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THƯ TÒA SOẠN

Bạn đọc thân mến, 

Ngành Dệt May và lực lượng lao động của Ngành trong 9 thập kỷ 
qua đã tạo một giá trị bền vững, một nét văn hóa đẹp đẽ đặc trưng, 
đó là tinh thần ĐOÀN KẾT. Đoàn kết là sức mạnh làm nên sự thăng 
hoa của Ngành hôm nay, sự phát triển đều đặn bất chấp hoàn cảnh 
chiến tranh vệ quốc hay chiến tranh thương mại. Đoàn kết chính là 
tinh thần tươi mới thắp sáng gương mặt Dệt May Việt Nam.

Trong năm 2020 này, Ngành lại trải qua một thách thức hoàn toàn 
khác biệt so với những khó khăn đã đối mặt trong 90 năm qua: đó 
là bóng ma Covid-19, ảnh hưởng trên tất cả mọi mặt an ninh toàn 
cầu. Cho dù mục tiêu năm 2020 đã đặt ra và Ngành cần nỗ lực thực 
hiện, tiến tới mục tiêu đó, nhưng trên hết, vẫn là sự an toàn, sức 
khỏe của người lao động dệt may.

Bên cạnh sản xuất, thì việc trang bị mọi kỹ năng để bảo vệ mình 
an toàn, giữ gìn sức khỏe, vốn quý nhất của mỗi người là nhiệm vụ 
đầu tiên, và cũng là bảo vệ đồng nghiệp xung quanh, bảo vệ người 
thân trong gia đình, đó cũng chính là nhiệm vụ cao cả nhất của 
chúng ta trong đại dịch này.
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Thư TGĐ gửi CBCNV 
nhân ngày 8/3

Dệt May Việt Nam trước thách 
thức Covid–19

Bóng ma của dịch bệnh Covid19 
đối với ngành dệt may toàn cầu

Câu chuyện phía sau mỗi ứng xử 
trước đại dịch Covid-19

Ý kiến chuyên gia

Một số lỗi tư duy người quản lý 
cần tránh

Bản tin khoa học & công nghệ

Chính sách mới tháng 3/2020

Danh sách mặt hàng khẩu trang 
của các đơn vị thành viên Vinatex

Việt Nam đầu tư sản xuất vải 
bằng cách nào?

Đột phá trong điều hành nhà 
máy sợi thông minh

Ngành quản lý công nghiệp 
trong thời kỳ cuộc Cách mạng 
công nghiệp 4.0

Bệnh nghề nghiệp NLĐ dệt may: 
để tránh những đau đớn âm 
thầm, dai dẳng

Hiểu đúng và đủ về vải kháng 
khuẩn

Thời điểm ra quyết định 
cân bằng giữa các lựa chọn

Truyện ngắn: Cách ly

Da và mặt trái của biểu tượng 
thời trang cao cấp

Vai trò của mặt nạ trong thời 
trang Haute Couture

Bộ sưu tập Spring & Love của 
HeraDG

Đoàn kết là sức mạnh

Cây bàng lịch sử

Viễn cảnh tăng trưởng kinh tế 
toàn cầu 2020 và bước ngoặt 
mang tên “Covid-19”

Bản tin công đoàn

Tin hoạt động của Vitas 
tháng 2/2020

cHào mừNG NGày 
quốc Tế PHụ Nữ

Góc NHìN

kHoA HỌc & cÔNG NGHỆ

DỆT mAy

THờI TRANG & cuộc sốNG

cHào mừNG 90 Năm NGày 
TRuyềN THốNG NGàNH DmvN

TIN TỨc & sỰ kIỆN
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Thân gửi toàn thể các nữ cán bộ công nhân viên Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam!

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 hàng năm đã trở thành ngày 
để chúng ta tôn vinh các bà, các mẹ, các chị, các em 
gái - những người phụ nữ quan trọng trong cuộc sống 
của chúng ta. Đặc biệt là những người phụ nữ “Giỏi việc 
nước, đảm việc nhà”, đang ngày đêm hăng say đóng góp 
công sức bé nhỏ của mình cho ngành Dệt May Việt Nam, 
trong mọi hoàn cảnh cũng đều có thể tự thích nghi và 
tồn tại. Ở nhà máy họ là những chiến sỹ thi đua sản xuất 
làm giàu cho đất nước, khi về đến tổ ấm thân yêu họ hóa 
thành người vợ, người mẹ đảm đang, những người con 
dâu thảo hiền. 

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thay mặt cho Ban lãnh 
đạo Tập đoàn, các đồng nghiệp nam, tôi xin gửi tới các 
CBCNV nữ trong toàn Tập đoàn tình cảm thân thương 
quý trọng cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc chị 
em luôn luôn mạnh khoẻ, nhiều niềm vui, tràn đầy hạnh 
phúc và thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình.

Ban lãnh đạo Tập đoàn ghi nhận và đánh giá cao kỹ năng 
làm việc, nỗ lực phấn đấu không ngừng và những đóng 
góp quan trọng của chị em cho sự phát triển của Tập 
đoàn trong thời gian vừa qua. Tôi đề cao tinh thần vì ngôi 
nhà chung Vinatex và cảm ơn các bạn đã không quản 
ngại khó khăn, cống hiến giá trị tinh thần và năng lực 
cho Tập đoàn.

Ban lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam sẽ cố gắng hết 
sức mình vì sự tiến bộ của phụ nữ, không ngừng nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần, tạo mọi điều kiện 
thuận lợi để toàn thể các nữ CBCNV phát huy hết khả 
năng của mình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được 
giao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung 
của Tập đoàn. Hình ảnh người phụ nữ dệt may, dù ở vị trí 
nào, cũng là biểu tượng gợi cảm hứng, truyền động lực 
phát triển bản thân và tinh thần đoàn kết.

Tôi rất mong toàn thể CBCNV Tập đoàn sẽ đồng tâm, 
hiệp lực thực hiện sứ mệnh chung đưa Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam không ngừng vươn lên và ngày càng khẳng 
định được vị thế của Tập đoàn không chỉ trong khu vực 
mà còn vươn xa tầm thế giới.

Một lần nữa, tôi xin trân trọng gửi đến toàn thể chị em phụ 
nữ Vinatex lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

                                                                   Thân ái!

                                                           TỔNG GIÁm đốc

                                                             Lê Tiến Trường
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Cuộc đình công đã góp phần mở đầu 
cho cao trào cách mạng trong cả nước 
năm 1930 – 1931 do Đảng ta lãnh đạo.

Và trong suốt thời kỳ kháng chiến 
chống thực dân Pháp, thời kỳ đánh 
giặc Mỹ xâm lược, toàn thể đội ngũ 
DMVN đã luôn sát cánh bên nhau, vừa 
sản xuất phục vụ quân, dân, vừa chắc 
tay súng bảo vệ máy. Hình ảnh những 
người thợ – người lính – người anh 
hùng trong Ngành DMVN đã trở thành 
biểu tượng đầy cảm hứng cho toàn 
Ngành mãi sau này và trong lịch sử.

Khi đất nước hoàn toàn giải phóng, 
toàn bộ ngành Dệt May được sắp 
xếp lại, sản xuất phục vụ nhân dân 
và thực hiện các hợp đồng cho các 
nước thuộc khối Xã hội Chủ nghĩa, 
thì tinh thần làm chủ, tiết kiệm, cần 
cù lao động được nâng cao. Thời 
kỳ hậu chiến với biết bao khó khăn, 
thiếu thốn đòi hỏi tinh thần chia sẻ, 
tương trợ, gắn bó cùng giúp nhau 
vượt thách thức và giúp nhau tiến 
bộ trong lực lượng Ngành DMVN. 
Những câu chuyện cảm động đã diễn 
ra trong thời kỳ này. Nhiều xí nghiệp 
có máy móc hiện đại hơn, đội ngũ kỹ 
sư, công nhân lành nghề hơn ở miền 
Nam đã tận tình hướng dẫn cho các 
đồng nghiệp phía Bắc. Nhiều đoàn 
công tác miền Bắc đã vào miền Nam 

đầu tiên mối liên minh công – nông 
là nền tảng của cách mạng Việt Nam 
được xây dựng và từng bước củng cố.
Cuộc đình công đã kéo dài ngày và 
giành thắng lợi cơ bản, trong lúc 
chính quyền thực dân thống trị đang 
thực hiện âm mưu dùng thủ đoạn 
khủng bố để đối phó với phong trào 
cách mạng, nếu tiếp tục đình công 
để yêu sách có thể chúng chưa đáp 
ứng ngay được mà công nhân sẽ gặp 
nhiều khó khăn về kinh tế. Với nhận 
định trên, ban lãnh đạo đấu tranh 
quyết định: thông báo cho công nhân 
trở lại nhà máy làm việc. Cuộc đình 
công kết thúc vào ngày 16 – 4 – 1930.

Cuộc đấu tranh vang dội và thắng lợi 
do Đảng trực tiếp chỉ đạo ngay khi vừa 
ra đời đã xác nhận khả năng tổ chức, 
khả năng lãnh đạo của Đảng, do đó 
phát huy được ảnh hưởng, đề cao 
được uy tín của Đảng. Mặt khác, nó 
cũng chứng tỏ ngay từ những ngày 
Đảng mới khai sinh, giai cấp công 
nhân đã tin tưởng sắt đá vào chính 
Đảng của mình và thấu hiểu, chỉ có 
Đảng lãnh đạo mới có thắng lợi. Trong 
quá trình bãi công, đội ngũ công nhân 
cũng thêm trưởng thành và lớn mạnh, 
thực tế đấu tranh đã khơi sâu thêm hận 
thù giai cấp, nâng cao tinh thần hữu ái 
giai cấp, mài sắc ý chí đấu tranh, xây 
dựng lòng tin tưởng ở giai cấp mình. 

Năm 2020 là một năm thực sự ý 
nghĩa đối với Ngành Dệt May Việt 
Nam (DMVN). Đó là năm chúng 
ta kỷ niệm 90 năm ngày truyền 
thống dệt may, 10 năm Thủ tướng 
Chính phủ chính thức chọn ngày 
25.3 là ngày Truyền thống Ngành 
Dệt May. Để trân trọng dịp Lễ 
thực sự giá trị này, Ngành DMVN 
cần có những sáng tạo đột phá, 
ghi dấu ấn xứng đáng với lịch sử 
Ngành trong gần một thế kỷ qua.

Từ TRuyềN THốNG đầy TỰ Hào

Bất cứ khi nào đề cập đến Ngành 
Dệt May và lực lượng lao động của 
Ngành, là lập tức xã hội nghĩ đến một 
giá trị bền vững, một nét văn hóa đẹp 
đẽ đặc trưng, đó là tinh thần ĐOÀN 
KẾT. Đoàn kết là sức mạnh làm nên 
sự thăng hoa của Ngành hôm nay, 
sự phát triển đều đặn bất chấp hoàn 
cảnh chiến tranh vệ quốc hay chiến 
tranh thương mại. Đoàn kết chính là 
tinh thần tươi mới thắp sáng gương 
mặt DMVN.

Nhìn lại quá trình 90 năm qua, thì 
niềm tự hào chung của giai cấp công 
nhân Việt Nam chính là tinh thần 
đoàn kết một lòng, ghi đậm dấu ấn 
trong cuộc chiến tranh giành độc lập 
thời kỳ 1930 - 1945. Nhà máy Sợi Nam 
Định là một nhà máy liên hiệp thuộc 
Công ty Bông Sợi Bắc Kỳ của tư bản 
Pháp, được thành lập từ đầu những 
năm 1890 trên cơ sở một xưởng dệt 
thủ công của tư sản Hoa kiều. Đến 
năm 1930, nhà máy đã có 02 xưởng 
sợi, 03 xưởng dệt, 01 xưởng nhuộm, 

01 xưởng cơ khí và 01 xưởng điện 
với 4.000 công nhân. Thợ thuyền ở 
đây hầu hết là nông thôn sống xung 
quanh thành phố không có ruộng 
đất làm ăn, phải bán sức lao động 
cho chủ tư bản. Họ phải chịu muôn 
vàn cơ cực vì bị bóc lột sức lao động 
một cách nặng nề. Mỗi ngày người 
thợ phải làm 12 giờ liền, ba hoặc bốn 

Người công nhân Dệt May cần mẫn xây dựng nên những giá trị bền vững. Ảnh: Quế Nga

tuần mới được nghỉ 01 ngày để đổi 
ca. Công nhân hầu hết ở thôn quê, có 
nơi cách nhà máy 9 - 10 cây số.

Tuy làm nhiều nhưng công nhân lại 
nhận đồng lương vô cùng rẻ mạt. 
Điều kiện lao động của công nhân lại 
không được đảm bảo: mùa hè trong 
xưởng vô cùng nóng nực, một nhà 

ĐOàN kếT 
là sức mạnh

Ông LÊ TIếN TRƯờNG
Tổng Giám đốc Vinatex

máy lớn mà không có một phòng 
thuốc nhỏ, máy móc thiếu thiết bị 
an toàn nên tai nạn lao động thường 
xuyên xảy ra; công nhân thường 
xuyên bị đánh đập, cúp phạt.

Tức nước phải vỡ bờ, với tinh thần 
đoàn kết, nhiều cuộc bãi công của 
công nhân đã nổ ra. Ngày 03 – 02 – 
1930, Đảng Cộng sản Việt Nam chính 
thức ra đời. Chân lý cách mạng như 
một luồng gió đã thổi bừng ngọn 
lửa căm thù nung nấu bấy lâu trong 
giai cấp công nhân Dệt May do cuộc 
sống khổ cực vì bị áp bức, bóc lột. 
Giữa lúc việc chuẩn bị đang tiến hành 
khẩn trương, tổ chức công nhân 
Công hội đỏ ở các xưởng đang tích 
cực động viên tinh thần công nhân 
thì một sự việc bất ngờ xảy ra trong 
nhà máy làm cho cuộc đấu tranh của 
hơn 4.000 công nhân đã nhất loạt nổi 
dậy, tổng bãi công sớm hơn dự định, 
cùng với đó là sự hưởng ứng chi viện 
của hàng vạn nông dân các tỉnh Nam 
Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam đã 
tiếp thêm động lực cho người công 
nhân dệt Nam Định. Đây cũng là lần 
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cửa, thiếu nguyên liệu, thiếu đơn 
hàng, thì tinh thần sáng tạo, vượt khó, 
gắn bó của Ngành DMVN lại càng 
phát huy hơn nữa. Những thủ lĩnh táo 
bạo nhất trong Ngành đã mạnh bạo 
đi khai thác các thị trường Tây Âu, Mỹ, 
Nhật, Hàn, mang về những hợp đồng 
đầu tiên, những công nghệ mới, chia 
sẻ với đồng nghiệp các phương pháp 
mới, cách hội nhập thị trường toàn 
cầu. Sự sụp đổ của thị trường Đông 
Âu đã không kéo sập Ngành DMVN, 
trái lại, tạo nên một thời cơ mới cho 
Ngành phát triển vượt bậc, nhảy vọt 

lên một tầm cao mới trong thị trường 
cung ứng hàng dệt may thế giới. 

Chính các vị thủ lĩnh của Ngành 
DMVN, đội ngũ tinh tú này đã mạnh 
dạn chủ động đổi mới chính mình, 
thay đổi hình ảnh từ những vị giám 
đốc làm việc theo kế hoạch định 
sẵn, với những thị trường dễ tính và 
ít thay đổi, trở thành những thủ lĩnh 
xông pha trận mạc trên thị trường 
toàn cầu với những thay đổi chóng 
mặt, với công nghệ mới cập nhật 
thường xuyên và luật chơi mới hấp 
hẫn, mà cũng thách thức hơn nhiều. 
Với tinh thần “Đổi mới – Hội nhập 
- Sáng tạo – Tự lập – Tự cường”, đội 
ngũ tinh tú này đã tập hợp được lực 
lượng gần 03 triệu lao động, dựa vào 
chính mình, hợp nhất sức mạnh, phát 
triển Ngành DMVN thành một ngành 

trường cũng khiến ý thức người tiêu 
dùng thay đổi, đòi hỏi sản phẩm dệt 
may phải đáp ứng nhu cầu xanh bền 
vững. Thêm một lần nữa, mọi thủ lĩnh 
của DMVN lại trăn trở trước câu hỏi: 
Đầu tư toàn lực để thay đổi toàn diện, 
hay dừng lại và… rút lui?

Những thách thức cho Ngành DMVN 
ở mỗi giai đoạn lại rất khác nhau. 
Nhưng giá trị cốt lõi đã đúc kết thành 
nét văn hóa riêng cho Ngành thì 
được bảo tồn, đó là tinh thần Đoàn 
kết - Chia sẻ - Sáng tạo. Trong nền 
kinh tế Chia sẻ, thì nét văn hóa riêng 
của Ngành càng có cơ hội phát huy, 
phát triển. Sự đứt gãy của chuỗi cung 
ứng toàn diện trong Ngành hơn lúc 
nào hết cần được giải quyết, để tận 
dụng sức mạnh, hội nhập chuỗi cung 
ứng toàn cầu, và đáp ứng được nhu 
cầu mới của người tiêu dùng, cũng 
như tận dụng ưu thế từ cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Trong giai đoạn mới này, những năm 
2020-2030, Ngành DMVN không chỉ 
kế thừa giá trị văn hóa cốt lõi của 
Ngành trong 90 năm qua, mà còn 
cần xây dựng, nâng cấp văn hóa đó 
lên tầm cao mới. Những giá trị mới 
mà Ngành cần tiếp tục xây dựng, đó 
là sự gắn kết cộng đồng chặt chẽ hơn 
nữa, để mọi người vì một người, một 
người vì mọi người. Từ một người 
công nhân trẻ mới vào nghề, cho 
tới vị lãnh đạo cao nhất của doanh 
nghiệp đều thấu hiểu con đường đi 
chung; Hiểu sâu sắc và yêu công việc 
mình làm; Làm việc với sự tập trung 
cao độ, sáng tạo, năng suất cao nhất; 
Tự hào với thành quả của tập thể; 
Coi doanh nghiệp chính là ngôi nhà 
của mình để vun đắp, xây dựng bền 
vững. Mỗi người trong doanh nghiệp, 
ở từng vị trí của mình, đều đổi mới 
sáng tạo hàng ngày – “Sáng tạo như 
hơi thở” – đáp ứng yêu cầu và vượt 
qua thách thức của cuộc CMCN 4.0, 
để xây dựng doanh nghiệp có tính 
chất toàn cầu, là thành viên tích cực 
và có trách nhiệm của chuỗi cung 
ứng toàn cầu, xây dựng uy tín thương 
hiệu DMVN vững bền, mạnh mẽ, 
mang đậm dấu ấn văn hóa truyền 
thống của DMVN.

mà tập trung quan tâm làm sao để 
máy chạy đều, để anh em công nhân 
có việc làm đầy đủ, để giúp đơn vị 
bạn không phải đóng cửa, để đồng 
bào có áo quần mặc cả năm, để đáp 
ứng đơn hàng phục vụ các nước 
trong khối Xã hội Chủ nghĩa…

LIÊN Tục vƯợT quA THÁcH 
THỨc và cHIếN THắNG

Thập niên 80 – 90 trong thời kỳ Khối 
Đông Âu tan rã, hàng loạt hợp đồng 
bị hủy, các nhà máy có nguy cơ đóng 

học tập kinh nghiệm. Nhiều đơn vị 
thậm chí đã chia sẻ không chỉ thiết bị, 
máy móc, kinh nghiệm, mà còn chia 
sẻ cả hợp đồng gia công với những 
đơn vị thiếu và còn đang yếu, cùng 
vực nhau lên trong thời buổi thiếu 
thốn trăm bề. Điều kỳ diệu trong thời 
kỳ những năm sau giải phóng, đó là 
không có sự cạnh tranh giữa các đơn 
vị dệt may trong ngành với nhau, mà 
nổi lên trên hết là sự thủy chung, là 
tình nghĩa, giúp đỡ nhau tồn tại, dần 
phát triển bền vững. Không ai chỉ 
nghĩ đến lợi nhuận riêng cho mình, 

công nghiệp xuất khẩu mũi nhọn, 
xuất sắc ghi danh Việt Nam trong Top 
3 các nước xuất khẩu dệt may hàng 
đầu thế giới. Năm 2019, toàn Ngành 
xuất khẩu gần 40 tỷ USD.

