu dùng tìm đến
các sản phẩm quần áo chất liệu cotton
thân thiện với môi trường hoặc được
sản xuất theo hướng bền vững. Trong
bài này chúng tôi sẽ đưa ra các thông
tin chi tiết về quy mô thị trường quần
áo cotton thân thiện với môi trường tại
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đã tăng 743,7 % từ mức 17.031 SKUs
năm 2016 lên 1.430.683 SKUs năm
2018, nhanh hơn mức tăng trưởng
quần áo cotton thông thường trong
cùng thời kỳ (số liệu Bảng 1). Tuy

Số lượng mặt hàng
quần áo cotton
bền vững

Walmart

Tỷ lệ quần áo cotton
bền vững/Tổng lượng
quần áo bán ra

139,540

1.50%

Zappos

4,471

1.10%

Moosejaw

3875

26.50%

Backcountry

3,745

17.80%

ASOS

3,328

0.80%

Zulily

2,284

0.30%

Tradesy

2,157

1.10%

Jet

1,186

2.30%

Dick's Sportino Goods

1,125

1.80%

Phân khúc thị trường trung và cao cấp

Hoa Kỳ cũng như chiến lược mà các
nhà bán lẻ đang áp dụng.
Bằng cách sử dụng EDITED, một công
cụ dữ liệu lớn cho ngành thời trang,
chúng tôi đã phân tích thông tin về
chủng sản phẩm và giá cả của hơn
90 ngàn nhà bán lẻ và 300 triệu sản
phẩm may mặc theo đơn vị phân loại
hàng hóa tồn kho (SKU) thời trang tại
Mỹ. Trong nghiên cứu của chúng tôi,
quần áo cotton bền vững, được định
nghĩa là những mặt hàng may mặc
sử dụng chất liệu cotton và có mô tả
rõ ràng, sử dụng các tính từ như thân
thiện với môi trường, bền vững, sản
xuất hữu cơ.

Nhà bán lẻ

Số lượng mặt hàng
quần áo cotton
bền vững

Tỷ lệ quần áo cotton
bền vững/Tổng lượng
quần áo bán ra

Nordstrom

3,736

0.80%

RueLaLa

1.899

0.20%

REI

1,839

32.30%

Pataoonia

1,591

73.60%

Farfetch

1322

0.20%

Bloomin dales

654

0.30%

Nordstrom Rack

563

0.70%

Yoox

542

0.10%

Fallraven

481

35.30%

nhiên, tỷ lệ quần áo cotton bền vững
trên tổng tỷ lệ quần áo cotton thông
thường vẫn còn rất khiêm tốn, chỉ
chiếm 1,6% trên thị trường bán lẻ Mỹ.
Ngoài ra, trái với nhận thức chung
rằng quần áo cotton bền vững được
các nhà bán lẻ cao cấp hoặc xa xỉ
phân phối với giá bán khá cao, kết
quả phân tích thực tế từ EDITED cho
thấy hơn 80% quần áo cotton bền
vững được bán ở Mỹ thực sự nhắm
vào tầng lớp bình dân, đại chúng với
giá thị trường chấp nhận được. Cụ
thể hơn, với phân khúc hàng bình
dân, Walmart là hãng bán quần áo
cotton bền vững hàng đầu năm 2018,
tiếp theo là Zappos và Moosejaw,
trong khi ở thị trường trung và cao
cấp, Nordstrom và RueLaLa dẫn đầu
(Bảng 2). Tuy nhiên, chỉ với một vài
ngoại lệ như Patagonia và RueLaLa,
tỷ lệ bán mặt hàng quần áo cotton
bền vững chiếm chưa đến 2% trên
tổng số các loại trang phục cotton
bán ra của các hãng.

Bảng 2: Những nhà cung cấp
quần áo cotton bền vững hàng
đầu trên thị trường bán lẻ Mỹ
năm 2018

Data source: EDITED (2019)			
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CHIẾN LƯỢC
PHÂN LOẠI SẢN PHẨM

Bảng 5: Giá trung bình các mặt hàng quần áo thời trang cotton bền
vững so với quần áo cotton thông thường trên thị trường bán lẻ Mỹ
giai đoạn 2016-2018

Các dữ liệu từ EDITED cho thấy các
nhà bán lẻ thời trang tại Mỹ áp dụng
chiến lược phân loại sản phẩm đối
với quần áo cotton bền vững khác
với thời trang cotton thông thường.

Bảng 3: Tỷ lệ quần áo cotton bền vững so với quần áo
cotton thông thường

Trang phục cotton bền
vững

Trang phục cotton thông
thường

Trang phục cotton
bền vững so với cotton
thông thường

Đồ mặc trên

66,3%

62,3%

+ 4,0%

Đồ mặc dưới

8,8%

14,3%

-5,5%

Phụ kiện

8.2%

4,0%

+ 4.2%

Set/bộ

4,5%

2,5%

+ 2,0%

Váy đầm

2,8%

4,8%

-2,0%

Quần áo ngủ

2,3%

2,3%

Áo khoác ngoài

1,7%

Đồ lót

Trên thị trường hàng đại trà

Quần áo cotton
bền vững

Quần áo cotton
thông thường

Quần áo cotton
bền vững so với
thông thường

Váy

$83.09

$48.51

71.3% cao hơn

Áo

$23.55

$19.98

17.9% cao hơn

Quần

$76.45

$34.38

122.4% cao hơn

0,0%

Aó khoác

$163.09

$82.15

98.5% cao hơn

3,4%

-1,7%

Bộ

$95.12

$20.17

371.6% cao hơn

1,5%

3,0%

-1,5%

Bộ đồ

1,5%

1,1%

+ 0,4%

Quần lót

$39.52

$15.26

159.0% cao hơn

Sản phẩm dệt kim

1,2%

1,5%

-0,3%

Tất

$17.69

$11.88

48.9% cao hơn

Đồ Bơi

0,1%

0,2%

-0,1%

Đồ ngủ

$39.62

$27.86

42.2% cao hơn

Đồ bơi

$57.53

$28.45

102.2% cao hơn

Danh mục sản phẩm

Nguồn dữ liệu: EDITED (2019)

Đầu tiên, so với các mặt hàng quần
áo cotton thông thường, quần áo
cotton bền vững tập trung nhiều hơn
vào các loại áo (66,3%), phụ kiện may
mặc (8.2 %) và set bộ “tất cả trong
một bộ” (11,1%) trên thị trường bán

lẻ Mỹ. Trong khi đó, đáng chú ý là
các loại quần, váy, trang phục và đồ
lót không có nhiều sản phẩm cotton
bền vững so với các mặt hàng quần
áo cotton thông thường (Bảng 3).

Nhóm
hàng

Quần áo cotton
bền vững

Quần áo cotton
thông thường

Quần áo cotton
bền vững so với
thông thường

Váy

$284.23

$285.81

0.6% thấp hơn

Áo

$105.78

$119.79

11.7% thấp hơn

Quần

$163.76

$144.16

13.6% cao hơn

Nhóm
hàng

Tỷ lệ sử dụng quần áo
cotton bền vững

Tỷ lệ sử dụng quần áo
cotton thông thường

Quần áo cotton bền
vững so với quần áo
cotton thông thường

Đen

15.8%

18.4%

-2.6%

Xanh da trời

12.8%

14.7%

-1.9%

Xám

12.8%

9.5%

+3.3%

Aó khoác

$481.62

$548.58

12.2% thấp hơn

Xanh lá cây

11.2%

7.9%

+3.3%

Bộ

$271.77

$112.65

141.3% cao hơn

Trắng

10.3%

10.1%

+0.2%

Xanh Navy

7.4%

9.0%

-1.6%

Quần lót

$49.89

$35.30

41.3% cao hơn

Đỏ

5.3%

6.0%

-0.7%

Tất

$27.27

$23.84

14.4% cao hơn

Trung tính

4.2%

3.3%

+0.9%

Tím

3.9%

3.2%

+0.7%

Đồ ngủ

$114.41

$64.70

76.8% cao hơn

Hồng

3.3%

5.6%

-2.3%

Đồ bơi

$88.86

$94.20

5.7% thấp hơn

Mầu

Nguồn dữ liệu: EDITED (2019)
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Bên cạnh đó, các nhà bán lẻ thời
trang Mỹ ưu tiên sản xuất quần áo
bền vững cho đối tượng nữ giới và
bé gái nhiều hơn cho nam giới và bé
trai, với tỷ lệ 60% cho nữ giới. Tỷ lệ này
duy trì ở ngưỡng ổn định trong suốt
3 năm qua. Điều này có thể suy ra
nam giới không quan tâm nhiều đến
tính chất bền vững khi đi mua sắm
quần áo bằng nữ giới.
CHIẾN LƯỢC VỀ GIÁ

Thị trường quần áo cao cấp

Bảng 4: Phân loại màu sắc của trang phục cotton bền vững so với trang phục cotton thông thường
tại thị trường bán lẻ Mỹ (2016 - 2018)

Thứ hai, liên quan đến các loại màu sắc,
so với quần áo cotton thông thường,
quần áo cotton bền vững có xu hướng
sử dụng nhiều màu xám, mầu xanh hơn
các mầu tối (Bảng 5). Bởi vì màu xanh
lá cây thường được coi là màu của trái
đất, về mặt tâm lý, người tiêu dùng có
thể xem các sản phẩm may mặc có
màu xanh lá cây có tính chất bền vững
hơn so với những gam màu tối như
màu đen. Tuy nhiên, theo các nhà khoa
học, vải sử dụng thuốc nhuộm đen có
thể được sản xuất theo cách thân thiện
với môi trường hơn, trong khi thuốc
nhuộm tông màu xanh lá cây vẫn có
thể chứa vật liệu nguy hiểm đối với sức
khỏe người dùng. Sự lựa chọn tông
mầu nghiêng về xanh của các hãng
quần áo thường mang tính tác động
đến tâm lý người tiêu dùng hơn là quan
tâm thực tới môi trường.

Liên quan tới chiến lược giá cả, xét
tổng thể trang phục quần áo cotton
bền vững có giá tương đối cao hơn so
với trang phục cotton thông thường
trên thị trường bán lẻ Mỹ. Giá bán lẻ
quần áo cotton bền vững cao hơn
có thể là do kết hợp của các yếu tố,
chẳng hạn như sử dụng nguyên liệu
thô đắt tiền hơn do dùng bông hữu
cơ, chi phí quảng cáo và tiếp thị cao
hơn và độ nhạy cảm giá thấp hơn của
người tiêu dùng đối với các sản phẩm
may mặc cotton bền vững. Tuy nhiên
với phân khúc quần áo đắt tiền và cao
cấp, với một số nhóm sản phẩm như
váy, áo kiểu các loại, áo khoác và đồ
bơi, quần áo cotton bền vững thậm
chí còn thấp hơn quần áo thông
thường. Về giảm giá, giai đoạn 2016
- 2019 có khoảng 34% quần áo cotton
bền vững được bán với giá khuyến
mại trong khi đó tỷ lệ này ở quần áo
cotton thông thường là 67%

.
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Làn sóng phá sản
đang càn quét ngành
bán lẻ truyền thống
tại Mỹ, trong đó các
tên tuổi lớn của ngành
thời trang cũng không
tránh khỏi số phận bi
đát như: hãng bán lẻ
hàng cao cấp Barneys
New York, Forever 21,
Topshop, Gap, Old Navy
và nhiều tên tuổi lớn
khác như Kmart, Sears,
JCPenney, Banana
Republic, Teavana,
Michael Kors, Bebe,
The Limited, Staples…
đã và đang nộp đơn xin
phá sản hoặc rơi vào
tình cảnh kinh doanh
thảm hại. Vậy lý do gì
khiến những thương
hiệu một thời đình đám
này đi vào cõi chết? Tất
cả là do doanh số sụt
giảm và chịu sự cạnh
tranh gay gắt từ thương
mại điện tử. Có vẻ
ngành công nghiệp bán
lẻ truyền thống của Mỹ
đã đến kỳ tàn lụi?
Bài: QUẾ NGA (Tổng hợp)

SỨC ÉP LỚN

TỪ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
LÊN NGÀNH BÁN LẺ TRUYỀN THỐNG Ở MỸ
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Thời đại bán lẻ tương lai sẽ tạo ra “kỷ nguyên
đa kênh” - một thời kỳ kết hợp giữa công nghệ
web, mạng xã hội và cửa hàng truyền thống
sẽ là mấu chốt dẫn đến thành công.
Việc không đáp ứng kịp những thay đổi hành
vi mua sắm của người tiêu dùng khiến ngành
bán lẻ truyền thống rơi vào tình trạng kinh
doanh thua lỗ.

3 TRONG SỐ NHỮNG KẺ THUA CUỘC
Forever 21
Forever 21 là nhãn hiệu thời trang
bình dân rất được ưa chuộng tại Mỹ.
Với xu hướng “hàng hiệu giá rẻ”, nhãn
hiệu này đã từng được giới trẻ chào
đón và săn lùng tại nhiều quốc gia
trên toàn thế giới. Mới đây, theo trang
Bloomberg, Forever 21 đang có những
động thái chuẩn bị cho việc phá sản.
Trong một quãng thời gian dài, công
ty đã né tránh việc nộp đơn xin phá
sản bằng cách cố gắng tái cơ cấu
nợ và tìm kiếm các nguồn tài chính
mới. Nhưng “các cuộc đàm phán với
những người cho vay có thể đã bị
đình trệ”, một nguồn tin cho biết, nên
chuyển trọng tâm sang phá sản dĩ
nhiên là bước tiếp theo để cân nhắc
của nhãn hiệu này.

Vì hành vi tiêu dùng của người mua
hàng có xu hướng giảm thiểu chi tiền
vào việc mua sắm, doanh thu của
Forever 21 tại các trung tâm mua sắm
vẫn đang tụt dốc không phanh và
không đủ vốn để tham gia vào cuộc
đua kinh doanh trực tuyến.
Về Forever 21, nộp đơn xin phá sản
không đồng nghĩa với việc đặt dấu
chấm hết cho thương hiệu. Các
nguồn tin của Bloomberg cho biết
việc xin phá sản “sẽ giúp công ty loại
bỏ các cửa hàng không sinh lãi và tái
cấp vốn cho doanh nghiệp”. Vì vậy,
cửa hàng sẽ không hoàn toàn biến
mất trên toàn thế giới.
Topshop
11 cửa hàng của Topshop tại Mỹ đã bị
đóng cửa. Quyết định này được đưa
ra sau khi Topshop đệ đơn phá sản vì

kinh doanh thua lỗ, cộng với những
cáo buộc lạm dụng tình dục, ngược
đãi nhân viên và phân biệt chủng tộc
đối với chủ tịch Philip Green.
Không chỉ có ở Mỹ mà Tập đoàn
Arcadia còn dự định đóng thêm 23
cửa hàng khác tại quê nhà Anh quốc,
khiến 520 nhân viên có nguy cơ lâm
vào cảnh thất nghiệp. Ngoài ra, tiền
thuê tại 194 cửa hàng khác của tập
đoàn Arcadia cũng bị cắt giảm. Việc
Topshop đóng cửa và cắt giảm tiền
thuê tại nhiều cửa hàng được cho là
“nỗ lực cuối cùng” để cứu vãn công
ty trước khi bị phá sản hoàn toàn và
để “bảo vệ một cách thoả đáng” tiền
trợ cấp của những nhân viên còn lại.
Theo những văn bản thoả thuận tự
nguyện của công ty (Company
Voluntary Agreement/CVA), Tập
đoàn Arcadia sẽ thêm 120 triệu euro
vào kế hoạch cho một vài năm tới
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để bù vào khoảng trợ cấp bị thâm
hụt của nhân viên. Thế nhưng, theo
nhiều chuyên gia thì kế hoạch này có
thể vẫn sẽ không đủ sức để duy trì
trong một vài năm.
Ian Grabiner – Tổng giám đốc của
Tập đoàn Arcadia gọi động thái này
là “khó khăn nhưng cần thiết” để cứu
lấy việc kinh doanh của tập đoàn.
Tập đoàn Arcadia của Phillip Green
có tổng cộng 1170 cửa hàng tại 36
quốc gia, nhưng đa số chỉ là nhượng
quyền hoặc cấp quyền thương hiệu.
Trước đó, 200 cửa hàng tại Anh đã
bị đóng cửa trong vòng 3 năm qua
vì thị trường ngày càng cạnh tranh
khốc liệt.
Nhiều chuyên gia bán lẻ đã tin rằng
Topshop – thương hiệu thuộc quyền
sở hữu của Philip Green, đã không
còn được giới trẻ hiện giờ ưa chuộng
nữa. Thay vào đó, những thương hiệu
bán lẻ trực tuyến như Asos và Pretty
Little Things ngày càng thu hút
được nhiều khách hàng hơn. Hai
thương hiệu này không chỉ “nhỉnh”
hơn Topshop về giá cả, tốc độ sản
xuất hàng mà còn bắt kịp được xu
hướng của giới trẻ.
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Arcadia vẫn chưa xác nhận khi nào
sẽ chính thức đóng các cửa hàng.
Tuy vậy, Topshop vẫn sẽ duy trì
hình thức bán hàng trực tuyến và
phân phối sản phẩm thông qua đối
tác Nordstrom.
Barneys New York
Cửa hàng bách hóa nổi tiếng của
New York - Barneys có khả năng phá
sản. Lý do chính là vì cửa hàng bách
hoá biểu tượng này không thể chống
chọi nổi với chi phí thuê địa điểm quá
cao, đồng thời thói quen mua sắm
của người tiêu dùng Mỹ thay đổi,
chuyển sang mua hàng trực tuyến
hơn là tới cửa hàng.
Barneys đang làm việc cùng hãng luật
Kirklad và Ellis để chuẩn bị nộp đơn xin
phá sản vào những tuần tới. Đây sẽ là
một trong những nạn nhân lớn nhất
của sự suy tàn trong ngành bán lẻ.
NHỮNG NGUYÊN NHÂN CHÍNH
Ngoài ba thương hiệu tiêu biểu vừa
nêu thì ở Mỹ, theo số liệu từ Fung
Global Retail & Technology, năm
2017, có hơn 7.000 cửa hàng bán

lẻ tuyên bố đóng cửa. Con số này
vượt qua mức kỷ lục 6.163 cửa hàng
đóng cửa trong cơn khủng hoảng
tài chính toàn cầu năm 2008.

thể tăng, giảm giá một cách nhanh
chóng nhờ công cụ trí tuệ nhân tạo
để theo kịp các đối thủ.

Từ những siêu thị vùng nông thôn
cho tới trung tâm thương mại lớn
tại New York, các điểm bán lẻ truyền
thống trên khắp nước Mỹ đang trải
qua những năm tồi tệ mà được nhiều
nhà phân tích gọi là “tận thế của các
cửa hàng bán lẻ truyền thống”.
Các nhà phân tích dự báo trong năm
2018 sẽ có thêm 3.800 cửa hàng
đóng cửa. Theo một báo cáo của
Credit Suisse, khoảng 20 - 25% cửa
hàng bán lẻ Mỹ sẽ phải đóng cửa
trong vòng 5 năm tới. Còn số liệu từ
BankruptcyData.com cho biết, tính
đến tháng 6/2017, có hơn 300 hãng
bán lẻ tuyên bố phá sản. Nguyên
nhân được nhận định do sự trỗi dậy
của thương mại điện tử, thực trạng
quá nhiều trung tâm thương mại, cửa
hàng bán lẻ hay sự trở lại của các nhà
hàng… Tất cả những điều này đang
làm thay đổi bộ mặt của ngành bán
lẻ truyền thống Mỹ.
Trong đó, nguyên nhân lớn nhất phải

Amazon Echo là một loại loa không dây
thông minh, hỗ trợ cho hệ thống trí tuệ
nhân tạo Alexa của Amazon (được đặt
giống tên của thư viện Alexandria - một
trong những thư viện lớn nhất và quan
trọng nhất của thế giới cổ đại)

kể đến Amazon – đế chế thương mại
điện tử đang thâu tóm thị phần bán
lẻ ngày càng lớn. Việc sử dụng trí tuệ
nhân tạo Alexa cho phép Amazon
phân tích sâu hơn cuộc sống riêng tư
và những ước muốn về tiêu dùng của
khách hàng nhiều hơn bất cứ công
ty bán lẻ nào và chẳng mấy chốc sẽ
đáp ứng được nhu cầu mua sắm của
khách hàng, vận hành trơn tru từ việc
giúp ra quyết định đến khâu đặt hàng.
Chẳng mấy chốc Amazon sẽ hiểu
tâm lý, hành vi mua sắm của chúng ta
rõ hơn chúng ta hiểu bản thân mình.
Chưa kể đến việc đầu tư robot thông
minh thay thế cho con người, giảm
thiểu chi phí vận chuyển… thì đây
là những ưu thế vượt trội khiến cho
thương mại điện tử đang bóp chết
các cửa hàng truyền thống.
Từ năm 2010 đến 2016, doanh thu tại
Bắc Mỹ của Amazon đã tăng gấp năm
lần, từ 16 tỉ đô la Mỹ lên 80 tỉ đô la Mỹ.
Trong khi đó, doanh thu năm 2016
của chuỗi gần 600 cửa hàng Sears
chỉ là khoảng 22 tỉ đô la. Điều này có
nghĩa là trong sáu năm, Amazon đã
phát triển bằng ba lần Sears. Thậm
chí, theo một số báo cáo, có tới 50%
số hộ gia đình Mỹ hiện có đăng ký
dịch vụ trả phí Amazon Prime. Chưa
kể, mua sắm qua thiết bị di động
đang ngày càng phát triển mạnh mẽ
nhờ sự xuất hiện của hàng loạt dịch
vụ thanh toán qua di động. Từ năm
2010, chi tiêu mua sắm qua di động
đã tăng từ 2% lên 20%.
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Xét đến nguyên nhân kế tiếp, Mỹ
đang ngập trong các cửa hàng bán lẻ,
với khoảng 1.200 trung tâm thương
mại. Trong khi đó, chỉ một thập kỷ
trước thôi, con số này ở khoảng 900.
Từ năm 1970 đến 2015, số trung tâm
thương mại tại Mỹ tăng nhanh gấp
đôi so với dân số nước này, theo các
nhà phân tích của Cowen & Company.
75% người tiêu dùng toàn cầu cho
biết họ được tự do kết nối mọi lúc,
mọi nơi và tỷ lệ kết nối này cung cấp
nhiều điểm chạm cho các công ty
tiêu dùng nhanh.
Diện tích cho thuê tại trung tâm
thương mại trên đầu người của Mỹ
nhiều hơn 40% so với Canada, gấp năm
lần Anh. Do vậy, không ngạc nhiên khi
khủng hoảng kinh tế đã khiến lượng
người tới mua sắm tại các trung tâm
thương mại giảm 50%, từ 2010-2013,
theo hãng nghiên cứu bất động sản
Cushman & Wakefield, và tiếp tục giảm
hàng năm từ đó đến nay.
TƯƠNG LAI CỦA NGÀNH BÁN LẺ
HIỆN ĐẠI
Một trang web thương mại điện tử
phải biết rõ về người mua sắm hơn
bất kỳ trợ lý mua sắm nào, cho phép
đưa ra những gợi ý riêng tư cho
khách hàng của mình. Giờ đây, khách
hàng mua sắm trực tuyến có thể dễ
dàng so sánh giá của các hãng bán
lẻ. Ngoài ra, bên bán hàng cũng có

