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Bạn đọc thân mến, 

Những ngày tháng 11, trong không khí nô nức của cả nước hướng 
về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Tập đoàn Dệt May Việt Nam vinh 
dự là một trong những Tập đoàn kinh tế được nhà nước giao quản 
lý nhiều cơ sở giáo dục hàng đầu, đào tạo cho ngành Dệt May đội 
ngũ nhân lực chất lượng, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn của doanh 
nghiệp. Không chỉ tận tâm với nghề, đội ngũ giảng viên trong hệ 
thống giáo dục trực thuộc Vinatex còn là những người bạn chia sẻ 
với sinh viên về những khó khăn trong cuộc sống, giúp các em dần 
trưởng thành sau những năm tháng gắn bó với giảng đường. 

Đồng thời, Ban biên tập cũng dành tình cảm trân trọng để chúc 
mừng sự phát triển của Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) và Tổng 
Công ty CP Dệt May Hà Nội (Hanosimex). Trải qua 20 năm xây dựng 
và trưởng thành, Vitas đang dần khẳng định mình, trở thành cầu 
nối giữa các doanh nghiệp trong ngành, cũng như tăng cường “sức 
nặng” của tiếng nói với các cơ quan hữu quan về những kiến nghị 
của các doanh nghiệp thành viên Vitas. 

Bên cạnh đó còn là sự trưởng thành trong suốt 35 năm của 
Hanosimex, nay đã trở thành 1 trong số ít các doanh nghiệp sở 
hữu đầy đủ chuỗi cung ứng, từ Sợi – Dệt – Nhuộm – May trong 
ngành DMVN. Vượt qua biết bao gian khó, Hanosimex đã và đang 
quyết tâm xây dựng lại tên tuổi trên thị trường, trở về đúng vị trí mà 
những năm tháng hoàng kim đã qua.

BAN BIÊN TẬP
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Dấu ấn VITAS lên ngành Dệt May 
Việt Nam

Những điều phi thường trong 
hai thập kỷ

Những người “Dệt” mơ ước – 
“May” tương lai

Người thầy “nặng lòng” với 
nghiệp chữ

Sách của tháng

Tại sao quản lý hóa chất lại cực kỳ 
quan trọng?

Bản tin Khoa học & Công nghệ

Những điều thú vị về quần jean

Chạm khẽ vào mùa thu cùng BST 
“Taste of Autumn”

Chính sách mới tháng 11/2019

Tổng quan bức tranh đầu tư sang 
nước ngoài trong ngành Dệt 
May Trung Quốc

Chiến lược đằng sau thương 
hiệu bán lẻ trời trang nhanh toàn 
cầu

Nguy cơ gian lận xuất xứ đối với 
mặt hàng dệt may

Chỉ số hiệu quả trong tiếp thị 4.0
Ngày hội Lao động sáng tạo 
ngành Dệt May lần thứ II

Ý kiến chuyên gia

Các DN chưa bao giờ cần được 
“lắng nghe” như thế…

Hanosimex vượt qua những 
thăng trầm

Nơi tình yêu kết thành hạnh phúc

Kỷ niệm 11 năm nâng cấp thành 
Cao đẳng nghề

Các sự kiện Tập đoàn trong 
tháng 10/2019

Tin hoạt động của Vitas trong 
tháng 10/2019

CHÀO MỪNG 
20 NĂM THÀNH LẬP VITAS

CHÀO MỪNG 
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

THỜI TRANG & CUỘC SỐNG

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

DỆT MAY

GÓC NHÌN CÔNG ĐOÀN

CHÀO MỪNG 
35 NĂM THÀNH LẬP HANOSIMEX

TIN TỨC & SỰ KIỆN
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Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúc 
tất cả các thầy cô tại các trường trong Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam sức khỏe, hạnh 
phúc và thành công, và mong các thầy cô 
cố gắng hết mình cho thế hệ trẻ hôm nay.

Các thầy cô là lực lượng thầm lặng đóng 
góp cho sự tăng trưởng ngoạn mục của 
Ngành trong những năm qua, với kim 
ngạch xuất khẩu tăng trung bình khoảng 
15%/năm. Bởi, không có nhân sự chất 
lượng, chúng ta không có được sự phát 
triển và tiến bộ, trong bất kể lĩnh vực nào. 

Bản chất của cuộc sống là luôn thay đổi, 
trong đó thị trường lại là khu vực thay đổi 
nhanh nhất. Để có thể trụ vững và xuất 
sắc đứng trong Top 3 của thị trường xuất 
khẩu Dệt May Thế giới, thì hơn hết, giáo 
dục đào tạo nhân sự cho Ngành lại luôn 
phải đi đầu. Đó là thách thức lớn lao đối 
với đội ngũ nhà giáo tại các trường trong 
Tập đoàn.

Sự thay đổi ấy làm phát triển ý thức nâng 
cấp chính mình, bình phương chính mình 
qua tháng, qua năm, thông qua việc tự giáo 
dục. Bản thân các thầy cô, để có thể đào tạo 
nên lớp nhân sự mới, đáp ứng nhu cầu ngày 
một cao của sản xuất kinh doanh dệt may. 

Nhất là khi cuộc Cách mạng Công nghiệp 
lần thứ tư và đòi hỏi về nền sản xuất xanh 
đã trở thành xu hướng không thể đi ngược, 
không thể bỏ qua, thì các nhà giáo cần 
tiếp cận cấu trúc giáo dục bằng cách phá 
vỡ những giới hạn, sáng tạo nên những 
giá trị hoàn toàn mới, định hướng tư duy 
cho lớp lớp học trò, để họ có thể vững vàng 
trước mọi thách thức, vượt qua mọi rào 
cản khó khăn, vươn lên hàng đầu để tiếp 
tục lộ trình phát triển mạnh mẽ của Dệt 
May Việt Nam.

Với giá trị nền tảng, đổi mới không ngừng 
trong giáo dục, đào tạo ngành nghề dệt 
may, các thầy cô đã góp phần giúp cho 
gần ba triệu người lao động trong ngành 
cùng hợp sức, khám phá nên giá trị đích 
thực của mình, trong việc tận tâm phục 
vụ cho nhu cầu mặc đẹp của toàn thế 
giới. Và hơn nữa, cho một nền văn hóa 
mặc phát triển với những giá trị nhân văn 
sâu sắc.

Trân trọng,

LÊ TIẾN TRƯỜNG

(Tổng Giám đốc Vinatex)
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nói để cải thiện môi trường sản 
xuất, kinh doanh, cùng phát triển. 
Khi mới thành lập, do điều kiện còn 
nhiều hạn chế, khó khăn, nên VITAS 
nằm trong lòng Vinatex, với bộ máy 
hoạt động hầu hết là anh em Vinatex 
kiêm nhiệm, sau đó chuyển hẳn sang 
làm nhiệm vụ ở VITAS. Thời kỳ đầu đó, 
hầu hết cơ sở vật chất, nhân sự của 
VITAS đều được sự hỗ trợ của Vinatex.

Khi mới thành lập, ở nhiệm kỳ đầu 
tiên, toàn ngành DMVN mới xuất 
khẩu được 1 tỷ USD. Khi đó, thị trường 
rất khó khăn do khối Đông Âu tan rã, 
nên việc xuất khẩu được 1 tỷ USD của 
Ngành đã là con số đáng mừng. Các 
vị lãnh đạo Chính Phủ và Bộ Công 
nghiệp (nay là Bộ Công Thương) khi 
đến chúc mừng VITAS thành lập, đã 
nêu con số xuất khẩu 1 tỷ USD của 
ngành DMVN như một điểm sáng 
đáng biểu dương. Trong điểm sáng 
đó có thể nêu bật những cái tên 
doanh nghiệp may tìm được hợp 
đồng xuất khẩu đầu tiên là Việt Tiến, 
May 10, May Đồng Nai, Dệt Thành 
Công, Phong Phú, Việt Thắng. Những 
doanh nghiệp đầu tiên xuất khẩu 
hàng may mặc sau khi Đông Âu tan 

như Tuần lễ thời trang, Thi thiết kế 
thời trang, tạo nên sự bùng nổ các 
hoạt động đào tạo nghề thiết kế thời 
trang, tạo nhãn hiệu, thương hiệu 
hàng hóa thời trang VN, ghi dấu ấn 
trong lòng người tiêu dùng nội địa 
cũng như các tổ chức nước ngoài về 
tầm vóc của thời trang Việt.

Trong nhiệm kỳ 2 (từ năm 2001 – 
2007), với ảnh hưởng, uy tín của VITAS, 
một nghị định về chiến lược phát triển 
5 năm cho ngành DMVN được ra đời. 
Ngành đã tranh thủ được cơ hội về 
nguồn vốn ưu đãi để đầu tư vào khâu 
quan trọng như sợi, dệt, nhuộm, để 
hình thành nên những cơ sở sản xuất 
nòng cốt như sợi Thiên Nam, Phú Bài, 
dệt Phong Phú, dệt Việt Thắng. VITAS 
cũng phát huy vai trò của mình, để tận 
dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại 
xây dựng cơ sở vật chất Ngành, ví dụ 
như dùng nguồn vốn viện trợ của Hà 
Lan để xây dựng nhà máy xử lý nước 
thải dệt nhuộm Việt Thắng.

Với nền tảng phát triển mạnh mẽ 
qua hai nhiệm kỳ, tới nhiệm kỳ thứ ba 
(2007-2010), vị thế của VITAS đã rất 
khác biệt. Với vị thế, uy tín, và động lực 

rã đều là các doanh nghiệp nhà nước, 
do thời đó chưa có doanh nghiệp FDI 
vào Việt Nam, và các doanh nghiệp tư 
nhân thì đều đang có quy mô rất nhỏ. 

Trong nhiệm kỳ đầu (từ năm 1999 - 
2001), VITAS đã có những hoạt động 
nhanh chóng và hiệu quả, góp phần 
tạo nên những bước chuyển đổi 
rất quan trọng trong Ngành. “Phát 
pháo” đầu tiên là Việt Nam đã tham 
gia được vào thị trường Mĩ. Với thế và 
tầm của mình, VITAS đã kêu gọi được 
các doanh nghiệp dệt may nước 
ngoài tham gia đầu tư vào Việt Nam, 
có thể kể đến doanh nghiệp xơ, sợi 
đầu tiên như Formosa từ Đài Loan, 
các doanh nghiệp dệt may từ Hàn 
Quốc, Hongkong,… Họ là những 
doanh nghiệp FDI đầu tiên đầu tư 
vào Việt Nam sau khi VITAS thành lập.

Với tư cách là tổ chức phi chính phủ, 
VITAS đã tham gia làm thành viên các 
Hiệp hội DM Asean, Hiệp hội thời 
trang châu Á, tạo nên điểm nhấn 
cho vị thế của DMVN. Cũng trong 
nhiệm kỳ này, việc phát triển đội ngũ 
các nhà thiết kế thời trang được khởi 
động, cùng với hàng loạt các sự kiện 

Đại hội Nhiệm kỳ II của Hiệp hội Dệt May Việt Nam (14/11/2001)

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, với mỗi nhiệm kỳ, Hiệp 
hội Dệt May Việt Nam (VITAS) đã tạo nên dấu ấn quan trọng 
trong việc hỗ trợ cho sự phát triển nhảy vọt của Ngành Dệt May 
Việt Nam, cũng như một chiến lược phát triển bài bản, rõ nét để 
Việt Nam vươn lên thành quốc gia nằm trong Top 3 nước xuất 
khẩu hàng đầu thế giới.

V
ào năm 1999, VITAS được 
thành lập, Chủ tịch đầu 
tiên của Hiệp hội là ông Lê 
Quốc Ân. Ông Lê Quốc Ân 
là một trong những người 

tham gia ngay từ đầu trong việc vận 
động thành lập Hiệp hội cùng với các 
ông Bùi Xuân Khu, Trần Quang Sừng, 
Mai Hoàng Ân,… Và công tác chuẩn 
bị, vận động thành lập VITAS còn 
được sự hỗ trợ đắc lực của các doanh 
nghiệp Việt Tiến, May 10, Nhà Bè, 
Phương Đông, Hòa Thọ, Phong Phú, 
29/3,… Ông Lê Quốc Ân là người rất 
trăn trở, tâm huyết, xuyên suốt trong 
mọi hành động để xây dựng ý tưởng, 

và cũng chính là người chắp bút cho 
mô hình chiến lược của Hiệp hội – 
một tổ chức cộng đồng các doanh 
nghiệp Dệt May Việt Nam (DMVN). 
Ông ấy thực sự khao khát có một tổ 
chức như vậy ở Việt Nam, nên từ năm 
1998 đã tập hợp anh em để họp, trao 
đổi ý tưởng thường xuyên, viết nên 
những kế hoạch, chương trình, hành 
động, hình thành rõ dần con đường 
đi, và rồi khao khát ấy thành hiện 
thực, VITAS đã ra đời vào năm 1999.

Ông Lê Quốc Ân là chủ tịch đầu tiên 
của VITAS, một tổ chức phi chính 
phủ, đại diện hợp pháp cho các do-

anh nghiệp DMVN, làm công tác 
đối ngoại, tiếp cận với các tổ chức 
ngành hàng dệt may quốc tế, 
thay mặt doanh nghiệp tiếp cận 
với các tổ chức phi chính phủ, các 
cơ quan chính phủ, Ban, Ngành, địa 
phương, đối thoại và tham vấn cho 
các cơ quan chính phủ để tháo gỡ 
vướng mắc cho doanh nghiệp DM. 
VITAS tập hợp thành viên là tất cả 
các thành phần doanh nghiệp DM, 
bao gồm doanh nghiệp nhà nước, 
tư nhân và FDI. Hiệp hội cũng chính 
là cầu nối, liên kết các doanh nghiệp 
trong một tổ chức cùng chung ý 
tưởng, chiến lược, mục tiêu và tiếng 

DẤU ẤN VITAS
LÊN SỰ PHÁT TRIỂN 
NGÀNH DMVN

Đại hội thành lập Hiệp hội Dệt May Việt Nam

Ông VŨ ĐỨC GIANG - Chủ tịch VITAS
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mạnh mẽ, VITAS có những ảnh hưởng 
vô cùng quan trọng trong chiến lược 
phát triển Ngành. VITAS được mời 
tham gia các đoàn đám phán trong 
các Hiệp định thương mại tự do quan 
trọng như TPP (sau này là CPTPP), EV 
FTA, FTA với Nhật, Hàn Quốc,… Trong 
quá trình đám phán của 12 Hiệp định 
tự do thương mại quan trọng, đều có 
tiếng nói của VITAS.

Cũng trong nhiệm kỳ này, VITAS tăng 
cường mối quan hệ mật thiết với các 
tổ chức quốc tế có tầm và ảnh hưởng 
tới Ngành DMVN như Hiệp hội DM 
Asean, Hiệp hội thời trang châu Á, 
Hiệp hội bông Mĩ, Viện nghiên cứu 
Kitech Hàn Quốc, và các tổ chức dệt 
may Nhật Bản, trong các chương 
trình hoạt động hàng năm của các 
tổ chức này, đều có sự tham gia tích 
cực và đóng góp của VITAS. Trên cơ 
sở các hoạt động đó, VITAS không chỉ 
thúc đẩy mối quan hệ của DMVN với 
quốc tế lên tầm cao mới, mà còn đưa 
vào các kinh nghiệm, kiến thức quốc 
tế, để cải tiến chiến lược và tính toàn 
diện cho Ngành DMVN.

Trong thời gian nhiệm kỳ 3 (2010 – 

trong việc đảm bảo an ninh trật tự, 
an sinh xã hội tại vùng đó, phát triển 
các dịch vụ xung quanh, như trồng 
cây lương thực, chăn nuôi, xây dựng, 
buôn bán, để phục vụ cho nhân công 
doanh nghiệp, và đóng góp phần 
thuế đáng kể vào ngân sách cho địa 
phương.

Những tác động ở tầm cao hơn cũng 
được VITAS thực hiện, góp phần thay 
đổi tầm tư duy quản trị cho các doanh 
nghiệp trong Ngành. Phương pháp 
LEAN được áp dụng trong quản trị, 
tiết kiệm và tăng năng suất đáng kể, 
tạo thặng dư cao hơn. Ngoài ra, VITAS 
cũng hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả 
trong cải tiến cơ chế, chính sách để 
doanh nghiệp xuất khẩu thuận lợi.

Một động lực cho phát triển bền vững 
được VITAS đưa vào trong nhiệm kỳ 3, 
tạo nên thay đổi lớn lao trong cách 
nhìn về sản xuất. Một xu hướng SX 
xanh, tận dụng nguyên liệu tái tạo, 
nhiên liệu an toàn được dấy lên trong 
cộng đồng doanh nghiệp. Các doanh 
nghiệp đã có ý thức về môi trường, 
bảo vệ môi trường, tạo ra sản phẩm 
thân thiện, an toàn, tạo ý thức đầu tư 
phải gắn với phát triển bền vững.

Sớm nhận ra sự dịch chuyển tất yếu của 
thị trường DM thế giới, với tác động của 
các Hiệp định thương mại thế hệ mới, 
và tình hình địa chính trị phức tạp, VITAS 
đã kêu gọi các địa phương phối hợp 
với doanh nghiệp, xây dựng các KCN 
DM với trọng tâm đầu tư vào sản xuất 
đáp ứng nguồn cung thiếu hụt. Các 
KCN Bảo Minh, Bình Dương, Nhơn Trạch 
được hình thành. Đây chính là điểm 
nhấn khác biệt của nhiệm kỳ 3 so với 
hai nhiệm kỳ trước.

Sang tới nhiệm kỳ 4 (2015 – 2020), 
tiếp tục phát huy ảnh hưởng của 
các Hiệp định thương mại thế hệ 
mới, dòng vốn đầu tư FDI tiếp tục đổ 
dồn vào DMVN. Từ nhiệm kỳ 2 cho 
tới nhiệm kỳ 4, tổng vốn đầu tư FDI 
vào DMVN đạt tới 5,8 tỷ USD, một 
con số thực sự ấn tượng và ít ai có 
thể tưởng tượng ra từ ban đầu. Với sự 
cạnh tranh quyết liệt trong SXKD lĩnh 
vực sợi, hàng loạt sự thay đổi, nâng 
cấp chất lượng sợi đã diễn ra, các loại 
thiết bị cũ và lạc hậu bị thải bỏ, sợi 

Trong ngạch đào tạo, VITAS cùng 
phối hợp với Vinatex xây dựng thành 
công trường Đại học công nghiệp 
Dệt May Hà Nội, hiện thực hóa một 
khát vọng lớn lao, là chuyên nghiệp 
hóa và nâng cao tầm của DMVN.

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 
cũng bùng nổ trong giai đoạn này, 
đặc biệt là lĩnh vực kéo sợi. Nếu như 
ở thời gian nhiệm kỳ 2, cả nước chỉ 
có 2,8 triệu cọc sợi, thì ở nhiệm kỳ 3 
đã có được 8 triệu cọc sợi, và tới 2019 
toàn Ngành có trên 11 triệu cọc sợi. 
Và thực hiện chủ trương của Đảng, 
Nhà nước, chiến lược dịch chuyển các 
cơ sở sản xuất về vùng sâu, vùng xa 
được tiến hành. VITAS đã kêu gọi các 
doanh nghiệp nhanh chóng đầu tư 
về vùng sâu, vùng xa. Và thực tế cho 
thấy, khi các doanh nghiệp dệt may 
đầu tư về vùng nào, thì không chỉ giải 
quyết được vấn đề dư thừa lao động, 
mà còn tạo nên sự thay đổi tiến bộ rõ 
rệt bộ mặt nông thôn. Từ thu nhập chỉ 
1,5 triệu đồng/người/năm đã tăng thu 
nhập lên 36 triệu đồng/người/năm 
(thời điểm năm 2010 - 2014). Tạo việc 
làm cho người lao động ở vùng sâu, 
vùng xa, cũng góp phần quan trọng 

đầu. Nhiều nhà máy đẹp và xanh như 
công viên.

Cũng trong nhiệm kỳ 4, ngành 
DMVN đối diện áp lực phải dịch 
chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi các đô 
thị. VITAS đã phát huy vai trò quan 
trọng của mình trong việc tác động 
với các địa phương, ban, ngành để 
tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong 
quá trình dịch chuyển cơ sở sản xuất 
ra khỏi nội đô. Bên cạnh đó là hàng 
loạt các thách thức về nhân sự, đơn 
hàng, vận chuyển, nguồn vốn, áp 
lực tăng lương, tăng bảo hiểm, tăng 
thuế đất, áp lực cổ phần hóa các DN 
có vốn nhà nước mà các DN DMVN 
phải đối mặt, và Hiệp hội luôn sát 
cánh để hỗ trợ DN vượt qua những 
thách thức này.

Qua 20 năm với 4 nhiệm kỳ đầy khó 
khăn, thách thức, nhưng cũng tạo 
những dấu ấn đậm nét trong sự phát 
triển bứt phá ngoạn mục của Ngành 
DMVN, Hiệp hội DMVN tự hào là tổ 
chức kết nối DN chặt chẽ, tạo nền 
tảng cơ bản, vững chắc cho sự phát 
triển mạnh mẽ ấy.

2015), các doanh nghiệp DMVN đã 
tận dụng tốt các Hiệp định thương 
mại tự do, mà điển hình là WTO, khi 
không còn hạn ngạch, chỉ còn cạnh 
tranh về chất lượng, giá cả, thời gian 
giao hàng, doanh nghiệp VN được 
“cởi trói”, phát triển mạnh mẽ, giành 
thị phần tốt trên thị trường quốc tế. 
Tăng trưởng xuất khẩu DMVN đạt 
mức đột phá, thường xuyên tăng ở 
mức 2 con số mỗi năm, thậm chí có 
năm tăng trưởng tới trên 20%. Đây 
là thời đoạn tạo nên bước đột phá 
tăng trưởng xuất khẩu, đưa DMVN 
vào vị thế cao hơn hẳn trong bảng 
xếp hạng các quốc gia xuất khẩu DM 
hàng đầu.

Từ đà phát triển này, VITAS đóng góp 
trong việc xây dựng chiến lược phát 
triển Ngành tới 2020, với mục tiêu 
xuất khẩu dự kiến đạt 20 tỷ USD. 
Tuy nhiên, vượt xa cả dự kiến, tới 
năm 2020, Ngành hoàn toàn có thể 
cán mức 40 tỷ USD xuất khẩu, tăng 
gấp đôi so với mục tiêu. Cũng trong 
nhiệm kỳ 3, DMVN đã bắt đầu thâm 
nhập trở lại thị trường Đông Âu, Nga 
và cộng đồng các nước SNG, tạo nên 
sự đa dạng hóa thị trường.

chi số thấp dần được thay thế bằng 
sợi chi số cao, những nhà máy sợi 
tiên tiến đi vào hoạt động, sản xuất 
vải Yarn dyed, hàng loạt các công ty 
Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… 
đã đầu tư vào lĩnh vực vải, dần hình 
thành chuỗi cung ứng hoàn thiện 
trong nước, đáp ứng các điều kiện 
từ các Hiệp định thương mại tự do 
quan trọng như CPTPP, EVFTA… Các 
công ty Mĩ, Nhật và thậm chí Trung 
Quốc cũng đã nhập vải của Việt Nam. 
Không có cách nào khác là Việt Nam 
cần trực tiếp làm vải.

Nhiệm kỳ 4 đánh dấu bước dịch 
chuyển quan trọng trong đầu tư FDI, 
dịch chuyển sản xuất, đầu tư vào 
nguồn cung thiếu hụt, và sự phát 
triển mạnh mẽ trong thị trường của 
DMVN. Cũng trong nhiệm kỳ này, 
DMVN có bước đột phá trong đầu tư 
công nghệ, theo xu hướng 4.0, dần 
tự động hóa nhiều khâu trong sản 
xuất ở các nhà máy sợi, dệt nhuộm, 
may. Bên cạnh đó, chiến lược xanh 
hóa ngành dệt may được tập trung 
cao độ, các nhà máy đầu tư mới đều 
đưa tiêu chí sản xuất xanh lên hàng 

Vitas tiếp đón và làm việc với các đối tác nước ngoài

Vitas dẫn đoàn doanh nghiệp dệt may sang học tập tại Hàn Quốc

Vitas tổ chức Hội thảo Tiếp cận mở rộng thị trường Hoa Kỳ
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“Vai trò trợ thủ của Hiệp hội đối với 
sự phát triển của Ngành đã được thể 
hiện tóm tắt trong các mặt sau:

1
Liên kết các doanh nghiệp 
trong Ngành, đặc biệt là 
giữa các doanh nghiệp May 
với các doanh nghiệp Dệt 
và doanh nghiệp Nguyên 

phụ liệu để tạo ra các chuỗi liên kết 
giá trị nhằm tăng khả năng đáp ứng 

“Ban đầu khi Hiệp hội mới thành lập, 
thì nhân sự phải dựa vào Tổng Công 
ty Dệt May Việt Nam. Do đó, một số 
anh chị em cán bộ năng động của 
Tổng Công ty Dệt May Việt Nam phải 
kiêm nhiệm thêm việc của Hiệp hội. 
Hội phí do các doanh nghiệp thành 
viên đóng góp chỉ khoảng 2 triệu 
đồng/năm, và có một số thành viên 

Mỹ (US ITA), Liên đoàn Dệt May Đông 
Nam Á (AFTEX)… Hiệp hội cũng kết 
nạp vào tổ chức của mình làm thành 
viên liên kết các tổ chức dệt may FDI 
tại Việt Nam như Hội Dệt May Đài 
Loan, Hongkong, Singapore, Hàn 
Quốc, Mỹ… 

4
Đại diện cho tiếng nói 
của Ngành để làm việc 
với Chính phủ và các Bộ, 
Ngành liên quan nhằm 
chủ động xây dựng chính 

sách chế độ thuận lợi cho hoạt động 
và phát triển của doanh nghiệp trong 
Ngành. Đại diện cho người sử dụng 
lao động trong Ngành để xây dựng 
sự hợp tác hai bên cùng có lợi với 
đại diện người lao động. Hiệp hội 
hiện nay là thành viên của Hội Đồng 
Lương quốc gia. Hiệp hội cũng giữ 
vai trò làm đại diện cho quyền lợi 
của Ngành trong các đàm phán mở 
cửa thị trường tại Hiệp định Dệt May 
(2004) và cơ chế giám sát với Mỹ 
(2007) và các Hiệp định Thương mại 
tự do (FTA)…”

mối quan hệ giữa các doanh nghiệp 
trong ngành dệt may nước ta.

Đến thời anh Vũ Đức Giang làm Chủ 
tịch Hiệp hội, với ý tưởng tốt, tầm 
ảnh hưởng, tài ngoại giao và bầu 
nhiệt huyết chưa bao giờ vơi cạn, đã 
huy động được nguồn lực tài chính 
đóng góp lớn của các doanh nghiệp 
lớn trong ngành, tạo nên những hoạt 
động mạnh mẽ, có sức ảnh hưởng và 
thay đổi căn bản trong sự phát triển 
và chiến lược của toàn ngành. Những 
hoạt động bề nổi đó được Chính phủ, 
quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp 
đánh giá cao, nhưng cũng cần tập 
trung phát triển chiều sâu cho các 
hoạt động này, để cộng đồng doanh 
nghiệp hưởng lợi nhiều hơn nữa. 
Trong công tác hội viên, cũng cần sát 
sao, nếu thành viên nào hoạt động 
không tích cực, không chịu đóng hội 
phí, cũng nên kiên quyết hơn với họ. 
Tinh gọn, hiệu quả, tích cực thì hơn 
hẳn số đông không làm gì.”

WTO từ năm 2005, đàm phán hiệp 
định xuyên Thái Bình Dương TPP (nay 
là hiệp định đối tác tiến bộ và toàn 
diện xuyên Thái Bình Dương CPTPP) 
từ 2009-2015, hiệp định thương mại 
tự do Việt Nam – EU từ 2012 – 2015 
đưa tiếng nói của doanh nghiệp vào 
bàn đàm phán nhằm đảm bảo quyền 
lợi và tương lai phát triển bền vững 
cho ngành.”

vải trong nước sử dụng cho may xuất 
khẩu, về hoàn thuế VAT đối với thiết 
bị nhập khẩu cho dự án đầu tư mở 
rộng, về giảm tỷ lệ đóng các khoản 
bảo hiểm, kinh phí công đoàn… Vì 
vậy, VITAS xác định đây là việc làm 
thường xuyên, liên tục.

2
Việc thay đổi các chính sách 
đã ban hành đòi hỏi thời 
gian rất dài, ví dụ để không 
thu thuế NK đối với 3-5% vải 
đầu tấm, đầu mảnh hoặc 

xây dựng một tổ chức đại diện cho 
cộng đồng doanh nghiệp DMVN. 
Một nền tảng chia sẻ nguồn lực, sự 
tận tâm, những cơ hội, cuối cùng đã 
mang lại lợi ích chung vô cùng to lớn 
cho chính Vinatex và các thành viên 
ban đầu cũng như sau này, mà minh 
chứng rõ ràng nhất ở con số KNXK lên 
tới 40 tỷ USD trong năm 2019, gấp 40 
lần so với 20 năm trước, khi VITAS mới 
được thành lập. Đó là một kỳ tích khó 
tưởng tượng nổi của chính các bậc 
tiền nhân trong hai thập niên trước.”

yêu cầu của những khách hàng lớn. 
Với kết nối giao lưu trong Hiệp hội, 
nhiều liên kết giữa các đơn vị lớn có 
nhiều đơn hàng với các vệ tinh ở địa 
phương để cùng phát triển đã được 
xác lập.

2
Đầu mối tổng hợp, phân 
tích và cung cấp thông tin 
ngành dệt may trong nước 
và thế giới để giúp doanh 
nghiệp định hướng hoạt 

động của mình một cách phù hợp. 
Bản tin Kinh tế Dệt May hàng tháng 
là một trong những nguồn thông tin 
quan trọng nhất của doanh nghiệp 
trong nhiều năm nay. 

3
Đại diện các doanh nghiệp 
trong Ngành xây dựng hợp 
tác chiến lược với các tổ 
chức Dệt May quốc tế. Hiệp 
hội luôn là thành viên tích 

cực trong các tổ chức Dệt May quốc 
tế và khu vực: Văn phòng Dệt May 
quốc tế (ITCB), Hiệp hội Dệt quốc tế 
(ITMF), Hiệp hội các nhà nhập khẩu 

không chịu đóng hội phí, do đó kinh 
phí rất eo hẹp. Những chi tiêu tài 
chính hầu hết ban đầu cũng phải dựa 
vào Tổng Công ty Dệt May Việt Nam. 
Dần dần, có được nguồn hội phí từ 
các doanh nghiệp thành viên khác, 
thì Hiệp hội cũng dần tuyển được 
nhân sự riêng của mình, giảm dần sự 
“nhờ vả” thành viên đầu tàu là Tổng 
Công ty Dệt May Việt Nam.

Chủ tịch đầu tiên của Vitas là anh Lê 
Quốc Ân, một người tâm huyết và 
chủ đạo trong việc xây dựng điều 
lệ, cơ cấu và chiến lược Hiệp hội. Với 
nhiệt tình và tầm nhìn của mình, anh 
Lê Quốc Ân đã không chỉ có công 
lao lớn trong việc xây dựng nên Hiệp 
hội cho ngành, mà còn tạo nền tảng 
kết nối các tổ chức dệt may nước 
ngoài, các doanh nghiệp FDI, để hoạt 
động của Hiệp hội mang tính thiết 
thực, hiệu quả rõ rệt, thu hút thành 
viên tham gia ngày một đông đảo, 
tạo nên chuyển biến căn bản trong 

“Ngoài các hoạt động phát triển 
ngành, thì VITAS tham gia các hoạt 
động tham vấn chính sách một cách 
tích cực chủ động. Có thể thấy rằng, 
Vitas là hiệp hội ngành nghề duy nhất 
trên cả nước tham gia tư vấn 4 hiệp 
định quan trọng của Việt Nam trong 
hội nhập kinh tế quốc tế đó là BTA 
với Hoa Kỳ từ năm 2001, đàm phán 
tham gia tổ chức thương mại thế giới 

“Để tiếp tục nâng cao vai trò của VITAS 
trong vận động, tư vấn chính sách, Hiệp 
hội cần tập trung vào những vấn đề sau:

1
Mặc dù rất nhiều kiến nghị 
về chính sách liên quan đến 
ngành dệt may đã được 
Chính phủ, các Bộ ngành tiếp 
thu sửa đổi trong thời gian 

qua, song cũng còn nhiều vấn đề 
VITAS đã kiến nghị nhưng chưa được 
giải quyết như miễn thuế VAT cho vải 
đưa đi gia công lại, miễn thuế VAT cho 

“Để có được sự thành công hôm nay 
của Vinatex cũng như của các doanh 
nghiệp thành viên khác trong VITAS, 
và toàn Ngành DMVN nói chung, thì 
ngoài tính đúng đắn của việc thành 
lập Hiệp hội, còn là một bài học sâu 
sắc nằm lòng, đó là điều gì từ tâm 
ra đi, rồi sẽ trở về. Trong những ngày 
đầu thành lập đầy gian nan của Hiệp 
hội, Vinatex cùng nhiều thành viên 
đầu tiên khác đã không quản thách 
thức và khó khăn, sẵn sòng chia sẻ 
nguồn lực mình có, để chung tay 

Ông LÊ QUỐC ÂN
Nguyên Chủ tịch VITAS

Ông MAI HOÀNG ÂN
Nguyên Tổng Giám đốc Tổng 

Công ty Dệt May Việt Nam

Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG
Phó Chủ tịch Vitas, 

Tổng Giám đốc Vinatex

Ông TRƯƠNG VĂN CẨM
Phó CT thường trực VITAS

Ông TRẦN QUANG NGHỊ 
Chủ tịch HĐQT Vinatex

bãi bỏ điều kiện nhập khẩu máy in từ 
khi kiến nghị đến khi được giải quyết 
cũng vài năm. Vì thế, rất cần sự kiên 
trì, nhất là cần các DN vào cuộc cùng 
với VITAS ngay từ khi góp ý xây dựng 
pháp luật.

