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Tính đến nay, Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu dệt may
đứng thứ ba trên thế giới, vượt Ấn Độ và chỉ sau Trung Quốc và
Bangladesh. Tuy nhiên, chúng ta không đánh đổi môi trường để
phát triển bẳng mọi giá.
Tạp chí số tháng này xin được giới thiệu đến Quý độc giả một
doanh nghiệp đã luôn đặt mục tiêu “phát triển bền vững” lên hàng
đầu, với hy vọng sẽ tạo nguồn cảm hứng cho các doanh nghiệp
khác trong ngành, giúp ngành Dệt May Việt Nam theo kịp xu
hướng tiêu dùng xanh của thế giới.
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Mặc cho những ảnh hưởng tiêu cực đến từ cuộc chiến thương mại
Mỹ - Trung, động thái giảm giá của đồng Nhân dân tệ, sự kiện Brexit
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trong năm 2019 không còn quá xa vời. 9 tháng đầu năm chứng
kiến sự nỗ lực của toàn ngành với kim ngạch xuất khẩu đạt 30 tỷ
USD, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu
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Quốc) đến tăng nhẹ 0,97% (Ấn Độ), tăng trưởng xuất khẩu cao nhất
trong danh sách các đối thủ cạnh tranh của dệt may Việt Nam đến
từ Bangladesh 4,57%.
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Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG - TGĐ Vinatex

CẢI TỔ
DOANH NGHIỆP
TRONG
THỜI ĐẠI SỐ

Thời gian gần đây,
chúng ta liên tục được
nghe tới các khái niệm
“Kinh tế số”, “Chuyển
đổi số” như là một cơ
hội cho Việt Nam khi
chúng ta là người đi sau
trong các cuộc cách
mạng công nghiệp từ
lần thứ 1 đến lần thứ 3,
tuy nhiên với cuộc cách
mạng công nghiệp lần
thứ 4 và nền kinh tế số
thì chúng ta có thể đi
tắt đón đầu để vượt lên
một vị thế mới trong
chuỗi giá trị toàn cầu.

T

uy vậy có cảm giác như
quá trình chuyển đổi số
này đang tập trung vào các
doanh nghiệp khởi nghiệp,
các doanh nghiệp hoạt
động trên nền tảng internet, các doanh nghiệp công nghệ cao và công
nghệ thông tin.
Các doanh nghiệp công nghiệp khác
trong đó có ngành dệt may cần nhận
diện và thúc đẩy cải tổ trong thời đại số
như thế nào? Doanh nghiệp dệt may
đang tồn tại theo mô hình cũ có cần
chuyển đổi không? Nếu chuyển đổi
cần bước đi ra sao? Không chuyển
đổi có tồn tại được không hay gặp
khó khăn gì?
Bài báo gợi mở những nguyên tắc cơ
bản nhất có thay đổi trọng yếu trong
kỷ nguyên số như là tiền đề để các
doanh nghiệp có những nghiên cứu
chuyên sâu hơn trong doanh nghiệp
của mình để đề ra được kế hoạch cải
tổ doanh nghiệp trong điều kiện mới.
Trong kỷ nguyên số, các nguyên tắc
kinh doanh đã thay đổi, trong mỗi
ngành công nghiệp chúng ta đang
chứng kiến sự lan rộng của các công
nghệ số mới, sự nổi lên của các nguy
cơ gây gián đoạn, thay thế, cũng
như sự biến đổi về mô hình và quy
trình kinh doanh. Cuộc cách mạng kỹ
thuật số đã thực sự làm đảo lộn các
chiến lược kinh doanh truyền thống.

GÓC NHÌN
Những doanh nghiệp dệt may –
ngành công nghiệp cổ điển được
thành lập trước thời kỳ phát triển của
internet rất lâu đang đối diện với một
thách thức khắc nghiệt. Rất nhiều
nguyên lý nền tảng, những giả định
lâu nay chi phối, giúp doanh nghiệp
phát triển không còn giá trị. May mắn
là sự thay đổi hoàn toàn có thể thực
hiện được nếu chúng ta có sự chuẩn
bị kế hoạch hành động đúng.
Trước hết phải khẳng định – CẢI TỔ
DOANH NGHIỆP TRONG THỜI ĐẠI SỐ
KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG
NGHỆ – mà đó là vấn đề về cách tư
duy mới và về chiến lược. Chuyển
đổi trong thời đại số đòi hỏi doanh
nghiệp phải nâng cao về nhận thức
chiến lược chứ không phải nâng cao
chất lượng hạ tầng công nghệ thông
tin. Sự thật này được phản ánh trong
vai trò của giám đốc công nghệ
thông tin (CIO), nếu trước đây là sử
dụng công nghệ để tối ưu hoá quy
trình, giảm rủi ro, thực thi tốt hơn các
quy trình kinh doanh. Ngày nay vai
trò của vị trí này đã thay đổi và có tính
chiến lược, tập trung vào sử dụng
công nghệ để phác hoạ và sáng tạo
lại hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Năm phương diện chiến lược bị
tác động bởi quá trình số hoá
Nếu tác động của điện khí hoá trong
quá khứ dẫn đến những chuyển đổi

trong ngành công nghiệp vì nó làm
thay đổi những rào cản cơ bản trong
sản xuất thì tác động của quá trình số
hoá còn mạnh mẽ hơn nhiều vì làm
thay đổi các rào cản liên quan đến
mọi phương diện của chiến lược kinh
doanh chứ không chỉ giới hạn trong
sản xuất.
• Công nghệ kỹ thuật số trước hết
làm thay đổi cách chúng ta kết nối
với khách hàng và tạo ra giá trị cho
họ. Chúng ta đã quen với việc doanh
nghiệp quảng bá thông tin và giao
sản phẩm đến cho khách hàng. Ngày
nay mối quan hệ với khách hàng có
tính song phương hơn; sự giao tiếp
và đánh giá của khách hàng khiến
chính họ trở thành người có ảnh
hưởng quan trọng hơn cả các quảng
cáo và những người nổi tiếng làm đại
sứ thương hiệu.
• Công nghệ kỹ thuật số làm thay đổi
cách chúng ta nhìn nhận về cạnh
tranh. Càng ngày chúng ta không chỉ
cạnh tranh với đối thủ trong ngành
mà cả những doanh nghiệp ngoài
ngành, những người dùng vũ khí
công nghệ số để lấy đi khách hàng
của chính chúng ta.
• Tư duy về dữ liệu. Trong các hoạt
động kinh doanh truyền thống, dữ
liệu làm tốn kém chi phí thu thập,
khó lưu trữ và chỉ sử dụng bên trong
tổ chức. Ngày nay dữ liệu được tạo
ra với tốc độ chưa từng có không
chỉ bởi doanh nghiệp mà bởi bất
cứ cá nhân nào. Lưu trữ dữ liệu trên
điện toán đám mây rẻ hơn, dễ truy
cập và dễ sử dụng. Thách thức lớn
nhất là làm sao biến khối lượng dữ
liệu khổng lồ chúng ta có thành các
thông tin có giá trị.
• Thay đổi cách thực hiện đổi mới
sáng tạo. Trước đây đổi mới sáng tạo
rất tốn kém, rủi ro cao và ít được chia
sẻ. Do vậy doanh nghiệp thường dựa
trên đội ngũ quản lý để đưa ra các yêu
cầu cấu thành sản phẩm. Ngày nay
công nghệ kỹ thuật số và các phần
mềm mô phỏng cho phép kiểm
chứng và thực nghiệm ý tưởng liên
tục. Mẫu sản phẩm được thử nghiệm
với chi phí thấp, kiểm chứng nhanh
chóng trong cộng đồng người dùng.
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• Cách hiểu và tạo ra giá trị cho khách
hàng. Công nghệ kỹ thuật số làm
chúng ta suy nghĩ khác đi về cách
chúng ta hiểu và tạo giá trị cho khách
hàng. Cái khách hàng coi trọng có
thể bị thay đổi nhanh chóng, và các
đối thủ cũng liên tục tìm cách tạo
ra các giá trị mới cho khách hàng.
Giá trị khách hàng coi trọng vượt ra
ngoài các yếu tố vật lý, giá trị sử dụng,
thương hiệu như truyền thống, nhiều
giá trị mới hình thành do chính các
mạng lưới khách hàng tạo nên.

thành tài sản chiến lược thật sự. Xây
dựng một tài sản dữ liệu phải bắt đầu
bằng việc hợp tác với đối tác cung
cấp dữ liệu. Dữ liệu dùng để phát hiện
nhóm thị trường tiềm năng, thấu hiểu
thị trường mới, dữ liệu để bổ sung
giá trị vào sản phẩm, dịch vụ đáp ứng
nhu cầu tương lai của các tập khách
hàng tiềm năng. Dữ liệu lớn cũng có
giá trị trong xác định xu thế của nhu
cầu khách hàng. Tức là phải xác định
được nguồn dữ liệu mới và năng lực
phân tích dữ liệu lớn, quan hệ nhân
quả trong việc ra quyết định dựa trên
dữ liệu, và những rủi ro liên quan đến
an toàn và bảo mật dữ liệu.

Dưới đây chúng ta sẽ tìm hiểu
chi tiết xem công nghệ số thay
đổi các giả định chiến lược trong
từng phương diện của chiến lược
doanh nghiệp như thế nào.
KHÁCH HÀNG
Trong các lý thuyết trước đây, khách
hàng được coi là đối tượng tổng
hợp mà doanh nghiệp cần tiếp thị
và thuyết phục mua hàng. Mô hình
thắng thế là mô hình có được lợi
ích kinh tế nhờ quy mô thông qua
sản xuất đại trà và truyền thông đại
chúng. Trong kỷ nguyên số, chúng
ta chuyển sang một môi trường kinh
doanh không chỉ bởi thị trường đại
chúng mà bởi mạng lưới khách hàng.
Khách hàng kết nối với nhau 1 cách
năng động, tương tác theo cách làm
thay đổi mối quan hệ của họ với nhau
và với doanh nghiệp. Khách hàng
không ngừng kết nối với nhau, gây
ảnh hưởng lên nhau và định hình
uy tín của thương hiệu. Công cụ số
cũng làm thay đổi cách tìm kiếm sản
phẩm, mua bán, chia sẻ, tương tác.
Điều này làm doanh nghiệp phải thay
đổi phễu tiếp thị truyền thống, đánh
giá lại quá trình mua hàng của khách
hàng. Thay vì chỉ xem khách hàng
là đối tượng để bán hàng, doanh
nghiệp cần nhận thức 1 khách hàng
năng động, thuộc về một mạng lưới
có thể chính là nhóm tập trung tốt
nhất để tiến hành khảo sát, trở thành
đại sứ thương hiệu, hoặc chính là đối
tác đổi mới sáng tạo của DN.
CẠNH TRANH
Phương diện ảnh hưởng thứ 2 trong
thời đại số là doanh nghiệp cạnh
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tranh và hợp tác với nhau như thế
nào? Trước đây, có thể hiểu đơn giản
cạnh tranh và hợp tác là 2 mặt đối
lập. Doanh nghiệp cạnh tranh với các
đối thủ giống họ và hợp tác với đối
tác trong chuỗi cung ứng sản phẩm
hoặc cung cấp thiết bị/ đầu vào cho
sản xuất. Tuy nhiên ngày nay chúng ta
sống trong nền kinh tế mà ranh giới
giữa các ngành là mềm và thách thức
lớn nhất là cạnh tranh bất đối xứng đó là khi doanh nghiệp đến từ ngành
khác không có liên quan lại có thể
cung cấp các giá trị có tính cạnh tranh
cho khách hàng của chúng ta. Hiện
tượng xoá bỏ trung gian với sự hỗ trợ
của các công cụ số làm đảo lộn nhiều
mối quan hệ trong chuỗi cung ứng đã
tồn tại lâu năm. Quan trọng hơn, công
nghệ số đang tạo ra sức mạnh cho mô
hình kinh doanh nền tảng (platform)
cho phép 1 DN tạo ra và tiếp nhận
giá trị khổng lồ khi hỗ trợ sự tương
tác giữa các doanh nghiệp khác hoặc
giữa những khách hàng với nhau.
DỮ LIỆU
Thông thường dữ liệu được tạo ra
bằng những phương thức đo lường
hoạch định sẵn như một phần của
quy trình sản xuất, bán hàng, tiếp thị.
Dữ liệu chủ yếu để đánh giá, dự báo,

ra quyết định. Ngày nay, dữ liệu như
một cơn đại hồng thuỷ, nó không
đến từ việc lập kế hoạch, nghiên
cứu thị trường… mà có thể tạo ra từ
mọi cuộc đối thoại, tương tác, hoặc
từ các quá trình bên trong và bên
ngoài doanh nghiệp. Các công cụ “dữ
liệu lớn” cho phép doanh nghiệp xây
dựng những phương thức dự báo
mới, tìm ra những xu hướng chưa
từng biết tới trong hoạt động kinh
doanh, và giải mã những nguồn giá
trị mới. Dữ liệu chính là một yếu tố
sống còn trong cách doanh nghiệp
vận hành, tạo sự khác biệt, và tạo
dựng giá trị mới.
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Đây là quá trình mà thông qua đó,
các ý tưởng mới được phát triển,
thử nghiệm, và đưa ra thị trường
bởi doanh nghiệp. Việc thử nghiệm
trước đây rất phức tạp, tốn kém, dễ
thất bại và chi phí lớn khi thất bại lớn.
Tuy nhiên với hỗ trợ công nghệ số,
với môi trường thực tế ảo, mô hình
tương tác nhanh giữa khách hàng và
nhà sản xuất, việc đưa các ý tưởng
thí điểm ra thị trường trở nên nhanh
hơn, rẻ hơn, chi phí cơ hội cho thất
bại giảm đáng kể. Thử nghiệm nhanh
trở thành chìa khoá cạnh tranh và

đổi mới liên tục cho doanh nghiệp,
chiếm lại vị thế cạnh tranh tốt hơn
trên thị trường.
GIÁ TRỊ
Phương diện cuối cùng của Cải tổ
doanh nghiệp trong thời đại số là giá
trị mà doanh nghiệp mang lại cho
khách hàng của mình. Nhìn chung,
giá trị doanh nghiệp là khá nhất
quán, có thể được cập nhật thêm
tính năng, các chiến dịch tiếp thị,
hoặc quy trình hoạt động được hoàn
thiện hơn. Trong thời đại kỹ thuật số,
nếu doanh nghiệp cứ dựa mãi vào
một tuyên bố giá trị cũ kỹ thì sẽ tạo
điều kiện để đối thủ cạnh tranh thách
thức, thậm chí làm gián đoạn hoạt
động kinh doanh của mình.
Trong quá trình chuyển đổi số, cần
có một phương sách chuyển đổi
gắn liền với 5 phương diện chiến
lược bị ảnh hưởng ở trên mà tổng
quát nhất, có thể tóm tắt như sau:
1. Khai thác mạng lưới khách hàng:
Khi mà khách hàng ít hành xử độc lập
hơn, tham gia nhiều vào các mạng
lưới để được kết nối chặt chẽ với
nhau thì doanh nghiệp phải học cách
khai thác các mạng lưới này. Doanh

nghiệp phải học cách lôi kéo, trao
quyền cho khách hàng và cùng kiến
tạo giá trị với họ, không chỉ dừng lại
ở thời điểm mua hàng. Doanh nghiệp
phải biết tạo ra cơ hội kinh doanh
mới bằng cách phát huy cách mà mỗi
khách hàng truyền cảm hứng khi hài
lòng về sản phẩm cho những người
xung quanh. Các hành vi mua hàng
mới gắn với mạng lưới khách hàng từ
phương thức truyền thống là Tiếp cận
– Thông báo – Thúc đẩy và Thuyết
phục khách hàng mua sản phẩm
dịch vụ sang tiếp cận – Gắn kết – Tuỳ
chỉnh – Kết nối – Hợp tác. Hành vi mới
sẽ làm cho khách hàng trở thành một
tài sản chiến lược, phễu tiếp thị phải
được cải tiến, hành trình mua sắm
chủ yếu trên kênh kỹ thuật số.
2. Xây dựng nền tảng không chỉ xây
dựng sản phẩm: Rõ ràng trong môi
trường số, nền tảng để kinh doanh
quan trọng hơn sản phẩm. Có nền
tảng kinh doanh (platform) tốt thậm
chí có thể kéo các đối thủ về cùng kinh
doanh trên nền tảng của mình, tạo các
sản phẩm dịch vụ bổ sung cho nhau.
3. Biến dữ liệu thành tài sản: Trong
thời đại mà dữ liệu luôn dư thừa và
miễn phí thì mệnh lệnh đặt ra với
doanh nghiệp là làm sao biến dữ liệu

4. Đổi mới thông qua thử nghiệm
nhanh: Do sự hỗ trợ của công nghệ
số mà quá trình thử nghiệm diễn ra
rất nhanh, tức là luôn có các nhà sản
xuất có thể thử nghiệm liên tục các
sản phẩm dịch vụ cạnh tranh với ta,
gây áp lực lên từng doanh nghiệp
đang tồn tại cũng phải có các cuộc
thử nghiệm đa biến liên tục với
phương pháp sử dụng mẫu khả thi
tối thiểu. Xu thế ngành thời trang đã
cho thấy rõ quan điểm này, từ 2 mùa
xuân - hè, thu - đông, sang 4 mùa, và
hiện nay là từ 12 tháng đến 52 tuần
thời trang trong 1 năm.
5. Điều chỉnh tuyên bố giá trị: Do
tính chất nhanh nhạy của nền tảng
kỹ thuật số nên các tuyên bố giá trị
cũng bị lỗi thời, bị vượt qua nhanh
hơn, doanh nghiệp phải học cách
điều chỉnh liên tục các giá trị.
Rõ ràng khi thay đổi tại một doanh
nghiệp đã trưởng thành với hạ tầng,
kênh bán hàng, đội ngũ nhân viên,
văn hoá tổ chức tồn tại như những
lực cản, thách thức hoàn toàn khác
so với một công ty khởi nghiệp. Vấn
đề chủ yếu ở đây là lãnh đạo doanh
nghiệp cần nhận thức nhu cầu của
chuyển đổi số như là một yếu tố bắt
buộc để doanh nghiệp đủ điều kiện
tham gia vào một sân chơi mới tất yếu
sẽ ngày càng chiếm ưu thế trong thời
gian tới, qua đó dành thời gian để xây
dựng lộ trình chuyển đổi cho mình và
từng bước triển khai để tránh được
nguy cơ bị gián đoạn trong tương lai
khi môi trường số trở thành phổ biến
trong chuỗi cung ứng

.
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TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ
VIỆT NAM 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
9 tháng đầu năm 2019, diễn biến khó
lường của cuộc chiến tranh thương
mại Mỹ-Trung, động thái giảm giá
đồng Nhân dân tệ (NDT) xuống mức
thấp chưa từng có, cùng với sự kiện
Brexit là những mối bận tâm chính
của thị trường kinh tế toàn cầu.
Chiến tranh thương mại leo thang
ngày càng phát huy sức tác động
tiêu cực đối với kinh tế toàn cầu, và
ngày càng đi theo chiều hướng bất
kham. Tờ The Wall Street Journal cho
biết, các loại thuế mới dẫn đến sự gia
tăng chi phí của các công ty quốc
tế, họ buộc phải tìm cách nào đó bù
đắp cho sự gia tăng này. Hơn nữa, sự
không chắc chắn về triển vọng đàm
phán giữa Mỹ và Trung Quốc khiến
các công ty khó lên các kế hoạch ứng
phó tiếp theo.

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU
DỆT MAY VIỆT NAM
9 THÁNG 2019 & DỰ BÁO 2020
Bài: HỒNG HẠNH

Chuyên gia kinh tế Chris Williamson
của IHS Markit cho biết, chiến tranh
thương mại và thuế quan Trung-Mỹ
là mối quan tâm lớn nhất đối với
các nhà sản xuất. Sự leo thang cuộc
chiến thương mại trong tháng 8 và
tháng 9/2019 đã gây ra tâm lý hoang
mang cho các nhà đầu tư. Các doanh
nghiệp trên khắp thế giới buộc phải
tự hỏi, liệu Mỹ và Trung Quốc sẽ áp
đặt các thuế mới nào, mức độ quan
trọng của chúng và thời gian tồn tại
trong bao lâu, vì diễn tiến không chắc
chắn khiến việc lập kế hoạch đầu tư,

kế hoạch kinh doanh, sản xuất…vv
trở nên khó khăn và ảnh hưởng tiêu
cực đến doanh nghiệp của họ. Tuy
nhiên, nếu chỉ chi tiêu doanh nghiệp
co cụm không thì không dẫn đến suy
thoái, nhưng nếu chi tiêu của người
tiêu dùng sụt giảm thì sẽ gây nên
vấn đề lớn cho nền kinh tế Mỹ. Chi
tiêu tiêu dùng chiếm hơn hai phần
ba kinh tế Mỹ, so với khoảng 14% chi
tiêu của các doanh nghiệp.
Cho đến nay, người tiêu dùng Mỹ vẫn
đang chi tiêu mạnh mẽ, thúc đẩy tăng
trưởng chung. Nền kinh tế Mỹ tăng
trưởng 2% trong quý II/2019, thấp hơn
một chút so với ước tính sơ bộ là 2,1%.
GDP quý II/2019 tăng trưởng nhờ
chi tiêu dùng cá nhân đã tăng 4,7%
và nhờ chi tiêu chính phủ tăng 2,3%.
Ngược lại, xuất khẩu giảm 5,8% trong
quý II/2019, sau khi đã tăng 4,1% trong
quý I trước đó. Nhập khẩu tăng 0,1%.
Đầu tư khối kinh doanh đã giảm lần
đầu tiên sau ba năm trở lại đây, giảm
0,6% trong quý II/2019, so với mức
tăng 4,4% của quý trước đó.
Ở một thái cực khác, sự nhiễu loạn
trong thị trường toàn cầu có thể làm
giảm niềm tin của người tiêu dùng, vô
hình chung sẽ khiến người tiêu dùng
Mỹ thắt chặt hầu bao. Cuộc khảo sát
của Đại học Michigan về lòng tin của
người tiêu dùng được công bố hôm
16/8/2019 cho thấy chỉ số này đã
giảm mạnh trong tháng 8/2019.
Đối với thị trường EU, GDP toàn khu

vực tăng 0,2% trong quý I/2019 so với
quý trước đó, chậm lại so với mức tăng
0,4% của quý I trước đó. Chi tiêu dùng
hộ gia đình và đầu tư cố định hỗ trợ
góp phần tăng trưởng. Tiêu dùng hộ
gia đình tăng 0,2% trong quý 2/2019
(so với mức tăng 0,4% trong quý 1) và
chi tiêu của chính phủ tăng 0,3% (so
với 0,4% trong quý 1). Ngoài ra, đầu tư
cố định tăng 0,5%, sau khi tăng 0,2%
trong quý I/2019. Xuất khẩu không
thay đổi (so với 0,9% trong quý 1) trong
khi nhập khẩu tăng 0,2% (so với 0,4%
trong quý 1). Trong số các nền kinh tế
lớn nhất của toàn khu vực, GDP của
Đức tăng trưởng 0,1% trong quý 2,
sau khi đã tăng 0,4% trong ba tháng
đầu năm 2019 trong khi nền kinh tế Ý
bị đình trệ, sau mức tăng trưởng 0,1%
của quý 1. Ngoài ra, nền kinh tế của Tây
Ban Nha tăng trưởng 0,5%, chậm lại
từ mức tăng trưởng 0,7% quý 1/2019;
trong khi tăng trưởng nội địa của Pháp
giữ ở mức ổn định 0,3%. Tính theo năm
nền kinh tế khu vực đồng Euro đã tăng
trưởng 1,2% trong quý 2/2019, giảm từ
mức tăng trưởng 1,3% của quý 1.
Đối với Trung Quốc, nền kinh tế đã
tăng 6,2% so với cùng kỳ trong quý
II/2019, chậm lại từ mức mở rộng
6,4% trong giai đoạn ba tháng trước
đó và phù hợp với kỳ vọng của thị
trường. Đó là mức tăng trưởng thấp
nhất kể từ quý I năm 1992, trong bối
cảnh căng thẳng thương mại đang
diễn ra với Mỹ, làm suy yếu nhu cầu
toàn cầu và các khoản vay đáng báo
động của chính quyền địa phương.

Kim ngạch nhập khẩu dệt may của các thị trường lớn (Đơn vị: Triệu USD)

9T 2017

9T 2018

Ước 9T 2019

So sánh (%)
9T 2018/
9T 2017

So sánh (%)
9T 2019/
9T 2018

Mỹ

86.013

89.298

93.272

3,82

4,45

Châu Âu

195.911

213.303

208.150

8,88

-2,42

Nhật Bản

25.949

27.749

27.881

6,94

0,48

Hàn Quốc

10.733

11.832

12.024

10,24

1,62

Trung Quốc

22.957

25.893

26.131

12,79

0,92

Khác

108.703

112.186

108.920

3,20

-2,91

Tổng cầu NK TG

450.266

480.261

476.377

6,66

-0,81

Thị trường

(Nguồn: Trademap)
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TỔNG CẦU THẾ GIỚI:
9 tháng đầu năm 2019, tổng cầu
nhập khẩu dệt may thế giới đạt
476,37 tỷ USD, giảm nhẹ 0,81% so
với cùng kỳ 2018. Nhập khẩu giảm
do cầu giảm ở thị trường châu Âu
(-2,42%) và các thị trường khác
(-2,91%). Nhập khẩu thị trường Mỹ

tăng khá 4,45% trong 9 tháng 2019,
cho thấy nhập khẩu dệt may Mỹ
chưa bị ảnh hưởng nhiều do chiến
tranh thương mại Mỹ - Trung.

9 tháng đầu năm 2019, kim ngạch
xuất khẩu dệt may Trung Quốc ước
đạt 194,99 tỷ USD, giảm nhẹ 2,5% so
với cùng kỳ năm 2018. Căng thẳng
thương mại Mỹ Trung đã khiến xuất
khẩu dệt may Trung Quốc giảm.

Nhập khẩu các thị trường khác như
Nhật Bản, Hàn Quốc giữ ở mức ổn
định, không thay đổi nhiều so với
cùng kỳ năm ngoái.

9T 2017

9T 2018

Ước 9T 2019

So sánh (%)
9T.2018/
9T.2017

So sánh (%)
9T.2019/
9T.2018

Mỹ

9.412

10.502

11.491

11,58

9,42

Châu Âu

3.532

3.990

4.352

12,97

9,07

Nhật Bản

2.382

2.939

3.039

23,38

3,40

Hàn Quốc

2.232

2.750

2.968

23,21

7,93

Trung Quốc

2.409

2.870

3.127

19,14

8,95

Khác

5.582

6.666

7.440

19,42

11,61

23.140

26.847

29.290

16,02

9,10

Tổng cầu NK TG

(Nguồn: Hải quan Việt Nam)

Tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may
Việt Nam 9 tháng đầu năm 2019 ước
đạt 29,29 tỷ USD, tăng 9,1% so với
cùng kỳ 2018. Dù tốc độ tăng trưởng
này khá tốt, kim ngạch xuất khẩu
dệt may Việt Nam đang có những
dấu hiệu giảm nhiệt, không đạt tăng
trưởng 2 con số như 9 tháng đầu

năm 2018 so với 9 tháng năm 2017.
Kim ngạch đi thị trường Mỹ đạt 11,49
tỷ USD, tăng trưởng 9,42%, đi EU đạt
4,35 tỷ USD, tăng 9,07%.
Đáng chú ý xuất khẩu dệt may Việt
Nam đi các thị trường khác trong 9

tháng đầu năm nay đạt 7,44 tỷ USD,
tăng 11,61% so với 9 tháng năm 2018,
điều này cho thấy nỗ lực và quyết tâm
của các doanh nghiệp dệt may trong
việc đa dạng hóa thị trường, tăng xuất
khẩu vào các thị trường mới nhằm
giảm thiểu rủi ro khi tập trung vào các
thị trường truyền thống.

Tình hình xuất khẩu các quốc gia cạnh tranh (Đơn vị: Triệu USD)

9T/2017

9T/2018

9T/2019

So sánh (%)
9T2018/
9T2017

So sánh (%)
9T2019/
9T2018

Trung Quốc

191.921

200.001

194.998

4,21

(2,50)

Ấn Độ

28.977

28.306

28.581

(2,32)

0,97

Bangladesh

25.997

28.753

30.068

10,60

4,57

Quốc gia

Thổ Nhĩ Kỳ

19.771

20.848

20.579

5,45

(1,29)

Indonexia

9.351

10.023

10.439

7,19

4,15
(Nguồn: Trademap)
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Về kim ngạch xuất khẩu Bangladesh
đã vượt qua Việt Nam và vượt qua Ấn
Độ trở thành quốc gia có kim ngạch
xuất khẩu dệt may đứng thứ 2 trên
thế giới trong 9 tháng 2019.

Nhập khẩu Nguyên phụ liệu Dệt may Việt Nam (Đv: triệu đồng)

9T 2017

9T 2018

9T 2019

So sánh (%)
9T 2018/
9T 2017

So sánh (%)
9T 2019/
9T 2018

Bông các loại

1.847

2.371

2.115

28,37

(10,80)

Xơ sợi các loai

1.323

1.778

1.831

34,39

2,98

Vải các loại

8.270

9.416

9.757

13,86

3,62

NPL dệt may

2.860

4.261

4.418

48,99

3,68

14.300

17.826

18.121

24,66

1,65

Kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam (Đơn vị: Triệu USD)

Thị trường

Trong các nước cạnh tranh với dệt
may Việt Nam, Bangladesh đạt tăng
trưởng tốt nhất 4,57%, đạt 30,06 tỷ
USD, theo sau là Indonesia đạt tăng
trưởng 4,15%. Ấn Độ tăng nhẹ không
đáng kể, đạt kim ngạch 28,5 tỷ USD.

Tổng

(Nguồn: Hải quan Việt Nam)

DỰ BÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ,
CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI NĂM 2020
Theo báo cáo triển vọng kinh tế thế
giới mới nhất của IMF phát hành tháng
7/2019, dự báo tăng trưởng kinh tế toàn
cầu ở mức 3,2% trong năm 2019, và lên
mức 3,5% vào năm 2020.
IMF dự báo tăng trưởng toàn cầu
năm 2020 được cải thiện hơn so
với năm 2019 chủ yếu dựa trên một
số yếu tố giả định: (1) thị trường tài
chính toàn cầu được cải thiện; (2) dần
dần xóa bỏ lực cản tạm thời, đáng
chú ý là trong khu vực đồng euro;
(3) ổn định ở một số nền kinh tế thị
trường mới nổi như Argentina và Thổ
Nhĩ Kỳ; và (4) tránh nguy cơ sụp đổ
kinh tế thêm ở các thị trường như
Iran và Venezuela. Khoảng 70% sự gia
tăng trong dự báo tăng trưởng toàn
cầu năm 2020 so với năm 2019 chủ
yếu dựa trên giả định có sự ổn định
hoặc phục hồi ở các nền kinh tế đang
gặp vấn đề khó khăn.
Hiện tại kinh tế thế giới vẫn phải đối
mặt với các yếu tố như căng thẳng
Mỹ Trung không hồi kết, tương lai
không chắc chắn của sự kiện Brexit
cũng như căng thẳng địa chính trị
ở một số quốc gia khiến giá năng
lượng gia tăng.