Khách hàng sẽ vẫn mua một số loại
hàng hóa như thực phẩm, trang
thiết bị nhà bếp, thiết bi và vật liệu
xây dựng… tại các cửa hàng. Nhưng
nhiều cửa hàng sẽ không có sự lựa
chọn nào khác ngoài việc theo chân
khách hàng lên thế giới mạng, mở
dịch vụ bán hàng trực tuyến của riêng
mình, trong khi vẫn phải duy trì các
cửa hàng truyền thống. Trong ngắn
hạn, việc này sẽ khiến các vấn đề của
họ thêm trầm trọng. Xây dựng mô
hình thương mại điện tử bên cạnh mô
hình truyền thống vô cùng tốn kém.
Họ cũng phải tạo ra các trang web và
giao hàng tới từng khách hàng, thay vì
để họ phải tới cửa hàng để lấy.
Một khi các phương tiện tự động
trở nên rẻ, an toàn và nhiều hơn,
các công ty bán lẻ và vận tải có thể
sẽ mua hàng triệu chiếc. Và khi đó,
những chiếc xe tự lái có thể là những
cửa hàng. Xe tự lái sẽ biến các cửa
hàng bán lẻ trở nên lỗi thời ở một số
khu vực. Những chiếc xe tự lái chứa
đầy hàng hoá có thể đi lại trên các
vùng ngoại ô cả ngày lẫn đêm, và sẵn
sàng dừng trước cửa nhà của bất kỳ
khách hàng nào đã đặt hàng qua ứng
dụng di động. Mô hình này mang lại
trải nghiệm tiện dụng mới mẻ và giải
quyết vấn đề tắc đường, khiến các
công ty ngày càng rút khỏi các trung
tâm thương mại hay đóng cửa hàng
bán lẻ truyền thống của mình.
Trên thực tế, sự trải nghiệm mua sắm
của người tiêu dùng toàn cầu được
thúc đẩy bởi các kênh bán lẻ, thương
mại điện tử và các kênh bán hàng đa
kênh. Cùng với đó, thiết bị di động và
nền tảng kỹ thuật số cũng đang nâng
cao trải nghiệm của người tiêu dùng, và
chuyển đổi cam kết thương hiệu hướng
đến người tiêu dùng. Ba phần tư (75%)
người tiêu dùng toàn cầu cho biết họ
được tự do kết nối mọi lúc, mọi nơi và
tỷ lệ kết nối này cung cấp nhiều điểm
chạm cho các công ty tiêu dùng nhanh
để tương tác với người tiêu dùng và tận
dụng việc nội địa hóa để cải thiện mức
độ tương tác thông qua các giải pháp
cá nhân hóa và xác thực hóa

.
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Nếu như thông thường, hai bên đổ
lỗi cho nhau và ra sức truy tìm lỗi, thì
sẽ mắc vào một mớ bòng bong càng
gỡ càng khó.
Trong khi đó, chúng ta có thể nhìn
dưới một góc độ khác để tìm ra khía
cạnh tích cực trong khủng hoảng.

ĐỂ CÂU CHUYỆN
PHÂN PHỐI

KHÔNG THÀNH NỖI ÁM ẢNH
Liệu đã tới lúc tất cả các nhà phân phối và nhà sản xuất cần ngồi
lại với nhau trong một hội trường, để cùng tạo nên một nền tảng
(platform) sản xuất và phân phối, hỗ trợ lẫn nhau, tận dụng nguồn
lực của nhau để cùng phục vụ và phát triển, cùng hưởng lợi?
Tác giả: KIỀU MAI
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ỗi khi nhà sản xuất và
nhà phân phối “hục
hặc”, thì nhà sản xuất
thường kết tội nhà
phân phối ăn bám,
sống thoải mái trên lưng mình, còn
nhà phân phối thì đổ tội nhà sản
xuất làm ra hàng hóa quá kém, làm
hỏng uy tín của nhà phân phối. Đây
là câu chuyện mâu thuẫn muôn thuở,
nhưng tựu chung, hai bên không lúc
nào là không cần đến nhau. Mỗi khi
có vấn đề xảy ra, thì thay vì đổ lỗi,
cả hai bên cần ngồi lại để tìm ra giải
pháp và có khi đó chính là cơ hội để
cải tiến, nâng giá trị lẫn nhau.
BÀI HỌC MỚI CHO NHÀ SẢN
XUẤT HÀNG MAY MẶC
Vụ việc Big C không nhận bán hàng
Việt Nam trong chuỗi siêu thị của
mình thời gian qua đã gây ra một
cơn sốc cho chừng 200 nhà sản xuất.

Nếu các doanh nghiệp may mặc của
chúng ta chỉ phụ thuộc vào duy nhất
nhà phân phối Big C, thì rõ ràng nguy
to. Nhưng trong thực tế, cho dù Big
C không chịu phân phối hàng dệt
may của các doanh nghiệp Việt Nam,
thì toàn bộ ngành Dệt May Việt Nam
cũng không vì thế mà bị ảnh hưởng.
Xét trên tổng quy mô sản xuất của
ngành đã lên tới 40 tỉ USD/năm, và
lượng tiêu thụ hàng may mặc tại thị
trường nội địa chỉ chiếm 1/10 lượng
sản xuất. Big C chỉ là một trong số
khá nhiều nhà phân phối, thì rõ ràng
Big C có ngừng phân phối hàng may
mặc Việt Nam, sẽ không làm thay đổi
cục diện của ngành.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp may
nhỏ đã có hợp đồng cung ứng hàng
cho Big C chắc chắn bị ảnh hưởng
khi Big C ngừng nhập hàng. Trong
phạm vi bài viết này, tác giả không
định phân tích đúng – sai trong vụ
việc, mà muốn chỉ ra thực trạng vận
hành của thị trường, nhằm rút ra kinh
nghiệm và bài học mới cho các nhà
sản xuất và phân phối hàng may mặc.
Tại thị trường Việt Nam, việc phân
phối tuy còn yếu, nhưng lại khá đa
dạng. Sau khi hàng may mặc được
sản xuất, nó có thể đi bằng những
con đường như: chợ truyền thống,
các cửa hàng bán lẻ, cửa hàng giới
thiệu sản phẩm, hệ thống siêu thị,
trung tâm thương mại, trung tâm thời
trang, kênh phân phối trên mạng…
Như trên đã đề cập, trên 90% lượng
hàng may mặc được sản xuất ở Việt

Nam là phục vụ cho các đơn hàng
xuất khẩu. Các doanh nghiệp may
mặc lớn như Việt Tiến, May 10, Nhà
Bè, Hòa Thọ, Đức Giang, Phong Phú,
Hanosimex, Doximex, TNG… ngoài
chủ yếu sản xuất để xuất khẩu, thì
cũng có dành một phần nhỏ sản
xuất phục vụ thị trường nội địa,
với thương hiệu riêng. Các doanh
nghiệp lớn này đều đi theo một kịch
bản phân phối chung, đó là mở hệ
thống các cửa hàng giới thiệu và
bán sản phẩm riêng, bên cạnh việc
phối hợp thêm các kênh khác như
siêu thị, trung tâm thời trang, bán
hàng online, thậm chí có bán sỉ cho
các nhà buôn quần áo để tỏa đi các
cửa hàng bán lẻ địa phương. Việc
phục vụ thị trường nội địa đối với các
doanh nghiệp này đang ở mức thăm
dò thị trường nên họ không quá phụ
thuộc vào một nhà phân phối nào
đó. Nếu bất cứ nhà phân phối nào
đột ngột dừng nhập hàng của các
doanh nghiệp may lớn này, thì cũng
chỉ như “muỗi đốt gỗ”. Họ chẳng mảy
may lo lắng sẽ ảnh hưởng tới doanh
thu, hay sự ổn định trong sản xuất.
Ngoài việc các doanh nghiệp này đã
quá lớn, thì lợi thế của họ là có đa
dạng kênh phân phối, và chủ động
phân phối bằng cách thành lập hệ
thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm
và bán hàng của chính mình.
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THỊ TRƯỜNG

TIN TỨC & SỰ KIỆN

TIN HOẠT ĐỘNG CỦA VITAS
trong tháng 8/2019
Ngày 06/8/2019
Ngày 06/08/2019, tại Hà Nội, Tổ chức
Sáng kiến thương mại bền vững
(IDH) và Hiệp hội Dệt May Việt Nam
(VITAS) đã khởi động “Chương trình
an toàn công trình nhà máy dệt may
và da giày (LABS) tại Việt Nam. Việt
Nam hiện nay đã tham gia nhiều các
hiệp định thương mại song phương
và đa phương, đặc biệt là Hiệp định
CPTPP, Hiệp định EVFTA... Bên cạnh
các cơ hội thì các doanh nghiệp cũng
phải đối mặt với các thách thức như
đáp ứng được các cam kết quốc tế

Ngày 08/7/2019
Với các doanh nghiệp may nhỏ, quy
mô vài chục nhân công tới dưới 500
nhân công, thì bài toán phân phối
khá ám ảnh. Thị trường chính của các
doanh nghiệp này là thị trường nội
địa, và họ phải phụ thuộc vào lượng
hạn chế các nhà phân phối, trong khi
phải cạnh tranh với những ông lớn là
các nhà doanh nghiệp tiếng tăm kể
trên, phải cạnh tranh cả với những
nhà khổng lồ là các thương hiệu
danh tiếng thế giới đang vào Việt
Nam ngày một nhiều hơn. Trong khi
đó, họ chưa đủ tiềm lực để mở ra hệ
thống phân phối của chính mình. Và
mỗi khi nhà phân phối chính của họ
“nghỉ chơi” với họ, thì đó chính là cú
sốc vô cùng lớn.
VẬY THÌ CÁC NHÀ SẢN XUẤT
NHỎ NÊN LÀM THẾ NÀO?
Trung tâm Thời trang Vinatex là chi
nhánh của Tập Đoàn Dệt May Việt
Nam – Tập đoàn hàng đầu cả nước
trong lĩnh vực dệt may với uy tín gần
25 năm thành lập và phát triển, sở
hữu những thương hiệu lớn và giàu
truyền thống nhất ngành dệt may.
Do vậy những sản phẩm được bày
bán tại Trung tâm được lựa chọn rất
kỹ lưỡng. Yếu tố tiên quyết mà các
40 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

sản phẩm tại đây phải tuân thủ là
100% mặt hàng được sản xuất tại Việt
Nam. Thứ hai là các sản phẩm phải
đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng
và an toàn cho người tiêu dùng. Với
bất kể sản phẩm nào, khi khách hàng
có khiếu nại về chất lượng, Trung
tâm sẽ tạm thời thu hồi toàn bộ sản
phẩm đó. Nếu kết quả kiểm định cho
thấy chất lượng không đảm bảo, sản
phẩm này sẽ không được phép bày
bán tại Trung tâm. Trung tâm sẵn
sàng đổi, trả những sản phẩm không
đạt chất lượng để mang lại cho khách
hàng sự an tâm, thoải mái khi mua
sắm tại đây. “Thực tế, trong thời gian
qua, chúng tôi liên tục có sự sàng lọc,
chỉ giữ lại các nhà cung cấp có chất
lượng để duy trì thương hiệu cho
Trung tâm, đó là cung ứng các sản
phẩm được sản xuất tại Việt Nam, giá
cả hợp lý và chất lượng đảm bảo” –
bà Nguyễn Xuân Hương – Giám đốc
Trung tâm Thời trang Vinatex chia sẻ.
“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Khi nhà
phân phối ngừng nhập hàng, chúng
ta chớ nên kêu khóc đổ lỗi cho họ.
Họ cũng cần bảo vệ uy tín của họ với
người tiêu dùng, và bảo vệ người tiêu
dùng trước hết. Nếu như bạn là người
đi mua quần áo, bạn có muốn mua

hàng kém chất lượng, hàng giả hàng
nhái hay không? Do đó, bên cạnh việc
kêu gọi các cơ quan chức năng ủng hộ
để đảm bảo ổn định trong sản xuất, thì
chính các nhà sản xuất hàng may mặc
quy mô nhỏ cần nghiêm khắc xem
xét lại chất lượng, giá cả cho phù hợp
sự thay đổi của nhu cầu thị trường.
Hiện nay, không chỉ là hàng đẹp, chất
lượng cao, mà còn phải là hàng tử tế
nữa. Chữ tử tế ở đây được hiểu rằng,
hàng may mặc đó phải được sản xuất
với quy trình không gây độc hại cho
môi trường, sử dụng năng lượng xanh,
nguyên liệu tái tạo… môi trường làm
việc an toàn cho người lao động, trả
công xứng đáng người lao động…” –
Một đại diện của Hiệp hội Dệt May Việt
Nam nêu ý kiến.

Việt Nam tiếp tục tham
dự Hội chợ Sourcing at
Magic lần thứ 14
tại Mỹ

Như vậy, ngoài giải pháp phải bắt tay
với nhiều nhà phân phối, không phụ
thuộc vào một nhà phân phối duy
nhất, phải đảm bảo chất lượng, giá
cả, thì đã đến lúc, tất cả các nhà phân
phối và nhà sản xuất cần ngồi lại với
nhau trong một hội trường, để cùng
tạo nên một nền tảng (platform) sản
xuất và phân phối, hỗ trợ lẫn nhau,
tận dụng nguồn lực của nhau để
cùng phục vụ và phát triển, cùng
hưởng lợi

Tham dự hội thảo
Lấy ý kiến cộng đồng
doanh nghiệp về Dự thảo
Bộ Luật lao động sửa đổi

.

Chương trình An toàn công trình nhà máy dệt may và
da giày đã được khởi động tại Hà Nội
cũng như các yêu cầu từ các đối tác
thương mại trong việc tuân thủ các
điều kiện về lao động, bảo vệ môi
trường và an toàn sản xuất nhằm đáp
ứng yêu cầu về phát triển bền vững.
Bộ tiêu chuẩn và phương pháp đánh
giá của chương trình LABS được xây
dựng dựa trên các thông lệ, thực
hành, tiêu chuẩn quốc tế (theo yêu
cầu của các nhãn hàng) và các quy
định liên quan của Việt Nam. Giai
đoạn thử nghiệm chương trình đã
Thực hiện Chương trình Xúc tiến
Thương mại Quốc gia, Hiệp hội Dệt
May Việt Nam (VITAS) với tư cách là
đơn vị chủ trì đã tổ chức đoàn công
tác tham dự Hội chợ Sourcing at Magic
(với tên gọi tắt quen thuộc là Hội chợ
Magic Show) 2019 tại Las Vegas, Mỹ
kết hợp khảo sát, đánh giá thị trường
Mỹ từ ngày 9-16/08/2019.
Đại diện 12 doanh nghiệp dệt may
có mặt tham dự trưng bày gian hàng
bao gồm: Công ty TNHH Thái Sơn S.P
Knitwear, Công ty TNHH Dệt và Phủ
keo 5S, Công ty TNHH xuất nhập khẩu
thương mại đầu tư Thái Thiện Phước,
Công ty TNHH Mốt Fashion, Công ty
TNHH Babeeni, Công ty Cổ phần May

Ngày 08/7/2019

Ngày 23/08/2019 tại TP. HCM, VCCI
đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự
thảo Bộ Luật lao động sửa đổi. Tham
gia hội thảo có đại diện Bộ LĐ TB &
XH, các hiệp hội ngành nghề và doanh
nghiệp khu vực phía Nam.

Ông Trương Văn Cẩm – Phó Chủ
tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam cho
biết, VITAS đã tham gia cùng với các
Hiệp hội đại diện cộng đồng doanh
nghiệp và VCCI đã kiến nghị nhiều
vấn đề liên quan đến dự thảo Bộ Luật
lao động sửa đổi.
Ông Cẩm cho biết, nhìn vào thực
tế hoạt động hiện nay của doanh
nghiệp, với quy định tính lũy tiến
lương làm thêm giờ như dự thảo đề
xuất, doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều
khó khăn, đẩy chi phí nhân công lên
cao, giá thành sản phẩm theo đó cũng

được tiến hành tại 29 nhà máy dệt
may và da giày tại Việt Nam (mà hiện
đang sản xuất cho các nhãn hàng
của chương trình) đã hoàn thành và
sẵn sàng cho việc triển khai áp dụng
rộng rãi cho các nhà máy khác trong
thời gian tới. VITAS là một thành viên
tích cực trong “Thỏa thuận hợp tác
Công tư hỗ trợ phát triển bền vững
ngành dệt may và da giày Việt Nam”
đã ủng hộ và tư vấn cho IDH trong
quá trình xây dựng chương trình
LABS ở Việt Nam.

Hai, Công ty TNHH may Thạnh Mỹ,
Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn,
Công ty cổ phần Tex-Giang, Công
ty cổ phần thể thao chuyên nghiệp
Giao Thủy, Công ty TNHH Fatex, Công
ty TNHH dệt nhuộm may Phúc An.
Theo đánh giá của các doanh nghiệp
tham dự gian hàng, hội chợ Magic
2019 có chất lượng tốt hơn năm trước,
thu hút đông đảo lượng khách tiềm
năng tới tham quan. Khu gian hàng
Việt Nam với các chủng loại mặt hàng
phong phú, chất liệu mẫu mã đáp ứng
xu hướng thị trường, trang trí gian hàng
bắt mắt đã thu hút được nhiều sự quan
tâm của khách hàng đến thăm, làm
việc với các doanh nghiệp Việt Nam.

tăng vọt. Chính vì vậy, nên giữ nguyên
quy định về tiền lương làm thêm giờ
như hiện nay. Đối với quy định giờ
làm việc trong tuần, doanh nghiệp
kiến nghị không giảm thời giờ làm
việc xuống 44 giờ/tuần, giữ nguyên số
giờ làm việc tiêu chuẩn như hiện nay
là 48 giờ/tuần. Các vấn đề khác như:
thời hạn của Giấy phép của lao động
nước ngoài và vấn đề quy định “doanh
nghiệp bố trí cho toàn bộ công nhân
viên nghỉ 1, 2 ngày để thực hiện quyền
công đoàn”, VITAS cùng các Hiệp hội
đã thống nhất kiến nghị với Bộ LĐTB &
XH và các cơ quan hữu quan.
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Một số quy định pháp lý về kiểm
soát nội bộ tại Việt Nam: Trong lĩnh
vực tài chính ngân hàng, Ngân hàng
Nhà nước ban hành quy định cứng
về kiểm soát nội bộ tại Thông tư
13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018
quy định về hệ thống kiểm soát nội
bộ trong ngân hàng thương mại, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài; và
Thông tư số 40/2018/TT-NHNN ngày
28/12/2018 sửa đổi bổ sung Thông tư
13. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng có ban
hành Quyết định số 143/2001/QĐBTC ngày 21/12/2001 quy định Chuẩn
mực Kiểm toán 400 – “Đánh giá rủi ro
và kiểm soát nội bộ”; – Quyết định số
214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012
quy định Chuẩn mực số 265 – “Trao
đổi về những khiếm khuyết trong
kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và
Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán”.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ
KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Một trong những nguyên nhân dẫn đến
thất bại trong vận hành một nhà máy hay
sự sụp đổ của một doanh nghiệp là do sự
lỏng lẻo trong công tác kiểm soát nội bộ.
Vì vậy, hệ thống kiểm soát nội bộ chặt
chẽ và phù hợp giúp doanh nghiệp chủ
động đối phó, hạn chế các rủi ro và cũng
chính là công cụ để doanh nghiệp hoàn
thành mục tiêu chiến lược đã đề ra.
Bài: ĐẶNG THANH HUYỀN
(Phó Ban Quản trị rủi ro Vinatex)
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Như vậy, không có quy định nào bắt
buộc về kiểm soát nội bộ dành cho
các doanh nghiệp nhưng do xuất
phát từ nhu cầu quản lý mà doanh
nghiệp xây dựng hệ thống kiểm soát
nội bộ trong bộ máy tổ chức. Một số
doanh nghiệp lớn đã sớm học hỏi các
thông lệ tốt về quản trị doanh nghiệp
nên xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy
quản lý hợp lý và hệ thống kiểm soát
nội bộ tương đối tốt như Công ty CP
Sữa Việt Nam - Vinamilk; Tập đoàn Bảo
Việt; Tập đoàn Vingroup…

DOANH NGHIỆP DỆT MAY VÀ
CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Đặc điểm ngành nghề có ảnh hưởng
đến hệ thống kiểm soát nội bộ trong
các doanh nghiệp dệt may. Do vậy,
những thủ tục kiểm soát quan trọng
cần có trong hoạt động sản xuất kinh
doanh là kiểm soát chất lượng thành
phẩm, điều độ sản xuất, chi phí sản
xuất; xây dựng và thực hiện chính
sách với khách hàng; chất lượng nhân
sự thông qua quy chế tuyển dụng và
đánh giá chất lượng nhân sự v.v..
Tuy nhiên, hiện tại hệ thống kiểm
soát nội bộ tại phần lớn các doanh
nghiệp Dệt May còn tồn tại nhiều
hạn chế và khiếm khuyết dẫn đến
thực tế nhiều doanh nghiệp đạt
được mục tiêu tăng trưởng nhưng
chưa bền vững. Nguyên nhân chủ
yếu xuất phát từ quan điểm của nhà
quản lý về vai trò và tác dụng của
kiểm soát trong việc đảm bảo thực
hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Do
vậy, hệ thống kiểm soát chưa được
thiết kế đầy đủ nên khó đánh giá,
giám sát chất lượng hoạt động của
toàn doanh nghiệp.
Một số doanh nghiệp chỉ có Ban kiểm
soát được Đại hội đồng cổ đông bầu
ra nhưng hoạt động kém hiệu quả
do Trưởng ban kiểm soát là người

BỐI CẢNH CHUNG CÔNG TÁC
KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI VIỆT NAM
Dưới sức ép của hội nhập kinh tế,
các yêu cầu về tăng cường hiệu quả
quản trị doanh nghiệp khi Việt Nam
tham gia các Hiệp định thương mại,
các doanh nghiệp càng phải quan
tâm nhiều hơn đến việc tăng cường
năng lực quản trị doanh nghiệp để
gia tăng sức mạnh từ bên trong đảm
bảo khả năng cạnh tranh của doanh
nghiệp…Tại Việt Nam, kiểm soát nội
bộ là khái niệm không còn xa lạ và
cũng đang là một trong những mối
quan tâm hàng đầu của các nhà
quản trị doanh nghiệp nhằm tiệm
cận tới thông lệ tốt về kiểm soát nội
bộ trên thế giới.
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Thứ tư, doanh nghiệp cần hoàn
thiện hệ thống thông tin, trong đó:
(i) chú trọng đến thông tin kế toán là
các chứng từ, tài khoản, sổ sách, báo
cáo tài chính và xây dựng hệ thống
thông tin kế toán quản trị; (ii) đẩy
mạnh áp dụng công nghệ thông tin
trong sản xuất kinh doanh như việc
áp dụng công nghệ ERP (hệ thống
hoạch định nguồn lực doanh nghiệp)
hoặc áp dụng công nghệ điện toán
đám mây để lưu trữ thông tin…

kiêm nhiệm, các thành viên ở xa nên
việc kiểm tra giám sát buông lỏng…
Không những thế, chính sách nhân
sự trong doanh nghiệp đó cũng bộc
lộ nhiều bất cập thể hiện qua hàng
loạt vấn đề như chất lượng lao động
không đạt yêu cầu chuyên môn, số
lượng thiếu hụt nghiêm trọng. Thực
tế này đang ảnh hưởng đến việc thực
hiện mục tiêu ngắn hạn và dài hạn
của các doanh nghiệp.
Ngoài ra, nhiều nhà quản lý chủ
quan, không coi trọng việc nhận
diện, phân tích, đánh giá rủi ro trong
quá trình hoạt động. Chính vì vậy, họ
chưa thiết kế các thủ tục kiểm soát
phù hợp để hạn chế rủi ro có thể
ảnh hưởng đến việc đạt mục tiêu
của doanh nghiệp.