3
Áp dụng nhiều hình thức 
kiến nghị như bằng văn bản, 
thông qua hội nghị, hội thảo, 
theo nhiều kênh và nhiều 
cấp để tác động và tranh thủ 

sự ủng hộ. Đặc biệt là tận dụng cơ hội 
từ chủ trương đổi mới, kiến tạo, đồng 

hành cùng doanh nghiệp của Chính 
phủ và các Bộ ngành.

4
Cần có sự phối hợp chặt 
chẽ giữa Hiệp hội và các 
DN, các Viện nghiên cứu 
(ví dụ CIEM, Viện Dệt 
May…) để phân tích, đánh 

giá, nghiên cứu một cách cẩn trọng 
những bất cập và tác động tăng chi 
phí tuân thủ đến DN để những kiến 
nghị, đề xuất có sức thuyết phục và 
đạt kết quả mong muốn.”
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Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG - TGĐ Vinatex

Khi lấy điểm mốc là 
năm 1995 để tính đến 
nay, năm 2019, thì đã 
hơn hai thập kỷ trôi 
qua, và ngành Dệt 
May Việt Nam đã làm 
được những điều phi 
thường. Từ một “người 
vô danh”, trở thành 
một “người khổng lồ” 
đứng vị trí thứ ba(chỉ 
sau Trung Quốc) trong 
danh sách xếp hạng các 
quốc gia sản xuất - xuất 
khẩu dệt may lớn của 
Thế giới.

T
rong 20 năm ấy, đóng góp 
vào sự thành công của toàn 
Ngành DMVN, có sự đóng 
góp quan trọng của Hiệp 
hội Dệt May Việt Nam (Vitas). 

Có thể nói Vitas đã đi đầu trong việc 
tham vấn, tổ chức triển khai các hoạt 
động hỗ trợ xây dựng thể chế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
trong ngành Dệt May Việt Nam.

Với nòng cốt ban đầu là các đơn vị 
thuộc Tổng công ty dệt may Việt 
Nam (nay là Tập đoàn Dệt may Việt 
Nam) 3 nhiệm kỳ đầu tiên của hiệp 
hội, chủ tịch là các đồng chí chủ tịch 
tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) 
hiệp hội đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ tư vấn cho chính phủ xây 
dựng chiến lược phát triển dệt may 
2000 - 2010, 2010 – 2020. Thúc đẩy 

quá trình phát triển ngành, trong 
đó trọng tâm là cổ phần hoá các DN 
nhà nước trong Vinatex và tại các 
địa phương, kêu gọi xúc tiến đầu tư 
từ khối nước ngoài và tư nhân trong 
nước, đến năm 2019 kim ngạch xuất 
khẩu của ngành dự kiến tăng 23,5 
lần so với năm 1999, lao động sử 
dụng từ khoảng 250,000 người năm 
1999 lên đến 2.5 triệu người năm 
2019, hoàn thành cổ phần hoá 100% 
các đơn vị nhà nước thuộc tập đoàn 
Dệt May Việt Nam từ 2009 và công 
ty mẹ tập đoàn năm 2014, nâng số 
doanh nghiệp trong ngành lên trên 
7000 doanh nghiệp, gấp 10 lần so với 
năm 1999. Đưa năng lực cạnh tranh 
ngành Dệt May Việt Nam lên top 3 
các nước xuất khẩu dệt may, đáp ứng 
tốt các yêu cầu cạnh tranh của kinh 
tế thị trường.

TẬN DỤNG CĂN CƠ MỌI LỢI THẾ

Sau hơn hai mươi năm, ngành Dệt 
May Việt Nam tăng trưởng quy mô 
23,5 lần. Cụ thể, năm 1995, xuất khẩu 
của Dệt May Việt Nam chỉ đạt chừng 
1,7 tỷ USD, thì đến năm 2019 này, dự 
kiến xuất khẩu của DMVN sẽ là khoảng 
40 tỷ USD. Từ chỗ ngành DMVN chưa 
có tên trên bản đồ dệt may thế giới, 
chẳng được mấy khách hàng phương 
Tây biết đến, thì nay DMVN đứng thứ 
ba trong danh sách các nước sản xuất 
– xuất khẩu dệt may lớn nhất, được 
nêu tên trân trọng trong các sự kiện 
ngành dệt may hàng đầu thế giới, 
đồng thời cũng bị coi là đối thủ cạnh 
tranh “đáng gờm” của các quốc gia dệt 
may lớn khác.

Trong khoảng thời gian hơn hai chục 

năm qua, thì giai đoạn từ năm 1995 
– 2000 được coi là giai đoạn đầu, 
khi nền kinh tế còn chưa mở cửa 
hoàn toàn, ở trong nước, các doanh 
nghiệp nói chung đều thuộc Nhà 
nước. Với ngành Dệt May Việt Nam 
cũng vậy, tỷ trọng các doanh nghiệp 
Nhà nước là chủ yếu. Vinatex khi đó 
mới được thành lập, có quy mô bằng 
50% tỷ trọng toàn ngành trong cả 
nước. Vinatex có vai trò định hướng 
phát triển, tham mưu xây dựng chiến 
lược phát triển, xây dựng chính sách 
(trong đó có cả chính sách thu hút 
đầu tư nước ngoài) cho Ngành đối 
với Chính Phủ. Với chủ trương lớn của 
Nhà nước, lấy Ngành Dệt May làm 
trọng tâm phát triển kinh tế, DMVN 
đã tận dụng được cả ba lợi thế cạnh 
tranh độc lập của Ngành, đó là: lực 
lượng lao động dồi dào, giá lao động 
cạnh tranh, kỹ năng tay nghề lao 
động khá; điều kiện tự nhiên thuận 
lợi với đường biển dài, có cảng biển 
phục vụ vận chuyển xuất khẩu; và 
tận dụng thời cơ từ sự bình thường 
hóa quan hệ với Mỹ. Từ đó, trong giai 
đoạn này, Vinatex cùng với Ngành 
đã thực hiện thành công một bước 
nền tảng quan trọng, đó là hoàn 
thành việc xây dựng chiến lược phát 
triển Ngành.

TẠO XU HƯỚNG ĐI LÊN

Trong giai đoạn thứ hai của Ngành, 
từ 2001 – 2007, Việt Nam gia nhập 
WTO, bắt đầu xuất hiện lực lượng 
đầu tư nước ngoài. Nguồn vốn FDI 
đổ vào Việt Nam, tập trung cho lĩnh 
vực dệt may, khiến quy mô Ngành 
DMVN tăng lên nhanh chóng. Thêm 
vào đó, lực lượng tư nhân trong nước 
cũng nhận thấy xu hướng đi lên của 
Ngành, nên mạnh dạn đầu tư, bổ 
sung một phần đáng kể trong sự phát 
triển nhanh của DMVN. Do sự phát 
triển như vậy, tất yếu dẫn đến sự ra 
đời của Hiệp hội DMVN, là tổ chức xã 
hội nghề nghiệp, cất lên tiếng nói đại 
diện của toàn bộ các doanh nghiệp 
trong Ngành, để cùng với Vinatex, 
tham mưu vận động hành lang, nỗ 
lực vì mục tiêu tăng cường tính hội 
nhập quốc tế của Ngành DMVN. 
Các doanh nghiệp DMVN chấp nhận 
cạnh tranh bình đẳng với các doanh 

NHỮNG ĐIỀU 
PHI THƯỜNG TRONG 
HAI THẬP KỶ
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nghiệp quốc tế trên thị trường, điển 
hình là Trung Quốc, Ấn Độ, cạnh tranh 
với chính các doanh nghiệp FDI trên 
đất Việt Nam. Một dấu son cho giai 
đoạn này là lập tức ngành DMVN 
tăng lượng xuất khẩu sang Mỹ tới 
1,5 tỷ USD chỉ sau 1 năm có WTO, khi 
thuê quan bình đẳng với các quốc gia 
khác, khi không phải xuất khẩu vòng 
sang quốc gia và vùng lãnh thổ khác 
như Canada, Hàn Quốc, Đài Loan. 
Việc các DN DMVN phải cạnh tranh 

tham gia nhiều Hiệp định thương 
mại tự do, là đòn bẩy để chúng ta 
tăng quy mô xuất khẩu. Hơn nữa, từ 
đà phát triển mạnh của DMVN, cũng 
hình thành lên một lớp doanh nhân 
có tinh thần kinh doanh thực thụ, tạo 
nên xu hướng kinh doanh, không khí 
kinh doanh trong cả nước, ảnh hưởng 
tốt tới tinh thần phát triển kinh tế 
chung của quốc gia. Thói quen trì trệ, 
ỉ lại trông chờ đã dần được xóa đi, 
thay vào đó là tính năng động, quyết 

khốc liệt với các doanh nghiệp quốc 
tế, tuy là khó khăn, thách thức, nhưng 
cũng là động lực để phát triển mạnh 
và chuyên nghiệp. Khi đã ra biển lớn, 
muốn sống sót thì không có cách nào 
khác là phải bơi chuyên nghiệp, bơi 
giỏi, không thể bơi tùy tiện theo kiểu 
riêng ta như khi còn ở trong ao làng 
được. Giai đoạn này, DMVN đã đứng 
trong Top 10 nước sản xuất – xuất 
khẩu dệt may lớn của Thế giới, đứng 
ngang hàng với Thái Lan. DMVN đã 

liệt, là bầu máu nóng của những 
“chiến sĩ” doanh nhân, liên tục học 
hỏi và dũng cảm vượt qua khó khăn, 
xây dựng doanh nghiệp có sức cạnh 
tranh ngày một mạnh mẽ, không 
sợ hãi trước những “người khổng lồ” 
trên thế giới. Một giá trị thuộc về tinh 
thần rất lớn mà chúng ta có được 
trong hơn hai mươi năm qua, đó là tư 
tưởng làm giàu mạnh mẽ, là tư duy 
kinh doanh tiên tiến, là tính tích cực 
chủ động vượt qua thách thức trong 

có tên trên bản đồ DMTG.

ĐỂ CÙNG BỨT PHÁ

Giai đoạn 2007 – 2020 là giai đoạn 
bứt phá, lên một tầm cao mới. DMVN 
đã làm quen với cạnh tranh bình 
đẳng trên trường quốc tế. Bên cạnh 
đó, chúng ta có lợi thế từ chính sách 
phát triển đúng đắn của Nhà nước – 
lấy xuất khẩu làm chủ đạo, hội nhập 
kinh tế thế giới sâu rộng. Việt Nam 

lớp doanh nhân mới của Việt Nam. 
Sức ép cạnh tranh càng cao, sức đột 
phát của đội ngũ doanh nhân Việt 
Nam càng mạnh mẽ.

Một kết quả phi thường khác mà 
ngành DMVN đã làm được trong 
hơn hai thập kỷ qua, đó là đã tăng số 
lượng việc làm lên tới hơn 5 lần. Từ khi 
chỉ sử dụng khoảng 500 ngàn người 
lao động, đến nay, Ngành đã tạo ra 
tổng số gần 3 triệu việc làm. Mà hầu 
hết đây là nguồn lao động dôi dư từ 
ngành nông nghiệp chuyển đổi sang. 
Việc làm là nguồn chính mang lại sự 
thịnh vượng quốc gia và an sinh xã 
hội. Điều đó càng khẳng định đóng 
góp quan trọng của Ngành trong 
kinh tế vĩ mô, an sinh XH. Không 
những vậy, khi so sánh tỷ lệ tăng 
quy mô với tăng lao động, thì ta thấy 
rằng, trong khoảng thời gian hơn hai 
thập kỷ, trong khi số lượng lao động 
chỉ tăng 5 lần, thì quy mô sản xuất 
tăng tới 40 lần, nghĩa là năng suất lao 
động đã tăng lên 8 lần. Không chỉ tạo 
thêm việc làm, Ngành cũng đã nâng 
trình độ lao động, năng suất lao động 
lên cao hơn hẳn.

Rõ ràng, 20 năm hoạt động của Vitas 
đã có những thành tựu lớn, được 
sự thừa nhận và tin tưởng của cộng 
đồng doanh nghiệp trong ngành, của 
chính phủ và các cơ quan hữu quan. 
Về cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm 
vụ hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
trong ngành Dệt May Việt Nam.

“ Bài học lớn mà chúng ta có thể rút ra trong hơn 
hai thập kỷ phát triển phi thường của ngành 
DMVN, đó là: Người Việt chúng ta hoàn toàn làm 
được một điều thực tế, tận dụng nguồn tài nguyên 
lao động và trí tuệ, động não tích cực để biến điều 
không thể thành có thể “.
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HANOSIMEX
VƯỢT QUA 
NHỮNG THĂNG TRẦM

T
ổng Công ty CP Dệt May 
Hà Nội, tiền thân là Nhà 
máy Sợi Hà Nội, được 
thành lập ngày 21/11/1984 
với vốn đầu tư chỉ gần 260 

triệu đồng. Qua 35 năm xây dựng và 
phát triển không ngừng, tới nay đơn 
vị đã trở thành Tổng Công ty CP Dệt 
May Hà Nội (Hanosimex) với 6 công 
ty con, 1 công ty liên kết và 5 nhà 
máy trực thuộc Tổng Công ty.

thường xuyên và nâng cao đời sống 
của người lao động, làm tốt các chính 
sách xã hội. 

Có thể thấy rõ điều này qua các con số 
có ý nghĩa mà ông Nguyễn Song Hải, 
TGĐ Hanosimex chia sẻ: “Do hoạch 
định chiến lược đúng đắn và có các 
kế hoạch, quyết sách nhanh nhạy, kịp 
thời, dám nghĩ dám làm trong cơ chế 
thị trường, Hanosimex đã luôn duy trì 
SXKD có hiệu quả, bảo toàn và phát 
triển vốn nhà nước giao. Tổng doanh 
thu đến năm 2018 đã phát triển đạt 
hơn 1.268,5 tỷ đồng. Tổng công ty 
từng là DN thuộc câu lạc bộ 500 DN 
hàng đầu Việt Nam VNR500, là DN 
tiêu biểu ngành DMVN.”

Các sản phẩm của Hanosimex đã 
được khách hàng trong và ngoài 
nước đánh giá cao, được bình chọn 
và trao giải Chất lượng Việt Nam, Sao 

QUÁ KHỨ VINH QUANG TRỞ 
THÀNH ĐỘNG LỰC

Với nỗ lực vượt bậc của tập thể 
Lãnh đạo và người lao động (NLĐ), 
Hanosimex đã phát triển trở thành 
một trong những DN hàng đầu của 
ngành DMVN, hoạt động theo mô 
hình công ty mẹ - công ty con.

Qua hơn 1/3 thế kỷ sản xuất kinh 

vàng đất Việt, Hàng Việt Nam chất 
lượng cao,… và nhiều huy chương 
vàng tại các hội chợ, triển lãm trong 
nước và quốc tế.

Với những cống hiến của mình và 
kết quả SXKD xuất sắc, tập thể lãnh 
đạo và NLĐ Hanosimex đã được 
Đảng – Nhà nước trao tặng nhiều 
phần thưởng cao quý: Danh hiệu 
Anh hùng thời kỳ đổi mới, các Huân 
chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba 
và nhiều Bằng khen, cờ thi đua của 
Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ngành 
TƯ và UBND TP. Hà Nội; Nhiều cá nhân 
CBCNV của Tổng Công ty được trao 
tặng Huân chương lao động hạng 
Nhì, Ba; danh hiệu Chiến sỹ thi đua 
toàn quốc; Bằng khen của Chính 
phủ… và đặc biệt là nữ công nhân 
đứng máy sợi con Trần Thị Kim Oanh 
đã được phong tặng danh hiệu Anh 
hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Dẫu rằng phải trải qua một cuộc di dời đầy thách thức, tình thế 
chênh vênh trên bờ vực phá sản, thì đội ngũ Hanosimex vẫn bám 
được vào một niềm tin, một sức mạnh tinh thần giá trị, để tồn tại, 
và tiếp bước đi trên con đường của mình. Họ đã không lùi bước, 
dừng bước cũng không!

doanh, nhất là từ năm 1990 hoạt động 
trong cơ chế thị trường, Hanosimex đã 
trải qua nhiều thử thách nghiệt ngã để 
trụ vững và phát triển. Tuy còn nhiều 
khó khăn, còn nhiều vấn đề bức bách 
cần giải quyết nhưng có thể cho rằng, 
Hanosimex là một đơn vị SXKD đạt 
hiệu quả kinh tế cao, doanh thu lợi 
nhuận năm sau cao hơn năm trước, 
luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân 
sách cho nhà nước, bảo đảm việc làm 

TỚI THÁCH THỨC KÉP CHƯA CÓ 
TIỀN LỆ

Giữa lúc đang phát triển rực rỡ, thì 
Hanosimex bước vào một thời kỳ mới 
với những thách thức tưởng chừng 
không vượt qua được. Chính ông 
Nguyễn Song Hải, TGĐ Hanosimex đã 
ví sự kiện này như một cuộc “Dời đô” 
của Tổng Công ty.

Bắt đầu từ Quý I/2011, thực hiện chủ 
trương di dời các cơ sở sản xuất gây ô 
nhiễm ra khỏi nội đô của Chính phủ, 
dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, 
Tập đoàn DMVN và UBND TP. Hà Nội, 
Hanosimex tiến hành đầu tư mới nhà 
xưởng, thiết bị, di dời điều chuyển 
máy móc thiết bị đến các khu sản 
xuất mới tại KCN Đồng Văn II (Duy 
Tiên, Hà Nam), Quế Võ (Bắc Ninh), 
Nam Đàn, Vinh (Nghệ An), Hồng Lĩnh 
(Hà Tĩnh). Đây là một nhiệm vụ nặng 

Bài: PVH



20 21DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

CHÀO MỪNG 35 NĂM THÀNH LẬP HANOSIMEXCHÀO MỪNG 35 NĂM THÀNH LẬP HANOSIMEX

nề, chưa có tiền lệ của ngành DMVN 
nói chung và Hanosimex nói riêng. 
Đặc biệt sự việc lại diễn ra trong bối 
cảnh khủng hoảng tài chính kinh tế 
toàn cầu với những diễn biến bất 
lợi của kinh tế thế giới như: khủng 
hoảng tài chính và chính trị, lạm phát 
tăng cao, giá cả các mặt hàng chiến 
lược như dầu mỏ, bông biến động 
thất thường. Khủng hoảng nợ công 
của một số nước Châu Âu tác động 
tiêu cực đến nhập khẩu dệt may tại 
các nước này. Tại thị trường Việt Nam, 
tỷ giá, giá vàng, lãi suất liên tục biến 
động theo chiều hướng tăng. Lạm 
phát tăng tới hai con số, gây áp lực 
lớn cho SXKD. Giá các chi phí đầu 
vào (điện, xăng dầu, giấy carton…) 
có xu hướng tăng liên tục. Đây thực 
sự là một thách thức kép lớn nhất 
của Hanosimex từ trước tới nay.

Bên cạnh đó, Hanosimex lại tiến hành 
di dời trong khi tiến độ thực hiện các 
dự án nhà xưởng mới chậm nên SX bị 
gián đoạn kéo dài, mất khách hàng ở 
cả ngành sợi, dệt, may. Đặc biệt việc 
thất thoát nguồn lực, nhất là nguồn 
lực chất lượng với những cán bộ kỹ 
thuật, công nhân có tay nghề cao, kinh 
nghiệm dày khiến cho hoạt động của 
Hanosimex càng bội phần trục trặc.

VƯƠN LÊN LẤY LẠI CÂN BẰNG 
ĐỂ PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH

Trước tình thế nguy biến đó, Tập đoàn 
DMVN với tư cách là đại diện phần vốn 
Nhà nước giữ cổ phần chi phối đã kịp 

thời có các quyết định quyết liệt khi 
đề cử các người đại diện vốn mới đủ 
năng lực để thay thế Hội đồng Quản 
trị cũ và cử ra Cơ quan điều hành mới 
của Tổng Công ty. Kiện toàn bộ máy 
quản lý nghiệp vụ, nâng cao vai trò 
người đại diện vốn nhà nước tại đơn 
vị, tái cấu trúc, tăng cường sự liên kết 
nội bộ hệ thống Hanosimex… 

Hanosimex phải căng mình để trang 
trải vốn, đầu tư dàn thiết bị mới cho 
các đơn vị đó, chia sẻ đơn hàng. 
Nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là 
con người. Cho dù trang thiết bị hiện 
đại đến đâu, đơn hàng có sẵn mà con 
người không chịu hoạt động, thì tất 
cả vẫn chỉ là con số 0. Những cuộc 
làm việc với nhân sự của các đơn vị 
này luôn là thách thức lớn lao nhất. 
Những kinh nghiệm cũ của họ, cộng 
với sức ỳ trước thay đổi, trở thành rào 
cản khó khăn cho chúng tôi. Đó là cả 
một quá trình vận động, chinh phục 
bền bỉ, đào tạo và huấn luyện tỉ mỉ, 
sát sao, áp dụng những biện pháp đủ 
mạnh, đưa phương pháp quản lý mới, 
để tạo nên sự lay chuyển, thay đổi tư 
duy mới của những con người cũ. Khi 
tư duy con người thay đổi, nhìn nhận 
rõ con đường cần đi, thì cả hệ thống 
con người, máy móc, thiết bị sẽ nhập 
thành một dòng chảy mạnh mẽ để 
vượt qua mọi khó khăn, thách thức. 

Chính trong quá trình tiếp nhận 
những đơn vị dệt may đang suy sụp, 
để đồng hành với họ trong con đường 
mới, thì đội ngũ cũng tiếp nhận được 

những bài học lớn lao nhất trong sự 
nghiệp làm người dệt may. Không có 
khó khăn nào lớn hơn rào cản lòng 
người, và khi đã được lòng người, 
được động lực chung, thì mọi thách 
thức khác trong công việc trở nên đơn 
giản hơn. Với sự tận tâm trong công 
việc, sức sáng tạo và sự vô tư không 
nghĩ cho bản thân mình, chỉ vì ngôi 
nhà chung Hanosimex, đội ngũ CBCNV 
đã tiến tới thành công một cách tự 
nhiên nhất. Nhờ sự quyết tâm của 
Ban Lãnh đạo, sự cố gắng của toàn 
thể người lao động, Hanosimex đã 
dần hình thành những cơ sở SXKD 
mới tại Hà Nam, Bắc Ninh, Nghệ 
An, Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ năm 2012, 
Hanosimex tiếp tục thực hiện đồng 
bộ các giải pháp quản trị tài chính, 
thị trường, quản trị nguồn nhân lực 
xuyên suốt từ Tổng Công ty đến các 
đơn vị thành viên nhằm củng cố, 
phát huy hiệu quả của từng đơn vị 
thành viên, tạo thành chuỗi cung 
ứng Sợi - Dệt - May để tiến tới tổ chức 
SXKD theo phương thức ODM.

Tới nay, với hơn 6.000 người lao động 
tay nghề cao tại 5 nhà máy trực thuộc 
và 7 công ty con, liên kết, Hanosimex 
đã kết nối thành công chuỗi hoàn tất 
Sợi - Dệt - Nhuộm - May, trong đó 
có cả dệt kim và dệt thoi, mỗi mùa 
Hanosimex phục vụ người tiêu dùng 
hàng trăm mẫu mã sản phẩm thời 
trang chất lượng, được người tiêu 
dùng trông chờ. Hanosimex thực sự 
là một mô hình mẫu cho các đơn vị 
dệt may phía Bắc.

NƠI TÌNH YÊU
KẾT THÀNH HẠNH PHÚC

T
rong suốt quá trình xây 
dựng và phát triển của 
mình, Hanosimex không 
chỉ là DN tạo dựng được 
công ăn việc làm cho NLĐ, 

từ đó thúc đẩy các chính sách an 
sinh, xã hội cho địa phương, mà còn 
là “ông mai – bà mối” mát tay, giúp 
nhiều câu chuyện đời thường được 
vẽ lên, tô điểm thêm cho bức tranh 
cuộc sống. 

Nhiều bạn trẻ đã gặp nhau tại mái 
nhà chung của Hanosimex, rồi nên 

duyên vợ chồng, sinh con đẻ cái, 
tạo thành những gia đình đầm ấm. 
Suốt 35 năm phát triển của mình, 
Hanosimex đã chứng kiến những 
“đại gia đình”, thế hệ đi trước rồi đến 
thế hệ đi sau tiếp tục gắn bó với 
nghề, với ngôi nhà Hanosimex. 

Sau khi di dời khỏi nội đô, Hanosimex 
hướng tới phát triển các Chi nhánh 
của mình tại Hà Nam và Nghệ An, và 
tại Chi nhánh Tổng Công ty CP Dệt 
May Hà Nội - Nhà máy May Nam Đàn 
(Nghệ An) cũng có một câu chuyện 

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của mình, Hanosimex 
không chỉ là DN tạo dựng được công ăn việc làm cho NLĐ, từ đó 
thúc đẩy các chính sách an sinh, xã hội cho địa phương, mà còn 
là “ông mai – bà mối” mát tay, giúp nhiều câu chuyện đời thường 
được vẽ lên, tô điểm thêm cho bức tranh cuộc sống.

cổ tích đời thường như thế. 

Sinh ra tại dải đất miền Trung nắng 
lửa, khí hậu khắc nghiệt đã khiến 
cho nhiều thanh niên trai tráng rời 
bỏ quê hương đi tìm mảnh đất mới 
để lập nghiệp. Người tìm cách xuất 
khẩu lao động, người lựa chọn xuôi 
về miền Nam để làm công nhân tại 
các KCN như Bình Dương, Biên Hòa. 
Nhưng với Nguyễn Thị Quyên, công 
nhân Tổ 3, Nhà máy May 2, Chi nhánh 
Nam Đàn, sau khi học hết cấp 3, 
phần vì hoàn cảnh không mấy khá 

Bài: QUANG NAM
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giả, phần vì muốn ở lại bám trụ quê 
hương, Quyên chọn đi làm phục vụ 
với mức lương ba cọc ba đồng. Làm 
được một thời gian, dù cách Nhà máy 
hơn 7km, nhưng khi nghe tin tuyển 
dụng, Quyên quyết định nghỉ công 
việc phục vụ, chuẩn bị hồ sơ để làm 
công nhân. Dù em biết làm công 
nhân sẽ có phần vất vả hơn, nhưng 
điều mong mỏi lớn nhất của Quyên 
không phải là chọn việc an nhàn, mà 
là tìm được một công việc ổn định, 
đủ để tích lũy và trang trải cuộc sống.
Vóc dảng mảnh khảnh, nhỏ nhắn, ít ai 
biết Quyên có một tinh thần và nghị 
lực rất lớn. Gắn bó chỉ hơn 1 năm 
với Hanoisimex Nam Đàn, Quyên đã 
vươn lên và trở thành công nhân xuất 
sắc nhất, có năng suất lao động đứng 
Top đầu của Tổ, cũng như của Nhà 
máy. Trung bình một ngày Quyên 
có thể hoàn thành từ 450 – 470 sản 
phẩm và có mức thu nhập khoảng 6 
triệu đồng/tháng - một con số mà ở 
nơi em sinh ra, có thể được coi là “thu 
nhập khủng”. 

Vào làm việc được nửa năm, cô gái 

chịu thương chịu khó được nhiều 
công nhân nam trong Nhà máy để 
ý tới. Dù chẳng có nhiều cơ hội để 
nói chuyện, nhưng tranh thủ giờ 
nghỉ trưa cũng nói với nhau được 
dăm ba câu chuyện về đời, về công 
việc, về dự định tương lai. Và Quyên 
đã quen người chồng của mình như 
thế. Chồng của Quyên là Nguyễn 
Kim Đồng, CN Tổ cắt – NM May 2. Có 
chút ngập ngừng xen lẫn thẹn thùng, 
Quyên kể rằng lúc hai vợ chồng quen 
nhau, những buổi hẹn hò là ngay sau 
bữa ăn trưa. Những rặng cây trong 
khuôn viên nhà máy, như một minh 
chứng cho tình yêu của đôi bạn trẻ. 
Rồi như tìm thấy được định mệnh 
của cuộc đời nhau, hai người nên vợ 
nên chồng vào đầu năm 2019. 

Chồng của Quyên vào làm việc trong 
nhà máy từ năm 2015, ngay từ khi 
Nhà máy mới đi vào hoạt động. Đồng 
nói, em quen được Quyên cũng là 
nhờ vào cái duyên, nhờ vào mái nhà 
chung Hanosimex Nam Đàn. Dù lúc 
đầu làm quen, hai người còn thẹn 
thùng, mắc cỡ. Niềm vui liên tiếp 

niềm vui, khi đám cưới vừa diễn ra 
không lâu, vợ chồng Quyên lại có tin 
vui: sắp đón thêm một thiên thần bé 
nhỏ. Đồng cười hạnh phúc, dù biết 
có con đầu lòng sẽ thêm một phần 
gánh nặng kinh tế, nhưng điều đó 
cũng giúp em nỗ lực hơn, phấn đấu 
hơn để hoàn thành xuất sắc công 
việc, có một khoản nhỏ tích lũy cho 
sau này.

Còn Quyên, em hạnh phúc vì sắp 
được thực hiện thiên chức người Mẹ, 
hạnh phúc vì gặp gỡ được tình yêu 
tại nơi làm việc. Ngày ngày vợ chồng 
đưa nhau đi làm, rồi chiều chiều lại 
đón nhau về. Nụ cười hạnh phúc 
hiện hữu ngay trên khuôn mặt, đôi 
mắt dù cả hai chẳng nói với nhau quá 
nhiều… Dự định của Quyên, sau khi 
qua thời kỳ thai nghén, em sẽ tích cực 
làm việc để tăng năng suất lao động, 
vì em biết sẽ cần đến một khoản tích 
lũy cho những ngày tháng sau này. 
Bên cạnh đó, Quyên bảo rằng em 
cũng vừa mới giới thiệu cho em gái 
vào làm việc tại Nhà máy, để chị em 
đỡ đần nhau, biết đâu em gái Quyên 
cũng sẽ tìm được hạnh phúc nơi mái 
nhà Hanosimex Nam Đàn. 

Hanosimex, chứng nhân của những 
câu chuyện tình đẹp, nơi bắt đầu tình 
yêu của biết bao nhiêu tổ ấm. Trong 
suốt chiều dài phát triển của mình, 
Hanosimex như một “bà mai mát tay”, 
tô điểm thêm cho cuộc sống những 
câu chuyện tình yêu thật đẹp đẽ 
trong đời thường…

NGƯỜI THẦY “NẶNG LÒNG” 
VỚI NGHIỆP CHỮ

MIỆT MÀI TRAU DỒI KIẾN THỨC

Sinh ra tại mảnh đất hiếu học Thành 
Đông (Phố Hiến), trải qua những năm 
tháng học hành thời niên thiếu với 
thành tích học tập luôn nằm ở Top 
đầu của trường, anh học trò Tạ Văn 
Cánh thi đỗ vào Đại học với chuyên 
ngành Chế tạo máy. Sau khi tốt 
nghiệp Đại học, như một mối duyên 
lành với nghề giáo, anh trở về quê và 
được nhận vào giảng dạy tại Trường 
THPT Thanh Miện (Hải Dương). Vài 
năm sau đó, với tấm bằng Cử nhân 
loại ưu, anh quyết định quay lại Hà 
Nội để làm giảng viên dạy môn Công 
nghệ thông tin cho một số trường 

Đại học, cũng như học thêm Tiếng 
Anh trong 3 năm và tìm cơ hội học 
các bậc học cao hơn. 

Năm 2001, sau những nỗ lực của 
mình, thầy Tạ Văn Cánh vinh dự là 1 
trong 50 người nhận được học bổng 
AOTS của Nhật Bản do Bộ Khoa học 
& Công nghệ tài trợ, có thời gian 
học trong 1 năm để đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao cho Khu 
công nghệ cao Hoà Lạc. Khăn gói 
sang Nhật Bản học 1 năm và về nước, 
năm 2002 thầy tiếp tục nhận được 
tin vui khi nhận được Học bổng ADS, 
chuyên ngành Khoa học máy tính 
(Computer Science) trong 4 năm 

tại Đại học Công nghệ Swinburne – 
Nơi đào tạo những Quán quân của 
Đường lên đỉnh Olympia.

4 năm tu nghiệp tại Úc, trở về Việt 
Nam, thầy được nhận vào vị trí 
Trưởng phòng Đào tạo của Đại học 
Nguyễn Trãi trong 2 năm. Cơ duyên 
đi du học chưa dừng lại ở đó, năm 
2008 một lần nữa xứ sở chuột túi 
lại chào đón khi thầy nhận được 
học bổng Thạc sĩ Quản trị kinh 
doanh theo diện Học bổng 322 
của Chính phủ. Sau đó thày tiếp tục 
học lên Tiến sĩ vào năm 2010 cũng 
tại trường Đại học La Trobe. Thày đã 
tranh thủ vừa học vừa “đứng lớp”, trở 

Thầy Tạ Văn Cánh – Phó Trưởng khoa Kinh tế, 
Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (HTU)

Bài: NAM CAO

Từng có khoảng thời gian rất 
dài tu nghiệp tại Nhật Bản và 
Úc, thầy Tạ Văn Cánh – Phó 
Trưởng khoa Kinh tế, Đại học 
Công nghiệp Dệt May Hà Nội 
(HTU) lại nặng lòng với nghiệp 
giảng dạy. 

Những tưởng, với “profile” 
đẹp như mơ, cộng thêm kinh 
nghiệm giảng dạy, quản lý tại 
nước ngoài, về Việt Nam thầy sẽ 
chọn một ngôi trường “hot” để 
giảng dạy. Nhưng dường như có 
cơ duyên nào đó, thầy đã “bén 
duyên” với ngôi trường HTU 
và trở thành một trong những 
giảng viên được sinh viên yêu 
mến bởi sự tận tâm của mình. 