Đối với các nền kinh tế đã phát triển,
tăng trưởng được dự đoán là 1,9% vào
năm 2019 và 1,7% vào năm 2020.
Tại Mỹ, GDP năm 2019 dự báo đạt
2,6%, và đạt 1,9% vào năm 2020 khi
các chính sách kích thích tài khóa
giảm tác dụng. Mặc dù hiện tại các
số liệu về xuất khẩu của Mỹ trong
3 quý đầu năm 2019 khá mạnh mẽ
nhưng nhu cầu tiêu dùng trong nước
bắt đầu có một số dấu hiệu suy giảm.
Nhập khẩu và tồn kho cũng giảm,
phản ánh các tác động do căng
thẳng thương mại Mỹ - Trung.
Đối với EU, tăng trưởng được dự
đoán ở mức 1,3% trong năm 2019 và
1,6% vào năm 2020 do nhu cầu ngoại
khối dự kiến hồi phục trở lại, và do các
yếu tố nội khối bao gồm việc đăng ký
xe tại Đức cùng các cuộc biểu tình ở
Pháp sẽ giảm nhiệt.
Với Nhật Bản, dự báo tăng trưởng
năm 2019 sẽ tăng 0,9%, sang năm
2020 dự báo sẽ tăng 0,4%. Các biện
pháp thúc đẩy tài khóa được kỳ vọng
sẽ phần nào bù đắp giúp thúc đẩy
tăng tưởng, giảm thiểu ảnh hưởng
từ việc tăng thuế suất tiêu thụ vào
tháng 10/2019.
Các nhóm nền kinh tế thị trường

mới nổi và đang phát triển dự kiến
sẽ tăng trưởng ở mức 4,1% trong
năm 2019, tăng lên 4,7% trong năm
2020. Với khu vực các nước mới nổi và
đang phát triển tại châu Á, mức tăng
trưởng dự báo là 6,2% năm 2019 và
tăng lên 7,2% năm 2020. Cụ thể với
Trung Quốc, những tác động tiêu cực
của thuế quan leo thang và cầu suy
yếu trên toàn thế giới đã gây thêm áp
lực cho nền kinh tế Trung Quốc đang
trong giai đoạn suy thoái về cơ cấu
và cần tăng cường điều tiết để kiềm
chế sự phụ thuộc cao vào nợ công.
Cùng với sự hỗ trợ từ chính sách, dự
báo kinh tế Trung Quốc sẽ đạt tăng
trưởng 6,2% năm 2019 và 6% năm
2020. Còn với Ấn Độ dự báo tăng
trưởng năm 2019 sẽ đạt 7% và tăng
lên 7,2% năm 2020.
RỦI RO CHI PHỐI ĐỐI VỚI
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THẾ GIỚI
NĂM 2020
Sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng
thương mại và công nghệ: Niềm tin
kinh doanh và tâm lý thị trường tài
chính đã liên tục bị lung lay kể từ đầu
năm 2018 bởi một chuỗi các hành
động căng thẳng về thuế quan giữa
Mỹ - Trung Quốc, sự trả đũa của các
đối tác thương mại và sự không chắc
chắn kéo dài xung quanh sự kiện
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TIN TỨC & SỰ KIỆN

Brexit. Tất cả đã tạo nên tâm lý chần
chừ trong đầu tư.
Thay đổi mức độ rủi ro ở một số quốc
gia: Sự không chắc chắn về chính
sách tài khóa ở một số quốc gia, tình
hình nợ ở các quốc gia có nợ cao;

cùng với căng thẳng kinh tế tại các thị
trường hiện đang trong quá trình điều
chỉnh kinh tế vĩ mô như Argentina và
Thổ Nhĩ Kỳ; hoặc sự suy giảm mạnh
mẽ hơn dự kiến ở Trung Quốc, làm
tăng rủi ro gây bấp bênh kinh tế tại
các quốc gia này vào năm 2020.

Biến đổi khí hậu, rủi ro chính trị, xung
đột: xung đột dân sự ở nhiều quốc
gia làm tăng nguy cơ chi phí viện
trợ nhân đạo, phát sinh nhiều căng
thẳng địa chính trị, biến động cao
hơn trên thị trường hàng hóa.

CHÍNH SÁCH MỚI tháng 9/2019
Cơ quan
ban hành

Số
Quyết định

Dự báo tăng trưởng GDP ở một số nền kinh tế
Quốc gia/khu vực

DỰ BÁO TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU
DỆT MAY THẾ GIỚI, XUẤT KHẨU
DỆT MAY VN NĂM 2020

2017

2018

2019

2020

Toàn thế giới

3,8

3,6

3,2

3,5

Mỹ

2,2

2,9

2,6

1,9

EU

2,4

1,9

1,3

1,6

Đức

2,2

1,4

0,7

1,7

Pháp

2,3

1,7

1,3

1,4

Nhật

1,9

0,8

0,8

0,4

Canada

3,0

1,9

1,5

1,9

Trung Quốc

6,8

6,6

6,2

6,0

Ấn Độ

7,2

6,8

7,0

7,2

2017

2018

Dự báo
2019

Dự báo
2020

So sánh
18/17

So sánh
19/18

So sánh
20/19

Mỹ

113.937

119.369

124.502

129.233

4,77

4,30

3,8

EU

259.723

279.280

270.343

274.939

7,53

(3,20)

1,7

Trung Quốc

31.099

34.161

34.448

34.896

9,85

0,84

1,3

Nhật Bản

35.055

37.707

37.884

38.680

7,57

0,47

2,1

Hàn Quốc

14.473

16.306

16.331

17.784

12,66

0,15

8,90

Canada

13.885

14.436

15.380

16.426

3,97

6,54

6,8

Khác

149.215

153.501

152.334

154.171

2,87

(0,76)

1,21

Tổng

603.502

640.324

635.842

649.703

6,10

(0,70)

2,18

Nghị định
68/2019/
NĐ-CP

Chính phủ

Nghị định
69/2019/
NĐ-CP

Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi
thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây
dựng - Chuyển giao (Dự án BT).

01/10/2019

Thông tư số
55/2019/TTBTC

Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi
chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước.
Khi tiến hành xử lý tài sản (bao gồm cả tài sản đảm bảo khoản nợ) có giá
trị còn lại từ 100 triệu đồng trở lên trên sổ sách kế toán, Công ty Mua bán
nợ phải thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá để xác định giá bán tài
sản theo phương thức đấu giá.
Đối với tài sản có giá trị còn lại < 100 triệu đồng trên sổ sách kế toán, Công
ty Mua bán nợ có thể lựa chọn bán theo phương thức đấu giá hoặc thỏa
thuận nhưng mức giá không thấp hơn giá thị trường. Trường hợp tài sản
không có giao dịch trên thị trường thì Công ty Mua bán nợ tự định giá
hoặc thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá để làm cơ sở
bán tài sản.
Thông tư cũng quy định doanh nghiệp, người làm mất mát, hao hụt
(không phải do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng) thì phải bồi
thường với giá trị tương đương. Nếu tài sản đã hết khấu hao thì phải bồi
thường 20% nguyên giá của tài sản theo giá trị quy định tại sổ sách.

10/10/2019

Thông tư số
56/2019/TTBTC

Theo đó, khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với gói, kiện hàng
nhóm 1 xuất, nhập khẩu qua dịch vụ bưu chính, doanh nghiệp phải thực
hiện hủy tờ khai hải quan trong các trường hợp sau:
- Các trường hợp quy định tại Khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC;
- Khai nhiều tờ khai hải quan cho cùng một gói, kiện hàng hóa (khai trùng
thông tin tờ khai);
- Gói, kiện hàng nhập khẩu đã khai tờ khai hải quan và hoàn thành thủ tục
tiêu hủy tại Việt Nam theo quy định;
- Tờ khai hải quan được khai báo theo nhóm gói, kiện hàng không đúng
quy định sau khi xử lý vi phạm;
- Tờ khai hải quan trị giá thấp khai sai thông tin không được phép khai sửa
đổi, bổ sung theo quy định;
- Trừ trường hợp đã được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa và hàng
hóa đã qua khu vực giám sát hải quan hoặc đã xuất khẩu;
- Người nhận hàng từ chối nhận gói, kiện hàng hóa nhập khẩu đã đăng ký
tờ khai nhưng chưa thông quan.

15/10/2019

Bộ
Tài chính

(Nguồn: Trademap)

2018

Dự báo
2019

Dự báo
2020

So sánh
18/17

So sánh
19/18

So sánh
20/19

Mỹ

12.489

14.006

15.421

16.824

12,15

10,10

9,1

EU

5.173

5.858

6.418

6.946

13,24

9,56

8,23

Trung Quốc

3.360

4.059

4.514

4.841

20,80

11,20

7,25

Nhật Bản

3.285

4.031

4.212

4.448

22,71

4,50

5,6

Hàn Quốc

3.075

3.825

4.173

4.585

24,39

9,10

9,87

Khác

3.777

4.367

4.958

5.425

15,62

13,53

9,43

Tổng

31.159

36.146

39.696

43.070

16,01

9,82

8,5

01/10/2019

Chính phủ

Dự báo kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam 2019 & 2020
(Đvị: triệu USD)
2017

Ngày có
hiệu lực

Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử
dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án
đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) về sơ bộ tổng mức đầu tư,
tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, định mức và
giá xây dựng, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh toán
và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư
xây dựng công trình; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quyết
định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn
trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

(Nguồn: WEO)

Dự báo tăng trưởng GDP ở một số nền kinh tế

Nội dung

Bộ
Tài chính

(Nguồn: Hải quan Việt Nam)
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CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI TRUNG – MỸ

C

NGÀNH SỢI
CHỊU ĐÒN!

húng ta cùng trò chuyện với
ông Cao Hữu Hiếu – Giám
đốc điều hành Vinatex về
câu chuyện thực tế và
ứng phó của ngành sợi.

Thưa ông, với các gói áp thuế của
Mỹ lên hàng hóa Trung Quốc trong
năm qua, thì ngành sợi Việt Nam
chịu ảnh hưởng cụ thể nào?
Ngày 06/7/2018, Chính phủ Hoa Kỳ
chính thức thực hiện biện pháp tăng
thuế nhập khẩu hàng hóa của Trung
Quốc nhập khẩu vào Mỹ với gói đầu
tiên trị giá 34 tỷ đô la Mỹ với thuế suất
áp thêm 25% trên thuế MFN.
Gói tiếp theo có trị giá 16 tỷ đô la Mỹ

với thuế áp thêm 25% trên thuế MFN,
có hiệu lực vào ngày 23/8/2019.
Gói thứ 3 có trị giá 200 tỷ đô la Mỹ áp
thêm 10% trên thuế MFN, có hiệu lực
vào ngày 24/9/2018. Gói thứ 3 kéo
dài đến ngày 10/5/2019 và từ ngày
này được nâng lên từ 10% lên 25%.
Đối với gói 1 và 2 chưa bao gồm mặt
hàng dệt may, tuy nhiên gói thứ 3 bao
gồm gần như toàn bộ các mặt hàng
sợi và vải. Ngay lập tức, thị trường Sợi
của Việt Nam đã phản ứng tiêu cực
với quyết định trên của Chính phủ
Hoa Kỳ. Thị trường Sợi sau 08 tháng
tăng trưởng liên tục đã có những dấu
hiệu chững lại từ tháng 9/2018 và bắt
đầu đi xuống từ tháng 10/2018.

Sau một năm cuộc
chiến thương mại
Trung – Mỹ diễn
ra, ngành sợi phải
hứng chịu liên tiếp
những đòn nặng nề
giáng xuống từ các
gói áp thuế mới.
Liệu ngành sợi còn
đủ lực để tiếp tục
chịu đựng bao lâu?
Người thực hiện: KIỀU HẬU

Thống kê số liệu và so sánh sản lượng Xuất khẩu Sợi của Việt Nam từ năm 2017 tới nay
Thị trường nhập
khẩu

ĐVT: tấn

(Q1+Q2/2019) so với
(Q1+Q2/2018)

(Q1+Q2/2019) so với
(Q1+Q2/2017)

(Q3+Q4/2018) so với
(Q3+Q4/2017

Trung Quốc

15.10%

22.75%

2.67%

Hàn Quốc

-7.88%

11.29%

22.36%

Nhật Bản

18.19%

16.60%

12.53%

Thái Lan

13.25%

30.36%

-0.79%

Thổ Nhĩ Kỳ

-23.30%

5.55%

-53.12%

Brazil

10.15%

31.03%

-18.86%

9,772

Malaysia

-2.44%

0.57%

-4.29%

13,358

11,214

Đài Bắc

-14.43%

-22.47%

5.63%

3,574

3,408

3,895

Mỹ

127.09%

125.06%

-8.25%

68,700

68,745

54,186

69,156

Các nước khác

-60.59%

-50.03%

-0.59%

632,867

657,693

570,653

646,299

Tổng

2.16%

13.30%

1.76%

Số liệu
Q1+Q2/2019

Số liệu
Q1+Q2/2018

Số liệu
Q3+Q4/2018

Số liệu
Q1+Q2/2017

Số liệu
Q3+Q4/2017

Trung Quốc

437,659

380,255

414,967

356,531

404,188

Hàn Quốc

74,716

81,105

85,643

67,134

69,992

Nhật Bản

23,103

19,547

21,184

19,814

18,825

Thái Lan

23,452

20,709

20,590

17,991

20,754

Thổ Nhĩ Kỳ

18,301

23,860

12,933

17,338

27,585

Brazil

13,812

12,539

8,858

10,541

10,917

Malaysia

10,410

10,671

9,353

10,352

Đài Bắc

10,357

12,104

11,845

Mỹ

7,670

3,377

Các nước khác

27,074
646,554

Tổng

Thị trường
nhập khẩu

Nguồn Trademap.org
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Qua bảng thống kê trên có thể nhận
thấy mặc dù thị trường tiêu thụ Sợi gặp
rất nhiều khó khăn nhưng sản lượng
xuất khẩu không ngừng gia tăng:
- Q1+Q2/2019 so với Q1+Q2/2018:
tăng 2.16%
- Q1+Q2/2019 so với Q1+Q2/2017:
tăng 13.30%
Đặc biệt, nếu tính từ thời điểm
thị trường Sợi bắt đầu khó khăn
(Q3+Q4/2018) nếu so sánh với cùng
kỳ năm 2017 thì sản lượng tiêu thụ
Sợi vẫn tăng (tăng 1.76%).
Lấy Trung Quốc làm khách hàng
chính, sợi Việt Nam có lợi và bất lợi
gì, thưa ông?
Trung Quốc hiện là thị trường chính
của ngành sợi Việt Nam khi chiếm hơn
67% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đối với
Trung Quốc, Việt Nam cũng là đối tác
cung cấp sợi chính với thị phần tăng
trưởng liên tục. Nếu như năm 2014, Việt
Nam chỉ đứng thứ 3 trong các quốc gia
xuất khẩu sợi sang Trung Quốc, đến
năm 2018 đã vươn lên đứng thứ nhất
với 30% thị phần. Do đó, bất kỳ biến
động nào đối với ngành Dệt may Trung
Quốc cũng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến
ngành sợi Việt Nam.
Vậy ngành sợi có thể ứng phó thế nào?
Thời gian vừa qua, sự chuyển dịch
sản xuất rời khỏi Trung Quốc đã bắt
đầu diễn ra. Các nước đang đón
nhận đầu tư từ Trung Quốc bao gồm:
Campuchia, Lào và Việt Nam… Ngoài
ra, còn một số doanh nghiệp Dệt May
của Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc,
Nhật Bản, Mỹ… cũng đang có xu
hướng đầu tư tại Việt Nam, Thái Lan,
Malaysia. Như vậy việc nhanh chân
tham gia chuỗi cung ứng là cần thiết
và cấp thiết để tránh sự phụ thuộc
vào thị trường xuất khẩu sang Trung
Quốc. Có thể nhận thấy việc đa dạng
hóa thị trường tiêu thụ Sợi là mục
tiêu cấp bách trong thời điểm này.
Trong thời gian tới, định hướng về thị
trường mục tiêu của các DN Vinatex
như sau:
18 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

Tham gia chuỗi cung ứng cho các
doanh nghiệp đầu tư mới, với 50%
sản lượng sẽ được cung cấp trực tiếp
cho các nhà sản xuất Dệt.
Đối với nhóm sợi CD&CM: Nhà máy Sợi
Phú Cường đã vào chuỗi thành công,
các mặt hàng Ne 28~ Ne 30 CD/CM
với sản lượng ~ 200 tấn/tháng (chiếm
gần 40-50% sản lượng toàn nhà máy).
Đây là một khách hàng khá lớn (nhu
cầu khoảng 1.000 tấn/tháng) có trụ sở
tại Mỹ, sản xuất dệt và nhuộm tại Thái
Lan và Malaysia, may tại Việt Nam.
Đối với nhóm hàng sợi CVC và TC: Sợi
Phú Bài và nhà máy Sợi Nam Định
1 cũng đã tiến hành chào mẫu, với
quyết tâm tham gia vào chuỗi cung
ứng của khách hàng này.
Tăng cường tìm kiếm thị trường
xuất khẩu tại chỗ, cung cấp cho các
doanh nghiệp FDI.

Phát triển thị trường Nhật Bản, Hàn
Quốc, Thái Lan, Malaysia…
Vậy cuộc chiến thương mại Mỹ Trung liệu còn có ảnh hưởng nào
khác lên thị trường nguyên liệu
cho sợi, thưa ông?

mình bù lỗ để duy trì sản xuất và giữ
chân khách hàng. Thực trạng là vậy,
tuy nhiên cần đánh giá chính xác về
sản lượng tiêu thụ cũng như nguyên
nhân gây lỗ như sau:
• Về sản lượng tiêu thụ: Không giảm
(tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái)

(Giá trung bình cho toàn ngành)
• Giá Bông Futures: khoảng 1.62 USD/
Kgs (Bông khá tốt)
• Giá Sợi 32/1 CD: khoảng 2.63 USD/
Kgs (Sợi trung bình)
Tháng 08/2019:

Thông thường, trong sản xuất, kinh
doanh sợi, chênh lệch giữa giá nguyên
liệu và giá sản phẩm ở mức 1.0USD/
kg thì nhà sản xuất mới có khả năng
duy trì hoạt động của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, từ thời điểm tháng 10/2018
cho tới nay, khi cuộc chiến thương
mại Mỹ - Trung thực sự nổ ra, giá Bông
giảm mạnh, Đồng CNY mất giá, tâm lý
bất ổn của người bán và người mua…
đã làm cho giá Sợi giảm rất mạnh.
Lúc này, chênh lệch giữa giá nguyên
liệu Bông đưa vào sản xuất và giá bán
Sợi chỉ còn khoảng 0.5USD/kgs. Như
vậy, các doanh nghiệp phải căng

• Nguyên nhân chính gây lỗ: Giá Bông
đưa vào sản xuất rất cao (toàn ngành).
Giá bán sợi và giá Bông cùng thời
điểm có mức chênh lệch khoảng
1.0USD/Kgs. Với mức chênh lệch này,
đảm bảo chi phí cho doanh nghiệp
duy trì sản xuất.
Cụ thể theo dõi thị trường gần đây
như sau:

• Giá Bông đưa vào SX: 1.90 USD/Kgs
(Giá trung bình cho toàn ngành)
• Giá Bông Futures: khoảng 1.54 USD/
Kgs (Bông khá tốt)
• Giá Sợi 32/1 CD: khoảng 2.54 USD/
Kgs (Sợi trung bình)
Nhận định của ông về thị trường của
sợi trong thời gian tới như thế nào?

Tháng 07/2019:
• Giá Bông đưa vào SX: 1.90 USD/Kgs

Dù cuộc chiến tranh thương mại Mỹ
- Trung kết thúc hoặc vẫn tiếp diễn

thì thị trường sẽ tự sắp đặt. Dự kiến
trong thời gian 01 năm tiếp theo, sau
khi xả hết hàng dự trữ, chuỗi cung
ứng toàn cầu sẽ có sắp xếp lại, đảm
bảo đúng quy trình vốn có.
Bên cạnh đó, theo quy luật thị trường,
khi sản xuất chạm đáy, thì chu kỳ tiếp
theo sẽ là một cuộc phát triển bùng
nổ mới. Khi bóng đen của cuộc chiến
thương mại qua đi, thì thị trường có
thể sẽ chứng kiến nhu cầu bùng phát
trong vòng 3-4 tháng, để bù sản xuất
và bù tồn kho. Bởi lẽ, trong khi thị
trường xuống đáy, các nhà sản xuất
vải có xu hướng đẩy hết hàng tồn
kho ra để sản xuất, phòng ngừa rủi ro.
Đến khi thị trường có dấu hiệu phục
hồi, nhu cầu trở lại mức bình thường,
thì họ không chỉ cần đến lượng sợi
để sản xuất phục vụ nhu cầu, mà còn
cần bù lượng tồn kho.
Xin cảm ơn ông!
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khẩu sang thị trường CPTPP, hiện
mới chỉ có 190 triệu USD tận dụng
được QTXX, chiếm 1,17% tổng kim
ngạch xuất khẩu sang CPTPP. Đây
là một con số tương đối khiêm tốn,
nếu không nói là rất thấp.
“Với thị trường lớn như Canada, chúng
ta xuất khẩu khoảng 1,8 tỷ USD trong
7 tháng đầu năm 2019, nhưng những
mặt hàng đáp ứng được QTXX mới chỉ
đạt 118 triệu USD ưu đãi, đạt khoảng
6,5%. Tổng kim ngạch Xk sang Mexico
trong 7 tháng đạt 3 tỷ USD, nhưng
xuất khẩu có C/O để hưởng ưu đãi
chỉ 54 triệu USD, chiếm 4,16%.” Ông
Khanh nhấn mạnh.

VÌ SAO
DỆT MAY VIỆT NAM CHƯA
TẬN DỤNG ĐƯỢC ƯU ĐÃI TỪ CPTPP?
Mặc dù Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
(CPTPP) đã có hiệu lực từ tháng 1/2019, nhưng sau hơn 7 tháng triển khai,
các mặt hàng tận dụng được Quy tắc xuất xứ (QTXX) để được hưởng ưu đãi
về thuế quan là chưa nhiều.
Bài: QUANG NAM

Ngành được kỳ vọng có những
bước đi “bứt phá” và được hưởng
lợi nhiều nhất từ Hiệp định như
dệt may, sau nửa năm vẫn chưa có
những tín hiệu đáng mừng. Vì đâu?
CHƯA NHƯ KỲ VỌNG
Chiều 12/1, với 100% phiếu tán
thành, Quốc hội đã thông qua và
phê chuẩn Hiệp định CPTPP. Việt
Nam là quốc gia thứ 7 phê chuẩn
Hiệp định này sau: New Zealand,
Canada, Australia, Nhật Bản, Mexico và
Singapore. Theo quy ước của CPTPP,
Hiệp định có hiệu lực khi có đủ 6
quốc gia phê chuẩn, do đó Hiệp định
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đã có hiệu lực từ ngày 30/12/2018 khi
New Zealand thông qua.
Với quy mô thị trường khoảng gần
90 tỷ USD, CPTPP được coi là cơ hội
để các ngành xuất khẩu chủ lực của
Việt Nam như: nông sản, dệt may, da
giày… có thể tận dụng được các quy
định khi mức thuế tại các quốc gia
trong khối CPTPP có lộ trình về 0%.
Tuy nhiên, để đáp ứng được yêu cầu
này, mỗi mặt hàng lại có những quy
tắc xuất xứ khác nhau. Theo số liệu từ
Tổng cục Hải Quan, sau 6 tháng triển
khai, mới chỉ có một số ngành hàng
được hưởng lợi về QTXX từ Hiệp định.
Dệt may là ngành được nhiều chuyên

gia, nhà nhận định chính sách kỳ
vọng, lại chưa có được cơ hội bứt phá
vào một số thị trường mới trong khối
như: Canada hay Australia.
Ông Ngô Chung Khanh – Phó
Vụ trưởng Vụ đa biên (Bộ Công
Thương), cho biết, mặc dù tín hiệu
xuất khẩu sang các thị trường trong
khối CPTPP đã có mức tăng trưởng
30% trong 7 tháng đầu năm 2019,
nhưng có những ngành hàng được
kỳ vọng sẽ được hưởng nhiều cơ hội
về ưu đãi thuế quan từ Hiệp định
lại có mức tăng trưởng tương đối
thấp. Theo ông Khanh, với mức tăng
trưởng khoảng 16,4 tỷ USD xuất

Nhưng đó mới chỉ là tổng số tất cả
các mặt hàng, còn đi sâu vào từng
ngành hàng thì con số trên còn “đáng
lo ngại” hơn. Ông Khanh cho biết, chỉ
có 2 mặt hàng là da giày và sắt thép
là tận dụng được QTXX trên dưới
10%. Trong đó, mặt hàng sắt thép đạt
khoảng 9,89%, da giày khoảng 12,6%.
“Tôi hơi bất ngờ khi mặt hàng chúng
ta có kỳ vọng rất lớn như dệt may chỉ
đạt 0,03%. Gần như chưa tận dụng
được gì từ CPTPP”.
Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Giám
đốc Trung tâm WTO và Hội nhập
(Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam - VCCI) cho biết, bên cạnh
những con số về việc DN chưa tận
dụng được các quy định về QTXX
sang các thị trường CPTPP, còn có sự
“thờ ơ” của DN khi có đến gần 60%
DN khi VCCI đi khảo sát có nghe nói
đến CPTPP nhưng lại chưa tìm hiểu
về Hiệp định.
NGUYÊN NHÂN VÌ ĐÂU?
Việc CPTPP đã có hiệu lực hơn nửa
năm, nhưng các mặt hàng tận dụng
được QTXX chưa được như kỳ vọng
cũng là một số dấu hỏi lớn đối với
nhiều chuyên gia kinh tế và nhà
hoạch định chiến lược. Tuy nhiên,
thực tế cho thấy mức độ yêu cầu
về QTXX của CPTPP đối với những
mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam là
tương đối “khó nhằn”.
Lấy ví dụ thực tiễn từ ngành Dệt May
Việt Nam, CPTPP quy định QTXX của

Nguồn: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

mặt hàng dệt may phải từ Sợi trở đi.
Trong khi chuỗi cung ứng của ngành
dệt may nước ta từ lâu vốn được biết
đến là bất cân bằng khi “phình to”
ở hai đầu, chỉ có ngành Sợi, May là
phát triển, còn ngành Dệt Nhuộm lại
tương đối yếu. Hiện mới chỉ có một
số DN hoàn thiện được chuỗi cung
ứng từ Sợi trở đi như: Dệt may Thành
Công, TCT Phong Phú, Hanosimex…
Ông Lê Tiến Trường – Phó Chủ
tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam,
TGĐ Vinatex cho biết, theo số liệu
của Tổng cục Hải quan cho thấy, có 2
nguyên nhân DN chưa đáp ứng được
CPTPP. Một là mỗi ngành hàng lại có
những quy định về QTXX khác nhau.
Bên cạnh đó, nhiều DN trong ngành
vẫn chưa hoàn thiện được chuỗi
cung ứng từ Sợi – Dệt nhuộm – May.
Hai là việc cấp Chứng nhận xuất xứ
C/O hiện nay của ta đang có vấn đề.
Hiện nay chỉ có Bộ Công Thương và
VCCI là có thẩm quyền cấp C/O, do
đó sẽ có thể bộc lộ những hạn chế,
hoặc chưa thực sự hướng tới phục
vụ DN. “Thực tế cho thấy, với các mặt
hàng trong khối nông nghiệp được
SX trọn vẹn trong một quốc gia, thì
QTXX của nó rất dễ chứng minh. Còn
ngành Dệt May nằm trong chuỗi
cung ứng toàn cầu, và chúng ta chấp
nhận nó với QTXX từ Sợi trở đi. Vấn
đề là, ai sẽ là người chứng minh nó
có QTXX từ Sợi để được hưởng thuế
quan. Duy nhất trong CPTPP, Việt
Nam có Thông tư 03 của Bộ Công
Thương quy định rằng DN làm xuất

khẩu hưởng miễn thuế phải có C/O,
còn đối với các quốc gia khác DN
được tự chứng nhận QTXX. Chính vì
vậy, có 2 vấn đề về việc DN chưa đạt
được chứng nhận QTXX, một là DN
chưa đạt QTXX cho nên không tham
gia. Hai là quy trình xác định QTXX
của Việt Nam còn bất cập. Trong 7
tháng, 2 thị trường quan trọng trong
CPTPP là Australia và Canada, mặt
hàng dệt may tăng trưởng rất cao.
Canada tăng trưởng 22%, còn tổng
kim ngạch XK sang Australia của Việt
Nam có giảm, nhưng riêng dệt may
vẫn tăng 20%. Rõ ràng, xu thế của
nhà mua hàng, của chuỗi cung ứng
muốn tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam
là đã có, đã thể hiện. Nhưng, người
ta sẽ vướng, đang vướng và nếu tiếp
tục vướng, thì chuyện có dịch chuyển
đến Việt Nam để đáp ứng QTXX hay
không lại là câu hỏi.” Ông Lê Tiến
Trường nhấn mạnh.
Theo bà Trịnh Thị Thu Hiền, Trưởng
phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất
nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho
rằng, đối với các nước trong khối
CPTPP đã có các Hiệp định FTA với
Việt Nam trước đó mà Việt Nam đang
được hưởng ưu đãi về thuế quan, thì
trước mắt các DN vẫn nên lựa chọn
các ưu đãi mà chúng ta đã ký kết
trước đó. Còn đối với các thị trường
mới chưa có FTA với Việt Nam, mới
cần đến ưu đãi từ CPTPP. Tuy nhiên,
để thực hiện được cần có lộ trình dài
hơn để các DN có thể bắt kịp và đáp
ứng được các yêu cầu

.
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PPJ WISER

truyền đi niềm tin trong tất cả đội ngũ
rằng, PPJ sản xuất ra sản phẩm tốt
nhất phục vụ người tiêu dùng, bằng
phương pháp sản xuất trong sạch
nhất, không gây hại cho môi trường,
quyết tâm gìn giữ một hành tinh
xanh sạch để lại cho các thế hệ sau.
Và vì điều đó, trong những năm qua,
PPJ đã và đang ứng dụng công nghệ
sinh thái bền vững như Lazer, Eflow,
Ozone, SmartLab, Robot tự động vào
quy trình sản xuất làm tăng năng suất
lao động, việc sử dụng nước giảm tới
80% ở tất cả các nhà máy, giảm tiêu
hao năng lượng, cam kết sử dụng
hóa chất không độc hại,…

SẢN XUẤT BỀN VỮNG LÀ THẾ MẠNH

PPJ đã và đang ứng dụng công nghệ sinh thái bền vững vào quy trình sản xuất giúp việc sử dụng
nước giảm tới 80% , giảm tiêu hao năng lượng và cam kết sử dụng hóa chất không độc hại,…

THỰC TRẠNG NGÀNH DENIM

Lễ ký kết hợp tác kinh doanh giữa Công ty Wiser Globe B.V
và Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú (PPJ)

Sản phẩm jeans sử dụng công nghệ WiserWash (Nguồn ảnh: wiserwash.com)

Ngày 30/09/2019
vừa qua đã đánh dấu
ngày “khai sinh” ra
Công ty PPJ Wiser,
trên cơ sở hợp tác
kinh doanh giữa Công
ty Wiser Globe B.V
và Công ty Cổ phần
Quốc tế Phong Phú
(PPJ), nhằm triển khai
những bước đi cụ thể
trong việc hướng tới
một công nghệ sản
xuất hiện đại, thông
minh, an toàn với môi
trường. PPJ Wiser đặt
mục tiêu sẽ trở thành
mô hình hợp tác kiểu
mẫu cho các doanh
nghiệp dệt may Việt
Nam khác hướng tới,
đưa ngành Dệt May
Việt Nam theo kịp xu
hướng tiêu dùng xanh
của thế giới.
Bài: NGỌC HÂN
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Ô nhiễm môi trường đã và đang là
nỗi lo của toàn cầu, trong đó ngành
thời trang là ngành công nghiệp
đứng thứ hai gây ô nhiễm, sau ngành
công nghiệp hóa dầu. Những khủng
hoảng về môi trường hiện nay đang
càng ngày càng trầm trọng hơn,
nhưng mấy ai ngờ rằng những thảm
họa đó, một phần bắt nguồn từ chính
trong tủ đồ của chúng ta. Khoảng 2 tỷ
quần jeans được sản xuất hàng năm
trên toàn thế giới, trong khi để sản
xuất 1 chiếc quần jeans phải dùng từ
70 đến 80 lít nước. Điều này có nghĩa
chúng ta tiêu thụ 160 tỷ lít nước mỗi
năm chỉ để sản xuất quần jeans.
Đồng thời, để có được sự quyến rũ
về màu sắc và hình dáng thì demin
phải trải qua một số chất tẩy rửa rất
mạnh. Những hóa chất đó bao gồm
cadmium, crom, thủy ngân, chì, đồng
và mangan. Tất cả những chất này
liên quan trực tiếp đến việc gây tổn
thương não bộ con người và các loài
động vật, đồng thời quá trình này tạo
ra ammonia như một chất khí thải.
Ngoài ra, phải mất hơn nửa pound
cyanide để tạo ra một pound màu
chàm. Sau đó, trước khi đến với phần
tẩy rửa, sẽ có những công nhân tạo
dáng cho những sản phẩm jeans một
cách thủ công. Đó là chưa kể đến
việc chúng ta phải thu hoạch cotton
để làm ra những bộ quần áo demin
sành điệu.

Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để vẫn
sử dụng hàng thời trang mà không
góp phần hủy hoại môi trường sống?
ĐỔI MỚI NHƯ MỘT CÂU CHUYỆN
CỔ TÍCH
Nghe có vẻ hoang đường khi đặt ra
mục tiêu “Nhuộm mà không dùng
đến nước”, nhưng với những người
có niềm tin vào khả năng tạo nên
sản phẩm bền vững, có trách nhiệm
với môi trường sống, thì ngày diệu
kỳ đó đã đến. Khẩu hiệu của PPJ là
“No Planet B” – chúng ta chỉ có hành
tinh duy nhất này để sinh sống,
không có bất cứ lựa chọn nào khác,
vì vậy, chúng ta cần trao cho các thế
hệ sau một hành tinh khỏe khoắn,
lành mạnh, trong sạch.
Thời gian trước, khi thấy PPJ trăn trở và
tốn kém nhiều trong việc đầu tư vào
quy trình sản xuất bền vững, nhiều nhà
xuất khẩu khác cười và cho rằng PPJ
tiêu tốn nguồn vốn một cách không
cần thiết. Nhưng ngay lúc đó, ông
Đặng Vũ Hùng - Chủ tịch kiêm TGĐ của
PPJ đã nghĩ đến ông Trần Quang Nghị Chủ tịch Vinatex, ông là người rất năng
động và là người truyền cảm hứng.
Lời khuyên hữu ích nhất của ông đối
với ông Đặng Vũ Hùng đó là: “Khi mọi
người chế giễu những gì bạn đang làm,
thì có nghĩa là bạn đang đi đúng hướng
và dẫn đầu”.
PPJ tin vào việc sản xuất bền vững và

Ba yếu tố hàng đầu trong khái niệm sản
xuất bền vững, thời trang bền vững của
PPJ, đó là cắt giảm tối đa: Lượng nước,
Năng lượng và Chất thải trong quá trình
sản xuất. Để liên tục cắt giảm ba yếu tố
này thì không có cách gì khác hơn là
sự cải tiến, đổi mới thường xuyên. Với
đội ngũ PPJ, ngày nào mà có thể tạo ra
sản phẩm jeans với quy trình sử dụng
ít nước hơn so với trước, thì đó là ngày
hạnh phúc và tạo nguồn cảm hứng
lớn nhất, chứ không phải là doanh số
khủng hay lợi nhuận cao. PPJ đặt tiêu
chí phát triển hoàn toàn khác biệt so
với các doanh nghiệp thông thường,
đó là tiêu chí XANH. Đã XANH rồi, thì
có thể XANH HƠN NỮA bằng cách nào,
sử dụng công nghệ nào? Điều đó thôi
thúc PPJ đổi mới, đổi mới thường xuyên
và đổi mới liên tục.
Ngoài ra, tình yêu lớn đối với đất nước
Việt Nam cũng thúc đẩy đội ngũ PPJ
hành động vì sự phát triển bền vững
và lan tỏa giá trị này tới cộng đồng.
Cho tới nay, sau 11 năm đam mê và
cống hiến đã biến PPJ trở thành Nhà
sản xuất jeans denim bền vững và
lớn nhất tại Việt Nam, với 17.000 nhân
viên, 14 nhà máy may, 8 nhà máy giặt,
3 nhà máy vải trải dài khắp 3 miền
của tổ quốc. Danh mục sản phẩm
của PPJ đã không còn hạn hẹp chỉ
riêng đồ jeans denim mà đã mở rộng,
bao gồm quần áo thời trang, khaki,
thun, veston, outerwears, … dự kiến
mang lại doanh thu hơn 300 triệu
USD trong năm 2019. Nhờ vào mạng
lưới phát triển như vậy nên càng giúp
PPJ có thêm sức mạnh, năng lượng
để thực hiện mục tiêu cách mạng
DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM 23

DỆT MAY

THỜI TRANG & CUỘC SỐNG

PPJ được thành lập vào năm 2007, có các đối tác Nhật Bản, Mỹ cùng
đầu tư trong lĩnh vực sản xuất. Công ty đã mở văn phòng ở Mỹ, châu Âu
và sẽ sớm để lại dấu chân toàn cầu.
Tên sách: Chủ nghĩa cá nhân và trật tự kinh tế
Tên nguyên bản: Individualism and Economic Order
Tác giả: F.A HAYEK
NXB Tri thức: 2016

Đến năm 2020, PPJ sẽ áp dụng toàn bộ mô hình sản xuất sinh thái, với
quy trình sản xuất hoàn toàn bền vững, cho ra dòng sản phẩm thời
trang bền vững, với tổng mức đầu tư lên tới 400 triệu USD.
Tới năm 2024, PPJ sẽ nâng tổng mức đầu tư lên tới 600 triệu USD, hoàn
thành giai đoạn PPJ 2.0.

“Chủ nghĩa cá nhân và trật tự
kinh tế” là cuốn sách mang
đến những tư duy mới mẻ cho
các nhà nghiên cứu kinh tế,
quản trị cấp cao. Với cách
lập luận khúc triết, cuốn
sách như một cuốn triết học
về kinh tế. Đây là cuốn sách
được ông Lê Tiến Trường –
TGĐ Vinatex lựa chọn đọc
trong tháng 9. Ban biên tập
hi vọng, cuốn sách sẽ mang
đến cho độc giả những góc
nhìn mới mẻ về quản trị, kinh
tế và xã hội.

Từ năm 2025 tới năm 2029 tiến hành giai đoạn PPJ 3.0 với tổng mức
đầu tư 1 tỷ USD.

hóa ngành Dệt May Việt Nam, về cả
phương thức sản xuất và khái niệm
sản xuất. Đó là sẽ trở thành một quốc
gia hàng đầu sản xuất hàng dệt may
bền vững, với sản phẩm thời trang
bền vững.
SỰ RA ĐỜI CỦA PPJ WISER
Khát vọng của PPJ là chuyển nền sản
xuất dệt may của Việt Nam từ gia
công với kỹ năng thấp, cổ điển thành
nhà sản xuất với công nghệ cao, tạo
ra sản phẩm thời trang có thể tái
tạo, không gây tác động xấu tới môi
trường. Từ những khát vọng đó, Công
ty liên doanh PPJ Wiser đã được ra đời,
mang trong mình sứ mệnh xây dựng
nên một mô hình công ty chuẩn
mực, kỹ thuật xuất sắc để từ đó nhân
rộng và hỗ trợ tư vấn cho các đơn vị
dệt may khác làm theo.
Có một sự trùng hợp, đó là WiserWash
cũng gần bằng “tuổi” với PPJ. Hành
trình của WiserWash bắt đầu ở Los
Angeles khoảng 10 năm trước khi
ông Kevin Youn – Nhà phát minh và
CEO của WiserWash, quyết tâm tìm ra
giải pháp bền vững cho ngành công
nghiệp giặt denim và jeans. Ông đã
tìm ra cách sử dụng khí Ozone để khử
màu Indigo của denim và quần jean.
Không phải ai cũng biết, để tạo màu
Indigo (màu xanh chàm) đặc trưng
cho denim, việc đầu tiên là phải lấy
chiết xuất dầu mỏ từ trái đất, sau đó
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đưa chúng vào trong điều kiện nhiệt
độ và năng lượng cao để phá vỡ
thành các phân tử thành phần của
chúng. Trong đó có benzene, bị cô
lập và được trộn cùng với một loạt
các hoá chất khác, bao gồm cyanide
và formaldehyde (những hoá chất
cực độc hại tới sức khoẻ con người).
Giải pháp của ông Kevin Youn được
đưa ra dưới dạng WiserWash, một sự
đổi mới, cải tiến không sử dụng bất kỳ
hóa chất độc hại nào, không sử dụng
đá bọt và chỉ sử dụng một cốc nước
cho quá trình khử màu. Trong nhiều
năm, WiserWash đã được quảng bá
cho ngành thông qua một thương
hiệu denim nhỏ ở Los Angeles nhưng
không thu hút được nhiều sự quan
tâm. Phải đến cuối năm 2017, ông
Fuat Gozacan đã được giới thiệu
với ông Kevin Youn và WiserWash.
Là một người kỳ cựu trong ngành,
một người làm công nghệ và là một
nhà đầu tư, ông Fuat Gozacan ngay
lập tức nhìn thấy tiềm năng và thừa
nhận rằng WiserWash là một cuộc
cách mạng. Ông nhìn thấy tương lai
của WiserWash với công nghệ giặt,
máy móc, vải và có lẽ nhiều hơn nữa,
có thể là giải pháp để thay đổi một
ngành công nghiệp hoàn chỉnh. Một
liên doanh được thành lập để tinh
chỉnh công nghệ và sẵn sàng đưa
ra thị trường đại chúng, thị trường
toàn cầu. Trung tâm phát triển ở
Los Angeles đã được cập nhật và
nhà máy WiserWash đầu tiên ở Thổ

SÁCH
CỦA THÁNG

Nhĩ Kỳ đã được thành lập. Pepe Jeans
London được ký kết là khách hàng
độc quyền đầu tiên. Mỗi sản phẩm
may mặc đều mang logo WiserWash,
do đó sự khởi đầu đã được thực hiện
để tạo ra một thương hiệu và có khả
năng là một tiêu chuẩn thị trường, từ
công nghệ Wiser. Gần đây nhất, Wiser
Globe B.V mới được trao giải thưởng
TRÁI TÁO XANH - GREEN APPLE về sự
bền vững, là những người tiên phong
của Công nghệ WiserWash.
Cuối năm 2018, WiserWash đã đến
thăm Việt Nam và sức mạnh sản
xuất cũng như sự tăng trưởng của
PPJ đã gây ấn tượng mạnh đối với
WiserWash. Trong khi đó về phía PPJ,
công ty luôn tìm kiếm cơ hội hợp tác
với các tổ chức cùng chí hướng, cùng
chia sẻ và tin tưởng vào giấc mơ của
mình, đó là làm cho thế giới ngày
một tốt đẹp hơn. Sự hợp tác giữa
Wiser Globe B.V và PPJ là một khởi
đầu của sự thay đổi cho ngành, sẽ là
một chuẩn mực để cách mạng hóa
quy trình giặt và thay đổi cục diện sản
xuất toàn cầu.
Khi ngành thời trang đã có những
chuyển biến đáng hoan nghênh, đặc
biệt là các thương hiệu lớn đi tiên
phong thì đó là dấu hiệu rất tích cực. Hy
vọng rằng những động thái đó sẽ gây
ảnh hưởng mạnh mẽ để trong tương
lai, thời trang sẽ không còn bị gắn mác
“kẻ hủy hoại môi trường” nữa

.

Đối với đa số độc giả, việc ai đó
coi tác phẩm “Của cải của các quốc
gia” (The wealth of nations) của
Adam Smith là tác phẩm kinh tế
học vĩ đại không có gì ngạc nhiên.
Xét trên nhiều phương diện cuốn
“Chủ nghĩa cá nhân và trật tự kinh
tế” của F.A HAYEK có thể sánh được
với tác phẩm của Adam Smith. Tác
phẩm này có thể coi là một cuốn
triết học về kinh tế chứ không phải
là một cuốn kinh tế kỹ thuật thông
thường. Không chỉ đề cập các vấn
đề nền tảng của nền kinh tế và xã
hội mà kinh tế học cần nghiên cứu
như cách tổ chức xã hội để mang
lại sự thịnh vượng, làm thế nào để
khai thác hiệu quả nhất tri thức mà

mỗi cá nhân sở hữu,… tác phẩm
còn động chạm đến những vấn đề
cơ bản của phương pháp luận trong
nghiên cứu kinh tế, thế nào là một
sự kiện xã hội, thế nào là trạng thái
cân bằng trong xã hội, thế nào là
cạnh tranh…
Nếu Adam Smith là người đầu tiên
phát hiện ra phân công lao động là
nguồn gốc của phát triển thì HAYEK
là người đầu tiên phát hiện ra phân
hữu trí thức (division of knowledge)
là nguồn gốc thúc đẩy phân công
lao động.
Mỗi cá nhân sở hữu một phần tri
thức khác biệt với cá nhân khác,

nên chỉ cá nhân mới có thể đưa ra
tính toán kinh tế tốt nhất cho mình;
các tính toán này sẽ quyết định việc
phân phối nguồn lực trong xã hội,
tức là quyết định quá trình phân
công lao động.
Đây là cuốn sách dành cho các nhà
nghiên cứu kinh tế, nhà quản trị
cấp cao hơn là cho các độc giả đại
chúng. Cuốn sách gồm 10 chương:
Chủ nghĩa cá nhân; Thật và giả; Kinh
tế học và tri thức; Bàn về khái niệm
sự kiện; Sử dụng tri thức trong xã hội;
Ý nghĩa của cạnh tranh; Kinh doanh
“tự do” và trật tự cạnh tranh; Tính
toán XHCN I, II, III và về một đồng
tiền được đảm bảo bằng hàng hóa.
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CHUYÊN GIA

Ông Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng Bộ Công Thương:

Khả năng cạnh tranh của sản phẩm
công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đã có khả
năng tiếp cận thị trường quốc tế

Ông Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Chính phủ:

Các bộ, ngành cần phối
hợp tốt hơn với tổ chức
Công đoàn trong việc
chăm lo cho người lao
động
Các bộ, ngành cần phối hợp
tốt hơn với tổ chức Công đoàn
trong việc chăm lo cho người
lao động, bắt đầu từ những
việc rất nhỏ như bữa ăn hàng
ngày, bảo đảm an toàn thực
phẩm tại bếp ăn tập thể và
doanh nghiệp dịch vụ cung
cấp suất ăn, chất lượng bữa ăn
giữa ca của người lao động tại
các khu công nghiệp, khu chế
xuất; đảm bảo an toàn vệ sinh
lao động…
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Các doanh nghiệp hỗ trợ đã phát triển tương đối
mạnh mẽ, có khả năng tham gia vào chuỗi cung
ứng của doanh nghiệp như công nghiệp dệt may
có tỷ lệ nội địa hóa là 45-50%. Không chỉ dừng lại
ở phạm vi nội địa, kim ngạch xuất khẩu của mặt
hàng xơ sợi, nguyên liệu đầu vào của dệt may đạt
hơn 3 tỷ USD. Điều này cho thấy, khả năng cạnh
tranh của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam
tùy thuộc từng lĩnh vực nhưng cũng đã có khả
năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Ông Đỗ Thắng Hải
Thứ trưởng Bộ Công Thương:

Hoạt động XNK giữa Việt Nam và Mỹ có
nhiều thuận lợi
Hoạt động XNK giữa Việt Nam và Mỹ có nhiều
thuận lợi nhờ tính chất bổ trợ của hai nền kinh
tế. Mỹ có nhu cầu NK lớn những sản phẩm nông
nghiệp đặc trưng hoặc những sản phẩm mà Việt
Nam có thế mạnh dựa trên điều kiện kinh tế tự
nhiên thuận lợi, lợi thế về nhân công trong nhiều
lĩnh vực như dệt may, da giày, máy móc thiết bị
điện tử... Ở chiều ngược lại, Việt Nam có nhu cầu
NK lớn nhiều loại máy móc, thiết bị công nghệ
cao, thiết bị hàng không, viễn thông, các sản
phẩm nông nghiệp phục vụ đầu vào cho hoạt
động sản xuất để đáp ứng tốc độ tăng trưởng cao
và sự mở rộng nhanh chóng của nền kinh tế.

Ông Lê Tiến Trường
Tổng giám đốc Vinatex:

Doanh nghiệp đầu tư khâu cắt
tự động, giúp công nhân đỡ vất
vả, đạt được độ chính xác cao
Thay vì đầu tư một nhà máy mới, thì
doanh nghiệp đầu tư khâu cắt tự động,
giúp công nhân đỡ vất vả, đạt được độ
chính xác cao hơn, những khâu cực khó
đều sử dụng robot hóa, thay thế được
8 công nhân tại cùng 1 công đoạn.
Thậm chí, những kỹ thuật hóc hiểm của
áo veston nam cũng đã được thay thế
bằng máy móc tự động.

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

Nếu được thông qua, dự thảo Bộ luật Lao
động sửa đổi lần này sẽ ảnh hưởng trực
tiếp tới “sức khỏe” của doanh nghiệp
Dệt may phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian, giá cả
do đó phải cho mở rộng khung thời gian làm thêm
giờ để đáp ứng yêu cầu công việc. Nhiều doanh
nghiệp nằm trong hệ thống của hiệp hội, đơn
hàng nhập về kho rồi nhưng khi đối tác vào kiểm
tra thấy khung giờ làm thêm chỉ có 300 giờ/năm,
không đảm bảo thời gian để hoàn thành, họ sẵn
sàng cho bốc đi ngay. Chúng ta ở xuất phát thấp,
năng suất thấp mà không bù bằng thời gian làm
việc thì doanh nghiệp không thể tồn tại được.

Ông Thân Đức Việt
Tổng Giám đốc
Tổng Công ty May 10:

Các điều khoản ưu đãi thuế
quan của CPTPP không “dễ
thở” như các điều khoản
trong VJEPA
Nhật Bản là thị trường truyền thống,
cũng là thị trường điểm của May 10.
Tuy nhiên, nếu đặt Nhật Bản trong
khối CPTPP, May 10 không được
hưởng nhiều lợi ích do May 10 đã
đáp ứng được các điều kiện xuất
khẩu cũng như hưởng ưu đãi từ thị
trường này sau khi VJEPA có hiệu
lực. Bên cạnh đó, các điều khoản ưu
đãi thuế quan của CPTPP không “dễ
thở” như các điều khoản trong VJEPA.
Không chỉ riêng May 10 mà hầu hết
DN dệt may đều e dè với CPTPP vì
các điều khoản… rất “khó nhằn”
của nó. Ví như, quy tắc xuất xứ của
VJEPA chỉ bắt đầu từ vải trong khi với
CPTPP, yêu cầu bắt buộc phải đáp
ứng xuất xứ từ sợi trở đi.
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CÔNG ĐOÀN

ĐOÀN
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆTCÔNG
NAM 20/10
HƠN 57% LÃNH ĐẠO ĐOÀN
THỂ... LÀ NỮ GIỚI
Với khoảng 80% là lao động nữ giới,
ngành Dệt May Việt Nam là một trong
những ngành sử dụng lao động nữ
nhiều nhất cả nước, do đó yêu cầu
về hoạt động, phong trào cho nữ
CNVCLĐ cần phải thiết thực hơn bao
giờ hết. Nếu so với các ngành như
khoáng sản, điện tử, nông nghiệp...
ngành Dệt May có những “đặc thù”
rất riêng bởi yếu tố lịch sử, cũng như
trách nhiệm xã hội của mình.

PHÁT HUY VAI TRÒ
CỦA PHỤ NỮ TRONG
NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM
Bài: QUANG NAM
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Trong những năm
qua, với trách
nhiệm xã hội của
mình, Tập đoàn
Dệt May Việt Nam
đã tích cực triển
khai các hoạt
động, phong trào
đoàn thể, nhằm xây
dựng một đội ngũ
CNVCLĐ nữ “giỏi
việc nước, đảm việc
nhà”... vì sự phát
triển của phụ nữ
Việt Nam trong bối
cảnh mới.

Với hơn 88 nghìn CNVCLĐ nữ, chiếm
khoảng 72% trong tổng số cán bộ và
người lao động của Tập đoàn, trong
suốt chiều dài lịch sử và hoạt động
của mình, Vinatex vẫn luôn là đơn vị
đi đầu trong việc thực hiện, triển khai
các hoạt động nữ công, vì người lao
động là nữ giới. Thấu hiểu được vai
trò của CNVCLĐ nữ trong sự phát
triển của Tập đoàn, ngày 10/03/1998,

chỉ sau 3 năm thành lập, Tổng Công
ty Dệt – May Việt Nam (tiền thân của
Vinatex) đã ban hành Quyết định số
121/QĐ-TCLĐ thành lập Ban vì sự tiến
bộ của phụ nữ Tổng Công ty Dệt –
May Việt Nam, đồng thời cùng với
Công đoàn Tổng Công ty xây dựng
kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của
phụ nữ Tổng Công ty đến năm 2000,
với mục tiêu cải thiện, nâng cao đời
sống vật chất tinh thần của phụ nữ,
tạo điều kiện cho chị em phát huy
mọi khả năng, trí tuệ để hoàn thành
tốt mọi nhiệm vụ, công tác được giao
và thực hiện tốt phong trào “Giỏi việc
nước, đảm việc nhà”.
21 năm qua, với truyền thống tốt đẹp
đó, Ban vì sự phát triển của phụ nữ
(Ban VSTBCPN) của Tập đoàn đã “tô
điểm” lên những bức tranh tươi sáng
vì những đóng góp cho các hoạt
động nữ công, nâng cao đời sống của
nữ CNVCLĐ của Tập đoàn. Không chỉ
là những hoạt động thiết thực, thu
hút đông đảo CNVCLĐ nữ tham gia,
mà còn lan tỏa được những hiệu ứng
tích cực, đưa Vinatex trở thành Tập
đoàn hàng đầu về lĩnh vực dệt may.
Để có được thành tích đó, không thể
không nhắc đến những “nữ tướng”
của ngành, chèo lái Vinatex và những
đơn vị thành viên vượt qua khó khăn,
thác lũ... tạo dựng được nhiều thương
hiệu nổi bật trong ngành như: May
10, Hòa Thọ, May Hưng Yên, May Hồ
Gươm...
Để có được những thành công đó,
Ban VSTBCPN đã tham mưu với Lãnh
đạo Tập đoàn quy hoạch bồi dưỡng
cán bộ nữ, tạo điều kiện cho các chị
em có cơ hội học tập, nâng cao trình
độ... và thực tế khi được bổ nhiệm
vào các vị trí quản lý, các chị em đều
phát huy được tốt vai trò của mình.
Tính đến hết năm 2018, có 61,33%
cán bộ nữ tham gia Lãnh đạo cấp
phòng trong Tập đoàn; 57,39% số
lượng nữ tham gia lãnh đạo đoàn
thể; 59,79% số đảng viên là nữ giới...
(tổng hợp từ các đơn vị Tập đoàn có
vốn chi phối). Thu nhập bình quân
đầu người hàng tháng đạt trên 3
triệu đồng trong năm 2009 tăng lên
trên 7,5 triệu đồng/người/tháng vào
năm 2018.
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CÔNG
ĐOÀN
KỶ NIỆM
NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

ĐOÀN
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆTCÔNG
NAM 20/10
Phụ nữ Việt Nam tiêu biểu, Bông
hồng vàng, Chiến sĩ thi đua các cấp...
trong đó có bà Phạm Nguyên Hạnh
- P. TGĐ Tập đoàn được tặng danh
hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và
danh hiệu Phụ nữ Việt Nam tiêu biểu
năm 2010; bà Ninh Thị Ty - Chủ tịch
HĐQT May Hồ Gươm kiêm TGĐ CT
CP May Chiến Thắng, cùng với bà
Trần Kim Oanh - công nhân đứng
máy sợi thuộc Tổng CTCP Dệt May Hà
Nội được phong tặng danh hiệu Anh
hùng Lao động thời kỳ đổi mới...
NHỮNG HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC
Được sự quan tâm của các cấp ủy
Đảng, Công đoàn và Lãnh đạo Tập
đoàn Dệt May Việt Nam, trong những
năm qua phong trào nữ công của Tập
đoàn và các đơn vị thành viên ngày
càng phát triển. Ngoài những chế độ
chính sách quan tâm, tạo điều kiện
tối đa cho CNVCLĐ nữ phát triển,
lãnh đạo Tập đoàn và Ban VSTBCPN
đã chú trọng cải thiện đời sống, điều
kiện chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho
phụ nữ và trẻ em bằng những hoạt
động thiết thực, từng bước nâng cao
đời sống vật chất, tinh thần cho lao
động nữ.

Bà Phạm Nguyên Hạnh - P. TGĐ Tập đoàn được tặng
danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và
danh hiệu Phụ nữ Việt Nam tiêu biểu năm 2010

Với những nỗ lực phấn đấu, rèn
luyện nhiều cán bộ nữ trong Tập
đoàn đã vinh dự nhận được những
phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà
nước, các tổ chức xã hội... ghi nhận
bằng những phần thưởng như: Huân
chương Lao động, Bằng khen của
Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
Bộ Công Thương, các giải thưởng:
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Không chỉ chú trọng vào công tác
tuyên truyền giáo dục các chủ trương
đường lối của Đảng, chính sách pháp
luật của nhà nước, các chế độ chính
sách liên quan đến lao động nữ, gia
đình và trẻ em... Tập đoàn - Công
đoàn Dệt May Việt Nam còn triển khai
tương tác hoạt động nữ công, cập
nhật tình hình lao động nữ ở dưới
cơ sở, tuyên truyền những gương
điển hình nữ trong học tập, lao động,
công tác... từ đó đánh giá, tổng kết,
khen thưởng tập thể, cá nhân có
thành tích trong công tác nữ công
công đoàn và VSTBCPN.
Hàng năm, Ban VSTBCPN Tập đoàn
phối hợp với Ban Nữ công Công
đoàn ngành còn tổ chức nhiều hoạt
động phong phú, tiêu biểu như: Tổ
chức Lễ Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt
Nam 20/10; Hội thi “Phụ nữ Dệt May
Tài năng- Duyên dáng 2014; Tập huấn
cán bộ nữ với chủ đề “Thấu hiểu và
gắn kết” tại TP. Hồ Chí Minh; Hội thảo

“Nâng cao chất lượng nữ công và
phong trào nữ CNVCLĐ trong tình
hình mới” tại Hà Nội; Cuộc thi “Phụ nữ
Dệt May Idol” tại miền Trung....
Bên cạnh đó, trong các ngày Lễ
như 8/3 và 20/10, còn tặng quà cho
CNVCLĐ với mức tiền từ 100.000 500.000đ, tổ chức thi cắm hoa, thi
nấu ăn, thi viết về phụ nữ, tập huấn
nghiệp vụ công tác nữ, nói chuyện
chuyên đề hôn nhân - tình yêu & gia
đình, tư vấn về chăm sóc sức khỏe
sinh sản, kỹ năng nuôi dạy trẻ, tổ chức
các hoạt động thể dục, thể thao...
BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP
PHÁP CHO LAO ĐỘNG NỮ
Với nhiệm vụ của mình, trong những
năm qua, Ban VSTBCPN của Tập đoàn,
cùng với Ban Nữ công của CĐDMVN
luôn tham mưu với lãnh đạo Tập
đoàn - Công đoàn ngành những biện
pháp cụ thể để triển khai thực hiện
nguyên tắc bình đẳng nam nữ về
tuyển dụng, bố trí sử dụng lao động,
nâng bậc lương thưởng và đảm bảo
đầy đủ các chế độ, chính sách với
người lao động, nhất là lao động nữ.
Khuyến khích các đơn vị thành viên,
công đoàn cơ sở đầu tư xây dựng
trường mầm non, nhà ăn, trạm y tế,
trang trại, cửa hàng tiện ích... Tiêu
biểu trong Tập đoàn có Trường mầm
non May Đáp Cầu, May 10, May Hưng
Yên; Nhà ăn kiêm khu sinh hoạt đa
năng của Dệt May Nam Định; Trang
trại nông sản sạch của Phong Phú,
Hòa Thọ cung cấp thêm rau xanh cho
bữa ăn của NLĐ... Từ đó, góp phần
giảm nhẹ những khó khăn cho người
lao động, đặc biệt là lao động nữ
mang thai và nuôi con nhỏ.
Bên cạnh đó, tìm kiếm đối tác, các nhà
cung cấp có sản phẩm, dịch vụ ưu đãi,
tổ chức ngày hội bán hàng trợ giá để
đem lại những lợi ích thiết thực cho
người lao động, đặc biệt là chị em phụ
nữ; sử dụng phiếu giảm giá siêu thị,
bách hóa với ưu đãi cho thành viên
từ 25 - 30% toàn bộ các mặt hàng tiêu
dùng, thu gom thực phẩm, rau củ quả
và phân phối tại chỗ cho người lao
động. Một số đơn vị đã làm tốt việc này
như: May 10, Phong Phú, Việt Thắng...

Tính đến hết năm 2018, có
61,33% cán bộ nữ tham gia
Lãnh đạo cấp phòng trong Tập
đoàn; 57,39% số lượng nữ tham
gia lãnh đạo đoàn thể; 59,79%
số đảng viên là nữ giới.

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám
chữa bệnh phụ khoa, xét nghiệm,
tầm soát ung thư sớm cho nữ
CNVCLĐ, mời bác sĩ chuyên khoa tư
vấn chăm sóc SKSS, công tác KHHGĐ
với mục tiêu xây dựng gia đình “No
ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
Bên cạnh đó, con em của CNVCLĐ
nữ cũng được Tập đoàn – Công đoàn
quan tâm với nhiều hoạt động, khen
thưởng kịp thời như: Tổ chức hội nghị
gặp mặt, biểu dương khen thưởng
các cháu con CNVCLĐ trong hệ
thống đạt danh hiệu HSG cấp ngành
năm học 2017-2018; tổ chức vui chơi,
trại hè tham quan, gặp mặt tặng quà
cho 81.264 con với tổng chi phí hơn
5,4 tỷ đồng; tổ chức các trò chơi dân
gian, phiên chợ quê, biểu diễn xiếc, ảo
thuật, múa rối... giúp các con được trải
nghiệm vào các hoạt động mang bản
sắc văn hóa dân tộc; tổ chức thăm hỏi
tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh
khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó, trẻ
em bị nhiễm chất độc màu da cam và
tật nguyền... động viên các con vươn
lên trong cuộc sống.
Bằng những hoạt động thiết thực,

kịp thời, nâng cao đời sống vật chất
– tinh thần cho CNVCLĐ nữ trong Tập
đoàn Dệt May Việt Nam, Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam đã trao 6 Kỷ niệm
chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ
Việt Nam” cho 6 cá nhân của Tập đoàn
vì những đóng góp của mình cho sự
bình đẳng và phát triển của phụ nữ
Việt Nam. Cụ thể gồm: Ông Lê Trung
Hải – PTGĐ Tập đoàn; Ông Lê Nho
Thướng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ
tịch CĐDMVN; bà Nguyễn Thị Thanh
Huyền – Bí thư Đảng ủy, TGĐ TCT May
10 – CTCP; ông Phạm Xuân Trình –
TGĐ TCT CP Phong Phú; bà Bùi Thị
Thu – Phó TGĐ thường trực, TCT CP
Phong Phú; bà Bùi Thị Lý – Phó TGĐ
TCT May Hưng Yên – CTCP.
Đây đều là những tấm gương sáng,
với những sáng kiến thiết thực,
năng nổ trong các hoạt động nữ
công của Tập đoàn và đơn vị thành
viên. Tiếp nối phong trao “Vì sự
phát triển của phụ nữ Việt Nam” lan
rộng, cũng như trở thành cầu nối
giúp phụ nữ dệt may hoàn thành
tốt công việc được giao, cũng như
xây dựng tổ ấm hạnh phúc

.
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ĐÔI LẦN DO DỰ

V
Đôi nét về nhân vật
- Họ tên: Lê Thiều Nga
- Quê quán: Hà Nội
- Năm vào làm nhà máy: 1994
- Thời gian gắn bó với nhà máy: 25 năm
- Nghề tay trái: Cô giáo. Phụ trách
đào tạo toàn bộ công nhân mới
của nhà máy
- Màu sắc yêu thích: Hay dùng màu
xanh và đen
- Con cái: 2 con (con trai lớn sinh
năm 1996, con gái thứ hai 2002)
- Con số may mắn: Không có (cười).
Cuộc sống đến đâu thì mình biết
đến đấy, chứ không có con số nào
đem lại may mắn cả. Cái gì đến thì
mình sẽ đón nhận nó. Thế thôi!
- Ba từ miêu tả về bản thân: Đơn
giản, dễ hòa đồng, dễ tính
- Sở trường: Nấu ăn. Mình luôn tìm
tòi các món mới để bồi dưỡng, cải
thiện cho người thân trong gia đình
- Ước mơ: Mở quán ăn
- Món ăn tự nấu tâm đắc nhất: Lẩu
riêu cua, phở cuốn

“NHÀ MÁY PHÁT TRIỂN
LÀ HẠNH PHÚC CỦA TÔI”
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Lê Thiều Nga, “cô
giáo” đào tạo tay
nghề cho CN của
Công ty TNHH MTV
Dệt 8-3, luôn quan
niệm: “Chất lượng
sản phẩm không
đạt tiêu chuẩn thì
đồng lương của
CN cũng sẽ bị ảnh
hưởng theo”.
Tôn chỉ ấy, đã giúp
chị đào tạo ra được
những khoá CN vô
cùng lành nghề, có
tâm huyết với nghề,
yêu thích và gắn bó
với công việc. Hạnh
phúc của người
phụ nữ ở độ tuổi
tứ tuần, đâu chỉ
là vượt qua được
do dự trong những
tháng ngày làm
việc cùng Nhà máy,
mà còn là được
chứng kiến Dệt
8-3 đã vực lại một
thương hiệu sau
những tháng ngày
gian khó.