Tuy nhiên, khi Việt Nam đã có tên trên 
bản đồ Dệt May thế giới, thì Ngành 
lại đứng trước một thách thức lớn 
hơn, đó là sự cạnh tranh khốc liệt 
của những nước xuất khẩu dệt may 
lớn, họ đều coi Việt Nam là đối thủ 
mạnh, cần phải kiềm chế. Hơn thế 
nữa, cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4 với đòi hỏi sự thay đổi toàn 
diện không chỉ về thiết bị, nhân sự, 
mà còn là phương thức giao dịch 
trên thị trường, khiến cho Ngành 
DMVN đứng trước nguy cơ vô cùng 
lớn. Song song với đó là thách thức 
về biến đổi khí hậu, những hệ lụy môi 

Với truyền thống tự hào và những thành tích 
nổi bật của ngành Dệt May, ngày 04/6/2010, 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban 
hành Quyết định số 798/QĐ-TTg lấy ngày 25 
tháng 3 làm Ngày truyền thống Ngành Dệt May 
Việt Nam. Việc lấy ngày 25/3 là Ngày truyền 
thống Ngành Dệt May Việt Nam là niềm tự hào 
chung của giai cấp công nhân Việt Nam.

Nhưng giá trị cốt lõi đã đúc kết thành nét 
văn hóa riêng cho Ngành thì được bảo tồn, 
đó là tinh thần Đoàn kết - Chia sẻ - Sáng tạo. 
Ảnh: Quang Nam
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Có rất nhiều phương 
pháp tư duy, suy nghĩ, 
suy luận mà chúng ta 
quen áp dụng, đôi khi 
trở thành một thói 
quen vô thức, lối mòn 
trong cách tiếp cận 
và chúng ta mặc định 
cho là đúng. Nhưng 
trong thực tế, những 
cách tư duy và lập luận 
đó lại không phải là 

chính xác. Nhận ra và 
tránh được các lỗi tư 
duy phổ biến là hết 
sức quan trọng, nhất 
là đối với cán bộ quản 
lý, những người mà 
quyết định của họ sẽ 
ảnh hưởng đến nhiều 
người và thậm chí đến 
cả hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp. 
Đây cũng là quá trình 

cần rèn luyện, tích luỹ 
kinh nghiệm và trưởng 
thành để quy trình ra 
quyết định và nhận 
định tình hình trong 
doanh nghiệp ngày 
càng tốt hơn.
Bài viết sẽ tổng hợp 
06 lỗi tư duy cấp quản 
lý trung gian hay mắc 
phải và bài học kinh 
nghiệm rút ra từ đó.

Lỗi số 01: 
THảm Hoạ củA sỰ TuâN THủ

Bạn đã bao giờ không phát biểu gì 
trong một cuộc họp chưa? Chắc là 
rất nhiều. Chúng ta không muốn làm 
người phủ quyết, trong khi những 
người ngồi họp đồng ý, mà họ đâu 
phải là những con người kém cỏi, họ 
cũng hiểu biết mà? Đó chính là lúc 
chúng ta bị cuốn vào con đường tư 
duy tập thể. Là lúc một nhóm thông 
minh có thể đưa ra một hoặc nhiều 
quyết định liều lĩnh bởi mỗi thành 
viên đều điều chỉnh ý kiến của mình 
một chút sao cho giống với tập thể. 
Bài học đã thấy ở hãng hàng không 
Swiss Air bị phá sản vào năm 2001, do 

một nhóm cố vấn và HĐQT đã đưa 
ra một kế hoạch rất phiêu lưu trong 
chiến lược mở rộng, sáp nhập mà 
người ngoài ai cũng thấy có vấn đề 
nhưng lại đạt đồng thuận tuyệt đối 
trong cấp lãnh đạo của hãng. Irving 
Janis một nhà tâm lý học đã phân 
tích quá trình này thường xảy ra 
trong một tập thể gắn bó khăng khít, 
nuôi dưỡng tinh thần đồng đội và 
một ảo tưởng thống nhất cao, không 
ai muốn là người phá hoại mối đoàn 
kết ấy. Và đó là căn nguyên của các 
quyết định sai lầm.

Hãy luôn ghi nhớ “Quân tử hoà nhi 
bất đồng, tiểu nhân đồng nhi bất hoà”. 
Tổ chức tốt thì có sự hoà thuận, đoàn 
kết nhưng duy trì được ý kiến phản 
biện, khác biệt. Tổ chức yếu là tổ 

chức cái gì cũng đồng thuận nhưng 
thực chất trong lòng lại có bất hoà, 
nghi kỵ. Do đó, nếu là lãnh đạo của 
một nhóm, hãy duy trì một người 
“phá bĩnh” trong team, người đó có 
thể không được mọi người yêu quí 
nhưng lại là thành phần quan trọng 
của nhóm.

Lỗi số 02: 
NGụy BIỆN cHI PHí đã mấT

Chúng ta rất hay gặp tình huống, 
một đợt quảng cáo sản phẩm diễn ra 
trong vài tháng mà không thu được 
một kết quả nào, tuy nhiên phần 
lớn sẽ nghĩ rằng, nếu chấm dứt đợt 
quảng bá vào lúc này thì mọi chi phí 
đã làm sẽ đổ xuống sông xuống biển 
mà không đủ bình tĩnh để nhìn nhận 
lại phương pháp quảng cáo đã đúng 
hay chưa. Đây chính là biểu hiện của 
tư duy “nguỵ biện chi phí đã mất”. 
Nguỵ biện chi phí đã mất trở nên 
nguy hiểm nhất khi chúng ta đã đầu 
tư nhiều tiền bạc, công sức, thời gian 
vào một việc gì đó. Khoản đầu tư này 
trở thành lý do để tiếp tục, ngay cả 
khi chúng ta đang đi đến thất bại. 
Khoản đầu tư càng lớn thì động 
lực để tiếp tục càng cao. Chúng ta 
không đủ dũng cảm để dừng lại, mà 
chỉ đẩy xa ra hơn một thất bại lớn 
hơn. Hiển nhiên, vẫn có những lý do 
hợp lý để chúng ta tiếp tục đầu tư 
hoàn tất một điều gì đó, nhưng cần 
tỉnh táo phân tích khả năng thành 
công, biết chấp nhận cái sai nếu đã 
làm, và phải quên đi chi phí đã bỏ ra. 
Nếu không chúng ta lại sa vào bẫy 
“nguỵ biện chi phí đã mất”.

Lỗi số 03: 

THàNH kIếN kếT quả

Chúng ta thường chủ yếu đánh giá 
thành công của một doanh nghiệp 
dựa trên kết quả về lợi nhuận, tỷ suất 
lợi nhuận trên vốn và đóng góp cho 
ngân sách. Nếu kết quả này tốt, nhà 
quản lý được tôn vinh và mặc nhiên 
được cho là người xuất sắc. Nếu chỉ 
dựa vào kết quả, chúng ta đã vô tình 

MỘT SỐ 
LỖI TƯ DUY  
NGƯỜI QUẢN LÝ 
CẦN TRÁNH

Ông LÊ TIếN TRƯờNG
Tổng Giám đốc Vinatex
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bỏ qua rất nhiều biến số tham gia 
vào quá trình tạo ra kết quả đó như: 
diễn biến thị trường, các yếu tố vĩ 
mô, cơ sở vật chất, bao gồm cả tài 
sản vô hình và hữu hình của doanh 
nghiệp do cả một quá trình đầu tư 
lâu dài tạo ra. Một công thức thành 
công trong kinh doanh bao giờ cũng 
có yếu tố bất định là thị trường đóng 
góp phần không nhỏ trong đó. Nhà 
quản lý giỏi trong điều kiện khủng 
hoảng cũng khó có thể đạt được 
hiệu quả, chỉ hạn chế thiệt hại thấp 
hơn các đối thủ là thành công lớn. 
Do vậy để tránh lỗi “thành kiến kết 

người, mỗi người chỉ còn bỏ ra 93% 
sức lực, 3 người thì mỗi người bỏ ra 
85% sức lực, và khi 8 người cùng kéo 
thì chỉ còn bỏ ra mỗi người có 49% 
sức lực của họ. Đây là minh chứng rất 
rõ ràng về sự kém hiệu suất và ỷ lại 
lẫn nhau khi làm việc nhóm, không ai 
muốn bỏ ra hết sức vì sợ thiệt, vì sợ 
người khác được hưởng thành quả 
của mình. 

Tuy nhiên, làm việc theo nhóm lại 
vẫn là xu thế, vậy làm thế nào để 
có được 1 nhóm công tác hiệu quả. 
Trước tiên phải nhận thức rõ, làm việc 
nhóm có bản chất là kém hiệu quả đi 
và có sự ỷ lại lẫn nhau. Giải pháp hạn 
chế đó chính là phải có hệ thống đánh 
giá đóng góp của các thành viên một 
cách định lượng, tôn vinh được thành 
viên có đóng góp tốt. Đồng thời khi lựa 
chọn các thành viên nhóm cần lưu ý 
đến lựa chọn các chuyên gia với các lĩnh 
vực khác nhau để công việc ít trùng lắp 
và thành viên nào cũng có cơ hội đóng 
góp đúng sở trường của mình.

Lỗi số 05:
vấN đề kHÔNG PHảI Là NóI Gì, 
mà Là cÁcH NóI

Một khảo sát sự lựa chọn của khách 
hàng ngẫu nhiên về một sản phẩm là 
thực phẩm không có chứa chất béo, 
trong đó sản phẩm 1 được thông 
tin là 99% không chứa chất béo, sản 
phẩm thứ 2 được giới thiệu là có 1% 
chất béo. Kết quả số khách chọn sản 
phẩm 1 nhiều hơn hẳn sản phẩm 2 
dù ý nghĩa của cả 2 thông tin đều 
không khác gì nhau. Điều đặc biệt 
hơn, là với sản phẩm thứ 3 có đề 98% 

quả” cần quan tâm đánh giá cả quá 
trình ra quyết định và các biến ngẫu 
nhiên đã tham gia vào việc hình 
thành kết quả kinh doanh đó.

Lỗi số 04: 
Ỷ LạI TẬP THể

Chúng ta đang đẩy mạnh công tác 
làm việc theo nhóm, khuyến khích 
văn hoá tự hào về thành tích tập thể. 
Thế nhưng có một lỗi thường xuyên 
xảy ra trong làm việc theo nhóm, đó 

không có chất béo, vẫn được tiêu thụ 
nhiều hơn sản phẩm số 2, dù rõ ràng 
là nó không bằng sản phẩm số 2 ở 
góc độ hàm lượng chất béo trong 
sản phẩm. 

Tương tự như thế, chúng ta thường 
thấy việc giá cổ phiếu sụt giảm 
được thể hiện bằng cụm từ “sự điều 
chỉnh”, các rắc rối được dùng bằng 
từ “thách thức”, một cú hạ cánh khẩn 
cấp thành công được coi là “một 
chiến công” trong khi đáng ra một cú 
hạ cánh thông thường phải là một 
chiến công lớn hơn. Như vậy rõ ràng, 
người tiếp nhận thông tin bị giới hạn 
bởi 1 cách “đóng khung ý nghĩa” nào 
đó, mà cách đó làm cho họ dễ tiếp 
nhận thông tin hơn. Đúng như ngạn 
ngữ Việt Nam – “Lời nói chẳng mất 
tiền mua/Lựa lời mà nói cho vừa lòng 
nhau”. Cấp quản lý cần luôn rèn cho 
mình cách thức truyền đạt thông tin 
sao cho người nhận dễ tiếp thu và 
làm được theo hướng mình mong 
muốn, chứ không phải chỉ là quan hệ 
một chiều, đó là lệnh từ trên xuống 
(top down) mà không quan tâm đến 
cảm xúc tiếp nhận của người nghe. 
Hiệu quả của truyền đạt thông tin 
cũng đến từ đó.

Lỗi số 06: 
kINH NGHIỆm có THể HuỶ HoạI 
PHÁN đoÁN HAy LỗI TƯ Duy 
THIÊN kIếN LIÊN TƯởNG

Con người hay có thói quen nhớ rõ 
các khoảnh khắc thành công và thất 
bại, nhiều khi có xu hướng gán cả sự 
may mắn hay đen đủi cho màu chiếc 
áo mặc, thời tiết hay đôi giày đang đi. 

là sự ỷ lại của các thành viên trong 
nhóm. Nhất là trong điều kiện văn hoá 
Á đông với sự nể nang, nhìn nhau, sự 
ngại ngùng với cán bộ lớp trước, dẫn 
đến phổ biến hiện tượng trong các 
nhóm thiếu người xung phong đề 
xuất ý kiến, thiếu người chủ động xốc 
vác công việc, thiếu người đôn đốc 
lẫn nhau vì ai cũng nghĩ mình chỉ là 
thành viên nhóm, thường xuyên ẩn 
náu trong khái niệm “quyết định của 
tập thể”. Có một thí nghiệm rất đáng 
quan tâm về hoạt động nhóm, đó là 
khi bố trí 1 người kéo 1 khối hàng, giả 
sử họ bỏ ra 100% sức lực, thì khi có 2 

Không thiếu vị doanh nhân chỉ mặc 
1 màu áo nào đó khi ký kết hay thoả 
thuận các hợp đồng quan trọng vì 
gắn liền với một thành công trong 
quá khứ. Đấy là chỉ nói về các suy 
nghĩ cảm tính, các quyết định thành 
công hay thất bại trong quá khứ còn 
được lưu trữ sâu hơn rất nhiều. Và vì 
thế cũng có ảnh hưởng rõ rệt lên lối 
mòn tư duy, sẽ tiếp tục phương án 
cũ đã thành công và hiếm khi dám 
lựa chọn phương pháp đã thất bại. 
Đây chính là cái bẫy làm hạn chế khả 
năng phân tích, phán đoán của nhà 
quản lý, “thiên kiến liên tưởng” đã chi 
phối quá nhiều đến phương pháp tư 
duy và ra quyết định, trong khi các 
điều kiện đầu vào của sản xuất kinh 
doanh đã thay đổi. Ngay trong ngành 
dệt may, ở thời điểm kinh doanh sợi 
khó khăn, không còn ai dám đầu tư 
mới, mất hẳn năng lực phán đoán về 
thời điểm thị trường phục hồi và nhất 
là phán đoán về yêu cầu mới của thị 
trường sau khi phục hồi mà có khi 
các nhà máy đang có lại không còn 
đáp ứng được các nhu cầu mới.

Hãy luôn ghi nhớ đúc kết của Mark 
Twain “Chúng ta nên cẩn trọng rút ra 
điều minh triết từ một kinh nghiệm và 
dừng lại đúng ở đó; nếu không chúng 
ta sẽ như một con mèo ngồi lên chiếc 
nắp lò nóng. Nó sẽ không bao giờ ngồi 
lên chiếc nắp lò nóng nữa – điều đó tốt 
thôi. Nhưng nó cũng sẽ không bao giờ 
ngồi lên cả một chiếc nắp lò nguội”.

Lỗi trong tư duy có rất nhiều bài học 
cho nhà quản lý, tuy nhiên với khuôn 
khổ bài báo, chúng tôi chỉ điểm lại 
những bài học mà theo quan điểm 
của chúng tôi là đáng lưu tâm nhất 
trong quá trình tham gia quản lý.
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covID-19 có ảNH HƯởNG TRầm 
TRỌNG TớI NGàNH DmvN

Nhớ lại quý IV/2019, toàn ngành 
DMVN mới chỉ xác định những khó 
khăn trong năm 2020, trong đó bao 
gồm suy giảm kinh tế toàn cầu do 
chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, 
xu hướng bảo hộ mậu dịch và những 
yêu cầu khó khăn hơn từ người tiêu 
dùng toàn cầu trước những lo lắng 
về môi trường, biến đổi khí hậu, và 
những đòi hỏi của cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư. Không 
chuyên gia nào, nhà kinh tế nào mảy 
may dự đoán được một đại dịch lại có 
thể cuốn cả nền kinh tế thế giới vào 
một cái phễu khổng lồ.

Và khi Covid-19 bất ngờ tấn công 
nhanh, dữ dội vào công xưởng sản 
xuất của thế giới là Trung Quốc, thì 
lập tức nền kinh tế toàn cầu chao 
đảo. Trung Quốc kéo dài kỳ nghỉ Tết 
nguyên đán, với mục đích hạn chế sự 
lây lan của Covid-19, khiến mọi nhà 

máy sản xuất tạm ngủ yên. Biên giới 
Trung Quốc còn bị các nước xung 
quanh phong tỏa, không những vậy, 
hàng hóa, nguyên vật liệu từ Trung 
Quốc cũng bị ách lại trước các cánh 
cổng hải quan. Riêng nguồn cung 
vải, thì Trung Quốc chiếm tới 54% tỷ 
lệ toàn cầu. Việc nguồn cung chủ đạo 
hàng hóa, nguyên vật liệu của thế 
giới bị ách tắc, kéo theo sản xuất toàn 
cầu đình đốn. Âu cũng là mặt trái của 
nền kinh tế toàn cầu hóa mà chúng 
ta cần chấp nhận, bên cạnh những 
lợi thế đã rõ.

“Dịch do Covid-19 có ảnh hưởng trầm 
trọng tới Ngành DMVN trong Quý I, 
thậm chí tới cả Quý II/2020. Cụ thể, 
ảnh hưởng lớn nhất là nguồn cung 
nguyên phụ liệu từ các thị trường 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Thái Lan, Indonesia, Malaysia… sang 
Việt Nam bị thiếu. Do thiếu hụt nguyên 
phụ liệu nhập khẩu, các doanh nghiệp 
DMVN có khó khăn, cụ thể là đảo lộn 
bố trí chuyền sản xuất do các doanh 
nghiệp phải điều chỉnh: Kế hoạch sản 
xuất các mặt hàng nguyên liệu đang 
có; Bố trí lại dây chuyền sản xuất từ 
hàng dệt thoi, sang hàng dệt kim; Bố 
trí lại giờ làm việc cho người lao động 
(do ở một số địa phương, có những 
doanh nghiệp buộc phải giảm giờ 
làm của người lao động).” – Ông Vũ 
Đức Giang – Chủ tịch Hiệp hội Dệt 
May Việt Nam (Vitas) cho biết.

Còn với Tập đoàn Dệt May Việt Nam 
(Vinatex) với vai trò là đầu tàu dẫn 
dắt toàn Ngành DMVN, trong những 
ngày đầu tiên có dịch, đã nổi lên là 
một nhân tố hàng đầu trong việc sử 
dụng năng lực dệt may của mình để 
đưa ra một sản phẩm hoàn toàn mới, 
phục vụ nhân dân phòng chống 
dịch Covid-19, đó là khẩu trang vải 
kháng khuẩn. Điều đó cho thấy phản 
ứng linh hoạt, hiệu quả của Vinatex 
trước tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, 
cho dù đẩy mạnh hoạt động sản 
xuất mặt hàng khẩu trang, đủ để 
cung ứng cho thị trường toàn quốc 
trong thời gian có dịch, thì cũng chỉ 
chiếm 10% năng lực sản xuất. Trong 
trường hợp có xuất khẩu mặt hàng 
khẩu trang, thì cũng chỉ sử dụng tới 
15%-20% năng lực sản xuất của Tập 

đoàn. Như vậy, việc xoay chuyển sản 
xuất mặt hàng này, ngoài lợi ích xã 
hội, góp phần tích cực vào thành 
công của công tác phòng chống 
dịch Covid-19 tại Việt Nam, thì chưa 
thể là giải pháp cứu cánh trước hệ 
lụy của dịch bệnh với toàn bộ hệ 
thống sản xuất của Vinatex.