24 25DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

CHÀO MỪNG  NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 -11CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 -11

HTU cũng như môi trường của HTU 
so với những ngôi trường thầy đã 
từng giảng dạy, thầy cười hiền cho 
biết: “HTU hiện nay có đội ngũ giảng 
viên nhiệt tình, năng nổ, hoạt bát… 
cũng như có môi trường làm việc rất 
mở, việc đó giúp cho những ý kiến, 
đề xuất của giảng viên luôn được 
lãnh đạo Nhà trường lắng nghe và 
có điều chỉnh phù hợp, tạo điều kiện 
cho giảng viên cống hiến trong công 
việc, lên lớp. Bên cạnh đó, sinh viên 
của HTU chủ yếu đến từ gia đình 
thuần nông, ngoan ngoãn, khiến cho 
tôi cảm thấy bản thân muốn giúp 
cho các em nhiều hơn để các em có 
thể tự đi lên thông qua việc truyền lại 
những kiến thức tôi đã học được”. 

Tuy nhiên thầy cũng cho rằng, bên 
cạnh những ưu điểm, ở bất cứ môi 
trường nào cũng có những điểm 
cần phải khắc phục. Thầy thẳng thắn 
nhận định, HTU hiện nay vẫn còn ít 
kinh nghiệm trong việc thu hút sinh 
viên, cũng như vị trí hơi xa trung tâm. 
Trong khi việc học Đại học có xu 
hướng không còn là con đường duy 
nhất được lựa chọn khi tốt nghiệp 
THPT, những hạn chế ấy cũng một 
phần khiến cho tên tuổi của HTU 
chưa thật sự được nhiều học sinh 
biết tới. 

Nhận ra điều đó, thầy cũng đã có 
những đề xuất với BGH Nhà trường 
để HTU thực sự là ngôi trường hàng 

đầu về đào tạo sinh viên cho ngành 
Dệt May. Thầy cho biết, bằng kinh 
nghiệm của mình, thày đã có những 
đề xuất với lãnh đạo trong việc chú 
trọng công tác truyền thông để mọi 
người biết tới, nhất là những người 
trong ngành Giáo dục và hệ thống 
sinh viên tiềm năng. Bên cạnh đó, 
thày cho rằng đội ngũ giảng viên trẻ 
của trường còn thiếu cọ xát, cần phải 
giao lưu nhiều hơn và mở rộng các 
mối quan hệ. Hàng năm, thày mong 
muốn lãnh đạo Nhà trường tạo điều 
kiện cho cán bộ, giảng viên được đi 
học tập, tập huấn nhằm giao lưu học 
hỏi, cũng như biết được năng lực, vị 
trí của mình như thế nào, từ đó cải 
thiện từng bước. Ngoài ra, trường cần 
có những chế độ mở cửa, để chiêu 
mộ giảng viên có trình độ cao, có 
năng lực về trường, nâng cao chất 
lượng dạy và học.

Nhận ra được tương lai của nghề 
trong những năm tới, thầy cho 
biết trong thời gian tới ảnh hưởng 
của cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4 sẽ có những tác động tới 
ngành DMVN, và điều cốt lõi chính 
là nguồn nhân lực chất lượng cao 
có qua đào tạo. Do đó, HTU có lẽ sẽ 
là “bến đỗ” để thầy có thể phát huy 
được thế mạnh của mình, cũng như 
“truyền lửa” cho các thế hệ sinh viên 
Đại học tiếp theo. 

Dù biết rằng, việc có được những lứa 

sinh viên thành công, ngoài việc có 
được đội ngũ giảng viên chất lượng, 
còn phụ thuộc rất nhiều vào chính 
mỗi sinh viên. Thầy thổ lộ: “Với sinh 
viên, trong quá trình học, để các em 
có thể hiểu bài giảng, việc đi thực tế 
là điều rất quan trọng. Bên cạnh đó, 
cũng cần phải kiên trì, nhẫn nại, với 
những môn học khó, có khi phải 
giảng nhiều lần cho tới khi sinh viên 
hiểu. Tôi lấy ví dụ như môn học Quản 
lý hệ thống thông tin. Tôi có yêu cầu 
sinh viên xây dựng phần mềm quản 
lý khách hàng để hiểu được nguyên 
lý của hệ thống… cho nên khi hoàn 
thành, các bạn cũng khá tự tin để có 
thể làm được việc ngay khi DN có 
yêu cầu.”

Nhưng với những gì mình đang có, 
thầy cũng có những trăn trở, suy nghĩ 
về nghề. Đó là phải làm sao để mỗi giờ 
lên lớp tạo được sự hứng khởi, tư duy 
cho sinh viên; phải làm sao để thay 
đổi bản thân, làm mới cách giảng dạy, 
cũng như đưa được kiến thức đến với 
sinh viên nhưng không phải theo lối 
mòn rập khuôn. Thầy cho rằng, kiến 
thức là vô tận, việc trau đồi, thu nạp 
kiến thức ngay khi ngồi trên ghế nhà 
trường là điều tiên quyết để giúp các 
SV có được thành công khi ra trường. 
Do đó, các em sinh viên cần trân quý 
những tháng ngày còn ngồi trên ghế 
nhà trường, để dung nạp thật kỹ kiến 
thức, làm hành trang vững chắc khi 
bước chân vào đời.

Thầy Tạ Văn Cánh  và các sinh viên của mình 

thành giảng viên tại Khoa Quản lý 
của trường.

Tưởng chừng như đó là điểm dừng 
chân cuối cùng của thầy trong con 
đường học hành cũng như lập 
nghiệp, bởi đã có rất nhiều người 
nhận được học bổng của các quốc 
gia phát triển sau khi hoàn thành 
khoá học sẽ ở lại làm việc và cống 
hiến cho nước bạn. Nhưng với thầy, 
gia đình và quê hương vẫn luôn thôi 
thúc thầy quay về, để làm việc cũng 
như chăm sóc gia đình. Thầy đã dành 
cả tuổi trẻ để đi học, nhưng chưa một 
lần có cơ hội để chăm sóc, báo hiếu 
gia đình. Chính vì suy nghĩ ấy, những 
trăn trở, những lằn ranh trong suy 
nghĩ khi ở lại hay quay về đã khiến 
thầy có những đêm mất ngủ, rồi tự 
hỏi lại lòng mình những cái được và 
mất. Cuối cùng, trái tim đã thắng lý trí 
khi thầy chọn gia đình, quê hương là 
nơi sẽ gắn bó với mình mãi mãi. 

Năm 2016 thầy trở về nước và quay lại 
Đại học Nguyễn Trãi làm việc, nhưng 
cũng chỉ gắn bó tầm hơn 6 tháng, 
bởi lẽ thầy nhận ra công việc không 

phù hợp với những gì mình đã được 
đào tạo, cũng như môi trường làm 
việc không có nhiều cơ hội để được 
làm công tác nghiên cứu. Trong suốt 
những năm tháng ở Úc, công việc 
chính của thầy là giảng dạy, vì thế 
việc trở thành người quản lý với chức 
vụ Trưởng phòng không phải là điều 
thầy mong muốn trong suốt chục 
năm tu nghiệp tại nước ngoài. Thầy 
chỉ mong được quay lại môi trường 
giáo dục để có thể truyền đạt lại kiến 
thức cho các thế hệ sinh viên.

Rời trường Đại học Nguyễn Trãi, thầy 
chuyển sang Đại học Thành Đông 
(Hải Dương) làm Trưởng phòng Đào 
tạo được gần 1 năm thì biết tin tuyển 
dụng của HTU với những người có 
bằng Tiến sỹ. Với “hồ sơ” khiến nhiều 
người ao ước, khi không chỉ có bằng 
Tiến sỹ, thầy còn có rất nhiều tấm 
bằng khác trong suốt những năm 
tháng tu nghiệp của mình. Từ bằng 
Chế tạo máy, Công nghệ thông tin 
cho đến Quản trị kinh doanh. Nên 
chẳng khó khăn mấy khi thầy được 
nhận vào trường và đảm nhiệm vị trí 
Phó Khoa Kinh tế. Bên cạnh đó, với 

kiến thức bao phủ nhiều lĩnh vực, 
ngành nghề, thầy còn được đồng 
nghiệp, sinh viên yêu quý đặt cho 
biệt danh: “Mr Biết Tuốt”.

Thầy thổ lộ, HTU là trường Đại học 
có tuổi đời còn tương đối trẻ, từ lãnh 
đạo cho tới cán bộ giảng viên. Chính 
vì điều đó, đã giúp thầy có thêm 
động lực để thay đổi suy nghĩ, thay 
đổi môi trường, trải nghiệm thêm 
những điều mới mẻ trong cuộc sống 
và trong công việc. 

YÊU LỚP, YÊU TRÒ

Với kinh nghiệm giảng dạy ở ngôi 
trường Đại học hàng đầu của Úc, thầy 
Cánh còn được sinh viên vô cùng yêu 
mến bởi sự tận tâm của mình. Mặc 
dù là Phó Trưởng khoa Kinh tế, nhưng 
thầy luôn năng nổ trong việc lên lớp, 
cũng như đào tạo và giúp đỡ các SV 
hoàn thành các đề tài khoa học. 

Hơn 1 năm gắn bó với HTU, thầy 
“yêu” công việc của mình từ lúc nào 
không biết. Trả lời câu hỏi của PV 
về lý do thầy quyết định gắn bó với 

Thầy Tạ Văn Cánh trong một tiết học trên lớp 
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Phạm Hùng Sơn – SV lớp ĐHQL1-K1 (HTU)

thức, kỹ năng, mà HTU đã mang đến 
cho em những người thầy, người cô 
tuyệt vời, tận tuỵ trong công việc. Chỉ 
còn ít thời gian nữa là em rời xa mái 
trường, xa bạn bè, thầy cô để bước 
vào ngưỡng cửa của cuộc đời. Nhưng, 
Mai Hương cho biết, những hành 
trang em được trang bị trong 4 năm 
Đại học, chính là chìa khoá cho những 
ước mơ của em trong tương lai.

Em thổ lộ: “Trải qua gần 4 năm học, 
điều bản thân em cảm nhận được đó 
chính là thầy cô tại HTU có chuyên 
môn rất tốt. Đặc biệt là luôn tận tâm, 
nhiệt huyết với nghề, gần gũi với 
sinh viên, từ thầy cô cố vấn học tập, 
cho đến thầy cô bộ môn. Đặc biệt là 
những thầy cô dạy môn thực hành, 
Công nghệ May, cắt may… điều đó 
khiến em cảm thấy rất cảm động. 
Trước khi đến với HTU, mọi người 
thường nói với em rằng, khi bước 
vào ngưỡng cửa Đại học, thường là 
thầy cô và sinh viên sẽ luôn có một 
khoảng cách, nhưng em lại không 
cảm thấy như vậy. Khi học lớp 12, 
em có tìm hiểu về trường để nộp 
nguyện vọng tuyển sinh, vô tình em 
đọc được những bình luận rất tích 
cực của các anh chị khoá trước về 
các thầy cô trong trường. Rõ ràng, 
HTU phải có môi trường như thế nào 
thì mới nhận được những tình cảm 
yêu mến của các anh chị khoá trước 
như thế. Điều đó đã giúp em có 
thêm động lực để có thể nộp hồ sơ 
vào trường, và 4 năm học Đại học đã 
cho thấy sự lựa chọn của em là đúng.”

Nói về kỷ niệm trong 4 năm học của 
mình, Mai Hương cho biết em có 
rất nhiều kỷ niệm với cô Dương Thị 
Hồng Lượng dạy môn Kỹ thuật May 
2. Với môn chuyên ngành có lượng 
bài vở tương đối “nặng”, em nói rằng, 
các bạn phải hoàn thành may sản 
phẩm áo jacket và quần âu. Dù rằng, 
để hoàn thành được một sản phẩm 
có độ phức tạp như áo jacket là điều 
tương đối khó với các em sinh viên, 
nhưng cô Lượng đã không nề hà, 
cẩn thận chỉ bảo cho đến khi các em 
có thể hoàn thiện được sản phẩm 
mà không một lời trách mắng khi 
có bạn học chậm hơn các bạn còn 
lại. Thậm chí, không những không 
có khoảng cách với sinh viên, cô 

còn tạo ra những tiếng cười, truyền 
cảm hứng cho các em sinh viên hoàn 
thành tốt môn học.

PHẠM HÙNG SƠN – SV LỚP 
ĐHQL1-K1 (HTU)

Với Hùng Sơn, chàng sinh viên năng 
nổ, hoạt bát, luôn là gương mặt xuất 
hiện trong các hoạt động của Đoàn 
Thanh niên – Hội Sinh viên của 
trường, Sơn cho biết, em may mắn 
hơn các bạn khác khi được nhiều 
thầy cô “nhớ mặt đặt tên”. Hăng hái 
tham gia các hoạt động ngoại khoá, 
văn nghệ, Hùng Sơn tự tin, dạn dĩ hơn 
nhiều bạn đồng trang lứa. Nhưng 
điều đó cũng giúp em có thêm có 
thêm kinh nghiệm, hành trang sau 
khi tốt nghiệp ra trường. 

Hùng Sơn cho rằng, chính việc được 
BGH, các thầy cô, Đoàn Thanh niên – 
Hội Sinh viên tạo điều kiện để tham 
gia các hoạt động khi vừa bước chân 
vào ngưỡng cửa Đại học đã giúp cho 
em và các bạn khác có thể hoà nhập 
ngay với môi trường mới, cũng như 
có thể xây dựng thêm kỹ năng mềm 
từ ngay trên giảng đường đại học. 

Em cho biết: “Qua 4 năm học tại 
HTU, em có rất nhiều kỷ niệm và trải 
nghiệm với các thầy, các cô, từ trong 
Khoa cho đến ngoài Khoa. Với những 
thầy cô trong Khoa Kinh tế nói riêng 
và toàn bộ thầy cô trong trường nói 
chung, em nhận thấy tất cả đều là 
những người nhiệt tình, tâm huyết 
với các sinh viên. Mỗi khi đến lớp, 
các thầy cô luôn chuẩn bị những bài 

Nhân ngày 20/11, trong lòng em, em luôn mong các thầy cô thật 
nhiều sức khoẻ. Đó chính là điều quan trọng nhất, bởi em luôn tâm 
niệm “có sức khoẻ là có tất cả”. Không chỉ giúp chúng em có thêm 
kiến thức, mà còn trở thành người những bạn chia sẻ với chúng em 
buồn vui trong cuộc sống.

”
“

NHỮNG NGƯỜI 
“DỆT” MƠ ƯỚC - “MAY” TƯƠNG LAI

S
inh thời, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh từng nói: “Có gì vẻ 
vang hơn là nghề đào tạo 
những thế hệ sau này tích 
cực góp phần xây dựng chủ 

nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản? 
Người thầy giáo tốt – thầy giáo xứng 
đáng là thầy giáo – là người vẻ vang 
nhất…, những người thầy giáo tốt 
là những anh hùng vô danh… Nếu 
không có thầy giáo dạy dỗ cho con 
em nhân dân, thì làm sao mà xây 
dựng CNXH được? Vì vậy nghề thầy 
giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang”, 
nhằm đề cao sứ mệnh của những 
người thầy, người cô đối với các thế 
hệ học trò. 

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 
20/11, bạn đọc hãy cùng Tạp chí Dệt 
May & Thời trang Việt Nam lắng nghe 
những tâm sự của sinh viên Trường 
Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội 
(HTU) & Trường Cao đẳng nghề Long 
Biên (LBC) chia sẻ về những người 
thầy, người cô đang ngày ngày lặng 
lẽ truyền lửa, tại 2 ngôi trường hàng 
đầu về đào tạo ngành Dệt May.

DƯƠNG MAI HƯƠNG – SV LỚP 
ĐHM1-K1(HTU)

Cô học trò nhút nhát ngày nào, giờ 
đang ở những ngày tháng cuối 
cùng của năm cuối Đại học -  khoá 
Đại học đầu tiên của HTU. Với Mai 
Hương 4 năm học gắn bó với HTU là 
những ngày tháng thật đẹp của tuổi 
trẻ. Không chỉ có thêm những kiến 

Dương Mai Hương – SV lớp ĐHM1-K1(HTU)

Nhân ngày Hiến chương các Nhà giáo Việt Nam, em xin gửi lời 
chúc tới toàn thể các các thầy, các cô, những giảng viên của 
Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội sẽ luôn hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao, thành công trong sự nghiệp và trở 
thành những người thầy cô vừa hồng vừa chuyên, đào tạo ra 
những thế hệ sinh viên ngày càng giỏi hơn nữa. Em cũng xin gửi 
lời cảm ơn tới các thầy, các cô đã dìu dắt chúng em trong suốt 
những năm học vừa qua. 

Bài: QUANG NAM

Tuổi trẻ của mỗi 
người, là những 
ngày tháng cắp 
sách đến trường, 
là những niềm vui, 
tiếng cười nơi giảng 
đường Đại học. 
Những người thầy, 
người cô… là những 
người đã truyền 
cảm hứng, mang 
đến tri thức cho 
sinh viên, chắp cánh 
cho các em những 
niềm tin và hi vọng, 
tiếp bước cho các 
em khi bước chân 
vào cuộc đời.

”

“
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tảng để giúp những NTK tương lai có 
thể xây dựng bản thân, cá tính và cái 
tôi cho riêng mình. Chính vì lẽ đó, mà 
ấn tượng với em sâu đậm nhất là cô 
giáo Nguyễn Thị Quỳnh Anh – một 
giảng viên mới của trường. Thuỳ cho 
biết, mặc dù cô mới vào trường công 
tác và giảng dạy, nhưng cô đã lan toả 
được cảm hứng về thời trang, cũng 
như chuyên môn vững vàng. Bên 
cạnh đó, cô còn có cách ứng xử hoà 
nhã, không chỉ riêng với đồng nghiệp 
mà còn với tất cả các bạn sinh viên. 
“Em tin rằng, cô sẽ là làn gió mới cho 
các bạn sinh viên về thời trang như 
chúng em.” Phương Thuỳ nhấn mạnh.

NGUYỄN CAO HIẾU – SV LỚP C44.
MA1 (LBC)

Trước ngày bước vào ngưỡng cửa 
của LBC, Hiếu đã từng có khoảng 
thời gian làm CN May tại một doanh 
nghiệp tư nhân gần nhà. Từ bước 
đệm ấy, Hiếu cho biết em yêu công 
việc May từ lúc nào không biết, dù 
rằng hầu hết CN May đều là nữ giới. 
Hiếu nói, khi các thầy, cô LBC về 
trường cấp 3 của mình đang học tư 
vấn, tuyển sinh… nói về những cơ 
hội nghề nghiệp trong tương lai, em 
đã chẳng ngần ngại và do dự, xin bố 
mẹ theo học tại LBC, dù ở quê em có 
rất nhiều người vẫn còn tư tưởng về 
trường “nghề”.

Năm thứ 2 gắn bó với LBC, từ một cậu 
bé còn non nớt, rụt rẻ, Hiếu đã trưởng 
thành rất nhiều, đã biết suy nghĩ và tự 
trang trải cho cuộc sống. Ngoài công 
việc học tại trường, em còn xin làm 
thêm tại một xưởng may gần trường, 
vừa để em có thể trau dồi tay nghề, 
vừa giúp em hiểu nắm bắt được được 
nhanh hôn các môn học về Công 
nghệm, kỹ thuật May. Hiếu bảo, hiện 
em đã có thể may thuần thục một số 
sản phẩm chưa đòi hỏi kỹ thuật khó, 
nhưng khi may công đoạn thì em đã có 
thể thành thục được tất cả quy trình.

Sự trưởng thành của em chính là nhờ 
vào sự kèm cặp, dạy dỗ của các thầy, 
các cô trong trường. Bên cạnh đó, 
các sinh viên của LBC như Hiếu còn 
được tạo điều kiện, cơ hội, thời gian 
học tập hợp lý để có thể đi làm thêm 
hay thực tập để rèn luyện chuyên 

môn. Điều đó không chỉ giúp Hiếu 
và các bạn có thêm hành trang khi ra 
trường, mà còn giúp các em có thêm 
bản lĩnh, sự tự tin khi bước vào đời.
Với Hiếu, có lẽ cô Nguyễn Thị Hoàn 
– Giáo viên chủ nhiệm năm Nhất là 
người đã dìu dắt em từ những ngày 
đầu vào trường. Từ một cậu bé thuần 
nông, cô đã giúp Hiếu và cả lớp có 
thêm động lực để theo học tại LBC, 
cũng như vượt qua được những rào 

cản của tư duy THPT và môi trường 
Cao đẳng. Năm thứ hai, cô nghỉ chế 
độ thai sản, nhưng với Hiếu, em chỉ 
mong ngày tháng trôi thật nhanh để 
cô lại đến lớp, đến trường, đồng hành 
cùng lớp C44.MA1 trong năm học cuối 
cùng. “Em mong BGH tạo điều kiện để 
cô Hoàn có thể tiếp tục làm GVCN lớp 
em vào năm cuối. Bởi em coi cô như 
một người mẹ thứ hai của cuộc đời 
mình vậy!” Hiếu nhấn mạnh.

Em cảm ơn các thầy, các cô tại mái trường LBC đã giúp chúng em 
có thể trưởng thành, giúp chúng em có thêm động lực để gắn bó 
với những năm tháng sinh viên. 3 năm không phải là dài, nhưng 
LBC đã xây dựng được cho chúng em những hành trang, kinh 
nghiệm… để ước mơ của chúng em bay cao, bay xa. Như slogan 
của trường: “Dreams Come True – Giấc mơ thành hiện thực”.

”
“

Nguyễn Cao Hiếu – SV lớp C44.MA1 (LBC)

học, bài giảng chu đáo, cũng như 
mở rộng, cập nhật kiến thức mới cho 
sinh viên. Trong giờ học, luôn tạo ra 
không khí sôi nổi cho các bạn thảo 
luận để đạt được kết quả trong học 
tập tốt nhất. Không những thế, các 
thầy cô còn luôn sâu sát với sinh 
viên trong từng tiết học, ngày cả khi 
ngoài giờ lên lớp, các thầy cô còn 
sẵn sàng trở thành những người bạn, 
lắng nghe những tâm tư, tình cảm, 
nguyện vọng của sinh viên.”

Trong 4 năm học, Hùng Sơn có 
không ít kỷ niệm, nhưng em ấn 
tượng nhất là cô Nguyễn Thị Ngân 
Hà – Giảng viên môn Kinh tế vi mô 
của Khoa Kinh tế. Sơn nói rằng, đã 
từng có tiết học em bị vướng mắc 
một số câu hỏi, khi mở lời với cô Hà, 
cô đã gọi điện trực tiếp cho Sơn và 
giảng lại trong vòng gần 1 tiếng. Kỷ 
niệm ấy khiến em có một ấn tượng 
mạnh mẽ, mà không phải ai cũng có 
thể giúp Sơn bật ra khỏi đầu ngay, 
chẳng chần chừ. Không chỉ coi sinh 
viên như những người bạn, người 
em… với mỗi thầy cô, sau mỗi giờ 
lên lớp là khoảng thời gian dành cho 
gia đình. Nhưng với cô Ngân Hà nói 
riêng, và nhiều thầy cô khác trong 
HTU nói chung, việc dành quỹ thời 
gian eo hẹp của mình cho các em, 
chính là những niềm vui nho nhỏ, dù 
chẳng nhận lại được những món quà 
vật chất, mà chỉ là tình yêu thương 
của các em, những lứa học trò ngày 
một trưởng thành trong suốt những 
tháng năm của Đại học. 

BÙI THỊ PHƯƠNG THUỲ - LỚP  
C43.TT (LBC)

Vóc dáng nhỏ nhắn, dáng người 
mảnh mai, ít ai biết rằng Phương 
Thuỳ là niềm tự hào không chỉ riêng 
của Khoa Thời trang, mà còn là niềm 
tự hào của Ngôi trường LBC. Cách 
đây ít tháng, Phương Thuỳ là sinh 
viên duy nhất của LBC, cũng là đại 
diện duy nhất của Việt Nam tham dự 
kỳ thi tay nghề dành cho sinh viên 
tại Moscow (Liên Bang Nga). Để có 
được thành tích ấy, một phần nhờ 
vào những nỗ lực không ngừng nghỉ 
của cô gái nhỏ bé, mà còn bởi sự dìu 
dắt của những người thầy, người cô 
tại ngôi trường LBC. 

Em từng nghĩ, có những bộ môn 
mình tưởng chừng như không thể 
làm được, thậm chí từng bỏ cuộc 
bởi độ khó của sản phẩm cần phải 
hoàn thiện. Nhưng nhờ vào môi 
trường “trường học trong doanh 
nghiệp”, Phương Thuỳ đã có những 
trải nghiệm, cọ sát cũng như học hỏi 
thực tế để trưởng thành và trở thành 
một trong những sinh viên xuất sắc 
nhất của LBC.

Thuỳ nói: “Em thấy chương trình đào 
tạo của LBC khá hợp lý, cũng như quỹ 
thời gian được phân chia khoa học 
theo từng lớp và từng Khoa, cũng 
như tuỳ vào đối tượng được đào tạo. 
Còn đối với các thầy cô, ngay từ khi 

em vào trường, các thầy cô cũng đã 
rất nhiệt tình với các bạn sinh viên. 
Bên cạnh đó, các thầy cô đều luôn 
nhiệt huyết với nghề, có tay nghề, 
kiến thức chuyên môn, tạo được sự 
hứng khởi trong các tiết học.”

Với ngành học có khá nhiều “đặc thù” 
như Thiết kế thời trang, Thuỳ chia 
sẻ rằng, sự “sáng tạo trong giới hạn” 
chính là chìa khoá thành công của 
mỗi bạn sinh viên. Sáng tạo trong 
giới hạn ở đây có nghĩa là tạo ra 
được những sản phẩm có tính ứng 
dụng cao vào cuộc sống. Bởi lẽ, với 
quan điểm của Thuỳ, việc sinh viên ra 
trường đáp ứng được các yêu cầu của 
nhà tuyển dụng, doanh nghiệp là nền 

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất 
tới toàn bộ cán bộ, giảng viên của Nhà trường đã tận tình, nhiệt 
huyết đối với không chỉ riêng em mà còn tới toàn bộ các thế hệ sinh 
viên của LBC. Kính chúc các thầy cô sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc 
và thành công.

”
“

Bùi Thị Phương Thuỳ - Lớp  C43.TT (LBC)
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N
gày 17/10, Trường Cao 
đẳng nghề Long Biên 
long trọng tổ chức lễ kỷ 
niệm 11 năm nâng cấp từ 
Trường CNKT may & Thời 

trang thành Trường Cao đẳng và chào 
mừng 89 năm ngày thành lập Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 
- 20/10/2019). Tham dự lễ kỷ niệm 
có thầy Nguyễn Việt Hà - Phó Hiệu 
trưởng Thường trực, cô Nguyễn Thị 
Phương Lan - Phó Hiệu trưởng, cùng 
đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên 
Nhà trường. 

Trải qua 61 năm hình thành và phát 
triển, 11 năm nâng cấp thành trường 
Cao đẳng, nhà trường đều lấy người 
học làm trung tâm. Học viên luôn 
được học tập, trau dồi những kiến 
thức, kỹ năng từ thực tiễn hoạt động 
sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp. Người học được thỏa sức 
đam mê trong môi trường học tập 
sáng tạo, thường xuyên được cập 
nhật những kiến thức về công nghệ, 
phương pháp quản lý hiện đại. Mục 
tiêu của Nhà trường “Sinh viên ra 
trường làm việc được ngay, không 
phải đào tạo lại” luôn là kim chỉ nam 
cho hoạt động đào tạo nghề nhằm 
đáp ứng tốt các yêu cầu, đòi hỏi ngày 
càng cao của doanh nghiệp. 

Ngoài việc Nhà trường đào tạo 
theo chương trình của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội và Tổng Cục 
dạy nghề, Ban Giám hiệu Nhà trường 
mạnh dạn đưa ra nhiều mô hình đào 
tạo theo mô-đun, phù hợp với yêu 
cầu của doanh nghiệp. LBC đã đào 
tạo nghề cho hàng chục ngàn sinh 
viên có chất lượng và có việc làm ổn 
định. Chất lượng đào tạo của Nhà 
trường đã được các doanh nghiệp tín 
nhiệm, đánh giá cao. Nhà trường đã 
cung cấp nguồn nhân lực có trình độ 
nghề nghiệp chuyên sâu, có kỹ năng 
thực hành tốt phục vụ cho các doanh 
nghiệp kinh tế trên cả nước. 

Nhân dịp Lễ kỷ niệm, Trường Cao 
đẳng nghề Long Biên đã tổ chức 
những nội dung thi hấp dẫn, sôi nổi 
như: văn nghệ, đá cầu, kéo co… được 
đông đảo sinh viên nhiệt tình tham 
gia. Thông qua hoạt động này, sinh 
viên không chỉ rèn luyện được sức 

khỏe, mà còn thể hiện được tinh thần 
đoàn kết giữa các lớp, thể hiện sức trẻ, 
trí tuệ, sự sáng tạo và cùng nhau để 
lại những kỷ niệm đẹp của thời sinh 
viên. Điểm nhấn của chương trình là 
bầu không khí vô cùng sôi động với 
vòng chung kết cuộc thi văn nghệ 
và kéo co. Các tập thể lớp với tinh 
thần đoàn kết, sáng tạo đã mang đến 
những tiết mục văn nghệ đặc sắc, 
những trận kéo co hấp dẫn, kịch tính. 

Kết quả của chuỗi các hoạt động, Ban 
tổ chức đã trao giải cho các tập thể, 
cá nhân có thành tích xuất sắc. Với 
những thành quả đã đạt được, Thầy 
và trò trường Cao đẳng nghề Long 
Biên đã và đang không ngừng nỗ lực 
góp phần nâng cao chất lượng lao 
động, tạo dựng tương lai cho thế hệ 
trẻ, xây dựng trường LBC trở thành 
điển hình trong công tác đào tạo tại 
Việt Nam.

Sinh viên Trường 
Cao đẳng nghề 
Long được học 
tập, trau dồi 
những kiến 
thức, kỹ năng từ 
thực tiễn hoạt 
động sản xuất 
kinh doanh của 
doanh nghiệp

KỶ NIỆM 11 NĂM NÂNG CẤP 
THÀNH CAO ĐẲNG NGHỀ

Nhân dịp Kỷ niệm 11 năm trường Cao đẳng nghề Long Biên (LBC) 
nâng cấp thành Cao đẳng nghề, 89 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 

20/10, Nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động thể thao, văn nghệ 
hấp dẫn. Giúp cho sinh viên có thêm sân chơi bổ ích, lý thú. Từ đó 

gắn kết giữa thầy và trò dưới mái nhà LBC. 
Bài: VŨ THỊ THOI
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CHỈ SỐ HIỆU QUẢ 
TRONG 
TIẾP THỊ 4.0Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG - TGĐ Vinatex

Chúng ta đều nhận biết tầm quan trọng 
của việc nhận diện thương hiệu là bước 
khởi đầu cho hành trình của khách hàng. 
Chúng ta thường thấy mọi hoạt động tiếp 
thị đều hướng tới việc có được nhận diện 
thương hiệu cao nhất (TOM – Top of mind). 

N
hưng thường chúng ta 
thiếu đánh giá, đo lường 
việc khách hàng chuyển 
từ nhận diện thương hiệu 
sang hành động mua hàng, 

nhất là chuyển sang ủng hộ thương 
hiệu, sẵn sàng giới thiệu với người khác. 
Hầu hết các doanh nghiệp có đầu tư rất 
lớn cho quá trình xây dựng nhận diện 
thương hiệu, xây dựng lợi thế ban đầu 
về mức độ phổ biến, nhưng lại thường 
để cho quá trình chuyển hoá từ nhận 
diện sang hành động mua hàng “phát 
triển tự nhiên” mà không có sự can 
thiệp chủ động.

Các nhà quản trị thương hiệu thường 
rất nỗ lực đánh giá mức độ phổ biến 
của thương hiệu qua hàng loạt các 
khảo sát ngẫu nhiên để biết được 
mức độ người tiêu dùng biết tới 
thương hiệu của mình. Và rất nhiều 
người trong số đó tin rằng TOM (top 
of mind) là dấu hiệu khẳng định thị 
phần của thương hiệu đó sẽ cao. 
Điều này chỉ đúng với các ngành 
hàng có sự gắn kết khách hàng thấp 
và vòng đời sản phẩm ngắn. Nhưng 
với các ngành hàng có sự gắn kết 
khách hàng cao và vòng đời dài hơn 
thì TOM chỉ là bước khởi đầu của 
hành trình – sản phẩm thời trang là 
sản phẩm thuộc nhóm này.

Ở góc độ dịch vụ, các doanh nghiệp 
thường quan tâm mức độ thoả 
mãn của khách hàng, nhất là mức 
độ trung thành của khách hàng với 
thương hiệu, mức độ sẵn sàng giới 
thiệu thương hiệu với các người tiêu 
dùng khác. Ở các doanh nghiệp tốt, 
quan điểm customer satisfaction is 
worthless, “customer loyalty is priceless” 
(khách hàng thoả mãn là không có 
giá trị, khách hàng trung thành mới 
là vô giá) là một bước tiến quan trọng 
trong tư duy tiếp thị. Tuy nhiên cả 
đo lường nhận diện thương hiệu và 
đo lường mức độ ủng hộ thương 
hiệu đều là các đo lường kết quả, nó 

không theo dõi cả quá trình. Và vì thế 
khi doanh số hoặc thị phần sụt giảm 
nó không chỉ ra được nguyên nhân, 
và vì thế cũng không có được các can 
thiệp tiếp thị kịp thời.

Hơn nữa, khá phổ biến việc các nhà 
quản trị thương hiệu và các nhà quản 
trị dịch vụ không thảo luận với nhau 
khi thực hiện các đo lường của mình, 
không nhận biết được tương quan 
giữa nhận diện thương hiệu và ủng 
hộ thương hiệu. Phần lớn chúng ta đã 
bỏ lỡ những hiểu biết để chuyển từ 
những người nhận biết thương hiệu 
của mình thành khách hàng, thậm chí 
khách hàng ủng hộ thương hiệu, sẵn 
sàng giới thiệu với người khác.