ào làm tại Nhà máy Dệt
8-3 từ năm 1994, đến năm
1995 chị Lê Thiều Nga
được ký hợp đồng chính
thức. Với những ký ức còn
vẹn nguyên như ngày hôm qua của
mình, chị Nga bồi hồi nhớ lại những
năm tháng tuy có phần khó khăn
nhưng vô cùng hạnh phúc. Thập
niên 80, được vào làm công nhân
của những Xí nghiệp quốc doanh
như: Dệt 8-3, Hanosimex, May 10… là
niềm mong ước của rất nhiều người,
trong đó có chị. Chỉ đến khi đất nước
mở cửa và hội nhập vào thập niên 90,
nền kinh tế thị trường đã tạo ra bước
ngoặt vô cùng lớn, cũng như tạo cơ
hội cho những người như chị Nga xin
việc tại những đơn vị quốc doanh.
Khó khăn là thế, nhưng chính trong
những năm tháng ấy, đã rèn dũa lên
một người phụ nữ với tinh thần lạc
quan, luôn mỉm cười trước gian khó.
Thế nhưng, mỗi người đều có bản ngã
rất riêng, mà một người lạc quan như
chị cũng đã từng có những lần do dự
trước quyết định của cuộc đời mình.
Gần 15 năm gắn bó với công việc,
năm 2010 chị và rất nhiều đồng
nghiệp nghe tin Dệt 8-3 sẽ phải di
dời ra khỏi nội đô. Nhà gốc Hà Nội,

thuận tiện cho việc đi làm, chăm
sóc gia đình. Đứng trước “ngã ba” lựa
chọn đi theo nhà máy hay nhận một
phần trợ cấp rồi nghỉ việc, giữa cái
“được” và “mất”, chị đã có những đêm
“mất ngủ” bởi những suy nghĩ đan
xen. Chị kể, hồi đó công ty cho 2 lựa
chọn, nếu nghỉ việc thì sẽ được nhận
2 tháng lương, còn đi theo công ty tới
địa điểm mới được hỗ trợ nửa tháng.
Rõ ràng, với những lựa chọn đó, đa
phần công nhân đều lựa chọn nghỉ
việc hay nghỉ chế độ sớm vì hầu hết
cũng đã ở độ tuổi tứ tuần, phần vì đi
làm xa không có thời gian chăm lo
cho gia đình.
Chị đem những câu hỏi đó về tâm
sự với bố mẹ chồng. Nhưng trái với
những gì chị nghĩ, bố mẹ chị lại vô
cùng tâm lý khi nhận chăm sóc con
cái giúp chị và động viên chị đi theo
công ty cho đến ngày nghỉ chế độ.
Được bố mẹ động viên, có thêm
điểm tựa về mặt gia đình, chị quyết
định đi theo công ty dù những ngày
đầu di dời vô cùng gian khó, vừa phải
khôi phục sản xuất, vừa phải lắp đặt
máy móc, dọn dẹp phân xưởng…
Chị kể, chị là CN công nghệ duy nhất,
cùng với 1 số người trong khối văn
phòng đi theo Nhà máy Sợi xuống
Phú Xuyên. Còn Nhà máy Dệt được di
dời về Yên Mỹ (Hưng Yên).

Bài: NAM CAO
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những thế hệ CN mới vào làm việc,
chị kể rằng công việc có không ít
những buồn vui. Nếu như trước đây,
Nhà máy còn cũ kỹ, công nhân phải
lao động chân tay, sức người nhiều
hơn… thì nay hầu như mọi thao
tác đều có máy móc. CN không chỉ
đơn thuần là lao động chân tay, mà
đều được gọi là CN công nghệ. Tuy
nhiên, để đào tạo được một người có
kỹ năng thuần thục, cần có thời gian
cũng như sự kiên nhẫn.
Chị kể, do đặc thù Nhà máy Sợi Yên
Mỹ nằm trong KCN, nên việc tuyển
đầu vào đôi lúc rất khó khăn. Công
ty phải lựa chọn, tuyển dụng từ
nhiều tỉnh thành khu vực phía Bắc,
rồi hỗ trợ CN trong việc ăn ở mới có
thể giữ chân NLĐ. Nhưng, có nhiều
người chị đặt rất nhiều tâm huyết,
tình cảm, chỉ bảo từ những điều nhỏ
nhặt nhất trong công việc, khi thuần
thục nghề lại bỏ việc giữa chừng.
Những lúc ấy, chị chỉ biết thở dài và
có chút bất lực. Chị kể: “Bây giờ NLĐ
có nhiều lựa chọn nghề lắm, đâu có
như thế hệ chúng tôi. Nhiều người
vừa được tôi đào tạo xong, thấy
công ty khác trả lương cao hơn là
sẵn sàng nhảy việc. “Cô giáo” như tôi,
nhìn học sinh như thế đôi lúc cũng
có chút chạnh lòng.”

“

Chứng kiến
các em trưởng
thành, chứng
kiến sự vực dậy
của Nhà máy
sau khi di dời,
đôi lúc tôi thấy
mình trẻ ra cả
chục tuổi

”
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Thử thách chưa dừng lại ở đó, năm
2011, khi Dệt 8-3 di dời xuống Phú
Xuyên (Hà Nội), chị được công ty cử
đi 1 tháng tới Huế đào tạo Trưởng ca
và CN công nghệ đúng lúc con trai
cả của chị thi chuyển cấp. Thu xếp ổn
thoả công việc gia đình, lo cho con
thi cử xong xuôi, chị mới yên tâm lên
đường đi học. Chị nói, thời điểm đó
internet hay điện thoại thông minh
đâu có phổ biến như bây giờ, tới Huế
ngày nào cũng điện về nhà hỏi xem
kết quả thi cử của con, cũng như tình
hình gia đình. Hơn hết, cũng giống
như bao nhiêu người phụ nữ khác,
dù công việc có bận rộn đến đâu, chị
vẫn dành một phần trong quỹ thời
gian của mình để dành cho con cái,
gia đình. May mắn, hai đứa con của
chị đều ngoan, nghe lời bố mẹ, có
thành tích học tập tốt nên chị mới
yên tâm đi học, đi làm từ sáng sớm
tới tối muộn.

Kết thúc khoá học, chị được Ban lãnh
đạo Công ty đề bạt lên vị trí công việc
mới, đó là đào tạo dạy nghề cho CN
công nghệ, cũng như tham gia quản
lý chất lượng của Nhà máy Sợi. Nhiều
người vẫn gọi vui, chị là “cô giáo” của
Dệt 8-3.

lại đem những suy nghĩ ấy để tâm sự
với bố mẹ chồng, phân tích những
cái được và mất khi chuyển đổi công
việc. Bố mẹ chị chỉ động viên, còn ít
năm nữa là về nghỉ chế độ, nên cố
gắng gắn bó với nghề, công việc gia
đình cứ để bố mẹ lo.

Năm 2016, chị có cơ hội trở về làm
việc tại Hà Nội theo lời mời của một
người bạn. Công việc có thể nhàn
hơn, mức lương, đóng bảo hiểm
cũng được đơn vị đó hứa hẹn sẽ bằng
với công việc hiện tại. Thêm một lần
do dự, vì công việc mới gần nhà, tiện
bề chăm sóc bố mẹ chồng cũng như
con cái. Nhưng, chị lại trăn trở, vị trí
hiện tại dù có đôi chút vất vả, nhưng
nó đã theo chị suốt hơn 20 năm, giờ
tuổi chị cũng đã ở tứ tuần, liệu rằng
chị có bắt kịp công việc mới, chế độ
đãi ngộ của công ty tư nhân liệu có
được như Dệt 8-3? Một lần nữa, chị

Đến bây giờ nhìn lại, nếu như không
có bố mẹ chồng động viên, có lẽ chị
đã chẳng thể vượt qua được những
“ngã rẽ” đó. Đi làm từ tờ mờ sáng, về
tới nhà cũng là lúc phố phường lên
đèn. Gần chục năm qua, những đồng
nghiệp cùng trang lứa với chị giờ đã
an nhàn tuổi già, người thì chuyển
đổi công việc mới… nhưng với chị,
lựa chọn đi theo Công ty mang đến
cho chị nhiều cái “được” hơn là “mất”.
BUỒN VUI VỚI NGHỀ
Trở thành “cô giáo” đào tạo cho

Nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ
trong công việc, bởi trong Nhà máy
Sợi có rất nhiều công đoạn nên việc
đào tạo đầu vào cũng vô cùng khó
khăn. Những lúc ấy, chị sẽ xem xét
ai có sức khỏe, nhanh nhẹn, học việc
nhanh sẽ phân công ở những công
đoạn quan trọng. Còn những người
chậm hơn sẽ tìm vị trí sử dụng sức lao
động nhiều hơn, ví dụ như khâu đóng
gói thành phẩm. Còn những người
không thể đảm nhiệm vị trí nào, chị sẽ
có những lời khuyên để họ lựa chọn
công việc khác. Chị nói, công nhân
chủ yếu là từ vùng sâu, vùng xa nên
nhận thức, độ nhanh nhạy của các
em đôi khi có phần hạn chế. Nhiều
em ở tận Sơn La, người dân tộc thiểu
số xuống đây làm việc. Đôi khi vì đặc
thù văn hoá, nên mình phải khéo léo
để các em có thể tiếp thu, cũng như
cầm tay chỉ việc cho các em từ những
khâu cơ bản nhất. Những lúc đó có

phần cực nhọc, nhưng chính các em
lại là những người mà chị thương
nhất, vì tính chất phác, hiền lành, tiếp
thu tuy chậm nhưng chịu khó học hỏi
và gắn bó với nghề.
Hơn 20 năm gắn bó với công ty, kỷ
niệm của chị với công việc nhiều
không kể xiết. Chị nói, chắc chỉ có
ở Dệt 8-3, vào những kỳ nghỉ mát,
Ban lãnh đạo Công ty đều đi chung
với NLĐ và nhiệt tình tham gia các
trò chơi team buiding. Nhiều em
sau khi được chị đào tạo sau này trở
thành đồng nghiệp thân thiết, lứa
công nhân đầu tiên được chị đào tạo
cũng đã có người lên cấp Tổ trưởng,
Trưởng ca. Thành công của họ, cũng
từ một phần công sức của chị. Chị nói:
“Chứng kiến các em trưởng thành,
chứng kiến sự vực dậy của Nhà máy
sau khi di dời, đôi lúc tôi thấy mình trẻ
ra cả chục tuổi.”
Khi PV hỏi về những thành tích chị
đã đạt được trong suốt những năm
tháng gắn bó với Dệt 8-3, chị chỉ cười
hiền rồi nói: “Mình già rồi, thành tích
mà làm gì. Để cơ hội đó cho tụi trẻ.”
Chị nói thế không có nghĩa là không
có thành tích nào đáng kể. Năm 2009
– 2010, chị là CN duy nhất của Dệt
8-3 tham dự Đại hội tay nghề giỏi
của ngành. Bên cạnh đó, trong suốt
5 năm liên tục, chị đều là CN xuất sắc,
tiêu biểu của Công ty.
Hiện nay chuyên tâm mảng đào tạo,
những danh hiệu với chị không còn
quan trọng. Chị tâm sự, khi nghe tin
có những CN có ý định nghỉ việc, với
tư cách là “chị cả” của Nhà máy, chị
chỉ thủ thỉ tâm sự để mọi người hiểu
ra được việc gắn bó với Nhà máy có
những cái lợi như thế nào. Vì chị hiểu,
làm ở đâu cũng thế, nếu như không
có sự gắn bó, đâu đòi hỏi được lợi ích
từ phía DN. Với chị, chị chỉ nghĩ đơn
giản rằng, mọi công đoạn trong Nhà
máy được thông suốt, công ty phát
triển có doanh thu hàng năm, chính
là những phần thưởng, là tiền lương,
tiền thưởng chị và những đồng
nghiệp sẽ nhận được. “Hạnh phúc
của tôi là sự phát triển của nhà máy.”
Chị ngập ngừng nói và nở nụ cười
thật tươi

.
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VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG
hãy để người làm được nói
Ghi chép của: MAI KHANH

M

ột Hội thảo trung
tuần tháng 9/2019
do Viện Nghiên cứu
quản lý Kinh tế Trung
ương tổ chức, về một
số nội dung còn có ý kiến khác nhau
của Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa
đổi), như quy định về khung giờ làm
thêm, lương lũy tiến theo giờ, hợp
đồng lao động, thời gian làm việc
tiêu chuẩn, kỷ luật lao động…, và
những tác động ảnh hưởng tới người
lao động, doanh nghiệp và nền kinh
tế, đã được nhiều nhà nghiên cứu,
học giả, và các chủ doanh nghiệp,
đại diện một số hội doanh nghiệp
tham gia.
LÀM THÊM BAO NHIÊU CHO ĐỦ?
Điểm nóng thu hút sự chú ý của hầu
hết các đối tượng tham gia Hội thảo
cũng như đối tượng liên quan trong
doanh nghiệp, xã hội, đó là Thời giờ
làm thêm và cách tính tiền lương
làm thêm giờ. Tổng số giờ được làm
thêm tối đa trong mỗi năm ở Việt
Nam đang bị hạn chế ở mức 200 giờ/
năm. Mức này là thấp hơn rất nhiều
so với các quốc gia đang cạnh tranh
lao động với Việt Nam.
Thời gian làm thêm chưa phù hợp với
ngành nghề, nhất là ngành dệt may,
da giày (những ngành thâm dụng lao
động) và có đặc thù về thời gian giao
hàng theo mùa vụ, theo xu hướng
thời trang, nên đã hạn chế năng lực
cạnh tranh của doanh nghiệp.
Trong khi đó, năng suất lao động
của NLĐ Việt Nam còn thấp, tỷ trọng
các ngành thâm dụng lao động có
giá trị gia tăng thấp vẫn còn lớn thì
nhu cầu mở rộng khung thỏa thuận
làm thêm giờ là nhu cầu có thực để
góp phần tăng thu nhập cho người
lao động. Đơn cử, năm 2016, năng
suất lao động của người Việt Nam
đạt mức 11 USD/ngày, trong khi của
người Singapore là 132,8 USD/ngày
(Singapore cao gấp 12,1 lần so với
Việt Nam), Đài Loan là 99,2 USD (cao
gấp 9 lần Việt Nam), Nhật Bản là 74,2
USD (cao gấp 6,7 lần Việt Nam)…
Trong số các quy định mới của Dự
thảo, có thể kể đến một số quy định
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Dự thảo Bộ luật
lao động trở
thành vấn đề
nóng trong thời
gian qua. Những ý
kiến nhiều chiều
của các chuyên
gia, thậm chí
tranh cãi trên
công luận chưa
đến hồi kết. Khi
nhìn vào mục đích
cuối cùng là “VÌ
CON NGƯỜI, VÌ SỰ
PHÁT TRIỂN”, thì
những động lực sẽ
tập trung hơn để
trở thành một sức
mạnh duy nhất.

ứng cho Samsung tại Việt Nam cũng
bị ảnh hưởng lớn, không còn khả
năng để duy trì hoạt động.
Bà Trần Thị Lan Anh, Phó Tổng Thư ký
VCCI, kiêm Giám đốc Văn phòng Giới
sử dụng lao động, cho rằng, việc quy
định thời gian làm thêm từ 500 – 600
giờ/năm vẫn đảm bảo sức khỏe cho
người lao động. Không quy định giới
hạn giờ làm thêm theo tuần, theo
tháng, chỉ quy định giới hạn giờ làm
thêm theo năm. Bà Lan Anh cũng đề
xuất nội dung Điều 109 Dự thảo Bộ
Luật Lao động (BLLĐ) về làm thêm giờ:
Các trường hợp được tổ chức làm
thêm từ trên 500 giờ đến 600 giờ
trong một năm:
a) Sản xuất, gia công xuất khẩu sản
phẩm là hàng dệt, may, da, giày, điện,
điện tử, sản xuất linh kiện hỗ trợ cho
các sản phẩm nêu trên, chế biến
nông, lâm, thủy sản;
b) Sản xuất, cung cấp điện, viễn
thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;
c) Trường hợp giải quyết công việc đòi
hỏi lao động có trình độ chuyên môn
kỹ thuật cao mà thị trường lao động
không cung ứng đầy đủ, kịp thời;

tiêu biểu mà nếu được áp dụng sẽ
tác động không nhỏ tới nền kinh
tế nói chung cũng như lợi ích của
người lao động và doanh nghiệp
nói riêng là: không thay đổi về trần
làm thêm giờ, trả lương lũy tiến làm
thêm giờ, cắt giảm thời giờ làm việc
tiêu chuẩn. Một ví dụ cụ thể đối với
Tập đoàn Samsung tại Việt Nam quản
lý hàng trăm nghìn lao động, nhưng
với xu hướng giảm giờ làm việc bình
thường, giới hạn thời gian làm thêm
và tăng lương lũy tiến giờ làm thêm
có thể khiến một tháng Samsung mất
thêm 2 triệu USD và một năm mất
hơn 20 triệu USD, gây thiệt hại lớn cho
doanh nghiệp cũng như bất ổn cho
hoạt động sản xuất. Khi áp lực quá lớn
từ những quy định đó, doanh nghiệp
sẽ có khả năng chuyển nhà máy sang
quốc gia khác khiến tổng kim ngạch
xuất khẩu của quốc gia giảm đi, kéo
theo các chuỗi doanh nghiệp cung

d) Các trường hợp phải giải quyết
công việc cấp bách, không thể trì
hoãn, do tính chất thời vụ, thời điểm
của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để
giải quyết công việc phát sinh do yếu
tố khách quan không dự liệu trước
được (như hậu quả thời tiết, thiên tai,
địch họa, hỏa hoạn; thiếu điện; thiếu
nguyên liệu; sự cố kỹ thuật của dây
chuyền sản xuất).
LƯƠNG LŨY TIẾN:
ĐỪNG XÔ ĐẨY DOANH NGHIỆP
VÀO KHÓ KHĂN HƠN
Dĩ nhiên, hầu hết NLĐ mong muốn
tăng giờ làm thêm, tăng thu nhập.
Trong khi đó, thì Tiền lương làm thêm
giờ ở Việt Nam hiện nay đang cao
hơn so với tiền lương làm thêm giờ
của nhiều quốc gia khác. Quy định
mới sẽ khiến cho chi phí DN tăng cao,
khó quản lý, theo dõi, giảm sức cạnh
tranh của DN.
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giảm năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp sẽ
không thể đáp ứng được nhu cầu
của khách hàng, gây mất niềm tin
của khách hàng, ảnh hưởng nghiêm
trọng đến uy tín và thương hiệu của
doanh nghiệp Việt Nam. Điều đó dẫn
đến nguy cơ người lao động có thể
mất việc làm. Giảm thu hút đầu tư
trực tiếp nước ngoài. Nguồn thuế
của doanh nghiệp đóng góp cho
ngân sách nhà nước sẽ bị sụt giảm
đáng kể.”

Bà Lan Anh đề xuất nội dung
Khoản 1 Điều 100 Dự thảo BLLĐ
cần được quy định:
“1. Người lao động làm thêm giờ được
trả lương tính theo đơn giá tiền lương
hoặc tiền lương theo công việc đang
làm như sau:

ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tịch HĐQT
Cty CP May Sông Hồng nêu rõ: “9095% số doanh nghiệp Việt Nam hiện
còn khó khăn, không đủ tiền để chi
trả phần lương vượt trội thời gian
như mức các chuyên gia đưa ra, đừng
xô đẩy doanh nghiệp khó khăn thêm
nữa, thậm chí còn là phạm pháp khi
bị kết tội là không tuân thủ pháp luật.

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất
bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có
hưởng lương, ít nhất bằng 300%.
Việc trả lương lũy tiến làm thêm giờ với
mức lương cao hơn quy định ở khoản
này thì do hai bên thỏa thuận để thực
hiện.”
Tuy nhiên, cũng nêu thực tế vấn đề
việc trả lương lũy tiến làm thêm giờ,
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Về lương lũy tiến: Thông thường, chỉ
có trả lương theo sản phẩm lũy tiến
chứ không ai trả lương thời gian lũy
tiến cả. Nếu trả lương lũy tiến theo
thời gian thì cực kì nguy hiểm bởi
sẽ kéo theo sự bùng phát và dung
dưỡng cho thói lười nhác, vô trách
nhiệm, vô kỉ luật, vốn đang là điều tệ
hại phổ biến nhất của số đông người
lao động Việt. Trả lương kiểu vậy, sẽ
triệt tiêu mọi động lực tích cực và
chỉ tàn phá nhanh chóng mọi nguồn
lực xã hội mà thôi. Ở doanh nghiệp
chúng tôi không thể chấp nhận

chuyện đó. Các nhân viên của chúng
tôi ở trong nước hay nước ngoài, kể
cả các nhân viên người nước ngoài
đang làm việc cho Công ty và tôi
đã thăm nhiều doanh nghiệp nước
ngoài, họ luôn tự giác tới mức tối
đa, hết việc mới về chứ không phải
hết giờ là về. Dù phải làm việc trái
múi giờ tới 6-7 tiếng, thậm chí là 12
tiếng/ ngày đêm... nhưng họ luôn
hoàn thành công việc mà không một
lời kêu ca, oán thán vì họ đã xác định
Công ty chính là cuộc đời, là nghiệp
sống của họ rồi. Đó là gắn bó máu
thịt giữa doanh nghiệp và người lao
động. Thứ văn hóa cốt lõi đem lại sự
hưng thịnh hay lụi tàn cho doanh
nghiệp, bài học sơ đẳng ban đầu
ấy, giới doanh nhân ai cũng biết rất
rõ. Do vậy xin bỏ hẳn khái niệm trả
lương theo thời gian lũy tiến, vì đó
là mối nguy hiểm tiềm tàng khôn
lường cho xã hội, kìm hãm, thậm chí
sẽ phá nát nền kinh tế đất nước.”

GIẢM GIỜ LÀM,
TĂNG THÁCH THỨC
Về nội dung giảm thời giờ làm việc
mỗi tuần từ 48 giờ xuống còn 44 giờ,
kể cả các chuyên gia hay giới chủ
doanh nghiệp đều cho rằng chưa
hợp lý với điều kiện thực tế ở Việt
Nam. Thời giờ làm việc tiêu chuẩn
của Việt Nam là tương đương với
các quốc gia có cùng trình độ phát
triển như Lào, Campuchia, thậm
chí những quốc gia phát triển hơn
Việt Nam như Thái Lan, Philippines,
Maylasia vẫn duy trì 48 giờ/tuần. Hàn
Quốc thậm chí còn làm việc 52 giờ/
tuần. Giờ làm việc ở trong khoảng 40
– 44 giờ/tuần đa phần chỉ thuộc các
quốc gia phát triển như EU, Mỹ, Nhật
Bản, Singapore.
Bà Trần Thị Lan Anh nhận định: “Việc
giảm giờ làm việc mỗi tuần trong
thời gian này có khả năng làm suy

Đồng quan điểm về việc không nên
giảm giờ làm việc mỗi tuần, đại diện
Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản
chia sẻ: “Tình hình tuyển dụng lao
động ở Việt Nam hiện nay vô cùng
khó khăn cộng thêm tình trạng nghỉ
việc tràn lan của người lao động nên
các doanh nghiệp thậm chí phải sử
dụng dịch vụ tuyển dụng thông qua
trung tâm giới thiệu việc làm và đến
các tỉnh xa mà vẫn không tuyển đủ
lao động. Với thời giờ làm việc tiêu
chuẩn là 48 giờ/ tuần, doanh nghiệp
vẫn phải tổ chức làm thêm giờ mới
có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất,
nhiều doanh nghiệp thậm chí còn
“lách” Luật, làm thêm quá số giờ quy
định do giới hạn làm thêm giờ hiện
nay ở Việt Nam đang quá khắt khe.
Do vậy, ngay cả thời gian làm việc
tiêu chuẩn cũng cắt giảm thì chắc
chắn các doanh nghiệp sẽ không
thể đáp ứng được nhu cầu của khách
hàng, gây mất niềm tin của khách
hàng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến
uy tín và thương hiệu. Các doanh
nghiệp nội địa dần dần sẽ không còn
đơn đặt hàng nào từ khách hàng nữa
sẽ phải đóng cửa, giải thể. Các doanh
nghiệp FDI cũng sẽ phải chuyển sản
xuất sang các nước khác, khối lượng
công việc ở Việt Nam theo đó cũng
sẽ giảm đi đáng kể gây hệ lụy vô
cùng xấu tới nền kinh tế quốc gia.”
Thiết nghĩ, khi việc sửa đổi Luật
nhằm mục tiêu xây dựng chính sách
tốt, thể chế tốt, bộ luật tốt để sức
khỏe quốc gia được tốt, thì ngoài
tiếng nói các chuyên gia, còn cần
lắng nghe tiếng nói của chủ doanh
nghiệp, và cả tiếng nói của người lao
động, những người thiết thân nhất
với Luật Lao động

.
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Máy kéo sợi nồi cọc dòng MDS 2 của Marzoli

C

ác hãng sản xuất thiết
bị kéo sợi đi tiên phong
trong ứng dụng công
nghệ này phải nói tới
Marzoli của Italia, Saurer
của Cộng hòa liên bang Đức, Jingwei
của Trung Quốc, Lakshmi của Ấn Độ
hay Toyota của Nhật Bản.
Một trong những sản phẩm nổi bật
được Marzoli giới thiệu tại ITMA 2019
là máy sợi con 2400 cọc sợi MDS2.4.
Việc thiết kế máy kéo sợi con tăng từ
1824 cọc lên 2400 cọc đã thu được
hai lợi ích rất lớn. Lợi ích thứ nhất là:
chi phí đầu tư máy giảm, cần ít máy

Mô hình nhà máy sợi 24.000 cọc của Marzoli
40 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

hơn với cùng quy mô cọc sợi nhưng
diện tích mặt bằng nhà máy sẽ giảm
đi đáng kể. Lợi ích thứ hai là: chi phí
vận hành giảm do tiêu hao về điện
chiếu sáng, điều hòa không khí, chi
phí bảo dưỡng đều giảm; theo tính
toán, máy kéo sợi nồi cọc khổng lồ
này giúp giảm tiêu hao năng lượng
tới 50% so với máy trước đây.
Một trong những thành tựu hấp dẫn
khác được công ty Marzoli giới thiệu
tại ITMA 2019 là việc đổi mới nhà máy
sợi có quy mô 24.000 cọc. So với các
dây chuyền kéo sợi truyền thống, dây
chuyền mới của Marzoli đã giảm được

Xu hướng nổi bật trong
đổi mới công nghệ kéo
sợi tại ITMA 2019 là
việc thiết kế và cho ra
đời các máy sợi con,
máy đánh ống được
tích hợp công nghệ số
ở tất cả các bộ phận
nhằm theo dõi tình
trạng thiết bị, tình
trạng chất lượng sản
phẩm, giúp các thiết
bị kéo sợi giao tiếp với
nhau và giao tiếp với
con người thông qua hệ
thống cảm biến được
lắp đặt trong các thiết
bị kéo sợi này.
Bài: TS. HOÀNG XUÂN HIỆP
(Hiệu trưởng Trường HTU)

4% chi phí cho hệ thống làm mát,
giảm 10% đầu tư vào diện tích mặt
bằng sản xuất và tiết kiệm được 9%
chi phí vận chuyển nội bộ. Sơ đồ mặt
bằng nhà máy sợi quy mô 24.000 cọc
của Marzoli được thể hiện ở hình sau:

Tại châu Âu, Savio cũng là một hãng
sản xuất máy sợi hết sức có uy tín.
Đối với Savio, công nghiệp 4.0 là xu
hướng tự động hóa và trao đổi dữ
liệu trong công nghệ sản xuất. Tính
kết nối, quản lý dữ liệu, cài đặt thiết
bị từ xa, tương tác với người vận
hành theo thời gian thực là những
giải pháp thông minh mà Savio sử
dụng cho các thiết bị của hãng. Tại
ITMA 2019, Savio đã giới thiệu công
nghệ IOT công nghiệp được ứng
dụng trong máy đánh ống từ kết nối
đơn giản đến tải dữ liệu máy, cài đặt
máy từ xa và giao tiếp người - máy
theo thời gian thực. Hệ thống mới
cho phép quản lý chất lượng sợi nhờ
các chip RFID gắn trong mỗi ống sợi
và khi xảy ra vấn đề về chất lượng, tín
hiệu sẽ được gửi đến người vận hành
qua đồng hồ thông minh đeo tay hay
vòng thông minh của Savio để thông
báo thông tin về lỗi và chỉ ra các dạng
can thiệp cần thiết để khắc phục, qua
đó giúp giảm thiểu thời gian ngừng
máy. Nhờ có việc phân tích dữ liệu
thường xuyên, công nghệ này cho
phép quản lý các giải đoạn sản xuất
khác nhau theo cách tốt nhất có thể
và công nghệ này cũng cho phép
giám sát được các thông số quan
trọng ở bất cứ đâu, vào bất kỳ lúc
nào. Công nghệ này cũng đồng thời
sẽ được phát triển để quản lý quá
trình bảo dưỡng thiết bị thông qua
mạng hỗ trợ từ xa.
Tại ITMA 2019, Saurer cũng là một
hãng giới thiệu nhiều công nghệ
mới được áp dụng trong thiết bị kéo
sợi. Với nguyên lý đảm bảo tiết kiệm
năng lượng, đảm bảo tính kinh tế,
thuận tiện trong vận hành, Saurer đã
phát triển dòng thiết bị có khả năng
tự học để tối ưu hóa tốc độ máy phù
hợp với nguyên liệu được sử dụng.
Các sản phẩm của Saurer trong cùng
hệ thống có thể kết nối với nhau giúp
tiết kiệm lao động, nâng cao hiệu
suất máy, giảm lãng phí và có tác
động lớn đến lợi nhuận.

Chip RFID, búp sợi thành
phẩm gắn chip RFID và
thiết bị thu nhận tín hiệu
của Savio

chất lượng và tình trạng máy. Một lợi
thế là hệ thống này tương thích với
các thiết bị của bên thứ ba giúp cho
người sử dụng khai thác tiềm năng
tối ưu của nhà máy bằng cách kiểm
soát quá trình sản xuất và làm cho
quá trình này trở nên minh bạch hơn.
Một trong những thiết bị tự động
được Saurer giới thiệu tại ITMA
2019 là máy đánh ống tự động
Autoconer X6. Dòng máy này đại
diện cho một bước nhảy vọt về tự

động hóa trong quá trình kéo sợi.
Với việc ứng dụng hệ thống dòng
chảy đầu vào là đám mây ống sợi sử
dụng công nghệ RFID, Autoconer X6
đã tiến một bước đáng kể vào công
nghệ tự động hóa theo hướng công
nghiệp 4.0, đó là đánh ống hoàn toàn
tự động. Với Autoconer X6, nguyên
lý E3 của Saurer được thực hiện tốt
gồm: năng lượng giảm tới 20% lượng
tiêu thụ, năng suất máy tăng 6%, vận
hành đơn giản và thông minh nhờ có
các chức năng hiện đại.

Máy đánh ống
Autoconer X6
của Saurer

Khi sử dụng máy kéo sợi hoặc máy xe
của Saurer, khách hàng sẽ thu được
lợi ích từ hệ thống giám sát nhà máy,
các cảm biến đo lường thông số để
phân tích các dữ liệu về sản xuất,
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Về công nghệ vận chuyển tự động
trong nhà máy sợi, cũng tại ITMA
2019, Công ty Rimtex đã làm sửng sốt
thế giới dệt may với công trình có tên
gọi WIZCAN. Công trình này đã thu
hút nhiều chuyên gia quản lý khâu
vận chuyển thùng cúi bằng công
nghệ số đến quan sát, tìm hiểu. Có
thể nói rằng, Rimtex đang là công ty
dẫn đầu, tạo ra được bước tiến nhảy
vọt với tầm nhìn hình thành nhà máy
sợi 4.0.
WIZCAN của Rimtex là một hệ thống
quản lý thùng cúi thông minh trên
nền tảng IOT được điều hành bằng
phần mềm độc quyền WISE do công
ty Rimtex phát triển. Hệ thống đã đạt
được một số thành công qua một vài
lần chạy thử trong “môi trường thật”,
kết quả thử nghiệm cho thấy hệ
thống có thể thích nghi hoàn toàn
với nhà máy sợi ở tất cả các quy mô.
Các nhà sản xuất sợi mong muốn
đạt được chất lượng sản phẩm cao
thì luôn tìm kiếm sự trợ giúp thông
minh trong quản lý, quy định và kiểm
soát chất lượng ở bất kỳ giai đoạn
nào trong quá trình chuẩn bị kéo sợi.