Với việc Trung Quốc chiếm tới hơn 
nửa tỷ trọng nguồn cung nguyên 
vật liệu cho ngành dệt may thế giới, 
thì việc tìm nguồn cung thay thế 
là không đơn giản. Tại các doanh 
nghiệp của Vinatex, hầu hết đều chỉ 
đủ nguyên liệu cho sản xuất đến 
giữa tháng 3/2020, do nguyên liệu đã 
được nhập về trước Tết nguyên đán. 
Trong ngắn hạn, đơn cử nếu việc sản 
xuất vải của Trung Quốc bị chậm một 
tháng, thì các doanh nghiệp may tại 
Vinatex với tỷ trọng sử dụng 50% vải 
Trung Quốc, sẽ bị chậm nửa tháng 
sản xuất do thiếu nguyên liệu. Việc 
thiếu nguyên liệu kéo dài bao lâu 
hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng 
kiểm soát dịch và sự quay trở lại sản 
xuất của các nhà máy nguyên liệu tại 
Trung Quốc. Trong lúc này, nguồn 
tin từ Trung Quốc kỳ vọng rằng, họ 
sẽ kiểm soát hoàn toàn được dịch do 

Covid-19 vào cuối tháng 4/2020. Như 
vậy, sản xuất may xuất khẩu tại Việt 
Nam sẽ chậm ít nhất 1 tháng.

Tuy nhiên vào đầu tháng 3/2020, các 
nhà máy sản xuất nguyên liệu của 
Trung Quốc đã quay trở lại sản xuất. 
Chỉ có điều sản lượng mới chỉ bằng 
50% so với bình thường, do còn thiếu 
lực lượng lao động và một số yếu tố 
khó khăn khác. Như vậy trong ngắn 
hạn, nguồn cung thiếu hụt là một 
khó khăn cho Vinatex nói riêng và 
toàn Ngành DMVN nói chung. Trong 
khi đó, với ảnh hưởng của đại dịch, 
thì kinh tế toàn cầu năm 2020 có 
tăng trưởng thấp, tất yếu ảnh hưởng 
tới lượng cầu hàng hóa dệt may, dẫn 
đến khó khăn mới trong số lượng 
đơn đặt hàng trong năm 2020 này.

“Trong tháng 2, tháng 3/2020, Vinatex 
chưa vào đỉnh điểm tình trạng thiếu 
nguyên liệu, do lượng nguyên liệu 
đã được đặt hàng từ tháng 12/2019, 
được đưa về Việt Nam từ tháng 1/2020. 
Nhưng áp lực thiếu nguyên liệu, thiếu 
việc làm sẽ lên đến đỉnh điểm vào giữa 
tháng 3, tháng 4/2020. Do đó, chúng 
tôi sẽ tập trung giải quyết các đơn hàng 
cho các thị trường khác trong thời điểm 

thiếu nguyên liệu từ Trung Quốc. Đơn 
cử, đó là mặt hàng khẩu trang phục vụ 
nội địa, và tìm hướng xuất khẩu. Đặc 
biệt, khẩu trang lại là mặt hàng mà 
Vinatex làm chủ được nguyên liệu, tạo 
chuỗi cung ứng hoàn thiện trong nội 
bộ Vinatex.” – Ông Lê Tiến Trường – 
Tổng Giám đốc Vinatex cho biết.

Bên cạnh khẩu trang, Vinatex cũng sẽ 
đẩy mạnh kích cầu nội địa một số mặt 
hàng như sơ mi, quần âu, quần áo dệt 
kim, là những loại hàng mà Tập đoàn 
chủ động sản xuất được nguyên liệu. 
Vinatex trong tình huống này đẩy cao 
nhất công suất sản xuất vải của tất cả 
các nhà máy dệt trong Tập đoàn để 
có thể đảm bảo sản xuất, thay thế 
một phần thiếu hụt nguyên liệu làm 
hàng xuất khẩu.

“Tuy nhiên, đây là giải pháp không có 
lợi về mặt tài chính, vì nguyên liệu sản 
xuất nội địa đang có quy mô nhỏ, giá 
thành hiện cao hơn so với nguyên liệu 
nhập khẩu. Nhưng Vinatex vẫn quyết 
định thực hiện giải pháp sản xuất 
nguyên liệu nội địa cung ứng cho sản 
xuất, để các nhà máy may không bị 
gián đoạn sản xuất, người lao động có 
việc làm. Đối với Vinatex, ưu tiên số 1 là 

Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas). Ảnh: KBH

Xưởng may khẩu trang của May Chiến Thắng - với  sự hỗ trợ của văn phòng. Ảnh: KBH

Không chỉ là vấn đề 
sức khỏe và tính mệnh 
con người, an ninh kinh 
tế thế giới cũng đang 
đứng trước mối đe dọa 
vô cùng lớn với đại 
dịch do Covid-19 gây 
ra. Nền công nghiệp 
Dệt May Việt Nam đã 
hội nhập kinh tế toàn 
cầu hai thập kỷ nay, 
vậy trước đại dịch toàn 
cầu, cũng sẽ chịu ảnh 
hưởng khôn lường.

DỆT MAY VIỆT NAM 
TRƯỚC THÁCH THỨC 

COVID–19

Bài: mAI kHANH
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phải đủ việc làm cho người lao động, 
đảm bảo đủ tiền lương cho người lao 
động. Người lao động là tài sản quý 
giá nhất của doanh nghiệp. Chúng 
tôi chấp nhận hy sinh lợi nhuận để có 
đủ việc làm cho công nhân.” – Ông Lê 
Tiến Trường khẳng định.

THÁcH THỨc TRoNG
 Tìm NGuồN cuNG mớI

Việc Việt Nam chủ động tìm nguồn 
cung khác cho hàng may xuất khẩu 
cũng là một thách thức. Bởi đơn cử, 
khi chúng ta chủ động kết nối được 
với một nhà sản xuất nào đó, và đặt 
một đơn hàng nguyên liệu mới, thì 
quy trình từ phát triển mẫu mã, sản 
xuất và vận chuyển tới doanh nghiệp 
sản xuất may của Việt Nam cũng phải 
mất tới 50 ngày. Do đó, tìm nguồn 
cung mới không phải là giải pháp 
cho ngắn hạn.

lại tăng chi phí, do sản lượng không 
đạt mức thông thường, do kết cấu 
mặt hàng thay đổi, các chuyền may 
phải đảo mặt hàng liên tục, dẫn đến 
năng suất lao động những ngày đầu 
không cao, khiến cho doanh nghiệp 
lao đao. Đề nghị Chính phủ chung 
tay giúp đỡ doanh nghiệp, bằng hình 
thức giảm thuế, giảm mức đóng bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp…

“Các ngân hàng nên vào cuộc để 
bảo đảm sự sống cho cộng đồng 
doanh nghiệp, bằng cách giảm 
lãi suất, không chỉ trong thời gian 
có dịch, mà còn có thể kéo dài hết 
năm 2020 do tác động của dịch lâu 
dài. Chúng tôi cũng đề nghị Chính 
phủ hỗ trợ tiếp thêm sức lực cho 
doanh nghiệp chống đỡ khó khăn 
do Covid-19, bằng giảm thuế thu 
nhập doanh nghiệp, giảm các loại 
phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, 

“Trong ngành hàng thời trang thường 
ký hợp đồng trước khá lâu và các nhà 
mua hàng đã phê duyệt nguyên phụ 
liệu. Khi nguồn cung đã được phê 
duyệt bị đình đốn như thời gian có dịch 
Covid-19 này, thì các doanh nghiệp 
DMVN có muốn đổi nguồn cung để 
đảm bảo sản xuất đơn hàng, cũng 
không làm ngay được. Việc tìm nguồn 
cung nguyên phụ liệu mới chỉ có thể là 
giải pháp trung hạn, dài hạn mà thôi.” 
– Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch Vitas 
nhận định.

“Sau này, với thực tế rủi ro đang được 
nhìn thấy từ việc phụ thuộc chính vào 
một nguồn cung, có thể chuỗi cung 
ứng toàn cầu sẽ có sự sắp xếp lại, điều 
chỉnh hợp lý hơn, với quan điểm không 
phụ thuộc 100% vào một quốc gia hay 
khu vực cung ứng nữa, dù đó có là nơi 
sản xuất tốt nhất, giá thành thấp nhất. 
Thay vào đó, với nơi cung ứng tốt nhất, 

bảo hiểm thất nghiệp…” – đồng 
ý kiến với bà Phạm Thị Phương 
Hoa, Chủ tịch Vitas – ông Vũ Đức 
Giang nói thêm.

Trong thách thức của đại dịch 
Covid-19, thì Ngành DMVN không 
chỉ cần lo sao đảm bảo việc làm cho 
người lao động, phát triển bền vững, 
mà còn cần một chiến lược đúng 
đắn, linh hoạt với tình hình mới, khi 
chuỗi cung ứng toàn cầu có thể 
được điều chỉnh mới. Thêm vào đó, 
Việt Nam với lợi thế cho ngành DM từ 
các hiệp định thương mại thế hệ mới 
như CPTPP, EVFTA, thì không có lý do 
gì Ngành lại không xoay chuyển, bứt 
phá, để có thể hoàn thiện chuỗi cung 
ứng của mình, vượt qua thách thức 
và trưởng thành.

“Chính phủ nên sớm để hoạch định 
quy hoạch phát triển Ngành DMVN đi 
vào thực tế, trong đó đặc biệt chú ý xây 
dựng các Khu công nghiệp dệt may có 
xử lý nước thải hiện đại, để chuỗi Dệt – 
Nhuộm – May – Hoàn tất được đầu tư 
phát triển, đóng góp vào nguồn cung 
toàn cầu, và giảm bớt phụ thuộc nhập 
khẩu, tận dụng tối đa ưu đãi từ các 
Hiệp định thương mại mà chúng ta đã 

cũng chỉ quy hoạch tỷ lệ cung ứng tới 
60%, còn 40% dành cho các nơi cung 
ứng khác, để tạo sự cân bằng tốt hơn 
cho chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu.” 
– Ông Lê Tiến Trường dự báo.

Trước diễn biến khó lường của đại 
dịch Covid-19, các doanh nghiệp dệt 
may, đặc biệt là doanh nghiệp may, 
có lực lượng đông đảo người lao 
động sẽ gặp bội phần khó khăn do 
quỹ lương khổng lồ. Nếu phần dự trữ 
rủi ro chưa lớn, thì chỉ chưa đầy hai 
tháng thiếu việc làm, mà vẫn phải trả 
lương cơ bản cho người lao động, thì 
doanh nghiệp đứng trước nguy cơ 
cạn kiệt nguồn tài chính, thậm chí 
dẫn tới phá sản. Là một doanh nghiệp 
may có tới hơn chục ngàn lao động, 
bà Phạm Thị Phương Hoa – Tổng 
Giám đốc Tổng công ty May Hưng 
Yên, chia sẻ rằng, trong giai đoạn này, 
doanh nghiệp phải giảm giờ làm mà 

đàm phán được như CPTPP và EVFTA. 
Bên cạnh đó, Chính phủ cần đầu tư 
các cảng hàng không, đường thủy, hệ 
thống kho vận, vận tải thuận lợi, sẽ thu 
hút được các nhà đầu tư cho phần cung 
thiếu hụt nguyên phụ liệu dệt may. Các 
tỉnh cũng nên mở cửa chấp nhận đón 
các nhà đầu tư KCN Dệt May, bởi nếu cứ 
để tình trạng lo ngại, không chấp nhận 
KCN Dệt May trên địa bàn mình như 
hiện nay, thì Việt Nam cũng không thể 
tận dụng được lợi thế từ các HĐTM nói 
trên.” – Ông Vũ Đức Giang nói thêm.

Việt Nam đã đạt được thành công 
bước đầu trong việc phòng chống 
Covid-19 nhờ chính sách phù hợp 
và nghiêm ngặt ngay từ những ngày 
đầu có dịch, nhờ sự chung tay góp 
sức của cả hệ thống chính trị và toàn 
dân. Và việc các doanh nghiệp trong 
Ngành DMVN có thể tiếp tục vượt 
qua thách thức mang tên Covid-19, 
phát triển bền vững, nâng tầm trong 
chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu 
hay không, điều này không chỉ phụ 
thuộc vào sáng tạo và nỗ lực của 
riêng Ngành, mà cần tiếp sự chung 
tay góp sức phát triển Ngành DMVN 
từ Chính phủ, các cấp bộ, tỉnh, ngành 
ngân hàng, thuế…

Các công nhân mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu 
trang khi làm việc tại một nhà máy của 
Trung Quốc. Ảnh: Market Watch

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in được đeo khẩu 
trang và kiểm tra thân nhiệt trước khi vào tòa nhà Quốc 
hội ở Seoul trong hôm 28/2. Ảnh: Yonhap
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vIễN cảNH kINH Tế THế GIớI 
2020 THeo DỰ BÁo củA WoRLD 
BANk

Tăng trưởng tại nhóm các nền kinh tế 
hiện đại được dự báo sẽ giảm xuống 
1,4% trong năm 2020, một phần do 
sản xuất chế tạo và chế biến tiếp tục 
chững lại. Tăng trưởng ở các nền kinh 
tế đang phát triển và thị trường mới 
nổi dự kiến sẽ tăng lên 4,1% trong 
năm nay. Tuy nhiên, quá trình phục 
hồi diễn ra không đồng đều, với giả 
định rằng kinh tế sẽ cải thiện ở một 
nhóm nhỏ các nền kinh tế lớn, trong 
đó có một số quốc gia phục hồi sau 
một giai đoạn suy yếu đáng kể. Tăng 
trưởng sẽ giảm tốc ở khoảng một 
phần ba các nền kinh tế đang phát 
triển và thị trường mới nổi trong năm 
nay do đầu tư và xuất khẩu yếu hơn 
so với dự kiến.

“Với việc tăng trưởng ở các nền kinh 
tế đang phát triển và mới nổi dự kiến 
vẫn thấp, các nhà hoạch định chính 
sách cần nắm bắt cơ hội để cải cách 
cơ cấu nhằm đẩy mạnh tăng trưởng 
toàn diện, là yếu tố quan trọng để 

giảm nghèo,” theo lời của Phó chủ 
tịch Ngân hàng Thế giới, phụ trách 
về Tăng trưởng Công bằng, Tài chính 
và Thể chế, Ceyla Pazarbasioglu. “Các 
biện pháp cải thiện môi trường kinh 
doanh, thượng tôn pháp luật, quản lý 
nợ, nâng cao năng suất có thể giúp 
đảm bảo tăng trưởng bền vững.”

Tăng trưởng của Mỹ theo dự báo sẽ 
chững lại ở mức 1,8% cho năm nay, 
do tác động tiêu cực của các động 
thái tăng thuế quan trước đó và tình 
trạng không ổn định gia tăng. Tăng 
trưởng ở khu vực đồng Euro theo 
dự báo sẽ trượt dốc xuống mức dưới 
1% vào năm 2020 do các hoạt động 
công nghiệp yếu đi.

Triển vọng toàn cầu vẫn bị chi phối 
bởi rủi ro suy giảm. Nếu những rủi ro 
đó trở thành hiện thực, chúng sẽ kéo 
tăng trưởng thấp hơn đáng kể. Đó là 
những rủi ro về căng thẳng thương 
mại tái leo thang cùng bất định về 
chính sách thương mại, suy giảm 
mạnh hơn dự kiến ở các nền kinh tế 
lớn, và biến động tài chính ở các nền 
kinh tế đang phát triển và thị trường 

mới nổi. Thậm chí khi tăng trưởng ở 
các nền kinh tế đang phát triển và 
mới nổi được hồi phục theo dự kiến, 
tăng trưởng theo đầu người vẫn thấp 
hơn so với mức bình quân trong dài 
hạn và thấp hơn nhiều so với mức 
cần thiết để hoàn thành các mục tiêu 
về xóa nghèo.

“Lãi suất thấp trên toàn cầu chỉ là 
cách phòng vệ tạm thời để tránh 
khủng hoảng tài chính,” theo Giám 
đốc Nhóm Dự báo Viễn cảnh của 
Ngân hàng Thế giới, Ayhan Kose. 
“Lịch sử về các làn sóng nợ trước đây 
cho thấy những làn sóng đó thường 
đem lại kết cục không có hậu. Trong 
môi trường toàn cầu đầy mong 
manh, cần phải có những cải thiện về 
chính sách để giảm rủi ro liên quan 
đến làn sóng nợ hiện nay.”

TRIểN vỌNG TăNG TRƯởNG 
củA kHu vỰc đÔNG Á 
và THÁI BìNH DƯơNG 

Được dự báo sẽ chững lại ở mức 5,7% 
vào năm 2020, do tăng trưởng tại 
Trung Quốc tiếp tục giảm xuống 5,9% 

Ảnh: thanhnien.vn

Khi Trung Quốc “gặp nạn”, nhiều cơ sở sản xuất của châu Âu, Mỹ... thiếu nguyên liệu để hoạt động. Ảnh: SCMP

VIễN CảNH 
TăNg TRƯởNg 
KINH Tế 
TOàN Cầu 2020
Và bƯỚC NgOặT 
MANg TêN 
“COVID-19”
Bài: mạc DuNG (Lược dịch và tổng hợp)

Tăng trưởng kinh tế toàn 
cầu được dự báo sẽ tăng 
nhẹ lên 2,5% trong năm 
2020 do đầu tư và thương 
mại dần khôi phục sau 
một năm ảm đạm, nhưng 
rủi ro suy giảm vẫn tồn 
tại, theo Ngân hàng Thế 
giới (World bank) tại báo 
cáo bán niên Viễn cảnh 
Kinh tế Toàn cầu (global 
Economic Prospect) 
tháng 1 năm 2020. Tuy 
nhiên, sự bùng nổ bất 
ngờ của dịch Covid-19 
bắt nguồn từ Trung Quốc 
đã khiến nhiều chuyên 
gia kinh tế và các tổ chức 
quốc tế lo ngại sẽ dẫn 
đến tốc độ tăng trưởng 
toàn cầu suy giảm mạnh 
hơn dự kiến.
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trong năm nay với khó khăn trong 
nước và bên ngoài tiếp tục diễn ra, 
bao gồm tác động kéo dài của căng 
thẳng thương mại. Tăng trưởng của 
khu vực, ngoại trừ Trung Quốc, được 
dự báo sẽ khôi phục nhẹ lên 4,9%, do 
sức cầu trong nước được hưởng lợi 
nhờ tình hình tài chính nhìn chung 
thuận lợi, lạm phát thấp và dòng vốn 
đầu tư mạnh đổ vào một số quốc 
gia (Campuchia, Phillipines, Thái Lan 
và Việt Nam), kết hợp với các dự án 
hạ tầng công quy mô lớn được đưa 
vào sử dụng (Phillipines và Thái Lan). 
Tăng trưởng của khu vực cũng được 
hưởng lợi nhờ bất định chính sách 
thương mại toàn cầu giảm nhẹ và 
thương mại toàn cầu được hồi phục 
ở mức khiêm tốn.

cuộc kHủNG HoảNG mANG 
TÊN “covID-19”

Năm 2003, dịch SARS không ảnh 
hưởng đáng kể tới nền kinh tế toàn 
cầu. Nhưng 17 năm sau, Covid-19 
chủng mới có thể kéo tuột tăng 
trưởng của nhiều quốc gia. Bùng lên 
ngay sau chiến tranh thương mại 
Mỹ - Trung, dịch Covid-19 chủng mới 
bắt đầu gây những tác động nghiêm 
trọng lên nền kinh tế toàn cầu. Giới 
chuyên gia đánh giá, tăng trưởng 
GDP của một số nền kinh tế phụ 
thuộc nhiều nhất vào Trung Quốc có 
thể sụt hơn 0,5% trong năm nay.