GIỚI THIỆU CHỈ SỐ PAR VÀ BAR

Hai chỉ số đề nghị theo dõi là PAR 
(purchase action ration) – tỷ lệ hành 
vi mua hàng và BAR (brand 
advocacy ration) – tỷ lệ ủng hộ 
thương hiệu. Trong đó PAR là chỉ số 
đo lường tỷ lệ những người có hành 
động mua hàng trên tổng số người 
nhận diện thương hiệu. BAR đo 
lường tỷ lệ giữa những người ủng 
hộ thương hiệu trên tổng số người 
nhận diện thương hiệu.

Một ví dụ đơn giản để hiểu rõ hơn 
trong đánh giá sức mạnh thật sự 
của thương hiệu thông qua các tỷ 
lệ nhận diện thương hiệu và PAR, 
BAR. Giả sử một thương hiệu thực 
hiện khảo sát ngẫu nhiên 100 người 
tiêu dùng, trong đó có 90 người 
biết về thương hiệu đó, tỷ lệ nhận 
diện thương hiệu là 90%. Trong số 
90 người này có 18 người có hành 
vi mua hàng – tỷ lệ PAR là 18/90 = 
20%. Trong số 18 người mua hàng có 
9 người sẵn sàng giới thiệu thương 
hiệu cho người khác tỷ lệ BAR là 9/90 
= 10%. Nếu chỉ nhìn trên kết quả về 
nhận diện thương hiệu thì đây là một 
thương hiệu hết sức thành công vì 

có đến 90% người tiêu dùng biết 
về nó, nhưng đi sâu vào phân tích 
PAR mới thấy họ đã thất bại trong 
80% những người nhận biết thương 
hiệu không mong muốn chuyển đổi 
thành khách hàng, và thất bại trong 
90% những người đó trở thành người 
ủng hộ thương hiệu. Rõ ràng với tỷ 
lệ PAR và BAR này thì thương hiệu đó 
khó có thể có sức sống dài hạn nếu 
không kịp thời có các nỗ lực tiếp thị. 
Như vậy có thể thấy PAR và BAR là hai 
chỉ số đo lường tốt hơn cho 1 thương 
hiệu và thể hiện chính xác hơn ROMI 
– return on marketing investment 
(đo lường hiệu suất tiếp thị).

Nếu như trước kia, hoạt động marketing 
thường được gói gọn trong 4P 
(product – sản phẩm, price – giá, 
place – kênh phân phối và promotion – 
chiêu thị) thì trong thời đại số có thể 
khái quát hành trình của khách hàng 
là 5A – aware (nhận biết), appeal (thu 
hút), ask (tìm hiểu), act (hành động), 
và advocate (ủng hộ). Chính sự điều 
chỉnh qua mô hình 5A này mà các 
công cụ đo lường cũng cần bám 
theo nó để đánh giá đúng hành trình 
của khách hàng với thương hiệu, 
công cụ PAR và BAR đáp ứng yêu cầu 
đánh giá 1 chữ A cuối trong 5A.

PHÂN TÍCH PAR VÀ BAR

Phân tích các chỉ tiêu PAR và BAR cũng 
tương tự như phân tích chỉ tiêu ROE 
trong tài chính. Chúng ta biết rằng 
ROE (lợi nhuận trên vốn) cao có thể 
đến từ 3 nguyên nhân: biên lợi nhuận 
tốt, tỷ lệ sử dụng tài sản cao, hoặc đòn 
bẩy tài chính, trong đó nếu ROE cao 
đến từ 2 nguyên nhân đầu thì rất tốt 
nhưng nếu đến từ nguyên nhân thứ 3 
thì cần có sự rà soát và phân tích rủi ro 
của khoản vay. Trong lĩnh vực thương 
hiệu, phân tích kỹ PAR và BAR cũng 
cho ta những kết luận sâu như vậy. 
Chúng ta thấy chỉ số PAR chính là thị 
phần/nhận biết thương hiệu vì như 

PA  = =
số lượng người mua

Hình 1: Công thức tính chỉ tiêu PA

số lượng người mua

số người nhận biếtsố người nhận biết thương hiệu

toàn thị trường

toàn thị trườngNguồn ảnh: sleverageedu.com
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vậy là nếu PAR là 50% hay 0.5 có nghĩa 
là cứ 1 đơn vị chi phí đầu tư cho nhận 
biết thương hiệu có thể tạo ra thêm 
0.5% thị phần. Đây chính là cơ sở bước 
đầu của việc hoạch định chi phí mà có 
thể đo lường được giá trị thu hồi.

Quá trình quản lý hành trình của 
khách hàng cần tiến hành đo lường 
mức độ qua từng bước của chu trình 
5A, từ nhận biết sang thu hút, là 
bao nhiêu % - nếu thấp có nghĩa là 
thương hiệu chưa có sức thu hút có 
thể do hoạt động truyền thông kém 
hoặc định vị thương hiệu chưa tốt. 
Từ thu hút sang tìm hiểu nếu thấp có 
nghĩa là thương hiệu ít tạo nét mới 
để khơi gợi tò mò của khách hàng 
hoặc chưa tạo được diễn đàn cho 
thảo luận. Tuy nhiên cũng không nên 
có quá nhiều câu hỏi bởi vậy nghĩa 
là thương hiệu không rõ ràng. Tỷ lệ 
chuyển đổi thấp giữa tìm hiểu sang 
hành động mua có nghĩa là mức độ 
cam kết với sản phẩm thấp, có thể do 
các nguyên nhân từ hỗn hợp 4P (sản 
phẩm, giá cả, kênh phân phối, chiêu 
thị). Cuối cùng là từ hành động sang 
ủng hộ thương hiệu thấp, nghĩa là 
quan hệ giữa thương hiệu với khách 
hàng thấp, sau trải nghiệm khách 

cao nhanh năng lực doanh nghiệp 
mà không cần thêm vốn chủ sở 
hữu, đồng thời cải thiện chỉ số ROI 
(tỉ suất hoàn vốn). Tuy nhiên trong 
khó khăn hoặc khi vốn vay quá 
lớn lại có thể tạo ra áp lực lớn về 
tài chính. Trong thời đại số, thảo 
luận giữa các khách hàng có thể 
coi tương đương với nợ; trong khi 
các hoạt động truyền thông, quảng 
cáo hoặc ảnh hưởng từ bên ngoài 
tương đương với vốn chủ sở hữu. 
Thảo luận của khách hàng cung 
cấp đòn bẩy cho doanh nghiệp, 
tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều rủi 
ro như nợ trong tài chính, do các 
thảo luận của khách hàng là hết 
sức tự do, có thể thuận lợi nhưng 
cũng thể tạo ra như khó khăn lớn 
cho thương hiệu sau các cuộc thảo 
luận mất kiểm soát. Chính vì vậy, 
cải thiện thương hiệu không thể 
chỉ dựa vào các cuộc thảo luận của 
khách hàng (vay nợ) mà còn phải 
được bổ sung bằng các hỗn hợp 
tiếp thị như quảng cáo, khuyến 
mại…(từ vốn chủ sở hữu) để tạo 
cân bằng trong các hoạt động tiếp 
thị (tương tự như cân bằng giữa 
vốn chủ và vốn vay trong tài chính). 
Do đó, người làm tiếp thị cần có 

mình cần nỗ lực ở đâu, thực hiện các 
nội dung tiếp thị gì để giúp tỷ lệ BAR, 
PAR gần đến 1 nhất.

TẠI SAO CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ỨNG 
DỤNG MARKETING ĐIỆN TỬ CÓ 
KHẢ NĂNG CẢI THIỆN PAR, BAR 
HIỆU QUẢ HƠN?

Một cách để có thêm người trung 
thành ủng hộ thương hiệu (nâng cao 

hàng không thấy tự tin hoặc thoả 
mãn để giới thiệu với người khác.

Tích số các bước của quá trình 5A chính 
là cho ra hệ số BAR, bất cứ một khâu 
nào thấp cũng là điểm thắt cổ chai làm 
giảm hiệu quả cuối cùng của thương 
hiệu. Việc xác định đúng điểm thắt nút 
cổ chai giúp người làm tiếp thị biết rõ 

hệ số BAR) là nâng cao mức độ nhận 
biết (thừa số đầu tiên trong công 
thức tính BAR), nhưng như vậy thì 
doanh nghiệp cần dành 1 ngân sách 
lớn cho truyền thông, đồng thời có 
sự tranh giành kênh truyền thông với 
nhiều đối thủ cạnh tranh. Vậy người 
làm tiếp thị cần làm gì để tăng nhận 
biết mà không làm tăng quá lớn chi 

quả với chi phí tiết kiệm mà trước 
đây khó có cơ hội tổ chức hoặc với 
chi phí rất cao. 

Chúng ta nên xem các thảo luận giữa 
các khách hàng như một đòn bẩy, 
tương tự như vay nợ là đòn bẩy trong 
tài chính. Trong điều kiện thuận lợi 
đòn bẩy tài chính có thể giúp nâng 

BAR                           =

Sự trung thành    =    Thu hút          X       Tò mò         X        Cam kết      X       Mức độ quan hệ

X X X
Thu hút

Tái định 
vị truyền 
thông tiếp 
thị

Tiếp thị 
cộng đồng

Tiếp thị nội 
dung

Quản lý kênh

Quản lý đội 
ngũ bán hàng

Chương trình 
KH trung thành

Dịch vụ chăm 
sóc KH

Tìm hiểu Hành động Ủng hộ

Nhận biết Thu hút Tìm hiểu Hành động

một bộ các giải pháp để cải thiện 
từng thừa số trong công thức BAR, 
mà cơ bản theo các bước sau:

• Tăng cường mức độ thu hút của 
thương hiệu:

Một trong các phương thức tạo sức 
thu hút thương hiệu trong thời đại 
số và bảo vệ môi trường là tích cực 
sử dụng các hình ảnh thương hiệu 
nhân cách hoá, tận dụng các KOL 
(Key opinion leader - người có tầm 
ảnh hưởng), sản xuất xanh, giá trị xã 
hội và nhân văn…

• Tối ưu hoá sự tò mò:

Nhà tâm lý học Piaget đã tìm ra quan 
hệ giữa sự ngạc nhiên và tò mò, do 
vậy khách hàng sẽ bị kích thích, tò 
mò lớn nhất nếu họ cảm thấy có 
sự khác biệt với những gì họ đã 
trải qua. Trong ngành tiếp thị, sự tò 
mò đến từ những thông tin khách 
hàng được cung cấp nhưng không 
quá nhiều. Một chuỗi các hoạt động 
sáng tạo trong thông tin tiếp thị có 
thể nâng cao được tỷ lệ tò mò của 
khách hàng, dẫn dắt họ vào quá 
trình tìm hiểu thương hiệu.

• Tăng cường mức độ cam kết:

Thu hút và thuyết phục khách hàng là 
hai bước quan trọng tạo ra các khách 
hàng trung thành với thương hiệu 
trong dài hạn. Nhưng cốt lõi lại là phải 
đưa đến được quyết định mua hàng 
chứ không phải chỉ xem hay theo dõi 
để biết. Điều này cần giải quyết bằng 
cách nâng cao mức độ cam kết của 
khách hàng thông qua các mô hình 
tiếp thị đa kênh mà chỉ trong môi 
trường internet mới có điều kiện triển 
khai. Mô hình này có thể bao gồm các 
trải nghiệm xuyên suốt khi mua hàng 
dù tại cửa hàng hay qua website, qua 
ứng dụng di động… Mấu chốt của 
mô hình là bao vây khách hàng với 
nhiều lựa chọn, nhiều điểm tiếp xúc 
đa dạng, không chỉ qua cửa hàng.

• Tăng cường mức độ quan hệ:

Người làm tiếp thị cần xác định một 
khách hàng mới chốt đơn hàng là 
bắt đầu một mối quan hệ cần nuôi 
dưỡng, và đây là nhóm mục tiêu 
nâng cấp lên mức cuối của chu trình 
5A, đó là trở nên trung thành với 
thương hiệu. Nền tảng internet giúp 
cho người làm tiếp thị có thể theo 
dõi, quản lý, tiếp tục tiếp xúc với 
khách hàng, nhận phản hồi và đánh 
giá cảm xúc của khách hàng sau trải 
nghiệm. Từ sự thoả mãn với cả quá 
trình trải nghiệm thương hiệu qua 
4A (aware, appeal, ask, act) đầu tiên sẽ 
tạo dựng lên chữ A thứ 5 (advocate) 
của khách hàng.

Tóm lại, trong kỷ nguyên số, nhiều 
công dụng mới có thể khai thác để 
làm tăng cường hiệu quả của hoạt 
động tiếp thị, đa dạng hoá kênh 
phân phối sản phẩm, giúp hình 
thành và quản lý hiệu quả tập khách 
hàng, duy trì nỗ lực có định hướng 
vào việc nâng cấp khách hàng thành 
khách hàng trung thành. Kỷ nguyên 
số cũng tạo ra 1 chu trình trải nghiệm 
mới với nhiều tương tác khách hàng 
– nhà sản xuất, khách hàng – khách 
hàng có nhiều khác biệt so với hỗn 
hợp 4P-3C kinh điển. Việc áp dụng, 
theo dõi, đánh giá và có hoạt động 
phù hợp theo chu trình 5A là những 
điểm mới cần quan tâm triển khai tại 
doanh nghiệp.

phí tiếp thị? Lợi ích lớn nhất của khả 
năng kết nối trong hành trình khách 
hàng là gia tăng nhận biết thương 
hiệu bằng cách tạo ra các nền tảng 
thảo luận giữa các khách hàng. 
Khách hàng nào chưa biết về thương 
hiệu có thể gia tăng hiểu biết thông 
qua việc theo dõi các cuộc thảo luận 
giữa các khách hàng, nền tảng số và 
internet với các mạng xã hội có khả 
năng tạo ra các thảo luận đó rất hiệu 

Nguồn ảnh: typeform.com

Nguồn ảnh: callcentrehelper.com

Hình 2: Công thức & các nỗ lực tiếp thị để cải thiện BAR
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Bộ luật Lao động ban hành là để phục vụ doanh 
nghiệp nhưng hiện các nội dung đưa vào trong 
Luật rất cứng nhắc, không để doanh nghiệp tự 
thỏa thuận theo cơ chế thị trường. Việc xây dựng 
luật cần phải có sự thay đổi và lắng nghe ý kiến của 
các nhà khoa học, những nhà nghiên cứu độc lập.

Ứng dụng thành quả của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4 trở thành điều kiện bắt buộc đối 
với các DN muốn có chỗ đứng vững chắc trên 
thị trường, tuy nhiên nguồn vốn để đầu tư ứng 
dụng không hề nhỏ. Chỉ những DN may có tổng 
vốn trên 50 tỷ đồng, DN sợi có tổng vốn trên 100 
tỷ đồng mới có khả năng đầu tư ứng dụng công 
nghệ mới, nhưng số DN này chỉ chiếm khoảng 
15% trong tổng số các DN dệt may trong nước. 
Ngoài ra, việc thiếu kiến thức về công nghệ cao, 
thiếu nhân lực được đào tạo và chính sách hỗ trợ 
của nhà nước chưa đồng bộ, thiếu tính đột phá 
cũng là những rào cản không nhỏ cho dệt may 
Việt Nam tiếp cận thành quả cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4.

Ông Trương Văn Cẩm
Phó Chủ tịch thường trực 
Hiệp hội Dệt May Việt Nam:

TS. Hoàng Xuân Hiệp 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Công nghiệp Dệt May Hà Nội:

Bà Nguyễn Thị Lan Hương
Nguyên Viện trưởng 
Viện Khoa học Lao động Xã hội:

Ông Nguyễn Xuân Dương 
Chủ tịch HĐQT
TCT May Hưng Yên - CTCP:

Dự thảo luật đang điều chỉnh 
khoảng 45% lao động đang 
làm công ăn lương cho giới 
chủ

Dự thảo luật đang điều chỉnh 
khoảng 45% lao động đang làm 
công ăn lương cho giới chủ, còn 
khoảng 55% người lao động không 
được điều chỉnh bởi dự thảo này. Với 
đặc điểm này thì khối doanh nghiệp 
càng chịu gánh nặng lớn từ thời giờ 
làm thêm mà đây là đặc điểm của 
sản xuất chứ không phải đặc điểm 
của người lao động.

Dự thảo Luật lại đưa ra những 
quy định làm dây trói chân 
doanh nghiệp lại

Tổng Công ty May Hưng Yên hiện có 
16 doanh nghiệp, nhưng từ tháng 10 
nhiều đơn hàng đã không giữ được 
do chi phí lao động tăng cao. Nếu 
trước đây gia công được khoảng 2 
triệu USD/giờ chỉ còn khoảng 1,5 
triệu USD/tháng. Trong số 16 công ty 
của chúng tôi chỉ có 8 công ty làm 
ăn có lãi. Trong bối cảnh như vậy, giữ 
được việc cho lao động đã là quá tốt. 
Hiện, dự thảo Luật lại đưa ra những 
quy định làm dây trói chân doanh 
nghiệp lại.

Ông Nguyễn Đức Thành
Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
Kinh tế và Chính sách:

Nguy cơ bị Mỹ đưa vào danh sách thao 
túng tiền tệ trong tương lai gần là rất lớn

Việc Việt Nam trở thành một trong 7 đối tác xuất khẩu 
nhiều nhất sang Mỹ trong quý 3, lượng dự trữ ngoại 
hối ngày càng gia tăng tới hơn 71 tỷ USD đã đưa Việt 
Nam tới gần cáo buộc thao túng tiền tệ của Mỹ. Nguy 
cơ bị Mỹ đưa vào danh sách thao túng tiền tệ trong 
tương lai gần là rất lớn. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước 
cần cẩn trọng trong việc điều hành chính sách tiền tệ, 
linh hoạt và khách quan.

Ông Bùi Sỹ Lợi
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban các 
vấn đề xã hội của Quốc hội: TS. Nguyễn Đình Cung

Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản 
lý kinh tế Trung ương:

Ông Vũ Tiến Lộc 
Chủ tịch Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam:

Tiền lương tăng nhanh 
hơn tốc độ tăng năng 
suất lao động thì câu 
chuyện này phải tính 
toán

Quan điểm cá nhân của tôi là 
ủng hộ làm thêm 100 giờ cho 5 
ngành. Một đất nước mà năng 
suất lao động chưa cao, tiền 
lương tăng nhanh hơn tốc độ 
tăng năng suất lao động thì 
câu chuyện này phải tính toán. 
Lần sửa đổi này cũng đặt ra vấn 
đề phải tạo ra một bộ luật thúc 
đẩy tăng năng suất lao động.

Phải sửa tận gốc mọi vấn đề, phải cắt bỏ 
toàn bộ những rào cản, những điều kiện 
kinh doanh đang hàng ngày, hàng giờ 
trói chân doanh nghiệp
 
Doanh nghiệp gặp khó do những rào cản đến từ 
bên trong. Doanh nghiệp đang bị trói ở chỗ không 
tiếp cận được cơ hội kinh doanh, khó tiếp cận 
nguồn lực. Thêm vào đó, nguyên nhân quan trọng 
nữa là do pháp luật Việt Nam đang thiếu ổn định 
nên ta có ở mức độ nào đó quyền tự do kinh doanh 
nhưng an toàn trong hoạt động kinh doanh chưa 
được cải thiện. Cụ thể hơn về vấn đề sửa đổi chính 
sách, pháp luật để có thể đáp ứng với yêu cầu của 
hội nhập. Lâu nay chúng ta chỉ tập trung vào sửa 
ngọn, nên về căn bản không giải quyết được vấn 
đề. Do đó, hôm nay, nếu phải sửa, chúng ta phải sửa 
tận gốc mọi vấn đề, phải cắt bỏ toàn bộ những rào 
cản, những điều kiện kinh doanh đang hàng ngày, 
hàng giờ trói chân doanh nghiệp.

Tư duy làm Luật phải đảm bảo tôn trọng 
quyền có việc làm và làm thêm của 
người lao động

Người lao động cũng muốn tăng giờ làm thêm và 
sẵn sàng làm thêm. Nhưng nếu theo quy định tại 
Dự thảo luật như hiện nay thì doanh nghiệp Việt sẽ 
đối mặt vi phạm quy định dẫn đến các đối tác huỷ 
hợp đồng. Vì vậy, tư duy làm Luật phải đảm bảo tôn 
trọng quyền có việc làm và làm thêm của người 
lao động, tôn trọng quyền tự do kinh doanh của 
doanh nghiệp, tôn trọng sự thoả thuận tự nguyện 
của lao động và người sử dụng lao động trong thị 
trường lao động.

Ý KIẾN
CHUYÊN GIA
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trạng khan hiếm đơn hàng, thậm 
chí là xảy ra ở các những DN lớn. Tuy 
nhiên, các DN sẽ phải tìm đủ cách để 
có thể có đủ đơn hàng cho sản xuất, 
thậm chí là nhận những đơn hàng 
nhỏ, hay chấp nhận lãi thấp, hoặc bị 
“ép giá” với những đơn hàng lớn. 

Phải chăng năng lực cạnh tranh 
của chúng ta đang rất “yếu”, một 
trong những nguyên nhân chính 
là do chưa xây dựng được chuỗi 
cung ứng nguyên phụ liệu (NPL)?

Những năm qua, Hội và cộng đồng 
các DN trong ngành cũng đã có rất 
nhiều đề xuất nhằm phát triển ngành 
Dệt May trong nước. Để làm được việc 
đó cần có nguồn cung ứng nguyên 
phụ liệu để tạo ra những chuỗi cung 
ứng trong ngành. Tuy nhiên, có lẽ 
Nhà nước muốn phát triển một số 
ngành khác áp dụng công nghệ cao, 
hiện đại hơn nên những việc cần làm 
để chuẩn bị cho Ngành hội nhập còn 
chưa được nhiều như kỳ vọng. Mặc 
dù cũng đã có chủ trương, chính 
sách phát triển công nghiệp phụ trợ 
nhưng khi thực hiện còn chưa quyết 
liệt, triệt để. Có lẽ vì thế mà trong 
những năm qua, tốc độ phát triển 
chuỗi cung ứng NPL của Ngành còn 
tương đối chậm, gia công là chính và 

phụ thuộc khá nhiều vào nước ngoài. 
Tôi cho rằng, NPL nội địa do DN Việt 
Nam sản xuất được còn thấp hơn 
nhiều số liệu công bố do chủ yếu NPL 
tại Việt Nam được DN FDI sản xuất.

Trong tình thế Ngành đang thiếu 
NPL, cần phải tính toán làm sao để 
nâng tỷ lệ CMT lên FOB, tăng giá trị 
lợi nhuận cho DN. Với May Sài Gòn 3, 
hàng năm chúng tôi làm quần jeans, 
doanh thu khoảng gần 3.000 tỷ, NPL 
chủ yếu nhập từ bên ngoài, nhưng 
với việc làm theo các đơn hàng FOB, 
chúng tôi cũng đã có lời khoảng vài 
trăm tỷ, cũng đỡ hơn làm CMT rất 
nhiều. Nếu như có NPL phục vụ cho 
ngành May xuất khẩu, tôi tin chắc 
rằng ngành May sẽ phát triển hơn 
nữa. Tức là, các DN có thể tự thiết kế 
mẫu mã, chào hàng với các buyer, 
trực tiếp tham gia thị trường, giá trị 
sẽ còn cao hơn rất nhiều so với thời 
điểm hiện tại.

Trước những Hiệp định TMTD thế 
hệ mới, sẽ được kỳ vọng là “đòn 
bẩy” để cho DN phát triển. Tuy 
nhiên, với tình hình cung ứng NPL 
như hiện nay, liệu rằng Nhà nước 
và các cơ quan quản lý sẽ làm thế 
nào để tháo gỡ những khó khăn 
cho DN?

Trước đây, khi Hiệp định TPP còn có 
Mỹ, thị trường xuất khẩu của chúng 
ta còn có nhiều kỳ vọng. Còn đối với 
CPTPP, Mỹ đã không còn nữa, còn một 
số thị trường trong khối, cũng chỉ có 
Canada và Úc là hai thị trường tiềm 
năng, nhưng tỷ lệ không đáng kể. Đối 
với Nhật Bản, hiện chúng ta đã có Hiệp 
định song phương giữa ASEAN – Nhật 
Bản, nên đây là quốc gia đứng thứ 3 
trong số các nước XK mặt hàng dệt 
may của Việt Nam. Nếu tính tăng mấy 
chục % tăng trưởng ở các quốc gia 
trong khối CPTPP, cũng không đáng 
kể bằng 10% tăng trưởng của Mỹ. Bởi 
tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ hàng năm 
của chúng ta là rất lớn, chiếm trên 
40% kim ngạch XK của Việt Nam.

Tôi cho rằng, làm may mặc ngày 
càng khó khăn. Trong khi giá các đơn 
hàng không lên, nhưng đời sống của 
CN – NLĐ ngày càng đòi hỏi cao lên 
theo từng năm (chi phí lương, bảo 
hiểm…). Nếu như nước ta mà có 
những biện pháp để thúc đẩy phát 
triển chuỗi cung ứng NPL của ngành, 
thì chắc chắn các DN trong ngành 
May sẽ đỡ được phần nào khó khăn 
so với hiện nay. 

Tuy nhiên nhiều địa phương lại từ 
chối các dự án lớn về dệt may trong 

Theo ông Phạm Xuân Hồng – Chủ tịch 
Hội Dệt May Thêu Đan TP. Hồ Chí Minh, 
cộng đồng doanh nghiệp (DN) dệt may 
luôn hiểu rõ “giá trị” của DN không 
phải nằm ở máy móc mà là ở người lao 
động (NLĐ). Cho nên, các DN luôn phải 
tìm cách giữ chân NLĐ trong bối cảnh 
cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Ông 
cho rằng, việc tăng lương cơ sở không 
nhằm giúp cải thiện đời sống cho NLĐ, 
mà chỉ giúp gia tăng gánh nặng cho các 
DN, nhất là tình hình SXKD ngày càng 
khó khăn hơn trước.
Thực hiện: NAM CAO

CÁC DN CHƯA BAO GIỜ 
CẦN ĐƯỢC “LẮNG NGHE” 
NHƯ THẾ…

X
ung quanh việc tăng 
lương cơ sở, cũng như tình 
hình phát triển chuỗi cung 
ứng nguyên phụ liệu của 
ngành trong những năm 

qua, PV Tạp chí Dệt May và Thời trang 
Việt Nam đã có buổi trao đổi với ông 
Phạm Xuân Hồng về câu chuyện trên. 

DN “TRẦY TRẬT” TÌM ĐƠN HÀNG

Sau 9 tháng đầu năm, tình hình 
xuất khẩu của Ngành Dệt May mới 
đạt 73% so với kế hoạch, vậy ông 
có cho rằng chúng ta sẽ đạt được 
kế hoạch của Ngành trong năm 
2019 không, thưa ông?

Tôi cho rằng kế hoạch xuất khẩu của 
ngành chắc chắn sẽ đạt. Tuy nhiên 
hiện nay thị trường, đơn hàng, lao 
động đều giảm, nhất là các DN ngoài 
Bắc, có nhiều DN đều gặp phải tình 

GÓC NHÌN 
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GÓC NHÌNGÓC NHÌN 

may lớn tại TP. HCM, thu nhập bình 
quân của NLĐ khoảng 9 – 10 triệu 
đồng/tháng, nhưng có những DN 
mức lương chỉ khoảng 5 – 6 triệu, 
như vậy rất khó có thể đủ để trang 
trải chi phí sinh hoạt. Do đó, đòi hỏi 
CN có năng suất cao, hay lành nghề 
mà với mức lương chỉ dao động như 
vậy, rất khó có thể thu hút được NLĐ. 
Tôi cho rằng, Nhà nước cần có những 
chính sách cụ thể, chứ không thể chỉ 
bằng lời nói.

Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều 
chính sách gây ra nhiều “bất lợi” 
cho các DN trong Ngành như chi 
phí tiền lương, bảo hiểm, hay các 
chính sách về tài chính ngân hàng, 
lãi suất cho vay… ảnh hưởng trực 

tiếp tới các DN. Theo ông, các DN 
sẽ phải giải quyết bài toán đó như 
thế nào?

Hiện nay việc đầu tư, sản xuất NPL 
còn đang thiếu vốn. Để đầu tư NPL 
cần có mặt hàng, nguồn vốn lớn, 
trong khi chi phí cho ngành May thì 
đơn giản hơn rất nhiều, chi phí chủ 
yếu là trả lương cho NLĐ, hoặc với 
các DN có quy mô nhỏ có thể làm 
gia công, chứ không phụ thuộc quá 
nhiều vào máy móc công nghệ cao. 

Đối với các dự án cần nguồn vốn 
lớn để đầu tư trung – dài hạn, chính 
sách tài chính, lãi suất cho vay lại phụ 
thuộc quá nhiều vào các hạng mục 
đầu tư. Điều đó rất khó cho các DN 
muốn đầu tư vào sản xuất NPL. Để 
giải quyết vấn đề này, cần ưu tiên 
tối đa về lãi suất cho vay, để giúp DN 
cho thể tháo gỡ được khó khăn vào 
thời điểm hiện tại. Nếu như chúng ta 
có nguồn NPL tại chỗ lớn, đó không 
phải là vấn đề đáng lo ngại. Tuy nhiên, 
rõ ràng để tạo được động lực cho cả 
một ngành, cần phải có những biện 
pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, thậm 
chí là kết nối các DN với nhau. Nhưng, 
hiện nay các nhà cung ứng NPL vẫn 
còn quy mô tương đối nhỏ, chưa đáp 
ứng được yêu cầu của các DN trong 
ngành May xuất khẩu, nên chưa có 
được sự kết nối được giữa các DN. 

Còn đối với các đề xuất về tăng tiền 
lương cơ bản, tôi cho rằng, không 
cần phải tăng lương cơ bản, nhất 
là đối với ngành Dệt May. Việc tăng 
lương cơ bản chưa chắc đã vì phục 
vụ lợi ích của NLĐ, mà chủ yếu là để 
tăng mức đóng bảo hiểm. Với một 
ngành mà cạnh tranh lao động ngày 
càng gay gắt như Dệt May, các DN 
họ đều biết cách trân trọng, giữ chân 
NLĐ, chứ không phải là “bóc lột” như 
một số thông tin trước đó. DN rất cần 
lao động, thậm chí còn “mất ngủ” khi 
bị mất lao động, do đó hãy để DN 
được chủ động về vấn đề tiền lương 
thay vì áp đặt bằng các quy định như 
hiện nay.  

Trân trọng cảm ơn ông về buổi trò 
chuyện!

con người lại 0.4. Do đó, để có thể có 
được nhân lực trong Ngành thời gian 
tới, phải có những biện pháp đào tạo, 
hỗ trợ cho các Trường Đại học, Cao 
đẳng, các Hiệp hội ngành nghề để 
có thể xây dựng, huấn luyện đội ngũ 
quản lý, nhân lực lành nghề, thì mới 
tận dụng được cuộc CMCN 4.0.

Như vậy theo ông con người chính 
là “điểm yếu” nhất của Ngành?

Đúng. Nhưng nó cũng có những cái 
khó, không thể trách NLĐ được khi 
mà có nhiều DN đơn hàng còn hạn 
chế. Chúng ta thấy, những năm qua 
tỷ giá VNĐ tương đối ổn định, chỉ có 
điều rằng đời sống, chi phí của NLĐ 
ngày càng tăng. Với những DN dệt 

hiệu quả. Khi mà các chính sách chưa 
thiết thực, việc xây dựng chuỗi NPL 
còn là một câu chuyện rất dài. Kể cả 
có Mỹ tham gia CPTPP mà chúng ta 
không có đủ nguồn cung ứng NPL 
để đạt được các yêu cầu về QTXX, thì 
hiệu quả cũng chẳng được bao nhiêu. 

ĐỂ DN ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH MỨC 
LƯƠNG CHO NLĐ

Dệt May hiện nay là ngành đứng 
thứ hai các mặt hàng xuất khẩu 
nhiều nhất cả nước, tuy nhiên 
dường như chúng ta vẫn đang 
thiếu 1 bài toán về quy hoạch của 
Ngành. Vậy thì, với tư cách là Chủ 
tịch Hội Dệt May Thêu Đan TP. 
HCM, ông đã có những đề xuất gì 

đối với các cơ quan quản lý Nhà 
nước nhằm “vẽ” ra được một quy 
hoạch chi tiết của Ngành trong 
những năm tiếp theo?

Tôi cho rằng đây thực sự là một vấn 
đề khó. Với những thành phố lớn như 
Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh, quỹ đất 
không còn nhiều. Với TP. HCM hiện 
nay nhiều DN bắt đầu chuyển dịch 
về hướng miền Tây Nam Bộ,  hay các 
KCN lớn ở Nhơn Trạch, Đồng Nai. Tuy 
nhiên, giá đất lại càng ngày càng 
tăng, trong khi đó Nhà nước hiện nay 
còn rất nhiều việc phải làm. Hội chỉ có 
thể “đề xuất”, hoặc lâu lâu có những 
ý kiến để Nhà nước để ý tới vấn đề 
quy hoạch của Ngành. Sợ nhất rằng 
ai cũng nói đến CMCN 4.0 nhưng 

thời gian qua, đặc biệt là các dự án 
dệt nhuộm. Thậm chí, chúng ta 
chưa có nhiều KCN dành riêng cho 
dệt may. Vậy quan điểm của ông về 
vấn đề này như thế nào?