Bên cạnh các nhà sản xuất máy sợi tại
châu Âu, các nhà sản xuất máy sợi tại
châu Á như Lakshmi của Ấn Độ hay
Jingwei của Trung Quốc cũng phát
triển nhiều giải pháp thông minh cho
sản xuất sợi.
Tại ITMA 2019, Lakshmi đã giới thiệu
máy kéo sợi nồi khuyên LRJ9SX là
máy kéo sợi có độ linh hoạt cao khi
sản xuất sợi thường và sợi có độ phức
tạp cao. Các máy kéo sợi do Lakshmi
sản xuất có thể sử dụng để kéo nhiều
loại sợi từ buồng xé trộn đến máy kéo
sợi nồi khuyên hay máy kéo sợi sử
dụng khí. Tất cả các máy kéo sợi của
Lakshmi đều đáp ứng chuẩn công
nghiệp 4.0, có thể kết nối với phòng
điều khiển trong một nhà máy sợi
bằng phần mềm SPINCONNECT do
Lakshmi phát triển. Bên cạnh các
máy kéo sợi, Lakshmi còn cung cấp
hệ thống vận chuyển tự động cho
máy chải, hệ thống giám sát cọc sợi
và tự động dừng máy khi gặp vấn đề
với máy sợi thô…
Trong lĩnh vực vận chuyển tự động
trong nhà máy sợi, một công ty của
Đức là Neuenhauser đã phát triển
thiết bị vận chuyển thùng cúi tự
động (Automatic Guided Vehicles AGV). Công nghệ này đã được phát
triển trong nhiều năm nhưng nó chỉ
thực sự được tiếp thêm năng lượng
trong thời gian gần đây nhờ ứng
dụng thành tựu của cách mạng công
nghệ lần thứ 4, và Neuenhauser cho
rằng đây là một giải pháp phù hợp
với các nhà máy sợi.
AGV là một công cụ hữu ích để tự
động hóa khâu vận chuyển thùng
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AGV của Neuenhauser đang vận hành

cúi bằng phương pháp thủ công
trong nhà máy sợi. Chỉ trong vòng
12 tháng, Neuenhauser đã chế tạo
được hệ thống vận chuyển thùng cúi
sử dụng một loạt các AGV được kiểm
soát thông minh. Các AGV này làm
nhiệm vụ chuyển các thùng cúi đầy
vào máy kéo sợi để thay thế cho các
thùng cúi đã dùng hết, sau đó chuyển
các thùng cúi rỗng vào máy cuộn cúi
để thay thế cho thùng cúi đầy và quá
trình cứ thế được lặp lại. Đây là khâu
được đánh giá là tốn nhiều nhân lực
trong nhà máy sợi. Sở dĩ các AGV này
có thể tìm được đúng đường đi và
không va chạm với con người trong
quá trình di chuyển là nhờ ứng dụng
các cảm biến hiện đại nhất của công
nghiệp 4.0 gắn trên cả AGV và nhân
viên để đảm bảo cho AGV vận hành
đúng đường đi và tránh va chạm với
người lao động được đeo cảm biến.

Bên cạnh công nghệ kéo sợi, các
nhà sản xuất còn mang đến ITMA
2019 nhiều công nghệ làm sạch sợi,
trong đó có máy làm sạch YarnMaster
PRISMA của Công ty Loepfe Brothers,
Thụy Sĩ. Với việc thiết kế đo lường
bằng nhiều cảm biến với nhiều tính
năng mới, thế hệ máy làm sạch sợi
sẽ hỗ trợ cho các máy kéo sợi trên
toàn thế giới trong việc làm chủ chất
lượng sợi. Điểm nổi bật là YarnMaster
PRISMA kết hợp được các cảm biến
sẵn có với các cảm biến mới trong
cùng một thiết bị. Công nghệ bốn
cảm biến cho phép máy làm sạch sợi
giao tiếp một cách thông minh và
đảm bảo phát hiện được bằng trực
quan toàn bộ các lỗi chưa từng phát
sinh, đảm bảo thu thập được dữ liệu
về chất lượng.
Việc kiểm soát tạp chất trong sợi có
tầm quan trọng rất lớn đối với các
nhà sản xuất sợi. Nhận thức rõ vấn
đề này, YarnMaster PRISMA tận dụng
một cảm biến để dò xơ ngoại lai dựa
trên công nghệ đo màu RGB mới.

Gian hàng của Loepfe Brothers Ltd tại ITMA 2019. Nguồn ảnh: etextilemagazine.com

Cảm biến F RGB minh họa sợi ở dạng
phổ ánh sáng, cho phép nhận dạng
những sai lệch nhỏ nhất về độ bóng
và độ sáng của bất kỳ dạng sợi và
màu sắc nào. Tạp chất trong nguyên
liệu thô là polypropilen trắng từ vỏ
bao nguyên liệu rất khó phát hiện.
Để giải quyết việc này, công ty Loepfe Brothers đã phát triển cảm biến P4
sử dụng hiệu ứng điện ma sát. Cảm
biến đo sự khác biệt về điện tích gây
ra trong quá trình đánh ống của các
nguyên liệu thô khác nhau để dò ra
các xơ ngoại lai dạng này.
Bên cạnh các thiết bị kéo sợi, nhiều
hãng sản xuất cũng đã giới thiệu các
thiết bị tự động trong khâu đóng gói
búp sợi thành phẩm như Jingwei,
Electro-jet… Hệ thống đóng gói tự
động cho phép giảm thiểu sức lao
động của con người trong khâu này
cũng như giảm thiểu những lỗi do
con người gây ra trong khâu đóng
gói, việc này giúp nâng cao năng
suất lao động cho toàn nhà máy sợi.
Hình bên mô tả hệ thống đóng gói
tự động do ElectroJet phát triển, tuy
vậy, Jingwei của Trung Quốc cũng có
những hệ thống đóng gói tự động
tương tự như vậy.

Dây chuyền đóng gói tự động
của Electro-Jet.
Nguồn ảnh: electro-jet.com
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TIN TỨC & SỰ KIỆN

Bản tin hoạt động
Công đoàn Dệt May Việt Nam
trong 9/2019
Bài: VĨNH HỒNG

TỔNG KẾT CUỘC THI TÌM HIỂU
TRUYỀN THỐNG NGÀNH DỆT
MAY VIỆT NAM
HƯỚNG ĐẾN NGÀY HỘI LAO
ĐỘNG SÁNG TẠO LẦN THỨ II NĂM 2019

Qua các thông tin về công nghệ sản
xuất sợi nêu trên, có thể thấy rằng
ITMA 2019 là triển lãm thiết bị dệt may
thể hiện rõ nhất, mạnh nhất xu hướng
số hóa, tự động hóa và phát triển bền
vững trong ngành sợi. Tuy vậy, ITMA
2019 cũng cho thấy điểm mạnh là các
hãng tập trung vào số hóa các thiết
bị riêng lẻ; ngoài Jingwei của Trung
Quốc, tất cả các hãng sản xuất thiết
bị còn lại đều chỉ sản xuất một hoặc
một vài thiết bị tại các công đoạn
sản xuất sợi. Chính vì lý do này mà
các thiết bị kéo sợi con, đánh ống,
hệ thống vận chuyển tự động nêu
trong bài báo này cũng vẫn còn một
số nhược điểm như sau:
Thứ nhất: Do các máy sợi con, máy
đánh ống, hệ thống vận chuyển tự
động hay đóng gói tự động đều do
nhiều hãng khác nhau chế tạo nên
việc kết nối thiết bị của các hãng
này trong cùng một dây chuyền sản
xuất sợi vẫn là một bài toán khó cho
các hãng sản xuất máy sợi cũng như
những nhà máy sản xuất sợi trong thời
gian tới. Thực tế cho thấy việc kết nối
thiết bị của các hãng khác nhau chỉ có
thể thực hiện được nếu hãng sản xuất
máy đồng ý hợp tác chia sẻ giao thức
kết nối với các hãng khác. Việc chia sẻ
này thường đi kèm với các chi phí về
bản quyền mà phía nhà sản xuất thiết
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bị yêu cầu chi trả. Như vậy chi phí đầu
tư thiết bị ban đầu của nhà máy sợi sẽ
rất cao vì không chỉ bao gồm chi phí
mua thiết bị mới mà còn bao gồm chi
phí trả bản quyền cho nhà sản xuất
thiết bị đang sử dụng.

châu Á ngắn hơn. Đây cũng là một
thông số mà các doanh nghiệp sợi
Việt Nam cần cân nhắc khi đầu tư
mới, tránh việc đầu tư thiết bị có độ
bền thấp mà dự kiến vận hành trong
dài hạn thì chi phí thay thế phụ tùng
có thể sẽ rất lớn.

Thứ hai: Giá thành thiết bị do các
nhà sản xuất của châu Á thường thấp
hơn của châu Âu. Tuy vậy, thiết bị của
các nhà sản xuất châu Á thường có
độ ổn định thấp hơn của châu Âu
khi chạy ở tốc độ cao, như vậy sẽ dẫn
đến phải vận hành ở tốc độ thấp hơn
dẫn đến năng suất thấp hơn thiết bị
của châu Âu và có thể tiêu hao năng
lượng lớn hơn. Các doanh nghiệp sợi
Việt Nam cần cân nhắc kỹ thông số
này để chọn thiết bị phù hợp với chi
phí đầu tư và năng suất sự kiến.

Thứ tư: Một trong những thông số
quan trọng khi lựa chọn đầu tư các
thiết bị tự động như hệ thống vận
chuyển tự động hay hệ thống đóng
gói tự động…là năng suất dự kiến
của dự án. Đối với nhà máy sợi quy
mô 2 vạn cọc, nếu năng suất dự kiến
khoảng >=19 tấn/ngày thì mới nên
đầu tư; nếu năng suất chỉ ở mức 1415 tấn/ngày thì việc đầu tư hệ thống
tự động sẽ ít có hiệu quả vì hệ thống
không vận hành đầy đủ công suất.

Thứ ba: Các thành tựu của công
nghiệp 4.0 ứng dụng trong các máy
sợi chủ yếu là ở khâu điều khiển, còn
các cơ cấu chấp hành và các kết cấu
cơ khí khác ít có thay đổi, đặc biệt là
chất lượng vật liệu kim loại chế tạo
máy sợi. Thực tế cho thấy, khi đầu tư
thiết bị mới, các thiết bị kéo sợi của
châu Âu thường có độ bền cao hơn
do chất lượng kim loại tốt hơn nên
xác suất phải thay thế phụ tùng sẽ
nhỏ hơn so với các thiết bị của châu
Á dù thời gian khấu hao thiết bị của

Tuy vẫn còn tồn tại một số nhược
điểm nhưng có thể nói rằng công
nghệ kéo sợi của thế giới đã được số
hóa một cách nhanh chóng khi tận
dụng tối đa các thành tựu của cách
mạng công nghiệp 4.0. Xu thế hình
thành nhà máy sợi thông minh là một
xu thế tất yếu trong tương lai đòi hỏi
các doanh nghiệp sản xuất sợi tại Việt
Nam phải nhanh chóng nắm bắt để
đầu tư cho sản xuất sợi tại Việt Nam
nhằm duy trì và nâng cao sức cạnh
tranh cho ngành Sợi Việt Nam

.

Tiếp nối thành công của Ngày hội
Lao động sáng tạo lần thứ I năm
2018, năm 2019, Công đoàn Dệt May
Việt Nam tiếp tục tổ chức Ngày hội
Lao động sáng tại lần thứ II tại Tổng
Công ty Việt Thắng – CTCP (TP.HCM)
từ ngày 17 đến 19/10/2019 với nhiều
nội dung, hoạt động phong phú:
- Thi bảo vệ đề tài giải pháp, sáng
kiến, cải tiến.
- Trưng bày triển lãm các gian hàng
sáng tạo.
- Phiên chợ công nhân.
- Triển lãm ảnh về đề tài Lao động và
Công đoàn.
- Giới thiệu các sáng tác văn, thơ của
CBCNLĐ ngành Dệt May Việt Nam
đã đạt giải cao tại Cuộc thi tìm hiểu
truyền thống Ngành.
- Chương trình nghệ thuật chủ đề:
Khúc ca tự hào Dệt May Việt Nam.
- Chương trình trình diễn thời trang
chủ đề: Sắc màu cuộc sống.
- Tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu
biểu có nhiều thành tích trong phong
trào thi đua Lao động sáng tạo.
- Tôn vinh các Doanh nghiệp vì Người
lao động cấp Ngành lần thứ I.
- Trao giải thưởng Nguyễn Thị Sen lần
thứ I cho nữ CNVCLĐ xuất sắc.

Sau khi phát động cuộc thi “Tìm hiểu
truyền thống ngành Dệt May Việt
Nam” vào trung tuần tháng 3, trong
tháng 8/2019, CĐDMVN đã tiến hành
tổng kết và trao thưởng cho những
cá nhân đạt giải. Chỉ với vài tháng
phát động, cuộc thi đã thu hút được
3.736 đoàn viên, CNVCLĐ tham gia
đến từ nhiều các đơn vị trong hệ
thống. Đặc biệt, cuộc thi còn nhận
được nhiều bài thi chất lượng tốt, số

TRAO QUÀ CHO CLB HƯU TRÍ
CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN DỆT MAY
Nhân kỷ niệm 23 năm ngày thành
lập Công đoàn Dệt May Việt Nam
(14/9/1996 - 14/9/2019), Công đoàn
Dệt May Việt Nam đã gửi tặng CLB hưu
trí Cán bộ Công đoàn Dệt May các khu
vực những món quà ý nghĩa, như lời
cảm ơn, tri ân đến thế hệ đi trước, cụ
thể: Trao tặng CLB hưu trí khu vực Hà
Nội: 40 triệu đồng / Trao tặng CLB hưu
trí khu vực Nam Định: 15 triệu đồng /
Trao tặng CLB hưu trí khu vực miền
Trung: 5 triệu đồng / Trao tặng CLB hưu
trí khu vực miền Nam: 25 triệu đồng.

THAM GIA NGÀY HỘI CÔNG
NHÂN - PHIÊN CHỢ NGHĨA TÌNH
Ngày 14-15/9, Công đoàn Tổng công
ty May 10 đã đại diện cho Công đoàn
DMVN và CNVCLĐ trong ngành tham
gia Ngày hội công nhân - Phiên chợ
nghĩa tình của Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam tổ chức tại Khu Công
nghiệp Vsip, thành phố Hải Phòng.

lượng tham gia đông như: Đại học
Công nghiệp Dệt May Hà Nội, TCT
May Nhà Bè – CTCP ; TCT CP Dệt May
Nam Định; TCT Việt Thắng; Cao đẳng
Công nghiệp Dệt May Nam Định; TCT
May 10 – CTCP; Công ty CP Dệt May
Huế; TCT CP Dệt May Hòa Thọ....
Theo đó, giải Nhất thuộc về bạn
Hoàng Thị Như Phượng, Đại học Công
nghiệp Dệt May Hà Nội; 02 giải Nhì
thuộc về bạn Nguyễn Thị Ngọc Hằng,
TCT Việt Thắng – CTCP và bạn Đinh Thị
Thảo, TCT May 10 – CTCP, cùng với đó
là 05 giải Ba và 10 giải khuyến khích.

Ngày 14/9/2019, Ban liên lạc Hưu trí
Công đoàn Dệt May Việt Nam tại miền
Nam đã tổ chức gặp mặt các thế hệ
tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
Đ/c Nguyễn Thị Thủy - Phó Chủ tịch
đã đến chúc mừng và tặng quà cho
các đồng chí cán bộ công đoàn đã
nghỉ hưu. Ngoài ra, các Công đoàn cơ
sở đã gửi tặng Ban liên lạc hưu trí khu
vực miền Nam những món quà ý nghĩ,
thiết thực: CĐCS Tổng cty Việt Tiến gửi
tặng 10 triệu đồng; CĐCS Tổng Công
ty May Nhà Bè gửi tặng 5 triệu đồng;
CĐCS Công ty CP Quốc tế Phong Phú
gửi tặng 5 triệu đồng…

May 10 đã tham gia 02 gian hàng và
bán nhiều sản phẩm với giá ưu đãi
cho CNLĐ đến tham quan và mua
sắm tại ngày hội.
Từ nay đến hết năm 2019, Công
đoàn DMVN sẽ tiếp tục tham gia
hoạt động này của TLĐ tại ba khu
vực Bắc, Trung, Nam.
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ỨNG DỤNG IOT,
CẢM BIẾN
VÀO BẢO DƯỠNG
DỰ ĐOÁN

Bảo dưỡng dự
đoán làm tăng
thêm thời gian
máy chạy từ 10
tới 20% trong khi
giảm chi phí bảo
dưỡng tổng thể đi
5 tới 10% và thời
gian lập kế hoạch
bảo dưỡng 20 tới
50%.

(Predictive maintenance) cung cấp
một giải pháp bảo dưỡng hiệu quả
và tiết kiệm hơn.
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BẢO DƯỠNG DỰ ĐOÁN LÀ GÌ?

Bảo dưỡng dự đoán là thực hành
giám sát điều kiện thực tế của thiết
bị để dự đoán khi nào xảy ra hỏng

do dừng máy hoặc do bảo dưỡng. Và
cũng dễ dàng lên lịch trình khi việc
bảo dưỡng là phức tạp.
Khi áp dụng bảo dưỡng dự doán, các
nhà sản xuất có thể giảm chi phí bảo
dưỡng bằng cách giảm tới mức thấp
nhất tần suất bảo dưỡng, giảm tối
đa dừng máy không theo kế hoạch
và loại trừ công việc bảo dưỡng dự
phòng không cần thiết.

hoặc trong khi nhân lực cần ở gần
đó. Cuối cùng là bảo dưỡng dự đoán
có thể hỗ trợ phòng vật tư bằng cách
dự đoán những phụ tùng nào sẽ được
cần đến vào lúc nào.
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BẢO DƯỠNG DỰ ĐOÁN LÀM
VIỆC NHƯ THẾ NÀO?

Hệ thống bảo dưỡng dự đoán dựa vào

Bài: HOÀNG THU HÀ

Các chiến lược bảo dưỡng trong công nghiệp

T

rong môi trường của công
nghiệp 4.0, bảo dưỡng
không chỉ đơn thuần là
ngăn ngừa thời gian dừng
hoạt động của máy móc
thiết bị. Máy móc ngày càng kết nối
với nhau dọc theo chuỗi sản xuất. Một
thiết bị hỏng có thể làm dừng toàn
bộ quá trình sản xuất. Ngày nay, chiến
lược bảo dưỡng kém có thể làm giảm
năng lực sản xuất tổng thể của nhà
máy đi 5-20%. Các nghiên cứu gần
đây chỉ ra rằng thời gian dừng máy
không theo kế hoạch đang lấy của các
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nhà máy sản xuất công nghiệp ước
tính khoảng 50 tỷ USD mỗi năm. Thời
gian chạy máy dài và liên tục của các
máy móc có chi phí vốn lớn và được
tích hợp cao có thể đưa ra lợi thế cạnh
tranh đáng kể. Việc bảo dưỡng có tốt
và có chuẩn bị cẩn thận cũng đưa ra
những lợi thế cạnh tranh như vậy.
Thông thường, có thể đạt được việc
sử dụng tối đa các công cụ hoặc các
bộ phận hợp thành của máy bằng
cách chạy máy cho đến khi máy
ngưng hoạt động. Nhưng việc này có

thể dẫn đến máy hỏng nghiêm trọng
khi các bộ phận bắt đầu rung, quá
nóng và hỏng. Ngược lại, các nhà sản
xuất thường ứng dụng phương pháp
bảo dưỡng dự phòng (Preventative
maintenance) - thường xuyên kiểm
tra các thiết bị máy móc và điều chỉnh
chúng kể cả lúc chưa cần thiết. Tuy
nhiên, bảo dưỡng dự phòng không
dựa trên tình trạng thực tế của thiết
bị, do đó, việc bảo dưỡng đôi khi trở
nên dư thừa và lãng phí. Ứng dụng các
tiến bộ công nghệ của công nghiệp
4.0 để thực hiện bảo dưỡng dự đoán

hóc và thực hiện bảo dưỡng trước
khi máy hỏng. Bảo dưỡng dự đoán
sử dụng lượng vô cùng lớn dữ liệu
quá trình từ nhiều nguồn, như là
các cảm biến quan trọng của thiết
bị, các hệ thống lập kế hoạch nguồn
doanh nghiệp (ERP), các hệ thống
quản lý bảo dưỡng điện toán hóa
(CMMS), dữ liệu sản xuất và các
phương pháp phân tích tiên tiến
để dự đoán hỏng hóc trước khi phải
thực hiện hành động ngay lập tức.
Với việc thực hiện các khái niệm như
là công nghiệp 4.0 hoặc nhà máy
thông minh, dữ liệu của quá trình trở
nên có sẵn. Điều này cho phép ước
tính thời gian chạy máy còn lại của
thiết bị với độ chính xác gia tăng.
Phương thức bảo dưỡng này luôn
được thực hiện khi xảy ra chi phí cao

2

TẠI SAO BẢO DƯỠNG DỰ
ĐOÁN LẠI QUAN TRỌNG

Quản lý thiết bị là cực kỳ quan trọng
trong các ngành sản xuất tại đó các
máy móc tiên tiến rất đắt tiền và khấu
hao là chi phí chính. Có thể tiết kiệm
chi phí chính với bảo dưỡng dự đoán.
Bảo dưỡng dự đoán tối đa hóa thời
gian máy chạy. Có thể thực hiện việc
sửa chữa máy chỉ trước khi có hỏng
hóc. Điều này tạo ra lợi thế cạnh tranh
lớn, và nữa là có thể bố trí sắp xếp
việc bảo dưỡng để giảm tối đa dừng
máy trên toàn hệ thống. Bảo dưỡng
dự đoán có thể được sử dụng để làm
công việc logistic thêm dễ dàng bằng
cách bảo dưỡng máy tại các thời điểm
thuận tiện – ví dụ ngoài giờ sản xuất

vô số dữ liệu cảm biến của quá trình
giám sát tình trạng máy. Một số các
cảm biến này đo lường, ví dụ:
• Nhiệt độ
• Áp suất
• Độ rung
• Tốc độ quay
• Dòng điện
• Các tính chất hóa học của dầu
Phụ thuộc vào máy, các giá trị cao
hơn hoặc thấp hơn thông thường
trong các cảm biến này có thể đưa ra
tín hiệu về các vấn đề có thể nảy sinh
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• Nhiệt độ tăng có thể dẫn tới các bộ
phận nóng chảy hoặc cháy và thiết bị
có thể cần được sửa chữa trước khi gây
ra tổn hại nghiêm trọng.

sự lệch bất thường. Trong khi những sự
lệch này dường như có thể chấp nhận
được khi được xem xét một mình thì
thì phân tích chuỗi thời gian có thể
nhận diện các mô hình bất thường và
dự đoán vấn đề của tương lai.

• Phân tích rung có thể làm ta biết các
hỏng hóc có thể xảy ra do độ rung
tăng có thể đưa ra dấu hiệu các bộ
phận bị hỏng.

4

• Phân tích dầu bao gồm phân tích
các tính chất của chất bôi trơn để ước
tính máy đang mòn như thế nào. Tốc
độ mòn được ước tính bằng cách đo
lượng chất nhiễm bẩn lơ lửng, bẩn mài
mòn và v.v… trong chất bôi trơn. Dầu
càng bẩn thì càng có dấu hiệu của
mòn. Bên cạnh đó cũng có thể nhận
diện được rò rỉ dầu và xem xét độ sạch
của dầu.

Dữ liệu là nhiên liệu của bất kỳ cỗ máy
bảo dưỡng dự đoán nào. Chất lượng
và lượng dữ liệu là yếu tố hạn chế cho
phân tích nguyên nhân gốc rễ và dự
đoán hỏng hóc trước khi nó xảy ra.
Do vậy, thách thức chính gắn liền với
chương trình bảo dưỡng dự đoán là
làm tăng chất lượng của dữ liệu và
tính bao trùm của dữ liệu. Càng nhiều
thông tin về các sự kiện cần dự đoán
thì dự đoán càng trở nên tốt hơn.

• Phân tích âm và siêu âm: sử dụng âm
để phát hiện các vết nứt nhỏ và các
đường hàn bị hỏng trước khi có thể
nhìn thấy bằng mắt và gây ra rò rỉ khí
hoặc chất lỏng.

Chúng ta cần phân biệt rõ dữ liệu yêu
cầu – không có nó thì không thể áp
dụng được bảo dưỡng dự đoán – và
dữ liệu bổ sung cần để cải thiện chất
lượng của dự đoán.

Giám sát trong thời gian thực các biến
số này cho phép can thiệp ngay lập
tức để giải quyết các vấn đề trước khi
chúng nảy sinh. Phân tích bổ sung
chuỗi thời gian có thể làm nổi bật các

Bảo dưỡng dự đoán là khoản đầu
tư bộc lộ ngấm ngầm sự thách thức
chính thứ hai: thiết lập các quá trình
cần ban đầu tạo nên chi phí. Công ty
cần bổ sung cảm biến vào máy móc

CÁC THÁCH THỨC CỦA BẢO
DƯỠNG DỰ ĐOÁN

của mình và thiết lập một cơ sở hạ
tầng IT, các quá trình và con người
được đào tạo.
Dữ liệu từ nhiều nguồn phải được tích
hợp lại và được chuyển đổi để làm dữ
liệu có sẵn trên nền tảng phù hợp.
Dashboard, các hệ thống thư điện tử
hoặc cảnh báo SMS phải có tại chỗ để
điều phối các cố gắng bảo dưỡng cần
thiết. Kiến thức của chuyên gia quá
trình và của nhà khoa học dữ liệu là
cần để xây dựng và duy trì hoạt động
chức năng của mô hình dự đoán. Và
con người cần được đào tạo để xử lý
dòng chảy thông tin và giải thích các
cảnh báo một cách đúng đắn.

Càng nhiều
thông tin về
các sự kiện
cần dự đoán
thì dự đoán
càng tốt hơn.

DỮ LIỆU YÊU CẦU

DỮ LIỆU BỔ SUNG

Những sự cố của quá trình với
ngày tháng và thời gian chính
xác là yêu cầu rất cơ bản.

Các thông số quá trình gián
tiếp như là nguyên liệu thô, các
chi tiết về nhà cung cấp, các
nhân viên được phân công có thể
hỗ trợ việc phân tích.

Các biến số của quá trình/bộ
phận hợp thành như là nhiệt độ,
áp suất, điện áp và các đo lường
vật lý khác là cần để nhân diện
các nguyên nhân gốc rễ của sự cố.
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phí. Nguyên liệu ban đầu, chi phí lao
động và thời gian máy bị lãng phí là
những ví dụ như vậy. Các hệ thống
bảo dưỡng dự đoán có thể biết được
vấn đề có thể dẫn đến giảm phế liệu
trước khi chúng xuất hiện.

Các cảm biến bổ sung như là
camera hoặc cảm biến laze có
thể được tích hợp và kết nối để
theo dõi các thông số quan trọng
của quá trình như là hình dạng
hoặc tốc độ quay.

• Phân tích tiên tiến: Thiết lập bảo
dưỡng tiên tiến gồm thu thập dữ liệu
cảm biến từ nhiều máy. Một khi dữ liệu
bắt đầu được thu thập tự động, các
nhà phân tích có thông tin sẵn sàng
cho phân tích. Dữ liệu này có thể được
dùng để nhận diện thông số và các cơ
hội tối ưu hóa quá trình.

5

sau thuế của công ty và mục tiêu trách
nhiệm xã hội doanh nghiệp.

LỢI ÍCH

Một trong những nghiên cứu toàn
diện nhất về tiềm năng của phân tích
công nghiệp do công ty McKinsey tiến
hành năm 2015 được sử dụng để cho
thấy mức độ cải thiện khi ứng dụng
bảo dưỡng dự đoán:
• Thời gian dừng máy do hỏng hóc
giảm 50%: máy hỏng gây mất nhiều
chi phí và gây căng thẳng. Một giờ
máy không hoạt động có thể làm mất
hàng triệu đô la doanh thu cho công
ty có doanh thu trên 100 triệu đô la.
Do vấn đề có thể dự đoán trước được,
thời gian máy dừng có thể giảm tới
mức thấp nhất. Tăng thời gian máy
hoạt động liên tục là thách thức đáng
kể đối với các công ty sản xuất hoặc
các công ty logistic với máy móc hoạt
động phụ thuộc lẫn nhau.
• Tuổi thọ hữu dụng của máy tăng
3-5%: Do bảo dưỡng dự đoán làm
giảm máy hỏng và đảm bảo máy hoạt
động trong các điều chỉnh tối ưu, nó
có thể cải thiện tuổi thọ hữu ích của
máy/rô bốt.
• Giảm tác động môi trường: Do máy
vẫn hữu ích trong thời gian dài hơn và
do hiệu suất máy tăng nhờ phân tích
tiên tiến, các công ty sẽ bớt lãng phí
tài nguyên. Bảo dưỡng dự đoán là một
trong vài sáng kiến giúp đạt lợi nhuận

• Giảm chi phí bảo dưỡng 10-40%: Do
bảo dưỡng theo kế hoạch được dựa
trên lịch xích nên sẽ có những trường
hợp khi việc bảo dưỡng được thực
hiện khi không cần thiết. Bảo dưỡng
dự đoán có thể ngăn ngừa việc như
vậy. Hơn nữa, các hệ thống bảo dưỡng
dự đoán thông báo cho kỹ thuật viên
về những thay đổi họ cần làm cho hệ
thống dựa trên các triệu chứng. Ví dụ,
cảm biến quan sát được độ rung tăng
lên ở máy, nếu có mối tương quan
mạnh giữa chức năng không tốt của
một bộ phận cụ thể và độ rung tăng
thì kỹ thuật viên có thể chú trọng trước
tiên vào bộ phận có thể hỏng đó, hoàn
thành chỉ các hoạt động bảo dưỡng
cần thiết, tiết kiệm thời gian.
• Giảm 10-25% thương vong của công
nhân: tận dụng dữ liệu của cảm biến,
bằng hệ thống phân tích sẽ giúp các
ngành công nghiệp tìm ra cách thức
mới để tránh thương vong. Thời gian
máy dừng giảm đi và các hệ thống
tránh tai nạn có thể báo động hoặc
thậm chí dừng thiết bị khi có mối nguy
hiểm cho công nhân có thể cải thiện
đáng kể các điều kiện của nhà máy và
giảm tới mức thấp nhất thương vong
của công nhân.
• Giảm 10-20% phế liệu: Hoạt động
dưới mức tối ưu không được phát
hiện có thể dẫn đến sản xuất gây lãng

• Cải thiện chất lượng sản phẩm và
tăng sự hài lòng của khách hàng: Dữ
liệu cảm biến chi tiết và khả năng
quan sát kết quả của việc can thiệp
bảo dưỡng dự đoán tạo ra vòng tiến
của thực nghiệm và học. Khi nhóm
điều chỉnh các thông số của máy và
cải thiện kết quả, họ tìm ra phương
thức để cải tiến chất lượng.
• Tăng tinh thần của người lao động:
Thời gian máy dừng, hoạt động với
các thông số dưới tối ưu không chỉ
tác động đến đầu ra mà còn tác động
tới tinh thần của người lao động. Giải
quyết các vấn đề khi chúng nảy sinh
có thể gây stress. Bảo dưỡng dự đoán
giảm tới mức thấp nhất những trường
hợp như vậy.
• Cải thiện hiệu năng theo thời gian:
Các hệ thống bảo dưỡng dự đoán là
các hệ thống học. Chúng tạo ra cơ
sở kiến thức của vấn đề và hiểu các
nguyên nhân gốc rễ được dựa trên
phản hồi từ các kỹ thuật viên hoặc
cảm biến trên nền xưởng

.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. https://blog.trginternational.
com/introduction-to-predictivemaintenance-techniques
2. https://www2.deloitte.com/
content/dam/Deloitte/de/Documents/deloitte-analytics/Deloitte_Predictive-Maintenance_
PositionPaper.pdf
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BẢN TIN
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