Năm 2019, nền kinh tế toàn cầu rơi 
vào sự suy giảm nặng nề do hậu 
quả của cuộc chiến thương mại Mỹ 
- Trung. Tổng kim ngạch thương mại 
giảm 0,4% so với năm 2018, đặt dấu 
chấm cho giai đoạn tăng trưởng ổn 
định và mạnh mẽ kể từ sau cuộc 
khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, 
đến cuối năm 2019, thương mại toàn 
cầu dường như có những dấu hiệu 
phục hồi dù còn khiêm tốn. Theo 
báo cáo từ Cục phân tích kinh tế Hà 
Lan, trong tháng 12/2019, tổng kim 
ngạch thương mại toàn cầu đã tăng 
0,5% so với đầu năm. Đây là lần đầu 
tiên tổng kim ngạch thương mại 
tăng trở lại kể từ tháng 5, và là mức 
tăng trưởng mạnh nhất kể từ tháng 
2 năm 2019. Mặc dù vậy, sự xuất 
hiện của dịch viêm đường hô hấp 
cấp do Covid-19 gây ra đã khiến cho 

do Covid-19 gây ra. Rất nhiều doanh 
nghiệp lâm vào tình trạng thiếu hụt 
lao động do những người này đã về 
quê hoặc đi thăm họ hàng vào dịp 
Tết Nguyên đán và chưa thể quay 
trở lại làm việc do hoạt động cách ly 
và hạn chế đi lại để ngăn ngừa virus 
lây lan giữa các thành phố. Kết quả là 
những doanh nghiệp này không thể 
tạo ra đủ doanh thu để tiếp tục hoạt 
động và đứng vững trên thị trường. 
Một nghiên cứu do Đại học Thanh 
Hoa và Đại học Bắc Kinh phối hợp 
thực hiện đã nhận định rằng, khoảng 
85% các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
sẽ hết sạch tiền trong vòng 3 tháng 
nếu cuộc khủng hoảng này không 
sớm kết thúc, từ đó sẽ dẫn tới làn 
sóng thất nghiệp lan rộng trong toàn 
Trung Quốc. Chính phủ đã tiến hành 
các biện pháp hỗ trợ như cắt giảm lãi 
suất và kích thích tài khóa, tuy nhiên 
những biện pháp này không giúp 
ích được gì nhiều cho những doanh 
nghiệp đang phải tạm dừng hoạt 
động, không tạo được doanh thu. 
Cũng có khả năng Chính phủ Trung 
Quốc sẽ cung cấp những gói trợ cấp 
trực tiếp cho những doanh nghiệp 
đang gặp khó, nhưng việc này sẽ dẫn 
đến nợ Chính phủ gia tăng nhanh 
chóng và để lại những hậu quả kinh 
tế tồi tệ hơn nếu cuộc khủng hoảng 
này còn kéo dài. Cũng theo báo cáo 
mới nhất từ Cục thống kê Quốc gia 
Trung Quốc, chỉ số PMI của nước này 

các chỉ số trong tháng 12 trở thành 
đỉnh cao của kinh tế toàn cầu. Hầu 
hết các nhà phân tích đều dự báo 
một sự suy giảm mạnh cho thời kỳ 
đầu năm 2020, và mức độ suy giảm 
này còn phụ thuộc vào việc các nước 
xử lý cuộc khủng hoảng Covid-19 
nhanh hay chậm. Trong khi đó, có 
báo cáo cho thấy, khoảng 50% các 
tuyến đường vận tải biển đã lên lịch 
trình giữa châu Âu và châu Á vừa bị 
hủy bỏ. Dịch bệnh cũng khiến cho 
tiêu dùng và du lịch bị ảnh hưởng 
nặng nề. Ngay từ giữa tháng 2, giá 
cổ phiếu, lãi suất trái phiếu và giá dầu 
cũng đã giảm mạnh. Giá cổ phiếu tại 
Mỹ đã giảm xuống mức đủ để xóa 
sạch phần lãi thu được kể từ tháng 
10/2019. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 
năm của chính phủ Mỹ đã hạ xuống 
mức thấp kỷ lục 1,16%. Hãy nhớ lại 
rằng, trước đây mức thấp kỷ lục được 
ghi nhận là 1,32% và con số này vào 
năm 2019 là 2,8%. Giá dầu cũng giảm 
5% vào cuối tháng 2 sau khi tuột dốc 
trong cả một tuần trước đó.

Giới quan chức Mỹ vẫn tỏ ra thận 
trọng trong việc đánh giá tác động 
của dịch viêm đường hô hấp cấp với 
kinh tế Mỹ và toàn cầu. Trả lời CNBC, 
Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Steven 
Mnuchin cho biết, các quan chức Mỹ 
sẽ có đánh giá tốt hơn về ảnh hưởng 
của dịch Covid-19 đến nền kinh tế 
vào nửa cuối tháng 3, khi có đủ dữ 

đã giảm từ 50 trong tháng 1/2020 
xuống 35,7 trong tháng 2. Đây là 
mức thấp kỷ lục đối với nền kinh tế 
lớn thứ 2 thế giới, thậm chí thấp hơn 
cả chỉ số trong thời điểm diễn ra cuộc 
khủng hoảng tài chính 2008-2009 
ở mức 38,8. Chỉ số phụ cho các đơn 
hàng xuất khẩu của nước này đã giảm 
xuống 28,7 trong tháng vừa qua, cho 
thấy thương mại gần như cạn kiệt và 
chuỗi cung ứng toàn cầu bị phá vỡ 
đến một mức độ chưa từng thấy.

Bên cạnh những quốc gia loay hoay 
với việc thiếu nguồn cung từ Trung 
Quốc dẫn đến sản xuất bị đình trệ, 
những nước có nguồn thu phụ thuộc 
nhiều vào ngành du lịch cũng bị ảnh 
hưởng nặng nề. Tính riêng trong năm 
2019, có tới 168 triệu lượt khách Trung 
Quốc đi du lịch nước ngoài, chiếm 
20% tổng tiêu dùng trong ngành 
du lịch toàn thế giới. Thế nhưng kể 
từ đầu năm 2020, con số này gần 
như bốc hơi, để lại thiệt hại nghiêm 
trọng cho những nước từng là điểm 
đến yêu thích của du khách Trung 
Quốc như Singapore, Malaysia, Việt 
Nam, Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản 
và Úc. Lệnh hạn chế di chuyển cũng 
phá vỡ nền kinh tế tiêu dùng của 
chính Trung Quốc. Báo cáo cho thấy 
các trung tâm thương mại đều vắng 
khách, các tòa nhà văn phòng vẫn 
tắt đèn, tàu điện ngầm có quá nhiều 
ghế trống và hàng triệu người chỉ có 
thể làm việc tại nhà. Cho tới nay, lệnh 
bán phong tỏa đã được áp dụng tại 
hơn 80 thành phố ở gần 20 tỉnh và 
khu tự trị của Trung Quốc, trong đó 
có nhiều thành phố quan trọng đối 
với nền kinh tế như Bắc Kinh, Thượng 
Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu, Hàng 
Châu, Thành Đô và Thiên Tân.

Virus cũng đã giáng một đòn tấn 
công mạnh vào Italy. Số lượng ca 
nhiễm virus tăng mạnh khiến nước 
này buộc phải triển khai các khu cách 
ly để ngăn dịch bệnh lây lan rộng 
hơn. Các quan chức đã đóng cửa các 
trường học ở Milan, hủy bỏ Venice 
Carnival, hủy bỏ hầu hết các sự kiện 
công cộng khác, đóng cửa bảo tàng 
và đặt binh lính ở ngoại vi 10 thị trấn 
phía đông nam Milan để ngăn người 
dân rời đi. Một vấn đề “đau đầu” đối 
với khu vực châu Âu, đó là Italy là một 

liệu thống kê chính xác. Tuy nhiên, 
theo thống kê mới nhất từ Công 
ty dữ liệu IHS Markit, chỉ số quản lý 
thu mua PMI (purchasing manager’s 
index) của Mỹ đã giảm mạnh từ 53,4 
trong tháng 1 năm 2020 xuống 49,4 
trong tháng 2, mức thấp nhất trong 
76 tháng trở lại đây. Chỉ số PMI là chỉ 
số đo lường “sức khỏe” kinh tế của 
ngành sản xuất và dịch vụ, dựa trên 
các yếu tố chính bao gồm: đơn đặt 
hàng mới, mức tồn kho, sản xuất, 
giao hàng từ nhà cung ứng và môi 
trường lao động. Nếu kết quả chỉ số 
PMI trên 50, tức là hoạt động sản xuất 
được mở rộng so với tháng trước. 
Nếu chỉ số PMI ở mức 50, hoạt động 
sản xuất không có gì thay đổi. Còn 
khi chỉ số PMI dưới 50, cho thấy hoạt 
động sản xuất đang có xu hướng thu 
hẹp lại. Cũng theo Markit, mức chỉ số 
PMI trong tháng 2 nói trên tương ứng 
với một nền kinh tế tăng trưởng chỉ ở 
mức 0,6% mỗi năm.

Đối với Trung Quốc, huyết mạch 
của nền kinh tế chính là các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ. Những doanh 
nghiệp này tạo công ăn việc làm 
cho khoảng 233 triệu lao động và 
đóng góp hơn 2/3 tổng doanh thu 
của tất cả các doanh nghiệp ở đất 
nước 1,4 tỷ dân, chiếm 60% GDP của 
cả nước. Và giờ đây đa phần trong 
số các doanh nghiệp này đang chịu 
ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh 

thành viên của Hiệp ước Schengen, 
cho phép tự do đi lại của công dân 
các nước thành viên, do vậy Italy và 
các nước lân cận không có biện pháp 
kiểm soát biên giới vĩnh viễn. Điều 
này làm dấy lên mối lo ngại rằng virus 
sẽ lan rộng ra cả châu Âu nếu Italy 
không làm tốt công tác kiểm soát 
dịch bệnh. Ngược lại, việc hạn chế đi 
lại cũng khiến nhiều người e ngại sẽ 
ảnh hưởng tiêu cực đến sự hồi phục 
kinh tế vốn đang rất mong manh của 
khu vực đồng tiền Euro. Nền kinh tế 
Italy vốn vẫn đang trong tình thế lao 
đao kể từ sau cuộc khủng hoảng tài 
chính, chỉ đạt mức tăng trưởng 0,3% 
trong 3 tháng cuối năm 2019, theo 
báo cáo mới nhất của Ủy ban châu 
Âu (EC). Dịch bệnh khiến cho 2 ngành 
dịch vụ “ăn nên làm ra” của Italy là du 
lịch và thời trang cũng không đủ sức 
vực lại nền kinh tế đang rơi vào bế 
tắc, khi mà các tuần lễ thời trang vắng 
bóng tới 50% lượng khách mua châu 
Á, làn sóng hủy phòng khách sạn lên 
tới 40% và dự kiến sẽ còn tăng trong 
thời gian tới. Ngay cả khi lợi suất trái 
phiếu giảm ở các quốc gia khác, lợi 
suất trái phiếu chính phủ Italy vẫn 
tăng do các lo ngại về vấn đề tài chính.

Mặc dù có những báo động về sự lây 
lan chóng mặt của Covid-19, chỉ số 
PMI của châu Âu trong tháng 2 đã 
có những cải thiện tuy còn mờ nhạt. 
Chỉ số PMI cho ngành dịch vụ tăng từ 
52,5 vào tháng 1 lên 52,8 vào tháng 2. 
Trong lĩnh vực sản xuất vốn đang gặp 
khó khăn của khu vực đồng Euro, PMI 
đã tăng từ 47,9 trong tháng 1 lên 49,1 
trong tháng 2, mức cao nhất trong 12 
tháng. Sự cải thiện này được cho là 
nhờ vào nước Đức, nơi mà PMI ngành 
sản xuất tăng lên mức cao nhất trong 
13 tháng, nhưng cũng vẫn ở dưới 
mức 50 (47,8). Công ty dữ liệu IHS 
Markit nhận định, các chỉ số PMI này 
là phù hợp cho mức tăng trưởng của 
nền kinh tế khu vực châu Âu với tỉ lệ 
chỉ 0,2% hàng năm. Điều này dẫn tới 
kỳ vọng rằng khu vực đồng Euro có 
thể tránh được suy thoái trong thời 
điểm hiện tại. Tuy nhiên, Markit cũng 
nói thêm rằng, các dự báo vẫn chưa 
chắc chắn, do tác động đầy đủ của 
virus chưa thể hiện rõ ràng và còn 
phụ thuộc vào thời gian kiểm soát 
được dịch bệnh.

Ảnh: themiddlemarket.com
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TRuNG quốc: 
cÁc NHà mÁy mAy 
cHẬm HồI PHục sảN xuấT

Tình trạng thiếu hụt nhân công, giá 
thành tăng cao cùng nguồn cung 
nguyên liệu đầu vào thiếu hụt là bối 
cảnh chung mà các nhà máy sản 
xuất hàng may mặc tại Trung Quốc 
phải đối mặt trước đại dịch viêm 
phổi Vũ Hán, theo một khảo sát gần 
đây của gần 300 doanh nghiệp sản 
xuất may mặc xuất khẩu.

Khảo sát này được thực hiện với 294 
công ty và 20 cụm công nghiệp may 
mặc tại Trung Quốc, do Hiệp hội 
may mặc quốc gia thực hiện vào 19-
20/2/2020. Mục đích chính của khảo 
sát nhằm tìm hiểu sức ảnh hưởng 
của đại dịch do Coronavirus đối 
với ngành sản xuất may mặc Trung 
Quốc. Đối tượng tham gia khảo sát 
bao gồm các nhà máy may mặc 
(63,3%) và các nhãn hàng bán lẻ may 
mặc (36,6%), với hơn 83,4% công ty 
tham gia trả lời có doanh thu trên 20 
triệu Nhân dân Tệ (khoảng hơn 2,85 
triệu USD) về doanh thu hàng năm.

lớn đã quay trở lại sản xuất, hơn tỷ lệ 
65,4% các doanh nghiệp cỡ trung và 
hơn tỷ lệ 34,7% doanh nghiệp nhỏ. 
(Theo phân loại của Cục thống kê 
Trung Quốc, trong lĩnh vực sản xuất, 
doanh nghiệp lớn thường dành choc 
ác doanh nghiệp có hơn 1000 nhân 
viên với hơn 57 triệu USD doanh thu 
hàng năm; còn doanh nghiệp nhỏ 
và siêu nhỏ là những doanh nghiệp 
có ít hơn 200 nhân viên với hơn 430 
ngàn USD doanh thu hàng năm. 
Những doanh nghiệp cỡ vừa là các 
doanh nghiệp nằm giữa mức phân 
chia về nhân viên và doanh thu của 
hai nhóm kể trên. 

TìNH HìNH sảN xuấT

Khoảng 68,4% các công ty tham gia 
khảo sát cho biết hiện tại họ đang 
phục hồi sản xuất sau đại dịch, tuy 
nhiên chỉ có 45,6% cho biết nhân 
công nhà máy đang quay trở lại làm 
việc. Kỳ vọng sản lượng sản xuất sẽ 
đạt 50% mức năng suất vốn có vào 
tháng 3/2020 và vươn lên đạt hết 
mức năng suất vào tháng 4/2020, do 
đó tình hình sản xuất kỳ vọng sẽ bình 
ổn trở lại vào thời gian này.

Tuy vậy, có đến 1/3 trong số những 
người tham gia khảo sát (31,6%) cho 
biết họ sẽ khó lòng vực lại được các 
hoạt động sản xuất kinh doanh như 
thông thường bởi một số nhân tố, 
bao gồm phải thực thi các biện pháp 
ngăn ngừa virus lây lan, cũng như sự 
hạn chế đi lại của chính phủ, hoặc 
tuyển người đi làm trở lại vào thời 
điểm này khá khó khăn. Nhiều nhà 
máy trong các vùng dễ lây nhiễm 
dịch cho biết họ chưa có kế hoạch 
để mở cửa trở lại.

Khoảng 87,2% các doanh nghiệp 

Ở các doanh nghiệp, hầu hết chỉ có 
50% số công nhân đi làm trở lại. Việc 
thiếu hụt lao động là bài toán hóc 
búa với các doanh nghiệp cỡ nhỏ 
trong thời điểm này.

Một số thách thức chính mà các 
công ty may Trung Quốc phải đối 
mặt như:

- Thiết hụt lao động – đặc biệt với các 
lao động không thể trở lại nhà máy 
do Trung Quốc đang cấm công dân 
di chuyển tùy ý qua các vùng.

- Giá thành tăng cao và thiếu hụt 
nguyên nguyên liệu đầu vào.

- Doanh thu chậm và chững, các đơn 
hàng bị ùn tắc dẫn tới hàng lưu kho 
nhiều, một số doanh nghiệp gặp vấn 
đề về dòng tiền.

- Nhu cầu thị trường yếu, nhiều đơn 
hàng bị trễ hay bị hủy đơn.

- Vận chuyển hàng bị gián đoạn.

- Khó để mua các công cụ bảo hộ 
cho công nhân (ví dụ khẩu trang).

- Các hội chợ, triển lãm bị hủy, do vậy các 
cơ hội mở rộng thị trường không nhiều.

ảNH HƯởNG TớI 
cHuỗI cuNG THế GIớI

Chuỗi cung ứng toàn cầu ngày nay 
phức tạp hơn so với một thập kỷ 
trước. Không chỉ các nhà máy Trung 
Quốc bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch, 
các cơ sở sản xuất ở các quốc gia 
khác cũng đang bị ảnh hưởng tiêu 
cực do phụ thuộc và nguồn cung 
ứng đầu vào từ Trung Quốc. 

Hiệu ứng này được gọi là hiệu ứng 
bullwhip trong chuỗi cung ứng. Một 
nhà bán lẻ trải nghiệm sự sụt giảm 
nhu cầu với một sản phẩm và đưa ra 
nhận định rằng rằng doanh số sản 
phẩm này trong tương lai cũng sẽ 
thấp hơn. Nhà bán lẻ kết luận mức 
tồn kho hiện tại quá cao, do đó sẽ 
cắt giảm đơn đặt hàng xuống hai lần 
lượng cầu giảm. Nhà bán buôn, sử 
dụng cùng một logic, cắt giảm đơn 

đặt hàng cho nhà sản xuất gấp đôi 
số tiền đó, hoặc ít hơn bốn lần so với 
nhu cầu của nhà bán lẻ. Mô hình này 
chỉ đảo ngược khi nhu cầu hồi sinh.

Công ty phân tích và dữ liệu thương 
mại Dun và Bradstreet ước tính rằng 
có khoảng 22 triệu doanh nghiệp 
(90% tổng số doanh nghiệp đang 
hoạt động ở Trung Quốc) trong khu 
vực bị ảnh hưởng bởi COVID-19. 
Điều này có khả năng ảnh hưởng 
đến ít nhất 56.000 công ty trên toàn 
thế giới với các nhà cung cấp trực 
tiếp hoặc gián tiếp.

Một mối quan tâm lớn khác là người 
mua ở Mỹ đã bắt đầu chuyển nguồn 
hàng ra khỏi Trung Quốc trước khi có 
sự lan rộng của nCoV. Phần lớn việc 
sản xuất chuyển sang Đông Nam Á 
và Đài Loan.

Liên quan đến viễn cảnh Ấn Độ, sự 
bùng phát của virus ở Trung Quốc đã 
tấn công các ngành sản xuất và xuất 
khẩu, đặc biệt là thuốc, điện tử, dệt 
may và hóa chất. 

Còn đối với Bangladesh, các nhà 
xuất khẩu cho biết ngành công 
nghiệp quần áo của Bangladesh có 
thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi 
tác động của coronavirus khi nước 
này nhập khẩu gần một nửa nhu 
cầu nguyên liệu cho ngành này, 
phụ thuộc lớn với Trung Quốc. Nhập 
khẩu nguyên phụ liệu của Bangla-
desh từ Trung Quốc đã đạt 5,02 tỷ 
đô la trong năm tài chính 2018-19. 
Cùng với đó, khoảng 40% máy móc 
thiết bị và phụ tùng thay thế cho 
ngành dệt may của Bangladesh cũng 
đến từ Trung Quốc. Cựu chủ tịch 
BGMEA Siddiqur Rahman cho biết 
“Người mua từ Mỹ và EU không đi 
du lịch đến các nước châu Á, kể cả 
Bangladesh. Chúng tôi cũng không 
thể đi Hồng Kông và Trung Quốc. 
Vì vậy, việc kinh doanh gần như bị 
đình trệ.” Cựu chuyên gia kinh tế tại 
Ngân hàng Thế giới, Tiến sĩ Zahid 
Hussain nói rằng tác động đối với 
ngành may mặc của Bangladesh 
có thể trở nên nghiêm trọng trong 
trường hợp khủng hoảng coronavirus 
còn kéo dài.