Tôi cho là hiện nay các dự án lớn tuy 
chưa bị từ chối, nhưng chúng ta đang 
thiếu đi những chính sách cụ thể, rõ 
ràng để tạo ra “lực hút” đối với những 
dự án đang trong giai đoạn triển khai. 
Vấn đề nằm ở chỗ, phải có những biện 
pháp cụ thể, ví dụ như đất miễn thuế 
bao nhiêu năm… chứ đừng “hô hào” 
như phải nỗ lực, phải tăng cường… 
nhưng hiệu quả lại không được như 
kỳ vọng. Tôi lấy ví dụ đối với TP. Hồ 
Chí Minh, UBND Thành phố cũng có 
những chính sách hỗ trợ, nhưng chưa 
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mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ có lợi 
cho Việt Nam, nhất là ngành May khi 
có sự dịch chuyển các đơn hàng. Tuy 
nhiên, xét về dài hạn sẽ không có 
lợi cho Việt Nam bởi chúng ta sẽ bị 
thiếu vải, cũng như có nguy cơ các 
mặt hàng Trung Quốc gian lận xuất 
xứ Việt Nam để “né” thuế từ Mỹ. “Một 
khi hàng hóa của Trung Quốc đi sang 
Mỹ bị đánh một mức thuế cao, nguy 
cơ về gian lận thương mại chắc chắn 
sẽ xảy ra. Họ có thể gian lận xuất xứ 
từ Việt Nam, từ Malaysia hoặc bất kỳ 
quốc gia nào khác để đưa hàng hóa 
vào Mỹ mà không phải chịu mức 
thuế trừng phạt của ông Trump. 
Chúng ta đã có kinh nghiệm xuất 
khẩu sang Mỹ nhiều năm, ai cũng 
biết hải quan bên đó không bao giờ 
yêu cầu giấy chứng nhận xuất xứ 
(C/O), vì luật bên đó cho phép các 
nhà xuất khẩu tự khai C/O. Cho nên, 
sẽ có những đơn hàng đi thẳng từ 
một nước thứ 3 tới Mỹ và nói rằng 
đó là hàng hóa của Việt Nam và vẫn 
được thông quan. Có 2 trường hợp, 
một là đơn vị đó vẫn đi qua phía Việt 
Nam để lấy vận đơn, nhưng cũng 
có trường hợp đi thẳng tới Mỹ. Nếu 
như một ngày nào đó, ông Donald 
Trump thấy quá nhiều hàng hóa 
may mặc có Made in Vietnam, khi 
điều tra ra thấy không phải, với tính 
cách của ông, có thể tất cả hàng 
may mặc của Việt Nam sẽ bị đánh 
thuế rất nặng. Do đó, câu chuyện 
gian lận xuất xứ không chỉ của riêng 
ai, không phải chỉ của Nhà nước, của 
DN.” - Thứ trưởng Trần Quốc Khánh 
nhấn mạnh.

Đồng tình với ý kiến của ông Trần 
Quốc Khánh, ông Lê Tiến Trường – 
TGĐ Vinatex cho rằng, trong 6.000 
DN dệt may trên cả nước, có khoảng 
10% là các DN vừa và lớn, làm việc rất 
lành mạnh. Còn lại, có khoảng phân 
nửa trong 90% còn lại là những DN 
nhỏ hoặc rất nhỏ, khu vực dễ bị “cám 
dỗ” nhất. 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRÁNH GIAN 
LẬN XUẤT XỨ?

Tại Diễn đàn, “Thuận lợi và khó khăn 
đối với Việt Nam khi thực hiện Hiệp 
định đối tác toàn diện và tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong 

NHỮNG DIỄN BIẾN KHÓ LƯỜNG

Trong khi căng thẳng Mỹ - Trung 
vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, sự 
ảnh hưởng của cuộc chiến tranh 
thương mại giữa 2 quốc gia hàng 
đầu thế giới vẫn đang hiện rõ đối 
với các quốc gia xuất khẩu, trong đó 
có Việt Nam. Hiện địa điểm tổ chức 
cuộc gặp giữa Tổng thống Donald 
Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vào 
cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 
vẫn chưa được tiết lộ. Theo Reuters, 
một số quan chức cấp cao của Chính 
quyền Tổng thống Donald Trump cho 
biết, cuộc gặp có thể sẽ được diễn ra 
tại London, nơi mà ông Donald Trum 
sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh 
NATO từ ngày 3-4/12/2019. 

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng, 
Mỹ sẽ dỡ bỏ thuế quan theo lộ trình 
đối với 15% thuế quan đã áp với 

khoảng 125 tỉ USD hàng hóa Trung 
Quốc có hiệu lực từ ngày 1.9 và 25% 
mức thuế trước đó với khoảng 250 
tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc. 
Tuy nhiên, ngày 8/11, ông Trump đã 
phản bác lại thông tin trên và cho 
biết chưa đồng ý gỡ bỏ mức thuế 
đã áp với những mặt hàng của Trung 
Quốc. Điều đó cho thấy, cơ hội để 
đạt được thỏa thuận giữa 2 cường 
quốc đứng đầu thế giới vẫn còn rất 
đỗi mong manh.

Mới đây, tại Diễn đàn Công nghiệp 
ở Bắc Kinh hôm 9/11, ông Lou Jiwei 
– Cựu Bộ trưởng Tài chính Trung 
Quốc cho rằng, cuộc chiến giữa Mỹ 
và Trung Quốc có nguy cơ trở thành 
cuộc chiến tài chính. “Bước tiếp theo 
trong cuộc xung đột giữa Mỹ và 
Trung Quốc là cuộc chiến tài chính. 
Cuộc chiến này được đặc trưng bởi 
việc sử dụng quyền tài phán kéo dài, 
bằng nhiều nguyên cớ khác nhau để 
chặn đứng các doanh nghiệp cụ thể, 
chẳng hạn cấm vận ZTE và Huawei”, 
ông Lou Jiwei nhấn mạnh. 

Giới quan sát cho rằng, bức tranh 
kinh tế thế giới sẽ còn u ám tới cuối 
năm 2019 và có thể sẽ bước sang 
năm 2020 khi tình hình căng thẳng 
giữa Mỹ và Trung Quốc chưa được 
cải thiện.

Chiến tranh Thương mại Mỹ - Trung 
kéo dài từ 7/2018 – nay đã ảnh hưởng 
nặng nề đối với các quốc gia xuất 
khẩu, trong đó có mặt hàng dệt may. 
Trung Quốc hiện là quốc gia chiếm 
tới 60% lượng sợi xuất khẩu của Việt 
Nam, ảnh hưởng của cuộc chiến đã 
bao phủ bóng ma lên bức tranh toàn 
cảnh của ngành trong năm 2019. Bởi 
lẽ, Trung Quốc ngừng thu mua sợi, 
hoặc mua cầm chừng. Đối với ngành 
may mặc, nếu như Washington vẫn 
tiếp tục áp thuế đối với 250 tỷ USD 
còn lại của Bắc Kinh, bức tranh của 
ngành Dệt May dự báo sẽ còn “ảm 
đạm” hơn nữa khi 92% các mặt hàng 
may mặc của Trung Quốc sẽ bị tăng 
thuế từ 15/10 nếu như không có 
thỏa thuận nào được đưa ra. 

Thứ trưởng Bộ Công Thương – Trần 
Quốc Khánh cho rằng, nếu xét về 
ngắn hạn, cuộc chiến tranh Thương 

Bài: QUANG NAM

Đó là thông tin được ông Âu Anh Tuấn – Quyền Cục trưởng Cục 
giám sát quản lý hải quan (Tổng cục Hải quan) đưa ra tại Diễn đàn 
“Thuận lợi và khó khăn đối với Việt Nam khi thực hiện Hiệp định đối 
tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong bối 

cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung” diễn ra tại Hà Nội.

NGUY CƠ GIAN LẬN 
XUẤT XỨ ĐỐI VỚI 

MẶT HÀNG DỆT MAY

Nguồn ảnh: india- briefing.com
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hải quan Mỹ về tự chứng nhận QTXX.
Với vị trí địa lý tương đối gần Trung 
Quốc, lại có tỷ trọng xuất khẩu hàng 
may mặc sang Mỹ tương đối cao. 
Ông Âu Anh Tuấn nhận định rằng 
rất có thể sẽ có những trường hợp 
các DN dệt may Trung Quốc “bắt tay” 
với các DN của Việt Nam để tránh 
những khoản thuế phía Mỹ đang áp 
lên hàng hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, 
ông Tuấn cũng thừa nhận rằng hiện 
nay chế tài xử phạt của Việt Nam còn 
rất nhẹ, chưa đủ sức răn đe, trong khi 
đó chủ yếu xảy ra ở khu vực DN nhỏ, 
thậm chí là siêu nhỏ. Đối với những 
DN như vậy, họ có dùng chiêu “ve 
sầu thoát xác”, thành lập những DN 
mới để hoạt động trở lại.

Trao đổi ngoài lề Diễn đàn với PV Tạp 
chí Dệt May và Thời trang Việt Nam, 
khi được hỏi về việc phía Cục giám 
sát và quản lý hải quan sẽ xử lý như 
thế nào đối với những DN nhỏ “tiếp 
tay” cho DN Trung Quốc trong việc 
gian lận xuất xứ, và chế tài xử phạt 
của Việt Nam hiện nay với những 
trường hợp được phát hiện, ông Âu 
Anh Tuấn cho biết: “Đối với những 
trường hợp về gian lận xuất xứ chúng 
tôi xử lý trong thời gian qua, chế tài 
xử phạt còn rất thấp, kể cả những 
trường hợp phát hiện tại Chi Cục hải 
quan cửa khẩu có dán sẵn Made in 
Vietnam. Những trường hợp như vậy 
chỉ phạt tiền và khắc phục hậu quả, 
tuy nhiên những biện pháp như vậy 
chưa đủ mạnh để có tính răn đe. 

Với những trường hợp như vậy, ảnh 
hưởng trực tiếp tới hàng hóa của 
Việt Nam đi các nước vì có thể bị áp 
dụng những biện pháp phòng vệ 
thương mại rất mạnh, cũng như ảnh 
hưởng đến cả ngành hàng. Hiện tại, 
cơ quan hải quan đang kiến nghị sửa 
đổi Nghị định 45 và 127 về xử phạt 
hành chính trong lĩnh vực hải quan 
theo hướng tăng các mức phạt liên 
quan đến gian lận xuất xứ, vi phạm 
về ghi nhãn. Đồng thời, kiến nghị 
Bộ Công Thương sửa đổi Nghị định 
185 xử lý vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực thương mại, sản xuất hàng 
giả, hàng cấm, vi phạm về xuất xứ và 
nhãn hàng hóa. Còn Bộ KH&CN sửa 
đổi Nghị định 119 về xử phạt trong 
hành vi ghi nhãn theo hướng tăng 
nặng mức xử phạt. Nếu như đồng 
thời sửa đổi 3 Nghị định nêu trên thì 
mới có khả năng chống lại hành vi 
gian lận về xuất xứ hàng hóa.”

Bên cạnh đó, ông Tuấn cũng thừa 
nhận rằng, trong thời gian qua việc 
thành lập các DN rất dễ, thành lập 
xong thực hiện các hành vi vi phạm 
rồi bỏ trốn. “Vừa rồi khi chúng tôi đi 
kiểm tra về các DN có gian lận xuất xứ 
theo phản ánh của báo chí, khi kiểm 
tra tới các địa chỉ đăng ký kinh doanh 
thì hầu hết không có, thậm chí là 
địa chỉ ma, thậm chí là đã giải thể từ 
lâu. Việc thành lập DN tương đối dễ 
theo đúng tinh thần của Thủ tướng, 
nhưng trong quá trình cấp phép, Sở 
KH&ĐT lại không đi xác minh xem DN 
hoạt động như thế nào, do đó trong 
thời gian tới chúng tôi đang kiến 
nghị Bộ KH&ĐT xem xét lại việc quản 
lý DN, cũng như hoạt động của các 
DN, nhất là các DN vừa và nhỏ.”

Còn theo Thứ trưởng Trần Quốc 
Khánh cho rằng, việc giám sát hoạt 
động của DN không ai giỏi bằng 
chính DN trong ngành. Nếu thấy có 
những bất thường, một DN vừa mới 
thành lập lại có những hoạt động 
XNK tương đối lớn, hoặc không phù 
hợp về quy mô, các DN trong ngành 
cần có tiếng nói với các cơ quan hữu 
quan để giám sát, cũng như theo dõi, 
đề phòng trường hợp gian lận xuất 
xứ của 1 số DN lại ảnh hưởng tới toàn 
bộ ngành hàng. 

bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ 
- Trung” diễn ra tại Hà Nội vừa qua, 
ông Âu Anh Tuấn cho biết, qua việc 
kiểm tra giám sát tại Cục Hải quan 
các tỉnh, thành phố đã xảy ra một 
số trường hợp “bất thường” về xuất 
xứ hàng hóa. “Ngoài việc chuyền tải 
bất hợp pháp, khi kiểm tra chúng tôi 
phát hiện có một số sản phẩm của 
Trung Quốc khi nhập hàng hóa qua 
các cửa khẩu đường bộ hoặc đường 
biển có dán sẵn nhãn mác Made in 
Vietnam. Những trường hợp như 
vậy, đã vi phạm về giả mạo xuất xứ 
và phải xử lý nghiêm khắc. Còn đối 
với hàng hóa xuất khẩu, cơ quan hải 
quan phối hợp với Bộ Công Thương, 
cùng với đó là Hải quan Mỹ, Hải quan 
Đức đã phát hiện ra một số trường 
hợp DN nhập khẩu từ nước ngoài 
về, chỉ thực hiện một số khâu gia 
công đơn giản, không đáp ứng được 
về QTXX, chuyển đổi mã HS, hàm 
lượng… Tuy nhiên trên sản phẩm 
hoặc khi khai hải quan, vẫn khai là 
hàng hóa xuất xứ Việt Nam.” - Ông Âu 
Anh Tuấn nhấn mạnh.

Thậm chí, ông Tuấn còn nêu ra một 
số ví dụ DN Trung Quốc tại tỉnh Đồng 
Nai có lượng nhân công ít, sử dụng 
điện – nước rất hạn chế. Tuy nhiên 
lượng hàng hóa nhập – xuất lại tăng 
tương đối nhanh. Khi lực lượng chức 
năng kiểm tra thì phát hiện những 
DN này chỉ nhập hàng về, bóc nhãn 
cũ và dán nhãn mới rồi xuất khẩu, “lợi 
dụng” những quy định lỏng lẻo của 

SÁCH
CỦA THÁNG 

Cuốn sách gồm 3 phần, 11 chương.

Phần 1: Những xu hướng cơ bản 
định hình tiếp thị, gồm 4 chương, 
trong đó xác định các xu hướng 
chính:

- Quyền lực dịch chuyển về khách 
hàng kết nối. Từ hàng dọc, độc 
quyền và cá nhân dịch chuyển sang 
hàng ngang, dung hợp và xã hội.

- Tiếp thị giữa những nghịch lý, nổi 
bật là tương tác trực tuyến và tương 
tác ngoại tuyến, khách hàng có 
thông tin với khách hàng bị phân 
tâm, và ủng hộ tiêu cực với ủng hộ 
tích cực.

- Giới trẻ chiếm lĩnh thị phần tâm 
trí khách hàng. Thị phần phụ nữ gia 

tăng, và công dân mạng mở rộng thị 
phần trong trái tim khách hàng.

Phần 2: Những mô hình mới cho 
tiếp thị trong nền kinh tế số

- Đi từ nhận biết hành trình của 
khách hàng mới trong kỷ nguyên số. 
Xác định các chỉ số hiệu quả tiếp thị 
hành vi mua hàng (PAR) và tỉ lệ ủng 
hộ thương hiệu (BAR).
- Hình mẫu ngành và cách áp dụng 
tốt nhất trong quản trị kênh phân 
phối, thương hiệu, bán hàng và dịch 
vụ trong điều kiện số hóa.

Phần 3: Các chiến thuật tiếp thị áp 
dụng trong nền kinh tế số

- Tiếp thị lấy con người làm trung 
tâm nhằm xây dựng sự thu hút cho 
thương hiệu.

- Tiếp thị nội dung số tạo sự tò mò 
với thương hiệu trên cơ sở các cuộc 
hội thảo online.

- Tiếp thị đa kênh.

- Tiếp thị gắn kết thông qua các 
mạng xã hội.

Thực sự cuốn sách là một hướng dẫn 
tuyệt vời về sự chuyển đổi đang diễn 
ra rộng khắp để thách thức hoạt 
động tiếp thị hiện nay. Những người 
làm tiếp thị còn đang lúng túng sẽ 
lèo lái được sự dịch chuyển quyền 
lực và có khả năng kết nối công 
nghệ số để biến chúng thành lợi thế 
cạnh tranh của mình.

V
ới sự phát triển và triển 
khai ứng dụng nhanh 
chóng của Cách mạng 
Công nghiệp 4.0, mọi 
mặt của hoạt động sản 

xuất kinh doanh có những biến đổi 
rất lớn. Trong đó khu vực có thay 
đổi nhanh nhất chính là khu vực 
các hoạt động Marketing và các nền 
tảng giao dịch trong kinh doanh.

Nắm bắt được xu thế đó, tác giả nổi 
tiếng nhất của Marketing hiện đại – 
Philip Kotler, tác giả giáo trình Mar-
keting Management, Tiếp thị 3.0 đã 
xuất bản tiếp cuốn sách Tiếp thị 4.0 
– Dịch chuyển từ truyền thống sang 
công nghệ số, với sự tham gia cộng 
tác của 2 nhà sáng lập và điều hành 
công ty Mark Plus là Hermawan Kar-
tajaya và Iwan Setiawan.

Tên sách: Tiếp thị 4.0 – Dịch chuyển từ truyền 
thống sang công nghệ số
Tên nguyên bản: Marketing 4.0 Moving from 
Traditional to Digital
Tác giả: Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan 
Setiawan
NXB Trẻ: 2017
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TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ RA 
NƯỚC NGOÀI TRONG NGÀNH 
DỆT MAY TRUNG QUỐC

Theo thống kê sơ bộ, tổng vốn đầu 
tư ra nước ngoài của ngành dệt may 
Trung Quốc vào khoảng 10 tỷ USD. 
Đầu tư ra nước ngoài được phân bổ 
đến 100 quốc gia và khu vực, bao gồm 
các khu vực chính như Đông Nam Á, 
Châu Phi, Bắc Mỹ. Dệt May Trung 
Quốc đầu tư gần như toàn bộ vào 
các mắt xích dệt may. Các hình thức 
đầu tư nước ngoài chính bao gồm các 
hình thức FDI điển hình như đầu tư 
trực tiếp, đầu tư vào lĩnh vực sản xuất 

xanh, đầu tư sáp nhập và mua lại vốn 
cổ phần, hình thành liên doanh.

Hiện tại có hai hình thức chính cho 
đầu tư ra nước ngoài của các doanh 
nghiệp dệt may Trung Quốc. Một là 
đầu tư vào các quốc gia nằm trong 
sáng kiến “Một Vành đai, Một Con 
đường”, cũng như khai thác lợi thế lao 
động giá rẻ. Đông Nam Á và các nước 
châu Phi là hai khu vực dành được sự 
quan tâm của các doanh nghiệp dệt 
may Trung Quốc. Hai là đầu tư vào các 
dự án, công ty nắm giữ công nghệ 
cao. Ví dụ, Tập đoàn Shandong Ruyi 
đã mua lại Tập đoàn Kaby Cotton của 
Úc và Tập đoàn Fulida đã mua Công 
ty Bột giấy Hòa tan New Zealand của 
Canada. Về mặt nghiên cứu và phát 
triển công nghệ, Tập đoàn Jinsheng 
đã mua lại một phần tập đoàn dệt 
may khổng lồ thế giới Oerlikon. Công 
ty TNHH may mặc Tianyuan đã xây 
dựng dây chuyền sản xuất áo phông 
hoàn toàn tự động ở Arkansas, Mỹ 
với công nghệ mới nhất ở Mỹ. Trong 
lĩnh vực thiết bị đầu cuối, thương hiệu 
M&A, Youngor, Ruyi, Gloria, Anta và 
các nhóm công ty khác có nhiều nỗ 
lực tích cực hơn với hiệu suất vượt trội.

ĐẶC ĐIỂM HỢP TÁC ĐẦU TƯ 
NƯỚC NGOÀI

Thứ nhất, các lĩnh vực như dệt, 
nhuộm, kéo sợi, sản xuất sợi hóa học 
là ưu tiên đầu tiên. Trong vài năm trở 
lại đây, chính sách áp dụng cơ chế 
hạn ngạch trong nhập khẩu bông 
khiến nhiều doanh nghiệp kéo sợi 
Trung Quốc chuyển dịch ra nước 
ngoài. Ước tính, các doanh nghiệp 
kéo sợi của Trung Quốc như Tập 
đoàn Dệt Tianhong, Tập đoàn Shan-
dong Lutai và Blum Oriental hiện 
đầu tư vào Việt Nam, với dự án đầu 
tư khoảng 3 triệu cọc sợi. Dự án nhà 
máy kéo sợi bông của Tập đoàn Kohl 
ở Mỹ và dự án kéo sợi bông của Tập 
đoàn Jinsheng ở Uzbekistan đều đã 
được đưa vào sản xuất. Do Việt Nam, 
Campuchia, Myanmar v.v... có chi phí 
lao động thấp hơn và môi trường 
giao dịch thuận lợi, nhiều Tập đoàn 
Dệt May Trung Quốc nhắm tới các 
quốc gia này là địa điểm lý tưởng để 
đầu tư. Trong những năm gần đây, các 
công ty như Dishang Group, Lutai và 

Hualida đã dần dần chuyển sản xuất 
hàng dệt may sang các cơ sở ở nước 
ngoài ở Đông Nam Á và Nam Á. 

Ngoài kéo sợi bông, một số cơ sở 
dệt và nhuộm cũng đang đẩy nhanh 
chuyển dịch ra nước ngoài. Ví dụ, Cixi 
Jiangnan Chemical Fiber đã đầu tư 
vào dự án xơ sợi polyester tái chế ở 
Nam Carolina, Mỹ và Tập đoàn Hengyi 
đã đầu tư dự án sản xuất 10 triệu tấn 
xơ hóa học ở Brunei. 

Thứ hai, từ quan điểm đầu tư, khu vực 
Đông Nam Á hiện là khu vực quan 
trọng nhất trong các hoạt động đầu 
tư nước ngoài với các doanh nghiệp 
dệt may Trung Quốc. Mô hình thứ tự 
đầu tư ưu tiên hiện tại là: Đông Nam 
Á + Châu Phi + các nước khác. Xét về 
thứ hạng của các quốc gia và khu vực 
thu hút đầu tư, Việt Nam đứng thứ hai 
với tổng vốn đầu tư là 1,071 tỷ đô la 
Mỹ, chiếm 17,2%. Mỹ hiện là điểm đến 
được đầu tư nhiều nhất trong nhóm 
các quốc gia phát triển phương Tây, 
với tổng vốn đầu tư trực tiếp là 214 
triệu USD. Ethiopia và Ai Cập là hai 
quốc gia nhận được đầu tư nhiều 
nhất trong nhóm nước Châu Phi. Với 
sự thúc đẩy của Sáng kiến “Một Vành 
đai, Một Con đường”, doanh nghiệp 
dệt may Trung Quốc đã tăng cường 
đầu tư đáng kể vào các quốc gia dọc 
theo vùng địa lý theo sáng kiến này.

Hiện tại, Châu Phi đang trở thành 
một điểm nóng mới cho nhà đầu tư 
nước ngoài với các doanh nghiệp 
dệt may Trung Quốc. Các doanh 
nghiệp dệt may như Ánh Dương 
Giang Tô, Yimian và Luwang đã đầu tư 
vào Châu Phi. Trong Hội nghị thượng 
đỉnh tại Bắc Kinh dưới khuôn khổ 
Diễn đàn hợp tác Trung Quốc - Châu 
Phi năm 2018, Chính phủ Trung Quốc 
đã đề xuất thực hiện 7 hành động lớn. 
Đầu tiên là thực hiện các hành động 
thúc đẩy công nghiệp và khuyến 
khích các doanh nghiệp Trung Quốc 
tăng cường đầu tư công nghiệp vào 
Châu Phi, đặc biệt là trong các lĩnh 
vực sản xuất truyền thống hay lĩnh 
vực mới nổi. Mục tiêu này chắc chắn 
là động lực mạnh mẽ cho sự hợp tác 
toàn diện trong lĩnh vực dệt may giữa 
Trung Quốc và Châu Phi. Thứ hai, một 
nhóm các doanh nghiệp xương sống 

Nguồn ảnh: shenglufashion.com

TỔNG QUAN BỨC TRANH ĐẦU TƯ 
SANG NƯỚC NGOÀI TRONG 
NGÀNH DỆT MAY TRUNG QUỐC

T
rong hơn 40 năm cải cách 
và mở cửa, ngành Dệt 
May của Trung Quốc đã đi 
đầu trong việc xây dựng 
một hệ thống sản xuất 

hiện đại hàng đầu thế giới, trở thành 
nhà sản xuất, xuất khẩu sản phẩm 
dệt may lớn nhất thế giới. Trong 
những năm gần đây, ngành Dệt May 
của Trung Quốc đã dần bước vào 
một giai đoạn mới. Kể từ khi chiến 

tranh thương mại Mỹ - Trung manh 
nha hồi đầu tháng 5/2018, Mỹ đã 
thể hiện những nỗ lực nhằm chuyển 
trục trọng tâm sản xuất dệt may ra 
khỏi Trung Quốc bằng cách hướng 
các nhà nhập khẩu dệt may lớn dịch 
chuyển đơn đặt hàng thông qua các 
biện pháp thuế quan. Đây là nỗ lực 
của Mỹ nhằm kéo tâm điểm sản xuất 
dệt may sang Đông Nam Á và Nam 
Á. Thêm vào đó, đứng trước các yếu 

tố như: giá thành sản xuất dệt may 
tại Trung Quốc gia tăng, sự khuyến 
khích của Chính phủ dưới Sáng kiến 
“Một Vành đai, Một Con đường”, 
cùng sự tiến bộ không ngừng của 
hợp tác quốc tế, cũng như sự phát 
triển nhanh chóng của ngành dệt 
may ở nhiều nước ở Đông Nam Á và 
Châu Phi, ngày càng có nhiều công 
ty dệt may Trung Quốc chuyển dịch 
chuỗi sản xuất sang nước ngoài. 

Bài: HỒNG HẠNH (Theo Liên đoàn Công Nghiệp Dệt May Trung Quốc)
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mà các ngành khác như điện, điện 
tử còn cạnh tranh lao động và thu 
hút nhiều hơn lao động của ngành 
dệt may. Việt Nam còn những điểm 
yếu khác như việc hạn chế về năng 
lực, thiếu công nhân lành nghề và 
tắc nghẽn cơ sở hạ tầng.

THAY ĐỔI VÀ THỬ THÁCH

Hiện tại, tình hình thị trường trong 
nước và quốc tế đặt ra bài toán khó 
giải cho ngành Dệt May Trung Quốc. 
Đặc biệt, xung đột thương mại Mỹ - 
Trung chưa có hồi kết khiến dệt may 
Trung Quốc phải điều chỉnh cơ cấu 

công nghiệp, cũng như chuyển đổi 
và nâng cấp ngành. Dự kiến trong 10 
năm, Đông Nam Á và Nam Á có khả 
năng xây dựng ngành dệt may hoàn 
thiện hơn và khi đó ngành Dệt May 
Trung Quốc sẽ đối mặt với nguy cơ 
mất dần đơn hàng cho các đối thủ 
cạnh tranh.

Thêm vào đó, tính cạnh tranh trên 
thị trường dệt may thế giới ngày 
càng khốc liệt. Trong bối cảnh tổng 
cầu thế giới đạt tăng trưởng yếu, 
dệt may Trung Quốc đang đối mặt 
với một loạt các vấn đề khác như chi 
phí sản xuất gia tăng, thiếu hụt công 

nhân cũng như những hạn chế về ô 
nhiễm môi trường khiến lợi thế cạnh 
tranh của dệt may Trung Quốc trên 
tầm quốc tế bị suy yếu đáng kể. Cùng 
lúc đó, những thay đổi trong chính 
sách thương mại toàn cầu đang tác 
động sâu sắc đến nhiều thành phần 
tham gia thị trường. Chẳng hạn như 
Hiệp định EVFTA sẽ làm tăng kim 
ngạch xuất khẩu dệt may của Việt 
Nam sang EU; hay việc EU cho 1 số 
quốc gia như Bangladesh hưởng lợi 
từ chính sách thuế ưu đãi GSP. Bên 
cạnh đó, cách mạng công nghệ toàn 
cầu và cuộc cách mạng tiêu dùng 
đã bắt đầu hình thành, đặt ra nhiều 
thách thức cho toàn bộ chuỗi cung 
dệt may thế giới. Trong thời kỳ tới, 
Trung Quốc sẽ tập trung vào các lĩnh 
vực mang giá trị thặng dư cao hơn 
như đẩy mạnh đầu tư các nhà máy 
sản xuất thông minh, nâng tỷ lệ tự 
động hóa ở các nhà máy dệt, nắm 
bắt các công nghệ cốt lõi, kiểm soát 
tài nguyên, tập trung vào các khâu 
thiết kế và xây dựng thương hiệu 
quốc tế. 

Đối với ngành Dệt May Trung Quốc, 
dự án “Một Vành đai, Một Con đường” 
đã và đang giúp tập trung những 
nguồn lực phong phú cho sự phát 
triển của ngành dệt may. Dự án sẽ 
tổng hợp nhiều nguồn lực chính trị, 
ngoại giao và kinh tế, vô hình chung 
trong trung và dài hạn sẽ xây dựng 
được một môi trường kinh tế và địa 
lý an toàn, ổn định cho các doanh 
nghiệp dệt may Trung Quốc tại các 
quốc gia dọc theo tuyến dự án. Thế 
giới hiện tại đang trải qua một sự thay 
đổi lớn trong 100 năm qua. Dưới sự 
thúc đẩy chung của đổi mới, khoa 
học và công nghệ cũng như hợp tác 
đầu tư, chuỗi công nghiệp toàn cầu, 
chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị đan 
xen sâu sắc, phân công lao động toàn 
cầu đang được định hình lại và cạnh 
tranh quốc tế ngày càng khốc liệt. Tuy 
nhiên, xu hướng chung của sự phát 
triển thế giới vẫn là “chia sẻ mở, hợp 
tác trên cơ sở cùng có lợi”. Để thực 
hiện thành công mục tiêu chiến lược 
xây dựng một cường quốc dệt may, 
Trung Quốc cần phải thực hiện phân 
bổ và kiểm soát các nguồn lực vượt 
trội trên toàn cầu với tầm nhìn xa.

Nguồn ảnh: shenglufashion.com

do đó khá ưu tiên lựa chọn những 
quốc gia có lợi thế về thuế quan. 
Ngoài ra, Việt Nam còn có mức ưu đãi 
hấp dẫn về miễn, giảm thuế thu nhập 
doanh nghiệp. Theo chính sách của 
Việt Nam,  đối với các doanh nghiệp 
có khoản đầu tư 300 triệu USD, hoặc 
doanh thu hàng năm là 500 triệu USD, 
hoặc cung cấp hơn 3.000 việc làm sẽ 
được hưởng ưu đãi miễn thuế trong 
4 năm đầu của dự án và giảm 50% 
số thuế thu nhập doanh nghiệp phải 
nộp trong 9 năm tiếp theo. Những lợi 
thế này khiến Việt Nam trở thành điểm 
đến hấp dẫn với doanh nghiệp Trung 
Quốc trong công cuộc dịch chuyển 

sản xuất, nhất là đối với các công ty 
Trung Quốc chuyên xuất khẩu dệt 
may tới Mỹ. Tuy nhiên, một thực tế cho 
thấy khi Việt Nam thu hút được càng 
nhiều doanh nghiệp FDI, chi phí lao 
động và tiền thuê đất đai, nhà xưởng 
ở Việt Nam ngày càng tăng nhanh. 
Nhiều doanh nghiệp dệt may Trung 
Quốc than phiền hiện tại giá thuê 
nhà xưởng ở Việt Nam được duy trì 
ở mức 4 USD/m2, không khác nhiều 
so với các thành phố hạng nhất ở 
Trung Quốc. Ngoài ra, Việt Nam đã 
bắt đầu có dấu hiệu của sự thiếu hụt 
lao động, khi không chỉ các doanh 
nghiệp dệt may cạnh tranh nhau, 

của dệt may Trung Quốc đã cam kết 
trở thành doanh nghiệp đa quốc gia 
bằng cách tích cực đầu tư dệt may 
ra toàn cầu, cũng như tích hợp các 
nguồn lực sản xuất chất lượng cao. Ví 
dụ, Tập đoàn Tianhong đã tích cực đầu 
tư, thành lập các cơ sở sản xuất tại Việt 
Nam, Campuchia và Nicaragua, với 
năng lực sản xuất khoảng 4 triệu cọc 
sợi và 1.400 máy dệt. Các công ty tiêu 
biểu tiếp tục thúc đẩy đầu tư quốc 
tế bao gồm Tập đoàn Lutai. Từ năm 
2014, Lutai đã thành lập các cơ sở 
sản xuất tại Campuchia, Myanmar và 
Việt Nam, bao gồm đầy đủ các khâu 
từ kéo sợi, dệt, nhuộm, hoàn tất, gia 
công sản xuất may mặc. Hiện tại, các 
nhà máy chế biến quần áo may sẵn 
của Lutai ở Campuchia và Myanmar 
có công suất sản xuất hàng năm lần 
lượt là 6 triệu chiếc và 3 triệu chiếc áo 
sơ mi, nhà máy may của Tập đoàn này 
tại Việt Nam được xây dựng theo ba 
giai đoạn với công suất sản xuất theo 
kế hoạch là 9 triệu chiếc giai đoạn 3 
và hai giai đoạn đầu là 6 triệu chiếc. 
Ngoài ra, Lutai cũng đã thành lập 
một cơ sở kéo sợi, dệt và nhuộm tại 
Việt Nam. Giai đoạn đầu tiên gồm 60 
ngàn cọc sợi và giai đoạn thứ hai với 
công suất 76 ngàn cọc sợi đã được 
đưa vào sản xuất. Dự án nhuộm vải 
với năng lực sản xuất 30 triệu mét 
đang được xây dựng. Với việc thành 
lập một số cơ sở sản xuất trong và 
ngoài nước, Tập đoàn Lutai đã cải 
thiện hiệu quả, khả năng cung cấp 
dịch vụ chất lượng cho khách hàng 
trên toàn thế giới. 