MÁY CHẢI HIỆU SUẤT CAO C75

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

ITMACH INDIA 2019
TỔ CHỨC LẦN THỨ 3
TẠI ẤN ĐỘ

Ấn Độ là gã khổng lồ thứ hai trong
ngành sản xuất dệt may toàn cầu.
Do đó, quốc gia này đang tận dụng
những cơ hội to lớn để củng cố vị
thế của mình trong ngành thương
mại đang bùng nổ này. Các nước
láng giềng của Ấn Độ ở khu vực
Đông Nam Á và Trung Đông đang
là những thị trường mới nổi trong
thương mại và sản xuất dệt may. Do
đó, Ấn Độ và các nước láng giềng
cần có mối quan hệ mật thiết với các
nhà cung cấp để có những thiết bị
công nghiệp hiện đại mới nhất.
Triển lãm Quốc tế máy móc và phụ
kiện dệt may (ITMACH India 2019)

được ra đời với mong muốn đáp ứng
được nhu cầu đổi mới và phát triển
của thị trường đang ngày càng lớn
mạnh, cũng như trao đổi ý tưởng và
chia sẻ kiến thức với người sử dụng
công nghệ.
ITMACH India 2019 sẽ diễn ra từ
ngày 5 đến 8 tháng 12 năm 2019
tại Gandhinagar, vùng ngoại ô của
Ahmedabad. ITMACH hứa hẹn sẽ là
nơi gặp gỡ cho các nhà đầu tư đến
từ Ấn Độ và các nước láng giềng.
Nguồn: https://www.textileexcellence.com/
events/itmach-india-2019/

UNDER ARMOUR HỢP TÁC VỚI ALVANON
ĐỂ SỐ HÓA KÍCH THƯỚC TRANG PHỤC VỚI
CÔNG CỤ 3D
Under Armour, hãng thể thao hàng
đầu của Hoa Kỳ, đã hợp tác với
Alvanon, chuyên gia về kích thước
trang phục để số hóa các mẫu
nhằm tạo ra một loạt hình được số
hóa 3D trên các kích cỡ 0 của trẻ sơ
sinh đến cỡ 5XL của nam.
Những hình đại diện này mô tả sự
phù hợp bằng cách cung cấp đầy
đủ thông số tương ứng của những
cơ thể thực trên quần áo nam, nữ
và đồ trẻ em, do đó giúp thương
hiệu tạo ra các sản phẩm phù hợp

hơn. Công nghệ của Alvanon giúp
các công ty chuyển sang hình ảnh
ảo hóa 3D, giảm thời gian, chi phí
thiết kế và đầu tư phát triển vào quy
trình làm mẫu vật lý.
Trước đó, thương hiệu này là đối tác
cấp beta của nền tảng kích thước
Alvanon. Nền tảng này cho phép
các thương hiệu và nhà bán lẻ khác
nhau chia sẻ và truy cập các tiêu
chuẩn cơ thể phù hợp và cốt lõi 3D
của họ với các đối tác trong chuỗi
cung ứng. Cơ sở dữ liệu đám mây

THỊ TRƯỜNG THUỐC NHUỘM VẬT LIỆU DỆT
TOÀN CẦU TĂNG TRƯỞNG LŨY KẾ HẰNG
NĂM ĐẠT 6,14% VÀO NĂM 2026
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cho phép truy cập 6.000 hình đại
diện lần đầu tiên cho các thương
hiệu và nhà bán lẻ toàn cầu để thiết
kế và phát triển sản phẩm của họ.
Nguồn: https://apparelresources.com/
technology-news/information-technology/
armour-collaborates-alvanon-digitisingapparel-sizing-3d-tool/

Một nghiên cứu của nhóm
Nghiên cứu xu hướng thị trường
(TMR) cho biết: Thị trường thuốc
nhuộm vật liệu dệt toàn cầu đạt
7,34 tỷ đô la Mỹ trong năm 2017
và dự kiến sẽ đạt 6,14 tỷ đô la
Mỹ vào năm 2026, với tỷ lệ tăng

trưởng lũy kế hằng năm (CAGR) là
6,14% trong giai đoạn dự báo.
Các nhà sản xuất dệt may trên thế
giới đang tìm kiếm những hướng
đi mới để giảm tác động môi
trường. Sự phát triển của thuốc
nhuộm đã giúp quá trình xử lý dễ
dàng, an toàn, vệ sinh và tăng độ
chính xác trong quá trình sử dụng
thuốc nhuộm. Những yếu tố này
dự kiến sẽ thúc đẩy thị trường
thuốc nhuộm vật liệu dệt trong
giai đoạn tới.
Khu vực Châu Á Thái Bình Dương
chiếm một phần quan trọng trong
thị trường thuốc nhuộm toàn cầu
năm 2017. Thị trường Châu Á - Thái
Bình Dương dự kiến sẽ mở rộng với
tốc độ CAGR tối đa trong giai đoạn
tới, tiếp theo là thị trường Bắc Mỹ và
thị trường Châu Âu. Về vốn hóa thị
trường, Châu Á - Thái Bình Dương
và Châu Âu đang dẫn đầu toàn cầu.
Các nhà cung cấp chủ yếu trên thị
trường thuốc nhuộm vật liệu dệt
là Tập đoàn công nghiệp Allied,
Lanxess, Hóa chất Sumitomo, Tập
đoàn Huntsman, Kiri Industries,
BASF SE, E. I. Du Pont de Nemours
and Company, Tập đoàn Bozzetto,
Archroma quốc tế…vv…
Nguồn: https://www.textiletoday.com.
bd/global-textile-dyestuff-market-growcagr-6-14-2026/

Máy chải hiệu suất cao C75 đạt được
các giá trị chất lượng tuyệt vời ở tốc
độ sản xuất cao với tất cả các loại sợi.
Có được thành tựu này là nhờ chiều
rộng làm việc của máy lên tới 1,5 m
và 32 thanh mui. Việc dẫn hướng
chính xác của các thanh mui và các
đổi mới trong khu vực trước và sau
chải đã giúp tận dụng rất tốt nguyên
liệu và đảm bảo chất lượng cúi cao.
Với hệ thống mài tích hợp IGS, chất
lượng cúi hết sức ổn định ở mức
cao. C75 có thể kết hợp với các mô
đun máy ghép làm đều tự động mới
RSB- Mô đun 50 để tạo ra phạm vi
ứng dụng rộng hơn với quá trình
sản xuất được rút ngắn. Nó sử dụng
công nghệ tần số cao và hệ thống
kéo dài 2 khu vực để đạt được chất
lượng sợi cao nhất.

chải và đảm bảo chất lượng cúi luôn
luôn cao.
Các giải pháp tinh vi, chi tiết và
mang tính kỹ thuật cao giúp đảm
bảo ổn định khối lượng và hình
thành màng xơ. Điều này dẫn đến
kết quả là việc vận hành máy êm và
cúi chải đạt chất lượng cao.
Việc kết hợp hệ thống làm đều tự
động và dẫn hướng xơ có điều khiển
của máy C75 giúp tạo ra tốc độ sản
xuất cao và chất lượng cúi cao.
Tính linh hoạt

Tính kinh tế

Cấu trúc dạng mô đun giúp công tác
bảo dưỡng máy đơn giản hơn và cho
phép các nguyên liệu xơ khác nhau
được đưa vào máy theo cách có hiệu
quả nhất.

Diện tích chải rộng và các khu vực
chải trước và sau của máy C75 được
tối ưu đảm bảo máy luôn có tốc độ
sản xuất cao với sản phẩm có chất
lượng cao nhất khi ứng dụng để sản
xuất các loại sợi.

Các dây chuyền chải có thể được sắp
xếp theo yêu cầu với một trong hai
lựa chọn là 8 máy chải trong trường
hợp dây chuyền sản xuất tới 600 Kg/
giờ hoặc 10 máy chải trong trường
hợp sản xuất tới 1200 Kg/giờ.

Các dao gạt trên trục gai có thể điều
chỉnh được, các bộ phận lắp vào khu
vực trước và sau máy chải có thể
thay đổi được, tốc độ thanh mui có
thể điều chỉnh được đã tạo ra khả
năng tách chất bẩn một cách có
lựa chọn. Nguyên liệu thô được tận
dụng với hiệu suất tối ưu.

Mô đun làm đều tự động RSB-Mô
đun 50 giúp tạo ra chất lượng cúi
cao nhờ việc kiểm tra và giám sát
cúi được thường xuyên, máy có hệ
thống kéo dài 2 khu vực. Với quá
trình sản xuất được rút ngắn, các đặc
tính này cho phép tạo ra nhiều ứng
dụng rộng rãi hơn.

Máy C75 có yêu cầu tiêu hao năng
lượng đặc biệt thấp nhờ có sự kết
hợp của cấu trúc khối chắc chắn, hình
dáng máy được đổi mới, các chi tiết
máy nhỏ và có thể di chuyển được,
đường dẫn hướng tạo ra hiệu suất tốt
về giảm tiêu hao năng lượng.

Nguồn: https://www.rieter.com/products/
systems/fiber-preparation/card-c-75/

Chất lượng
Hệ thống mài tích hợp IGS giúp mài
kỹ lớp kim chải với hiệu quả theo
thời gian dài hơn trước. Điều này
giúp kép dài tuổi thọ của lớp kim
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chúng ta có mắc 13 bệnh nhiễm
trùng như HIV, viêm gan siêu vi B, C…
Nếu phát hiện bất thường trong máu,
chúng ta sẽ được thông báo ngay lập
tức. Việc kiểm tra như thế này hằng
năm có thể giúp chúng ta an tâm nếu
kết quả máu vẫn bình thường hoặc
kịp thời phát hiện các nguy cơ mắc
bệnh để điều trị sớm hơn.
Giảm nguy cơ mắc bệnh
hemochromatosis

“Có trải qua khổ
đau, ta mới có được
sự hiểu biết và yêu
thương” – câu nói
của Thiền sư Thích
Nhất Hạnh khiến
chúng ta phải suy
ngẫm thật nhiều.
Chỉ cho đến khi
chúng ta là người
trong cuộc “khổ
đau”, mới cảm
nhận, “hiểu biết”
được sự cấp thiết
của lượng máu dự
trữ tại các Bệnh
viện và lòng cảm
ơn, “yêu thương”
sâu sắc đến những
tình nguyện viên đã
âm thầm hiến máu,
cứu người.
Bài: NGỌC HÂN (Tổng hợp)
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à ngoại tôi ngày đó bị chảy
máu dạ dày cấp, tình trạng
vô cùng căng thẳng khi bà
lại rơi vào nhóm máu O –
nhóm máu được mọi người
gọi là những con người hào phóng,
bởi có thể cho bất kỳ ai nhưng lại
chỉ nhận được đúng nhóm máu của
mình. May mắn thay, người bác sỹ trực
hôm đó đã tiên lượng được trước nên
huy động đủ lượng máu để truyền
cho bà. Có thể nói, nếu không có đủ
máu cấp cứu, bà ngoại tôi đã không
qua nổi cơn bạo bệnh ngày đó. Cả gia
đình tôi luôn mang ơn người bác sỹ
ấy, và những tình nguyện viên đã hiến
máu – những người chúng tôi không
biết danh tính nhưng đã cứu sống bà
ngoại của chúng tôi. Chính vì lý do đó,
mà cả gia đình tôi cứ có điều kiện là
lại tham gia hiến máu, thậm chí ngay
trước khi có ý định mang bầu em bé,
vậy mà em dâu tôi đã đăng ký hiến
máu lần thứ 3, không phải 250ml như
mọi người mà là 350ml máu, làm cả
gia đình “vừa giận vừa yêu”. Chỉ cần
nghĩ đến việc những giọt máu của
mình sẽ được truyền và cứu sống
được một mạng người là chẳng còn
gì phải “lăn tăn” nữa.

tế bào máu sẽ vỡ ra và được thay thế
bởi một tế bào mới, nhờ vậy dòng máu
được thanh lọc, các chất độc theo đó
được thải ra ngoài. Trong khi đó, mỗi
ngày lượng máu cần cho các ca cấp
cứu ở bệnh viện rất lớn, tuy nhiên máu
được hiến tặng chỉ có thể sử dụng tốt
nhất trong vòng 42 ngày. Với tuổi thọ
ngắn như vậy nên nhu cầu được hiến
tặng máu không bao giờ là đủ. Chính
vì vậy, chúng ta nên tham gia các hoạt
động hiến máu nhân đạo nhằm mục
đích tăng lượng máu dự trữ cho quốc
gia và tạo điều kiện cho máu được tái
tạo một cách tốt nhất.

VÌ SAO BẠN NÊN HIẾN MÁU

Được kiểm tra sức khỏe miễn phí

Cơ thể của chúng ta liên tục tái tạo và
bổ sung máu cho cơ thể, vì vậy lượng
máu trong người có thể dư. Trung
bình ở người trưởng thành có khoảng
từ 4,5 – 5,5 lít máu lưu thông trong cơ
thể. Trung bình sau 120 ngày, mỗi một

Trước khi hiến máu, chúng ta sẽ được
thăm khám toàn diện như đo nhiệt
độ, huyết áp, mạch đập và nồng độ
hemoglobin trong máu. Bên cạnh
đó, máu sau khi hiến sẽ được gửi đến
phòng xét nghiệm và kiểm tra xem

Đây là tình trạng sức khỏe phát sinh
do cơ thể hấp thụ sắt nhiều quá mức.
Bệnh cũng có thể do yếu tố di truyền
hoặc do uống quá nhiều rượu, bia,
chứng thiếu máu hoặc các chứng rối
loạn khác gây ra. Hiến máu thường
xuyên có thể giúp giảm tình trạng tích
tụ sắt trong cơ thể.
Giảm nguy cơ ung thư
Bằng cách hiến máu, hàm lượng sắt
tích tụ trong cơ thể sẽ được duy trì ở
mức lành mạnh có lợi cho sức khỏe.
Nguy cơ bị ung thư gan, phổi, dạ dày,
ruột già và cổ họng giảm dần khi tần
suất hiến máu tăng lên nhờ giảm
lượng sắt dự trữ trong cơ thể.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch
Một chế độ ăn uống giàu sắt có thể làm
tăng nồng độ sắt trong máu. Tuy nhiên,
cơ thể chỉ có thể hấp thu một lượng sắt
hạn chế, dẫn đến tình trạng sắt thừa sẽ
tích tụ lại trong tim, gan và tuyến tụy.
Tình trạng này sẽ làm tăng nguy cơ mắc
các bệnh xơ gan, suy gan, tổn thương
tụy và các tình trạng bất thường về tim
mạch như nhịp tim không đều. Trong
khi đó, hiến máu có tác dụng giúp duy
trì mức sắt đồng thời làm giảm nguy cơ
mắc các vấn đề sức khỏe khác nhau.
Tái tạo các tế bào máu mới
Sau khi hiến máu, cơ thể sẽ hoạt động
để bổ sung lại lượng máu đã mất. Điều
này sẽ kích thích quá trình sản sinh các
tế bào máu mới và nhờ đó, các tế bào
mới sẽ luân phiên giúp duy trì cơ thể
luôn khỏe mạnh. Thông thường, cơ
thể con người thay thế máu trong
vòng 48 giờ sau khi cho, và tất cả các
tế bào hồng cầu mất đi sẽ hoàn toàn
được thay thế trong vòng 4 - 8 tuần.
Đốt cháy calo
Mỗi lần hiến máu cơ thể bạn sẽ

Ngoài ra hiến máu nhân đạo còn
mang lại nhiều lợi ích khác cho
chính người hiến máu.

Hiến máu
nhân đạo
còn mang
lại nhiều lợi
ích khác cho
chính người
hiến máu

Bạn có thể sống lâu hơn
Làm việc thiện là một trong những
cách tốt để bạn sống lâu hơn. Một
nghiên cứu về sức khỏe tâm thần
đã ghi nhận được những người tình
nguyện làm việc thiện và giàu lòng
vị tha giảm nguy cơ tử vong và sống
lâu hơn 4 năm so với những người
chỉ biết lo cho bản thân.

Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam và
Công đoàn Dệt May Việt Nam nhiệt tình tham
gia các chương trình hiến máu

tiêu tốn khoảng 650 – 700 Kcal. Cân
nặng của bạn có liên quan tới việc
hấp thu calo và vì vậy, hiến máu có
thể hỗ trợ bạn kiểm soát cân nặng.
Tuy nhiên, thời gian hiến máu an
toàn nhất là khoảng hai hoặc ba
tháng 1 lần và không được nhiều
hơn. Mức độ thường xuyên này còn
phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe,
nồng độ hemoglobin và sắt trong
máu của từng người.
Giúp máu lưu thông tốt hơn
Hiến máu thường xuyên có thể cải
thiện dòng máu lưu thông, giảm
tổn thương thành mạch máu và tắc
nghẽn động mạch. Vì thế mà theo số
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liệu về dịch tễ học ở Mỹ, những người
hiến máu ít có nguy cơ bị nhồi máu cơ
tim hơn 88%.

nhân viên, người lao động, học sinh,
sinh viên các trường Đại học, Cao
đẳng trong ngành.

Những con số biết nói

Đặc biệt có TNV Võ Trí Hoàng - Chủ
tịch Công đoàn Nhà máy Dệt Hải
Vân đã tình nguyện hiến máu 26 lần;
TNV Trần Văn Thông – Nhà máy May
Veston Tổng Công ty Hòa Thọ với 23
lần; TNV Lê Đình Trung – VP Công ty
TNHH MTV Dệt Kim Đông Xuân 19
lần; TNV Trần Thu Hương – Công ty
Dệt May Đông Á 16 lần; TNV Đỗ Thị

Chương trình nhân đạo “Những giọt
máu hồng” đã được Tập đoàn Dệt May
Việt Nam và Công đoàn Dệt May Việt
Nam tổ chức thường niên trong nhiều
năm qua, thu hút được sự quan tâm,
hưởng ứng của đông đảo các tình
nguyện viên (TNV) là cán bộ, công

KHU VỰC

THỜI GIAN

NAM

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Thanh Huy – Công ty May Việt Thắng
16 lần; TNV Thái Thị Thanh Bình –
Công ty May Phương Đông 15 lần,
TNV Thiều Thị Hằng – Nhân viên Kho
bông xơ Tổng Công ty Việt Thắng
bị tai nạn mất một cánh tay nhưng
đã tham gia hiến máu 8 lần. Đây là
những nghĩa cử cao đẹp, không chỉ
đóng góp vào lượng máu dự trữ cứu
người mà còn giúp lan tỏa tình yêu
thương và tính nhân văn sâu sắc
trong ngành dệt may nói riêng và
toàn xã hội nói chung.

SL
TÌNH NGUYỆN VIÊN

SL ĐƠN VỊ MÁU
(1đv=250ml)

8.290

7.162

2013 đến 2017

BẮC – TRUNG – NAM

2018

TỔNG 2018

2.080

1.810

BẮC

2018

Trường Cao đẳng nghề Long Biên
và Nhà máy May Tuyên Quang

720

500

Đà Nẵng

400

320

TCT May Nhà Bè, CTCP Quốc tế
Phong Phú, TCT CP Phong Phú,
Công ty CP May Liên Phương

960

990

2019

TỔNG 2019

2.250

1.764

06/4/2019

Trường Đại học Công nghiệp Dệt
May Hà Nội

700

516

21/9/2019

CQ Văn phòng Công đoàn Dệt
May Việt Nam

400

268

TRUNG

09/8/2019

Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ

400

324

NAM

08/7/2019

Tổng Công ty May Việt Tiến

750

656

12.620 TNV

10.736 ĐV MÁU

TRUNG
NAM
BẮC – TRUNG – NAM

BẮC

TỪ NĂM 2013 ĐẾN NAY
Số liệu do Công đoàn Dệt May Việt Nam cung cấp

TỔNG QUAN VỀ NHU CẦU MÁU TẠI VIỆT NAM

- Ở Việt Nam, tỷ lệ nhóm máu như sau:

• Nhóm O khoảng 42,1%;
• Nhóm B khoảng 30,1%;
• Nhóm A khoảng 21,2%;
• Nhóm AB khoảng 6,6%;
- Hiện nay, cứ 10 người nhập viện thì
có 1 người cần được truyền máu. Do
đó, để đủ máu cứu người cần 1,8 triệu
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lượt người đi hiến (tương đương 2%
dân số).
- Cả nước có hơn 2.400 câu lạc bộ hiến
máu.
- Người hiến máu nhiều nhất là 80 lần.
- Người sử dụng máu nhiều nhất là
1.000 đơn vị máu.
- Mỗi ngày có hơn 2.000 đơn vị máu
được chuyển tới các bệnh viện.

- Năm 2018, toàn quốc đã vận động
và tiếp nhận được gần 1,4 triệu đơn
vị máu (quy đổi là gần 1,6 triệu đơn
vị máu 250ml). Trong đó 98,3% lượng
máu tiếp nhận từ người hiến máu tình
nguyện, tương đương hơn 1,4% dân
số tham gia hiến máu, tỷ lệ hiến máu
nhắc lại đạt 42,5%.
- Hiện 70% người hiến máu là học
sinh, sinh viên.
- Máu O hiện là nhóm khan hiếm nhất.

NHỮNG ĐIỀU
LÝ THÚ
VỀ CÁC
NHÓM MÁU

TÍNH CÁCH
Năm 1927, giáo sư
Takeji Furukawa ở
Tokyo xuất bản các bài
viết cho rằng nhóm
máu dự đoán tính
cách con người, sau
đó được tác giả kiêm
nhà báo Masahiko
Nomi đề cập lại vào
những năm 1970.

Ưu điểm:
Ôn hòa, có lý trí, có
tính tổ chức, dễ đồng
cảm.

Ưu điểm:
Sáng tạo, linh hoạt,
bốc đồng, thích tự
do, đam mê, thân
thiện, lạc quan, khó
đoán trước.

Ưu điểm:
Bảo thủ, điềm tĩnh, có
trách nhiệm, nội tâm,
kín đáo, kiên nhẫn,
đúng giờ, cầu toàn.

Nhược điểm:
Sống tách biệt, hay
phê phán, không
khoan nhượng, không
quyết đoán.

Nhược điểm:
Đãng trí, vô trách
nhiệm, tự coi mình là
trung tâm.

Nhược điểm:
Nhược điểm:
Hay bị ám ảnh, dè dặt, Kiêu căng, hão huyền,
nhạy cảm, cứng đầu, hay ghen tỵ.
tự ý thức quá cao, hay
lo lắng.

SỨC KHỎE
Theo một nghiên
cứu vào năm 2012
của Harvard, các
chuyên gia đã chứng
minh rằng nhóm
máu có thể quyết
định việc bạn dễ bị
ảnh hưởng bởi căn
bệnh nào.

Nên cẩn trọng với
trí nhớ và khả năng
tập trung. Nguy cơ
mắc chứng suy giảm
nhận thức ở người
mang nhóm máu AB
cao hơn các nhóm
khác đến 82%.

Dễ bị bệnh tiểu
đường và ung thư
tuyến tụy.

Nên chú ý đến mức
cholesterol trong
máu vì có nguy cơ bị
các bệnh liên quan
tới tim mạch; Có nguy
cơ phát triển ung thư
dạ dày cao hơn các
nhóm máu khác.

Dễ bị ung thư da
hoặc béo phì; Có
nguy cơ cao bị viêm
loét dạ dày; Có nguy
cơ phát triển ung thư
tuyến tụy cao hơn
một phần ba so với
các nhóm máu khác.

CHẾ ĐỘ
DINH DƯỠNG
Năm 1996, tác giả
người Mỹ Peter J.
D’Adamo cho ra mắt
cuốn sách Ăn đúng
theo nhóm máu gây
tiếng vang lớn.

Người nhóm máu
AB có đặc tính sinh
học phức tạp nhất,
có lượng axit trong
dạ dày thấp, do
đó khó tiêu hóa
được protein, nên
ăn nhiều rau và trái
cây, bổ sung mật
ong và giấm táo để
cân bằng lượng axit
trong dạ dày.

Người thuộc nhóm
máu B thường có
hệ miễn dịch khỏe
mạnh và hệ tiêu hóa
tốt hơn các nhóm
máu khác. Thực
phẩm có thể dùng
thoải mái là thịt, cá,
ngũ cốc và cà phê,
tránh thực phẩm chế
biến đóng gói sẵn.

Người có nhóm máu
A có một hệ thống
miễn dịch nhạy cảm,
do đó nên ăn nhiều
trái cây và rau xanh;
tránh rượu, các thức
ăn nhiều dầu mỡ,
tránh các loại thịt
từ động vật, thịt gia
cầm, các loại phomát được làm từ sữa
dê, cừu.

Người có nhóm máu
O có lượng axit trong
dạ dày cao hơn các
nhóm máu khác, nên
có thể dễ dàng tiêu
hóa protein, thịt, gia
cầm, các loại cá, hạn
chế dùng quá nhiều
các chế phẩm từ
sữa hoặc thực phẩm
chứa nhiều
carbohydrate.

HÔN NHÂN
Một nghiên cứu vào
năm 2015 của ĐH
Islamic Azad (Iran) đã
cho thấy mối liên hệ
giữa nhóm máu của
các cặp đôi và tỉ lệ
chia tay của họ.

Việc nhận biết nhóm máu là hết sức cần thiết trước khi kết hôn vì một số nhóm nếu kết hợp
với nhau sẽ không tránh khỏi rủi ro về sức khỏe trong suốt cuộc đời đứa con sau này. Theo
đó, một người mang nhóm máu A không nên tính chuyện sinh con với một người nhóm B.
Thêm vào đó, cũng cần xét đến yếu tố Rh. Những người mang Rh+ và Rh- không nên có con
chung với nhau. Ngoài ra các nhà khoa học phát hiện có mối liên hệ giữa vợ hoặc chồng cùng
nhóm máu và tỷ lệ ly hôn. Vợ chồng cùng nhóm máu O sẽ có cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Vợ chồng kết hợp nhóm máu A và AB hoặc A và O thường gặp nhiều trở ngại khi sống chung.

Ưu điểm:
Hướng ngoại, cởi mở,
tự tin, tham vọng, đam
mê, sống có mục đích,
một nhà lãnh đạo
bẩm sinh.
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Chưa có bao giờ
ngành may mặc
lại chăm sóc
người lao động
kỹ lưỡng như
hiện nay. Một
hiện tượng đảo
ngược đang diễn
ra, đó là các ông
chủ ngày đêm
nghĩ cách săn
đón, giữ chân
người lao động
bằng đủ mọi
cách thức. Người
lao động đang
trở thành mục
tiêu lớn thực
sự của doanh
nghiệp dệt may.
Bài: KIỀU MAI

NGƯỜI
LAO ĐỘNG
ĐƯỢC SĂN ĐÓN
RÁO RIẾT
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B

ài toán thiếu thợ chưa bao giờ
hết nóng trong ngành dệt
may. Thậm chí thu nhập thợ
may cao hơn thu nhập của
giáo viên, mà vẫn xảy ra tình
trạng các doanh nghiệp dệt may phải
luôn đau đầu tuyển thợ mới liên tục.
Nhiều giải pháp đưa ra nhưng xem
chừng chưa hiệu quả triệt để. Mới
đây, một vị lãnh đạo doanh nghiệp
đưa ra nhận xét đáng chú ý, đó là sự
thiếu giáo dục góp phần tạo nên rủi
ro nguồn nhân lực!
LỖI TẠI AI?
Đến các cổng xí nghiệp, nhà máy, ta
luôn bắt gặp các tấm biển, hoặc tấm
băng căng dòng thông báo tuyển

“Nhiều công ty chơi trò “hớt váng”
bằng cách thưởng trên đầu công
nhân mà người chiêu dụ được họ về
với công ty. Ví dụ cứ mỗi công nhân về
với công ty, thì người giới thiệu được
thưởng 1 triệu đồng, cứ thế nhân lên
gom tiền bỏ túi, bất cần lo nghĩ hậu
quả hành động của mình. Do đó có
tình trạng công nhân rủ nhau bỏ việc
đồng loạt! Người công nhân hình như
không quan tâm mấy đến việc danh
tiếng công ty mới mà họ sắp đến làm
việc thế nào, họ đầu tư nhà máy hay
chỉ thuê, liệu rằng 5-10 năm nữa họ có
còn tồn tại ở Việt Nam hay không…
mà chỉ nhìn vào mức thu nhập, cao
hơn chừng 1 triệu đồng/tháng là đã
nhảy việc.” – Một Giám đốc xí nghiệp
may ở Nam Định cho biết.
“Nếu lãnh đạo doanh nghiệp cứ loanh
quanh đổ lỗi cho người công nhân khi
họ nhảy việc, cho rằng họ chỉ vì đồng
tiền lương mà không có tâm cống
hiến lâu dài cho doanh nghiệp, thì bài
toán thiếu thợ mãi mãi không giải nổi.
Anh cho rằng người lao động bỏ doanh
nghiệp chỉ vì đồng lương, nghĩa là anh
đang quá coi thường người lao động!
Người lãnh đạo cần xem lại chính
mình khi để người lao động ra đi, bởi
họ ra đi không phải là họ bỏ doanh
nghiệp đó, mà là vì ông lãnh đạo và
cơ chế làm việc tại đó có vấn đề.” – TS
Lê Thẩm Dương lại cho một ý kiến
trái chiều.

thợ may, thợ dệt, và thông báo luôn
đính kèm hứa hẹn lương cao, phụ
cấp hấp dẫn!
Nhìn thông báo này, tưởng mừng
cho việc thị trường lao động không
thiếu việc làm, mà lại hóa lo, lo vì có
việc mà không có người làm. Đó là
tình trạng chung ở các doanh nghiệp
dệt may nhiều năm qua. Doanh
nghiệp tuyển được người lao động,
đào tạo cấp tốc để đưa vào chuyền
sản xuất, làm được ra sản phẩm đạt
tiêu chuẩn, tưởng đã có thể thở
phào. Nhưng không, chỉ sau một thời
gian, người lao động đang làm việc
rất suôn sẻ, lại bỏ việc, thậm chí bỏ
việc hàng loạt, cả chuyền sản xuất
trống vì người lao động bị vận động
nhảy việc cả nhóm.
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Sinh thời, Bác Hồ thường về thăm các
nhà máy, công trường, hợp tác xã,
Bác luôn nhắc nhở, động viên cán bộ,
đảng viên, nhân viên: “Muốn quản
lý tốt thì cán bộ và công nhân phải
thông suốt tư tưởng. Tư tưởng không
đúng đắn thì công tác ắt sai lầm,
trong và ngoài Ðảng có nhận rõ tình
hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì
tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng
thống nhất thì hành động mới thống
nhất. Lãnh đạo quan trọng nhất là
lãnh đạo tư tưởng, phải hiểu tư tưởng
của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực
trong công tác; vì tư tưởng thông
suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng
nhằng thì không thể làm được việc”.
Bác luôn yêu cầu “Cán bộ lãnh đạo
và cán bộ các ngành, tư tưởng phải
thông, phải thật thông. Phải có quyết
tâm khắc phục khó khăn, làm tròn
nhiệm vụ”.
Trước tình hình cạnh tranh lao động
ngày càng phức tạp, đối mặt với các
chiêu trò dụ lao động tinh vi, thì công
tác giáo dục tư tưởng cho người lao
động lại càng cần phải có sự thay
đổi sát sườn, phù hợp, chứ không
thể cứng nhắc những bài học đã cũ,
thiếu sức thuyết phục.

Bên cạnh chăm lo, còn cần giáo dục?
Mức thu nhập phổ biến của công
nhân dệt may tại miền Bắc đã lên tới
7 triệu đồng/tháng. Cá biệt, có một số
công ty đã tạo mức thu nhập tới trên
12 triệu đồng/tháng cho công nhân
(kể cả thưởng). Như vậy, mức thu nhập
đó cao hơn cả giáo viên. Nhưng người
lao động vẫn nhảy việc sang các công
ty liên doanh nước ngoài, công ty có
vốn đầu tư nước ngoài, hoặc đi xuất
khẩu lao động ở Đài Loan, Nhật Bản,
Hàn Quốc với mức thu nhập tới 20-30
triệu đồng/tháng.
“Mức thu nhập bình quân cho công
nhân may tại Công ty Tiên Hưng
đã lên tới 12 triệu đồng/tháng, tính
gộp cả thưởng ngày lễ, thưởng năm.
Ngoài ra, các công tác chăm lo cho
người lao động cũng luôn đổi mới,
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tăng dần qua mỗi năm. Đó là các chế
độ điều dưỡng, sinh nhật, việc hiếu, hỉ,
thăm quan du lịch, phụ cấp nhà ở cho
công nhân, phụ cấp tăng cường thể
lực vào mùa hè, thưởng cho con em
công nhân có thành tích học tập xuất
sắc, thưởng sáng kiến thi đua, thưởng
năng suất…” - Ông Phạm Tuấn Anh Tổng Giám đốc công ty CP May Tiên
Hưng cho biết.