Ảnh: reporterly.net Ảnh: thehindu.com

bÓNg MA 
của dịch bệnh covid19 đối với 
ngành dệt may toàn cầu
Bài: HồNG HạNH (Lược dịch và tổng hợp)
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Câu CHuYỆN PHíA sAu 
MỗI ỨNg xử TRƯỚC  
đạI DịCH COVID-19

Từ câu cHuyỆN 
sA THảI NHâN vIÊN

Tại một doanh nghiệp lớn ngành du 
lịch ở nước ta, danh tiếng được biết 
đến không chỉ ở trong nước, mà cả 
quốc tế, cũng lập tức cho nghỉ việc 
một số vị trí không quan trọng sau 
ba tuần có dịch Covid-19. Họ cũng 
cắt giảm lương, phụ cấp của một số 
nhân viên, khuyến khích nhân viên 
nghỉ không lương. Điều đáng nói là, 
một số nhân viên lập tức bị cho nghỉ 
việc chỉ sau 3 ngày thông báo, khiến 
cho những nạn nhân gián tiếp của 
Covid-19 này không ít ấm ức. Họ hỏi 
rằng, tại sao họ bị sa thải trong khi họ 
không phạm lỗi, tại sao không đồng 
loạt giảm lương của tất cả nhân viên 

và lãnh đạo cấp cao nhất, để duy 
trì đội ngũ? Sau này, khi hết dịch, 
việc nhiều lên, mà doanh nghiệp 
này muốn gọi họ lại làm việc, thì họ 
không bao giờ trở lại! Việc sa thải 
nhân viên trong thời buổi khó khăn là 
việc không doanh nghiệp nào muốn 
làm, nhưng cách sa thải, cách ứng xử 
với nhân viên lại là câu chuyện khác, 
câu chuyện của văn hóa.

Lẽ ra, doanh nghiệp này nên “thông 
tư tưởng” nội bộ trước khi quyết định 
sa thải bất cứ một ai. Lãnh đạo nên 
làm gương, cần có một thông báo 
rằng tất cả lãnh đạo cấp cao nhất sẽ 
giảm 30% thu nhập chẳng hạn. Giả dụ 
điều này cần làm trước tiên, sau một 
tuần mới thông báo giảm thu nhập 

Công nhân đang may khẩu trang tại Dệt kim Đông Xuân. Ảnh: Quang Nam

Bà Phạm Nguyên Hạnh – Phó TGĐ Vinatex - trao tặng 5000 khẩu trang sát khuẩn cho lực lượng 
bộ đội biên phòng. Ảnh: KBH

Tổng Công ty May 10 - doanh nghiệp thành viên Vinatex may khẩu trang phòng dịch. Ảnh: KBH

Hơn 9.000 người lao động tại nước ta bị sa thải sau gần một tháng 
đại dịch Covid-19 phát tác. khoảng 3.000 doanh nghiệp ngậm ngùi 
tạm ngừng hoạt động hoặc đóng cửa… và con số buồn này không 
dừng lại ở đó. Tuy nhiên, trong bóng đêm ám ảnh của đại dịch, vẫn 
có những điểm sáng hy vọng.

cán bộ cấp trung. Sau một tuần nữa 
mới giảm thu nhập toàn bộ đội ngũ 
nhân viên. Và cuối cùng mới đến việc 
cực chẳng đã, đó là sa thải nhân viên. 
Nhưng doanh nghiệp du lịch kia đã 
vội vã sa thải nhân viên, cắt hợp đồng 
ngay sau ba ngày thông báo, gây nên 
những bức xúc cho người lao động, 
giảm niềm tin của đội ngũ người lao 
động với doanh nghiệp, khiến hình 
ảnh doanh nghiệp xấu đi trong con 
mắt xã hội. Trách nhiệm đối với nhân 
viên đang làm việc tại doanh nghiệp 
là trách nhiệm xã hội trước tiên mà 
doanh nghiệp cần gánh vác. Tư 
tưởng, tình cảm, niềm tin của nhân 
viên đối với doanh nghiệp là công 
tác truyền thông đầu tiên mà doanh 
nghiệp cần làm.Ghi chép của: kIều mAI

góc nhìn góc nhìn
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đếN vào cuộc 
GIảI quyếT vấN đề

Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), với 
hơn 80 ngàn nhân sự, quỹ chi lương 
khổng lồ mỗi tháng, cũng đứng trước 
những rủi ro lớn khi chỉ đủ nguyên 
liệu sản xuất đến giữa tháng 3/2020. 
Nếu đại dịch không giảm, Trung Quốc 
vẫn tiếp tục dừng xuất khẩu nguyên 
liệu, thì chắc chắn các nhà máy may 
xuất khẩu của Vinatex không khỏi ảnh 
hưởng, thiếu việc làm là nguy cơ hoàn 
toàn có thể xảy ra.

Nhưng Vinatex đã làm gì trước khủng 
hoảng của đại dịch Covid-19? 

Trong “nguy” luôn có cơ”, thay vì 
những suy nghĩ ám ảnh tiêu cực về 
thiếu nguyên liệu, thiếu việc làm, 
phải cho công nhân nghỉ việc, thua 
lỗ,vv… thì lãnh đạo Tập đoàn đã 
nhanh chóng ứng biến, “biến nguy 
thành cơ”, tìm giải pháp sản xuất, 
vừa tạo việc làm cho người lao động 
trong Tập đoàn, vừa đáp ứng nhanh 
nhất lời kêu gọi chống dịch Covid-19 
của Chính phủ, với tinh thần “chống 
dịch như chống giặc”. Vinatex đã lập 
tức có hành động, kêu gọi các doanh 
nghiệp thành viên vào cuộc tích cực 
để chung tay bảo vệ sức khỏe, tính 
mạng cho người dân bằng một kế 
hoạch xưa nay chưa từng có.

Với thế mạnh của ngành dệt may, và 
có khả năng sản xuất được nguồn 
nguyên liệu vải dệt kim kháng 
khuẩn theo tiêu chuẩn Nhật Bản, 
cũng như loại vải không dệt kháng 
khuẩn, Vinatex đã vào cuộc sản xuất 
mặt hàng mới hoàn toàn này ngay từ 
ngày 03/02/2020, khi tình trạng khẩn 
cấp phòng dịch được thông báo. 
Vinatex xác định đây là trách nhiệm 
của Tập đoàn với xã hội trước đại dịch 
Covid-19.

Sau gần 1 tháng sản xuất tích cực, Vi-
natex đã cung cấp ra thị trường gần 
8,5 triệu khẩu trang bằng vải dệt kim 
kháng khuẩn, và mỗi ngày sản xuất 
10 tấn vải không dệt kháng khuẩn 
để cung ứng cho các đơn vị sản xuất 
khẩu trang sử dụng 1 lần do CTCP 
Tổng Công ty May Đồng Nai cung ứng 
(tương ứng khoảng 3 triệu chiếc khẩu 

gồm: Lực lượng Bộ đội biên phòng 
5.000 chiếc; Tỉnh Vĩnh Phúc 5.000; Tỉnh 
Thái Nguyên 2.000; Bệnh viện Bạch 
Mai 6.000; Huyện Bình Xuyên 5.000; 
một số trường học và Bệnh viện tại Hà 
Nội: 6.000; Đức Giang tặng tỉnh Thái 
Bình 206.000 chiếc; May 10 phát miễn 
phí 50.000 chiếc cho người dân trước 
cổng Tổng Công ty; Dệt May Huế 
tặng 70.000 chiếc cho người dân trên 
địa bàn; Dệt May Hòa Thọ tặng 85.000 
chiếc cho Sở Giáo dục & Đào tạo Đà 
Nẵng, CTCP Môi trường Đô thị Đà 
Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng; 
May Nhà Bè tặng cộng đồng 4.000 
chiếc; Trường Đại học Công nghiệp 
Dệt May tặng 6.000 chiếc khẩu trang 
cho học sinh sinh viên, người dân 
trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Hưng 
Yên, Hải Dương và Bắc Giang; CTCP 
Phát triển Đô thị Dệt May Nam Định 
tặng 10.000 khẩu trang cho các hộ 
gia đình, cơ quan và điểm kinh doanh 
trong Khu đô thị Dệt May Nam Định; 
CTCP Phát triển Hạ tầng Dệt May Phố 
Nối tặng 20.000 khẩu trang cho người 
lao động trong KCN Dệt May Phố Nối 
(Hưng Yên), các trạm y tế, cơ quan, 
trường học trên địa bàn; Hanosimex 
đã phát miễn phí cho thân nhân CBC-
NV của Tổng Công ty tại Nghệ An, Hà 
Nam, Hà Nội 10.000 khẩu trang, tặng 
các cơ quan chính quyền, trường học 
tại Nam Đàn (Nghệ An), Thanh Trì (Hà 
Nội) 15.000 khẩu trang.

Mặc dù đã hoàn thành việc trao tặng 
500.000 chiếc khẩu trang miễn phí 
ra cộng đồng, Vinatex và các ĐVTV 
sẽ không dừng việc thiện nguyện tại 
đây mà cam kết vẫn tiếp tục đến trao 
tặng khẩu trang tại các điểm nóng 
trên toàn quốc, góp phần nhỏ công 
sức của mình trong chiến dịch phòng 
chống Covid-19. Coi công tác thiện 
nguyện xã hội chính là nguồn… “lợi 
nhuận” đặc biệt của Vinatex!

Sự thành công của chiến dịch chống 
dịch Covid-19 tại nước ta trong thời 
gian qua là có phần công sức đóng 
góp của đông đảo các thành phần xã 
hội, trong đó có doanh nghiệp như 
Vinatex. Tập đoàn DMVN với đội ngũ 
lấy đoàn kết làm sức mạnh truyền 
thống, trong mọi khó khăn, thách 
thức, luôn tìm cách để vươn lên 
mạnh mẽ hơn.

trang vải không dệt kháng khuẩn/
ngày). Hiện nay, nguồn vải dệt kim 
kháng khuẩn của Vinatex đã được 06 
đơn vị tham gia sản xuất, đó là Công ty 
TNHH MTV Dệt Kim Đông Xuân, Công 
ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Phương, 
Công ty Cổ phần Dệt kim Hanosimex, 
Công ty Cổ phần Dệt May Huế và 
Công ty Cổ phần Dệt May Nha Trang, 
Công ty CP Dệt lụa Nam Định nâng 
tổng sản lượng sản xuất vải dệt kim 
kháng khuẩn lên gần 40 tấn/ngày. 

Vinatex đã triển khai sản xuất khẩu 
trang tại 18 đơn vị trực thuộc, cụ thể:

Tổng Công ty May Đồng Nai, Công 
ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Phương, 
TCT CP May Việt Tiến, TCT CP May 
Nhà Bè, CTCP Dệt May Nha Trang. 

Trong thời gian qua, ngoài khẩu trang 
mang thương hiệu Dệt Kim Đông 
Xuân (do Dệt Kim Đông Xuân và 
nhiều đơn vị trực thuộc Tập đoàn gia 
công sản xuất) với giá 7.000đ/chiếc 
được bán tại 05 địa điểm ở Hà Nội: 
25 Bà Triệu, 57B Phan Chu Trinh, 460 
Minh Khai, 67 Ngô Thì Nhậm, 221B 
Khâm Thiên, một số ĐVTV của Tập 
đoàn đã chủ động trích một phần 
năng lực sản xuất để tham gia may 
khẩu trang, sử dụng vải dệt kim kháng 
khuẩn của 05 đơn vị sản xuất vải nêu 
trên, để một phần làm công tác an 
sinh xã hội, trao tặng khẩu trang đến 
các điểm nóng trên địa bàn đơn vị 
hoạt động, số lượng còn lại được đưa 
vào các kênh phân phối sẵn có của 
đơn vị để cung ứng ra thị trường. Cụ 
thể: Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP 
đã đưa ra thị trường khẩu trang vải 
kháng khuẩn với giá 10.000đ/chiếc, 
đóng gói 2 chiếc/hộp, được bán tại 
các showroom của Việt Thắng trên 
toàn quốc hoặc đặt hàng trực tuyến 
tại địa chỉ www.vigaco.vn; Khẩu trang 
vải kháng khuẩn của CTCP May Chiến 
Thắng được bán với giá 8.800đ/chiếc 
tại 03 địa điểm ở Hà Nội: 22 Thành 
Công, 30B Bà Triệu và BigC Hồ Gươm 
Plaza - 102 Trần Phú; Khẩu trang vải 

- Miền Bắc (11 đơn vị): Công ty TNHH 
MTV Dệt Kim Đông Xuân, TCT CP Dệt 
May Hà Nội, TCT May 10 – CTCP, TCT 
Đức Giang – CTCP, TCT May Hưng Yên 
– CTCP, Công ty CP May Nam Định, 
TCT CP Dệt May Nam Định, CTCP May 
Chiến Thắng, CTCP Dệt Kim Hanosimex, 
Trường Đại học Công nghiệp Dệt May 
Hà Nội, Trường Cao đẳng nghề Long 
Biên (đơn vị trực thuộc TCT May 10 – CTCP). 

- Miền Trung (2 đơn vị): TCT CP Dệt 
May Hòa Thọ, TCT CP Dệt May Huế. 

- Miền Nam (5 đơn vị): Công ty CP 

kháng khuẩn của TCT CP Dệt May Hoà 
Thọ được bán với giá 7.000đ/chiếc tại 
03 địa điểm tại Đà Nẵng: Hòa Thọ Mart 
– 36 Ông Ích Đường, 31 Phan Châu 
Trinh và 199 Nguyễn Văn Linh; Khẩu 
trang vải kháng khuẩn của CTCP Dệt 
May Huế cũng với giá 7.000đ/chiếc 
được bán tại chuỗi siêu thị Co-op Mart 
và BigC, cũng như tại 02 cửa hàng của 
đơn vị tại thành phố Huế: 175 Trần 
Hưng Đạo và 122 Dương Thiệu Tước; 
khẩu trang của TCT CP May Nhà Bè 
được phân phối tại showroom của đơn 
vị với giá 7.000đ/chiếc. 

Như vậy, với sự chung tay của 18 đơn 
vị thành viên, tình hình cung ứng 
khẩu trang trên toàn quốc đã được 
cải thiện rất nhiều, so với tuần trước, 
người tiêu dùng đã có thể mua được 
khẩu trang vải dệt kim kháng khuẩn 
trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam. 

cÔNG TÁc THIỆN NGuyỆN cHíNH 
Là… “LợI NHuẬN” đặc BIỆT!

Không chỉ tích cực sản xuất nguồn 
nguyên liệu vải để may khẩu trang, 
Vinatex cũng vào cuộc trong công 
tác thiện nguyện. Tính đến ngày 
25/02/2020 Vinatex và các ĐVTV đã 
hoàn thành việc trao tặng nửa triệu 
chiếc khẩu trang sử dụng vải dệt kim 
kháng khuẩn như đã cam kết, các 
đơn vị nhận khẩu trang do Vinatex và 
các đơn vị thành viên trao tặng bao 

Đại diện Vinatex tặng khẩu trang cho Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: KBH

Vinatex tặng Bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương 5000 khẩu trang kháng khuẩn. Ảnh: KBH Đại diện Tổng công ty Dệt May Hòa Thọ (thành viên Vinatex) tặng khẩu trang cho Công ty Cổ 
phần Môi trường Đô Thị Đà Nẵng. Ảnh: KBH



30 31Dệt May & thời trang Việt naM Dệt May & thời trang Việt naM

dệt may

HIểU ĐúNG Và Đủ 
Về VẢI kHÁNG kHUẩN

Đ
ể cung cấp thêm thông 
tin cho người tiêu dùng 
về vải kháng khuẩn, Ban 
Kỹ thuật Đầu tư Vinatex 
tổng hợp một số thông 

tin liên quan đến công nghệ kháng 
khuẩn trên vật liệu dệt và phương 
pháp thử nghiệm đối với vật liệu dệt 
có tính năng kháng khuẩn.

cấu TRúc củA cÁc LoạI vảI 
đANG đƯợc sử DụNG Làm kHẩu 
TRANG và coN đƯờNG xâm 
NHẬP củA vI kHuẩN quA vảI 

Sử dụng vải để bảo vệ người tiêu 
dùng tránh khỏi vi khuẩn, trước hết 
cần phải hiểu cấu trúc của vải và cơ 
chế xâm nhập của vi khuẩn từ bên 
ngoài. Các loại khẩu trang làm từ vải 
hiện có 3 loại: vải dệt thoi, vải dệt 
kim và vải không dệt, do vậy chúng 
ta sẽ phân tích cấu trúc của các loại 
vải này để hiểu rõ hơn về cách xâm 
nhập của vi khuẩn từ bên ngoài qua 
vải vào cơ thể.

vải dệt thoi được hình thành từ 

đặc thù phương pháp sản xuất nên 
vải không dệt không bền, các tính 
chất của vải bị thay đổi nhiều sau các 
chu trình giặt. Vì vậy, mặc dù là sản 
phẩm ngăn chặn vi khuẩn rất có hiệu 
quả nhưng chỉ được sử dụng làm sản 
phẩm kháng khuẩn dùng một lần.

Qua các phân tích về đặc điểm cấu 
trúc của cả ba loại vải thấy rằng, 
chúng đều có đặc điểm chung là có 
các lỗ trống trên bề mặt vải. Các lỗ 
trống này cho phép không khí, hơi 
nước có thể đi qua nhằm bảo đảm 
tính tiện nghi của sản phẩm may 
mặc, nhưng các lỗ trống này cũng 
chính là con đường để vi khuẩn có 
thể xâm nhập qua. Do đó, các tính 
chất thẩm thấu của vải sẽ liên quan 
chặt chẽ tới khả năng xâm nhập của 
vi khuẩn xuyên qua vải bằng ba con 
đường, đó là không khí, hơi nước và 
chất lỏng.

cÁc PHƯơNG PHÁP NGăN cHặN 
vI kHuẩN xâm NHẬP quA vảI

Có một số phương pháp để ngăn 
chặn vi khuẩn xâm nhập qua vải, 
trong đó: 

Phương pháp vật lý (phương pháp 
“rào cản” – tạo màng polime)

Sử dụng phương pháp “rào cản” để 
ngăn chặn vi khuẩn xuyên qua vải 
dệt thông qua ba con đường trên 
cũng là một biện pháp có thể áp 
dụng. Ưu điểm của phương pháp này 
là tương đối đơn giản, rất an toàn đối 
với cả người sử dụng cũng như với 
môi trường, vì không phải sử dụng 
chất kháng khuẩn.

hai hệ thống sợi dọc và sợi ngang 
đan thẳng góc với nhau theo một 
qui luật, mà qui luật đó được gọi là 
kiểu dệt. Vải dệt thoi có kết cấu khá 
chặt chẽ, các sợi dọc và ngang đan 
liên tiếp với nhau, tuy nhiên giữa các 
sợi ngang hoặc sợi dọc liền kề vẫn có 
khoảng trống, đây là nơi mà không 
khí, hơi nước, chất lỏng, chất rắn 
mang theo vi khuẩn có thể di chuyển 
xuyên qua vải.

vải dệt kim được hình thành bằng 
cách liên kết các vòng sợi với nhau 
theo một qui luật nhất định. Từ đặc 
điểm về cấu trúc của vải dệt kim thấy 
rằng, khả năng vi khuẩn xâm nhập 
xuyên qua vải dệt kim thường dễ 
dàng hơn vải dệt thoi (do khoảng 
trống trên vải dệt kim có diện tích lớn 
hơn khoảng trống trên vải dệt thoi), 
hơn nữa do vải dệt kim dễ bị biến 
dạng trong quá trình sử dụng (độ 
giãn cao), nên các lỗ trống trên vải 
càng lớn hơn, càng thuận lợi cho vi 
khuẩn xâm nhập qua vải.

vải không dệt được tạo ra trực tiếp 

Tuy nhiên, nhược điểm của phương 
pháp rào cản là làm ảnh hưởng đến 
một số tính chất quan trọng của vật 
liệu dệt, trong đó có tính chất tiện 
nghi, mà đây lại là một tính chất rất 
quan trọng đối với các sản phẩm may 
mặc. Hơn nữa, phương pháp này 
cũng chỉ có thể ngăn chặn vi khuẩn 
xuyên qua vải dệt vào cơ thể, trong 
khi vi khuẩn vẫn có thể phát triển trên 
bề mặt của vải. Do vậy việc sử dụng 
phương pháp này có nhiều hạn chế.
Để bảo vệ người sử dụng chống lại vi 
khuẩn từ bên ngoài xâm nhập vào cơ 
thể, ngoài phương pháp rào cản vật 
lý còn có phương pháp hóa lý, đó là 
đưa lên vải các chất có khả năng tiêu 
diệt hoặc kìm hãm sự phát triển của 
vi khuẩn khi nó tiếp xúc với vải dệt.