Trong bối cảnh dân số Trung Quốc 
ngày càng già hóa, cùng với chi phí 
sử dụng lao động ngày càng tăng, lao 
động Việt Nam với mức lương hàng 
tháng chỉ bằng một nửa, thậm chí 1/3 
so với lao động Trung Quốc, cùng với 
chất lượng lao động khá tốt và môi 
trường chính trị tương đối ổn định, 
được coi là địa điểm sản xuất lý tưởng 
thứ hai của các doanh nghiệp dệt may 
Trung Quốc. Ngoài ra, Việt Nam có lợi 
thế ở điểm đã hình thành mạng lưới 
quan hệ đối tác với các quốc gia nhập 
khẩu lớn thông qua các Hiệp định 
thương mại tự do. Gần đây, các doanh 
nghiệp Trung Quốc dần dần có xu 
hướng tránh các rào cản thương mại, 
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Đ
ó là cách Uniqlo xây 
dựng thương hiệu 
thành công trong 
những năm gần đây. 
Hãng này đã trở thành 

một ứng cử viên nặng ký khi thâm 
nhập thị trường bán lẻ thời trang 
nhanh toàn cầu. Mặc dù phải cạnh 
tranh với những thương hiệu lớn hơn 
như Zara, H&M hay Gap nhưng Uniqlo 
vẫn rất thành công trong việc đưa 
thương hiệu đến gần hơn với người 
tiêu dùng quốc tế.

Một số yếu tố thành công trong việc 
xây dựng thương hiệu của Uniqlo 
bao gồm cam kết không ngừng 
nghỉ đối với sự đổi mới và xây dựng 
văn hóa công ty. Người sáng lập của 
Uniqlo, ông Tadashi Yanai nổi tiếng 
với câu nói “Nếu không có linh hồn, 
một công ty chẳng là gì”. Linh hồn 
này được phản ánh qua 23 Nguyên 
tắc quản lý mà Tadashi Yanai đã tạo 
ra và truyền đạt tới mỗi nhân viên 
Uniqlo. Bản chất của những nguyên 
tắc này tập trung đặt nhu cầu khách 
hàng lên hàng đầu, mang lại các giá 
trị xã hội và tự điều chỉnh hệ thống 
để vươn lên. 

CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU 
UNIQLO

Năm 1972, Tadashi Yanai thừa hưởng 
chuỗi 22 cửa hàng may đo đồ nam 
của cha mình ông Ogori Shoji ở Ube, 
Yamaguchi, Nhật Bản. Không lâu sau 
khi trở thành chủ tịch công ty vào 
năm 1984, ông Tadashi đã mở một 
cửa hàng mới lấy tên Uniqlo. Lấy cảm 
hứng từ chuyến du lịch tới Châu Âu 
và Mỹ, nơi ông đã đi tham quan các 
chuỗi cửa hàng may mặc lớn như 
Benetton và Gap, Tadashi Yanai nhận 
thấy tiềm năng to lớn của thị trường 
quần áo mặc hàng ngày (casual wear) 
của Nhật Bản và đặt mục tiêu phát 
triển, nâng cấp chiến lược kinh doanh 
của gia đình từ sản xuất quần áo may 
đo sang sản xuất quần áo mặc thông 
thường, với tư duy để khách hàng 
được mua hàng thời trang với số 
lượng nhiều và chi phí thấp. Tadashi 
Yanai cũng phát hiện ra rằng nhiều 
chuỗi thời trang nước ngoài được 
tích hợp theo chiều dọc, kiểm soát 

toàn bộ quy trình kinh doanh từ thiết 
kế đến sản xuất và bán lẻ. Đến thời 
điểm năm 1998, Tadashi đã mở thành 
công thêm 300 cửa hàng Uniqlo trên 
khắp đất nước Nhật Bản.

Tuy nhiên, một trong những thách 
thức chính mà Uniqlo phải đối mặt 
là nhận thức của người tiêu dùng 
về thương hiệu. Thuở sơ khai, Uniqlo 
từng được coi là một doanh nghiệp 
chuyên bán hàng may mặc giá rẻ với 
chất lượng thấp cho người tiêu dùng 
tại các vùng ngoại ô. Nhận thức này 
đã thay đổi hoàn toàn khi công ty 
mẹ mở một cửa hàng 3 tầng ở khu 
biểu tượng về thời trang ở giữa trung 
tâm Tokyo vào năm 1998. Mọi người 
bắt đầu chú ý đến Uniqlo khi thương 
hiệu đưa ra thị trường các sản phẩm 
áo khoác lông cừu chất lượng cao. 
Nhận thức về thương hiệu ngay lập 
tức chuyển từ giá rẻ và chất lượng 
thấp, sang giá cả phải chăng nhưng 
chất lượng cao.

Ngày nay, Uniqlo là công ty con 
thuộc sở hữu của Công ty TNHH Fast 
Retailing. Tính đến tháng 9 năm 2019, 
thương hiệu đã phát triển tới hơn 

2.196 cửa hàng tại 21 quốc gia trên 
khắp Châu Á, Châu Âu và Hoa Kỳ chỉ 
trong 21 năm. Đây là chuỗi cửa hàng 
may mặc lớn nhất Châu Á với hơn 
800 cửa hàng bán lẻ chỉ riêng tại thị 
trường Nhật Bản.

Vốn hóa thị trường của Fast Retailing 
là hơn 57,7 tỷ USD và tạo công ăn việc 
làm cho hơn 52 ngàn người trên toàn 
cầu. Năm 2017, doanh thu của Fast 
Retailing là 20 tỷ USD và lãi đạt 1,5 tỷ 
USD. Riêng thị trường Nhật Bản đóng 
góp 44% vào tổng doanh thu của 
Uniqlo, với một phần tư người Nhật 
cho biết họ sở hữu ít nhất một chiếc 
áo khoác Uniqlo. Fast Retailing đã tăng 
trưởng với tốc độ đáng kinh ngạc 
trong 5 năm qua và tương lai sáng lạn 
của hãng được thể hiện qua dự báo 
tăng trưởng doanh thu đạt 4,8%, lên 
mức hơn 22 tỷ USD cho năm 2020.

Theo tạp chí Forbes, Uniqlo có giá trị 
thương hiệu là 8,6 tỷ USD và xếp thứ 
84 trong danh sách các thương hiệu 
có giá trị nhất thế giới. Phần lớn nhờ 
vào tư duy lấy đổi mới không ngừng 
và lấy khách hàng làm trung tâm của 
người sáng lập.

Người sáng lập của Uniqlo - Ông Tadashi Yanai 

Bài: LAM ANH
(lược dịch theo Martin Roll) CHIẾN LƯỢC
ĐẰNG SAU THƯƠNG HIỆU BÁN LẺ 

THỜI TRANG NHANH TOÀN CẦU

Nhắc đến thương 
hiệu Uniqlo thời 
điểm 10 năm trước 
đây với bất kỳ người 
ngoại quốc nào, 
ngoài người Nhật, 
bạn sẽ nhận lại một 
cái lắc đầu hoặc cái 
nhìn bối rối. Còn 
hiện tại, nhắc đến 
Uniqlo với các công 
dân toàn cầu người 
ta sẽ chỉ ra 3 đặc 
điểm của thương 
hiệu này, đó là chất 
lượng, giá cả hợp lý 
và tính thời trang. 

DỆT MAY
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Hai trong số những thách thức lớn 
nhất đối với bất kỳ thương hiệu thành 
công nào là đưa ra được thông điệp 
về thương hiệu rõ ràng và có hành 
động nhất quán để thể hiện thông 
điệp về thương hiệu đó. Thương 
hiệu thành công là thương hiệu xây 
dựng được một hệ thống truyền tải 
được thương hiệu rõ ràng. Một mặt, 
Uniqlo đã đưa ra được thông điệp rõ 
ràng và nhất quán nhấn mạnh vào 
giá trị sản phẩm có chất lượng cao, 
trang phục phổ biến, cơ bản với giá 
cả phải chăng. Mặt khác, hãng này 
đã và đang xây dựng được một hệ 
thống phân phối mạnh mẽ để thực 
hiện việc truyền tải thông điệp này. 

Tất cả các khâu như lập kế hoạch, 

thiết kế, sản xuất và phân phối sản 
phẩm của công ty đều nằm bên 
trong hệ thống, điều đó đồng nghĩa 
với việc Uniqlo có thể đáp ứng nhu 
cầu của khách hàng dựa trên thực tế  
những gì khách hàng đã mua trong 
hệ thống cửa hàng của họ, cho phép 
hãng tiết kiệm chi phí cho sản xuất 
thừa hoặc tránh các chi phí phát 
sinh không cần thiết. Bằng cách tập 
trung sản xuất các sản phẩm cốt 
lõi với việc sử dụng một số loại vải 
nhất định, Uniqlo có thể hợp nhất số 
lượng mua vải của mình thành các 
đơn đặt hàng lớn mang lại khả năng 
đàm phán lớn hơn với các nhà cung 
cấp, từ đó có thể chuyển thành giá 
thành rẻ hơn cho khách hàng. 

Phương pháp phát triển sản 
phẩm và chuỗi cung ứng hiệu 
quả: Tadashi Yanai hay nói rằng 
“Uniqlo không phải là một công ty 
thời trang, nó là một công ty công 
nghệ”. Thật vậy, cách tiếp cận của 
thương hiệu đối với việc may mặc 
có nhiều điểm tương đồng với cách 
tiếp cận phát triển sản phẩm được 
ngành công nghệ áp dụng theo chu 
kỳ, bắt kịp nhịp điệu theo xu hướng 
của ngành bán lẻ thời trang nhanh. 
Trong khi đối thủ hàng đầu Zara đã 
xây dựng doanh nghiệp may mặc lớn 
nhất thế giới dựa trên việc đáp ứng 
gần như ngay lập tức các xu hướng 
thời trang thay đổi nhanh chóng, từ 
lúc đặt hàng tại nhà máy đến lên kệ 
trong khoảng hai tuần thì Uniqlo có 
cách tiếp cận hoàn toàn ngược lại, 
lên kế hoạch sản xuất những mặt 
hàng thiết yếu đối với khách hàng 
trước một năm. Không giống như các 
đối thủ cạnh tranh bán nhiều loại sản 
hợp thời trang lấy cảm hứng từ các 
bộ thiết kế trình diễn trên thảm đỏ, 
Uniqlo tập trung vào sản xuất một vài 
phong cách cơ bản. 

Công ty cũng điều hành một chuỗi 
cung ứng rất mạnh mẽ. Thông qua 
việc xây dựng chiến lược tiếp thị chi 
tiết cho mỗi mùa, các nhân viên điều 
phối đơn hàng (merchandiser) có thể 
điều chỉnh sản xuất theo từng phong 
cách để phù hợp với nhu cầu khách 
hàng. Đội ngũ các nhóm sản phẩm 
chủ đạo sẽ liên tục tổ chức các cuộc 

Uniqlo không 
phải là một công 
ty thời trang, nó 
là một công ty 
công nghệ

”

“

CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG THƯƠNG 
HIỆU CỦA UNIQLO

Thông điệp thương hiệu của Uniqlo 
gói gọn một tầm nhìn rõ ràng: “Uniqlo 
là một công ty Nhật Bản hiện đại, 
truyền cảm hứng cho thế giới trong 
phân khúc quần áo hàng ngày”. Chiến 
lược của hãng thay vì chạy theo xu 
hướng thời trang nhanh như các đối 
thủ khác tập trung vào triết lý thương 
hiệu “sản xuất cho tất cả”. Trái ngược 
với tên gọi của nó: Uniqlo, quần áo 
của hãng chú trọng sự đơn giản, các 
sản phẩm thiết yếu, phổ biến, cho 
phép người mặc tự pha trộn chúng 
với phong cách & cá tính riêng của họ.

Uniqlo tạo sự khác biệt với các đối thủ 
cạnh tranh bằng cách tập trung tạo 
điểm riêng trong chất liệu, với những 
cái tên như HeatTech, LifeWear và 
AIRism. Uniqlo cung cấp trải nghiệm 

mua sắm khác biệt bằng cách quản lý 
hoàn hảo các cửa hàng của mình, xây 
dựng văn hóa nhân viên tích cực và 
đưa tới các trải nghiệm mua sắm độc 
đáo cho khác hàng.

Uniqlo đặt mục tiêu trở thành nhà 
bán lẻ quần áo lớn nhất thế giới 
vào năm 2020 với mục tiêu doanh 
thu là 27,6 tỷ USD, chủ yếu dựa vào 
việc mở rộng thị trường ở Mỹ, Trung 
Quốc và qua các kênh bán hàng trực 
tuyến. Nếu Uniqlo đạt được mục tiêu 
đầy tham vọng này, nó sẽ truất ngôi 
Inditex (công ty mẹ của Zara) với tư 
cách là doanh nghiệp dẫn đầu trong 
ngành may mặc toàn cầu.

Một số yếu tố quan trọng góp phần 
nên sự thành công thương hiệu 
Uniqlo bao gồm:

Thông điệp thương hiệu rõ ràng: 

Nếu không có 
linh hồn, một 
công ty chẳng 
là gì! ”
“
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mỏng, nhẹ và thoải mái nhưng vẫn 
cách nhiệt và ấm áp.

Đồ mặc bên trên: Danh mục này 
bao gồm các loại áo sơ mi, áo chống 
nhăn, áo phông và UT (áo phông họa 
tiết) dành cho phụ nữ được làm từ 
nhiều chất liệu khác nhau. Áo len và 
áo cardigan cũng nằm trong nhóm 
này, với hầu hết các kiểu được làm 
bằng chất liệu UV Cut đặc trưng 
của thương hiệu hoặc từ vải Cotton 
Cashmere mềm mại và sang trọng. 
Đối với nam giới là các loại áo sơ mi 
trang trọng với gu giản dị, áo phông, 
áo UT, áo len và áo cardigan và flannel. 
Loạt áo thun polo của Uniqlo được 
sản xuất với 4 chất liệu khác nhau: 
AIRism, Dry Ex (lưới thoáng khí với 
cấu trúc liền mạch). 

Đồ mặc bên dưới: Loại này dành 
cho phụ nữ bao gồm quần short và 
các loại váy phù hợp với mọi nhu 
cầu về lối sống, quần jeans có nhiều 

vải bên trong khô nhanh), LifeWear 
(sự pha trộn giữa trang phục thông 
thường và đồ thể thao) và UV Cut 
(chất liệu được thiết kế để ngăn 90% 
tia cực tím). Những loại vải mới này 
đều có thương hiệu và có bản quyền, 
điều này đặt ra những thách thức 
không nhỏ cho các đối thủ cạnh tranh 
muốn thử nghiệm và cố gắng để xóa 
nhòa điểm khác biệt này.

DÒNG SẢN PHẨM CỦA UNIQLO

Uniqlo phục vụ chủ yếu cho 3 phân 
khúc khách hàng: Phụ nữ, Nam giới, 
Trẻ em & Trẻ sơ sinh. Thương hiệu 
được chia thành năm thương hiệu 
phụ được phân tách theo phong 
cách nhưng nằm trong cùng một cửa 
hàng Uniqlo, trong đó Uniqlo trưng 
bày các bộ sưu tập của mình:

Áo khoác ngoài: Áo khoác ngoài của 
Uniqlo bao gồm các loại áo Jackets và 
áo khoác với nhiều kiểu dáng và chất 
liệu khác nhau, áo chui đầu v.v… phù 
hợp với điều kiện thời tiết và các dịp 
khác nhau. Uniqlo có dòng áo Jacket 
Ultra-Light Down nổi tiếng vì cực 

kiểu cắt, quần legging (bao gồm 
cả quần legging dành cho bà bầu), 
quần thông minh, quần dài đến mắt 
cá chân, quần âu và quần lót. Quần 
lót nam của hãng bao gồm quần 
thông minh, quần short, quần jeans, 
quần dài đến mắt cá chân, quần âu, 
và dòng sản phẩm mới nhất - quần 
Kando, một loại quần sử dụng chất 
liệu mới nhẹ, co giãn và khô nhanh 
với túi Airdots. Theo sứ mệnh thương 
hiệu của mình để tôn vinh cái tôi của 
người dùng, Uniqlo cung cấp dịch vụ 
thay đổi miễn phí với quần có giá cao 
hơn một số tiền nhất định.

Trang phục mặc trong: Uniqlo đã 
thiết kế trang phục mặc trong, với sự 
thoải mái là trọng tâm chính. Đối với 
phụ nữ, các mặt hàng mặc trong bao 
gồm áo ngực, áo trong (áo hai dây, áo 
quay, v.v…), áo định hình, quần short 
và đồ lót, các loại tất, và áo HeatTech 
(Áo ấm thông thường, áo Thêm ấm 
và Siêu ấm). 

Bên cạnh HeatTech, Uniqlo cũng đã tạo ra AIRism 
(một loại vải mềm với vải bên trong khô nhanh), 

LifeWear (sự pha trộn giữa trang phục thông 
thường và đồ thể thao) và UV Cut (chất liệu được 

thiết kế để ngăn 90% tia cực tím)

trung vào tinh thần đồng đội, đổi mới 
và trải nghiệm khách hàng.

Trong những ngày đầu của công ty 
trước khi đi ra thị trường quốc tế, 
Tadashi Yanai đã đưa ra một quyết 
định được coi là hiếm ở Nhật Bản – 
phương tiện giao tiếp trong công ty 
tất cả bằng tiếng Anh. Điều này chắc 
chắn đã đóng góp cho thành công 
toàn cầu của Uniqlo và đó là bài học 
mà các công ty toàn cầu khác có thể 
học hỏi.

Về văn hóa công ty, cơ cấu tổ chức 
nổi tiếng của Uniqlo là xây dựng cơ 
chế để nhân viên của hãng có thể 
tự do đưa ra các đề xuất cải tiến. Các 
giá trị và mục tiêu của công ty được 
chuyển thể thành các quy trình và 
biện pháp thực thi để các nhân viên 
trên toàn thế giới thực hiện theo. 
Các số liệu tài chính thì hoàn toàn 
minh bạch, doanh số bán hàng được 
lập biểu đồ và đăng công khai hàng 
ngày. Thương hiệu này cũng khá chú 
trọng vào trải nghiệm của khách 
hàng tại các cửa hàng bán lẻ. 

Đào tạo nhân viên là một ưu tiên lớn 
đối với công ty vì mỗi nhân viên mới 

họp ý tưởng khoảng một năm trước 
khi một sản phẩm được tung ra. Khi 
một sản phẩm may mặc được sản 
xuất, khoảng 400 nhân viên lành 
nghề sẽ đi đến các trung tâm sản 
xuất để đảm bảo chất lượng và giải 
quyết các vấn đề còn tồn tại.

Các trung tâm sản xuất toàn cầu của 
Uniqlo được đặt tại Thượng Hải, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Dhaka, Jakarta và 
Istanbul.

Bộ phận sản xuất cũng giải quyết các 
mối quan tâm của khách hàng, giúp 
các nhóm sản phẩm luôn tập trung 
vào những gì người tiêu dùng muốn. 

Văn hóa công ty và lãnh đạo có 
tầm nhìn: Năm 2018, Tadashi Yanai 
được xếp hạng số 35 trong danh 
sách các CEO hoạt động tốt nhất trên 
thế giới bởi Harvard Business Review. 
Kể từ năm 2000, ông đã mang lại lợi 
nhuận cho cổ đông 700% và vốn hóa 
thị trường của Uniqlo đã tăng 39 tỷ 
USD. Ông được ghi nhận rộng rãi vì 
sự thành công to lớn và sự phát triển 
bùng nổ của Uniqlo trong 35 năm 
qua do ông đã xây dựng nên một 
nền văn hóa công ty mạnh mẽ tập 

được đào tạo trong 3 tháng - cao hơn 
mức trung bình của ngành. Mọi hoạt 
động được thực hiện bởi nhân viên 
Uniqlo đều được ghi lại và phân tích 
- từ kỹ thuật gấp quần áo, cho đến 
cách nhân viên bán lẻ trả lại thẻ tín 
dụng cho khách hàng bằng cả hai 
tay và giao tiếp bằng mắt. Nhân viên 
cũng được hướng dẫn cách tương tác 
với người mua hàng bằng sáu cụm từ 
tiêu chuẩn, bao gồm: “Bạn có tìm thấy 
tất cả mọi thứ bạn đang tìm kiếm 
không?” Và tất cả các khách hàng đều 
được chào đón với câu: “Chào mừng 
bạn đến với Uniqlo!”. Công ty hiện 
đang xây dựng một trường đại học 
Uniqlo ở Tokyo, trong đó 1500 quản 
lý cửa hàng mới sẽ được đào tạo mỗi 
năm. Đây chỉ là một số ví dụ về cách 
Uniqlo xây dựng và phát triển văn 
hóa công ty độc đáo. 

Cống hiến cao cho đổi mới: Như 
Peter Drucker đã nói, đổi mới và tiếp 
thị là hai chức năng duy nhất của bất 
kỳ tổ chức nào. Uniqlo hiểu rất rõ 
điều này và đã xây dựng thành công 
thương hiệu nổi tiếng với những 
sáng tạo về vải. Công ty cũng thuê 
các bậc thầy về dệt của Nhật Bản 
như ông Takumi, người hợp tác chặt 
chẽ với các nhà máy ở Trung Quốc và 
Nhật Bản để liên tục phát triển các 
loại vải công nghệ cao cho Uniqlo.

Một trong những cải tiến đặc trưng 
của Uniqlo là vải HeatTech, một loại 
vải được phát triển cùng với Toray 
Industries (một công ty hóa chất của 
Nhật Bản) biến độ ẩm thành nhiệt và 
có các túi khí trong vải để giữ được 
nhiệt. Chất liệu vải HeatTech mỏng, 
thoải mái đã cho phép thương hiệu 
tạo ra các thiết kế thời trang rất khác 
biệt so với phân khúc quần áo ấm 
áp tiêu chuẩn truyền thống. Sự đổi 
mới của HeatTech tiếp tục cải thiện 
theo thời gian với công nghệ sợi mới, 
cho phép thương hiệu đưa ra các 
bộ sưu tập quần áo giữ nhiệt khác 
nhau. Năm 2003, khoảng 1,5 triệu sản 
phẩm HeatTech đã được bán, và đến 
năm 2012, hơn 130 triệu sản phẩm, 
250 mặt hàng đã được bán ra.

Bên cạnh HeatTech, Uniqlo cũng đã 
tạo ra AIRism (một loại vải mềm với 

Một trong những 
cải tiến đặc trưng 
của Uniqlo là vải 

HeatTech, một loại 
vải được phát triển 

cùng với Toray 
Industries (một công 

ty hóa chất của Nhật 
Bản) biến độ ẩm 

thành nhiệt và có các 
túi khí trong vải để 

giữ được nhiệt
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Chiến dịch thương hiệu toàn cầu: 
Mặc dù đã được một thời gian kể từ 
khi thương hiệu Uniqlo ra mắt quốc tế, 
nhưng chỉ đến năm 2016, Uniqlo mới 
khởi động chiến dịch thương hiệu 
toàn cầu đầu tiên của mình mang tên 
“The Science of LifeWear” (Uniqlo đã 
khởi động các chiến dịch địa phương 
và khu vực trước đó nhưng không có 
chiến lược toàn cầu). Trong loạt video 
giới thiệu thương hiệu và các bộ sưu 
tập của hãng (Jeans, quần Jogger, sản 
phẩm siêu nhẹ Ultra-Light Down, Dệt 
kim và sản phẩm giữ nhiệt HeatTech), 
mọi người đi trên đường mặc quần 
áo đơn giản nhưng sang trọng. Một 
người dẫn dắt bắt đầu bằng những 
câu hỏi: Tại sao chúng ta mặc quần 
áo? Bạn chọn quần áo dựa trên tâm 
trạng hay tùy thuộc vào thời tiết? Bạn 
có ăn mặc để phù hợp hoàn cảnh? 
Bạn có muốn hòa nhập không? Cuối 
cùng, video kết luận bằng lời bình: 
“Không có câu trả lời chính xác. Tuy 
nhiên để sản xuất quần áo phục vụ 
cuộc sống, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục 
tự đặt ra các câu hỏi cho mình.”

Cách giới thiệu thương hiệu khác 
thường, đầy triết lý này rất phù hợp và 

các cô gái nhảy múa mặc áo polo; 
vào mùa đông họ mặc đồ cashmere; 
và vào nửa đêm những cô gái này 
ngủ. Uniqlock giành được vô số các 
giải thưởng quảng cáo lớn, trong đó 
có một giải Grand Prix tại liên hoan 
Cannes Lions. 

Gần đây, chiến dịch quốc tế năm 
2019 có tên #UTPlayYourWorld cũng 
theo bước chân của Uniqlock, hợp 
tác với TikTok để khuyến khích khách 
hàng diện trang phục của Uniqlo và 
“khoe” chúng qua những đoạn video 
ngắn. Sau đó chúng được trình chiếu 
tại các cửa hàng. 

Phối hợp với các nhà thiết kế: Để 
làm nổi bật phong cách độc đáo của 
mỗi cá nhân, Uniqlo đã hợp tác với 
các nhà thiết kế để tạo ra các phong 
cách độc đáo. Năm 2008 Uniqlo đã 
bắt tay với nhà thiết kế Alexander 
Wang để tạo ra một bộ sưu tập váy 
năm mảnh. Bằng cách hợp tác với 
các nhà thiết kế toàn cầu, Uniqlo 
cũng có thể tiếp cận nhanh hơn vào 
các thị trường nơi có nhận thức về 
thương hiệu Uniqlo yếu hơn, như tại 
thị trường Mỹ và Châu Âu.

giúp củng cố cam kết không ngừng 
của Uniqlo về chất lượng, chức năng 
và phong cách thông qua LifeWear. 
Ông John C. Jay, Chủ tịch Sáng tạo 
Toàn cầu của Uniqlo nói rằng chiến 
dịch này là cơ hội để thể hiện sứ 
mệnh của thương hiệu và di sản Nhật 
Bản, giúp phân biệt với đối thủ và hài 
hòa hình ảnh thương hiệu của mình 
trên phạm vi quốc tế. Nó đại diện cho 
một bước tiếp theo quan trọng đối 
với Uniqlo trong sứ mệnh mà hãng 
đang nỗ lực thực thi để trở thành một 
thương hiệu may mặc thực sự mang 
tầm toàn cầu và truyền cảm hứng.

Hướng tới tương lai, thương hiệu 
muốn thúc đẩy giao tiếp hai chiều 
gần hơn với khách hàng. Uniqlo đã 
cam kết sử dụng thông tin được 
thu thập thông qua trang web và 
ứng dụng di động để phân tích dữ 
liệu khách hàng và cung cấp cho họ 
thông tin phù hợp nhất với nhu cầu 
cá nhân của họ. Ngoài ra, Uniqlo đã 
và tiếp tục áp dụng, tiếp thu và tận 
dụng các nền tảng truyền thông xã 
hội và kỹ thuật số trong các chiến 
lược quảng cáo và truyền thông của 
mình trong tương lai.

tạo ra trải nghiệm mua sắm thoải 
mái và chào đón khách hàng, Uniqlo 
truyền đạt lý tưởng về sự đơn giản 
và những điều cần thiết cơ bản. Mặc 
dù thương hiệu giới hạn số lượng 
thiết kế, nhưng lại khiến người tiêu 
dùng không cảm nhận được về sự 
thiếu lựa chọn đơn hàng bằng cách 
xếp hàng đầy khắp từ sàn đến trần, 
tạo ra ảo tưởng về sự lựa chọn và sự 
phong phú.

Ở các cửa hàng cũng có nhiều màn 
hình kỹ thuật số trong giải thích 
những lợi ích thiết thực của vải 
và hàng may mặc. So với các đối 
thủ cạnh tranh thời trang nhanh 
khác có cửa hàng chật cứng quần 
áo, thiếu trật tự và không tập trung, 
trải nghiệm mà cửa hàng của Uniqlo 
mang đến cho khách hàng khá 
nổi bật và góp phần lớn xây dựng 
nên sự thành công thương hiệu 
của hãng.

Uniqlo Global Ambassadors: Tương 
tự như nhiều thương hiệu toàn cầu, 
Uniqlo cũng sử dụng hình ảnh người 
nôi tiếng để mở rộng hình ảnh của 
thương hiệu và kết nối với số đông. 

Trang phục  & Phụ kiện tại nhà: Danh 
mục phụ kiện và trang phục mặc 
nhà của Uniqlo bao gồm bộ Pyjamas, 
quần dài, quần lửng và giầy dép đi 
trong phòng, các loại giày (giày thể 
thao, giày đế bằng và giày cao gót), 
thắt lưng và các phụ kiện khác bao 
gồm mũ, khăn quàng cổ, kính râm, 
túi xách, khăn và chăn.

CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG 
THƯƠNG HIỆU UNIQLO

Uniqlo sử dụng rất nhiều phương 
pháp để định vị thương hiệu của 
mình bao gồm tạo ra môi trường 
tương tác tại cửa hàng độc đáo,  
thông qua các đại sứ thương hiệu 
nổi tiếng (được gọi là Đại sứ toàn cầu 
Uniqlo), tiếp thị kỹ thuật số, hợp tác 
với các nhà thiết kế và xây dựng chiến 
dịch thương hiệu.

Môi trường tại cửa hàng: Một trong 
những phương thức truyền thông 
thương hiệu chính của Uniqlo là để 
khách hàng trải nghiệm môi trường 
tại cửa hàng. Thông qua các lối đi 
rộng, hệ thống đèn sáng, kệ xếp gọn 
gàng và màn hình hiển thị đẹp mắt 

Đối với Uniqlo, những tính cách quan 
trọng nhất mà nó tìm kiếm trong các 
đại sứ thương hiệu của mình là khả 
năng phục hồi tuyệt vời và tính cách 
mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh. 
Uniqlo hiện có 6 Đại sứ Toàn cầu, đều 
là các nhà vô định trong lĩnh vực thể 
thao như quần vợt, trượt tuyết, goft. 

Quan hệ đối tác với Đại sứ toàn cầu 
Uniqlo thường kéo dài trong 5 năm 
với mục đích giúp đại sứ quảng bá 
thương hiệu Uniqlo và quần áo trên 
toàn thế giới, cũng như hợp tác trong 
các dòng sản phẩm trong tương lai. 

Tiếp thị kỹ thuật số: Là một trong 
những thương hiệu đầu tiên khởi 
động thành công chiến dịch tiếp 
thị kỹ thuật số ‘Uniqlock’ vào năm 
2007, Uniqlo chắc chắn là một trong 
những hãng đầu tiên sử dụng kênh 
truyền thông thương hiệu này. Dự án 
tiếp thị lan truyền, được thiết kế để 
xây dựng nhận thức về thương hiệu 
trên phạm vi quốc tế, nổi bật với một 
chiếc đồng hồ với các đoạn clip được 
nhảy múa được biên đạo kỹ lưỡng và 
âm nhạc phòng chờ hấp dẫn. Đồng 
hồ chạy quanh năm - vào mùa hè, 
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tiến hành đánh giá rủi ro của mỗi hóa 
chất và phân loại hóa chất theo đó. 
Bản kê hóa chất nên gồm một danh 
sách hóa chất toàn diện để đánh giá 
các mối nguy hại của hóa chất, thiết 
bị bảo vệ cá nhân (PPE) thích hợp của 
công nhân.

Bản kiểm kê hóa chất loại trừ việc 
đặt hàng hóa chất hai lần và làm 
giảm chi phí thải bỏ. Nhân viên phải 
được đào tạo để đánh giá các mối 
nguy hại của hóa chất và cũng để 
nhận ra các đề nghị mua các hóa 
chất không quan trọng. 

Trước khi mua ta phải đảm bảo rằng 
các hóa chất phải tuân theo Phiếu dữ 
liệu an toàn (SDS) và Phiếu dữ liệu kỹ 
thuật (TDS). Điều đó rất quan trọng 
để đảm bảo rằng hóa chất được mua 
từ nhà cung cấp được phê duyệt.

Tất cả các thùng hóa chất phải ghi nhãn 
đúng theo hệ thống hài hòa toàn cầu 
(GHS) cho các thùng đựng hóa chất. 
Phế thải nguy hại phải được quản lý/
thải bỏ theo các yêu cầu của luật.

4. Quá trình kiểm soát chất lượng

- Đảm bảo rằng SDS tuân theo Hệ 
thống Hài hòa toàn cầu (GHS).

- Kiểm tra chéo các hóa chất về rủi 
ro trong danh sách các chất bị hạn 
chế (RSL) và danh sách các chất bị 

hạn chế trong sản xuất (MRSL) từ tài 
liệu được cung cấp như là MSDS, TDS, 
báo cáo thí nghiệm v.v... 

- Thử nghiệm các hóa chất so với các 
yêu cầu kỹ thuật chính xác và được 
thỏa thuận.

- Nếu thử nghiệm hóa chất không 
đạt thì trả lại hóa chất cho nhà cung 
cấp với số hiệu đơn mua hàng (PO) 
gốc, số mẻ và ngày tháng năm cùng 
với lý do trả lại.

- Đảm bảo hóa chất bị loại bỏ không 
tiếp xúc với các hóa chất khác, và 
được giữ tách riêng trước khi đưa trả 
lại nhà cung cấp.

- Kiểm tra bao bì và việc ghi nhãn đáp 
ứng tất cả các quy chuẩn kỹ thuật.

- Xác minh lại số hiệu mẻ so với số 
hiệu mẻ của thùng hóa chất.

- Đảm bảo hóa chất được cách ly cho 
đến khi được phê chuẩn.

5. Quản lý phế thải hóa chất

- Nhận diện có hệ thống và định 
lượng tất cả các phế thải hóa chất 
trong ngành và làm cho mọi người 
thấy được chi phí;

- Nhận diện, để riêng và phân loại các 
phế thải độc hại;

- Tạo nên bảng kiểm kê phế liệu cần 
xử lý thêm tại nơi khác và thải bỏ;

- Để riêng một cách đúng đắn phế 
thải tại điểm phát sinh;

- Có báo cáo nội bộ về tất cả các 
phế liệu;

- Bố trí thu gom tại chỗ an toàn, ghi 
nhãn và bảo quản tất cả các phế liệu;

- Đưa ra kế hoạch hành động về 
phế liệu;

- Đảm bảo để riêng phế thải đã bị kết 
hợp lại trong khi thu gom, bảo quản 
và thải bỏ do phế thải bị kết hợp lại 
được coi là nguy hại;

- Việc đổ bỏ hết hóa chất trong thùng 
đựng hóa chất cần được thực hiện 
cẩn thận. Có thể có nhiều cách như 
là làm sạch các thùng đựng hóa chất 
trước khi bảo quản và thải bỏ. Không 
được tái sử dụng các thùng chứa độc 
hại hoặc không dùng để bảo quản 
thực phẩm. Ngành cần bàn bạc với 
các nhà cung cấp khả năng nhận lại 
các thùng đựng hóa chất.