Thứ năm, hệ thống kiểm soát nội
bộ sẽ được giám sát qua thời gian để
đánh giá chất lượng hoạt động của
hệ thống. Điều này được thực hiện
thông qua các hoạt động giám sát
liên tục, hay những đánh giá riêng lẻ
và sự kết hợp của cả hai. Bất kỳ một
vấn đề, sự cố ảnh hưởng xấu đến
doanh nghiệp cần được báo cáo lên
trên, những vấn đề nghiêm trọng cần
được báo cáo trực tiếp tới Tổng giám
đốc và Hội đồng quản trị.

MỘT SỐ THÀNH CÔNG TRONG
KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Tại một số doanh nghiệp lớn như
Tổng công ty CP Phong Phú, Tổng
công ty CP Dệt May Hòa Thọ, Công
ty CP Dệt May Huế đã thể hiện rõ nét
nhiều điểm tích cực, coi trọng công
tác kiểm tra giám sát. Nhà quản lý các
doanh nghiệp này đều tổ chức bộ
phận kiểm soát nội bộ hoạt động với
chức năng nhiệm vụ cụ thể là kiểm
tra, giám sát và quản trị rủi ro đối với
các hoạt động của doanh nghiệp.
Điển hình là Công ty CP Dệt May Huế
đã chú trọng công tác kiểm tra giám
sát thông qua việc tổ chức 2 bộ phận
chức năng Kiểm soát nội bộ và Quản
lý chất lượng. Trong đó, Bộ phận kiểm
soát nội bộ hoạt động độc lập, Bộ
phận Quản lý chất lượng có bổ sung
thêm chức năng Quản trị rủi ro. Năm
2017, Công ty đã tự nghiên cứu triển
khai quy trình quản trị rủi ro theo tiêu
chuẩn ISO 31000-2005 để áp dụng
cho từng quy trình sản xuất.

cập nhật định kỳ để luôn đảm bảo
nhận diện đầy đủ các rủi ro trong
các bối cảnh kinh doanh khác nhau.
Hàng tháng những rủi ro phát sinh
được gửi về Bộ phận quản lý chất
lượng tổng hợp và tích hợp vào báo
cáo tình hình sản xuất kinh doanh
tháng của toàn công ty phục vụ yêu
cầu quản lý của Ban lãnh đạo. Việc
tích hợp chức năng Quản trị rủi ro
với Quản lý chất lượng tạo thuận lợi
trong việc: (i) kiểm soát tốt các rủi ro
liên quan đến sản xuất (chất lượng
sản phẩm, tiến độ giao hàng...); (ii)
đáp ứng tốt các đợt kiểm tra, đánh
giá của các khách hàng.

Sau một năm triển khai áp dụng
Quy trình quản trị rủi ro, Công ty đã
xây dựng được hồ sơ rủi ro trong đó
“Danh mục rủi ro” nhận diện chi tiết,
có đánh giá tác động của rủi ro và
các biện pháp kiểm soát rủi ro theo
công đoạn sản xuất của từng đơn vị.
Danh mục rủi ro này được rà soát và

Tùy vào quy mô và đặc thù mà mỗi
một doanh nghiêp sẽ tổ chức chức
năng kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro
theo cách khác nhau. Tuy nhiên, cách
làm tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế
được cho là phù hợp cho các doanh
nghiệp dệt may khác tham khảo và
áp dụng cho đơn vị mình.
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Kiểm soát nội bộ là
một quá trình được
phối hợp thực hiện
bởi Hội đồng quản
trị, Ban giám đốc và
người lao động trong
doanh nghiệp nhằm
đảm bảo hợp lý rằng
báo cáo tài chính là
đáng tin cậy và chính
xác, hoạt động kinh
doanh có hiệu quả
và tuân thủ các quy
định của pháp luật
cũng như các quy
định, hướng dẫn nội
bộ của doanh nghiệp.
Khung kiểm soát
nội bộ tiên tiến của
COSO* gồm 5 yếu
tố: môi trường kiểm
soát, đánh giá rủi ro,
các hoạt động kiểm
soát, trao đổi thông
tin và giám sát.

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ
THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Thứ nhất, doanh nghiệp cần củng
cố môi trường kiểm soát thông qua:
(i) nâng cao nhận thức và quan điểm
của nhà quản lý về tầm quan trọng
của hệ thống kiểm soát nội bộ trong
việc tiếp cận và áp dụng các tiêu
chuẩn quản lý hiện đại như việc áp
dụng các quy trình theo tiêu chuẩn
ISO nhằm tăng cường tính hiệu quả
của hệ thống kiểm soát trong doanh
nghiệp; (ii) hoàn thiện cơ cấu tổ chức
trong doanh nghiệp trong đó chú
trọng đến việc phân cấp phân quyền
quản lý, quy định rõ chức năng nhiệm
vụ và mối liên hệ giữa các bộ phận
chức năng, mỗi cá nhân tham gia vào
quá trình kiểm soát nội bộ đều phải
chịu trách nhiệm; (iii) nâng cao năng
lực trình độ chuyên môn và tăng khả
năng độc lập trong đánh giá của
thành viên ban kiểm soát hoặc bộ
phận kiểm soát nội bộ (nếu có).

Thứ hai, doanh nghiệp phải đối mặt
với nhiều loại rủi ro khác nhau từ bên
trong và bên ngoài. Do vậy, việc xây
dựng hệ thống kiểm soát nội bộ gắn
với quản trị rủi ro nhằm điều phối
hoạt động nhận diện, phân tích và
đánh giá tác động của các rủi ro có
thể xảy ra, từ đó đưa ra các giải pháp
ngăn chặn và quản lý rủi ro hiệu quả
một cách có hệ thống.
Thứ ba, các hoạt động kiểm soát
là các chính sách và quy trình giúp
đảm bảo rằng chỉ thị quản lý được
thực thi và các hành động cần thiết
được thực hiện để hạn chế rủi ro
và đạt được mục tiêu của doanh
nghiệp. Xây dựng cơ chế, thủ tục
kiểm soát có thể được thiết kế đan
xem nhưng không được chồng chéo
và bị bỏ trống. Việc xây dựng các quy
trình nghiệp vụ cũng phải xác định
rõ mục tiêu và rủi ro có thể có của
từng quy trình, từ đó đưa ra các cơ
chế kiểm soát phù hợp nhất.

Trước những thách thức và cơ hội mới
trong quá trình hội nhập quốc tế, các
doanh nghiệp Dệt May đã và đang
đóng góp lớn trong việc đảm bảo an
sinh xã hội và sự phát triển của nền
kinh tế Việt Nam. Thực tế khi lợi thế
cạnh tranh về lao động giá rẻ đang
dần mất đi, một số chi phí sản xuất
trọng yếu ngày càng tăng lên như giá
điện, nếu doanh nghiệp không thay
đổi phương thức hoạt động, cách
thức quản lý tốt thì doanh nghiệp khó
có thể tồn tại và phát triển. Trong bối
cảnh đó, việc doanh nghiệp chú trọng
xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ
tốt được coi là một trong những cách
hữu hiệu để nâng cao năng lực quản
lý và quản trị cho doanh nghiệp

.

(*): COSO viết tắt của The Committee of
Sponsoring Organizations of The Treadway
Commission - Ủy ban các tổ chức Tài trợ thuộc
Hội đồng Treadway.
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
- Tạp chí Tài chính – Bộ Tài chính;
- Tài liệu hướng dẫn Hợp phần 5 - Dự án
“Nâng cao năng lực quản lý và quản trị
doanh nghiệp” của Tập đoàn Dệt May
Việt Nam.
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HỒ SƠ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH:

nghệ dệt…vv. Chính phủ xây dựng
trang web riêng và các phần mềm
hỗ trợ để các công ty xin quỹ hỗ trợ
được tiếp cận các quỹ này một cách
minh bạch và dễ dàng nhất.

ẤN ĐỘ - CẬP NHẬT
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
PHÁT TRIỂN NGÀNH DỆT MAY

Ngoài đề án trên, Ấn Độ còn chương trình
Phát triển các cụm công nghiệp tích hợp
cho giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể:
- Mục tiêu xây dựng 65 khu công
nghiệp dệt.
Nguồn ảnh: rmgbd.net

Cuối năm 2018, Bộ Dệt May Ấn Độ đưa ra thông
cáo chính thức về các chính sách hỗ trợ dệt may Ấn
Độ giai đoạn 2019-2020 cho từng phân khúc trong
ngành Dệt May Ấn Độ, chú trọng mục tiêu tăng cường
sức cạnh tranh thông qua việc đảm bảo, nâng cấp
chất lượng sản phẩm cũng như đào tạo nguồn nhân
lực phù hợp.
Chính sách hỗ trợ này của Ấn Độ tập trung vào tất
cả các ngành như ngành lụa, ngành sản xuất đồ thủ
công, nâng cấp máy móc ngành dệt, xây dựng 65
khu công nghiệp công nghệ cao và hoàn chỉnh về dệt
may, chính sách hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật. Phạm vi
của chính sách hỗ trợ bao phủ rộng khắp và đa dạng
cho cả ngành lụa, ngành dệt thủ công truyền thống,
ngành gieo trồng bông, ngành len, ngành đay.
Bài: HỒNG HẠNH (Lược dịch theo Bộ Dệt may Ấn Độ)

NGÀNH LỤA
Đề án tích hợp phát triển ngành tơ
lụa: Ủy ban nội các về các vấn đề kinh
tế của Ấn Độ đã phê duyệt Đề án cấp
nhà nước có tên “Đề án tích hợp phát
triển ngành tơ lụa” trong ba năm từ
2017 - 2018 đến 2019 - 2020.
Đề án có bốn thành phần:
• Nghiên cứu & Phát triển (R & D), đào
tạo, chuyển giao công nghệ và sáng
kiến CNTT
• Tổ chức hạt giống và trung tâm
khuyến nông
• Điều phối và phát triển thị trường
cho các sản phẩm hạt giống, sợi và
tơ tằm.
• Hệ thống chứng nhận chất lượng
(QCS) bằng cách tạo ra một chuỗi các
cơ sở thử nghiệm tơ lụa, nâng cấp công
nghệ dựa trên trang trại và sau kén và
quảng bá thương hiệu xuất khẩu.
Quỹ dành cho phát triển ngành lụa
có trị giá 300 triệu USD. Chính phủ Ấn
Độ rất kỳ vọng quỹ này có thể nâng
sản lượng lụa nước này từ mức 30,3
ngàn tấn năm 2016 - 2017 lên 38,5
ngàn tấn vào năm 2019 - 2020, thông
qua các phương thức:
- Sản xuất lụa bivoltine trong nội địa với
sản lượng 8,5 ngàn tấn vào năm 2020.

Nguồn ảnh: thenewsminute.com
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- Tập trung vào các hoạt động nghiên
cứu và phát triển để tăng năng suất
từ mức 100kg/ha gieo trồng hiện tại
lên 111kg/ha đến năm 2020.

- Đầu tư thêm máy móc tự động hóa
và sản xuất nâng quy mô lớn đáp ứng
nhu cầu thị trường.
NGÀNH DỆT THỦ CÔNG TRUYỀN
THỐNG
Với ngành dệt thủ công truyền
thống, Ấn Độ có nhiều chương trình
hỗ trợ như:
- Các cụm công nghiệp nhỏ lẻ (BLC)
thuộc chương trình phát triển ngành
dệt thủ công truyền thống quốc gia
(NHDP) được phân bổ, hỗ trợ tài chính
trị giá 78 ngàn USD. Cụ thể, sẽ có gói
hỗ trợ 300 USD/cụm sản xuất nhỏ lẻ,
tập trung vào nâng cao kỹ năng lao
động, nghiên cứu và phát triển, thành
lập các trung tâm hỗ trợ chung.

- Đường dây nóng Bunkar Mitra: Một
đường dây trợ giúp miễn phí số:
18002089988 đã được thiết lập để
các thợ dệt thủ công truy vấn thông
tin dễ dàng. Tính đến 30/11/2018, có
khoảng 22 ngàn lượt truy vấn thông
tin liên quan đến nhiều vấn đề như
kỹ thuật, cung cấp nguyên liệu thô,
kiểm soát chất lượng, cơ sở tín dụng,
quyền truy cập vào các mối liên kết
thị trường đã được tiếp nhận và giải
đáp thông qua đường dây này.
- Ngoài ra một trung tâm cung cấp
dịch vụ CNTT chung và hỗ trợ quảng
cáo tiếp thị thông qua 21 đơn vị kinh
doanh thương mại điện tử cũng
được đặt ra.
NGÀNH DỆT HIỆN ĐẠI

- Chương trình dệt Mudra: Theo đề án
này, ngân hàng sẽ cung cấp các khoản
vay với lãi suất ưu đãi 6% dành cho các
thợ dệt thủ công. Hỗ trợ tiền ký quỹ lên
mức tối đa 140 USD/mỗi thợ dệt cùng
gói bảo lãnh tín dụng trong khoảng
thời gian 3 năm. Người dùng sẽ vay
tiền thông qua app Mudra và có thể
rút số tiền qua thẻ Rupay qua ATM.

Tháng 1/2017, Ấn Độ đưa ra một đề
án phát triển toàn diện cho ngành
dệt có tên “PowerTex”, với giá trị quỹ
hỗ trợ khoảng 70 triệu USD, tập trung
vào các vấn đề:

- Thương hiệu sản phẩm dệt thủ
công Ấn Độ: Đã có 1185 đơn đăng ký
với 122 nhóm sản phẩm để đạt danh
hiệu thương hiệu sản phẩm dệt thủ
công. Chính phủ cũng đặt ngày 7/8
hàng năm là ngày tôn vinh sản phẩm
dệt thủ công và định hướng Ấn Độ sẽ
sản xuất các sản phẩm dệt thủ công
với tôn chỉ ưu tiên chất lượng cao,
không có lỗi khiếm khuyết và không
ảnh hưởng đến môi trường.

- Dự án sản xuất dệt tập trung GWS
với 1034 dự án được thông qua với
kinh phí 12 triệu USD.

- Nâng cấp máy dệt: 197 ngàn máy
dệt đã được nâng cấp với kinh phí 35
triệu USD.

- Dự án sợi: 73 dự án sợi được thông
qua với kinh phí hỗ trợ 3,2 triệu USD.
- Còn lại là các dự án hỗ trợ về CNTT,
phát triển thị trường, quỹ dịch vụ
hiện đại hóa ngành dệt, quỹ hỗ trợ
vốn cho các doanh nghiệp về công

- Dự án xây dựng thêm 20 khu công
nghiệp dệt mới đã được Chính phủ
Ấn Độ thông qua trong 4 năm từ
2014 - 2018. 20 khu công nghiệp dệt
này sẽ nhận được mức đầu tư lên tới
950 triệu USD.
- Tính đến thời điểm hiện tại Ấn Độ có
21 khu công nghiệp dệt, trong đó có
5 khu đã hoàn thành xây dựng trong
4 năm từ 2014 - 2018.
Bên cạnh đó, Ấn Độ còn dành ngân
sách phân bổ thêm 2 quỹ cho phát
triển ngành dệt, cụ thể:
- Quỹ phát triển gia công tích hợp IPDS
cho giai đoạn 2017-2020: Trong vòng 4
năm từ 2013-2017 đã có 6 dự án được
thông qua, hỗ trợ cho 1400 doanh
nghiệp vừa và nhỏ; hỗ trợ cho các hoạt
động giúp doanh nghiệp giảm thiểu
sai sót trong quá trình sản xuất.
- Quỹ nâng cấp công nghệ TUFS:
Quỹ nâng cấp công nghệ TUFS được
phân bổ 2,4 triệu USD cho giai đoạn
2016 - 2022.
NGÀNH GIEO TRỒNG BÔNG
Quỹ cho phát triển hạt giống bông
MSP: Để đảm bảo thu nhập cho
nông dân trồng bông, Chính phủ ấn
định Giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) cho
hạt giống bông (kapas) mỗi năm. Giá
hỗ trợ tối thiểu (MSP) của bông cho
vụ mùa 2018-19 đã được tăng thêm
15,75 USD/ mỗi tạ so với năm ngoái.
Cotton Corporation của Ấn Độ (CCI)
là đơn vị thực hiện các hoạt động hỗ
trợ giá bông này. CCI thực hiện các
hoạt động trợ giá khi giá hạt giống
cotton giảm xuống dưới tỷ lệ giá MSP.
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NGÀNH LEN

cho giai đoạn 2014 - 2018.

Khoảng 5,8 triệu USD đã được giải
ngân cho ngành len theo đề án
Pashmina trong 4 năm, từ năm tài
khóa 2014/2015 cho đến 2017/2018.
Số tiền này để dành cho các hoạt động
cải thiện giống cừu, chi trả cho bảo
hiểm y tế, thuốc và bổ sung thức ăn
cho dê, xây dựng trang trại chăn nuôi,
cung cấp lều và nhà cho dân du mục,
tăng năng suất thu trên mỗi con dê..vv

Ngân quỹ này dùng cho các hoạt
động cung cấp hạ tầng giao thông,
xây dựng trung tâm nghiên cứu và
phát triển, tổ chức các hoạt động triển
lãm hàng kỹ thuật như Technotex.

NGÀNH ĐAY
Bộ Dệt May Ấn Độ đã đưa ra đề án
riêng biệt cho ngành Đay trong
khuôn khổ Đề án nghiên cứu và phát
triển công nghiệp dệt may, trong
khoảng thời gian 5 năm giai đoạn
2014/2015 đến 2018/2019 với chi phí
gần 21 triệu USD. Đề án có 3 phần:
Giai đoạn 1: Nghiên cứu và phát triển
trong ngành dệt và các ngành phụ trợ:
Giai đoạn 2: Xúc tiến hoạt động
nghiên cứu và phát triển ngành may,
Hỗ trợ các hoạt động chuyển giao
công nghệ ngành may.
Giai đoạn 3: Phổ biến kiến thức và
thúc đẩy các sáng kiến xanh thông
qua các hoạt động R&D.
Hỗ trợ tài chính: Đối với các hoạt động
Nghiên cứu ứng dụng trong khuôn khổ
3 giai đoạn trên, Đề án có điều khoản tài
trợ lên tới 70% tổng chi phí và kinh phí
còn lại sẽ được thực hiện bởi Cơ quan
thực hiện dự án tương ứng. Tương tự,
đối với nghiên cứu cơ bản, 100% kinh
phí sẽ được cung cấp theo Đề án.