Phương pháp hóa lý (đưa chất 
kháng khuẩn lên vải bằng phương 
pháp ngấm ép hoặc tận trích)

Các chất kháng khuẩn bao gồm: (1) 
ion kim loại (phổ biến là ion Bạc); (2) 
triclosan (không thân thiện với môi 
trường do có sử dụng Clo, nên hạn 
chế sử dụng); (3) amoni bậc bốn 
(được sử dụng trong công nghiệp dệt 

từ những năm 70, là dạng hóa chất 
an toàn và phổ biến); (4) chitosan và 
dẫn xuất của chitosan (được nghiên 
cứu và đưa vào sử dụng khoảng 30 
năm trở lại đây).

Hiện nay tại Việt Nam, vải kháng 
khuẩn chủ yếu được sản xuất theo 
phương pháp đưa các chất kháng 
khuẩn lên vải, được thực hiện ở công 
đoạn tẩy trắng, nhuộm màu theo các 
cách khác nhau: ngấm ép, tráng phủ 

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô 
hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra, 
nhu cầu sử dụng khẩu trang là rất lớn. Trong 
hơn một tháng qua, 16 đơn vị thành viên 
của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) 
đã tham gia sản xuất khẩu trang sử dụng 
vải kháng khuẩn đưa ra thị trường, phục vụ 
người dân, góp phần vào công tác phòng 
chống dịch bệnh Covid-19.

từ xơ dệt, trong đó các xơ liên kết với 
nhau bằng phương pháp cơ học, 
hoặc hóa lý. Quá trình sản xuất vải 
không dệt được tiến hành bằng cách 
tạo ra màng xơ, sau đó sẽ liên kết các 
xơ trong màng xơ để tạo độ bền cho 
vải. Do đó, đa phần các loại vải không 
dệt được sử dụng làm quần áo bảo 
vệ dùng một lần cho bác sỹ phẫu 
thuật và các sản phẩm để ngăn ngừa 
sự xâm nhập của vi khuẩn. Trong 
trường hợp vải không dệt sản xuất 
theo phương pháp hóa lý thì màng 
xơ thường được tạo ra từ các xơ có 
kích thước rất mảnh (microfiber). Các 
lớp xơ được liên kết bằng gia nhiệt 
nóng chảy để tạo ra sản phẩm vải 
theo yêu cầu.

Vải không dệt liên kết hỗn hợp 
(composite nonwoven fabric) sử 
dụng làm quần áo bảo vệ bác sĩ phẫu 
thuật thường có ba lớp kết hợp, lớp 
giữa là vải không dệt liên kết hóa lý, 
hai lớp hai bên dạng spunbonded. 
Thực tế đã chứng minh hiệu quả 
ngăn chặn chống lại vi khuẩn của 
loại vải này là rất cao. Tuy nhiên, do 

hoặc phun. Sản xuất theo phương 
pháp này, vải thành phẩm có khả 
năng diệt tới 90% khuẩn sau một 
giờ tiếp xúc và giảm còn 60-70% sau 
một số lần giặt, tùy thuộc vào quy 
trình công nghệ và đặc tính của chất 
kháng khuẩn.

Nguyên lý cơ bản của các phương 
pháp thử nghiệm này là vi khuẩn 
được nuôi cấy vào các mẫu vải trong 
một khoảng thời gian nhất định rồi ủ 
trong tủ ấm ở nhiệt độ tương đương 
nhiệt độ cơ thể người (37 độ C) trong 
18-24 giờ, sau đó đong đếm số lượng 
vi khuẩn để đánh giá mức độ tăng 
hay giảm của vi khuẩn so với trước 
khi ủ và so với mẫu đối chứng không 
có xử lý kháng khuẩn. Trên cơ sở đó 
đánh giá được khả năng kìm hãm sự 
phát triển của vi khuẩn trên mẫu vải 
được xử lý kháng khuẩn.

Như vậy, để đánh giá được khả 
năng kháng khuẩn của vải có nhiều 
phương pháp khác nhau, có cả định 
tính và định lượng. Các phương pháp 
phổ biến thường được yêu cầu thử 
nghiệm trên thị trường là AATCC 100, 
ISO 20743 và JIS L 1902.

Tài liệu tham khảo:

1. Phạm Đức Dương (2012), Luận 
án tiến sỹ, Nghiên cứu xử lý kháng 
khuẩn cho vải bông sử dụng trong 
may mặc, Trường Đại học Bách khoa 
Hà Nội

2. https://www.biocote.com/treat-
able-materials/textiles-fabrics/

Bài: THANH NGâN

Phương 
pháp Phạm vi ứng dụng Ghi chú

AATCC 147
Vật liệu dệt - Đánh giá khả năng kháng khuẩn bằng phương pháp vạch 
song song

Phương pháp bán 
định lượng

JIS L 1902 Phương pháp đánh giá khả năng kháng khuẩn cho vật liệu dệt

Đánh giá
định lượng

AATCC 100 Đánh giá khả năng kháng khuẩn của vải được xử lý hoàn tất kháng khuẩn

ASTM E2149 Đánh giá khả năng kháng khuẩn của vải theo nguyên lý lắc động

ISO 20743 Vật liệu dệt – Xác định khả năng kháng khuẩn của sản phẩm dệt

dệt may
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cÔNG Ty TNHH mTv 
DỆT kIm đÔNG xuâN

TỔNG cÔNG Ty 
mAy HƯNG yÊN - cTcP

TỔNG cÔNG Ty cP
mAy NHà Bè

TỔNG cÔNG Ty cP 
DỆT mAy HòA THỌ

cÔNG Ty cP 
DỆT mAy Huế

1

2

3

4

5

Tính năng đặc biệt: 
- Kháng khuẩn, sát trùng, được bảo lưu 
sau 30 lần giặt
địa điểm bán: 
- 25 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- 460 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- 67 Ngô Thì Nhậm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- 57b Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- 221b Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

Giá bán: 
7.000đ/chiếc

Giá bán: 
7.000đ/chiếc

Giá bán: 
7.000đ/chiếc

Giá bán: 
7.000đ/chiếc

Giá bán: 
7.000đ/chiếc

Tính năng đặc biệt: 
- Kháng khuẩn, sát trùng, được bảo lưu 
sau 30 lần giặt
địa điểm bán: 
- Trụ sở Tổng Công ty tại số 8 Bạch Đằng, 
Minh Khai, Hưng Yên

Tính năng đặc biệt: 
- Kháng khuẩn
địa điểm bán: 
- Hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm 
Mattana tại thành phố Hồ Chí Minh

Tính năng đặc biệt: 
- Kháng khuẩn
địa điểm bán: 
- Hòa Thọ Mart – 36 Ông Ích Đường, 
Đà Nẵng
- Công ty CP Thời trang Hòa Thọ – 31 
Phan Châu Trinh, Đà Nẵng
- Showroom Merriman – 199 Nguyễn Văn 
Linh, Đà Nẵng

Tính năng đặc biệt: 
- Kháng khuẩn, được bảo lưu sau 20 lần 
giặt
địa điểm bán: 
Gian hàng của Dệt May Huế tại hai siêu 
thị: Coopmart và BigC (Tp. Huế)
- Cửa hàng 175 Trần Hưng Đạo, Tp. Huế
- Cửa hàng 122 Dương Thiệu Tước, 
Tp. Huế

khẩu trang vải 
kháng khuẩn

khẩu trang vải 
kháng khuẩn

khẩu trang vải 
Mattana

khẩu trang vải 
dệt kim 
kháng khuẩn

khẩu trang vải 
kháng khuẩn
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Tháng 3/2020Tháng 3/2020

TỔNG cÔNG Ty cP 
DỆT mAy Hà NộI

6
Giá bán: 
8.000đ/chiếc

Tính năng đặc biệt: 
- Tính năng kháng khuẩn theo tiêu 
chuẩn Mỹ và Nhật, được bảo lưu sau 
nhiều lần giặt
địa điểm bán: 
- Hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm 
Hanosimex và đại lý trên toàn quốc

khẩu trang vải 
kháng khuẩn

Sản phẩm khẩu trang của Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân

Sản phẩm khẩu trang của Tổng Công ty  May Hưng Yên - CTCP

Sản phẩm khẩu trang của Công ty CP Dệt May Huế

Sản phẩm khẩu trang của Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ

Sản phẩm khẩu trang của Công ty CP May Chiến Thắng
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cÔNG Ty cP 
mAy cHIếN THắNG

TỔNG cÔNG Ty 
vIỆT THắNG – cTcP

cÔNG Ty TNHH mTv 
DỆT kIm đÔNG PHƯơNG

cÔNG Ty cP 
DỆT LụA NAm địNH

TỔNG cÔNG Ty 
đỨc GIANG - cTcP

7

8

9

10

11

Giá bán: 
- 8.800đ/chiếc
- 7.700đ/chiếc 
cho đơn hàng 
trên 1.000 chiếc

Giá bán: 
10.000đ/chiếc

Giá bán: 
15.000đ/chiếc

Giá bán: 
25.000đ/chiếc

Giá bán: 
- 11.000đ/chiếc cho đơn 
hàng trên 4.500 chiếc
- 13.500đ/chiếc cho đơn 
hàng dưới 4.500 chiếc

Tính năng đặc biệt: 
- Kháng khuẩn, sát trùng, được bảo lưu 
sau 30 lần giặt
địa điểm bán: 
- 22 Thành Công, Hà Nội
- 30 B Bà Triệu, Hà Nội
- Big C Hồ Gươm Plaza - 102 Trần Phú, 
Hà Đông

Tính năng đặc biệt: 
- Tính năng kháng khuẩn, được bảo lưu 
sau 30 lần giặt
địa điểm bán: 
- Hệ thống showroom Việt Thắng trên 
toàn quốc
- Đặt hàng trực tuyến tại www.vigaco.vn

Tính năng đặc biệt: 
- Tính năng kháng khuẩn, được bảo lưu 
sau 25 lần giặt
- Thiết kế 2 lớp, lớp bên ngoài vải caro 
Yarn Dyed, lớp bên trong vải trắng 
kháng khuẩn
địa điểm bán: 
- 21 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
- Đường số 3, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh 
Bắc, Đức Hòa, Long An

Tính năng đặc biệt: 
- Kháng khuẩn, kháng nước, được bảo 
lưu ít nhất sau 30 lần giặt
địa điểm bán: 
- Trụ sở Công ty tại số 4 Hà Huy Tập, thành 
phố Nam Định, tỉnhh Nam Định

Tính năng đặc biệt: 
- Công nghệ ion bạc có khả năng 
kháng khuẩn 99%
- Lớp giữa là màng lọc PE xốp lọc bỏ 
bụi thô, bụi mịn
địa điểm bán: 
- Hệ thống showroom và đại lý của 
HeraDG trên toàn quốc

khẩu trang vải 
dệt kim 
kháng khuẩn

khẩu trang 
kháng khuẩn 
cao cấp

khẩu trang vải 
kháng khuẩn

khẩu trang 
kháng khuẩn, 
kháng virus

khẩu trang 
Ultra Safe

Tháng 3/2020Tháng 3/2020

Sản phẩm khẩu trang của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP

Sản phẩm khẩu trang của Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội

Sản phẩm khẩu trang vải phòng dịch của  Công ty TNHH MTV Dệt kim 
Đông Xuân

Sản phẩm khẩu trang của Tổng Công ty CP May Nhà Bè Sản phẩm khẩu trang của Tổng Công tyĐức Giang - CTCP

Sản phẩm khẩu trang của Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Phương
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dệt may

M
ặt khác, để có thể 
tạo chuỗi cung ứng 
dệt may hoàn chỉnh 
trong nội bộ Việt 
Nam, tận dụng được 

lợi ích từ các hiệp định thương mại 
CPTPP, EVPTA, thì Dệt May Việt Nam 
sẽ tự đầu tư tất cả, hay lựa chọn 
phương án hợp tác với nhà đầu tư 
nước ngoài?

Ngành Dệt May Việt Nam đã phát 
triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết, với 
con số kim ngạch xuất khẩu năm 
2019 xấp xỉ đạt 40 tỷ USD, đưa Việt 
Nam vào danh sách Top 3 nước xuất 
khẩu dệt may hàng đầu thế giới. Tuy 
nhiên, áp lực lên Ngành này đang rất 
lớn, không chỉ ở đối thủ cạnh tranh 
từ các quốc gia khác, mà còn từ chính 
nội tại.

Khi DMVN càng xuất khẩu với con số 
cao hơn sau mỗi năm, thì câu hỏi mà 
dư luận xã hội cũng như từ các cấp 
quản lý vĩ mô đối với Ngành càng 
lớn, đó là tại sao chúng ta phình đại 
ở công đoạn gia công May, sau đó tới 
sản xuất Sợi, trong khi các khâu Dệt - 
Nhuộm hoàn tất thì “thắt nút”, nhất là 
chưa có một thương hiệu thời trang 
mang tầm quốc gia, đủ sức chinh 
phục người tiêu dùng quốc tế?

Cùng với câu hỏi đó là những suy 

diễn cho rằng, ngành DMVN chỉ sống 
dựa vào sức lao động, nguồn nhân 
công giá từ rẻ đến trung bình, và còn 
chưa đủ năng lực để đầu tư vào khâu 
Dệt - Nhuộm hoàn tất, cũng như tạo 
ra thương hiệu thời trang – những 
phân khúc có giá trị cao hơn rất 
nhiều so với gia công May và sản xuất 
Sợi. Ngành DMVN cần bứt phá lên 
một tầm mới, sản xuất theo phương 
thức FOB, ODM, OBM… 

Nhưng trước đòi hỏi trên từ dư luận, 
chúng ta cũng nên hỏi ngược lại, 
rằng nếu ngành DMVN đầu tư làm 
vải, làm thương hiệu thời trang của 
chính mình, ngay lúc này, thì sao?

“Nhìn vào thực lực của kinh tế Việt 
Nam nói chung và ngành DMVN nói 
riêng, thì câu chuyện trở thành nhà 
cung cấp vải lại bị giới hạn bởi quy 
mô quốc gia.” – Ông Lê Tiến Trường 
– Tổng Giám đốc Tập đoàn DMVN 
(Vinatex) cho biết – “Ví dụ, nếu Việt 
Nam muốn làm 15 tỷ mét vải/năm, 
tương đương 12% lượng vải tiêu thụ 
toàn cầu, thì Việt Nam cần đầu tư 60 
tỷ USD vào sản xuất vải. Con số đầu 
tư này so với toàn bộ nền kinh tế Việt 
Nam là quá lớn. Bởi, Vinfast đầu tư sản 
xuất ô tô thì tổng lượng đầu tư cũng 
mới đến mức 2,8 tỷ USD. Bên cạnh đó, 
cần có khoảng 10.000 kỹ sư hóa – dệt 
làm việc. Chúng ta cần cân đối nguồn 

lực quốc gia trong đầu tư, khi tổng 
GDP cả nước mới chỉ đạt 260 tỷ USD, 
thì việc đầu tư 60 tỷ USD vào dệt vải 
liệu có hợp lý không? Trong khi đó, nếu 
ngành DMVN sản xuất 15 tỷ mét vải, 
mà lượng tiêu thụ trong nước tối đa 
chỉ hết 8 tỷ mét, còn 7 tỷ mét chúng ta 
xử lý ra sao?”.

“Mặt khác, khi ngành DMVN sản xuất 
được 15 tỷ mét vải, thì vẫn chưa thể 
cạnh tranh được với Trung Quốc, là 
quốc gia luôn có quy mô sản xuất từ 
60 tỷ mét – 75 tỷ mét vải/năm. Giả 
dụ trong trường hợp bị tồn kho 1 tỷ 
mét, thì Việt Nam phải mất 2 tháng 
để giải quyết lượng tồn kho này, trong 
khi Trung Quốc chỉ cần 1 tuần là giải 
quyết xong”. – Ông Lê Tiến Trường 
cho biết thêm.

Xét trên bình diện đó, nếu DMVN cứ 
lao vào làm tất cả các mặt hàng từ 
khâu đầu tới khâu cuối thì chúng ta 
không thể làm được do thiếu nguồn 
lực tài chính và nhân sự. 

Trong suốt hai thập kỷ qua, vấn đề 
sản xuất vải đã liên tục được nhắc 
đến, được trăn trở. Thậm chí, khi Việt 
Nam ký các Hiệp định thương mại 
tự do CPTPP, EVFTA, với quy tắc xuất 
xứ từ sợi, từ vải trở đi, thì vấn đề này 
càng nóng lên hơn bao giờ hết. Thời 
gian qua, khi hiệp định CPTPP có hiệu 

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

“Xét thực tế, hiện tại kim ngạch xuất 
khẩu dệt may Việt Nam sang khối 
CPTPP chỉ đạt 5,3 tỷ USD, trong đó đã 
có 4 tỷ USD xuất khẩu sang thị tường 
Nhật Bản. Thị phần của Dệt May Việt 
Nam tại các quốc gia tham gia CPTPP 
là rất nhỏ, chiếm 6,3% do đó dư địa 
tăng trưởng cho Dệt May Việt Nam 
tại các thị trường này rất lớn. Lợi ích 
lớn nhất mà bất cứ Hiệp định TMTD 
nào mang lại đó là cơ hội đẩy mạnh 
xuất khẩu thông qua việc cắt giảm 
thuế quan. Tuy nhiên để được hưởng 
ưu đãi về cắt giảm thuế quan quốc gia 
xuất khẩu cần đáp ứng được quy tắc 
về xuất xứ. Với Hiệp định CPTPP, quy 
tắc với mặt hàng dệt may là quy tắc 
khá chặt, quy tắc xuất xứ “từ sợi trở 
đi”. Với Dệt May Việt Nam nút thắt cổ 
chai là nguyên phụ liệu đầu vào, đặc 
biệt là vải, do đó để đáp ứng được quy 
tắc từ sợi trở đi có khá nhiều thách 
thức. Vì thế lợi ích từ cắt giảm thuế 
quan và lợi ích từ hiệp định chỉ thực 
sự có hiệu quả khi doanh nghiệp tìm 
cách đáp ứng được quy tắc về xuất xứ. 

Bản thân doanh nghiệp DMVN tự đầu 
tư để đáp ứng quy tắc này là rất bất 
khả thi, nhưng việc cắt giảm thuế vừa 
có tác dụng thúc đẩy xuất khẩu vừa 
là lực hút đối với đầu tư nước ngoài. 
Chúng ta có thể kỳ vọng là khi các 
nhà đầu tư nước ngoài thấy Việt Nam 
là thị trường tiềm năng, xu hướng 
chuyển giao công nghệ, đầu tư chuỗi 
nguyên phụ liệu sẽ gia tăng. Chúng 
ta có thể giải bài toán này bằng cách 
bắt tay hợp tác với nhà đầu tư nước 
ngoài trong chuỗi cung ứng.” – Ông 
Cao Hữu Hiếu – Phó Tổng Giám đốc 
Vinatex phân tích.