6. Quản lý nước thải và bùn

- Xem xét lại đơn nhuộm có thể làm 
giảm hóa chất;

- Thu hồi xút sau quá trình làm bóng;

- Thay thế hóa chất nguy hại bằng 
hóa chất bớt nguy hại hơn. Ví dụ 
thuốc nhuộm hoạt tính hai nhóm 
chức thay thế cho thuốc nhuộm hoạt 
tính một nhóm chức;

- Cần lấy mẫu nước thải được thải bỏ;

- Cần tính toán tải lượng dòng thải 
để vận hành nhà máy xử lý nước thải 
một cách đúng đắn;

- Không bao giờ sử dụng đến tải 
lượng hóa chất mà nhà máy xử lý 
nước thải không xử lý được.

Nguồn: https://www.textiletoday.com.
bd/chemical-management-essential/

Nguồn ảnh: jaggaer.com

CÁC BƯỚC CẦN THIẾT ĐỂ QUẢN 
LÝ HÓA CHẤT

1. Nhận diện đầu ra không phải là 
sản phẩm: Các đầu ra không phải 
là sản phẩm là tất cả các nguyên 
vật liệu, năng lượng và nước được 
sử dụng trong quá trình sản xuất 
nhưng không có mặt trong sản 
phẩm cuối cùng.

Đầu ra không phải là sản phẩm là 
các nguyên vật liệu thô không đảm 
bảo yêu cầu, các chất bị loại bỏ, chi 
phí tái gia công, phế thải (chất rắn, 
chất lỏng, không độc hại, độc), nước 
thải, khí thải, tổn hao trong bảo quản, 
bốc vác và vận chuyển, tổn hao về 
các vấn đề sức khỏe và môi trường. 
Đầu ra không phải là sản phẩm ngốn 
chừng 10-30% tổng chi phí sản xuất. 

2. Nhận diện hóa chất: Để nhận 
diện các hóa chất, thì cách được sử 
dụng nhiều nhất và an toàn nhất là 
phiếu dữ liệu an toàn (SDS). Phiếu 
gồm tên hóa chất, nhà sản xuất hóa 
chất, sử dụng hóa chất, việc cần làm 
khi có tình trạng khẩn cấp, quy trình 
hoạt động chuẩn, đăng ký và quản lý 
hóa chất, đào tạo an toàn v.v...

Số CAS được đưa vào trong phiếu dữ 
liệu an toàn. Nó là số nhận diện duy 
nhất được Dịch vụ Tóm tắt hóa chất 
(CAS) ấn định, như là thuốc nhuộm 
Reactive Black 5 có số CAS là 
17095-24-8. Từ Phiếu dữ liệu an toàn 
bất kỳ ai cũng có thể thấy được các 
mối nguy hại trong khi sở hữu hóa 
chất. Nếu bất kỳ tai nạn nào xảy ra 
thì bất kỳ ai cũng có thể thực hiện 
biện pháp an toàn bằng cách xem lại 
Phiếu dữ liệu an toàn.

3. Các thực hành kiểm kê hóa chất 
và mua hóa chất: Bản kiểm kê hóa 
chất là cơ sở thông tin có cấu trúc để 

Nguồn ảnh: edarabia.com

Bài: SADMAN SAKIB
Người dịch: HOÀNG THU HÀ

Quản lý hóa chất nhằm 
kiểm soát toàn bộ việc 
vận hành và hoạt động có 
sử dụng hóa chất tại cơ 
sở sản xuất. Quản lý hóa 
chất là cần thiết để đảm 
bảo sức khỏe và an toàn 
của các bên có liên quan.

Các chuyên gia định 
nghĩa quản lý hóa chất 
là một quy trình theo dõi 
các sản phẩm hóa chất 
từ khâu mua cho tới thải 
bỏ cuối cùng.

TẠI SAO QUẢN LÝ HÓA CHẤT LẠI 

CỰC KỲ QUAN TRỌNG? 
• Duy trì giấy phép để vận hành 
nhà máy;

• Tiếp cận tới thị trường toàn cầu;
• Duy trì lợi thế cạnh tranh;

• Giảm tới mức thấp nhất các lần 
mua hóa chất dư thừa hoặc lặp lại;

• Giảm chi phí bằng cách giảm phế 
liệu;

• Giảm thời gian dừng máy bằng 

cách tạo ra môi trường an toàn 
hơn;

• Dừng các mối nguy hại trước khi 
chúng trở thành vấn đề khó giải 
quyết;

• Khả năng truy tìm hóa chất trong 
chuỗi cung cấp;

• Giảm sử dụng hóa chất có thể 
dẫn tới giảm tải lượng trong nhà 
máy xử lý nước thải.

TẠI SAO QUẢN LÝ HÓA CHẤT LÀ CẦN THIẾT?
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Nguồn: https://apparelresources.com/
business-news/retail/uniqlo-make-clothes-
recycled-plastic-bottles/

Uniqlo, nhà bán lẻ thời trang nhanh 
nổi tiếng của Nhật Bản, chuẩn bị sản 
xuất quần áo từ những chai nhựa tái 
chế, với sự hợp tác giữa Uniqlo và 
Tập đoàn Toray để phát triển dòng 
sản phẩm này.

Sản phẩm sử dụng loại sợi được 
sản xuất bằng nhựa tái chế từ chai 
polyetylen terephthalate đã qua sử 
dụng. Bên canh đó, các cửa hàng 
Uniqlo cũng tiến hành thu thập các 
loại áo lông vũ Ultra Light Down đã 
qua sử dụng, và xử lý bằng một hệ 
thống do Tập đoàn Toray phát triển. 
Sau đó, các nguyên liệu này sẽ được 
dùng để sản xuất sản phẩm mới.

Nói về quan hệ hợp tác với Tập đoàn 

Công ty Cortland Biomedical, một đối 
tác chuyên phát triển sản phẩm dệt 
may y tế vừa tiết lộ họ sẽ có một cơ 
sở sản xuất mới được xây dựng mang 
tính chiến lược do các kỹ sư dệt may 
thiết kế.

Cơ sở mới của Cortland Biomedical, 
có các khu vực sản xuất phòng sạch 
được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 
phòng sạch cấp độ 8 về tạo vải và 
tiêu chuẩn ISO phòng sạch cấp độ 7 
về lắp ráp, vệ sinh và xử lý sau tạo vải. 

Nhóm các chuyên gia y tế của công 
ty còn có khả năng phát triển các giải 
pháp dệt chứa yếu tố vật liệu sinh 
học như polyme hoặc kim loại và 
chúng được sử dụng trong các ứng 
dụng cấy ghép hoặc phẫu thuật. Cấu 
trúc của những vật liệu này có khả 
năng tái hấp thu hoặc sử dụng vĩnh 
viễn. Cortland Biomedical cũng có 
thể cho phép các thiết bị kết hợp với 
các thiết bị mới hơn để tận dụng các 
loại vải và vật liệu đặc biệt, hoặc tạo ra 
các cấu trúc tổng hợp và mô lai được 
sử dụng trong các ứng dụng chịu tải.

UNIQLO SẢN XUẤT 
QUẦN ÁO TỪ NHỮNG 
CHAI NHỰA TÁI CHẾ

Toray, ông Tadashi Yanai, nhà sáng 
lập kiêm chủ tịch, Uniqlo, cho biết, 
chúng tôi sẽ sớm bắt tay với tập 
đoàn Toray nhằm đẩy mạnh việc sử 
dụng nguyên liệu tái chế. Thông qua 
mối quan hệ hợp tác quan trọng 
này, chúng tôi có thể tiếp tục cung 
cấp những sản phẩm may mặc với 
nhiều tính năng, chất lượng cao và 

đáp ứng được về tính bền vững cho 
tất cả khách hàng trên toàn cầu.
Các trang phục bền vững sẽ được 
bày bán tại Singapore và các nước 
châu Á khác vào năm 2020.

CORTLAND 
BIOMEDICAL 
RA MẮT CỞ SỞ MỚI 
TÂN TIẾN

Nguồn: https://www.innovationintextiles.
com/research-development-education/
cortland-biomedical-launches-stateoftheart-
facility/

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

Triển lãm Công nghệ Dệt năm thứ 
19 sẽ diễn ra tại Thượng Hải từ 25-
28/11/2019. Saurer Twisting Solutions 
sẽ mang đến triển lãm máy se sợi 
Fusion Twister với hiệu quả cao cho 
việc xe sợi. “Fusion Twister sẽ tạo ra 
các thiết lập chuẩn mực để sản xuất 
loại sợi được xoắn vào 2 trong 1. Để 
đạt được điều này chúng tôi đã tính 
đến ba yếu tố chính ảnh hưởng đến 
lợi nhuận của khách hàng, đó là năng 
lượng, kinh tế và thời gian lao động”, 
báo cáo công ty cho biết.

“Thiết lập thời gian hoạt động của 
máy ngắn, đẩy khí nhanh và xử lý dễ 
dàng là những yếu tố quan trọng 
liên quan đến tối ưu hóa thời gian 

GIỚI THIỆU MÁY 
SE SỢI FUSION TWISTER 

CỦA SAURER 
TẠI TRIỂN LÃM 

CÔNG NGHỆ DỆT 2019 
TẠI THƯỢNG HẢI

BẢN TIN 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

THỬ NGHIỆM 
PHƯƠNG THỨC 
THANH TOÁN 
ĐIỆN TỬ QUA 
MASTERCARD 
CHO CÔNG NHÂN NHÀ 
MÁY MAY

làm việc”, phía công ty giải thích.
Với hệ thống truyền động servo 
được điều khiển bằng máy tính, độ 
linh hoạt cao khi cuốn sợi lên các 
ống sợi quấn chéo đã có sự thay đổi 
lớn về hình dáng và mật độ sợi. Các 
tính năng khác bổ sung cho tính linh 
hoạt của Fusion Twister là sự nâng 
cấp phần mềm và việc thiết kế mới 
bảng điều khiển bằng máy tính. Điều 
này được thiết kế để mang lại khả 
năng đọc phần mềm tốt hơn và linh 
hoạt hơn, đồng thời tạo cơ sở cho hệ 
thống quản lý nhà máy của Saurer.

Nguồn: https://www.innovationintextiles.
com/saurers-fusiontwister-at-
shanghaitex-2019/

Nguồn: https://apparelresources.com/
technology-news/information-technology/
mastercard-test-digital-payments-garment-
factory-workers/

Mastercard - Công ty tài chính đa 
quốc gia của Mỹ, đang thực hiện 
một dự án thí điểm cho các công 
nhân nhà máy may mặc!

Theo thỏa thuận với các nhà sản 
xuất hàng may mặc Levi Strauss & 
Co., Marks & Spencer, VF Corp và tổ 
chức phi lợi nhuận BSR (Business 
for Social Responsibility), dự án 

nhằm chuyển đổi hệ thống thanh 
toán tiền lương của công nhân 
bằng kỹ thuật số.

Mastercard đang triển khai chương 
trình thí điểm tại các nhà máy 
tại Ai Cập và Campuchia để thử 
nghiệm các hệ thống thanh toán 
kỹ thuật số kết hợp, cho phép sử 
dụng bất kỳ hình thức thanh toán 

kỹ thuật số như trả trước, thẻ ghi 
nợ hoặc ví kỹ thuật số để trả lương 
cho người lao động. Các công 
nhân sẽ được hướng dẫn về việc 
sử dụng các dịch vụ tài chính kỹ 
thuật số, cũng như hỗ trợ về quản 
lý tài chính. Dịch vụ này sẽ cho 
phép người lao động sử dụng thẻ 
hoặc ví để thanh toán hoặc gửi 
tiền cho các thành viên gia đình.



62 63DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀNCÔNG ĐOÀN

chủ đề cho gian hàng; có mẫu vật 
sáng kiến cải tiến hoặc phim, ảnh về 
phong trào LĐST của đơn vị; thuyết 
trình, giới thiệu rõ ràng, đầy đủ.

Kết quả: Sau quá trình xem xét, thẩm 
định, đánh giá, trao đổi, phản biện; 
Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 
được những tập thể, cá nhân tiêu 
biểu trong phong trào LĐST trên 
từng lĩnh vực, để trên cơ sở đó BTC 
tôn vinh khen thưởng. Cụ thể:

Có 09 đơn vị được tôn vinh là Tập thể 
sáng tạo tiêu biểu; 14 tác giả, nhóm 
tác giả được trao giải thưởng phong 
trào; 19 tác giả, nhóm tác giả được 
tôn vinh là LĐST tiêu biểu, trong đó 
giải nhất lĩnh vực sợi, dệt nhuộm 
thuộc về anh Hồ Thanh Phương - 
Công ty Cổ phần Dệt May Huế; giải 
nhất lĩnh vực may thuộc về anh Bùi 
Thế Sáu - Công ty May và Thương Mại 
Việt Thành; giải nhất lĩnh vực quản trị 
thuộc về anh Phan Nhật Long - Tổng 
Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

Đồng thời, BGK cũng đánh giá, phân 
loại các gian hàng triển lãm sáng 
tạo để Ban tổ chức trao tặng 07 giải 
thưởng cho các đơn vị tham gia 
trưng bày, trong đó giải nhất thuộc 
về Tổng công ty May 10.

Cũng trong chương trình, 13 đơn vị 
đã vinh dự được xét chọn và tôn vinh 
là “Doanh nghiệp vì Người lao động” 
cấp ngành lần thứ nhất, bao gồm: 
TCT CP Việt Thắng, TCT CP Phong 
Phú, TCT CP May Việt Tiến, TCT CP Dệt 
May Hòa Thọ, TCT May 10, CTCP Quốc 
tế Phong Phú, TCT May Hưng Yên, 
CTCP Dệt May Đầu tư Thương mại 

Thành Công, TCT May Nhà Bè, CTCP 
Dệt May Huế, CTCP TCT May Đáp 
Cầu, CTCP Dệt May Thiên An Phú, 
CTCP Dệt May Sài Gòn - Trường Đại 
học Nguyễn Tất Thành. Đây là những 
đơn vị ở tốp đầu của ngành về đảm 
bảo việc làm, đời sống, các phúc lợi 
tập thể, chế độ chính sách cho NLĐ 
cao hơn quy định của pháp luật.

Cũng tại ngày hội, CĐDMVN đã xét 
chọn và trao Giải thưởng “Nguyễn Thị 
Sen” lần thứ nhất cho 10 nữ cán bộ 
công nhân lao động tiêu biểu gồm: 
Chị Phạm Thị Phương Hoa – TGĐ, TCT 
May Hưng Yên; chị Trần Thị Minh Hoa 
– Chủ tịch CĐ, TCT CP Dệt May Nam 
Định; chị Nguyễn Thị Liên - Chủ tịch 
CĐ, CTCP Quốc tế Phong Phú; chị 
Huỳnh Thị Ngọc Hà - Giám đốc khu 1, 
TCT May Nhà Bè; chị Trương Thị Tuyết 
- Giám đốc xí nghiệp may 1,2 – TCT 
CP May Việt Tiến; chị Nguyễn Thị Huệ 
- PCT Công đoàn, TCT CP Dệt May 
Hòa Thọ; chị Hoàng Thị Hải – CN nhà 
máy Sợi, TCT CP Dệt May Nam Định; 
chị Trần Thị Bé Tư - Công nhân Dệt, 
TCT Việt Thắng; chị Nguyễn Thị Thu 
Hiền – CN vận hành máy may, TCT 
May 10; chị Trịnh Thanh Bích - Trưởng 
ngành May, CTCP Dệt May Đầu tư 
Thương mại Thành Công.

Đại diện cho Tổng liên đoàn Lao 
động Việt Nam tham dự và chỉ đạo 
Ngày hội, Đ/c Ngọ Duy Hiểu - Đại 
biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng liên 
đoàn ghi nhận CĐDMVN đã có nhiều 
đổi mới trong tổ chức các hoạt động 
vì lợi ích của NLĐ, sáng tạo trong tổ 
chức các phong trào nhằm phát huy 
cao độ bàn tay khối óc của công 
nhân và vì sự phát triển bền vững 

của doanh nghiệp. Đ/c mong muốn 
trong thời gian tới CĐDMVN tiếp tục 
duy trì, đổi mới phong trào; nghiên 
cứu hoàn thiện quy chế thi đua khen 
thưởng, tham gia xây dựng được các 
chính sách của ngành để động viên 
khích lệ, khen thưởng xứng đáng cho 
CBCNV; đồng thời mong muốn các 
doanh nghiệp và công đoàn cùng 
đồng hành trong chăm lo cho NLĐ, 
có cơ chế để tiếp tục thúc đẩy và 
nuôi dưỡng phong trào sáng tạo.

Ngày hội LĐST ngành DMVN lần thứ 
II được tổ chức, là điểm nhấn quan 
trọng cho hành trình thi đua lao động 
sáng tạo năm 2019 mà các cấp cùng 
toàn thể CB, ĐV, CNVCLĐ của ngành 
đã nỗ lực phấn đấu. Ngày hội đã tạo 
sân chơi trí tuệ, không gian gắn kết, để 
các đơn vị, cá nhân cùng thăm quan, 
học hỏi, chia sẻ những sáng kiến hay, 
những cách làm tốt, trên cơ sở đó 
nhân rộng những phương pháp tiên 
tiến, hiệu quả trong hoạt động thực 
tiễn của từng doanh nghiệp. Thông 
qua những hình ảnh đẹp được lưu lại 
trong lao động sản xuất bởi triển lãm 
ảnh; những bài viết được chắt lọc nên 
từ tình cảm chân thực của mỗi người 
dệt may qua tuyển tập các tác phẩm 
tiêu biểu của cuộc thi Tìm hiểu truyền 
thống ngành; hay những lời ca tiếng 
hát được cất lên từ trái tim của những 
NLĐ; những sản phẩm thời trang 
được trình diễn mang thương hiệu 
Việt Nam; đặc biệt là những khoảnh 
khắc vinh quang của các doanh 
nghiệp, các tập thể, cá nhân được tôn 
vinh trong chương trình, là sợi dây 
gắn kết, đem lại nguồn cảm xúc hân 
hoan, để mỗi người dệt may thêm tự 
hào nghề nghiệp, thêm động lực tiếp 
tục lao động hăng say và sáng tạo.

Hy vọng từ thành công của phong 
trào, từ những kết quả tốt đẹp của 
ngày hội, sẽ tiếp tục tạo hiệu ứng tốt, 
có tính lan tỏa cao; để từng tập thể 
của chúng ta sẽ là vườn ươm chất 
lượng, từng cá nhân của chúng ta sẽ là 
hạt giống tốt, ngày một này nở, nhân 
rộng trong từng doanh nghiệp và 
trong toàn ngành; để đội ngũ dệt may 
tiếp tục dệt nên những ước mơ, dệt 
nên những bài ca thời đại, đưa ngành 
Dệt May Việt Nam vững bước trên con 
đường hội nhập và phát triển.

NGÀY HỘI LAO ĐỘNG SÁNG TẠO 
NGÀNH DỆT MAY LẦN THỨ II

N
hằm thúc đẩy phong trào 
thi đua lao động sáng 
tạo, khai thác tiềm năng 
to lớn của NLĐ trong việc 
phát huy sáng kiến cải 

tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình, 
công nghệ, nâng cao hiệu quả SXKD, 
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ của từng doanh nghiệp và đóng 
góp thiết thực cho sự phát triển của 
ngành cũng như đất nước. Trong 3 
năm trở lại đây, Công đoàn Dệt May 

Việt Nam (CĐDMVN) đã phát động và 
đẩy mạnh phong trào Lao động sáng 
tạo trong CNVCLĐ.

Tiếp nối thành công của Ngày hội Lao 
động sáng tạo lần thứ I năm 2018, 
CĐDMVN tiếp tục tổ chức Ngày hội 
Lao động sáng tạo lần thứ II từ ngày 
17-19/10/2019 tại Tổng Công ty Việt 
Thắng - CTCP, thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày hội Lao động sáng tạo ngành 
DMVN lần thứ II được tiến hành với 10 

Ngày hội Lao động sáng tạo ngành Dệt May lần thứ II là diễn đàn 
sinh hoạt văn hóa, tinh thần; kết nối trí tuệ, chia sẻ tư duy; lan tỏa 
những phương pháp hay, những cách làm hiệu quả, cũng như tôn 
vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

nội dung: Thi bảo vệ đề tài giải pháp; 
trưng bày triển lãm các mô hình, mẫu 
vật sáng kiến cải tiến của các cơ sở; 
tổ chức phiên chợ công nhân; triển 
lãm ảnh về đề tài lao động và công 
đoàn; ra mắt các tác phẩm tiêu biểu 
của cuộc thi: Tìm hiểu truyền thống 
Ngành DMVN; biểu diễn ca nhạc; 
trình diễn thời trang; tôn vinh các tập 
thể cá nhân tiêu biểu trong phong 
trào lao động sáng tạo; tôn vinh các 
doanh nghiệp vì người lao động cấp 
Ngành; trao Giải thưởng Nguyễn Thị 
Sen lần thứ nhất - giải thưởng mang 
tên bà tổ nghề may cho nữ CNVCLĐ 
tiêu biểu.

Tính riêng cho năm 2019, toàn hệ 
thống có hơn 1.600 đề tài, giải pháp 
được áp dụng vào thực tiễn SXKD, làm 
lợi hơn 40 tỷ đồng. Từ những đề tài, giải 
pháp thu được trong năm, các đơn vị 
đã lựa chọn ra 96 đề tài, giải pháp tiêu 
biểu và đăng ký 43 gian hàng tham gia 
Ngày hội LĐST cấp Ngành. Trong đó 
35 đề tài giải pháp thuộc lĩnh vực sợi, 
dệt, nhuộm; 58 đề tài giải pháp thuộc 
lĩnh vực may và 03 đề tài giải pháp 
thuộc lĩnh vực quản trị.

Các đề tài giải pháp tham gia cấp 
Ngành phải qua hai vòng sơ khảo và 
chung khảo, trong đó, ở vòng chung 
khảo các tác giả trực tiếp thuyết trình, 
bảo vệ trước hội đồng giám khảo và 
các đồng nghiệp để làm rõ các tiêu 
chí của đề tài về: Có tính mới, tính 
sáng tạo; có khả năng áp dụng rộng 
rãi; có hiệu quả kinh tế - xã hội cụ thể.
Các gian hàng triển lãm tại ngày 
hội được đánh giá dựa trên tiêu chí: 
Trưng bày khoa học, đẹp mắt; có 

Bài: PHẠM THỊ THANH TÂM – Phó Chủ tịch CĐDMVN
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sáng chế cho quần và đinh tán của 
họ, và đây là ngày ra đời chính thức, 
ngày sinh nhật của quần jeans. Levi 
Strauss đặt tên cho quần của ông là 
“waist overalls” và sau này chiếc quần 
này được gọi là quần jeans.

CÁC MỐC LỊCH SỬ QUAN TRỌNG

Thế kỷ 15 – Một loại vải thô được 
dệt trơn tại Genoa (thành phố 
Genoa, Italy), đó một loại vải 
bông thô được dệt bằng sợi trên 
và dưới mỗi sợi dọc, luân phiên 
liên tiếp nhau.

Cuối thế kỷ 16 –  Serge Serge de 
Nîmes nước Pháp, có một loại 
vải được dệt bằng một sợi warp 
nhuộm màu (sợi dọc) và sợi weft 
màu trắng (sợi ngang).

Đầu thế kỷ 19 – Chất liệu vải 
Canvas thô rất bền được dệt ở 
Mỹ. Mỹ lúc này cũng đã phát triển 
ngành dệt thoi vải denim tạo 
điều kiện cho sự phát triển quần 
jeans sau này.

1872 – Levi Strauss và John Davis 
đã hợp tác để sản xuất quần để 
đào vàng với đinh tán kim loại ở 
các đường may giúp quần tăng 
độ bền trong môi trường làm việc 
khắc nghiệt.

1873 – Chiếc quần jeans đầu tiên 
được gọi là XX đã ra đời. Quần 
jeans lúc đó được gọi là Waist 
Overalls – nó trở thành quần 
được giới công nhân được sử 
dụng rộng rãi nhất ở Mỹ.

1880’s – Những đặc điểm để 
nhận biết chiếc quần jeans 
đã được Levis hoàn thành vào 
khoảng thời gian này – như 
miếng da logo hình 2 con ngựa, 
túi nhỏ chứa đồng hồ quả cam, 
túi trước, túi sau….

1890’s – Quần jeans XX được tặng 
số 501 mang tính biểu tượng cho 
chất lượng và độ bền của nó.

1920’s – Quần jeans Levis may 
bằng vải denim bắt đầu được bán 
trên khắp nước Mỹ.

1930’s – Quần jeans vải denim 
đầu tiên cho phụ nữ được sản 
xuất.

1950’s  – Levi’s Jeans 505 với giấy 
kéo quần (zipper fly) được ra mắt.

1960’s – Các thương hiệu Jeans 
khác như Lee Cooper và Wranglers 
đã bắt đầu xuất hiện cạnh tranh 
với Levi’s Jeans. Các nước châu Âu 
cũng bắt đầu sử dụng quần jeans.

1970’s – Quần jeans bắt đầu trở 
nên phổ biến trong giới trẻ, nhiều 
người nổi tiếng trong giới thể 
thao/nghệ sĩ bắt đầu mặc quần 
jeans.

1980 – Các nhà thiết kế thời trang 
lớn của Mỹ sử dụng vải Denim để 
may các loại sản phẩm khác. Điều 
này khiến quần jeans ngày càng 
nổi tiếng.

2000 – Các sản phẩm quần jeans 
hiện đại chất lượng cao đã trở 
nên phổ biến khắp thế giới. Quần 
jeans vẫn là Hot trend trên toàn 
thế giới.

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA 
QUẦN JEANS 

Kiểu dáng ban đầu của những chiếc 
quần jeans không giống những chiếc 
quần sành điệu và hiện đại bây giờ. 

Bắt đầu từ những năm 1900, quần 
jeans được biết đến như là trang 
phục thường thấy của công nhân và 
nông dân với lưng quần cao, được 
may rộng rãi, thoải mái, gần giống 
như một chiếc quần yếm mà không 
có yếm, để người mặc cảm thấy thoải 
mái và tiện dụng trong quá trình làm 
việc. Vào thời điểm này, quần jeans 
dành cho đàn ông có khóa ở đằng 
trước, trong khi quần jeans dành cho 
phụ nữ có khóa ở bên phải. Quần 
cũng được thiết kế thêm những 
chiếc túi to bản để có thể dễ dàng 
đựng công cụ dụng cụ khi làm việc. 

Vào những năm 30 của thế kỷ 20, 
Hollywood làm rất nhiều phim có đề 
tài cao bồi miền Tây, và quần jeans trở 
thành trang phục phổ biến trên màn 
ảnh, cũng như ở miền Tây nước Mỹ. 
Rất nhiều người sống ở bờ Đông của 
quốc gia này đã đích thân đến miền 
Tây để mua, hoặc đặt hàng những 
chiếc quần nổi tiếng này. Quần jeans 
lúc này vẫn giữ được kiểu dáng rộng 
và mang lại sự dễ chịu cho người mặc. 

Những năm 1940, “Chiếc quần đi mượn 
- borrowed jeans” cực kỳ phổ biến thời 
kỳ này. Cái tên đã nói lên tất cả, vì trong 
chiến tranh thế giới thứ 2 nên sự tiện 
dụng được đặt lên hàng đầu, các chị 
em rất chuộng kiểu quần của bạn trai 
mình. Chiếc quần jeans này nổi tiếng 
hơn sau khi được Rosie the Riveter mặc 
để chụp poster chiến tranh thời đó.

Một xưởng sản xuất quần jeans ở thế kỷ 19

gần với các mỏ vàng ở California để 
tìm kiếm vận may. Tuy nhiên Leob 
Strauss không tìm thấy vàng, nhưng 
nơi đây đã thay đổi cuộc đời của ông 
và của cả lịch sử thời trang thế giới. 

Trước nhu cầu về những chiếc quần 
vừa bền, nhưng cũng phù hợp với 
thời tiết và điều kiện làm việc khắc 
nghiệt của người công nhân đào 
vàng, Leob Strauss đã nghĩ đến thứ 
vải bông sợi chéo ở quê hương châu 
Âu của mình, giờ đang được sử dụng 
để làm lều bạt ở châu Mỹ. Và ngay lập 
tức, Leob Strauss đã đưa chiếc quần 
jeans đầu tiên đến với nước Mỹ cho 
các công nhân làm trong vùng mỏ. 
Chỉ trong vòng 1 ngày, Strauss đã bán 
hết toàn bộ trang phục làm ra, cũng 
như kiếm được nhiều tiền hơn nhờ sự 
nhạy bén của mình. 

Sau đó ông cải tiến quần jeans 
bằng cách dùng một thứ vải có tên 
là “serge de Nimes” có nguồn gốc 

từ Pháp, bởi loại vải này mềm hơn 
nhưng có độ bền tương tự với vải 
jeans. Những người thợ mỏ đã vô 
cùng yêu thích loại vải này và họ gọi 
nó là “denim”. Leob sau này đã đổi 
tên mình thành Levi, và được coi là 
cha đẻ của quần jeans.

Do tính chất lao động nặng nhọc của 
những người mặc quần jeans, những 
chiếc túi quần jeans dễ bị rách. Nhận 
thấy vấn đề này, Jacob Davis - một 
thợ may đến từ Reno, Neveda và 
cũng là khách hàng của Leob Strauss 
đã có ý tưởng đóng đinh tán để cố 
định những chiếc túi này và nhờ 
đó chiếc quần được bền hơn. Davis 
muốn được cấp bằng cho sáng chế 
của mình nhưng ông không có đủ 
tiền cũng như không có pháp nhân. 
Do vậy, năm 1872, ông đã viết thư 
cho Strauss đề nghị Strauss trả tiền để 
được cấp bằng sáng chế và Strauss đã 
đồng ý. Ngày 20 tháng 5 năm 1873, 
Strauss và Davis được nhận bằng 

NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ 

VỀ QUẦN JEANS 
Chiếc quần jeans là một 
sản phẩm thời trang 
không thể thiếu, chưa 
bao giờ lỗi mốt trong tủ 
quần áo của bất kỳ ai 
bởi sự tiện dụng của nó. 
Chúng ta có thể mặc 
khi đi chơi, đi dự tiệc, 
đi du lịch và thậm chí là 
các buổi gặp mặt quan 
trọng. Tuy nhiên, không 
phải ai cũng biết quần 
jeans đã có tuổi đời hơn 
100 năm và bối cảnh ra 
đời thực sự của chúng. 

QUẦN JEANS BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU? 

Những chiếc quần jeans đầu tiên bắt 
nguồn từ thành phố Genoa nước Ý, 
nơi nổi tiếng với loại vải bông có sợi 
dày, nổi, vẫn được gọi là jean hoặc 
jeane. Từ loại sợi này, người ta dệt ra 
vải và nhuộm với màu chiết xuất từ 
cây chàm, tạo cho quần jeans có màu 
xanh thẫm đặc trưng, và được xuất 
khẩu đến các quốc gia khác thuộc 
châu Âu bằng đường biển. Trong 
suốt nhiều năm của thế kỷ 18, những 
chiếc quần được làm từ chất liệu 
jeans đã được ra đời, nhưng chủ yếu 
để phục vụ các đối tượng thuộc tầng 
lớp lao động, như công nhân và nô lệ.

Vào năm 1848, công cuộc đào vàng 
bùng nổ ở California kéo theo rất 
nhiều người tới đây tìm vận may. Năm 
1853, một thương nhân người Đức 
gốc Do Thái thuộc sắc tộc Ashkenaz 
tên Leob Strauss đã rời New York để 
đến San Francisco, một địa phương 

Bài: NGỌC HÂN (Tổng hợp)
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Vải denim ban đầu được nhuộm từ 
nhựa cây Indigofera tinctoria hay tên 
gọi khác là Indigo (cây chàm). Ngày 
nay người ta nhuộm vải denim bằng 
màu tổng hợp và nhuộm nhiều lần 
để màu được bền. Vải denim ban 
đầu có chất liệu là 100% cotton, 
tuy nhiên do nhu cầu về nhiều loại 
dáng quần khác nhau, đặc biệt là 
đối với quần jeans nữ, do đó người 
ta trộn thêm các loại sợi khác vào 
để tăng tính co giãn của vải. Tùy 
thuộc vào mức độ co giãn mà thành 
phần sợi trộn vào vải denim khác 
nhau, các loại sợi thường được trộn 
vào gồm polyester hoặc spandex, 
trong đó sợi spandex đóng vai trò 
quyết định trong việc co giãn của 
quần jeans. 

NHỮNG THƯƠNG HIỆU QUẦN 
JEANS NỔI TIẾNG 

Thương hiệu Jeans Calvin Klein

Khi nhắc đến thương hiệu quần jean 
nổi tiếng, Calvin Klein đứng đầu trong 
bảng xếp hạng. Nhãn hàng được nhà 
thiết kế cùng tên thành lập vào năm 

1968 tại thành phố New York, Hoa Kỳ và 
là công ty con của Tổng công ty PVH.

Nhãn hàng Calvin Klein nổi tiếng với 
những thiết kế thời trang độc đáo 
và phong cách đi đầu xu hướng thị 
trường. Thương hiệu này là biểu 
tượng của thời trang dân chủ kiểu Mỹ 
thập niên 90, phổ biến nhất với quần 
Jeans và các chiến dịch quảng cáo đồ 
lót đầy khiêu khích.