Quỹ phát triển dệt may khu vực
Đông Bắc (NERTPS): Chương trình
này thúc đẩy phát triển ngành dệt
may ở khu vực Đông Bắc bằng cách
hỗ trợ cho các hoạt động xây dựng
cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực sản
xuất và hỗ trợ tiếp thị cho tất cả các
phân khúc của ngành dệt may. Đề án
dành chi phí 69,7 triệu USD trong giai
đoạn từ năm tài khóa 2017/2018 đến
năm tài khóa 2019/2020.
QUỸ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC
TIẾN THƯƠNG MẠI
Để tăng cường xuất khẩu hàng dệt
may bao gồm cả xuất khẩu sợi len,
tơ tằm và sợi xenlulo từ Ấn Độ, Chính
phủ đã tăng tỷ lệ hưởng hoàn thuế
cho doanh nghiệp xuất khẩu theo
Chương trình xuất khẩu hàng hóa
từ Ấn Độ (MEIS) từ 2% lên 4% cho
hàng may mặc, 5% đến 7% cho phụ
kiện dệt, hàng thủ công từ ngày
01/11/2017. Hoàn thuế theo MEIS
được chi trả theo tỷ lệ phần trăm (2,
3 hoặc 5%) trên giá trị FOB của hàng
xuất khẩu, bằng cách sử dụng bảng
phân bổ thuế MEIS. Mức hoàn thuế
này có thể được chuyển nhượng
hoặc doanh nghiệp có thể sử dụng
để thanh toán một số nghĩa vụ về
thuế bao gồm thuế hải quan, thuế
tiêu thụ đặc biệt, thuế dịch vụ…vv

1 triệu việc làm, tăng xuất khẩu thêm
31 tỷ USD, tăng đầu tư thêm 11 triệu
USD trong 3 năm cho giai đoạn 2016
đến 2019. Cho đến nay gói hỗ trợ này
đã tạo công ăn việc làm thêm cho 1,56
triệu lao động, tăng xuất khẩu thêm
800 triệu USD cũng như thu hút thêm
3,53 tỷ USD đầu tư vào ngành.
Chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu:
chủ yếu đề cập đến đa dạng hóa thị
trường, định vị Ấn Độ trong chuỗi giá
trị và thúc đẩy xuất khẩu hợp tác.
>>> Đa dạng hóa thị trường: 12 thị
trường mới được Ấn Độ xác định sẽ
đẩy mạnh xuất khẩu dệt may trong
thời gian tới: Việt Nam, Indonesia,
Hàn Quốc, Úc, Ai Cập, Thổ Nhĩ
Kỳ, Ả Rập Saudi, Nga, Brazil, Chile,
Columbia và Peru.
>>> Định vị Ấn Độ trong chuỗi giá
trị: Hợp tác chiến lược với Bangladesh
và Sri Lanka.
>>> Thúc đẩy hợp tác xuất khẩu:
Thu hút đầu tư vào các khu công
nghiệp dệt may; Xuất khẩu hàng may
mặc truyền thống theo sáng kiến G2G.
>>> Đa dạng hóa sản phẩm:
• Sử dụng vải Ấn Độ cho các đơn
hàng may xuất khẩu.
• Cung cấp túi đay cho các nhà bán lẻ
Quốc gia Mỹ Latinh (LAC)
• Tạo nền tảng kỹ thuật số cho các
quốc gia Latin (LAC)
>>> Đưa ra bộ quy chuẩn về Sứ
mệnh ngành Dệt May Quốc gia về
Chất lượng và Tuân thủ

Hỗ trợ khác: Ngoài ra Chính phủ Ấn
Độ còn thực hiện các biện pháp khác
để hỗ trợ ngành đay như các biện
pháp nông học cải tiến cách gieo hạt,
hỗ trợ trợ giá đay thông qua Tập đoàn
Đay Ấn Độ, hỗ trợ da dạng hóa ngành
đay dưới sự chủ trì của Ủy Ban Đay
Quốc gia và Viện thiết kế Quốc gia.

Hơn nữa, Chính phủ Ấn Độ cũng đã
tăng cường trợ cấp lãi suất cho tín
dụng trước và sau khi xuất khẩu đối với
ngành dệt may từ 3% đến 5% áp dụng
từ 2/11/2018. Đối với ngành lụa, Chính
phủ đã đưa ra chương trình Silk Scheme
Samagra để thúc đẩy các hoạt động
R&D và quảng bá hình ảnh thương hiệu
của lụa Ấn Độ trên toàn thế giới.

NGÀNH DỆT KỸ THUẬT

GÓI HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT

>>> Thành lập kho kiêm trung
tâm trưng bày tại Thượng Hải,
Moscow, Panama, Ả Rập Saudi.

Để thúc đẩy việc sử dụng hàng dệt
may kỹ thuật, Bộ Dệt May Ấn Độ đã
đưa ra ngân quỹ gần 60 triệu USD

Giai đoạn 2016-2019: Gói hỗ trợ đặc
biệt cho ngành dệt may với ngân sách
837 triệu USD, với mục tiêu tạo thêm

>>> Tăng cường xuất khẩu thông
qua nhà cung cấp thương mại
điện tử xuyên biên giới
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• Tăng cường cải thiện chất lượng và
cơ chế tuân thủ
• Phát triển hệ thống quản lý chất lượng

.

Bản tin hoạt động
Công đoàn Dệt May Việt Nam
trong 8/2019
Bài: VĨNH HỒNG

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN
NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN
NĂM 2019
Trong tháng 8 và 9/2019, Công đoàn
Dệt May Việt Nam tổ chức Chương
trình tập huấn nghiệp vụ công đoàn
năm 2019 tại 3 khu vực Bắc, Trung,
Nam với sự tham gia của 1.364 lượt
người đến từ 116 đơn vị trực thuộc.
Tham gia giảng dạy và trao đổi kinh
nghiệm là các giảng viên của Tổng
liên đoàn Lao động Việt Nam, trường
Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề
Công đoàn Hà Nội, các đồng chí
trong Thường trực CĐDMVN.
Nội dung chương trình tập huấn
năm nay gồm 4 chuyên đề: (1) Tài
chính công đoàn; (2) Hoạt động của
Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở;
(3) Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Quản lý đoàn viên công đoàn; (4)
Công tác Bảo hộ lao động - An toàn
vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

DÂNG HOA TƯỞNG NHỚ NHÂN
131 NĂM NGÀY SINH CỦA CHỦ
TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG
Sáng 20/8/2019, tại Bảo tàng Tôn
Đức Thắng, Công đoàn Dệt May Việt
Nam đã tổ chức dâng hoa tưởng nhớ
Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhân dịp kỷ
niệm 131 năm ngày sinh của Người
(20/8/1888 - 20/8/2019).
Là người đã có nhiều đóng góp vào
sự phát triển của phong trào công
nhân Việt Nam, một trong những cơ
sở quan trọng hình thành Đảng Cộng
sản Việt Nam và tạo nền tảng, định
hướng cho hoạt động Công đoàn
Việt Nam, cuộc đời và sự nghiệp cách
mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng
đã để lại cho giai cấp công nhân Việt
Nam những bài học kinh nghiệm quý
báu và có ý nghĩa to lớn.

TỔNG THƯ KÝ INDUSTRIALL
THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG
ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
Sáng 27/8/2019, đoàn đại biểu của
Công đoàn Công nghiệp và Sản xuất
toàn cầu (IndustriALL) do Tổng thư
ký Valter Sanchez dẫn đầu đã đến
thăm và làm việc với Công đoàn Dệt
May Việt Nam.
Tổng thư ký Valter Sanchez đánh giá
cao mức thu nhập và chế độ chăm
lo NLĐ của ngành Dệt May Việt Nam
so với các nước trong khu vực. Nói
về những công việc trong thời gian
tới, ông Valter Sanchez cho biết,

CÔNG ĐOÀN DỆT MAY VIỆT
NAM THĂM VÀ CÔNG TÁC TẠI
HÀN QUỐC
Thực hiện chương trình hợp tác giữa
Công đoàn Dệt May Việt Nam và
Công đoàn Dệt May Hàn Quốc, từ
ngày 26/8 đến 30/8/2019, đoàn cán
bộ Công đoàn Dệt May Việt Nam
gồm 5 đồng chí do đ/c Nguyễn Thị
Thủy – Phó Chủ tịch dẫn đầu đã đến
thăm và làm việc tại nước bạn.
Trong buổi tọa đàm chính thức giữa
2 bên, đại diện lãnh đạo Công đoàn
Hàn Quốc đã giới thiệu chung về tổ
chức, theo đó Công đoàn Dệt May
Hàn Quốc là công đoàn ngành trực
thuộc Tổng Công đoàn Hàn Quốc, có

TỔNG KẾT CUỘC THI TÌM HIỂU
TRUYỀN THỐNG NGÀNH DỆT
MAY VIỆT NAM
Trong tháng 8/2019, Công đoàn Dệt
May Việt Nam đã tiến hành tổng kết và
trao thưởng Cuộc thi Tìm hiểu truyền
thống ngành Dệt May Việt Nam.
Cuộc thi đã thu hút được 3.736 đoàn
viên, CNLĐ tham gia đến từ nhiều đơn
vị trong hệ thống, đặc biệt có những
đơn vị tham gia đông, bài thi đạt chất
lượng tốt như: Đại học Dệt May Hà

CÔNG ĐOÀN

IndustriALL sẽ triển khai 2 dự án để
nâng cao quyền lợi, thu nhập cho
NLĐ, đó là: Xây dựng mô hình thỏa
thuận khung toàn cầu đối với ngành
Dệt May và Yêu cầu các DN ký kết
TƯLĐTT với NLĐ, thuyết phục các
nhãn hàng trả giá công bằng, hỗ
trợ doanh nghiệp trong chăm lo
NLĐ. Với cả 2 dự án này, Công đoàn
Dệt May Việt Nam đều tham gia
các chương trình tập huấn của
IndustriALL, ông Valter Sanchez
cũng mong muốn rằng Công đoàn
Dệt May Việt Nam sẽ sớm trở thành
thành viên chính thức của tổ chức.

trụ sở tại 6 khu vực, 70 chi nhánh và
khoảng 15.000 đoàn viên.
Trong chuyến công tác này, đoàn cũng
đã đến thăm nhà máy dệt Youngdo
Velvet tại tỉnh Gumi, tham quan Hội
chợ Triển lãm Dệt may Quốc tế Preview
in Seoul 2019 tại Trung tâm triển lãm
COEX. Hội chợ gồm 711 gian hàng của
448 công ty đến từ 11 quốc gia tham
dự, trưng bày nhiều sản phẩm, công
nghệ tiên tiến ngành Sợi, Dệt, nguyên
phụ liệu cho ngành Dệt May.
Qua chuyến đi này, đoàn đã được tìm
hiểu và học hỏi được thêm nhiều kinh
nghiệm về hoạt động Công đoàn của
nước bạn, để từ đó vận dụng vào thực
tiễn được tốt hơn.

Nội, Tổng Công ty Nhà Bè; Tổng Công
ty CP Dệt May Nam Định, Tổng Công
ty Việt Thắng, Cao đẳng Dệt May Nam
Định, Tổng Công ty May 10 - CTCP,
Công ty CP Dệt May Huế, Tổng Công
ty Hòa Thọ....
Cụ thể, giải nhất thuộc về bạn Hoàng
Thị Như Phượng – Đại học CN Dệt
May Hà Nội, 02 giải nhì thuộc về bạn
Nguyễn Thị Ngọc Hằng – Tổng Công
ty Việt Thắng – CTCP và bạn Đinh Thị
Thảo – Tổng Công ty May 10 cùng 05
giải 3, 10 giải khuyến khích.
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CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN
KỸ NĂNG TỔNG HỢP
CHO CÔNG NHÂN
NGÀNH DỆT MAY ẤN ĐỘ
Dệt may là một
trong những
ngành công
nghiệp sớm phát
triển nhất và
đóng vai trò quan
trọng thứ 2 chỉ
sau nông nghiệp
với Ấn Độ. Để đáp
ứng khoảng cách
về kỹ năng trong
ngành, nằm trong
khuôn khổ Gói hỗ
trợ đặc biệt cho
hàng may mặc và
sản xuất, Chính
phủ Ấn Độ vừa
qua đã phê duyệt
kế hoạch đào tạo
cho cán bộ công
nhân ngành dệt
may với tên gọi
“Đề án nâng cao
năng lực trong
ngành dệt may”
(SCBTS).
Bài: AN AN
(Lược dịch theo Bộ dệt may Ấn Độ)
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còn lại làm việc trong các ngành sản
xuất dệt may truyền thống.

thứ ba bởi các cơ quan đánh giá được
RSA ủy quyền;

giá, sắp xếp, theo dõi…vv sẽ được
quản lý thông qua MIS.

Chương trình đào tạo cấp quốc
gia được thực hiện thông qua:

v. Xác minh ngẫu nhiên các trung tâm
đào tạo trong phạm vi chương trình;

- Các cơ quan chính phủ chuyên về
dệt may

vi. Các khóa học phù hợp với tiêu
chuẩn quốc gia;

Ứng dụng di động cho các bên liên
quan khác nhau như điều phối viên,
cơ quan kiểm tra, người thụ hưởng và
giải quyết khiếu nại cũng được thiết
lập và liên kết với các mô-đun của MIS.

- Các viện, trường, các tổ chức điều
hành bởi Bộ Dệt May và các bộ ban
ngành có liên quan, những cơ quan
có cơ sở vật chất đảm bảo dành cho
đào tạo.

vii. Cập nhập thông tin mới nhất về
Đề án được công bố trên trang web
của Bộ Dệt May;
viii. Xác lập đường dây nóng để tiếp
nhận mọi ý kiến phản hồi đóng góp
cho đề án;
ix. Ứng dụng di động cho các bên
liên quan khác nhau để giảm bớt cơ
chế giám sát và thực hiện;
x. Ưu tiên đào tạo cho các nhóm đối
tượng nhất định và 115 quận hành chính;
xi. Giải quyết khiếu nại công khai với
Cán bộ giải quyết khiếu nại được chỉ
định từ Bộ Dệt May;
xii. Ủy ban khiếu nại nội bộ được thành
lập theo Đạo luật quấy rối tình dục phụ
nữ tại nơi làm việc (Phòng ngừa, Cấm,
sửa chữa) năm 2013;
xiii. Tài trợ tài chính theo định mức
chung;

Đ

ề án bao phủ rộng
khắp cho toàn bộ
chuỗi giá trị của ngành
dệt may ngoại trừ
ngành sợi và dệt trong
khoảng thời gian ba năm từ năm tài
khóa 2017 - 2018 đến 2019 - 2020 với
tổng kinh phí khoảng 181 triệu USD.
Mục tiêu lớn nhất của “Đề án nâng
cao năng lực trong ngành dệt may”
(SCBTS) hay còn gọi là Đề án Samarth
là đào tạo kỹ năng cho các thanh
niên trẻ, đảm bảo những lao động
này có việc làm bền vững trong lĩnh
vực dệt may, bao trùm toàn bộ chuỗi
giá trị của hàng may mặc, không bao
gồm kéo sợi và dệt. Mục tiêu chính
có thể kể đến:

xiv. Xây dựng thương hiệu phổ biến
theo hướng dẫn từ các cơ quan có
liên quan;
- Cung cấp các chương trình đào tạo kỹ
năng phù hợp theo khung tiêu chuẩn
quốc gia (NSQF) với định hướng theo
nhu cầu thực tế doanh nghiệp.

- Những tổ chức chuyên về đào tạo
uy tín/các cơ quan NGOs, các trung
tâm, công ty hoạt động trong lĩnh
vực dệt may.

xv. Đối với đối tượng tự lập nghiệp (ví
dụ thợ thủ công), cung cấp tín dụng
ưu đãi theo quy định chương trình
MUDRA.

- Thúc đẩy nâng cao kỹ năng cho
công nhân trong các lĩnh vực sản
xuất dệt may truyền thống như thủ
công mỹ nghệ, nghề trồng trọt và
sản xuất đay.

Đề án có các quy tắc chung, vắn
tắt như sau:

Hệ thống thông tin quản lý và
giám sát (MIS)

i. Xây dựng hệ thống chấm công sinh
trắc học với tỷ lệ tham gia tối thiểu 80%;

Một hệ thống thông tin quản lý
dựa trên website tập trung (MIS)
đã được đưa ra để giám sát và
thực hiện chương trình trên. MIS sẽ
hoạt động như một nền tảng tích
hợp để đăng ký và trao quyền cho
các Cơ quan thực hiện. Tất cả các
khía cạnh liên quan đến quản lý và
thực hiện chương trình như gửi ý
kiến đề xuất, giải ngân, tuyển sinh
ứng viên, xác minh thực tế, đánh

- Cung cấp sinh kế bền vững bằng tiền
lương hoặc khuyến khích lao động tự
làm chủ/tự kiếm kế sinh nhai.
Đề án đặt mục tiêu đào tạo cho 1
triệu lao động, trong đó 900 ngàn
lao động làm việc trong các doanh
nghiệp sản xuất hiện đại, 100 ngàn

ii. Các giảng viên có chứng nhận Đào
tạo Giảng viên (ToT) bởi RSA / SSCs;
iii. Ghi hình camera quan sát cho toàn
bộ chương trình đào tạo cũng như
quá trình đánh giá sau đó;
iv. Đánh giá và chứng nhận của bên

Vừa qua, vào T5/2018, Bộ trưởng Dệt
may Ấn Độ, bà Smriti Zubin Irani, đã
chủ trì một cuộc họp tại New Delhi
để tham vấn và hướng dẫn thực hiện
với các bên liên quan về chương
trình Samarth.
Mối quan tâm của các bên liên quan
và những thách thức mà họ phải đối
mặt trong quá trình thực hiện kế hoạch
trước đó đã được thảo luận trong cuộc
họp. Phản hồi từ các bên liên quan về
cách thức triển khai chương trình có
thể đóng góp và mang lại lợi ích tối
đa nhất cho ngành dệt may cũng như
thúc đẩy phát triển đào tạo kỹ năng cho
công nhân Ấn Độ.
Các hướng dẫn thực thi chương trình
này đã được phát hành vào ngày
23/4/2018. Đề án đã được Ủy ban Nội
các về các vấn đề kinh tế của Ấn Độ
phê duyệt vào 20/12/2017 với kinh
phí 181 triệu USD.
Ngoài đề án Samarth nói trên, Ấn Độ
còn đưa ra Chương trình phát triển
kỹ năng tích hợp (ISDS) được Bộ Dệt
may giới thiệu là một chương trình
thí điểm trong hai năm cuối của Kế
hoạch 5 năm lần thứ XI (FYP) với kinh
phí là 38 triệu USD. Chương trình
ISDS giúp rút ngắn khoảng cách về
nhân lực lành nghề trong ngành dệt
may thông qua các chương trình đào
tạo theo định hướng ngành. Chương
trình này phần lớn phù hợp với các
tiêu chuẩn chung của Bộ Phát triển
Kỹ năng & Khởi nghiệp.
Hiện tại, ngành dệt may Ấn Độ sử
dụng hơn 45 triệu lao động, với yêu
cầu bổ sung thêm khoảng 17 triệu
lao động vào năm 2022, do đó với
sự phát triển nhanh của ngành,
cùng nhu cầu đào tạo lớn, trong các
năm qua Ấn Độ khá chú trọng vào
việc đào tạo kỹ năng và trang bị kiến
thức cho công nhân trong ngành
dệt may

.
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MINDSET TRANSFORMATION
–

CHƯƠNG TRÌNH THAY ĐỔI TƯ DUY CHO TÂN SINH VIÊN
Tổ chức các lớp học về kỹ năng mềm cho sinh viên nhằm giúp
sinh viên trang bị các kỹ năng cần thiết như kỹ năng giao tiếp, kỹ
năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lập kế hoạch là
những nội dung đào tạo được nhiều trường trú trọng và quan tâm.

Chương trình MT được thiết kế nhằm
mang lại sự thay đổi một cách tích
cực và lâu dài cho cuộc sống của
người học. Chính sự thay đổi này
tạo cho người học một nguồn năng
lượng hoàn toàn mới để có thể tập
trung hành động một cách hiệu quả
vào những điều quan trọng với con
người trong cuộc đời.

Tân Sinh viên khóa 45 chụp ảnh lưu niệm trong khóa học MT – LBC19

Đ

ể các chương trình
đào tạo kỹ năng mềm
mang lại hiệu quả cao
và được nhiều sinh
viên mong chờ, từ năm
2014 bên cạnh việc đào tạo các kỹ
năng mềm cơ bản như kỹ năng giao
tiếp, đặt mục tiêu, làm việc nhóm,…
Trường Cao đẳng nghề Long Biên
(LBC) đã tổ chức một chương trình
đào tạo kỹ năng mềm đặc biệt nhằm
thay đổi tư duy trong sinh viên,
chương trình đào tạo có tên “Mindset
Transformation (MT)”. Đến nay, nhà
trường đã tổ chức được 19 khóa học
MT với sự tham gia của gần 2500 học
viên là các em sinh viên LBC và học
sinh là con em của cán bộ công nhân
viên của Tổng công ty May 10.
52 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

Ban giám hiệu chụp ảnh lưu niệm cùng tân sinh viên

Khóa học MT cho các tân sinh
viên khóa 45 được tổ chức từ ngày
19/08/2019 đến ngày 20/08/2019.
Với những nội dung chủ yếu: khám
phá bản thân; làm chủ cảm xúc; tìm
hiểu thói quen tư duy; quy luật của
cuộc sống, kết hợp với phương pháp
giảng dạy hiện đại: học trải nghiệm
qua các trò chơi; làm việc nhóm…
chương trình đã đem lại cho sinh viên
ấn tượng mạnh mẽ.
Hầu hết các em sinh viên sau khi
hoàn thành khóa học đều chia sẻ về
những giá trị mà chương trình mang
lại: cải thiện các mối quan hệ với gia
đình và bạn bè; nâng cao năng lực
bản thân; thay đổi thói quen tư duy
và nhận thức; ghi nhận các giá trị của
bản thân; xác lập được ý nghĩa của
cuộc sống; tạo nền tảng cho suy nghĩ
và hành động đột phá.
Chia sẻ cảm xúc của mình trong khóa
học, em Nguyễn Thành Công sinh
viên lớp T45TB cho biết: “Em thấy rất
vui và hạnh phúc vì được tham dự
khóa học MT này. Đây là lần đầu tiên
em được tham dự một lớp học như

Sinh viên Hà Thị Thu Hiền chia sẻ bài tập “Sinh nghiệm và trọn vẹn”

vậy, khóa học đã giúp em tìm hiểu và
khám phá chính bản thân mình để
em có thêm nguồn năng lượng mới,
tư duy mới tích cực hơn. Em thấy
mình rất may mắn vì được tham dự
chương trình này. Đây là một chương
trình rất có giá trị với em”.
Thông qua lớp học MT, nhiều sinh
viên đã bày tỏ được lòng biết ơn và
tình cảm với bố mẹ mình. Em Hà Thị

Thu Hiền sinh viên lớp C45MA hạnh
phúc chia sẻ: “Trước kia, em đã từng
là một người con chưa ngoan, bố mẹ
rất khổ tâm vì em. Em chưa một lần
biết nói lời cảm ơn và xin lỗi bố mẹ
của mình. Nhờ lớp học MT này, em đã
nói được lời xin lỗi và biết ơn bố mẹ
em. Bố mẹ em đã rất vui và yên tâm vì
em đã thay đổi. Em cảm ơn các thầy
cô đã cho em cơ hội để hiểu sâu sắc
về đạo làm con và nói được những lời
yêu thương từ đáy lòng mình.”
Khóa học MT cho các em tân sinh viên
khóa 45 đã khép lại nhưng những
thông điệp, những giá trị và tinh thần
MT vẫn còn đọng mãi. Một nguồn
năng lượng mới đang dâng trào và
chảy trong mỗi sinh viên LBC. Nguồn
năng lượng đó sẽ tạo nên một sức
mạnh đột phá ở mỗi sinh viên LBC,
giúp các em có thể biến mọi ước mơ
của mình thành hiện thực.
Trên hành trình tiếp nối, lan tỏa
những giá trị tốt đẹp của Khóa học
MT, trường Cao đẳng nghề Long Biên
sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những
gì đã làm được, không ngừng đổi mới
để mang lại những giá trị tốt đẹp cho
sinh viên LBC khi tham dự chương
trình này

.
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Khuôn viên trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Sinh viên ngành Công nghệ May đang thực hiện cắt mẫu

Nhu cầu nhân lực
trình độ Đại học ở
các ngành Sợi Dệt,
Công nghệ May và
Quản lý công nghiệp
đang trở nên cấp
thiết. Và chính lúc
này, Trường Đại học
Công nghiệp Dệt
May Hà Nội sẽ cho
ra mắt thị trường
lao động sản phẩm
đào tạo mới.