Nhưng như trên đã phân tích, do 
chênh lệch quá lớn về quy mô sản 
xuất vải giữa Việt Nam và Trung Quốc, 
thì cho dù sử dụng vải ở Việt Nam sẽ 
được giảm thuế về 0, nhưng giá vải 
sản xuất ở Việt Nam đương nhiên cao 
hơn giá vải sản xuất ở Trung Quốc, thì 
nhà sản xuất sau bài toán đơn giản, 
chưa chắc đã chọn mua vải sản xuất 
ở Việt Nam. Chưa hết, do quy mô sản 
xuất nhỏ hơn, nên các nhà máy sản 
xuất ở Việt Nam không thể đáp ứng 
số lượng lớn vải cho khách hàng, sự 
kết nối giữa các nhà sản xuất nguyên 
phụ liệu ở Việt Nam lại yếu và thiếu 
nên dẫn đến việc gây khó khăn cho 
những nhà mua hàng số lượng lớn, 
cần mua đủ gói hàng cho sản xuất. 
Tất nhiên họ không thể cùng một 

mặt hàng vải, mà phải đi mua ở các 
nhà máy khác nhau được. Họ cần 
một nhà cung cấp duy nhất, quy mô 
đủ lớn, đảm bảo chất lượng.

Nhưng tại sao chi phí giá thành một 
mét vải sản xuất ở Việt Nam lại đắt 
hơn ở Trung Quốc? Bên cạnh yếu 
tố quy mô, sản xuất càng nhiều, giá 
càng giảm, thì chi phí vốn vay ở Việt 
Nam cao hơn: Chi phí vốn vay đầu tư 
sản xuất trung bình trên thế giới là 
2,4% (vay USD), trong khi ở Việt Nam, 
vốn vay quy ra Việt Nam đồng lên 
tới 11%. Sự mất cân đối trong đầu tư 
hạ tầng so với đầu tư sản xuất xuất 
khẩu cũng dẫn tới việc giảm năng 
lực cạnh tranh cho doanh nghiệp 
xuất khẩu. Chung quy lại, với những 
khập khiễng trong điều kiện hạ 
tầng, tài chính, thì nếu làm ra một 
mét vải Việt Nam, sẽ đắt hơn 20% so 
với nước khác.

Để thay đổi thực trạng này và cơ cấu 
ngành DMVN cân đối hơn giữa các 
thành phần trong chuỗi cung ứng 
hoàn thiện, thì ngành cần hỗ trợ 
từ Chính phủ trong việc quy hoạch 
Ngành, là bệ đỡ cho Ngành trong 
cải thiện tổng thể các điều kiện như 
trên đã đề cập. Những đầu tư như 
vậy là xứng đáng, khi tiềm năng 
phát triển của Ngành còn tiếp tục 
đến 2050.

Covid-19 khiến ngành May Việt Nam hẫng nhịp trong 
sản xuất quý I và II, thậm chí ảnh hưởng có thể đến hết 
cả năm 2020. Thiếu vải, đó là điều dễ nhận thấy nhất. 
Nhưng đầu tư vải có phải là tầm nhìn dài hạn, khi tính 
đến chi phí đầu tư quá lớn, và khả năng bật trở lại sản 
xuất nhanh chóng của Trung Quốc sau dịch?

Ảnh: etextilemagazine.com

VIỆT NAM 
đầu TƯ sảN xuẤT VảI 
bẰNg CÁCH NàO?

Bài: kIều mAI

dệt may



38 39Dệt May & thời trang Việt naM Dệt May & thời trang Việt naM

dệt may dệt may

Năm mô-đun điều khiển trong hệ thống 
USTER® QUALITY EXPERT

Mô hình hệ thống điều khiển ESSENTIAL của Rieter

T
ại ITMA 2019, các hãng sản 
xuất thiết bị thí nghiệm đã 
giới thiệu nhiều giải pháp 
kiểm soát chất lượng trong 
nhà máy sợi trong đó 

có các giải pháp nổi bật ứng dụng 
thành tựu mới của công nghiệp 4.0 
như hệ thống quản lý chất lượng 
tích hợp 5 mô-đun được gọi là 
USTER® QUALITY EXPERT của hãng 
USTER. Với hệ thống thông minh 
này, USTER đã cho thấy quản lý chất 
lượng không phải là giám sát và sửa 
lỗi như hiện nay mà phải thay bằng 
việc phòng ngừa lỗi. Hệ thống này 
kết nối, tích hợp, phân tích và giải 
thích các thông tin trọng yếu về chất 
lượng của tất cả các công đoạn từ 
xơ đến sợi. Các phân tích này được 
tiến hành trên cơ sở ứng dụng các bí 
quyết của USTER® và đưa ra các cảnh 
báo về lỗi, đưa ra các khuyến nghị để 
sửa chữa chúng cũng như cải tiến 
chúng nếu cần. Điểm quan trọng là 
tất cả các thông tin này đều được 
kết nối với người quản lý thông qua 
các thiết bị di động như điện thoại, 
Ipad… để có thể giúp họ điều tiết 
quá trình quản lý chất lượng từ xa mà 
không cần có mặt tại nhà máy.

Năm mô-đun quản lý chất lượng mà 
USTER phát triển đã mang lại nhiều 
lợi ích thiết thực cho nhân viên vận 
hành, người quản lý chất lượng và 
cán bộ quản lý nhà máy sợi. Việc tối 
ưu hóa quá trình kéo sợi nồi khuyên 
tập trung vào phần có chi phí lớn 
nhất của quá trình sản xuất sợi là kéo 
sợi nồi khuyên. Việc sử dụng dữ liệu 
thu thập được từ bộ kiểm soát chất 
lượng sợi USTER® QUANTUM 3 tại 
máy đánh ống và USTER® SENTINEL 
tại máy kéo sợi nồi khuyên đã giúp 
khẳng định chất lượng sợi vẫn ổn 
định, thậm chí khi máy hoạt động 
với tốc độ cao. Các máy kéo sợi có 
thể kết nối dữ liệu về nguyên nhân 
đứt sợi với máy đánh ống cũng như 
với tính chất xơ trong một hệ thống. 
Tính năng này giúp giảm biến động 
về chất lượng, giảm thiểu các cảnh 
báo, nâng cao lợi nhuận trong sản 
xuất sợi.

Về lĩnh vực phần mềm điều hành 
nhà máy sợi thông minh, Rieter là 
một hãng phát triển tương đối nhiều 
hệ thống như SpiderWeb để quản 
lý toàn bộ nhà máy hay phần mềm 

Uptime để quản lý quá trình bảo trì 
thiết bị sợi. Bên cạnh đó, phần mềm 
có tính truyền thống của Rieter là 
ESSENTIAL để quản lý bốn quá trình 
kéo sợi cũng được hãng đổi mới và 
tích hợp bổ sung hai chức năng là 
ESSENTIALorder và ESSENTIALconsult. 
Đây là các chức năng có sẵn và hoàn 
toàn miễn phí đối với các khách hàng 
mua thiết bị mới của Rieter. Bên cạnh 
các mô-đun đã có như ESSENTIALmonitor, 
ESSENTIALmaintain và ESSENTIALpredict, 
thời gian tới đây, Rieter sẽ bổ sung 
thêm các tính năng như ESSENTIALlab 
để tích hợp các dữ liệu từ phòng 
thí nghiệm vào hệ thống quản lý 
nhà máy sợi; ESSENTIALoptimize, hệ 
thống quản lý các phương pháp sản 
xuất thông minh; ESSENTIALautomate 
để tích hợp hệ thống vận chuyển và 
quản lý khâu hậu cần cho sản xuất.

Không thua kém gì các hãng sản xuất 
máy sợi khác tại châu Âu, Marzoli, 
một công ty thuộc Tập đoàn Camozzi 
cũng được xem là một trong những 
nhà sản xuất tạo ra công nghệ kéo 
sợi thông minh rất đáng chú ý tại 
ITMA 2019. Khác với các nhà sản xuất 
máy sợi khác, Marzoli có khả năng, tư 
vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp sợi 

từ khâu xây dựng đề án tiền khả thi 
thành lập nhà máy đến khi xây dựng 
xong nhà máy bao gồm các giai đoạn 
thành lập doanh nghiệp, tối ưu hóa 
thiết kế, quản lý và chạy thử nhà máy 
bất kể đó là nhà máy sợi đơn giản hay 
phức tạp. Cách tiếp cận theo hướng 
mở này đã giúp Marzoli trở thành 
một đối tác toàn cầu về phát triển các 
giải pháp đồng bộ trong sản xuất sợi 

với hiệu suất, tính linh hoạt và chất 
lượng ngày càng được nâng cao.

Một trong những thế mạnh của 
Marzoli là phát triển và kết hợp 
các công nghệ số tiên tiến nhất sử 
dụng cảm biến và các hệ thống 
chuẩn đoán tích hợp để tạo ra một 
giải pháp thông minh cho công 
việc bảo trì dự báo cũng như quản 
lý nhà máy sợi hoàn toàn bằng các 
phương tiện điều khiển từ xa. Đặc 
biệt là với sự hợp tác của Tập đoàn 
số Camozzi, Marzoli đã phát triển hệ 
thống bảo dưỡng từ xa Marzoli MRM. 
Đây là nền tảng phần mềm đầu tiên 
trên thế giới phân tích dữ liệu lớn về 
quá trình máy hoạt động để giám sát 
sản xuất một cách liên tục. Điều này 
sẽ giúp giảm thời gian ngừng máy, 
kéo dài tuổi thọ hữu ích của các phụ 
tùng máy, tạo điều kiện thực hiện 
bảo dưỡng máy nhanh hơn và hiệu 
quả hơn. Bên cạnh đó, phần mềm 
kiểm soát từ xa YarNet do Marzoli 
phát triển sẽ giúp người sử dụng có 
thể quản lý toàn bộ quá trình kéo sợi 
bằng thiết bị của Marzoli một cách 
trực tiếp từ máy tính cá nhân, dễ ràng 
truy xuất tình trạng của từng máy để 
xử lý kịp thời, giúp nhà máy sợi tối đa 
hóa năng suất và lợi nhuận.

Các sản phẩm được trưng bày tại 
ITMA 2019 gồm hộp điều khiển, 
phần mềm mới của Marzoli được 

ITMA 2019 là một trong 
những triển lãm thiết 
bị dệt may thế giới thể 
hiện rõ nhất xu thế hình 
thành nhà máy sợi thông 
minh trong tương lai. 
Linh hồn của nhà máy 
sợi thông minh chính là 
hệ thống thí nghiệm sợi 
và hệ thống phần mềm 
điều hành nhà máy sợi 
thông minh.

đỘT PHÁ TRONg đIỀu HàNH 
NHà MÁY sỢI THÔNg MINH

Bài: Ts. HoàNG xuâN HIỆP 
– Hiệu trưởng Trường HTU
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kết nối với nhau hoặc phần mềm của 
hãng này không thể điều khiển thiết 
bị của hãng khác. Nhược điểm này đã 
tạo ra một khó khăn rất lớn đối với 
các nhà máy sợi nói chung và các nhà 
máy sợi tại Việt Nam là nếu trong nhà 
máy có thiết bị của nhiều hãng khác 
nhau thì không có cách nào kết nối 
được các thiết bị này thành tổng thể 
một nhà máy sợi thông minh mặc dù 
đó đều là các thiết bị sợi ứng dụng 
công nghệ số của cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4.

Thứ hai: Chi phí đầu tư hệ thống thí 
nghiệm sợi của các hãng nổi tiếng 
như USTER hay chi phí đầu tư một 
nhà máy sợi thông minh thường 
rất cao. Chính vì vậy, nếu các doanh 
nghiệp sợi Việt Nam muốn đầu tư 
các thiết bị như trên thì cần cân 
nhắc bài toán về sản phẩm sản xuất 
là hàng chất lượng cao (Ne trung 
bình là 60-80) hay hàng chất lượng 
thấp và trung bình (Ne nằm trong 

tích hợp APP sẽ giúp cải thiện hiệu 
suất của nhà máy sợi. Trong thực tế, 
dữ liệu thu được từ quá trình chạy 
thử tại triển lãm cho thấy năng suất 
đã tăng 5%, hiệu suất tăng 8% và tiết 
kiệm 1,5% năng lượng. Việc cài đặt 
phần mềm điều khiển hết sức nhanh 
chóng và đơn giản, chỉ bao gồm bốn 
bước: Lắp cảm biến vào từng máy 
riêng lẻ, nối cảm biến với hộp điều 
khiển, tải APP và kích hoạt chức năng 
giám sát để dò các vấn đề phát sinh.

Hãng sản xuất cuối cùng mà tác giả 
muốn trình bày trong bài viết này là 

khoảng 30-40). Việc đầu tư nhà máy 
sợi thông minh chỉ để sản xuất hàng 
chất lượng trung bình và thấp có thể 
sẽ dẫn đến việc thời gian hoàn vốn 
đầu tư kéo dài, tạo ra nhiều rủi ro về 
tài chính cho doanh nghiệp.

Thứ ba: Một số hãng sản xuất thiết 
bị kéo sợi như Jingwei của Trung 
Quốc đã có nhiều nỗ lực để sản xuất 
trọn gói từ thiết bị đến hệ thống 
phần mềm quản lý nhà máy sợi. Qua 
khảo sát cho thấy chi phí đầu tư một 
nhà máy sợi tự động hoàn toàn và 
một nhà máy sợi không có hệ thống 
vận chuyển tự động và hệ thống 
phần mềm điều khiển tự động của 
Jingwei chỉ chênh lệch nhau khoảng 
40 USD/cọc sợi. Tuy nhiên các doanh 
nghiệp sợi Việt Nam cần chú ý khi 
lựa chọn đầu tư phần mềm hay hệ 
thống thí nghiệm để hình thành nhà 
máy sợi thông minh là thời gian khấu 
hao có phù hợp với thị trường cũng 
như sản phẩm của doanh nghiệp 

Jingwei của Trung Quốc. Trong tất cả 
các hãng sản xuất máy kéo sợi được 
trưng bày tại triển lãm ITMA 2019 
thì Jingwei được xem là một trong 
những nhà sản xuất máy sợi hoàn 
chỉnh nhất bao gồm đầy đủ các thiết 
bị từ khâu mở kiện bông đến khâu 
đóng gói búp sợi thành phẩm. Các 
thiết bị được Jingwei sản xuất đều là 
các thiết bị đã được đặt cảm biến để 
thu thập toàn bộ dữ liệu về tình trạng 
máy ở dạng số, giúp cho quá trình 
vận hành thiết bị, giám sát sản xuất, 
giám sát chất lượng, quản lý công 
tác bảo dưỡng được triển khai thuận 
lợi. Bên cạnh đó, Jingwei còn thiết kế 
được hệ thống phần mềm để quản 
lý toàn bộ các thiết bị cũng như hoạt 
động sản xuất trong nhà máy sợi để 
dần tiến tới hình thành nhà máy sợi 
thông minh. Công nghệ trọn gói từ 
khâu đầu đến khâu cuối đã giúp các 
doanh nghiệp sợi sử dụng công nghệ 
của Jingwei giảm được số lao động 
từ 60-70 người/1 vạn cọc xuống còn 
15-20 lao động/1 vạn cọc sợi.

Qua các thông tin về công nghệ sản 
xuất sợi nêu trên, có thể thấy rằng 
xu thế thiết kế hệ thống thí nghiệm 
sử dụng trí tuệ nhân tạo và kết nối 
giữa hệ thống thí nghiệm với hệ 
thống thiết bị kéo sợi để hình thành 
hệ thống kiểm soát chất lượng trong 
toàn bộ quá trình kéo sợi là xu thế 
sẽ được phát triển mạnh trong thời 
gian tới. Bên cạnh đó việc thiết kế các 
phần mềm quản lý nhà máy sử dụng 
công nghệ IOT và điện toán đám 
mây cũng trở nên phổ biến trong các 
nhà máy sợi thông minh. Mặc dù có 
nhiều ưu điểm như phân tích ở trên 
nhưng phần mềm điều hành nhà 
máy sợi cũng như phần mềm quản lý 
hệ thống thí nghiệm sợi vẫn còn một 
số nhược điểm như sau:

Thứ nhất: Tuy rằng các hãng sản xuất 
thiết bị kéo sợi đều phát triển các 
phần mềm để điều hành thiết bị của 
hãng hoặc điều hành nhà máy có lắp 
đặt các thiết bị của hãng nhưng một 
nhược điểm rất lớn tồn tại hiện nay là 
phần mềm của các hãng không thể 

hay không. Doanh nghiệp sợi nếu 
không nỗ lực tìm ra lời giải đúng cho 
câu hỏi trên mà đã đầu tư nhà máy 
sợi thông minh thì rủi ro về tài chính 
có thể rất lớn.

Tuy vẫn còn tồn tại một số nhược 
điểm như trên nhưng có thể nói rằng 
việc sử dụng phần mềm để kết nối 
hệ thống thí nghiệm sợi với các tín 
hiệu về chất lượng sợi từ các máy sợi 
riêng lẻ là một trong những xu thế 
cải tiến mạnh mẽ trong thời gian tới. 
Bên cạnh đó, xu thế thiết kế phần 
mềm để kết nối toàn bộ nhà máy sợi 
ở dạng nhà máy thông minh cũng 
là một xu thế tất yếu trong thời gian 
tới nhằm giảm thiểu chi phí sản xuất, 
chi phí lao động cũng như nâng cao 
sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 
Đây là cơ hội nhưng đồng thời cũng 
là thách thức lớn đối với các doanh 
nghiệp sợi Việt Nam trước ngưỡng 
cửa tiến vào cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4 trong ngành sản xuất sợi.

Hệ thống điều khiển nhà máy sợi thông minh của Jingwei

Menu xử lý dữ liệu điều khiển trong nhà máy sợi thông minh  của Jingwei

Menu điều khiển việc giám sát thiết bị kéo sợi trong nhà máy sợi thông minh của Jingwei
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NgàNH QuảN LÝ 
CÔNg NgHIỆP 
TRONg THỜI KỲ 
CuỘC CÁCH MạNg 
CÔNg NgHIỆP 4.0
Chúng ta đều nhận biết tầm quan trọng của việc nhận diện 
thương hiệu là bước khởi đầu cho hành trình của khách hàng và 
thường thấy mọi hoạt động tiếp thị đều hướng tới việc có được 
nhận diện thương hiệu cao nhất (TOM – Top of mind). 

C
uộc Cách mạng Công 
nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) với 
sự đột phá của sáu trụ cột 
chính: (1) Dữ liệu lớn, (2) 
Internet vạn vật, (3) Công 

nghệ đám mây, (4) Công nghệ 3D, (5) 
Không gian mạng và (6) Trí tuệ nhân 
tạo, đã và đang làm thay đổi phương 
thức sản xuất, cung cấp dịch vụ, tác 
động mạnh mẽ tới doanh nghiệp, 
đặc biệt là các doanh nghiệp dệt may 
trên thế giới nói chung và các doanh 
nghiệp dệt may ở Việt Nam nói riêng. 

Bên cạnh những cơ hội to lớn, cuộc 
cách mạng này sẽ tạo ra rất nhiều 
thách thức, tác động mạnh mẽ đến 
phương thức hoạt động sản xuất của 
cộng đồng doanh nghiệp dệt may 
nói chung và quản lý công nghiệp 
của ngành nói riêng. Trong bối cảnh 
đó, các trường đào tạo ngành quản lý 
công nghiệp cần thay đổi và áp dụng 
đào tạo những kiến thức mới, các 
công nghệ mới để tận dụng tốt cơ 
hội và giải quyết những thách thức 
mới đặt ra cho ngành dệt may.

Tóm TắT về NHữNG THàNH TỰu 
củA cmcN 4.0 TRoNG NGàNH 
DỆT mAy

Sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ 
thông tin, Internet, số hóa, tự động 
hóa và hệ thống robot đã làm thay 
đổi diện mạo của hoạt động quản lý, 
sản xuất tại các doanh nghiệp may, 
đặc biệt CMCN 4.0 tích hợp nhiều 
lĩnh vực thành hệ thống duy nhất 
và xuyên suốt từ đầu chuỗi đến cuối 
chuỗi cung ứng của ngành. 