Thương hiệu Jeans Wrangler

Đứng thứ 2 trong những thương 
hiệu quần jeans nổi tiếng đó là 
Wrangler - một thương hiệu denim 
của Mỹ. Được thành lập vào năm 
1904, thời điểm ban đầu được đặt 
tên là Wrangler Blue Bell và bắt 
nguồn từ công ty chuyên về bảo hộ 
lao động quần yếm.

Năm 1947 đổi tên thành Wrangler và 
có nhiều sự đổi mới trong chất liệu 
denim. Ngày nay, Jeans Wrangler đã 
gây dựng được uy tín vô cùng vững 
chắc, có mặt tại hơn 100 quốc gia 
và nổi tiếng với phong cách chuyên 

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA DENIM VÀ JEAN

Cả jean và denim cùng là tên của loại 
vải được dùng để sản xuất quần jeans, 
tuy nhiên sự khác biệt lớn nhất của hai 
loại vải này nằm ở cách nhuộm.

Denim là một loại vải được dệt từ sợi 
bông. Các sợi bông đã nhuộm màu 
(thường là màu chàm – indigo) được 
dệt thành các sợi dọc, trong khi các 
sợi bông trắng được dệt thành các 
sợi ngang. Cách dệt này khiến cho vải 
denim có màu xanh ở một mặt và màu 
trắng ở mặt còn lại. Từ “denim” được bắt 
nguồn từ một loại vải có tên “Serge de 
Nimes” được làm ở thành phố Nimes 
của Pháp. Vải denim được sử dụng tại 
Mỹ vào cuối thế kỷ 19 và được nhuộm 
màu chàm tạo để tạo ra những chiếc 
quần jeans xanh (blue jeans).

Trong khi đó thì tên gọi “jeans” xuất 
phát từ cách gọi “Genes” của người 
Pháp đối với thành phố Genoa của 
Italy. Thành phố này là nơi sản xuất 
những chiếc quần bằng vải cotton 
và do đó jeans trở thành tên gọi cho 
những chiếc quần làm từ vải cotton. 

Thương hiệu Jeans Calvin Klein Thương hiệu Jeans Wrangler

“người người mặc quần jeans, nhà 
nhà dùng quần jeans”. Chiếc quần 
màu xanh thẫm, vải cứng, dày… trở 
thành một trong những vật dụng 
phổ biến nhất trong cuộc sống của 
người dân trong thập niên 70. Và 
như vậy, jeans vẫn chỉ là thứ hàng 
bình dân được bày bán một cách 
rộng rãi ở khắp nơi. Những chiếc 
quần kiểu cách và nhiều biến tấu 
hơn cũng được ra đời, như quần ống 
loe, quần côn, quần thêu, quần được 
mài… Đồng thời, quần shorts jeans 
siêu ngắn đã xuất hiện và được xem 
là biểu tượng của sự giải phóng nữ 
quyền. Kiểu quần này được đặt theo 
tên nhân vật Daisy của bộ phim The 
Dukes Of Hazzard.

Phải đợi đến những năm 80, khi mà 
các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng 
tìm đến với jeans và thiết kế quần 
jeans cho nhãn hiệu của riêng mình, 
thì thời trang đồ jean nói chung và 
quần jeans nói riêng mới thực sự 

bước vào thế giới của thời trang cao 
cấp và giá thành cũng vì thế mà tăng 
lên. Váy denim bắt đầu được ra đời 
và sử dụng vào thời kỳ này, nó đã trở 
thành trào lưu sau khi được các ca sĩ 
nhạc pop lăng xê.

Những năm 90, kinh tế thế giới gặp 
nhiều khó khăn. Giới trẻ không còn 
cuồng quần jeans như thế hệ cha mẹ 
chúng trong những năm 50. Theo một 
số chuyên gia nhận định xu thế thời 
trang, lý do là thế hệ đi trước vẫn mặc 
quần jeans như một thói quen, và thế 
hệ trẻ của những năm 90 – nổi loạn, 
cá tính, không muốn sự lặp lại, càng 
không muốn “già nua” vì mặc những 
chiếc quần giống như cha mẹ mình, 
nên đã lựa chọn những phong cách 
thời trang khác. Những chiếc quần 
màu xanh vẫn được sử dụng, nhưng 
không còn phổ biến như trước. Mức 
tiêu thụ của sản phẩm thời trang này 
không còn tăng trưởng mạnh mẽ, dù 
vậy, vẫn đảm bảo ở mức đem lại lợi 
nhuận cho hầu hết các nhà sản xuất 
thời trang đồ jeans. Tuy nhiên, Jennifer 
Aniston từ series phim truyền hình 
Friends đã mang mốt quần yếm quay 
trở lại, nhưng quần yếm lúc này được 
thiết kế với nhiều mẫu mới hơn như 
váy yếm, quần shorts yếm chứ không 
chỉ đơn thuần là quần dài có lưng cao 
tạo thành yếm như đầu thế kỷ 20 nữa.

Đế chế quần skinny jeans được bắt 
đầu vào những năm 2000. Cạp quần 
thấp, bó chặt vào chân, những chiếc 
quần skinny jeans đã thống lĩnh thời 
trang thời gian này. Hơn nữa, skinny 
jeans đã được Paris Hilton và Britney 
Spears sử dụng rất nhiều lần.

Sang thế kỷ 21, jeans bước sang một 
hướng để có thể đáp ứng được nhu 
cầu của nhiều đối tượng khách hàng 
hơn. Những sản phẩm truyền thống 
dành cho thế hệ 5X, 6X, trong khi 
những chiếc quần jeans rách hoặc 
vá là những thiết kế mới và được ưa 
chuộng hơn, hướng đến đối tượng 
trẻ. Màu xanh vẫn là sắc màu truyền 
thống, nhưng những gam màu khác 
như nâu, đen, hồng hay vàng vẫn 
được sản xuất để chiều lòng những 
khách hàng thích sự mới lạ.

Vào những năm 1950, phong cách 
Capri - phong cách quần lưng cao 
và xắn gấu là biểu tượng của sự sành 
điệu và phong cách, trở thành một 
phần không thể thiếu của những 
cô gái trẻ thời đó. Và nó càng nổi 
tiếng hơn sau khi Audrey Hepburn 
và Jackie Kennedy mặc. Tuy nhiên, 
nhiều người vẫn cho là loại quần này 
thiếu đi sự nghiêm túc, đặc biệt là tại 
các trường học. Một số trường học ở 
Mỹ cấm học sinh, sinh viên mặc quần 
jeans đến trường và thậm chí còn có 
những hình phạt nghiêm khắc đối 
với những người vi phạm.

Những năm 60 và 70 của thế kỷ 20, 
khi các điều lệ về thương mại quốc 
tế được nới lỏng, quần jeans bắt đầu 
xuất hiện nhiều hơn tại các quốc gia 
trên thế giới. Nhiều doanh nghiệp gia 
nhập ngành và mức lương của người 
công nhân giảm xuống, là những yếu 
tố khiến giá của sản phẩm này trở 
nên rất rẻ. Lúc này, ở nhiều quốc gia, 

Poster bộ phim The Dukes Of Hazzard.
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- Trước đây quần 
jeans có tên gọi 
là Waist Overall 
và sau này mới 
được gọi là quần 
jeans;

- Quần jeans được nhuộm màu 
chàm với mục đích chủ yếu là để 
che các vết bẩn và bụi;

- Quần jeans nữ trước đây có khóa 
khéo nằm ở phía bên phải của 
quần chứ không phải ở phía trước 
như hiện nay;

- Mỗi kiện bông nặng 500 pound 
(226kg) có thể sản xuất trung bình 
khoảng 225 chiếc quần jeans, như 

vậy để sản xuất 1 chiếc quần jeans 
trung bình mất 1kg bông thô;
- Châu Á sản xuất hơn một nửa 
toàn bộ số quần jeans được bán 
ra trên toàn thế giới;

- Ngày 20-5 được coi là ngày sinh 
nhật của quần jeans vì đây là ngày 
mà Levi Strauss và Jacob Davis 
nhận bằng sáng chế cho quần 
jeans;

- Trung bình mỗi một người Mỹ 
sở hữu 7 chiếc quần jeans và mỗi 
năm có khoảng 450 triệu chiếc 
quần jeans được bán ở Mỹ;

- Tại Nhật Bản, bạn có thể thậm chí 
mua quần jeans từ máy bán hàng 

tự động;
- Hàng năm có khoảng 20.000 tấn 
chàm được sản xuất với mục đích 
nhuộm màu cho quần jeans;

- Vào năm 2009, quần jeans xanh 
bị cấm tại Triều Tiên và chỉ được 
mặc quần jeans màu đen. Chính 
phủ Triều Tiên cho rằng quần 
jeans xanh là biểu tượng của chủ 
nghĩa đế quốc;

- Để tạo những chiếc quần jeans 
rách, một hãng quần jeans ở Nhật 
Bản là Zoo Jeans đã cho sư tử, hổ, 
gấu cắn và cào quần jeans. Để làm 
điều này, họ quấn quần jeans vào 
lốp cao su rồi thả vào chuồng gấu, 
sư tử hay chuồng hổ.

CÁC THỐNG KÊ THÚ VỊ VỀ QUẦN JEANS 

được sáng lập bởi ông Henry David 
Lee vào năm 1889 tại Salina, bang 
Kansas (Mỹ). Thương hiệu này thuộc 
sở hữu của VF Corporation - nhà sản 
xuất hàng may mặc lớn nhất.

Đây là một trong những thương hiệu 
jeans hiếm hoi có sức ảnh hưởng 
toàn cầu nhưng lại có mức giá bình 
dân. Hiện có hơn 80 quốc gia phân 
phối sản phẩm của Jeans Lee và 
chúng luôn mang lại sự thoải mái và 
sang trọng cho người mặc.

Thương hiệu Jeans Lee Cooper

Nhãn hiệu Jeans Lee Cooper thành 
lập năm 1908 bởi Morris Cooper. 
Thương hiệu luôn chiều lòng khách 
hàng bởi việc bắt kịp xu hướng của 
thị trường và mang lại những phong 
cách mới mẻ. Bởi vậy thương hiệu 
đã nhanh chóng thành công trên thị 
trường toàn thế giới.

Thương hiệu Jeans Lee Cooper

Những đặc điểm ấn tượng của thiết 
kế jeans gồm: đường may làm nổi bật, 
khuyết bằng đồng, miếng da may trên 
quần là thật, nhãn đỏ có 2 con ngựa và 
đường may trên túi giống hình cánh 
chim. Đó chính là một trong những 
điểm nhấn mà quần của thương hiệu 

này mang lại so với các thương hiệu 
khác trên thị trường.

Thương hiệu Jeans Lee

Lee là một trong những thương hiệu 
quần jeans nổi tiếng nhất thế giới, 

nghiệp, mạnh mẽ, thiết thực phù 
hợp cho những chuyến đi công tác, 
dã ngoại.

Thương hiệu Jeans Diesel

Đây là nhãn hiệu thời trang đến từ Ý 
thuộc những thương hiệu quần jeans 
nổi tiếng. Thương hiệu này được 
thành lập bởi Renzo Rosso vào năm 
1978 và trải qua rất nhiều thăng trầm 
để có được thành công như ngày 
hôm nay.

Những chiếc quần Jeans có mặt trên 
thị trường vào cuối thập niên 70, 
Diesel là thương hiệu đầu tiên giới 
thiệu những chiếc quần Jeans bằng 
chất liệu denim cao cấp, sử dụng các 
kỹ thuật mài, làm rách và xử lý hiệu 
ứng denim.

Thương hiệu Jeans 
Levi Strauss & Co

Sẽ thật thiếu sót khi bỏ qua cái tên 
Jeans Levi Strauss & Co trong thương 
hiệu quần jeans nổi tiếng. Những 
chiếc quần jeans đầu tiên được phát 
minh bởi Jacob Davis và được Jeans 
Levi Strauss & Co mua bản quyền vào 
năm 1873. Bởi vậy không có lí gì Levi 
Strauss & Co không đứng đầu trong 
bảng xếp hạng này.

Thương hiệu Jeans Diesel

Thương hiệu Jeans Levi Strauss & Co

Thương hiệu Jeans Lee
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Chạm khẽ vào 
mùa thu cùng 
BST “Taste of 
Autumn”
Mùa thu tới nhẹ nhàng 
mà không hề báo trước, 
HeraDG – thương hiệu 
của TCT Đức Giang đã vừa 
cho ra mắt BST “Taste 
of Autumn” được lấy cảm 
hứng từ hương vị của mùa 
thu đầy tinh tế và nồng 
nàn ấy. 

DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM70
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M
ùa thu - dẫn lối về cùng đặc trưng 
kích thích khứu giác, vị giác của mỗi 
người. Sống trọn trong cái thanh tao 
và bình yên của thu thì mặc đẹp cũng 
trở thành cảm hứng xuất sắc. Với đa 

dạng thiết kế trong Lookbook lần này, HeraDG tin 
rằng “Taste of Autumn” không chỉ là một cái tên, mà 
còn là dư âm của một mùa thu đầy xốn xang. 

Từ những cảm hứng ấy, HeraDG đã tạo ra những thiết 
kế chủ đạo như: suit, blazer, hay những họa tiết nổi 
bật… giúp những quý cô thả dáng xuống phố trong 
những ngày gió heo may ùa về. Những gam màu đặc 
trưng của mùa thu, được HeraDG tận dụng tối đa như 
baby blue, xanh pastel, nude… mang đến vẻ đẹp dịu 
dàng, nhưng không kém phần sang trọng.

THỜI TRANG & CUỘC SỐNG

DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM72
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CHÍNH SÁCH MỚI tháng 11/2019

Cơ quan
 ban hành

Số 
Quyết định

Nội dung
Ngày có
hiệu lực

Bộ
Tài chính

Thông tư 
66/2019/TT-
BTC

Theo Thông tư mới, thời điểm xác nhận hồ sơ nộp thuế điện tử được quy 
định như sau:

- Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử: là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận 
hồ sơ đăng ký thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua 
Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp 
dịch vụ T-VAN;
- Đối với hồ sơ khai thuế điện tử: là ngày ghi trên Thông báo chấp nhận 
hồ sơ khai thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua 
Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp 
dịch vụ T-VAN;
- Đối với chứng từ nộp thuế điện tử: là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận 
chứng từ nộp thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua 
Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp 
dịch vụ T-VAN;
- Đối với hồ sơ hoàn thuế điện tử: là ngày ghi trên Thông báo chấp nhận 
hồ sơ hoàn thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua 
Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp 
dịch vụ T-VAN.

05/11/2019

Bộ
Tài chính

Thông tư 
68/2019/TT-
BTC

Theo Thông tư này, từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh 
tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải đăng ký áp dụng hóa đơn 
điện tử.
Thông tư này quy định cụ thể về các nội dung có trên hóa đơn điện tử 
nhưng trong một số trường hợp nhất định, trên hóa đơn điện tử không 
nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung.
Ví dụ, không nhất thiết phải chữ ký điện tử của người mua; Đối với hóa 
đơn điện tử bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại mà người mua 
là cá nhân không kinh doanh thì không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã 
số thuế người mua…
Thông tư này cũng cho phép doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh 
doanh có thể tạo thêm thông tin về biểu trưng hay logo để thể hiện 
nhãn hiệu, thương hiệu hay hình ảnh đại diện của người bán trên hóa 
đơn điện tử.

14/11/2019

Bộ 
Công 
Thương

Thông tư 
18/2019/TT-
BCT

Quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường đã bổ 
sung lên 25 hành vi cấm với cán bộ, công chức quản lý thị trường thay vì 
15 hành vi như hiện hành.
Cụ thể Thông tư bổ sung hành vi: Gợi ý, đòi hỏi phải thỏa mãn các lợi ích 
vật chất, phi vật chất hoặc cố ý vay mượn tiền bạc, mua hàng của tổ chức, 
cá nhân đang trong quá trình thanh tra chuyên ngành, kiểm tra và xử lý vi 
phạm hành chính; hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá.
Các hành vi bị cấm khác gồm: Tiết lộ trái phép thông tin liên quan đến 
bí mật nhà nước; sử dụng thông tin, tài liệu có liên quan đến bí mật nhà 
nước, bí mật công tác để cung cấp, tư vấn trái phép cho tổ chức, cá nhân 
khác hoặc để khiếu nại, tố cáo trái pháp luật gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh 
hưởng đến uy tín của các cơ quan chức năng...

15/11/2019

Tháng 10

Tháng 10

Ra mắt Trung tâm 
Nghiên cứu và Phát triển mẫu Dương Long

Khai mạc HanoiTex 2019 & HanoiFabric 2019

nâng cao năng lực cạnh tranh trên 
thị trường thời trang quốc tế.

Trung tâm nghiên cứu và phát triển 
mẫu Dương Long (Dương Long 
R&D) có quy mô 3000m2, nằm trong 
khuôn viên Tổng công ty được đầu 
tư theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp 
của các trung tâm thời trang thế giới. 
Dương Long R&D gồm các khu vực 
chức năng: thiết kế sáng tạo, kỹ thuật, 
may mẫu, sản xuất hình ảnh truyền 
thông, hình thành môi trường sáng 
tạo đầy tính nghệ thuật và thời trang.

& Công Nghiệp Việt Nam, Công Ty CP 
Triển Lãm Hội Nghị và Quảng Cáo Việt 
Nam (VCCI Expo), Công Ty Triển Lãm 
CP Hong Kong, Công Ty Tổ Chức Triển 
Lãm CP Việt Nam đồng tổ chức, dưới 
sự bảo trợ của Bộ Công Thương, Hiệp 
hội Dệt May Việt Nam (Vitas) và Hội 
Dệt May Thêu đan TP. HCM (Agtex).

Với quy mô hơn 5700 m2, 179 nhà 
cung ứng đến từ 15 quốc gia và vùng 
lãnh thổ trên thế giới như: Trung 
Quốc, Đức, Hồng Kong, Indonesia, 
Ý, Hàn Quốc, Việt Nam… Hanoitex 
2019 sẽ tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp dệt may Việt Nam có cơ hội 

Ngày 12/10/2019, Tổng Công ty CP 
May Việt Tiến (Việt Tiến), chính thức 
khánh thành Trung tâm nghiên cứu và 
phát triển mẫu Dương Long (Dương 
Long R&D), tại TP. Hồ Chí Minh, nhằm 
khẳng định vị thế thương hiệu và 

Sáng ngày 23/10/2019, tại Trung tâm 
hội nghị triển lãm ICE, Hà Nội, đã 
diễn ra Lễ Khai mạc Triển lãm Quốc 
Tế Ngành Công Nghiệp Dệt & May 
– Thiết Bị & Nguyên phụ liệu 2019 
(HanoiTex 2019 & HanoiFabric 2019). 
Sự kiện do Tập Đoàn Dệt May Việt 
Nam (VINATEX), Phòng Thương Mại 

Với thông điệp “Step into the future – 
Bước tới tương lai”, Dương Long R&D 
hứa hẹn là nơi đón đầu xu hướng 
của văn minh và sáng tạo, là nơi 
nghiên cứu nắm bắt và định hướng 
xu hướng, thời trang, màu sắc, chất 
liệu, kiểu dáng… Là bệ phóng quan 
trọng trong công cuộc phát triển 
chuỗi giá trị và khẳng định sức cạnh 
tranh của thương hiệu tại thị trường 
nội địa và xuất khẩu, được xem là chìa 
khóa chiến lược quyết định sự bền 
vững của thương hiệu trên sàn thời 
trang quốc tế.

giới thiệu, tham quan, tìm hiểu, lựa 
chọn thiết bị có trình độ công nghệ 
hiện đại, thân thiện với môi trường, 
nhằm sản xuất và cung cấp thêm 
nguồn nguyên phụ liệu dệt may với 
số lượng và chất lượng cao, tăng dần 
tỷ lệ nội địa hoá, đáp ứng quy tắc xuất 
xứ từ các Hiệp định Thương mại. Bên 
cạnh đó, Đây cũng là cơ hội thuận 
lợi để các tổ chức, doanh nghiệp 
thuộc nhiều lĩnh vực tài chính, đầu 
tư, sản xuất – kinh doanh trong và 
ngoài nước gặp gỡ đối tác, quảng bá 
thương hiệu, tìm kiếm bạn hàng, mở 
rộng thị trường và xây dựng chiến 
lược đầu tư, hợp tác lâu dài.”

hóa bệnh viện theo xu hướng 4.0, 
được chuẩn bị từ năm 2018, với mức 
đầu tư khoảng 1 tỷ đồng từ nguồn 
kinh phí tự chủ của Bệnh viện.

Hiện nay, số lượng bệnh nhân khám, 
chữa bệnh hàng ngày tại Bệnh viện 
Dệt May khá đông, từ 200-300 bệnh 
nhân/ngày. Trước nhu cầu đổi mới, để 
phục vụ bệnh nhân được tốt hơn, Ban 
Lãnh đạo Bệnh viện đã chủ trương 
đầu tư hệ thống tin học và bấm số tự 
động. Phòng khám bệnh là nơi được 

Nhân dịp 65 năm Ngày Giải phóng 
Thủ đô, ngày 10/10/2019 Bệnh viện 
Dệt May đã tiến hành Lễ khai trương 
hệ thống tin học và bấm số tự động, 
là dự án nằm trong tiến trình hiện đại 

10

12

23

Tháng 10

Bệnh viện Dệt May khai 
trương hệ thống tin học và 

bấm số tự động

CÁC SỰ KIỆN TẬP ĐOÀN 
trong tháng 10/2019

ưu tiên áp dụng trước hết công nghệ 
này, để phục vụ bệnh nhân nhanh 
hơn, hiệu quả hơn, ổn định trật tự và 
đảm bảo an toàn cho người bệnh. 
Việc triển khai hệ thống tin học và 
bấm số tự động trong việc tiếp nhận, 
giải quyết hồ sơ giấy tờ của người 
bệnh đến liên hệ, thanh toán, ngoài 
việc tiết kiệm thời gian chờ đợi cho 
bệnh nhân, sắp xếp khoa học trong 
giải quyết công việc khám chữa bệnh, 
còn tăng tính văn minh, lịch sự và 
thuận tiện, công bằng và chính xác.
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Từ ngày 19/10 đến 22/10/2019, Liên 
đoàn các nhà sản xuất Dệt May Quốc 
tế (ITMF) đã tổ chức Hội nghị thường 
niên 2019 tại thành phố Porto, Bồ 
Đào Nha. 

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Hiệp 
hội Dệt May các nước; Lãnh đạo các 
Tập đoàn/Công ty Dệt May hàng đầu 
và các chuyên gia trong ngành bao 
gồm toàn bộ chuỗi giá trị dệt may, 
từ trồng bông, kéo sợi,  sản xuất thiết 
bị ngành dệt, hóa chất dệt cho đến 
bán lẻ. 

Ngày 30/10/2019, Hiệp hội Dệt May 
Việt Nam (VITAS) và Công ty TNHH 
Logic Art Automation – Đài Loan 
(Trung Quốc) đã phối hợp tổ chức 
Hội thảo “Giải pháp công nghệ cho 
công đoạn dệt nhuộm và hoàn tất” 
tại Khách sạn Becamex, TP. Thủ Dầu 
Một, Bình Dương. 

Tại Hội thảo, các chuyên gia Đài 
Loan đã giới thiệu những công 
nghệ mới nhất ứng dụng trong lĩnh 
vực nhuộm hoàn tất. Các nội dung 
chính gồm: Giới thiệu các xu hướng 
mới cho máy sấy và máy hoàn tất 
vải; Sự lựa chọn máy nhuộm thích 
hợp; Công nghệ Yongguang - Giải 
pháp nhuộm và hoàn tất thân 
thiện môi trường: Go green go fast 
- Thuốc nhuộm Everzol; Tổng quan 

Tại hội nghị, các chuyên gia đã trao 
đổi về những cơ hội và thách thức 
đối với ngành Dệt May, tình hình thị 
trường dệt may toàn cầu, số hóa và 
bền vững, định hình các mô hình 
kinh doanh của tương lai, chuỗi giá 
trị dệt may - thay đổi mô hình tìm 
nguồn cung ứng, các biện pháp tăng 
cường hợp tác và nhiều các chủ đề 
khác. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch 
Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) đã 
phát biểu tham luận tại Hội nghị với 
chủ đề: Định hướng phát triển bền 
vững của ngành Dệt May Việt Nam.

Dệt May Việt Nam – Xu thế hội 
nhập và phát triển bền vững...

Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam 
đánh giá cao những công nghệ cũng 
như kinh nghiệm của các chuyên gia 
và mong rằng VITAS cùng với phía 
Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục tổ 
chức những buổi hội thảo, diễn 
đàn, lớp tập huấn... để giúp các 
doanh nghiệp dệt may Việt Nam 
trong quá trình tháo gỡ nút thắt 
cổ chai ở khâu dệt nhuộm và tận 
dụng lợi thế của các hiệp định FTA 
mà Việt Nam tham gia.

Chủ tịch VITAS 
tham dự Hội nghị 
thường niên ITMF 2019 
tại Bồ Đào Nha

Hội thảo “Giải pháp công 
nghệ cho công đoạn dệt 
nhuộm và hoàn tất”

Ngày 19-22/10/2019

Ngày 30/10/2019

Ngày 17/10/2019, Hội nghị Dệt May 
“Vành đai và con đường 2019” đã 
được tổ chức tại thị trấn Shengze, 
tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Hơn 
600 người bao gồm khách quốc tế 
đến từ hơn 20 quốc gia và khu vực, 
cũng như đại diện chính quyền địa 
phương, các hiệp hội, doanh nhân 
và  chuyên gia trong ngành… đã tới 
tham dự. 

Tại Hội nghị, Ông Trương Văn Cẩm – 
Đại diện VITAS đã cùng với Lãnh đạo 
Hiệp hội Dệt May các nước: Trung 
Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan và 
Campuchia đã cam kết sẽ phát huy 
hết sức mạnh của các Hiệp hội Quốc 
gia, thiết lập cơ chế hợp tác và đối 
thoại cho các ngành Dệt May ở cấp 
độ Hiệp hội trong khu vực, và củng 
cố hơn nữa sự hợp tác chặt chẽ giữa 
các nước Lancang-Mekong, phấn 
đấu đạt được sự phát triển bền vững 
của ngành Dệt May tại 06 nước 
trong khu vực.

Đoàn đại biểu VITAS 
tham dự Hội nghị Dệt 
May “Vành đai và con 
đường 2019” tại Giang 
Tô, Trung Quốc

Ngày 17/10/2019

Triển lãm Ứng dụng Dệt May sáng 
tạo Đài Bắc lần thứ 23 (TITAS 2019) 
đã được tổ chức từ ngày 07/10 – 
09/10/2019 tại Trung tâm Triển lãm 
Đài Bắc Nangang, Đài Loan. Có hơn 
700 gian hàng của khoảng 350 nhà 

triển lãm với từ khắp nơi trên thế giới 
đã tham dự. 

TITAS là Triển lãm Thương mại Dệt May 
chuyên nghiệp duy nhất ở Đài Loan, 
cũng như Triển lãm Dệt May sáng tạo 
quan trọng nhất ở châu Á. TITAS 2019, 
với trọng tâm là: Tính bền vững - cắt 
giảm việc sử dụng tài nguyên và tối 
ưu hóa hiệu quả sản xuất để đạt được 
lượng thải chất độc hại bằng cách áp 
dụng các quy trình và vật liệu thân 
thiện với môi trường…

Đoàn doanh nghiệp dệt may Việt 
Nam do Ông Vũ Đức Giang – Chủ 
tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam 
(VITAS) dẫn đầu đã tham dự Triển 
lãm. Tại đây, Đoàn đã gặp mặt với 
Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Đài Loan 
(TTF), tham quan các gian hàng, 
gặp gỡ đối tác, tham dự hội thảo và 
những hoạt động khác bên lề Triển 
lãm. Chuyến đi của Đoàn đã góp 
phần tăng cường mối quan hệ hợp 
tác giữa ngành Dệt May Việt Nam và 
Đài Loan.

Chủ tịch VITAS 
tham dự Triển lãm 
TITAS Đài Loan 2019

Ngày 07-09/10/2019

TIN HOẠT ĐỘNG CỦA VITAS
trong tháng 10/2019

Ngày 14/10/2019, tại Hà Nội, Hiệp 
hội Dệt May Việt Nam (VITAS) đã 
tham dự Hội nghị người sử dụng lao 
động Quốc gia năm 2019, đóng góp 
ý kiến dự thảo Bộ luật Lao động (sửa 

Ngày 04/10/2019 tại số 10 Nguyễn 
Huệ, Q.1, TP. HCM, Hiệp hội Dệt 
May Việt Nam (VITAS) phối hợp với 
Tổ chức Sáng Kiến thương mại bền 
vững IDH, với sự hỗ trợ của Chương 
trình Vươn tới đỉnh cao “Race to the 

đổi) do Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Tại Hội nghị, có những nội dung 
trong Dự thảo Bộ luật Lao động 

top” đã tổ chức Hội thảo giới thiệu 
về Ứng dụng WOVO - một công 
cụ giao tiếp giúp gắn kết người lao 
động mới, nhằm hỗ trợ cho các nhà 
máy dệt may và da giày Việt Nam. 
Theo chuyên gia IDH, những bước 

(sửa đổi) được các đại biểu đề cập 
đến, có thể gây ra những bất lợi cho 
DN. Ông Trương Văn Cẩm - Phó Chủ 
tịch kiêm VITAS cho biết, Bộ luật Lao 
động ban hành là để phục vụ doanh 
nghiệp nhưng hiện các nội dung 
đưa và trong Luật rất cứng nhắc 
không để doanh nghiệp tự thỏa 
thuận theo cơ chế thị trường. Việc 
xây dựng luật cần phải có sự thay 
đổi và lắng nghe ý kiến của các nhà 
khoa học, những nhà nghiên cứu 
độc lập.

triển khai ứng dụng (App) WOVO về 
gắn kết người lao động của các DN 
thành viên Hiệp hội bao gồm: Cài 
đặt WOVO app; 4 ngày tư vấn, hướng 
dẫn về sử dụng app tại nhà máy; thí 
điểm miễn phí trong 12 tháng. 

Đại diện công ty Workplace Option 
(WPO) cũnggiới thiệu cụ thể về ứng 
dụng WOVO với các dịch vụ hỗ trợ 
gắn kết người lao động. Theo đó, 
WOVO - Một nền tảng công nghệ 
gắn kết người lao động bao gồm 
các công cụ tiếp nhận ý kiến người 
lao động, công cụ hỗ trợ nhân sự và 
chăm sóc an sinh cho người lao động. 

VITAS tham gia đóng góp 
ý kiến Dự thảo Bộ luật 
Lao động

Hội thảo giới thiệu công 
cụ giao tiếp và học tập 
trực tuyến thông qua 
ứng dụng WOVO

Ngày 14/10/2019

Ngày 04/10/2019
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FatFace sẽ ra mắt loạt sản phẩm 
đồ bơi thân thiện với môi trường. 
Được làm từ sợi tái chế, những 
trang phục này không những  
giúp bảo vệ hành tinh của chúng 
ta, mà còn giúp cho khách hang 
của họ trở nên rạng rỡ hơn. Từ bãi 
biển đến hồ bơi, những họa tiết 
táo bạo và đầy màu sắc trên các 
mẫu trang phục, sẽ làm cho người 
mặc trở nên xinh đẹp và thu hút. 
Loạt đồ bơi này được sản xuất từ 
sợi regen MIPAN® của Hyosung, 
loại sợi này được sản xuất từ sợi 
ni-lông tái chế, và giúp giảm đáng 
kể mức tiêu thụ năng lượng.

FatFace là một nhà bán lẻ đa chuỗi 
có trụ sở tại Vương quốc Anh với 
hơn 200 cửa hàng, một nhãn hiệu 
thiết kế thành công và sở hữu 
một trang web thương mại điện 
tử đang phát triển nhanh chóng. 
Từ các cửa hang nội địa mới đến 
các cửa hàng quốc tế mở rộng, họ 
liên tục tìm kiếm phương thức để 
đưa thương hiệu FatFace đến với 
người tiêu dùng, nhưng vẫn duy 
trì niềm đam mê trong việc mang 
đến trải nghiệm dịch vụ và sản 
phẩm tuyệt vời đến tất cả khách 
hàng của mình.

MIPAN® regen là sợi ni-lông được 
sản xuất bằng cách tái chế chất 

Liên hệ: 
Hyosung TNC: Simon Whitmarsh-Knight, simonwk@hyosung.com
Hyosung Press Susie McHugh: susie@susanmchugh.com - www.hyosungtnc.com

FATFACE RA MẮT HÀNG LOẠT 
ĐỒ BƠI THÂN THIỆN VỚI MÔI 
TRƯỜNG BẰNG SỢI REGEN 
MIPAN® CỦA HYOSUNG

thải trước tiêu dùng, một sản 
phẩm thân thiện với môi trường 
đã đạt được chứng nhận Tiêu 
chuẩn Tái chế Toàn cầu (GRS) của 
CONTROL UNION.

MIPAN® regen là một sản phẩm 
nằm trong danh mục các sản 
phẩm sản xuất từ các giải pháp 
thân thiện môi trường của Hyosung 
về sợi ni-lông, sợi polyester, và các 
sản phẩm tiết kiệm năng lượng 
để đáp ứng nhu cầu của người 
tiêu dùng đối với quần áo đa 
chức năng và thân thiện với môi 
trường.

THÔNG TIN 
CÔNG TY HYOSUNG

Hyosung là nhà sản xuất sợi toàn 
diện, sản xuất các sản phẩm đẳng 
cấp thế giới, cung cấp các giải 
pháp và đổi mới cho ngành dệt 
may. Chỉ bởi Hyosung, creora® 
spandex là thương hiệu spandex 
lớn nhất thế giới, cung cấp các sản 
phẩm sợi co giãn phạm vi rộng 
nhất được hỗ trợ bởi công nghệ 
và chất lượng đặc biệt. Mipan® 
ni-lông và polyester đặc biệt cung 
cấp các giải pháp sợi thân thiện 
với môi trường và thiết yếu, rất 
cần thiết cho thị trường dệt may 
năng động hiện nay.
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