Thực tế, có người lao động bị thu hút
bởi mức lương cao, đã vội bỏ doanh
nghiệp mình đang làm việc, nhưng
khi sang nơi mới, họ mới vỡ lẽ là mình
bị lừa, khi thu nhập tưởng là cao,
nhưng luôn bị các hình phạt rình rập,
và cuối tháng sau khi trừ phạt, số tiền
thực sự mang về nhà chẳng còn là
bao! Hoặc doanh nghiệp nước ngoài
tồn tại được vài năm, thì “rút dù” về
nước khiến người lao động mất việc.
Lúc đó, họ muốn quay lại công việc ở
doanh nghiệp cũ thì đã muộn!

Mỗi công nhân khi vào làm việc tại
các công ty may, thường được tham
dự các cuộc đào tạo, trong đó có
phần giáo dục truyền thống. Bởi ai
cũng hiểu “tư tưởng không thông
thì vác bình tông không nổi”. Nhưng
vấn đề là giáo dục tư tưởng ra sao để
người lao động gắn kết với công ty,
coi công ty, doanh nghiệp như ngôi
nhà thứ hai của mình?

“Người làm công tác giáo dục cho
người lao động cần thấu hiểu tâm
lý sâu sắc. Các cụ xưa kết luận: “Tam
thập nhi lập”, hầu hết người lao động
khi mới vào ngành dệt may còn ở lứa
tuổi đó, tâm lý chưa thực sự ổn định,
nên phương pháp giáo dục cần khéo
léo, sao cho người lao động hiểu rằng,
họ có thể xây một sự nghiệp bền vững
từ sự tiến bộ bản thân và đóng góp

nhỏ hàng ngày trong doanh nghiệp,
chứ không chỉ là những con số trong
mức lương. Thậm chí dùng chính
người lao động đã kinh qua nhiều
công ty, để chia sẻ những bài học cuộc
sống sâu sắc, tránh cho người đi sau
không bị lừa, không “dẫm phải vết xe
đổ”. Làm sao để người lao động có đủ
thông tin và kiến thức để lựa chọn, để
hiểu bên cạnh quyền lợi, còn có trách
nhiệm… Và khi doanh nghiệp tiến tới
đầu tư công nghệ 4.0 rồi thì đừng để
tình trạng nhân lực còn ở mức 0.4” –
Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch
HĐQT May Hưng Yên nói.
Hơn nữa, công tác giáo dục là cả đời
chứ không phải làm một lần, khi người
lao động mới được tuyển vào doanh
nghiệp, là xong. Tùy từng doanh
nghiệp, lịch huấn luyện, đào tạo, giáo
dục tư tưởng cho người lao động có
thể gắn vào các hoạt động tập thể,
trong những kỳ sinh hoạt chung của
doanh nghiệp, các sự kiện hàng quý,
hàng năm… Và phương pháp này
cũng không nên chỉ một chiều, từ
lãnh đạo truyền xuống, mà phải từ
nhiều chiều, và không gì tác động đến
thay đổi lớn lao hơn là để chính người
lao động cất lên tiếng nói tự do của
mình trong các diễn đàn chung. Hãy
xoay chiều từ “Trên bảo, Dưới không
nghe”, “Trên ấm, Dưới lạnh” thành
“Dưới nói, Trên lắng nghe”, “Dưới hành
động, Trên thay đổi”.
VỀ TẬN QUÊ XA ĐÓN NGƯỜI LAO
ĐỘNG
Hiện tượng người lao động từ các
doanh nghiệp dệt may bỏ việc để
chạy sang các ngành công nghiệp
khác với mức thu nhập cao hơn, hoặc
thậm chí là đi xuất khẩu lao động, đã
diễn ra cả chục năm nay. Tình trạng
chung là các doanh nghiệp dệt may
thường thiếu từ 20-30% lực lượng lao
động so với quy mô sản xuất hiện tại.
Do đó, các chủ doanh nghiệp dệt may
luôn trăn trở tìm ra giải pháp để giữ
chân người lao động ở lại với mình. Tuy
nhiên, giải pháp cũ không bao giờ có
thể đáp ứng được nhu cầu mới, cũng
như tình hình mới. Cho đến nay, người

lao động có nhiều quyền lựa chọn
hơn, và còn được chủ doanh nghiệp
dệt may “nâng như nâng trứng, hứng
như hứng hoa”. Khi tấm biển trưng ra
ở cổng công ty không còn thu hút
được mấy người, thì các chủ doanh
nghiệp phải đích thân tìm đến tận
nơi có nguồn lao động.
“Tôi đến các huyện vùng sâu vùng xa
như Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn), gặp
lãnh đạo huyện, đề nghị họ giúp đỡ
thông báo tuyển dụng con em nông
dân cho công ty chúng tôi. May Đông
Bình sẵn sàng lo chi phí nhà thuê, thậm
chí trả lương cho học viên trong suốt
thời gian đào tạo nghề miễn phí cho
người lao động.” – Ông Trần Văn Khang
– Tổng Giám đốc Dobico (May Đông
Bình) – một doanh nghiệp may tại Bắc
Ninh cho biết.
Việc săn đón người lao động được
làm tỉ mỉ tới nỗi, khi lao động phổ
thông được giới thiệu đến doanh
nghiệp, thì họ sẽ được đón tận quê
nhà, không phải mất phí tàu xe. May
Đông Bình đã chuẩn bị sẵn nơi ăn
chốn ở cho những người này, thuê
những ngôi nhà khang trang gần
với công ty nhất, thường là những
tòa nhà 5 tầng, có thể đủ chỗ cho
15 người ở, xung quanh có sẵn các
dịch vụ tiện ích phục vụ nhu cầu sinh
hoạt. Thường thì mỗi lần tuyển lao
động, số lượng chỉ được trên dưới
10 người, nên việc thuê sẵn những
ngôi nhà vừa phải như thế là phù
hợp nhất.
QUAN TÂM TỪNG CÁ NHÂN NLĐ
Ngay khi đang học nghề, các học
viên từ các huyện vùng cao xa xôi sẽ
được ăn bữa trưa tại công ty Dobico
với suất ăn như những công nhân
lành nghề, đang làm việc tại công ty.
Ngoài ra, bữa sáng và bữa tối nếu họ
ăn bên ngoài, thì cũng chỉ có mức giá
20.000đ/bữa ăn. Chỗ ở lại gần công
ty, họ không tốn xăng xe đi lại, nên
ngay khi học việc, các học viên đã có
thể dành tiền gửi về quê giúp đỡ gia
đình. Nếu sau thời gian học, học viên
trở thành công nhân, mà không phải
giúp đỡ gia đình thường xuyên, công

ty có thể mở tài khoản cho công
nhân tại ngân hàng uy tín, trả lương
vào tài khoản, giúp công nhân quản
lý tốt số tiền mình kiếm được. Thông
thường, nếu một công nhân sống
độc thân, chưa phải nuôi dưỡng con
hoặc cha mẹ già, thì sẽ tiết kiệm được
khoản tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu
đồng mỗi tháng sau khi trừ đi phí
sinh hoạt, thuê nhà.
Một cách đón người lao động khác
nữa ở Dobico, đó là khuyến khích thế
hệ con cái của người lao động đã làm
việc, gắn bó lâu dài ở công ty cũng
theo nghề bố mẹ nếu các con không
có hướng theo nghề nghiệp khác.
Ngoài việc hàng năm tặng thưởng
cho các con học giỏi, công ty còn tạo
điều kiện tài trợ học phí cho các con
đi học chuyên môn phù hợp với các vị
trí công việc trong công ty, và khi các
con tốt nghiệp, sẽ được nhận việc làm
ngay. Bên cạnh đó, công ty cũng tài trợ
học phí cho các cháu mồ côi cả cha
và mẹ tại địa bàn huyện Gia Bình (Bắc
Ninh) nơi công ty trú đóng, khuyến
khích các cháu này học tập tốt, và cũng
sẵn sàng nhận các cháu vào công ty
làm việc. Trên tinh thần “một người làm
được việc là tạo thêm nguồn lực mạnh
cho công ty”, Dobico chăm chút chu
đáo và tỉ mỉ từng trường hợp đơn lẻ
để luôn mở nhiều cánh cửa khác nhau
đón người lao động.
Trong thị trường lao động đang
có sự cạnh tranh gay gắt, thì vị thế
của người lao động được nâng cao
lên, các ông chủ sẵn sàng “trải thảm
nhung” đón người lao động vào làm
việc, nhưng không vì điều đó mà
người lao động cứ đứng núi này,
trông núi nọ, nhảy việc lung tung
gây xáo trộn và ảnh hưởng xấu tới
hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp. Người lao động nên
cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn nơi
làm việc cho mình. Hãy tin tưởng vào
những doanh nghiệp uy tín, có lịch
sử phát triển ổn định trên thị trường.
Và khi đã lựa chọn rồi, thì sự gắn kết,
tâm huyết của người lao động với
công việc chắc chắn sẽ đem lại lợi ích
lâu dài cho doanh nghiệp, cũng như
cho chính người lao động

.
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vô vàn khó khăn của thời chiến tranh, mà các ông vẫn phải giải quyết
bằng được, để sản xuất ra hàng may
mặc phục vụ nhân dân. Hay như việc
tự thiết kế bàn cắt, mua dao cắt vải
bằng tay các ông cũng phải mày mò
thực hiện dần. Vừa làm họ vừa căn cơ
nghe ngóng tình hình, tìm thời điểm
thích hợp để xin cấp trên duyệt mua
sắm thiết bị, chứ không được trang bị
đủ công cụ làm việc ngay từ đầu.

MẦM CÂY NHỎ
KIÊN CƯỜNG

TRONG MƯA BOM BÃO ĐẠN
cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, gồm
các ông: Đỗ Tiến Bốn, Phạm Văn Vạn,
Hà Vĩnh Tăng, thêm sự hỗ trợ của ông
Nguyễn Văn Minh từ Hà Nội về giúp
đỡ khâu cắt mẫu.

Bài và ảnh: KIỀU MAI

Nhà điều hành của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Ninh Bình

M

ọi cây to đều bắt đầu
từ hạt mầm nhỏ bé.
Và thật khó khăn,
khi hạt mầm nhỏ bé
của Công ty Cổ phần
May Xuất khẩu Ninh Bình lại được
ươm trong thời kỳ đất nước đang
chịu đựng chiến tranh với mưa bom
bão đạn.
Tuy nhiên, thế hệ ươm mầm đã gửi
gắm một hy vọng lặng lẽ, mà thiết
tha, cho nên, chiến tranh dù ác liệt
tới đâu, thì đội ngũ của họ vẫn bám
trụ làm việc, trong khó khăn không
tưởng tượng nổi, để nâng niu gìn giữ
mầm non còn yếu ớt.
Năm 1958 mãi ghi trong lịch sử dài
của May Ninh Bình, là một dấu ấn
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đáng kinh ngạc, và đẹp đẽ. Trong
số thế hệ ban đầu đặt nền móng
cho May Ninh Bình, có bốn cột trụ
mạnh mẽ và dẻo dai cùng chung chí
hướng, bắt tay xây dựng cơ sở may
mặc từ con số 0, là bốn người trai trẻ
tuổi đôi mươi: Trần Văn Tuất, Lê Văn
Thi, Đinh Văn Ban, Mai Trọng Mỹ.
Ban đầu, đó chỉ là một cửa hàng
may đo mang tên “Cửa hàng may đo
Ninh Bình”, thành lập năm 1958, sau
Cửa hàng may đo Hà Nội một năm.
Nhóm những người đặt nền móng
xây dựng Cửa hàng may đo Ninh Bình
được cử lên Hà Nội học nghề của
đồng nghiệp tại đó, để về Ninh Bình
xây dựng theo mô hình cửa hàng của
Hà Nội. Khi Cửa hàng khai trương, đã
được bổ sung thêm nhân sự là những

Hoạt động được vài tháng, Cửa hàng
may đo Ninh Bình được nhận thêm
người, đó là các ông: Phạm Thành
Duân, Trần Quang Tường, Nguyễn
Văn Sơn. Khi đã có được lượng nhân
sự gồm 20 người, Cửa hàng may đo
được chuyển về phố Phạm Hồng Thái
cũ ở ngay trung tâm thị xã Ninh Bình
với mặt bằng rộng rãi hơn. Sản phẩm
của cửa hàng làm ra gồm quần áo trẻ
em, người lớn đủ các loại. Tuy nhiên,
khó khăn của đội ngũ lúc đó, chính
là thiết kế mẫu. Không có ai trong số
họ có kiến thức được đào tạo cơ bản
về thiết kế mẫu. Không có một mẫu
chuẩn, có sẵn nào trong tay. Trong
suốt những năm đầu tiên, việc thiết
kế mẫu luôn là việc khiến họ đau đầu
nhất. Ông Trần Văn Tuất cùng đồng
nghiệp của mình phải đi từng nhà
dân xung quanh khu vực cửa hàng,
xin được đo từ em nhỏ 4-5 tuổi cho
tới các cháu thiếu niên, và người lớn,
cụ già, ghi chép lại các loại số đo, sau
đó về tự tính toán, nghiên cứu để
đưa ra mẫu cắt quần áo cho các lứa
tuổi. Vừa tự nghiên cứu, vừa làm sản
phẩm, họ cứ thế mà sản xuất quần
áo, bảo ban nhau phục vụ tốt nhất kế
hoạch đặt ra.
Năm 1960, khi Cửa hàng may đo Ninh
Bình hoạt động đã được hai năm,
tiếng tăm đã được khẳng định trong
địa bàn tỉnh, thì ông Trần Văn Tuất,
khi ấy là Cửa hàng trưởng, được Giám
đốc Công ty Bách hóa Ninh Bình mời
lên bàn việc mới. Vị Giám đốc này chia

Ông Trần Văn Tuất - một trong những người đặt nền móng xây dựng Công ty từ năm 1958 vui vẻ
trò chuyện với đồng nghiệp thế hệ trẻ

Các vị tiền bối đi thăm nhà máy

sẻ với ông Tuất ý định của Ban Giám
đốc Công ty Bách hóa, là muốn thành
lập một bộ phận may mặc, trực thuộc
Công ty. Ông Tuất sẽ đảm nhiệm
quản lý bộ phận này, và Công ty sẽ
hỗ trợ cơ sở vật chất, nguyên liệu đầu
vào đảm bảo cho sản xuất. Tuy nhiên,
ông Tuất chỉ ra khó khăn lớn nhất cho
bộ phận này, đó là không đủ nhân sự
cho sản xuất. May sao, vừa lúc đó,
có một hợp tác xã may mặc ở Ninh
Bình bị giải thể, người lao động đang
chưa có việc làm, và họ lập tức được
chuyển về bộ phận may mặc do ông
Tuất quản lý. Trực thuộc Công ty Bách
hóa Ninh Bình, nhưng cái tên của bộ
phận may mặc này vẫn là Cửa hàng
may đo Ninh Bình.

Số lượng nhân công tăng lên, nhưng
khó khăn lớn cho Cửa hàng là thiếu
phương tiện sản xuất. Trong lúc đó,
chịu sự quản lý chặt chẽ của Công
ty Bách hóa, mọi nguyên vật liệu
sử dụng đều phải qua Công ty xét
duyệt, nên công việc khá trắc trở.
Ông Trần Văn Tuất nhớ lại, hồi đó các
ông muốn vẽ mẫu bằng mực Cửu
Long (hai hào rưỡi/lọ), liền viết giấy
đề xuất Công ty mua, nhưng Công
ty chỉ mua cho loại mực Trường Sơn
(hai hào/lọ), giá rẻ hơn 5 xu mỗi lọ, để
tiết kiệm chi phí, dù khi sử dụng sẽ
kém hơn. Thế là các ông đành xoay
sở với loại mực Trường Sơn, nhạt hơn,
dễ bay màu hơn, vẽ lên mẫu khó nhìn
hơn. Đó chỉ là một ví dụ nhỏ trong

Trong cửa hàng, nhân sự được chia
ra các bộ phận làm việc, ông Tuất
phụ trách thiết kế, ông Mỹ chịu
trách nhiệm giác mẫu, ông Ban cắt
mẫu, các bà Nguyễn Thị Kỷ, Nguyễn
Thị Xuyến chuẩn bị vải. Cứ khi có vải
về thì mới bắt đầu thiết kế. Ví dụ có
vải hoa thì ra mẫu quần áo cho phụ
nữ, trẻ em. Khi có vải xanh chéo thì
ra mẫu quần nam giới… Ông Tuất là
người thiết kế mẫu, không có cơ sở
thông tin nào về mẫu để ông tham
khảo, nên ông phải tự hình dung ra
mẫu và vẽ mẫu. Là một nhà thiết kế
mẫu bất đắc dĩ, tuy rằng công việc đó
vô cùng khó khăn, nhưng rồi ông và
đồng nghiệp của mình cũng phải lần
hồi mà vượt qua. Càng làm thì càng
lên tay, phương tiện đối phó khó khăn
duy nhất của họ lúc bấy giờ chính là
tinh thần tận dụng tối đa những gì có
trong tay, để tạo nên sản phẩm. Cứ
có được vải để làm là mừng lắm rồi,
cuối tháng kế toán hạch toán báo sổ,
các ông bà thời đó chỉ được lĩnh mức
lương 40 đồng/tháng. Lương tháng
báo xuống được bao nhiêu thì lĩnh
bấy nhiêu, thời khó khăn ai cũng biết,
nên chẳng ai thắc mắc gì về thu nhập
của mình.
Ngày 5/8/1964, với sự kiện vịnh Bắc
Bộ, máy bay Mỹ đánh phá miền Bắc
dữ dội, bộ phận Cửa hàng may đo
Ninh Bình phải đi sơ tán về đình làng
Cam Giá, thuộc xã Ninh Khánh, huyện
Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Toàn bộ nhân
sự trụ lại ở đó để sản xuất. Cuối năm
1965, với chủ trương của Ty Thương
nghiệp tỉnh Ninh Bình, Cửa hàng
được nâng cấp lên thành Trạm May
mặc Ninh Bình, tuyển dụng thêm
được vài chục nhân sự nữa. Ông Trần
Duân – cán bộ miền Nam ra Bắc tập
kết – được cử làm Trạm trưởng, ông
Trần Văn Tuất là Trạm phó. Trạm may
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Trong Nhà máy may Công ty May Ninh Bình
Lãnh đạo Công ty báo cáo tình hình phát triển của công ty với các vị tiền bối

rung chuyển trời đất kinh khủng thế
nào. Các anh em còn lại bám trụ tại
Trạm, sẵn sàng chiến đấu, quan sát
xem bom địch ném vị trí nào, rocket
bắn từ vị trí nào, và cứ máy bay địch
bổ nhào là bắn.

Tìm hiểu công nghệ may mới trong nhà máy

mặc được chuyển về tạm trú tại Nhà
thờ Ninh Phúc trong thị xã Ninh Bình.
Kho vải và kho hàng phải để tạm ở
đình làng Ninh Sơn. Cơ sở Ninh Phúc
này trước đó thuộc về công ty vật liệu
chất đốt của ngành thương nghiệp,
được nhượng lại cho Trạm May mặc.
Nhưng khi Trạm May mặc được
chuyển đến, thì cũng là lúc Mỹ đánh
phá Ninh Bình. Cả Trạm trở thành một
trung đội tự vệ, khi bom trúng kho
hàng, phải cử một tiểu đội xung kích
ra cứu hàng, cứu vải.
Ông Trần Văn Tuất nhớ lại, trong tiểu
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đội xung kích có cả nữ, khi được cử đi
cứu hàng tại kho, chẳng ai biết mình
có sống mà trở về được không, nên
anh chị em tháo cả đồng hồ đeo tay,
nhẫn để gửi lại Trạm. Chạy xe qua
gần khu vực đường tàu là nguy hiểm
nhất, vì bom Mỹ thường tập trung
đánh vào trục đường tàu. Chỉ có điều,
bom nổ gần với mình thì lại không
hề nghe rõ tiếng, chỉ thấy đất đá bắn
tung lên cùng với tiếng bụp bụp bên
tai, thì anh chị em bỏ xe đạp nhào
xuống bờ ruộng mà nấp. Chỉ khi họ
về được đến nhà, nghe người nhà kể
mới hình dung được tiếng bom nổ

Trong lúc bom đạn địch bắn phá
ác liệt, chưa biết khi nào dừng, Ty
Thương nghiệp quyết định chuyển
Trạm May mặc về xã Gia Lập (huyện
Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). Anh chị em
trong Trạm may mặc đành rời xa gia
đình để di chuyển theo Trạm. Công
việc sản xuất cũng như tình cảm gia
đình rơi vào thách thức lớn lao, nhưng
tất cả anh chị em trong Trạm đều một
lòng vì sản xuất, bảo vệ từng mét vải,
từng máy may, để cho dù trong làn
mưa bom, bão đạn xối xả, những
đường may vẫn kiên cường, đều đặn
nối dài ngày đêm. Sau đó, Trạm May
mặc được phân ra làm 2 Trạm, gồm
Phân Trạm 1 và Phân Trạm 2 để thuận
tiện cho việc may và cung cấp quân
trang phục vụ toàn quân của Tỉnh.
Năm 1967 là năm Trạm May mặc có
những biến động về nhân sự. Ông
Trần Duân được cử đi học quản lý
2 năm tại Hà Nội. Ông Ban được cử
đi Tuyên Quang hỗ trợ May Tuyên
Quang trong 7 năm. Ông Thi được
cử sang Lào làm chuyên gia. Ông
Tuất còn lại một mình cùng anh em

công nhân chèo lái Trạm May mặc đi
tiếp những ngày gian khổ. Trong lúc
đó, bom Mỹ đánh sập nhiều cây cầu,
cũng như đường xá, việc đi lại, vận
chuyển và phân phối hàng may mặc
vô cùng khó khăn, ông Tuất đề nghị
Ty Thương nghiệp cho Trạm May mặc
được chuyển về thôn Gia Lập, xã Gia
Vân, huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình).
Lúc đó còn 40 công nhân, và công việc
chủ yếu của Trạm là ký hợp đồng với
bên quân đội để sản xuất quân trang
phục vụ chiến đấu. Khi May 10 sơ tán,
tỉnh huy động toàn bộ lực lượng may
mặc của Ninh Bình phục vụ sản xuất
hàng quốc phòng, Trạm May mặc
Ninh Bình tuyển thêm 100 công nhân,
may khâu hàng chục ngàn sản phẩm
phục vụ quân đội. Khi nhân sự nhiều
lên như thế, cơ sở vật chất chưa lo đủ,
nhiều anh chị em phải trải chiếu ngủ
dưới nền đất, nhưng vẫn nhiệt tình,
miệt mài sản xuất.
Năm 1968, do tình hình cấp thiết của
sản xuất, máy móc thiết bị lại quá
thiếu, ông Trần Văn Tuất đã lặn lội lên
Hà Nội, xin Bộ cấp cho Trạm 21 máy
may chạy điện của Liên Xô, 10 máy
may con bướm của Trung Quốc để
bổ sung cho Trạm. Có máy may điện
thì lại cần máy nổ, biến thế để chạy
máy may, ông Tuất lại bươn bả liên hệ
các nơi, và xin được máy phát điện từ
xí nghiệp bánh kẹo. Việc chuyển máy
phát điện về Trạm cũng vô cùng gian

khổ, phải dùng con lăn để di chuyển
máy phát điện qua những đoạn
đường các phương tiện không đi
được. Các ông phải đi qua đò, nhiều
lần vẫy xe tải trên đường để thuê họ
chuyển máy phát điện về tới nơi.
Tới năm 1969, khi ông Trần Duân trở
về Trạm quản lý, thì ông Tuất lại được
cử đi Lào làm chuyên gia. Nhận nhiệm
vụ đi giúp đỡ các bạn Lào, nhưng đây
là một khó khăn vô cùng lớn cho gia
đình ông. Vợ ông khí đó đang mang
bầu đứa con thứ bảy, bà làm việc
ở hợp tác xã thì lại không có lương,
và trong thời gian ông đi công tác ở
Lào, suất lương của ông cũng không
được chuyển về gia đình, chỉ khi nào
hoàn thành nhiệm vụ thì mới được
lĩnh. Ông Tuất lo lắng muôn phần,
nhưng vợ ông động viên ông cứ đi
làm nhiệm vụ, bà ở nhà có thể lo được
cho các con. Cũng thật may, vợ và các
con ông được họ hàng bên ngoại
giang tay giúp đỡ, đã lần hồi vượt qua
khó khăn, trong thời gian ông Tuấn
làm chuyên gia ở nước bạn Lào.
Năm 1973, ông Tuất về nước, tiếp tục
làm việc cho Trạm May mặc tại Gia
Sinh (Gia Viễn, Ninh Bình). Bản thân
ông và đồng sự khi đó nhận thấy cơ
sở tại Gia Sinh khá khiêm tốn, nhưng
cũng chưa tìm được giải pháp nào để
thay đổi. Vào một ngày dịp cuối năm
1974, khi ông Tuất đi công tác về qua

khu vực Ninh Sơn, thấy một cửa hàng
ăn uống quốc doanh liền ghé lại ăn
bát phở. Ông nhận thấy địa điểm cửa
hàng ăn này khá rộng, với một bên
là dãy nhà ăn, một bên là cây xanh
mát mắt. Khi hỏi người lãnh đạo cửa
hàng ăn này, ông được biết nguyện
vọng của đơn vị này là muốn chuyển
về trung tâm thị xã Ninh Bình. Một ý
nghĩ lóe lên trong đầu ông Tuất, nếu
cửa hàng ăn này chuyển đi, và Trạm
May mặc được về đây thì quá hay.
Những khu nhà ăn sẽ được dọn dẹp
thành xưởng may thì rất hợp lý và
tiết kiệm chi phí. Nghĩ là hành động
liền, ông Tuất tác động với Ty Thương
nghiệp tỉnh, và dàn xếp để Trạm May
mặc Ninh Bình được chuyển về cơ
sở rộng rãi tại Ninh Sơn (nơi là trụ
sở chính Công ty CP May Xuất khẩu
Ninh Bình ngày nay).
Năm 1975, khi Trạm May mặc chính
thức được chuyển về Ninh Sơn, ông
Tuất được giao nhiệm vụ thiết kế
công trình nhà xưởng. Trước nhiệm
vụ khó khăn, ông Tuất chưa có đủ
kiến thức về thiết kế nhà xưởng may
như thế nào. Ông tìm cách đến xí
nghiệp May 10, Xí nghiệp May Chiến
Thắng để tham quan học tập, sau
đó trở về, ông tự thiết kế bản vẽ xây
dựng nhà máy. Và Ty Thương nghiệp
căn cứ bản vẽ đó của ông để xây nhà
xưởng. Đó là cái khó mà cũng là cái
hay của thời chiến, khi việc gì đến
tay cũng phải làm, khi làm chính là
lúc học tốt nhất. Chỉ cần lòng kiên
tâm, không từ bỏ việc khó, không từ
bỏ nhiệm vụ, thì việc khó khăn đến
bao nhiêu, dần cũng sẽ có giải pháp
phù hợp.
Trạm May mặc được đổi tên thành Xí
nghiệp May Ninh Bình vào năm 1979.
Sau giải phóng, việc may mặc dần ổn
định, Xí nghiệp May Ninh Bình chủ
yếu may phục vụ trong nước và may
một số mặt hàng cho những nước
trong hệ thống XHCN. Giống như
mọi Xí nghiệp may trong suốt thời kỳ
bao cấp ở nước ta, tuy vẫn còn khó
khăn nhưng công việc đều đặn, cái
tên May Ninh Bình đã trở thành một
thương hiệu được ghi nhận trong
ngành may mặc Việt Nam

.
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HTU
KHÁT VỌNG VƯƠN XA
Sau buổi Lễ Khai giảng năm học 2019 – 2020 được
diễn ra long trọng với sự tham dự của lãnh đạo Tập
đoàn Dệt May Việt Nam, BGH Nhà trường cùng đại
diện các DN đang có hợp tác cùng trường. “HTU
khát vọng vươn xa” là chương trình đặc biệt mà
Đoàn Thanh niên trường đã chuẩn bị công phu để
chào đón hơn 1500 tân sinh viên.

Ông Lê Tiến Trường - Chủ tịch HĐT phát biểu khai mạc và giảng tiết học đầu tiên năm học 2019 - 2020

Đại diện HĐT - BGH chụp hình cùng các DN tài trợ cho Quỹ học bổng của Nhà trường
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gày 19/9, Trường Đại
học Công nghiệp Dệt
May Hà Nội (HTU) đã tổ
chức Lễ Khai giảng năm
học 2019 – 2020 cho
sinh viên các khoá đang theo học
tại HTU. Buổi Lễ được diễn ra long
trọng với những chia sẻ cởi mở của
TS. Hoàng Xuân Hiệp – Hiệu trưởng
Nhà trường về những cơ hội việc
làm của SV, thu nhập và tình hình SV
Cao đẳng có việc làm ngay sau khi
tốt nghiệp.
Bên cạnh đó, những SV Đại học
năm học mới còn được lắng nghe
những căn dặn của ông Lê Tiến
Trường – Chủ tịch Hội đồng trường.
Theo đó, Ông Lê Tiến Trường cho
rằng, không phải ai cũng học được
đúng ngành nghề yêu thích, hay có
niềm thích với nghề mình lựa chọn.
Vì vậy, việc tạo ra niềm say mê trong
quá trình học là điều tiên quyết để
dẫn tới thành công, bên cạnh việc
không ngừng nỗ lực, trau dồi kiến
thức quản lý, kiến thức chuyên môn
và ngoại ngữ. “Ba chân kiềng ấy nếu
thiếu đi một sẽ không thể thành
công. Thành công cá nhân là gắn
chặt với tiền lương, tương lai của
các em. Đừng để 4 năm học Đại học,
ra trường lương kỹ sư bằng 1,5 lần
lương công nhân đứng máy. Hãy để
lương kỹ sư bằng 5 lần lương công
nhân! Nhưng để DN trả lương cao
như thế, các em cần có đủ bộ 3 kỹ
năng như tôi vừa chia sẻ.” – ông Lê
Tiến Trường nhấn mạnh.
Tại buổi Lễ, đại diện Nhà trường đã
trao Học bổng trị giá 5 triệu đồng cho
bạn Đỗ Thị Thanh, SV lớp DDHM10 –
K4 – Thủ khoa đầu vào năm 2019 –
2020. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng

Các chương trình biểu diễn trong Đêm hội “Gala chào tân sinh viên 2019”

tiếp nhận những tấm lòng của các
DN trong ngành Dệt May cho Quỹ
học bổng của Nhà trường, với số tiền
hơn 670 triệu đồng. Bao gồm: 31 suất
học bổng trị giá 5 triệu đồng/ sinh
viên, tương đương 305 triệu đồng,
cùng với đó là 35 suất học phí của
TNG trị giá 365 triệu đồng dành cho
những sinh viên có thành tích đặc
biệt xuất sắc.
Ngay sau buổi Lễ Khai giảng, Đoàn
TN trường đã tổ chức đêm “Gala
chào tân sinh viên 2019” với chủ đề
“HTU Khát vọng vươn xa” với những
tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ
sinh viên các CLB của trường HTU.
Những bài hát như một lời chào,
lời chúc mừng hân hoan gửi đến
các tân sinh viên Đại học khóa 4 và
cao đẳng khóa 15 đã gia nhập ngôi
nhà chung mang tên Đại học Công
nghiệp Dệt May Hà Nội.