SẮP RA MẮT
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
SẢN PHẨM ĐÀO TẠO MỚI
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hững năm qua, Dệt May
là ngành kinh tế xuất
khẩu chủ lực của nước
ta, nhiều năm liền duy
trì đà tăng trưởng cao,
năm 2017 kim ngạch xuất khẩu đạt
31 tỷ USD, năm 2018 đạt 36,4 tỷ USD,
dự kiến kim ngạch xuất khẩu năm
2019 trên 40 tỷ USD và tiếp tục tăng
trưởng tốt trong giai đoạn tới.

Quan điểm: “Chất lượng làm nên
thương hiệu” nên ngay từ đầu, Trường
đã đặc biệt quan tâm đến chương
trình đào tạo, lựa chọn đội ngũ giảng
viên, cơ sở vật chất, môi trường học
tập, sinh hoạt cho sinh viên.

trực tiếp theo từng vị trí việc làm.
Điều này giúp sinh viên làm quen với
môi trường nghề nghiệp theo tiêu
chuẩn quốc tế và tiếp cận được ngay
tốc độ sản xuất của doanh nghiệp
ngay khi ra trường.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO
ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG, XUẤT
PHÁT TỪ NHU CẦU DOANH NGHIỆP

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
GIẢNG DẠY

Để phát triển bền vững, gia tăng giá
trị sản phẩm, các doanh nghiệp dệt
may đã thay đổi chiến lược, thay đổi
phương thức sản xuất, chủ động từ
khâu thiết kế, chuẩn bị nguyên phụ
liệu, sản xuất và bán hàng… Do vậy,
nhu cầu nhân lực ở trình độ Đại học ở
các ngành Sợi Dệt, Công nghệ May và
Quản lý công nghiệp trở nên cấp thiết.

Chương trình đào tạo được phát triển
bởi tập thể giảng viên trường Đại học
Công nghiệp Dệt May Hà Nội và các
chuyên gia nhiều kinh nghiệm từ doanh
nghiệp dệt may, có tham khảo, kế
thừa chương trình tiên tiến của một
số trường đại học trong nước và các
nước trong khu vực như: Pakistan,
Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia…

Là trường Đại học chuyên đào tạo
trong lĩnh vực Dệt May, với 52 năm
xây dựng và trưởng thành, Trường
Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội
đã cung cấp hàng vạn kỹ thuật viên,
cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật
lành nghề cho ngành Dệt May, được
xã hội, doanh nghiệp và người học
đánh giá cao. Điều này được thể hiện
rõ qua kết quả khảo sát cựu sinh viên
trình độ cao đẳng sau tốt nghiệp. Kết
quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp sau
2 tháng vào năm 2018 với trên 80% có
việc làm đúng ngành, mức thu nhập
bình quân 6.000.000 đồng/tháng, với
trên 50% làm ở vị trí quản lý tổ sản
xuất và phòng kỹ thuật. Sau 12 tháng
và 24 tháng tốt nghiệp, kết quả khảo
sát năm 2019 cho thấy: tỷ lệ có việc
làm đúng ngành trên 96%, trong
đó 72% làm ở vị trí quản lý, phòng
kỹ thuật và tự khởi nghiệp, mức thu
nhập bình quân là 7.900.000 đồng/
tháng (sau 12 tháng tốt nghiệp) và
9.200.000 đồng/tháng (sau 24 tháng
tốt nghiệp).

Chương trình đào tạo ngành Công
nghệ May, Công nghệ Sợi Dệt với
các học phần cơ sở ngành và chuyên
ngành chiếm gần 80% thời lượng; thời
gian học thực hành, thực tập chiếm
trên 60% thời lượng. Nội dung các học
phần gắn liền với vị trí việc làm của
nghề nghiệp tại doanh nghiệp.

Với kinh nghiệm và nền tảng đào tạo
trong lĩnh vực dệt may, năm 2016, Nhà
trường phát triển chương trình đào
tạo Đại học các ngành Công nghệ
may, Công nghệ Sợi Dệt và Quản lý
công nghiệp. 500 sinh viên được lựa
chọn đào tạo trong số hơn 3000 thí
sinh đăng ký xét tuyển vào trường.

Chương trình đào tạo ngành Quản
lý công nghiệp theo hướng chuyên
ngành dệt may. Ngoài kiến thức về
lĩnh vực Quản lý công nghiệp chung
như: tổ chức lao động, tiền lương;
công nghệ và thiết bị; đàm phán mua
hoặc bán hàng; quản lý hàng tồn kho;
quản lý chuỗi cung ứng; lập kế hoạch
và điều độ sản xuất; triển khai sản xuất;
cải tiến nhằm tối ưu hoá hoạt động
của nhà máy; quản lý chất lượng sản
phẩm; quản lý tài chính, vv..., chương
trình còn có các môn chuyên sâu
trong lĩnh vực Dệt May như: Quản lý
bảo trì thiết bị dệt may; Nghiệp vụ
xuất nhập khẩu hàng dệt may; Quản
trị chuỗi cung ứng ngành Dệt May;
Merchandiser trong doanh nghiệp
dệt may... Đây chính là yếu tố tạo nên
sự khác biệt của chương trình đào
tạo ngành Quản lý công nghiệp của
Trường với các cơ sở đào tạo khác.
Ngay từ năm thứ hai sinh viên được
tiếp cận thực tế, thực tập tại doanh
nghiệp tiên tiến của ngành, làm việc

Tham gia giảng dạy Đại học khóa I
là những giảng viên được lựa chọn
với trình độ từ Thạc sĩ trở lên, có trình
độ chuyên môn tốt, có kinh nghiệm
và được trải nghiệm qua thực tế sản
xuất tối thiểu là một năm.
Nội dung các bài giảng được xây dựng
từ nền tảng nguyên lý cơ bản gắn với
từng ngành học và hệ thống bài tập
vận dụng, các tình huống phải xử lý từ
thực tiễn sản xuất kinh doanh, giúp sinh
viên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng và
không bỡ ngỡ khi vào thực tiễn.
Với phương pháp đào tạo lấy người
học là trung tâm, trong quá trình
học sinh viên được phát huy tính tự
học, người thầy đóng vai trò định
hướng, hướng dẫn, gợi mở. Các hình
thức tổ chức dạy học như hoạt động
nhóm, bài tập lớn, nghiên cứu theo
các chủ đề chuyên môn, làm báo cáo
và trình bày trên PowerPoint,vv… là
các phương pháp giảng dạy thường
được sử dụng. Sự đa dạng trong
phương pháp giảng dạy giúp sinh
viên không cảm thấy chán nản, bị
động và cũng là cách thức để rèn kỹ
năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
và kỹ năng thuyết trình.
Song song với việc học lý thuyết,
Trường đặc biệt quan tâm, rèn luyện
kỹ năng thực hành thông qua các bài
thực hành trên lớp, thực tế, thực tập
tại doanh nghiệp. Điều này giúp sinh
viên gắn kết lý thuyết với thực tế sản
xuất, đồng thời tích lũy được một số
kinh nghiệm nghề nghiệp nhất định.
Với sự phát triển của khoa học công
nghệ trong giáo dục, Trường đã sử
dụng phương pháp giảng dạy trực
tuyến thông qua các bài giảng E-learning.
Chỉ cần một chiếc điện thoại thông
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THỜI TRANG & CUỘC SỐNG

SÁCH
CỦA THÁNG

- Ngành Công nghệ Sợi Dệt
+ Hướng dẫn, kiểm soát trên các dây
chuyền sản xuất sợi, dệt vải;
+ Quản lý hệ thống điều không thông
gió, các phòng thí nghiệm chuyên
ngành sợi, dệt;
+ Phụ trách gian máy, nhóm trưởng,
trưởng ca;
+ Nghiên cứu viên tại các viện nghiên
cứu chuyên ngành;
Giờ thực hành Tin học ứng dụng chuyên ngành

minh hoặc có máy tính sinh viên có thể
học tập được mọi lúc, mọi nơi.
MÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO
Học luôn gắn với hành nên sinh viên
được đào tạo theo đúng môi trường
doanh nghiệp ngay từ trong quá
trình học tập. Sinh viên ngành Công
nghệ May được thực hành ngay trên
các sản phẩm của khách hàng từ thị
trường nội địa đến sản phẩm xuất
khẩu. Sinh viên ngành Công nghệ Sợi
Dệt thực hành trên các dây chuyền
hiện đại tại các nhà máy sợi, dệt trong
và ngoài Vinatex. Sinh viên ngành
Quản lý công nghiệp được thực tập
tại các vị trí quản lý sản xuất và quản
lý đơn hàng.
Nhà trường có các trang thiết bị
dùng cho giảng dạy và học tập
ngang tầm doanh nghiệp. Các
phòng học lý thuyết được trang bị
đầy đủ máy chiếu, ti vi, các phần
mềm chuyên ngành, phòng thực
hành may được trang bị đầy đủ các
thiết bị máy may 1 kim, 2 kim và
thiết bị chuyên dùng điện tử phục
vụ thực hành trên các loại sản phẩm
nhận từ khách hàng.
Đặc biệt, Nhà trường có Trung tâm
sản xuất dịch vụ quy mô 500 lao
động chuyên sản xuất sản phẩm
xuất khẩu sang các thị trường EU,
Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ... Đây
là môi trường lý tưởng để sinh viên
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các ngành thực hành, thực tập nghề
nghiệp, áp dụng những kiến thức, kỹ
năng được trang bị vào thực tế. Được
trải nghiệm cuộc sống nghề nghiệp
trong môi trường doanh nghiệp
ngay trong quá trình học giúp sinh
viên nâng cao ý thức, tính kỷ luật và
hòa nhập với thực tiễn sản xuất. Bên
cạnh đó, các em còn có cơ hội làm
thêm để trang trải cuộc sống.
VỊ TRÍ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI HỌC
SAU KHI TỐT NGHIỆP
- Ngành Công nghệ May

+ Làm việc tại các công ty thương
mại kinh doanh sản phẩm sợi, vải; Kỹ
thuật viên thí nghiệm vật liệu tại các
doanh nghiệp may.
- Ngành Quản lý Công nghiệp
+ Quản lý công nghệ, thiết bị dệt may;
+ Quản lý đơn hàng (Merchandiser);
+ Quản lý kế hoạch sản xuất dệt may;

* Kiểm tra chất lượng nguyên phụ
liệu, cắt, may, hoàn thiện sản phẩm
trong sản xuất may công nghiệp;
* Chuyền trưởng, trưởng ca tại các
doanh nghiệp may trong nước và các
hãng may nước ngoài.
+ Có thể đảm nhiệm các vị trí: Nhân
viên Lean, QC, quản lý điều hành tổ
sản xuất; theo dõi đơn hàng.

Cuốn sách gồm 6 chương, cho phép
người đọc tìm hiểu những khái niệm
cơ bản nhất về địa chính trị, kiến
trúc địa chính trị, sự nhận dạng bản
sắc, các biểu đồ và môn địa chính
trị cũng như môn địa chính trị đại
chúng dành cho mọi người. Trang bị
tư duy giữa địa chính trị - địa kinh tế,
sự đan xen giữa chính trị, kinh tế và
ảnh hưởng tới các dự báo của kinh
tế toàn cầu. Thuật ngữ kiến trúc địa
chính trị (Geopolitical Architecture)
để mô tả những phương pháp theo
đó các nhà nước và tổ chức phi nhà
nước tiếp cận, quản lý, điều chỉnh
sự giao nhau của những lãnh thổ và
dòng chảy; làm thế để thiết lập các
đường biên giới giữa bên trong/bên
ngoài; công dân/ngoại kiều; nội địa/
ngoại quốc.

+ Quản lý xuất nhập khẩu;
+ Quản lý nhân sự;
+ Quản lý sản xuất trong nhà máy dệt
may;

+ Đảm nhận được các vị trí:
* Thiết kế mẫu rập, giác sơ đồ, soạn
thảo tài liệu kỹ thuật, xây dựng định
mức nguyên phụ liệu, bảng màu,
thiết kế dây chuyền may, may mẫu,
rải chuyền, cân bằng chuyền, thiết kế
mặt bằng nhà máy may công nghiệp,
cải tiến thao tác, cải tiến công nghệ,
thiết kế và chế tạo, bảo dưỡng;

Tên sách: Địa chính trị
Tên nguyên bản: Geopolitics – Very
short introduction
Tác giả: Klaus Dodds (Klaus Dodds là
Giáo sư về Địa chính trị tại Royal Hollway, Đại học Tổng hợp London)

+ Tự tổ chức kinh doanh và điều
hành doanh nghiệp, đặc biệt trong
lĩnh vực dệt may.
“CHẤT LƯỢNG TẠI NGUỒN”
Chuẩn bị chu đáo và cách tiếp cận đào
tạo đúng nhu cầu doanh nghiệp, cùng
với sự tạo điều kiện và đồng hành của
các doanh nghiệp dệt may trong quá
trình đào tạo, Trường Đại học Công
nghiệp Dệt May Hà Nội tin tưởng vào
chất lượng đào tạo của sinh viên Đại
học khóa I. Với những kiến thức, kỹ
năng được rèn luyện và môi trường
đào tạo chuẩn mực, sinh viên Đại học
khóa I sẽ tự tin bước vào thị trường lao
động ngành dệt may, khằng định chất
lượng và thương hiệu của trường đào
tạo chuyên ngành dệt may trên 50
năm kinh nghiệm

Tên sách: Công nghệ đo lường và
kiểm soát chất lượng dệt may
Tên nguyên bản: Textile Measuring
Technology and quality control Nhà xuất bản Đông Hoa – Đài Loan
xuất bản

Là cuốn sách mang tính cẩm nang
hướng dẫn cho cán bộ quản lý ngành
Sợi theo hướng hiện đại, tích hợp dữ
liệu, phân tích dữ liệu, giải pháp quản
trị trên cơ sở các tiến bộ của kỹ thuật
số và dữ liệu lớn. Cuốn sách gồm 6
chương, trang bị hệ thống kiến thức
từ khái niệm về quản lý chất lượng
ngành Sợi – Dệt; chất lượng bông –
xơ; chất lượng sợi, sợi ống thô; đặc
biệt là kiểm tra chất lượng sợi theo
thời gian thực (online monitoring);
các phương pháp thống kê.

Trong Tạp chí số
tháng này, chúng tôi
xin được giới thiệu đến
bạn đọc 02 quyển sách
được viết review bởi
ông Lê Tiến Trường –
TGĐ Vinatex. Đây là
02 trong nhiều cuốn
sách ông đã đọc trong
tháng. Đọc sách (kể
cả sách điện tử) vẫn
là cách để thu nhận
tri thức và cảm nhận
cái đẹp một cách
mạnh mẽ và sâu sắc
hơn hẳn các hình thức
nghe nhìn khác. Một
cuốn sách hay khiến
bạn thấy thích thú,
mang lại cho bạn cảm
giác sảng khoái bởi tri
thức hoặc vẻ đẹp của
nó. Vậy thì hãy lắng
nghe và trân trọng
cảm giác của mình.

.
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Từng học tại ngôi
trường hàng đầu của
tỉnh Thái Nguyên với
điểm tốt nghiệp ở mức
tốt. Tuy nhiên, Phan
Việt Anh – Sinh viên lớp
ĐHM6- K1 lại lựa chọn
trường Đại học Công
nghiệp Dệt May Hà
Nội (HTU) để thực hiện
giấc mơ của mình. Với
Việt Anh, được gia đình
hậu thuẫn không phải
chỉ là “nền móng” giúp
em có thể thực hiện
ước mơ, mà em nhận
ra được tương lai của
công việc sau này trong
ngành Dệt May.
Bài & Ảnh: QUANG NAM

BẢNG THÀNH TÍCH… “KHỦNG”

GƯƠNG MẶT
“VÀNG”
CỦA ĐH CÔNG NGHIỆP
DỆT MAY HÀ NỘI
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ừng theo học tại trường
THPT Chu Văn An (Thái
Nguyên), ngôi trường có
bề dày thành tích đứng
thứ nhì của tỉnh, chỉ xếp
sau THPT chuyên Thái Nguyên, Việt
Anh từng mơ ước sau này trở thành
Kỹ sư Cơ khí. Một chàng trai từng
có ước mơ theo ngành cơ khí lại
có thay đổi 180 độ sang học Công
nghệ May tại HTU khiến nhiều bạn
bè không khỏi bất ngờ. Việt Anh
tâm sự, em rất thích theo học ngành
cơ khí, nhưng được một người bác
đang công tác trong một DN FDI lớn
của ngành Dệt May tư vấn về tiềm
năng của ngành sau này, cũng một
phần được ba mẹ động viên, nên
sau kỳ thi THPT Quốc gia, Việt Anh
đã có những đắn đo giữa trường Đại
học Công nghiệp Dệt May Hà Nội và
Đại học Công nghiệp Hà Nội. Nhưng
khi tìm hiểu kỹ hơn về bề dày, cũng

như chương trình đào tạo của 02
trường, em đã quyết định đăng ký
vào HTU để trở thành sinh viên Đại
học khóa đầu tiên của HTU với số điểm
thi khối A năm đó đạt 21,5 điểm.
Được biết, trong suốt quá trình học
Việt Anh đã sở hữu “bảng vàng”
thành tích, từng có những công
trình nghiên cứu khoa học từ những
năm học THCS. Việt Anh kể, năm lớp 9
em từng cùng thầy giáo dạy bộ môn
Sinh – Hoá thực hiện nghiên cứu về
chất lượng nước rễ cây bèo tây và
được đánh giá rất cao. Cũng từ nền
tảng đó, lên học THPT em tiếp tục
nghiên cứu và thực hiện đề tài cách
âm cho các công trình, nhà hàng từ
chất liệu xốp được đặt vào giữa 2 bức
tường. Theo Việt Anh, đây là một chất
liệu tương đối dễ tìm với giá thành rẻ.
Năm đó, đề tài khoa học của Việt Anh
đã đạt giải Nhì kỳ thi kiến thức liên
môn Quốc gia.
Cũng trong 12 năm học, Việt Anh
luôn nằm trong “top” học sinh khá
giỏi của lớp, của trường. Những
tưởng với nền móng ấy, Việt Anh sẽ
lựa chọn những ngôi trường nằm
“top” đầu của cả nước để theo học,
nhưng em lại lựa chọn ngành Công
nghệ May theo tư vấn của gia đình,
gạt bỏ lại những hoài bão của tuổi
trẻ, lựa chọn theo “lý trí” từ chính sự
động viên, khích lệ của gia đình. Với
gia đình em, ngành Dệt May còn rất
nhiều vùng đất để cho em khai phá.
3 năm theo học tại HTU, Việt Anh
luôn là gương mặt xuất sắc của
trường, năm nào em cũng là sinh
viên xuất sắc, và luôn nằm trong
nhóm những sinh viên đạt học bổng
của trường. Ngay năm đầu Đại học,
Việt Anh đã đạt học bổng loại Khá, và
nâng thành tích ấy lên loại Giỏi vào
năm thứ 2. Thậm chí, bận học là thế,
Việt Anh vẫn tích cực tham gia các kỳ
thi Olympic do Nhà trường tổ chức.
Giải Nhì môn Tin học đại cương, Giải
Nhất môn Thiết kế trang phục… là
những thành tích “đáng nể” mà Việt
Anh đang sở hữu.
Có chỗ dựa từ gia đình, nhưng Việt
Anh lại không ỷ lại. Em luôn ý thức
được công việc của mình sau này và