Đêm Gala đã thực sự bùng nổ với
tiết mục thời trang của các bạn sinh
viên đến từ câu lạc bộ thời trang và
âm nhạc E.D.M của các khách mời
DJ. Một màn trình diễn vũ điệu, âm
nhạc, ánh sáng được tạo ra bởi hàng
ngàn sinh viên tham dự chương
trình. Tất cả được cháy hết mình
theo từng điệu nhạc với những tiếng
hò reo không ngớt với nguồn năng
lượng tuổi trẻ vô tận của mình, các
bạn đã thật sự được sống là chính
mình, không còn ngại ngùng, bùng
nổ hết mình cùng tuổi trẻ HTU...
Đêm hội “Gala chào tân sinh viên
2019” của trường Đại học Công
nghiệp Dệt May Hà Nội đã tạo
được dấu ấn đậm nét trong các
thầy cô giáo, các bạn sinh viên đến
dự, người dân tới xem. Đặc biệt là
để lại kỉ niệm, dấu ấn sâu sắc trong
lòng mỗi tân sinh viên. Thông qua

chương trình này, các em tân sinh
viên đã cảm nhận được không khí
gần gũi, ấm cúng nhưng không
thiếu sự sôi nổi, náo nhiệt trong Đại
gia đình HTU.
Thông qua chương trình, Đại gia
đình HTU gửi đi thông điệp chung
đến tất cả các em tân sinh viên:
“HTU luôn tạo mọi điều kiện tốt
nhất cho các sinh viên có thể yên
tâm, tập trung học tập và rèn luyện
ngay từ những ngày đầu khi các em
bước chân vào trường”. Hy vọng sau
những hoạt động ý nghĩa như thế
này, các tân sinh viên sẽ có thêm
động lực để bước những bước vững
chắc trên con đường chinh phục
tương lai, tự tin vượt qua những khó
khăn ban đầu để hòa nhập nhanh
với cuộc sống sinh viên, cùng chung
tay xây dựng và phát triển ngôi nhà
chung HTU

.
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

KHÁNH THÀNH KHU
THỰC HÀNH NGHỀ QTKS
Ban lãnh đạo TCT cùng chuyên gia thăm
quan và trải nghiệm dịch vụ tại khu pha chế

Ban lãnh đạo TCT thăm quan khu thực
hành bếp

T

ham dự lễ khánh thành
công trình Khu thực hành
nghề Quản trị khách sạn,
có: ông Thân Đức Việt Tổng giám đốc Tổng công
ty May 10, hiệu trưởng nhà trường;
Bà Nguyễn Thiên Lý - Phó tổng Giám
đốc Tổng công ty; các ông bà phụ
trách các đơn vị May 10, Bà Bùi Thị
Thu Huyền - Trưởng phòng Đào tạo
Hiệp hội đào tạo Du lịch Việt Nam,
cùng toàn thể các thầy cô giáo và
hơn 500 sinh viên trường LBC.

Cắt băng khánh thành Khu thực hành QTKS

Dịp lễ khai giảng năm
học mới 2019 – 2020,
Trường cao đẳng nghề
Long Biên đã tổ chức
khánh thành Khu thực
hành nghề Quản trị
khách sạn. Công trình
có trị giá hơn 1 tỷ đồng
được xây dựng trong
vòng 1,5 tháng. Đây là
công trình đặc biệt có ý
nghĩa mà Tổng công ty
May 10 đầu tư cho nhà
trường để chào mừng kỷ
niệm 60 năm ngày Bác
Hồ về thăm May 10.
Bài: NGUYỄN THỊ DUNG
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Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt
Hà – Phó hiệu trưởng thường trực nhà
trường cho biết: “Nghề Quản trị Khách
sạn là một trong những ngành nghề
trọng điểm bên cạnh nghề May và
Thiết kế Thời trang của LBC. Cùng với
Khách sạn Garco Dragon của TCT May
10, Khu thực hành Khách sạn sẽ là môi
trường thực tập tốt nhất để sinh viên
hình thành và hoàn thiện các kỹ năng
nghề nghiệp trong quá trình học. Với
sự đầu tư này, các thầy cô cùng các
học sinh nhà trường sẽ được dạy và
học trong những phòng học đẹp,
khang trang, đạt chuẩn khách sạn 3
sao để thi đua dạy tốt học tốt hơn nữa
trong thời gian tới.”
Ban lãnh đạo TCT thăm quan khu thực hành lễ tân

Công trình Khu thực hành Khách sạn
với 3 phòng học chức năng đạt tiêu
chuẩn cho các nghiệp vụ chính của
nghề: Phòng thực hành Lễ tân; thực

hành Pha chế; thực hành Bếp và nhà
hàng; tổng kinh phí đầu tư hơn 1,2
tỷ đồng. Đây là công trình mang ý
nghĩa phục vụ các hoạt động hỗ trợ
học tập và giảng dạy của nhà trường,
đồng thời đóng vai trò to lớn trong
việc phục vụ đổi mới và nâng cao
chất lượng đào tạo của nghề Quản trị
Khách sạn.

khi được thực hành trong phòng học
khang trang, đẹp và đầy đủ trang thiết
bị tại đây. Khu thực hành giống như
một khách sạn thu nhỏ để chúng em
có thể đam mê học tập, rèn luyện kỹ
năng nghề nghiệp. Em xin gửi lời cảm
ơn Tổng công ty May 10 và các thầy cô
đã cho chúng em có môi trường học
tập lý tưởng này.”

Cũng tại lễ khánh thành, các vị khách
quý và thầy cô giáo đã được trải
nghiệm các sản phẩm nghề nghiệp
do chính sinh viên nghề Quản trị
Khách sạn thực hiện tại khu thực hành
mới này. Chia sẻ cảm xúc của mình
khi được thực hành trong phòng học
mới, em Lê Thị Kim Lệ - sinh viên năm
thứ 2 lớp 44KS cho biết: “ Em rất vui

Cùng với Khu thực hành Khách sạn
mới, trường Cao đẳng nghề Long
Biên sẽ tiếp tục khẳng định và nâng
cao hơn nữa chất lượng đào tạo của
nghề Quản trị Khách sạn, nhằm cung
cấp đội ngũ nhân lực có trình độ và
tay nghề đáp ứng cho thị trường lao
động của các Khách sạn trên địa bàn
Hà Nội và cả nước

.
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Trên
đôi
cánh
Padu
Bài: KIỀU KHANH

T

ừ cảm hứng về những giai
điệu nhẹ nhàng như làn gió
mùa Thu, khúc ca mùa Thu,
nhà thiết kế Thương Huyền
đã tạo nên bộ sưu tập thời
trang mới cho Padu, thương hiệu của
Công ty Cp Tập đoàn Hồ Gươm.
Với thiết kế tinh tế, họa tiết điểm
trang nhẹ nhàng cùng chất liệu vải
thoáng mát, nhẹ, tôn dáng thanh
xuân, những mẫu thời trang Padu có
thể thuyết phục những người đẹp
khó tính nhất.
Không những vậy, trong bộ sưu tập
Padu có đủ cả thể loại đầm công sở,
đầm dạo chơi, dự tiệc, và rất thanh
lịch với áo cánh, váy bút chì…
Đơn giản nhất mà tinh tế nhất là
“bùa chú” của các cô nàng theo đuổi
phong cách nhã nhặn. Ngoài ra, khi
cảm hứng dâng cao, bạn có thể vẫn
sử dụng những bộ đồ trong sưu tập
mốt Padu để phối với phụ kiện tạo
điểm nhấn khó phai như hoa tai bản
to, thắt lưng, vòng cổ,…
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VIENNA

thành phố của di sản
Bài và Ảnh: QUẾ NGA

Theo công bố mới đây của Tổ chức
EIU thuộc Tập đoàn Economist,
thủ đô Vienna (Áo) đã vượt qua
Melbourne (Australia) để dẫn
đầu các thành phố đáng sống
nhất thế giới năm 2018. Đây là
lần đầu tiên thủ đô của Áo giành
vị trí thành phố đáng sống nhất
thế giới kể từ khi EIU tiến hành
cuộc khảo sát từ năm 2004.
Vienna còn có nhiều công trình
kiến trúc vào hàng đẹp nhất thế
giới được xây dựng từ thời Trung
cổ cho tới thời kỳ Baroque. Thành
phố Vienna đã được UNESCO công
nhận là khu vực di sản của thế giới.
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V

ienna mang trong mình
những nét đặc trưng độc
nhất vô nhị như văn hóa
cà phê đã trở thành di
sản, là chốn thăng hoa
của những tâm hồn nghệ sĩ, là kinh đô
của âm nhạc, nghệ thuật, của sự đa văn
hóa và là một đô thị xanh đáng sống.
THỦ ĐÔ CỦA ÂM NHẠC
Nằm ở đông bắc nước Áo, dưới chân
núi Alps, bên dòng sông Danube
trong xanh êm đềm. Đây là con sông
dài thứ hai ở châu Âu (sau sông Volga
ở Nga) và là con sông duy nhất trong
số các con sông lớn trong châu lục
chảy từ Tây sang Đông. Sông chảy
qua bốn thủ đô châu Âu là Vienna,
Bratislava, Budapest và Beograd.
Cũng không lấy làm khó hiểu khi
dòng sông Danube dài 1.840 km,
uốn lượn qua nhiều quốc gia châu
Âu nhưng nhờ giai điệu của bản nhạc
nổi tiếng theo điệu valse “Dòng Sông
Xanh” (“The Blue Danube”) của nhà
soạn nhạc tài hoa người Áo Johann
Strauss II mà hầu như mọi người đều

ngộ nhận một cách ưu ái rằng dòng
sông xanh này là của riêng thủ đô Áo.
Vienna còn được biết đến với tên
gọi “Thủ đô âm nhạc” hay “Thành
phố của những giấc mơ”. Trải qua
nhiều thế kỷ, Vienna là điểm đến
lý tưởng của những nhà sáng tác
nghệ thuật, là cái nôi tạo ra những
tên tuổi lẫy lừng của âm nhạc cổ
điển như Franz Schubert, Wolfgang
Amadeus Mozart, Joseph Haydn
hay Ludwig van Beethoven... Khi
lang thang dạo khắp các con phố,
du khách có thể thưởng thức những
bản nhạc bất hủ và càng rộn ràng hơn
trong những quán cà phê nhỏ xinh
độc đáo. Có thể nói, âm nhạc chính là
một phần không thể tách rời với cuộc
sống của Vienna.
Nằm ở quận Simmering của thủ đô
Vienna của nước Áo, Zentralfriedhof
(Nghĩa trang trung tâm) là nơi yên
nghỉ của nhiều nhà soạn nhạc thiên
tài trong đó phải kể đến Ludwig van
Beethoven, Mozart, Franz Schubert,
Johann Strauss II, Johannes Brahms,
Arnold Schoenberg… Đây là điểm

đến tham quan yêu thích của những
người yêu âm nhạc trên khắp thế giới
khi đến với “Thủ đô âm nhạc”.
VĂN HOÁ CÀ PHÊ
Không rõ từ bao giờ, cà phê đã trở thành
một phần trong đời sống hàng ngày
của người dân ở Vienna. Đối với họ thì
quán cà phê được coi là ngôi nhà thứ
hai, nơi họ có thể giao lưu, gặp gỡ và
trò chuyện. Tương truyền năm 1683, khi
người Thổ Nhĩ Kỳ bỏ trốn khỏi Vienna,
họ để lại rất nhiều hạt cà phê và người
dân Vienna đã phát triển thành thứ đồ
uống thơm ngon, đặc sắc.
“Wiener Kaffeehauser” (Coffee house
trong tiếng Anh) là cụm từ dùng để
chỉ những quán cà phê ở Vienna, nơi
lui tới thường xuyên của những nhạc
sĩ, nhà văn, khoa học gia, chính
trị gia… ngay từ thế kỉ 18. Những
“Wiener Kaffeehauser” kiểu này phổ
biến đến mức người dân nói rằng
“Thành Vienna mà không có Kaffehauser
thì sẽ giống như nhà hát mà không
có nhạc”.
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Kiến trúc của các Kaffeehauser ở đây
cũng là một nét đẹp đặc trưng và
cuốn hút dược bài trí kiểu cách, sang
trọng và lãng mạn. Đó là căn phòng
kiểu cổ ấm cúng với những chùm
đèn pha lê lộng lẫy có tuổi đời trăm
năm với cột đá cẩm thạch sừng sững
như cột chống trời, mái vòm cao lớn
cong cong với các bích họa cổ điển,
những ô cửa lớn nhìn ra con phố
xung quanh lấy ánh sáng tự nhiên.
Những chiếc bàn đá hoa cương mát
lạnh, với những vân hoa tương hợp
với hoa văn trên những chiếc ghế
bọc nệm sẫm màu.
Văn hóa cà phê của Vienna xuất phát
từ tính cách đặc trưng của người dân
trên mảnh đất có truyền thống lịch
sử khá đặc biệt ở đây: sang trọng,
quý tộc, lịch lãm, hào hoa, nhiệt tình
và đúng mực. Áo vinh dự là quốc gia
duy nhất trên thế giới mà việc uống
cà phê được công nhận là văn hóa
phi vật thể.
THÀNH PHỐ CỦA KIẾN TRÚC
Không chỉ nổi tiếng về âm nhạc và cà
phê mà Vienna còn có khung cảnh
đẹp như thiên đường. Du khách đến
đây đều bị quyến rũ bởi bầu không
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khí lãng mạn khi hoà mình vào màn
sương bốc lên từ dòng sông Danube
danh tiếng hay lạc vào các cung điện,
kiến trúc nguy nga, lộng lẫy tưởng
như được sống trong các câu chuyện
cổ tích.
Với 51% diện tích cây xanh, những
công viên rộng lớn, những toà lâu
đài tráng lệ, nhiều công trình kiến
trúc độc đáo, văn hoá đặc sắc và
cuộc sống thanh bình, Vienna vượt
qua 229 địa điểm khác để trở thành
quán quân trong danh sách những
thành phố đáng sống nhất thế giới
theo khảo sát của Tổ chức nghiên
cứu Mercer năm 2016.
Có khoảng 300 nhà hát kịch và phòng
hòa nhạc được phân bố khắp nơi
trong thành Vienna. Trong đó nổi
tiếng nhất là Nhà hát Opera Quốc
gia Vienna, được tôn làm “Trung tâm
ca kịch của thế giới”. Đây là kiến trúc
hùng vĩ mang phong cách La Mã. Bên
cạnh đó, Vienna còn được mệnh danh
là “Thành phố của kiến trúc” với những
tòa nhà lâu đài tráng lệ, những công
trình kiến trúc độc đáo như Cung điện
hoàng gia Hofburg Imperial, Nhà thờ
thánh Stephan Nhà thờ Stephan, nhà
thờ Đức mẹ Saint Maria…
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CÁC SỰ KIỆN TẬP ĐOÀN
trong tháng 9/2019
Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019

Tháng 9

14
Thực hiện chương trình hiến máu tình
nguyện năm 2019, hướng tới chào
mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dệt
May Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025,
ngày 14/9/2019, tại Trường Cao đẳng
Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex Tp. HCM,
Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dệt May
Việt Nam phối hợp với Viện Huyết
học Truyền máu Trung ương tổ chức
Ngày hội hiến máu nhân đạo, với
chủ đề “Một giọt máu cho đi – một
cuộc đời ở lại”. Đây là hoạt động luôn
nhận được sự quan tâm sâu sắc của
đoàn viên, thanh niên và người lao
động ngành Dệt May Việt Nam. Mỗi
giọt máu cho đi không chỉ góp phần
cứu sống người bệnh trong giây phút
hiểm nghèo mà còn thể hiện hành
động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp
đối với cộng đồng.
Tham gia hiến máu lần này có hơn
200 đoàn viên, thanh niên và người
lao động đến từ các đơn vị: Tổng
Công ty CP May Việt Tiến; Tổng Công

Tháng 9

17-20
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ty CP Phong Phú; Trường Cao đẳng
Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex Tp. HCM và
Công ty CP Dệt May Liên Phương, với
sự đăng cai tổ chức của Đoàn TNCS
Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật
Vinatex Tp. HCM.
Kết thúc buổi hiến máu nhân đạo có
hơn 92 đơn vị máu (1 đv là 250ml) đã
được hiến tặng cho cộng đồng. Hy
vọng với mỗi đơn vị máu của đoàn
viên, thanh niên và người lao động
của Tập đoàn Dệt May Việt Nam sẽ
giúp những người bệnh vượt qua
cơn hiểm nghèo, đem lại hạnh phúc,
sự sống cho nhiều người.
Tiếp nối chương trình, ngày 21/9
tại Hà Nội, Công đoàn Dệt May Việt
Nam (CĐDMVN) và Tập đoàn Dệt
May Việt Nam phối hợp với Bệnh viện
Hữu nghị Việt Đức tiếp tục thực hiện
chuỗi chương trình “Những giọt máu
hồng năm 2019” tại khu vực miền
Bắc. Đây là chương trình lần thứ 4
được tổ chức và là lần thứ 2 được tổ
chức trong năm 2019, thu hút gần
400 CB.CNV - NLĐ đến từ 14 đơn vị
dệt may miền Bắc tham dự.
Phát biểu khai mạc buổi Lễ, đ/c Lê Nho
Thướng cho biết: “Hành trình “Những
giọt máu hồng” của Công nhân lao
động Dệt May Việt Nam ở cả 3 miền
Bắc Trung Nam, đã gói trọn tình cảm,
tấm lòng nhân ái, trách nhiệm của

mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao
động, học sinh, sinh viên trong ngành
Dệt May gửi đến cộng đồng. Khi dòng
máu của chúng ta hiến tặng hôm nay
chảy trong cơ thể người bệnh, thì
nó trở thành dòng máu của tình yêu
thương và chia sẻ phần đời quý giá
nhất trong cuộc sống con người.”
Đánh giá cao những hoạt động
mang tính chất cộng đồng cũng như
tinh thần tương thân tương ái của
CĐDMVN trong suốt thời gian qua,
Đ/c Lê Tiến Trường – TGĐ Vinatex cho
biết, với hành trình diễn ra khoảng 10
lần với khu vực phía Nam và 4 lần với
khu vực phía Bắc, đây thật sự là một
chương trình ý nghĩa mà CBCNVLĐ
ngành Dệt May đã mang lại cho cộng
đồng và xã hội. TGĐ Vinatex cũng
mong muốn rằng hành trình “Những
giọt máu hồng” sẽ tiếp tục được tổ
chức trong những năm tiếp theo.
“Thông qua hoạt động hiến máu nhân
đạo, chúng ta từng bước hình thành
cho người lao động một nếp tư duy,
một nét văn hóa sẵn sàng đối diện
khó khăn và chia sẻ với nhau. Đồng
thời Chương trình còn giúp nâng cao
tính kỉ luật, tự giác trong tập thể người
lao động. Xét về góc độ cá nhân, mỗi
người lao động muốn tham gia hiến
máu đều phải có ý thức giữ gìn sức
khỏe bản thân, chăm chỉ rèn luyện, từ
đó đóng góp nhiều hơn cho sự phát
triển bền vững của ngành.”

Halotexco tổ chức Hội thao
nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập công ty
Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban
lãnh đạo Công ty CP Dệt May Hoàng
Thị Loan (Halotexco), Công đoàn
Công ty đã phối hợp với Đoàn Thanh
niên tổ chức Hội thao gồm các bộ
môn: bóng chuyền hơi, kéo co, nhảy

bao bố nhân dịp kỷ niệm 15 năm
ngày thành lập công ty (24/9/2004 –
24/9/2019). Là một trong những hoạt
động thường niên do Công đoàn
Công ty tổ chức, các bộ môn thi đấu
trong Hội thao đều được đông đảo

CB.CNV – NLĐ hưởng ứng nhiệt liệt
với sự góp mặt của cán bộ các phòng
ban và công nhân các xí nghiệp, lịch
thi đấu diễn ra từ ngày 17/9 – 20/9.
Lễ Bế mạc và trao giải đã diễn ra vào

Tháng 9

20-21
Ngày 20 – 21/9/2019, tại TP. HCM, Ban
Quản trị rủi ro Tập đoàn Dệt May Việt
Nam đã phối hợp với Tổng Công ty
CP Phong Phú và Công ty TNHH Ernst
& Young Việt Nam tổ chức Hội thảo
Quản trị rủi ro cho doanh nghiệp dệt
may. Hội thảo là một trong những
hoạt động truyền thông nhằm nâng
cao nhận thức về Quản trị rủi ro
(QTRR) cho các doanh nghiệp thành
viên của Tập đoàn.

Tháng 9

21
Công bố Lễ hội
Thời trang và làm đẹp
Quốc tế Việt Nam 2019
Ngày 21/9 tại Hà Nội, Lễ công bố “Lễ
hội Thời trang và làm đẹp Quốc tế Việt
Nam – Vietnam International Fashion
& Beauty Festival 2019 (VIFBF 2019)”
đã được tổ chức với những màn trình
diễn thời trang vô cùng mãn nhãn và
nhiều tiết mục nghệ thuật hấp dẫn,

chiều ngày 20/9/2019 với cơ cấu giải
thưởng gồm 4 giải: Nhất – Nhì – Ba –
Khuyến khích.
Thay mặt Lãnh đạo Hanosimex và
Halotexco, ông Hồ Lê Hùng đã có

những bó hoa tươi thắm cảm ơn sự
cống hiến hết mình của CB.CNV –
NLĐ với những hoạt động của công
ty, để từ đó gắn kết NLĐ với công việc,
với sự phát triển của Halotexco trong
những năm qua và thời gian tới.

Hội thảo nâng cao hiệu quả
hoạt động Quản trị rủi ro doanh nghiệp
Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Lê
Tiến Trường – Tổng Giám đốc Tập
đoàn đã nêu lên ý nghĩa, mục đích,
tầm quan trọng của công tác quản
trị rủi ro. Đây là công việc của tất cả
mọi người, tất cả các bộ phận trong
doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá
trị của doanh nghiệp mà trước hết là
vai trò của người đứng đầu của doanh nghiệp đó. Để thực hiện được
QTRR cần phải có hệ thống đo lường
minh bạch, chính xác… Tuy nhiên,
QTRR phải làm sao không làm cản
trở, không làm tăng chi phí, nó phải
trở thành hoạt động sống hàng ngày
như một hoạt động bình thường của
chuỗi giá trị trong doanh nghiệp thì
mới là QTRR thành công.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đến từ
Công ty TNHH Ernst & Young Việt
Nam đã cung cấp các kiến thức, kỹ
năng cần thiết nhằm đảm bảo cho
các thành viên tham dự có nhận
thức cơ bản về QTRR, với các nội
dung cụ thể: Sự cần thiết phải QTRR;
Xu hướng trong ngành dệt may
hiện nay và các rủi ro có liên quan;
Giới thiệu về QTRR doanh nghiệp;
các khái niệm cơ bản về rủi ro, kiểm
soát, khẩu vị rủi ro, thước đo rủi ro;
Các thông lệ Quốc tế về QTRR doanh
nghiệp… đồng thời cập nhật một
số xu hướng triển khai QTRR gần
đây, từ đó cùng trao đổi thảo luận về
định hướng triển khai QTRR tại đơn
vị mình.

thu hút gần 70 cơ quan thông tấn báo
chí tới tham dự và đưa tin.

gần gũi với người xem của các thương
hiệu, nhà thiết kế thời trang hàng đầu
Việt Nam như: Việt Tiến, May 10, Nhà
Bè, Đức Giang, NTK Đắc Ngọc, NTK Đỗ
Trịnh Hoài Nam, NTK Lan Hương…
đặc biệt là sự có mặt của khu gian
hàng quốc tế: Hàn Quốc, Indonesia,
Trung Quốc… sẽ mang đến cho Hội
chợ những mầu sắc khác nhau tạo
nên một không gian thời trang và làm
đẹp chưa từng có tại Việt Nam.

VIFBF 2019 là sự kết hợp những nét
đẹp tinh túy của Hội chợ thời trang
Việt Nam – một hội chợ chuyên ngành
thường niên uy tín hàng đầu Việt Nam
và Tuần lễ thời trang trẻ em Quốc
tế Việt Nam – một sự kiện đẳng cấp
nhất dành riêng cho người mẫu nhí
từ trước đến nay tại Việt Nam. Chương
trình do Tập đoàn Dệt May Việt Nam
(Vinatex), Công ty cổ phần Trung tâm
Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC)
và Công ty cổ phần truyền thông đa
phương tiện N Group (N Group Media)
đồng tổ chức.
Dự kiến, VIFBF 2019 sẽ được tổ chức từ
11- 15/12/2019 tại Trung tâm Triển lãm
Quốc tế I.C.E (Số 91, Trần Hưng Đạo,
Hoàn Kiếm, Hà Nội), quy tụ hơn 200
gian hàng được thiết kế hiện đại và

Phát biểu tại Lễ công bố, ông Cao Hữu
Hiếu – Giám đốc điều hành Vinatex
đánh giá cao sự tham gia nhiệt tình
và tâm huyết của các nhãn hàng thời
trang Việt Nam, trong đó có những
đơn vị may mặc chủ chốt thuộc Tập
đoàn Dệt May Việt Nam như: Nhà Bè,
May 10, Đức Giang, Việt Tiến, Hòa Thọ,
Phong Phú, Hanosimex… trong bối
cảnh nền kinh tế thế giới có không ít
những biến động khó lường.
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TIN HOẠT ĐỘNG CỦA VITAS
trong tháng 9/2019
Ngày 06/9/2019
Tham dự Diễn đàn
Thương mại
Việt Nam – Mỹ
Ngày 06/09/2019, Diễn đàn Thương
mại Việt Nam – Mỹ với chủ đề “Dịch
chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu - Cơ
hội thúc đẩy quan hệ thương mại đầu
tư song phương” đã được Bộ Công
Thương tổ chức tại TP. HCM để doanh
nghiệp 2 nước gặp gỡ tiếp xúc và tìm
kiếm cơ hội hợp tác thương mại và
đầu tư thông qua các hoạt động giới
thiệu quảng bá, kết nối giao thương.
Tham dự diễn đàn có khoảng 300 đại
biểu bao gồm doanh nghiệp, hiệp
hội ngành hàng, đại diện cơ quan
nhà nước các tỉnh/ thành phố, doanh
nghiệp thương mại, sản xuất Mỹ tại
Việt Nam, các chuyên gia, các nhà
nghiên cứu và các cơ quan thông

Ngày 09/9/2019
Tham dự lễ động thổ
Cụm xí nghiệp sản xuất
An Hưng tại Phú Yên

Ngày 13/9/2019
Chủ tịch VITAS tiếp
Chủ tịch ITMF
tại TP. HCM

tấn báo chí... Tại diễn đàn, ông Vũ
Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt
May Việt Nam đã chia sẻ về tình hình
khó khăn chung hiện tại của ngành
trong điều kiện diễn biến chiến tranh
thương mại Mỹ - Trung đang căng

thẳng và khuyến nghị một số giải
pháp, định hướng để doanh nghiệp
có thể từng bước định vị và xây dựng
chiến lược kinh doanh một cách bài
bản, hiệu quả trong bối cảnh cơ hội
và thách thức đan xen.

Ngày 09/9/2019, Công ty CP An
Hưng (ANHUCO) đã tổ chức lễ động
thổ xây dựng Cụm xí nghiệp sản
xuất An Hưng tại khu kinh tế Nam
Phú Yên, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú
Yên. Dự án có tổng vốn đầu tư 486
tỷ đồng, được xây dựng trên khu
đất 33,37 ha, trong đó diện tích nhà

xưởng chiếm khoảng 45,32% còn
lại là đường nội bộ và cây xanh để
tạo kiến trúc cảnh quan hiện đại,
đáp ứng yêu cầu về xanh, sạch, đẹp.
Tại đây dự kiến sẽ có 3 nhà máy sản
xuất chính với quy mô công suất
8 triệu sản phẩm /năm. Đó là nhà
máy sản xuất Veston với năng lực
khoảng 600.000 bộ/năm, nhà máy
woven - sản xuất hàng vải dệt thoi
và nhà máy dệt kim – sản xuất hàng
thời trang và thể thao. Khu sản xuất
tập trung này khi đi vào sản xuất sẽ
tạo được hơn 4000 việc làm tại địa
phương, đạt kim ngạch xuất khẩu
khoảng 50 triệu USD/năm.
Phát biểu tại buổi lễ, Ông Vũ Đức
Giang – Chủ tịch VITAS đã đề nghị với
công ty một số vấn đề về định hướng
phát triển. Đó là: ANHUCO cần xây
dựng chiến lược, đặc biệt tận dụng
được 2 hiệp định CPTPP và EVFTA, mở
rộng các thị trường tại EU và Hoa Kỳ.
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Việc sản xuất mặt hàng Veston là lựa
chọn đúng đắn; ANHUCO có kế hoạch
đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu
cầu trong chiến lược phát triển bền
vững, đặc biệt là nhân lực tại chỗ để
thu hút khách hàng; ANHUCO xây
dựng kết nối chuỗi cung ứng với các
nhà cung cấp nguyên liệu, phụ liệu và
thiết bị.

Ngày 13/9/2019 tại Văn phòng Hiệp
hội Dệt May Việt Nam (VITAS) TP.
HCM, Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch
VITAS đã tiếp Ông Lihak Sung – Chủ
tịch Liên đoàn các nhà sản xuất Dệt
May Quốc tế (ITMF). Tại buổi tiếp,
Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch VITAS
đã trao đổi ngắn gọn về tình hình
ngành Dệt May Việt Nam. Theo đó,
8 tháng năm 2019, kim ngạch xuất
khẩu ngành dệt may đạt 26,5 tỷ USD.
Dự kiến cả năm 2019 đạt 39,5 tỷ USD.
Ông Giang cho biết cuối năm 2019
VITAS sẽ tổ chức kỷ niệm 20 năm
ngày thành lập và kết hợp tổng kết
hoạt động của năm 2019. Chủ tịch
VITAS đã mời Chủ tịch ITMF tham dự
sự kiện trên vào ngày 14/12/2019 tại
khách sạn Melia Hà Nội. Hai vị chủ
tịch cũng trao đổi thêm nhiều vấn
đề về ảnh hưởng của cuộc chiến
thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ,
kinh nghiệm tổ chức hoạt động của
Liên đoàn cũng như các giải pháp
tăng cường hợp tác và phương thức
để ngành Dệt May Việt Nam tham
gia nhiều hơn vào chuỗi cung ứng
trên toàn cầu.

Ngày 18/9/2019
Tham dự Diễn đàn “Nhà
máy Quy chuẩn theo SAC
và ZDHC”
Ngày 18/9/2019 tại TP. HCM, Tập đoàn
SAC và ZDHC phối hợp cùng VITAS tổ
chức Diễn đàn “Nhà máy Quy chuẩn
theo SAC & ZDHC” để đẩy mạnh định
hướng phát triển bền vững cho các
DN Dệt May Việt Nam.
Tham dự Diễn đàn có các diễn giả
từ SAC, ZDHC, IDH, Control Union và
lãnh đạo VITAS cùng các đại diện từ
các DN Dệt May và TM như LI & FUNG,
ESQUEL, SAITEX, FAR EASTERN POLYESTER. Mục đích của diễn đàn là giới
thiệu sự hợp tác giữa SAC với ZDHC
và HIGG Co nhằm định hướng sự đổi
mới cho nền công nghiệp bằng các

hướng dẫn thực hành sử dụng những
công cụ chức năng mới cho nhà máy
và nhãn hàng thuận tiện trong việc
kiểm tra và kết nối thông tin trong
quản lý môi trường, trách nhiệm xã
hội, phòng thí nghiệm với nền tảng
cơ sở dữ liệu từ SAC theo chỉ tiêu cụ
thể để nâng cao hiệu quả cho chiến
lược phát triển bền vững. Tại diễn đàn,
Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch VITAS
cũng chia sẻ về định hướng của Dự
thảo Chiến lược phát triển ngành Dệt
May Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030
cũng như tầm quan trọng của tính
bền vững và tuân thủ hướng dẫn từ
các Nhãn hàng theo chỉ số HIGG.

Ngày 15-26/9/2019
Đoàn Dệt May Việt Nam
tham dự Hội chợ
Textillegprom 2019
tại Moscow, LB Nga
Thực hiện Chương trình Xúc tiến
Thương mại (XTTM) Quốc gia 2019,
Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS)
đã tổ chức đoàn công tác tham dự
Hội chợ Textillegprom tại Moscow,
LB Nga kết hợp khảo sát, đánh giá thị
trường Nga từ ngày 15-26/9/2019. Các
DN tham gia tại Hội chợ Textillegprom
2019 gồm có: TCT May 10 – CTCP,
TCT May Đồng Nai - CTCP, Công
ty TNHH May Nguồn Lực, Công ty
TNHH Lâm Quang, Công ty TNHH
Trí Đức, Công ty TNHH May Quảng
Bích, Công ty TNHH May Châu Sơn
Toàn Cầu, Công ty TNHH XNK May
mặc Quế Lâm. Tại 08 gian hàng, các
DN đã trưng bày, giới thiệu những
mặt hàng chủ lực như: áo Jacket, thời
trang trẻ em, hàng thời trang nam/
nữ, hàng jeans/denim… Đến thăm
khu vực gian hàng Việt Nam tại hội

chợ, Ông Dương Hoàng Minh – Tham
tán Thương mại Việt Nam tại LB Nga
đã chúc mừng VITAS đã thành công
trong việc tiếp tục tổ chức đoàn DN
sang tham dự hội chợ cũng như tích
cực tìm kiếm đối tác, mở rộng thị
trường, đồng thời ông cũng chia sẻ
những khó khăn và vướng mắc của
doanh nghiệp liên quan đến vấn đề
kinh doanh xuất khẩu tại thị trường
Nga. Đây là lần thứ 2 VITAS tổ chức
đoàn doanh nghiệp dệt may Việt
Nam tham gia trưng bày sản phẩm
tại Hội chợ Textillegprom 2019 tại
Moscow, LB Nga.
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