có định hướng rõ ràng trong những
năm học Đại học. Với nhiều sinh viên,
hầu hết đều đợi gia đình chu cấp hay
lựa chọn thuê phòng trọ để ở. Nhưng
với tính cách cần kiệm của mình, Việt
Anh lại lựa chọn ký túc xá của trường
để ở cùng bạn, với mức giá chỉ có 3
triệu/phòng/kỳ. Nếu chia theo đầu
người trong phòng với khoảng 6
sinh viên, mỗi người chỉ mất hơn
500 nghìn đồng tiền trọ cho 1 kỳ học.
Việt Anh nói, việc ở ký túc xá an ninh
vừa tốt, giá thành lại rẻ, mà em có thể
cùng bạn bè ôn lại kiến thức, làm bài
tập nhóm, hay thực hành cho các
môn học.
GIẤC MƠ MANG TÊN
“MERCHANDISER”
Trong thời gian học, Việt Anh cùng các
bạn đều được Nhà trường bố trí thực
hành tại Trung tâm sản xuất dịch vụ
của trường để “học luôn luôn đi cùng
với hành” các môn học như: thiết kế
mẫu, giác sơ đồ, thậm chí là công việc
của một CN may… Việt Anh thổ lộ:
“Trong quá trình học, chương trình
đào tạo của trường em thấy khá ổn.
Ngoài học lý thuyết, chúng em còn
được đi thực hành, thực tập tại Trung
tâm sản xuất dịch vụ của trường để
rèn luyện thêm chuyên môn nghiệp
vụ, nhờ đó giúp em vững vàng hơn
trong quá trình học, cũng như không
“nao núng” khi ra trường và biết được
giấc mơ của mình bắt đầu từ đâu và
sẽ thực hiện nó như nào”.
Vừa “học” vừa “hành”, những ngày
hè được về bên gia đình, Việt Anh
lại chẳng nghỉ ngơi như những bạn
khác. Em đăng ký làm thêm tại một
số DN lớn trong ngành Dệt May đóng
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như
May Chiến Thắng, TNG để có thêm
kinh nghiệm. Thậm chí em không
ngại trở thành một CN may thời vụ,
chỉ để tích luỹ thêm kiến thức, kinh
nghiệm từ thực tiễn.
Tôi hỏi em, nhiều người cho rằng,
Công nghệ May chỉ phù hợp với
những bạn nữ, liệu rằng em có gặp
khó khăn, trở ngại gì hay không? Em
cười lớn và nói: “Em thấy mình không
gặp bất cứ trở ngại gì. Còn nếu nghĩ
rằng Công nghệ May chỉ phù hợp với

các bạn nữ thì anh cũng giống như
em những ngày đầu và nhiều người
chưa hiểu rõ. Ngành May thực sự rất
rộng và được chia ra nhiều vị trí việc
làm, có rất nhiều lĩnh vực trong ngành
May mà phụ nữ thường không có lợi
thế của nam giới như QA, QC, quản
lý sản xuất, khai thác các phần mềm
chuyên ngành, nghiên cứu cải tiến
cữ, gá, dưỡng… Những công việc
này nam giới thường phù hợp hơn
vì tính chất công việc, cũng như phải
thường xuyên di chuyển”. Tôi hỏi em,
dự định sau khi ra trường sẽ làm công
việc gì để có thể phát huy kiến thức,
chuyên môn trong 4 năm học Đại
học? Chẳng mảy may suy nghĩ, Việt
Anh liền trả lời: “Em thích nhất là được
trở thành Merchandiser hoặc nghiên
cứu về mảng kỹ thuật công nghệ.”
Ánh mắt tự tin, giọng nói mạch lạc,
dứt khoát, Việt Anh cho biết, để thực
hiện giấc mơ ấy, em cũng đã xin ba
mẹ cho đi học thêm khóa đào tạo
Tiếng Anh chuyên ngành về thương
mại để sau này có thể thực hiện được
ước mơ của mình. 3 năm theo học tại
HTU, Việt Anh đã có thể định hướng
rõ ràng cho công việc sau này, từ đó
để lấy động lực rèn luyện, phấn đấu.
Với con đường mình đã chọn, Việt
Anh biết rằng lựa chọn merchandiser
là đang thử thách bản thân mình rất
lớn. Merchandiser là vị trí việc làm
đòi hỏi kiến thức, kỹ năng liên môn,
liên ngành và thành thạo tiếng Anh
chuyên ngành cả 4 kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết, đồng thời nhiều doanh
nghiệp còn đòi hỏi kinh nghiệm
trong nghề. Tôi hỏi em, nếu như giấc
mơ ấy chưa thành hiện thực, em có
sẵn sàng làm ở những vị trí khác hay
DN nhỏ, để rèn luyện bản thân một
vài năm sau khi ra trường, rồi chờ đợi
khi có công việc phù hợp hay không?
Việt Anh cho biết: “Em có chứ, bởi SV
khi mới ra trường như chúng em, đâu
phải ai cũng có cơ hội để làm việc tại
1 DN lớn với vị trí mong muốn ngay.
Nhưng em không nản chí đâu, bởi
em biết tương lai của mình từ ngày
em quyết định theo học tại HTU,
cũng như tương lai của ngành trong
những năm tới. Nhất định em sẽ trở
thành một merchandiser thật giỏi
trong tương lai”

.
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Tạp chí xin được giới thiệu tới độc giả bài viết đã giành Giải Ba tại Cuộc thi
Tìm hiểu truyền thống ngành Dệt May Việt Nam do Công đoàn Dệt May Việt
Nam tổ chức nhân dịp kỉ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

N

am! Lại đây Mẹ bảo.

Tiếng Mẹ vọng ra từ căn buồng
bên trái hông nhà, nơi có cánh cửa
sổ được xếp bằng những viên gạch
đục lỗ đã nhuốm màu thời gian. Căn
phòng chỉ rộng vỏn vẹn gần 10 mét
vuông, nhưng trong ký ức của tôi đó
là cả một gia tài mà những ngày bé
có thể tìm được niềm vui từ những
mảnh vải vụn.
Tôi sinh ra trong một gia đình thuần
nông, có ông nội và Mẹ đều làm thợ
may. Nhưng trong ký ức của tôi, ông
nội với đôi kính dày đeo sát ngày
ngày cặm cụi ngồi bóp ống, lên gấu
đã không còn được rõ ràng. Ngày tôi
còn nhỏ, ông đã truyền lại nghề cho
Mẹ, chỉ thỉnh thoảng giúp Mẹ vắt sổ
hoặc xếp lại những tấm vải đủ màu
sắc được treo ở góc tường.
Năm ấy, những năm tháng của thập
niên 90, quần áo may sẵn không có
nhiều. Những người thợ may như Mẹ
và ông nội tôi được nhiều người lựa
chọn để may những chiếc quần âu,
áo sơ mi mặc vào những dịp quan
trọng. Công việc tuy không thể làm
giàu, nhưng cũng đủ trang trải để
nuôi anh em tôi khôn lớn.
Hồi đó, chiếc máy may con bướm
đạp bằng chân là món quà quý giá
nhất trong nhà, nên Mẹ và ông trân
quý nó như một món gia bảo. Ngày
vãn khách, ông lại cặm cụi tra dầu để
máy hoạt động trơn tru. Cái mùi dầu
mỡ ngai ngái, đã nhiều năm tôi chưa
từng ngửi thấy, nhưng nó là hương
vị của tuổi thơ và kỷ niệm mà tôi vẫn
có thể hình dung và cảm nhận trong
những giác quan mãi đến sau này.

Bài: QUANG NAM
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Hôm đó, bên trái hiên của hông nhà,
tiếng đạp chân của máy vẫn vang
lên đều đặn, từng tiếng, từng tiếng
của chiếc kim khâu dập vào những
miếng vải đều đều như mọi ngày tôi
vẫn được nghe. Đang cùng bạn chơi
đồ hàng ở dưới gốc nhãn cổ thụ, Mẹ
gọi tôi chắc hẳn lại hỏi con suốt để
đâu, bởi thỉnh thoảng tụi trẻ nhỏ vẫn
hay lấy để làm đồ chơi.

...tiếng đạp chân của máy vẫn
vang lên đều đặn, từng tiếng, từng
tiếng của chiếc kim khâu dập vào
những miếng vải đều đều...

Khác với mọi ngày, hôm đó Mẹ cười
thật tươi, cầm trên tay chiếc áo sơ
mi trắng ngà. Mẹ ướm lên người tôi
với giọng trìu mến: “Nam của Mẹ lớn
nhanh thật, chuẩn bị vào lớp 2 rồi…”.
Tôi ngây người ra, hỏi lại Mẹ “Mẹ may
cho bạn nào à mà thử lên người
con?”. Mẹ cười hiền, chỉ cười rồi bảo
“Ra chơi tiếp với bạn đi, xong Mẹ gọi!”
Tôi vẫn không hiểu, không phải Mẹ
đang may đồ cho tôi chứ?
Mùa hè năm ấy tôi chuẩn bị lên lớp
2, trời nóng như đổ lửa. Chiếc quạt
con cóc của cả nhà chỉ buổi tối ông
Nội mới dám dùng vì sợ nóng máy,
chập điện. Với lũ trẻ chúng tôi, dưới
những tán cây râm mát đó chính là
thiên đường. Nhưng cũng vì mấy
trò nghịch dại của trẻ con mà quần
áo lúc nào cũng bẩn bê bết, đôi lúc
dính thêm nhựa cây dù có giặt cỡ
nào cũng chẳng sạch. Nhà tôi hồi đó
cũng không đến nỗi có của ăn của để
ở trong làng, vẫn ở ngôi nhà cấp 4,
3 gian 2 trái, vẫn nấu cơm bằng rơm
rạ, đôi khi cay nồng cả khóe mắt. Nên
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lại cặm cụi bên chiếc máy may con
bướm, chân vẫn đảo nhẹ nhàng để
đường chỉ may được ngay ngắn.

lúc nào được Mẹ mua cho 1 chiếc áo,
hay có ai đó mặc chật cho lại đã là
niềm vui đối với những đứa trẻ như
tôi. Nhiều lúc mấy đứa nhỏ hàng xóm
vẫn trêu chọc “Mày có Mẹ làm thợ
may mà lúc nào cũng mặc đồ cũ…”.
Lúc đó tôi lại sà vào lòng Mẹ khóc
thút thít, cũng là một chiêu ăn vạ để
đòi Mẹ may cho áo mới. Đôi mắt còn
ngấn nước, nhìn lên thấy Mẹ không
nói gì, chỉ ẩn sâu trong đôi mắt là
nỗi buồn gì đó sâu thẳm, không nói
thành lời.
Thỉnh thoảng Mẹ đi vắng, tôi và lũ
bạn lại vào căn phòng may của Mẹ
nhặt nhạnh vài mẩu vải vụn để học
khâu vá cho con búp bê bằng nhựa
đã cũ. Mấy đứa trẻ chơi chung 1 con
búp bê, rồi lấy lá cây, củi khô để chơi
đồ hàng… Người đóng vai đi chợ,
người đóng vai đầu bếp, còn tôi luôn
xí phần làm nhà thiết kế thời trang để
chắp vá những bộ cánh đủ sắc màu
cho con búp bê có mái tóc ngả vàng.
Thỉnh thoảng tò mò, tôi bảo Mẹ dạy
cho cách may. Mẹ lấy mấy tấm vải
thừa tỉ mẩn dạy cách đạp chân, cách
đưa vải vào mũi kim, hay xỏ chỉ vào
mũi kim. Lớn lên chút, thỉnh thoảng
được Mẹ chỉ cho cách vắt sổ, để
đường vắt ngay ngắn, thẳng hàng.
Những năm tháng ấy, vải thừa chẳng
có nhiều, đôi lúc thấy Mẹ tận dụng cả
những miếng vải nhỏ để làm vải lót
trong túi quần, túi áo. Tôi hỏi Mẹ: “Sao
Mẹ không vứt đi?”. Mẹ chỉ bảo, Mẹ chỉ
muốn tiết kiệm cho con ăn học, rồi
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2 ngày sau cái hôm Mẹ gọi vào để
thử áo. Buổi chiều hôm đó tôi đi học
thêm về, đã thấy chiếc áo cộc tay
hoàn thành, treo ngay ngắn trên dây.
Mẹ gọi vào buồng, kêu cởi áo đang
mặc ra và thử vào. Lớp vải mềm,
nhẹ khi khoác lên người thấy mát
lạnh, khác hẳn với những chiếc áo
tôi được cho trước đó. Mẹ nói: “Mấy
nữa Nam lên lớp 2 rồi, hôm nào khai
giảng mặc áo này nhé!”. Chẳng kịp
nghe hết câu, tôi nhảy cẫng lên sung
sướng. Chẳng kịp nghe những câu
sau Mẹ nói là gì. Vội chạy sang nhà
mấy đứa hàng xóm để khoe, nhiều
đường phấn màu hồng vẫn còn in rõ
trên lớp vải màu trắng ngà.
Hôm đó, tôi vui đến độ chẳng ngủ
được. Chỉ mong đến ngày khai giảng
được mặc chiếc áo mới, gặp lại lũ
bạn lớp 1 để khoe. Rồi ngày khai
giảng cũng tới. Tôi hãnh diện mặc
chiếc áo mới ngồi sau chiếc xe cà
tàng Mẹ hàng ngày chở đi học. Nhìn
lũ bạn mặc những chiếc áo đã cũ, đôi
lúc còn dính lấm lem mực bút nên
có chút kiêu ngạo. Trẻ con mà, được
cho một thứ gì mới, đều cảm thấy
trân quý và chỉ muốn cả thế giới biết
đến nó…
Tôi yêu chiếc áo đến độ, ngày nào
cũng đòi mặc đi học. Tan học về là
cho vào chiếc thau nhỏ để nhờ Nội
giặt để hôm sau có áo mặc đi học.
Nhưng cũng có lúc, tôi quên đi sự
hiện diện của nó để cùng lũ bạn
nghịch đống đất cát sau lớp, rồi để
chiếc áo bị dính bẩn. Rồi vì mải chơi
trò kéo co, đứa bạn cùng lớp kéo
rách một mảng áo ở cánh tay. Tôi bần
thần, lo sợ Mẹ sẽ mẳng vì làm hỏng
áo. Vừa ngồi trong lớp vừa khóc, đến
khi Mẹ đón ở cổng trường vẫn không
ngừng khóc. Chỉ đến khi Mẹ nhìn
thấy một mảng áo bị rách, Mẹ mới
dỗ dành “Nam đừng khóc nữa, tí về
Mẹ vá một loáng là xong ngay.” Lúc
ấy, tôi mới yên tâm ngồi sau chiếc xe
Mẹ, líu lo kể chuyện cô khen vì tính
nhẩm giỏi với Mẹ…

Buổi chiều hôm đó, tôi thấy Mẹ cặm
cụi tìm những mẩu vải thừa của chiếc
áo, rồi đắp lên khoảng áo bị rách,
may đi may lại những đường chỉ để
ngăn vải áo bị xổ. Cánh tay còn lại,
Mẹ cũng may những ô vuông đồng
tâm tương tự, để cho 2 tay áo được
tương xứng, để không ai biết chiếc
áo đã từng bị rách. Đứng nép mình
vào cửa, nhìn Mẹ tỉ mẩn sửa lại chiếc
áo, tôi chỉ ước nếu như lúc đó mình
đừng ham chơi, thì chắc hẳn chiếc áo
không hề bị rách, để Mẹ không phải
mất công sửa lại cho tôi tốn cả buổi
chiều. Từ lần đó, mỗi lần được Mẹ
may cho thêm một chiếc áo mới, tôi
lại càng thêm nâng niu, để giữ cho
chiếc áo thật mới.
***
Nhiều năm sau đó, cái ước muốn
được làm nhà thiết kế của tôi đã quên
đi như bao nhiêu ước mơ của thời
niên thiếu. Tôi chọn ngành quản trị
để theo học, rồi ra trường theo đuổi
nghề phóng viên để có thể phóng
bút qua những trang báo. 4 năm làm
phóng viên, tôi chưa từng nghĩ sẽ
bỏ nghề dù đôi lúc công việc không
ít áp lực. Vẫn biết rằng mỗi cơ quan
luôn có một quy định cho phóng
viên, nhưng việc áp chỉ tiêu doanh
số quảng cáo mỗi năm khiến cho
nhiều phóng viên mới vào nghề như
tôi chùn bước. Những tưởng ước mơ
theo nghề có thể dừng lại lúc nào,
nhưng may mắn lại một lần nữa mỉm
cười khi tôi là người duy nhất được
lựa chọn trong đợt tuyển dụng cho
vị trí chuyên viên Ban Thông tin và
Truyền thông, Tập đoàn Dệt May Việt
Nam, kiêm luôn phóng viên cho Tạp
chí Dệt May và Thời trang Việt Nam.
Từ con số 0, tôi gần như phải trau đồi
thêm kiến thức về ngành Dệt May
để hiểu về ngành, để có thể viết ra
những bài báo có kiến thức, hàm súc
thông tin gửi tới bạn đọc.

ông Nội… Nhớ lại những ký ức hồi
nhỏ, có lần tôi hỏi Mẹ tại sao hồi đó
Mẹ không trách mắng. Mẹ chỉ cười
rồi nói “Trẻ con ai cũng vậy thôi!”, rồi
Mẹ bảo “Nếu như không có một lần
vấp ngã, sao con người ta có thể tự
đứng dậy rồi trưởng thành…”.
Ở vị trí hiện tại, tôi hài lòng với nó,
mãn nguyện với những gì mình đạt
được. Dệt May có lẽ như hơi thở đã
từng chảy trong huyết mạch. Những
nét vẽ tôi tưởng chừng nguệch ngoạc
năm nào Mẹ kẻ trên những tấm vải,
tiếng cành cạch đạp chân của chiếc
máy may con bướm, những miếng
vải đủ sắc màu… Tôi đã hiểu được, để
làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh, đó
là cả một quá trình hoàn chỉnh, mà
thiếu đi một khâu có thể khiến cho
vòng tuần hoàn bị đứt đoạn. Nhưng
tài năng của những người thợ may là
điều tiên quyết để đưa những ý tưởng
để thành sản phẩm, như những ký ức
ngày bé của tôi về Mẹ… Nữ thợ may
đẹp nhất của lòng tôi!

1 năm ở vị trí và cương vị mới, tôi
hiểu ra… chắc hẳn có cơ duyên nào
đó với ngành, với ước muốn của tuổi
thơ, với truyền thống của gia đình.
Dù rằng không thể trở thành một
người thợ may lão luyện như Mẹ hay
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BƯỚC ĐỘT PHÁ

Thông tin bảo dưỡng lớp kim chải
bằng phần mềm My wire

TRONG CÔNG NGHỆ NGÀNH SỢI

TS. HOÀNG XUÂN HIỆP
(Hiệu trưởng trường Đại học
Công nghiệp Dệt May Hà Nội)

Triển lãm thiết bị
dệt may thế giới
2019 được tổ chức
tại Barcelona, Tây
ban nha (ITMA
2019) được xem là
“World cup 2019”
của các nhà sản
xuất thiết bị dệt
may trên toàn thế
giới với mục tiêu
giới thiệu những
công nghệ mới
nhất hiện tại và xu
hướng công nghệ
tương lai trong sản
xuất hàng dệt may.
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Máy chải thông minh TC19i

Máy mở kiện bông dòng BO của Truetzschler

T

riển lãm ITMA 2019 thu
hút 1717 nhà sản xuất
thiết bị tham gia trong đó
có tới 281 nhà sản xuất
thiết bị ngành sợi thuộc
nhiều quốc gia trên thế giới như: Đức
có Trueztschler, Saurer, hay Thụy Sĩ
có Rieter, Uster hoặc của các nhà sản
xuất máy sợi Trung Quốc như Jingwei,
CHTC, Huatian Machinery; Ấn Độ như
Lakshmi, Nhật Bản như Toyota…
Điểm nổi bật về công nghệ sản xuất
sợi được thể hiện tại ITMA 2019 là tập
trung vào lĩnh vực tự động hóa kết
nối giữa các công đoạn trong quá
trình sản xuất sợi, kiểm soát thông
minh toàn bộ quá trình sản xuất sợi
từ khâu bông, chải đến khâu đóng
gói thành phẩm. Mục tiêu chính của
các ứng dụng công nghệ số vào
ngành sợi là giảm lao động trực tiếp
trong nhà máy sợi, nâng cao năng
suất kéo sợi, kiểm soát tốt hơn chất
lượng sợi, giảm tiêu hao năng lượng,
trên cơ sở đó tiến dần tới hình thành
nhà máy sợi thông minh thông qua

việc ứng dụng đồng bộ công nghệ
sản xuất thực ảo trong ngành sợi.
Một trong những khâu được các nhà
sản xuất máy sợi tập trung đầu tiên
để cải tiến là các máy ở công đoạn
đầu của quá trình sản xuất sợi như
các thiết bị chuẩn bị bao gồm máy
bông, máy chải thô, máy ghép, máy
chải kỹ.
Nhà sản xuất thiết bị hết sức có uy tín
trong khâu chuẩn bị kéo sợi đầu tiên
phải kể đến Truetzschler của Cộng
hòa Liên bang Đức. Truetzschler đã
phát triển các thiết bị sợi thông minh,
có khả năng tự tối ưu hóa và kết nối
các thiết bị này với nhau thông qua
hệ thống giám sát sử dụng công
nghệ số. Giải pháp giám sát dựa trên
công nghệ điện toán đám mây đã
giúp khách hàng của hãng có thể
theo dõi sát sao tình trạng nhà máy
và tối ưu hóa nhà máy kéo sợi khi họ
ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Việc kết
hợp giữa thiết bị thông minh và hệ
thống hỗ trợ được số hóa đã tạo ra

một bước tiến mới về tự động hóa
và đảm bảo cho nhà máy sợi luôn có
chất lượng sản phẩm cao.
Đổi mới gần đây nhất của Truetzschler
trong máy xé đập đã nâng cao hiệu
quả kinh tế và chất lượng một cách
rõ rệt: máy mở kiện bông BO-P khổ
rộng 2900 mm hoặc 3500 mm cho
phép đặt nhiều kiện bông hơn cạnh
nhau và xử lý chúng đồng thời bằng
việc sử dụng hai trục mở kiện. Công
nghệ như trên sẽ giúp quá trình trộn
tốt hơn đáng kể, năng suất đạt được
cao hơn, có thể tới 3000 kg/giờ.
Tại ITMA 2019, Truetzschler đã sử
dụng giải pháp chuẩn bị kéo sợi
thông minh nhằm giúp khách hàng
giải quyết được các sức ép về chi phí,
nhân công và sự biến động trong
chất lượng nguyên liệu; đồng thời,
việc chuẩn bị kéo sợi được quyết
định theo chất lượng sợi yêu cầu.
Để đáp ứng được các yêu cầu trên,
Truetzschler đã sử dụng công nghệ
cảm biến và kỹ thuật tích hợp số tiến

bộ nhất trong công nghệ chải. Thế
hệ máy chải thông minh mới TC19i
đã tối ưu hóa một cách tự động và
liên tục khe chải mà việc đặt khoảng
hở này tác động rất lớn đến chất
lượng và hiệu suất. Với sự chính xác
mà con người không thể làm được,
máy chải thông minh sẽ liên tục xác
định chính xác khe hở chải nhỏ nhất
tới 3/1000 inch.
Lợi thế kể trên của máy chải thông
minh TC19i cho phép khách hàng có
thể tận dụng tối đa các nguyên liệu
thô, duy trì được hiệu suất máy cao
trong khi vẫn giữ được chất lượng
sản phẩm cao. Bên cạnh đó, hệ thống
quản lý và giám sát nhà máy sợi
thông minh dựa trên nền tảng công
nghệ số và điện toán đám mây sẽ
cung cấp cho nhà máy sợi tính minh
bạch trong cả quá trình kéo sợi. Hiện
nay, trên App đã có phần mềm “My
Wires” của Truetzschler dùng để cung
cấp thông tin về trạng thái lớp kim
chải và thông tin về khoảng thời gian
cần bảo dưỡng lớp kim chải nhằm

giúp cho quá trình lập kế hoạch đặt
hàng bổ sung các phụ kiện thay thế.
Cũng trong ITMA 2019, một công
ty của Italia là Marzoli đã giới thiệu
một sản phẩm máy chải có tính cách
mạng CMX.
Máy chải CMX với công nghệ mới
nhất là một máy chải gồm có 10 đầu,
công suất 115Kg/giờ và đảm bảo
năng suất tăng 25% so với đời máy
trước trong khi năng lượng tiêu thụ
giảm 20% kW/kg. Tương tự như vậy,
máy kéo sợi con MDS2.4 gồm 2400
cọc sợi đã giảm tiêu hao năng lượng
tới 50% trong khi vẫn đảm bảo hiệu
suất cao, chi phí đầu tư và chi phí bảo
dưỡng đều giảm.
Cũng tại ITMA 2019, một nhà sản
xuất máysợi nổi tiếng của Ấn độ là
Lakshmi đã giới thiệu các thiết bị sản
xuất sợi mà công nghiệp 4.0 là yếu
tố cốt lõi của tất cả các công nghệ
ứng dụng trong các thiết bị này. Điển
hình là máy chải LC636 với khổ chải
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Cơ chế ghép trên máy TD 10

Máy kéo sợi thô hoàn toàn tự động F40 của Rieter

Máy kéo sợi thô tự động
ADR của Electro-Jet

Máy ghép tự động làm đều TD 10

Máy kéo sợi Rotor bán tự động R 37 của Rieter

rộng hơn, máy ghép LDF3 được trang
bị các công nghệ tiên tiến như nối tự
động giúp giảm lao động cần thiết.
Máy chải tiên tiến nhất của Lakshmi
là LK69 được trang bị động cơ Servo
để kéo.
Với vai trò là một nhà cung cấp hoàn
chỉnh các thiết bị chuẩn bị kéo sợi,
Truetzschler đã có những cải tiến
mạnh mẽ trong máy ghép. Máy ghép
tự động làm đều TD 10 có thể điều
chỉnh tự động bội số kéo dài một
cách hợp lý nhất để đạt được chất
lượng cúi tối ưu và giúp tiết kiệm
đáng kể chi phí nhờ thiết kế chặt chẽ
và hệ thống hút tiết kiệm năng lượng.
TD10 cũng được trang bị màn hình
LED hiển thị các thông tin quan trọng
của máy và quá trình sản xuất trên
máy, tạo môi trường giao tiếp người
- máy hết sức thân thiện.
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Đối với việc cải tiến máy ghép, tại
ITMA 2019 Rieter cũng có nhiều đổi
mới giúp cải thiện đáng kể về hiệu
suất của quá trình kéo sợi rotor. Mô
đun máy ghép RSB-Mô đun 50 có thể
sử dụng kết hợp với máy chải hiệu
năng cao C80 và có thể được cấu
hình kết hợp với máy bán tự động
R37 hoặc máy tự động hoàn toàn
R70. Các máy kéo sợi rotor có hiệu
quả về chi phí có đặc tính là tiêu thụ
năng lượng thấp, năng suất cao, khả
năng sẵn sàng của máy cao với chi
phí nguyên liệu thô thấp.
Trong khâu chuẩn bị kéo sợi, Rieter
cũng là một nhà sản xuất có nhiều
thiết bị có tính đột phá. Thiết kế
phòng cung bông kết hợp với máy
làm sạch UNIclean B15 của Rieter đã
cải thiện đáng kể mức tiêu hao năng
lượng cũng như hiệu quả làm sạch
đối với tất cả quá trình kéo sợi. Việc áp
dụng tương tự đối với máy chải hiệu
năng cao C80 đã giúp tạo ra mức
năng suất chưa từng có. Để làm tăng
hiệu quả đầu tư của quá trình kéo sợi
nồi khuyên và kéo sợi compact, Rieter
đã cho ra đời máy chải kỹ E90, máy
thô hoàn toàn tự động F40, robot nối
sợi ROBOspin và 3 mô đun khác mà
có thể dễ dàng tháo lắp khỏi máy kéo
sợi nồi khuyên như: COMPACTdrum,
COMPACTapron, COMPACTeasy. Máy
sợi thô tự động F40 có ưu điểm là chỉ
mất 90 giây để đổ sợi nhờ có thiết
kế đặc biệt của hệ thống đổ sợi trên
máy này.

Tại ITMA 2019, Electro-Jet cũng là một
trong những hãng phát triển được
nhiều sản phẩm máy sợi thông minh
mà điển hình là máy kéo sợi thô tự
động ADR với dạng gàng được chọn
giữa 16 x 6” hoặc 16 x 7”. Máy này có
khả năng đổ sợi rất nhanh (90 giây) và
máy tự động khởi động sau khi đổ sợi
xong, không cần có sự can thiệp của
người vận hành. Tính năng này cho
phép giảm đáng kể thời gian dừng
máy, nâng cao đáng kể hiệu suất của
máy sợi thô.
Các máy trong khâu chuẩn bị kéo sợi
và máy kéo sợi thô được giới thiệu tại
ITMA 2019 có nhiều ưu điểm nổi trội
như trên. Tuy vậy, các thiết bị nêu
trên cũng có một số nhược điểm mà
các doanh nghiệp Sợi Việt Nam, nếu
muốn cân nhắc đầu tư các thiết bị
nêu trên đều cần chú ý:
Thứ nhất: Các doanh nghiệp sản xuất
sợi tại Việt Nam đa số đều đang vận
hành các thiết bị thuộc thế hệ cũ, vì

vậy nếu đầu tư các thiết bị chuẩn bị
kéo sợi thế hệ mới nêu trên thì cần
cân nhắc khả năng tương thích của
các thiết bị với nhau, đặc biệt là khi
thiết bị trong một dây chuyền kéo sợi
lại do các hãng khác nhau sản xuất.
Thứ hai: Các thiết bị nêu trên tuy đều
là các thiết bị được số hóa nhưng
thiết bị của các hãng khác nhau được
số hóa với kỹ thuật khác nhau. Chính
vì vậy nếu đầu tư thiết bị số hóa của
các hãng khác nhau thì các thiết bị
này không thể kết nối với nhau trong
cùng một dây chuyền kéo sợi nếu
sau này muốn sử dụng phần mềm để
kết nối chúng trong một nhà máy sợi
thông minh.
Thứ ba: Các công nghệ tại triển lãm
ITMA 2019 là mới nhất, tuy nhiên
những công nghệ này chưa có nhiều
ở nhà máy tại Việt Nam, do đó tính
xác thực về độ bền, các dịch vụ sau
bán hàng như mua bán phụ tùng
hoàn toàn chưa được kiểm chứng.

Thứ tư: Các thiết bị nêu trên nếu
được sản xuất tại châu Âu thì đều
có giá thành đầu tư ban đầu tương
đối cao so với các thiết bị được nhập
khẩu từ các nước châu Á như Trung
Quốc, Ấn Độ. Giá bán chính thức
của các thương hiệu châu Âu đều
không được công khai nhưng qua
khảo sát thì giá thành đầu tư sẽ cao
hơn khoảng 20% - 25% so với các
thương hiệu được sản xuất tại các
nước châuÁ nếu đầu tư cùng một
loại thiết bị.
Mặc dù còn một số nhược điểm nêu
trên nhưng về cơ bản có thể thấy
rằng xu hướng số hóa, tự động hóa
trong khâu chuẩn bị kéo sợi và kéo
sợi thô là xu hướng tất yếu trong
thời gian tới và các doanh nghiệp
sản xuất sợi tại Việt Nam nếu muốn
duy trì sức cạnh tranh bằng cách
tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu
của ngành dệt may thì chắc chắn
phải cân nhắc khi đầu tư các thiết bị
nêu trên

.
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CHÚ TRỌNG
CÁC THÀNH PHẦN THÔNG MINH
– ĐƯA CÔNG NGHIỆP 4.0
VÀO MÁY ĐÁNH ỐNG SAVIO

Savio bên trong nhà máy. Savio Smart
Bracelet là dụng cụ đeo thực hiện
thông báo báo động. Công nhân vận
hành đi tuần tra một số lượng máy
đánh ống nhất định, có đeo Smart
Bracelet. Khi có thông báo báo động,
hoặc một cọc sợi nào đó không làm
việc thì Smart Bracelet rung và chỉ ra
trên màn hình số hiệu máy, số hiệu
cọc sợi và kiểu can thiệp cần có.
CÔNG NGHỆ MỚI TÁC ĐỘNG TỚI
KHÁCH HÀNG CỦA SAVIO THẾ NÀO?

Công nghiệp 4.0 có
thể tóm tắt là xu
hướng hướng tới tự
động hóa và trao đổi
dữ liệu trong sản
xuất. Đối với Savio
– công ty sản xuất
máy đánh ống hàng
đầu – thì xu hướng
này đã là một phần
trong sản xuất kinh
doanh của công
ty - theo ông Paolo
Puntoni – Giám đốc
marketing và bà Eva
Babbo – phụ trách
quan hệ công chúng
của công ty.
Tác giả: TANSY FALL
(Đăng tải trên Tạp chí IoTex – T1/2018)
Người dịch: HOÀNG THU HÀ
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Bước nhảy vọt về chất lượng của
máy ngành dệt là hiển nhiên trong
hệ thống điều khiển mới, cho phép
nhân viên nhận được tín hiệu báo
động trực tiếp tới đồng hồ thông
minh đeo ở cổ tay họ.

CÔNG NGHIỆP 4.0 NGHĨA LÀ GÌ
ĐỐI VỚI SAVIO?

Khi một trong những máy đánh ống
có vấn đề, tín hiệu bất thường được
gửi tới công nhân vận hành thông
qua đồng hồ thông minh có thể chỉ
ra loại can thiệp cần thiết, do vậy làm
giảm tới mức thấp nhất thời gian
máy chết.

BA CẤP ĐỘ CỦA INTERNET VẠN
VẬT CÔNG NGHIỆP TRÊN THIẾT
BỊ CỦA SAVIO

Một số khía cạnh được tóm tắt dưới
thuật ngữ Internet vạn vật không
phải là mới đối với Savio và kỹ thuật
máy ngành dệt của công ty. Điện tử
và dịch vụ từ xa được dùng cho bảo
dưỡng và tối ưu hóa quá trình đã
được áp dụng nhiều năm. Ngày nay,
tính kết nối, quản lý dữ liệu, set-up máy
từ xa và tương tác của công nhân vận
hành trong thời gian thực chính là
cách thức của Savio cho các giải pháp
thông minh cho nhà máy dệt. Phát
triển sản phẩm của Savio chú trọng
vào các thành phần “thông minh”
phải truyền dữ liệu online.

Ba cấp độ khác nhau của IoT công
nghiệp của Savio là: cơ bản, kinh
doanh và điều hành (Basic, Business
and Executive). Các cấp độ khác
nhau của IoT công nghiệp của Savio
đưa ra các lựa chọn khác nhau, mỗi
lựa chọn tương ứng với các mức
độ khác nhau của công nghiệp 4.0
được áp dụng vào máy đánh ống
của Savio, nằm trong khoảng từ
kết nối đơn giản và tải dữ liệu máy
xuống cho tới setup máy từ xa,
tương tác của công nhân vận hành
trong thời gian thực.

Các khả năng mới được đưa ra bởi
kết nối các máy được chuyển thành
các cấp độ khác nhau của IoT Công
nghiệp, với khả năng phức tạp dần
dần, bắt đầu từ khuynh hướng đơn
giản tới kết nối với các hệ thống
thông tin nội bộ để giải quyết việc
quản lý từ xa tại 360 độ.

Gói Cơ bản (Basic pack) chú trọng
vào “kết nối và tải dữ liệu xuống”
(Connectivity and Data Downloading). Đối với gói này, giám sát từ xa và
điều chỉnh một máy đơn lẻ được bố
trí cấu hình đặc biệt và được tái lặp
trên máy tính cá nhân để bàn hoặc
máy tính bảng.

Gói Kinh doanh (Business Pack) là về
“Giám sát nhiều máy”. Thông qua gói
này, Savio hỗ trợ giám sát nhà máy,
giám sát nhiều máy và bố trí cấu
hình điều chỉnh máy thông qua phần
mềm Savio Winder Browser (SWB).
SWB là phần mềm để có được các
báo cáo, các điều chỉnh máy và các
lịch trình ca làm việc từ máy đánh
ống Savio được kết nối tới Ethernet,
và để vận hành máy từ xa. Việc thu
thập dữ liệu, theo từng ca, có thể
được xuất khẩu sang file Excel. Người
sử dụng có thể cá nhân hóa dữ liệu
sẽ được xuất khẩu theo nhiều cách
khác nhau, tức là xuất khẩu dữ liệu
liên quan tới nhân viên quản lý, tới
phòng chất lượng, tới phòng sản
xuất. Cũng có cả đồ thị của dữ liệu
chọn lọc để phân tích lịch sử hiệu

quả. Có thể cài đặt gửi email tự động
hàng ngày có chứa file Excel với tất cả
dữ liệu của các ca làm việc trong giai
đoạn 24 giờ trước.
Với SWB, cũng có thể mở một phiên
làm việc của người sử dụng từ xa ở
trên máy, cho phép vận hành, bố
trí cấu hình và chẩn đoán máy từ xa
thông qua giao diện người dùng máy.
Cuối cùng là gói Điều hành (Excutive
pack) hỗ trợ tương tác của công nhân
vận hành trong thời gian thực, gồm
giám sát tổng thể nhà máy (giám sát
và điều chỉnh nhiều máy) thông qua
phần mềm SWB và hệ thống vòng
đeo tay thông minh. Nó cũng cho
phép khách hàng được thông báo
nhanh chóng khi có nhu cầu can
thiệp thực sự vào máy đánh ống của

Hệ thống quản lý dữ liệu này rất hiện
đại và là công cụ quản lý quan trọng,
làm giảm nhẹ công việc thường quy
mất thời gian của đội ngũ quản lý
nhà máy. Nhân viên quản lý có thể
có giám sát “trực tiếp” gian máy đánh
ống từ bàn làm việc của mình. Nhờ
phân tích dữ liệu, sự phong phú dồi
dào của dữ liệu hiện có, cho phép
quản lý các pha sản xuất khác nhau
theo cách tốt nhất có thể, và giám
sát tất cả các thông số quan trọng
bất kỳ lúc nào và bất kỳ nơi đâu khi
sử dụng các dụng cụ di động. Tất cả
các đặc điểm này hỗ trợ khách hàng
của Savio kiểm soát hiệu quả tổng
thể của thiết bị, làm tăng hiệu quả
của lực lượng lao động, làm tối đa
hóa chất lượng và thời gian làm việc.
Các dịch vụ thậm chí cũng thông
qua di động. Máy đánh ống 4.0 của
Savio cũng có giao tiếp giữa công
nhân vận hành máy và chuyên gia
dịch vụ khi cần

.
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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)

PARADISE TEXTILES RA MẮT SẢN PHẨM
CÓ THỂ PHÂN HỦY SINH HỌC BIOFUZE

Paradise Textiles là một chi nhánh
của Alpine Creations – đơn vị dẫn
đầu trong sản xuất hàng dệt may
có khả năng phân hủy sinh học. Tại
Intertextile Shanghai Apparel Fabrics,
họ đã công bố Biofuze là một loạt
các sợi nhân tạo mới có khả năng
phân hủy sinh học mạnh mẽ ở cuối
vòng đời sử dụng.
Thông thường, Polyester phải mất
hàng trăm năm để phân hủy sinh
học tự nhiên. Mỗi năm có hàng triệu
tấn chất thải dệt may được đổ vào
các bãi rác trên khắp thế giới. Trong
khi chỉ có dưới 10% các chất thải có
thể tái chế.
Nhà sản xuất giải thích rằng Biofuze
được sản suất bằng quá trình kéo sợi
độc quyền. Quá trình này đã được
chứng nhận bởi Oeko-Tex, tuân theo
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GRS và có thể được theo dõi quá
trình sản xuất để đảm bảo sự minh
bạch 100%.
Quần áo từ sợi Biofuze sẽ giống hệt
với các sản phẩm may mặc thông
thường trong suốt vòng đời của
chúng và thậm chí có thể được tái
chế như bất kỳ sản phẩm may mặc
polyester nào khác. Công ty cho biết
thêm là sản phẩm này không có bất
kỳ sự phân hủy sinh học nào trong
quá trình sử dụng. Một khi sản phẩm
này tiếp xúc với các vi khuẩn xuất
hiện tự nhiên được tìm thấy trong các
môi trường đặc biệt như bãi rác hoặc
các nơi chứa nhiều nước thì chúng
bắt đầu biểu hiện sự phân hủy sinh
học nhanh. Sau phân hủy thì các sản
phẩm phụ duy nhất còn lại là nước,
CO2 và hai nhiên liệu năng lượng
sạch là Methane và Biomass.

KM.ON MỞ RỘNG
THỊ TRƯỜNG TẠI
CHÂU Á
Karl Mayer, nhà sản xuất máy
dệt kim đan dọc hàng đầu từ
Đức, đang tiếp tục triển khai
việc số hóa và mở rộng thị
trường trên toàn cầu. Bắt đầu
từ tháng 6 năm 2019, KM.ON sẽ
có mặt tại các thị trường trọng
điểm, với chi nhánh của hãng
tại Trung Quốc và Hồng Kông.
Bên cạnh kỹ thuật dệt kim đan
dọc, máy mắc sợi, dệt kỹ thuật,
KM.ON là một trong những đơn
vị kinh doanh được tập trung
phát triển của Karl Mayer. Cả
hai Giám đốc sản xuất đều kỳ
vọng việc toàn cầu hóa sẽ cung
cấp động lực phát triển cho
toàn bộ sản phẩm của KM.ON.
“Tốc độ phát triển phần mềm
và giải pháp kỹ thuật số ngày
càng tăng mạnh tại những
khu vực này, với sự phát triển
mạnh mẽ nhất ở Trung Quốc.
Với những chi nhánh mới mở,
chúng tôi có cơ hội tiếp cận
chặt chẽ với thời kỳ phát triển
đột phá này.”, Maximilian Kürig
chia sẻ.
Thành lập vào 3/11/2017 với
trụ sở tại Frankfurt, KM.ON
được thành lập để phát triển
các giải pháp số hóa một
cách nhanh chóng, linh hoạt
và tạo ra các giá trị gia tăng
cho khách hàng. Công ty bao
gồm đội ngũ chuyên gia công
nghệ thông tin, và được thừa
hưởng nền tảng tài chính, kinh
nghiệm và năng lực của Karl
Mayer Group.

TEIJIN
PHÁT TRIỂN LOẠI
VẢI LỤA DỄ CHĂM
SÓC GIỐNG NHƯ VẢI
POLYESTER
Teijin Frontier là công ty chuyển
đổi sản phẩm và sợi của Tập
đoàn Teijin, họ đã phát triển
một loại vải polyester có bề
ngoài và cảm giác sờ tay mịn
như lụa. Công ty Teijin Frontier
dự kiến dùng loại vải giống
như lụa này để may áo sơ mi
nữ và áo mặc ngoài với độ dày
từ mỏng đến trung bình, với
mục tiêu doanh số hàng năm
khoảng 150.000m tính đến thời
điểm kết thúc năm tài chính vào
tháng 3 năm 2022.
Theo báo cáo của công ty: “Gần
đây, trong khi các loại vật liệu
hiệu năng cao từ sợi tổng hợp
được coi là xu hướng thời trang
trên thị trường thì nhu cầu cũng
tăng lên đối với các vật liệu
có cấu trúc tự nhiên làm từ xơ
thiên nhiên. Những loại vật liệu
trong đó các xơ ngắn được ép
rất tinh xảo hoặc một sợi đơn
được tách thành các xơ vi mảnh
làm cho bề mặt của vải trở nên
nhẵn giống như lụa hoặc như
sợi cupro (sợi được lấy từ xơ
quanh hạt quả bông) đang trở
nên phổ biến. Tuy nhiên những
loại vật liệu này lại có vấn đề về
độ bền màu trong môi trường
ướt, độ bền của sợi, sự di dời
của thuốc nhuộm, sự phai màu
vì quá trình giặt làm mất đi các
xơ ngắn và làm biến đổi hình
dạng của sợi.”
Bằng cách phát triển các công
nghệ xử lý độc đáo thì công ty
Teijin Frontier đã tạo ra một loại
vải polyester mới dễ chăm sóc,
bền, có cấu trúc mềm mại và bề
ngoài mịn giống như lụa được
lấy từ tơ của con tằm hoang dã.

TÁC DỤNG KHỬ MÙI MỒ HÔI CỦA
HƯƠNG CHANH TỎA RA TỪ VẬT LIỆU DỆT
Các nhà nghiên cứu tại Đại học
Minho - Bồ Đào Nha đã biến vải
cotton có thể tỏa ra mùi chanh khi
tiếp xúc với mồ hôi.
Cách tiếp cận đầu tiên liên quan đến
một protein liên kết mùi (OBP) được
tìm thấy ở mũi lợn, loại protein này
liên kết β-citronellol và các phân tử
mùi khác. Các nhà nghiên cứu đã
gắn một chuỗi protein, được gọi là
mô đun liên kết carbohydrate (CBM),
để liên kết với bông.

Các nhà nghiên cứu cho biết: So sánh
hai hướng tiếp cận cho thấy OBP đã
giải phóng mùi hương nhanh chóng,
trong khi các túi liposome tỏa hương
chậm hơn và có thể kiểm soát. Các
túi liposome cũng có thể giữ nhiều
hương thơm hơn so với phương
pháp khác. Hai cách này có thể
được sử dụng cho nhiều loại quần
áo khác nhau.

Trong cách tiếp cận thứ hai, các nhà
nghiên cứu đã thu hương thơm vào
trong các túi liposome có gắn các
mô đun liên kết carbohydrate CBM,
các túi này giữ các chất mang lipid và
hương thơm vào vải. Nhóm nghiên
cứu đã nhúng các loại vải cotton biến
tính vào dung dịch mồ hôi nhân tạo
có tính axit và độ pH thấp của dung
dịch mồ hôi khiến OBP và liposome
giải phóng β-citronellol.
DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM 71

THỜI TRANG & CUỘC SỐNG

THỜI TRANG & CUỘC SỐNG

Dệt nên những tấm áo
từ quá khứ trăm năm

Hiểu được nỗi niềm đó, đạo diễn
Huỳnh Tuấn Anh và đội ngũ làm
phim đã trăn trở nhiều năm mới
quyết định thực hiện dự án phim
“Phượng Khấu”. Từ khi ra mắt khán
giả, bộ phim đã nhận được rất nhiều
luồng ý kiến tích cực về phục trang
của các nhân vật vương triều trong
phim. Bộ phim xoay quanh cuộc đời
của Từ Dụ Hoàng Thái Hậu (mẹ của
vua Tự Đức) triều đại nhà Nguyễn.
Lấy bối cảnh là những sự kiện lịch sử,
nhưng để thu hút được giới trẻ, rõ
ràng đoàn làm phim đã tạo ra được
hiệu ứng rất tốt từ khi hé lộ teaser
đầu tiên về bộ phim. Những thước
phim hiện lên chỉ vỏn vẹn vài chục
giây, nhưng phần nào đã toát lên
được những câu chuyện, đời sống
trong lịch sử, và nổi bật nhất chính là
phục trang của nhân vật.

Với những nỗ
lực của mình,
đội ngũ những
người trẻ tuổi
của Ỷ Vân Hiên
đang nỗ lực
phục dựng lại cổ
phục từ những
triều đại phong
kiến trong lịch
sử Việt Nam,
để ứng dụng nó
trong phim ảnh
và đời sống.
Bài: NAM CAO

MANG CỔ PHỤC VÀO ĐIỆN ẢNH
Mới đây, tại buổi Tọa đàm “Cổ phục
Việt – Từ đời sống đến điện ảnh” diễn
ra tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố
cổ, với sự tham dự của Nhà sử học Lê
Văn Lan, mệ Công Tôn Nữ Trí Huệ Chắt nội vua Minh Mạng, cùng ê-kíp
làm phim Phượng Khấu và Công ty
CP Ỷ Vân Hiên đã mang đến những
giá trị sâu sắc từ cổ phục, cũng như
đưa cổ phục Việt đến gần hơn với
công chúng.
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Nam, nhất là những triều đại phong
kiến được tái hiện trên màn ảnh. Với
chiều dài hàng nghìn năm lịch sử, trải
qua hàng chục triều đại phong kiến,
nhưng chưa có một bộ phim nào có
thể tạo được tiếng vang, cũng như
dấu ấn đối với khán giả về lịch sử văn hóa Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, chỉ nhìn sang
nước láng giềng Trung Quốc, lịch sử văn hóa của triều đại Trung Hoa được
hàng loạt nhà Đài, hãng phim đưa lên
màn ảnh, phim chiếu rạp, với những
bối cảnh, phục trang vô cùng sống
động. Đã từng có thời kỳ, giới trẻ Việt
bị ảnh hưởng bởi những bộ phục
trang của Trung Quốc và tạo thành
những trào lưu. Nhìn lại nền điện
ảnh Việt, hay xa hơn là kho tàng phục
trang, phim trường của Việt Nam còn
hết sức “đơn sơ”, cũng như chưa tạo ra

dấu ấn đối với những người yêu thích
bộ môn nghệ thuật thứ bảy.
Rõ ràng, một bộ phim thành công
hay không cũng một phần từ chính
trang phục diễn viên mặc trong
phim. Gần đây, bộ phim Cô Ba Sài
Gòn đã tạo nên trào lưu mặc áo dài
họa tiết gạch bông, “hot trend” rầm
rộ năm 2018. Nhưng số lượng những
bộ phim như vậy chỉ đếm trên đầu
ngón tay. Do đó, rất nhiều người khao
khát, mong ước một ngày lịch sử Việt

Tại buổi Tọa đàm được tổ chức vào
tháng 8/2019, khán giả và giới truyền
thông đã phần nào trả lời được những
câu hỏi về phục trang của đoàn làm
phim. Có rất nhiều câu hỏi được đặt
ra liên quan đến những khó khăn về
phục trang cho nhân vật, rồi bối cảnh
quay phim. Trả lời báo giới, đạo diễn
Huỳnh Tuấn Anh cho biết, trong quá
trình lên ý tưởng, với ước tính lên tới
khoảng 300 bộ phục trang cho các
diễn viên, nguồn kinh phí cho vấn đề
đó không hề nhỏ. “Ở Việt Nam không
phải chỉ có duy nhất 1 cơ sở làm cổ
phục. Tuy nhiên, chúng tôi phải tìm
hiểu các hiện vật, cổ vật, tư liệu bằng
chữ viết ở trong nước và ngoài nước
hoặc những hình ảnh còn được
người Pháp lưu lại để tìm hiểu tư liệu
về trang phục triều Nguyễn. Còn tất
cả những sử liệu khác ngoài 3 điều
này chúng tôi tuyệt nhiên không
tham khảo, vì không có cơ sở lịch sử.
Quan niệm của chúng tôi, tất cả bộ
phim đều phải sát với lịch sử, vì nền
cổ phục, văn phục của Việt Nam. Và
may mắn rằng Ỷ Vân Hiên đã đáp ứng
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doanh thu cho đơn vị sản xuất phục
trang, nhưng những gì Ỷ Vân Hiên có
được nhiều hơn là mất. Bởi nếu như
Phượng Khấu hoàn thành “sứ mệnh”
của mình, đem đến những câu
chuyện lịch sử có thật, thì những bộ
phục trang các nhân vật sẽ đem lại
hiệu hứng mạnh mẽ tới giới trẻ.
Có không ít những người trẻ yêu văn
hóa, đã chọn lựa những bộ cổ phục
cho những dịp trọng đại, thậm chí là
ngày cưới. Đó là lối đi rất riêng, lối đi
còn rất nhiều chông gai, thử thách để
đưa những tấm áo từ hàng trăm năm
có thể trở lại với đời sống hiện đại.
Không chỉ là một cầu nối giữa quá
khứ và hiện đại, mà còn giúp chúng
ta lưu giữ một kho tàng cổ phục đặc
sắc của các thế hệ đi trước.

được tất cả những yêu cầu đó.”
Rõ ràng, với số lượng phục trang lên
tới hàng trăm bộ, từ triều phục, cát
phục, thường phục… số lượng công
việc dành cho Ỷ Vân Hiên là không
hề nhỏ. Trả lời những câu hỏi xung
quanh vấn đề phục dựng cổ phục
cho đúng hoặc gần sát nhất với lịch
sử, ông Nguyễn Đức Lộc – TGĐ Ỷ Vân
Hiên cho biết, từ khi được thành lập,
ngoài việc may đo cổ phục, chúng
tôi còn thực hiện nghiên cứu về cổ
phục, để phục dựng lại những hào
quang của quá khứ. Trong quá trình
thực hiện, có không ít khó khăn khi
những văn vật, thư tịch không còn
nhiều. Gần với hiện tại nhất là triều
Nguyễn, số lượng tài liệu còn tương
đối nhiều, nhưng xa hơn thời Lý, thời
Trần, thời Lê… những tài liệu, sử sách
đã thất lạc, hoặc rất khó tìm kiếm. Để
giải đáp cho câu hỏi này, chúng tôi đã
tìm các nhà sử học, những tiền nhân
còn sống, như mệ Công Tôn Nữ Trí
Huệ để học hỏi và tìm tư liệu về gối
xếp các vị vua chúa, cung đình trước
đây hay dùng. Phải nói đó là một may
mắn với Ỷ Vân Hiên, bởi để có được
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một sản phẩm hoàn chỉnh, đó là cả
một quá trình rất dài, với những tâm
huyết của đội ngũ trẻ tuổi.
Giáo sư sử học Lê Văn Lan nhận định:
“Trang phục vừa là hình ảnh, vừa là
biểu tượng, kết tinh văn hóa của một
thời đại, một nền kinh tế của một
quốc gia, dân tộc, một nền văn minh.
Việc sử dụng khéo léo, đúng và trúng
cổ phục của thời Nguyễn trong phim
Phượng Khấu đã góp phần nâng giá
trị của bộ phim lên rất nhiều. Thực
tế, nhiều bộ phim lịch sử đã sử dụng
chưa đúng trang phục gây ức chế
cho người xem và đặc biệt làm méo
mó văn hóa và lịch sử của thời đại.
Chính vì vậy việc khôi phục vốn cổ,
cụ thể là cổ phục Việt vào điện ảnh là
điều hết sức cần thiết.”
TỚI ĐỜI SỐNG
Chưa bao giờ, câu chuyện cổ phục
lại gây nhiều ý kiến trái chiều như
hiện nay khi bộ phim Phượng Khấu
được giới thiệu tới công chúng. Rõ
ràng, nếu nhìn sang nước láng giềng
Trung Quốc, họ đã có nền điện ảnh

cổ trang phát triển rất rực rỡ, ăn sâu
vào suy nghĩ và đời sống của người
dân. Nhiều địa điểm du lịch tại Trung
Quốc còn mở các cửa hàng cho thuê
đồ cổ trang để khách du lịch, nhất là
giới trẻ trải nghiệm văn hóa, có thể
hóa thân thành các Cách Cách, Thái
Tử, Phi tần… vương triều nhà Thanh
hay xa hơn là nhà Tần.
Nhiều nhà sử học nhận định, Việt
Nam đã từng có khoảng thời gian
“đứt gãy về văn hóa” trong quá trình
đấu tranh giải phóng dân tộc, thậm
chí hòa nhập với văn hóa phương Tây.
Nhưng điều đó càng cho thấy, những
nỗ lực của chúng ta về những câu
chuyện lịch sử vẫn chưa được đầu tư
một cách đúng mực.
Ỷ Vân Hiên ra đời từ những khao
khát của những người trẻ tuổi đam
mê văn hóa, lịch sử. Họ mong muốn
mang đến những câu chuyện lịch sử
từ những bộ trang phục được đầu
tư, nghiên cứu sát nhất với các thư
tịch, văn vật còn lưu giữ được. Hợp
tác với đoàn phim Phượng Khấu lần
này, dù rằng có thể không đem lại

Mệ Công Tôn Nữ Trí Huệ - Chắt nội vua Minh Mạng

Những bộ cổ phục có chỗ đứng trong
đời sống hay không, không chỉ là câu
chuyện của một cá nhân như Ỷ Vân
Hiên, mà còn cần có sự chung tay
của cơ quan quản lý về văn hóa. Ông
Phạm Sanh Châu – Đại sứ Việt Nam tại
Ấn Độ, kiêm nhiệm Nepal và Buhtan
trong rất nhiều sự kiện đặc biệt về văn
hóa, ngoại giao đã lựa chọn tà áo giao
lĩnh, một kiểu áo phổ biến thời Trần –
Lê. Ông được biết đến với những nỗ
lực quảng bá văn hóa, hình ảnh của
Việt Nam tới bạn bè thế giới.
Cuối năm 2018, Vietnam Center đã
tổ chức triển lãm “Dệt nên triều đại”
tại Hà Nội giới thiệu các nghi lễ, cổ
phục thời Hậu Lê. Nhóm quy tụ hầu
hết là những người trẻ tuổi, thậm chí
là 9x. Trong thời gian tới, dự định của
nhóm sẽ mang những nghiên cứu
của mình quảng bá tại nhiều quốc
gia khác, gần đây nhất là Úc vào
tháng 2/2019.
Với những người trẻ tuổi, việc đưa cổ
phục vào đời sống không chỉ giúp cổ
phục có chỗ đứng, được nhiều người
biết tới. Mà đó là những nỗ lực phục
dựng lại những vết đứt gãy về văn
hóa của Việt Nam. Dù có chông gai,
khó khăn, nhưng những gì mà Ỷ Vân
Hiên hay Vietnam Center đang thực
hiện là một con đường rất khác, rất
riêng, để những tấm áo từ quá khứ
một ngày nào đó có thể ứng dụng
vào cuộc sống

.

DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM 75

TIN TỨC & SỰ KIỆN

TIN TỨC & SỰ KIỆN

CÁC SỰ KIỆN TẬP ĐOÀN
trong tháng 8/2019
TGĐ Vinatex chia sẻ
kinh nghiệm về quản trị tại May 10

Tháng 8

03

Ngày 03/8 tại trụ sở Tổng Công ty
May 10 – CTCP (May 10), Tổng Giám
đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam –
ông Lê Tiến Trường đã có buổi nói
chuyện chuyên đề với Lãnh đạo,
CBCNV chủ chốt của May 10.
Buổi nói chuyện chuyên đề được
chia thành 2 phần chính: Sự ảnh
hưởng của cuộc chiến thương mại
Mỹ – Trung đối với ngành Dệt May
Việt Nam; Công tác quản trị tại doanh
nghiệp. Theo đó, ông Lê Tiến Trường
đã chia sẻ những tác động và thách
thức của cuộc chiến thương mại Mỹ
– Trung đối với ngành DMVN, đặc
biệt là ngành Sợi và May, từ đó đưa
ra những dự báo ngắn và trung hạn
khi Tổng thống Donald Trump tuyên
bố áp mức thuế 10% đối với 300 tỷ
USD hàng hóa của Trung Quốc kể từ
ngày 1/9 tới đây, đồng thời ông chia

sẻ những nhận định trong công tác
quản trị, điều hành cho lãnh đạo, cán
bộ chủ chốt các phòng, ban và xí
nghiệp thành viên của Tổng Công ty.
Tiếp thu những chia sẻ tâm huyết
của TGĐ Vinatex, ông Thân Đức Việt
- Tổng Giám đốc Tổng Công ty May
10 - CTCP cho biết, ông rất trân trọng
những tình cảm của lãnh đạo Tập
đoàn dành cho May 10: “Phải nói
rằng, dù công việc rất bận rộn, nhưng
chắc hẳn TGĐ Tập đoàn có một tình
cảm đặc biệt với May 10 để có cái
nhìn sâu sắc và chi tiết về công tác
quản trị của May 10 đến như vậy. Sau
buổi nói chuyện ngày hôm nay, Ban
lãnh đạo TCT và lãnh đạo các đơn vị
thành viên sẽ có những biện pháp
cải thiện những điểm chưa làm được,
cũng như khắc phục những điểm
hạn chế May 10 còn tồn tại.”

Tháng 8

06
Nét đẹp
văn hóa doanh nghiệp
ở May 10

Tháng 8

16
Hội đồng trường
Đại học HTU họp
sơ kết giữa nhiệm kỳ

Nhiều tập thể, cá nhân Cơ quan VP Tập đoàn nhận
Bằng khen của Bộ Công Thương

Tháng 8

05

Ngày 05/8 tại Hà Nội, trong buổi
chào cờ đầu tháng, Chánh văn
phòng Tập đoàn Dệt May Việt Nam
đã công bố các Quyết định khen
thưởng của Bộ Công Thương cho
các cá nhân, tập thể của Cơ quan
Văn phòng Tập đoàn đã có thành
tích xuất sắc trong năm 2018.
Theo đó, về Bằng khen của Bộ
Công Thương, có 02 tập thể và
01 cá nhân được vinh danh. Cụ
thể, về tập thể có Ban Kỹ thuật –
Đầu tư và Ban Tổng hợp – Pháp
chế; về cá nhân có ông Đỗ Khắc
Dũng, Phó Ban Tổng hợp – Pháp
chế. Về danh hiệu Chiến sĩ thi
đua Bộ Công Thương, Cơ quan
Văn phòng Tập đoàn có 01 cá
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nhân được nhận Bằng khen là ông
Nguyễn Đình Cường – Phó Ban
Tuyên giáo, Đảng ủy Tập đoàn vì đã
có thành tích xuất sắc trong phong
trào thi đua lao động sản xuất, góp
phần xây dựng ngành Công Thương
giai đoạn 2016 – 2018.
Ông Cao Hữu Hiếu – Giám đốc điều
hành Tập đoàn ghi nhận những
đóng góp của các tập thể, cá nhân
của Cơ quan Văn phòng Tập đoàn
cho ngành Công Thương nói chung
và Tập đoàn Dệt May Việt Nam nói
riêng. Từ đó căn dặn những tập thể,
cá nhân được nhận Bằng khen của
Bộ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, góp
phần vào sự phát triển của Tập đoàn
trong những năm tiếp theo.

Tháng 8

20
Lãnh đạo Vinatex
dâng hương tưởng niệm
Chủ tịch Hồ Chí Minh
nhân dịp Quốc khánh 2/9

Nhân “Hội nghị triển khai cuộc vận
động xây dựng văn hóa doanh
nghiệp (VHDN) Việt Nam do Thủ
tướng Chính phủ phát động với 9
tỉnh, TP đồng bằng sông Hồng tại
Hà Nội”, chiều 6/8, Hiệp hội DN nhỏ
và vừa TP Hà Nội phối hợp với Tổng
Công ty May 10 tổ chức cho các DN
đến từ 9 tỉnh, TP vùng Đồng bằng
sông Hồng đến tham quan, học tập
tại Tổng Công ty May 10.
Với tinh thần tương thân tương ái,
hàng tháng, người lao động đều tự

Ngày 16/7 tại Vĩnh Phúc, Hội đồng
trường (HĐT) Đại học Công nghiệp
Dệt May Hà Nội (HTU) đã tiến hành
tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm
kỳ 2016 – 2021.
Báo cáo tới HĐT về kết quả năm học
2018 – 2019, phương hướng nhiệm
vụ năm học 2019 – 2020, ông Hoàng
Xuân Hiệp cho biết: Mặc dù còn gặp
nhiều khó khăn trong bối cảnh chung
của nền kinh tế, cũng như thay đổi
của Luật Giáo dục Đại học, tuy nhiên
năm 2018, tổng số thí sinh nhập học
của Nhà trường đạt 97,15% chỉ tiêu
tuyển sinh đề ra, trong đó trình độ
Đại học đạt 108,3%, duy trì ở mức ổn
định, nhiều ngành học thu hút đông
đảo sinh viên đăng ký học như: Công
nghệ May và Thiết kế thời trang.

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam (2/9/1945 – 2/9/2019), ngày
20/8 tại Nam Định, đoàn đại biểu do
ông Lê Tiến Trường – TGĐ Tập đoàn
Dệt May Việt Nam (Vinatex) dẫn
đầu đã tới dâng hương Tổ ngành và
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền
thống ngành Dệt May Việt Nam.
Trong những năm qua, ngành Dệt
May Việt Nam liên tục là ngành nằm
trong Top 3 có tỷ trọng kim ngạch
xuất khẩu cao nhất của cả nước với

nguyện trích một phần thu nhập của
mình đóng góp quỹ từ thiện nhằm
giúp đỡ cộng đồng, những gia đình
và cá nhân gặp khó khăn, hoạn nạn.
Chỉ tính trong 10 năm qua, May 10
đã quyên góp cho quỹ từ thiện trên
20 tỷ đồng. May 10 đã nhận phụng
dưỡng 24 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;
đỡ đầu 13 cháu nhiễm chất độc màu
da cam và có hoàn cảnh khó khăn;
đầu tư xây tặng 1 trạm Y tế tại Định
Hóa (Thái Nguyên); xây dựng 29 nhà
tình nghĩa, tình thương tặng các gia
đình chính sách.

Kết luận cuộc họp, ông Lê Tiến
Trường – TGĐ Vinatex, Chủ tịch HĐT
đã đánh giá cao những hoạt động
quy củ, nghiêm túc, đúng quy định
pháp luật của HĐT. Công tác tự chủ tài
chính của nhà trường đã diễn ra sớm
hơn chiến lược đề ra 2 năm. Việc nâng
cấp đội ngũ giáo viên với tỷ lệ chuẩn
hóa trình độ thạc sỹ đạt các yêu cầu
chiến lược. Công tác tuyển sinh đã đạt
tỷ lệ 70% sinh viên đại học và 30% sinh
viên cao đẳng, hướng tới năm 2022 sẽ
không còn sinh viên cao đẳng trong
nhà trường. Tuy nhiên để đạt được mục
tiêu này, Nhà trường cần có những thay
đổi chiến lược, căn cơ để thu hút sinh
viên, không để xảy ra tình trạng chỉ
thu hút được những ngành “hot”, còn
những ngành khác lại chưa hấp dẫn với
sinh viên đăng ký nhập học hàng năm.

hơn 36 tỷ USD năm 2018 và phấn đấu
đạt 40 tỷ USD năm 2019, đóng góp
từ 10 – 15% GDP. Với những thành
tựu nổi bật, cùng truyền thống hào
hùng của mình, trong những năm
qua với vai trò là đầu tàu của ngành,
Tập đoàn Dệt May Việt Nam vẫn đang
tiếp bước thế hệ cha ông đi trước, xây
dựng ngành Dệt May phát triển hơn,
giàu đẹp hơn. Không những thế, là
một ngành thâm dụng lao động (sử
dụng gần 3 triệu người), ngành Dệt
May đã mở ra nhiều cơ hội việc làm
cho NLĐ tại những khu vực khó khăn.
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