Hệ quản trị tài nguyên doanh nghiệp 
ERP là một ví dụ điển hình về quản lý 

tập trung thông qua hệ thống thông 
tin, số hóa và điều khiển trung tâm 
cho phép nhận phản hồi và điều 
hành doanh nghiệp ở thời gian thực. 
ERP bao gồm các phân hệ như quản 
lý vòng đời sản phẩm (PLM), quản lý 
chuỗi cung ứng (SCM), quản lý khách 
hàng (CRM), quản lý kho hàng (BOM), 
quản lý sản xuất (MES) v.v.

Tất cả những thành tố đó đều vận 
dụng các công nghệ đương đại của 
CMCN 4.0 như công nghệ nhận diện 
sóng vô tuyến (RFID), công nghệ in 
3D, công nghệ mạng vạn vật (IoT). Ví 
dụ một công ty may mặc có trụ sở 
tại Boston sử dụng công nghệ hình 
ảnh nhiệt, in 3D và đan 3D để tạo ra 
những chiếc áo cộc tay, áo sơ mi, váy 
và áo len. Các mặt hàng này được tùy 
chỉnh cho khách hàng cá nhân và 
điều quan trọng là không có lãng phí 
hay chất thải ra môi trường do công 
nghệ in 3D mang lại.

(1) Dữ liệu lớn trong ngành may

Tất cả các dữ liệu liên quan đến một sản 
phẩm dệt may được gọi là dữ liệu dệt 
may. Dữ liệu này có thể được sử dụng 
để phân tích xu hướng, phân tích hành 
vi khách hàng, dự báo, vv. Ngành dệt 
may đã và đang tạo ra nhiều nguồn dữ 
liệu khác nhau. Tất cả các dữ liệu này 
có nhiều dạng khác nhau như từ ngữ, 
hình ảnh, v.v. Vì đó là thời đại của dệt 
may nhanh, dữ liệu đang phát triển và 
thay đổi nhanh chóng. Do đó, dữ liệu 
này có thể được gọi là dữ liệu lớn, nó 
mô tả tất cả các tính năng của dữ liệu 
lớn, và đây là cơ sở để doanh nghiệp 
nắm bắt thị hiếu khách hàng để từ đó 
sản xuất ra sản phẩm đáp ứng mong 
đợi của khách hàng.

(2) IoT trong ngành may

Hàng tỷ sản phẩm may mặc trên 
toàn thế giới sẽ có khả năng kết nối 
kỹ thuật số với IoT. Điều này sẽ cho 
phép người bán tạo điều kiện cho 
sản phẩm của họ tương tác nhiều 
hơn đối với khách hàng, nhiều thông 
tin hơn và được cá nhân hóa cho 
khách hàng của họ. IoT cũng sẽ cho 
phép phân tích dữ liệu thời gian thực 
để giải quyết các vấn đề như xác thực 
sản phẩm, bảo vệ thương hiệu, cải 
thiện tính minh bạch và hiệu quả của 
chuỗi cung ứng.

(3) công nghệ đám mây ngành 
dệt may

Để phát huy hiệu quả trong ngành 
may mặc, các chức năng như lập kế 
hoạch sản xuất, quản lý nguyên liệu, 
chi phí, xử lý đơn đặt hàng, lấy mẫu, 
giám sát việc chuẩn bị đơn hàng và 
giao sản phẩm cuối cùng, giờ đây có 
thể được truy cập từ mọi nơi mọi lúc, 
sử dụng điện toán đám mây.

Tăng cường thực tế (AR) là một ứng 
dụng được giới thiệu bởi hệ thống 
điện toán đám mây, được sử dụng 
rộng rãi trong ngành may mặc và 
thời trang để có cái nhìn ảo về môi 
trường thực tế thông qua các ứng 
dụng do máy tính tạo ra. Nhiều ứng 
dụng như vậy có thể được giới thiệu 
thông qua điện toán đám mây trong 
tương lai.

Công nghệ in 3D và in 4D trong 
ngành may

Việc số hóa ngành công nghiệp dệt 
may và phát triển hơn nữa công nghệ 

Nguồn ảnh: sleverageedu.com

Bài: Ts Tạ văN cÁNH (Phó Trưởng Khoa Kinh tế
Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội)

Dữ liệu lớn là cơ sở đề xuất 
ra sản phẩm mới
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3D / 4D đang dẫn đến một sự thay 
đổi mạnh mẽ trong ngành. Trong 
tương lai gần, các sản phẩm may đo 
sẽ trở thành hiện thực cho người tiêu 
dùng, sản xuất sẽ được thay thế bởi 
các cơ sở sản xuất linh hoạt tại điểm 
bán và các ứng dụng sáng tạo cho 
hàng dệt may chức năng và thông 
minh sẽ được phát triển. Môi trường 
cũng được hưởng lợi từ việc loại bỏ 
các tuyến đường vận chuyển và chất 
thải dệt được tạo ra trong quá trình 
sản xuất.

Không gian mạng/an ninh mạng 
trong ngành may

Nhằm mục đích cung cấp một phân 
tích hữu ích về an ninh mạng trong 
môi trường sản xuất và giải quyết sự 
hiện diện của các mối đe dọa và lỗ 
hổng trong các hệ thống sản xuất 
dệt may. Nó cũng tập trung vào các 
mối đe dọa không gian mạng này 
trong hành động và phân tích cách 
tốt nhất để đạt được an ninh mạng 
thành công trong sản xuất dệt may.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và sẽ được 
áp dụng hầu hết trong các khâu sản 
xuất ngành dệt may, nó có thể được 
sử dụng trong các quy trình sản xuất 
dệt khác nhau như phân loại sợi, dự 
đoán tính chất sợi, phân tích lỗi vải và 
dự đoán công thức nhuộm. Tương tự, 
AI có thể được áp dụng trong tất cả 
các giai đoạn (tiền sản xuất, sản xuất 
và hậu sản xuất) của sản xuất hàng 
may mặc. Sản xuất hàng may mặc 
bao gồm các quy trình như khái niệm 
hóa, phát triển thiết kế, PPC, trải, cắt, 
bó, may, ép và đóng gói.

Những cơ hội của ngành quản lý 
công nghiệp

nghiệm về những công nghệ mới 
nhất của ngành may thông qua hội 
thảo, triển lãm công nghệ của ngành 
và giảng viên có kiến thức sâu, rộng 
về công nghệ sẽ là lợi thế cho các 
bạn sinh viên tiếp cận với công việc 
tại các doanh nghiệp tốt hơn.

Sinh viên sẽ có nhiều lợi thế hơn trong 
các việc làm cụ thể trong ngành dệt 
may ứng dụng công nghệ 4.0 như:

• Quản lý nhà máy dệt may: hoạch 
định sản xuất, quản lý mua hàng và 
tồn kho, quản lý nhân viên.

• Quản lý mua hàng: đánh giá các 
chương trình mua hàng, thiếp lập 
cấp độ vận hành và phối hợp các 
công tác trong vận hành, định hướng 
các điểm mấu chốt trong vận hành.

• Quản lý chất lượng sản phẩm may 
mặc: phân tích chi tiết cơ sở dữ liệu và 
các bảng tính, kiểm định quá trình để 
xác định các khu vực cần cải tiến, quản 
lý việc thực hiện những thay đổi.

• Lập kế hoạch và quản lý chuổi cung 
ứng ngành may: thương lượng các 
hợp đồng, thiết lập mối quan hệ lâu 
dài với các nhà cung cấp, duy trì sự 
chính xác của hệ thống mua hàng, 
hoá đơn và hàng hoá trả lại.

• Tư vấn cải tiến quá trình: thiết kế và 
triển khai kế hoạch sản xuất tinh gọn 
và giảm thời gian sản xuất trong cả 
lĩnh vực sản xuất và dịch vụ.

Quản lý công nghiệp ngành dệt 
may là ngành đặc thù, được thiết kế 
dựa trên nền tảng của quản lý công 
nghiệp nói chung và quản lý ngành 
dệt may nói riêng. Mục tiêu chủ đạo 
của ngành quản lý Công nghiệp tạo 
ra giá trị về tri thức cho cộng đồng/
xã hội thông qua sự kết hợp các 
hoạt động sáng tạo tri thức (nghiên 
cứu khoa học), chuyển giao tri thức 
(đào tạo) và sử dụng tri thức (tư vấn & 
ứng dụng) trong lĩnh vực quản lý nói 
chung và quản lý ngành dệt may nói 
riêng. Do đó người học không những 
phải có chuyên môn tốt mà còn cần 
phải có kiến thức về khoa học, công 
nghệ để nghiên cứu, chuyển giao và 
ứng dụng những thành tựu nghiên 
cứu, sáng tạo mới vào hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Khác với đào tạo ngành quản lý công 
nghiệp tại các trường khác, trường 
Đại học Công nghiệp Dệt May Hà 
Nội, ngoài việc cung cấp các kiến 

• Quản lý tài chính kế toán: theo dõi 
và quản lý các hoạt động tài chính 
kế toán của công ty, phân tích 
chứng khoán: phân tích, xử lý số liệu 
chứng khoán.

• Quản lý nhân sự: hoạch định nhân 
sự, khảo sát nhu cầu đào tạo và lên kế 
hoạch đào tạo, định biên, kế hoạch 
lương và thưởng, kế hoạch động viên 
và quan hệ lao động.

• Quản lý kinh doanh: nghiên cứu thị 
trường, hoạch định chiến lược, kế 
hoạch kinh doanh, khai thác luật lệ và 
phương thức kinh doanh theo từng 
bối cảnh khác nhau.

Những thách thức

 Trong bối cảnh của cuộc cách mạng 
công nghệ 4.0 việc đào tạo nhân lực 
vừa đáp ứng chuyên môn sâu của 
ngành vừa phải có kiến thức và kỹ 
năng về công nghệ sẽ là một thách 
thức lớn đối với cả người học lẫn 
người giảng dạy.

Trước hết đó là kiến thức liên ngành, 
yêu cầu công nghệ 4.0 đòi hỏi lao 
động không những nắm vững chuyên 
môn mà còn phải năm vững về công 
nghệ, kỹ năng mềm, tiếng Anh và 
kiến thức an ninh mạng. Đây thực sự 
là một thách thức không nhỏ, vì vậy 
cần phải xác định rõ ràng những vấn 
đề cốt lõi của công nghiệp 4.0 và có 
lịch trình chặt chẽ để trang bị những 
kỹ năng quan trọng này.

Thách thức lớn nữa là thực trạng về 
máy móc, công nghệ 4.0 trong lĩnh 
vực dệt may còn hạn chế, do dệt may 
vẫn còn chủ yếu là gia công thuê 
(CMT), hơn nữa quy mô nhiều doanh 
nghiệp còn nhỏ, manh mún, vốn đầu 
tư hạn chế. Do đó những thiết bị, 
máy móc, công nghệ chưa được đầu 
tư đúng mức. Chính vì những điều 
này sự cọ xát thực tế cho sinh viên 
còn nhiều trở ngại.

Đối với người lao động sẽ là thách 
thức rất lớn và sẽ có nguy cơ bị 
đào thải nếu không đáp ứng được 
những yêu cầu khắt khe của cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0, cụ thể là 
những kiến thức về số hóa, tự động 
hóa, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, nhà 
máy thông minh và những kiến thức 
về lập trình robot và làm việc trong 
môi trường số.

kếT LuẬN 

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã thực 
sự làm thay đổi phương pháp sản 
xuất và quản lý trong lĩnh vực dệt 
may. Nó mang đến những công cụ 
hữu ích, những kỹ thuật và công 
nghệ hiện đại giúp cho người lao 
động tham gia sản xuất được thuận 
lợi hơn, nâng cao hiệu quả và năng 
suất lao động nhờ tự động hóa, robot 
và internet kết nối giữa các hệ thống 
máy móc thiết bị. Hiển nhiên là sẽ 
mang lại nhiều lợi nhuận hơn so với 
các công nghệ truyền thống.

Mặc dù vậy những thách thức 
không nhỏ doanh nghiệp và người 
lao động cần phải vượt qua không 
những là các kiến thức chuyên môn 
mà còn cần phải những kiến thức về 
công nghệ, kỹ năng mềm, kỹ năng 
làm việc trong môi trường số và vì 
vậy chỉ những lao động được đào 
tạo bài bản ở trình độ đại học mới có 
nhiều cơ hội đáp ứng được những 
yêu cầu này, đặc biệt là sinh viên 
ngành quản lý công nghiệp trường 
Đại học Công nghiệp Dệt May Hà 
Nội, người được đào tạo bài bản về 
chuyên môn quản lý cũng như về 
công nghệ và thường xuyên được 
cập nhật những kiến thức mới nhất 
về kỹ thuật và công nghệ. 

thức cốt lõi của ngành quản lý công 
nghiệp nói chung, sinh viên được 
đào tạo sâu về lĩnh vực dệt may, đây 
là lĩnh vực đang có sức thu hút rất lớn 
nguồn nhân lực bao gồm cả những 
trình độ nhân lực cao, được đào tạo 
đúng chuyên ngành.

Với những kiến thức chuyên sâu 
và kiến thức về công nghệ 4.0, rõ 
ràng sinh viên ngành quản lý công 
nghiệp sẽ có được rất nhiều cơ hội 
được làm tại những doanh nghiệp 
hàng đầu không những chỉ trong 
lĩnh vực dệt may mà còn cả trong 
các lĩnh vực khác.

Sinh viên được thực tập tại các doanh 
nghiệp lớn, có trình độ công nghệ 
cao do đó sau khi tốt nghiệp dễ dàng 
thích nghi được với công việc và đáp 
ứng được các yêu cầu. 

Việc học tập tại trường Đại học Công 
nghiệp Dệt May cùng với những trải 

IoT trong việc hỗ trợ quá trình sản xuất và tương tác với khách hàng

Quy trình thiết kế và công nghệ in 3D tạo ra sản phẩm mới

Trí tuệ nhân tạo trong quá trình sản xuất



46 47Dệt May & thời trang Việt naM Dệt May & thời trang Việt naM

góc nhìngóc nhìn 

EVFTA hay CPTPP đang tạo ra động lực 
làm dịch chuyển dòng vốn FDI về Việt 
Nam 

Với lực hút đầu tư từ các FTA, Việt Nam đang có 
nhiều nhà máy sợi rất hiện đại. Hàng loạt DN 
lớn từ châu Âu và Mỹ đã đầu tư dự án kéo sợi 
len lông cừu tại Đà Lạt, hay các dự án dệt ở Bình 
Định, Nam Định... Ngoài ra còn có rất nhiều nhà 
đầu tư từ Nga, Trung Đông đã đến Việt Nam để 
đầu tư vào lĩnh vực nguyên phụ liệu, dệt, nhuộm 
với các dự án lên tới hàng trăm triệu USD. Điều 
này cho thấy, lực hút từ các FTA rất tốt. EVFTA hay 
CPTPP đang tạo ra động lực làm dịch chuyển 
dòng vốn FDI về Việt Nam, đem về những dòng 
vốn chất lượng cao cùng cơ hội chuyển giao 
công nghệ sạch và hiện đại.

Ông vũ đức Giang 
chủ tịch Hiệp hội Dệt may việt Nam:

Ts Nguyễn đình cung
Nguyên viện trưởng 
viện quản lý kinh tế T.Ư (cIem):

Giám đốc Trung tâm WTo 
và Hội nhập (vccI) 
Nguyễn Thị Thu Trang:

Các chuỗi giá trị sản xuất đang thay 
đổi và đây là cơ hội để giảm phụ 
thuộc nhiều vào các nhà đầu tư từ 
châu Á

Các chuỗi giá trị sản xuất đang thay đổi và đây 
là cơ hội để giảm phụ thuộc nhiều vào các 
nhà đầu tư từ châu Á. Cùng với thu hút dòng 
vốn đầu tư, Việt Nam cũng sẽ có động lực thúc 
đẩy cải cách thủ tục hành chính phù hợp đón 
dòng vốn này.

Với ngành dệt may, EU là thị 
trường lớn và vô cùng hấp dẫn

Với ngành dệt may, EU là thị trường 
lớn và vô cùng hấp dẫn, bởi hàng 
năm thị trường này nhập khẩu trên 
100 tỷ USD. Trong khi đó, năm 2019, 
kim ngạch XK hàng dệt may Việt 
Nam sang thị trường EU mới chỉ đạt 
4,4 tỷ USD.

Ông đinh Tiến Dũng
Bộ trưởng Bộ Tài chính

Trong tháng 3 này, Bộ Tài chính sẽ trình 
Chính phủ chính sách giảm thuế, phí và 
lệ phí. Các khoản phí, lệ phí nào thuộc 
thẩm quyền của Bộ Tài chính và các bộ, 
ngành khác sẽ được cắt giảm ngay, nếu 
vượt thẩm quyền sẽ báo cáo Chính phủ 
để trình Quốc hội.

Bộ trưởng 
Bộ công thương 
Trần Tuấn Anh:

Bộ trưởng 
Bộ kH&đT 
Nguyễn chí Dũng:

Những cam kết mở cửa 
thị trường mạnh mẽ có 
được từ EVFTA chắc chắn 
sẽ làm tăng khả năng 
cạnh tranh về giá của 
hàng hóa Việt Nam 

Trong bối cảnh việc tiếp cận thị 
trường Trung Quốc đang gặp 
nhiều khó khăn do các diễn 
biến phức tạp của Covid-19, 
EVFTA được phê chuẩn sẽ mở 
ra cơ hội lớn cho các doanh 
nghiệp Việt Nam thâm nhập 
vào thị trường đầy tiềm năng 
với trên 500 triệu dân và tổng 

sản phẩm nội địa (GDP) khoảng 18.000 tỷ USD, giảm 
thiểu phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung 
Quốc. Những cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ 
có được từ EVFTA chắc chắn sẽ làm tăng khả năng 
cạnh tranh về giá của hàng hóa Việt Nam khi nhập 
khẩu vào thị trường quan trọng này, giúp thúc đẩy 
quan hệ thương mại Việt Nam - EU và mở rộng hơn 
nữa thị trường cho hàng xuất khẩu của Việt Nam

EVFTA giúp Việt Nam cải thiện chất lượng 
đầu tư nước ngoài, thu hút thêm các nhà 
đầu tư trong một số ngành nghề

Việt Nam chủ trương chuyển hướng thu hút FDI từ 
số lượng sang chất lượng. EVFTA giúp Việt Nam cải 
thiện chất lượng đầu tư nước ngoài, thu hút thêm 
các nhà đầu tư trong một số ngành nghề mà EU 
có tiềm năng như công nghiệp chế biến, chế tạo 
sử dụng công nghệ cao, năng lượng sạch, năng 
lượng tái tạo, các dịch vụ chất lượng cao, dịch vụ 
ngân hàng, tài chính. Phù hợp với quá trình cơ cấu 
lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, 
nâng cao chất lượng, năng suất và tính cạnh tranh 
của nền kinh tế, bảo đảm mục tiêu phát triển bền 
vững, bảo vệ môi trường và công bằng xã hội.

chuyên gia
Ý kIếN
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Chào mừng 90 năm ngày truyền thống ngành Dệt may Việt namChào mừng 90 năm ngày truyền thống ngành Dệt may Việt nam

2010 - 2020, tròn 10 năm kể từ khi 
nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
ban hành Quyết định số 798/QĐ-TTg 
lấy ngày 25/3 làm ngày truyền thống 
ngành Dệt May. Mỗi dịp tháng 3 về, 
các thế hệ người lao động ngành Dệt 
May lại cùng nhau ôn lại truyền thống 
quý báu trong công cuộc đấu tranh 
bảo vệ tổ quốc, xây dựng đất nước.

Nhắc đến cái nôi của ngành Dệt may 
Việt Nam không thể không nhắc 
đến Nhà máy Dệt Nam Định (nay là 
Tổng công ty cổ phần dệt may Nam 
Định). Nhà máy Dệt Nam Định được 
hình thành từ những năm 1900, nơi 
đây đã chứng kiến sự trưởng thành, 
lớn mạnh của phong trào công nhân 
đấu tranh chống lại giới chủ Pháp giai 
đoạn 1900-1930. Trong khuôn viên 
nhà máy vẫn còn lưu giữ lại những di 
tích gắn liền với lịch sử phát triển của 
nhà máy Dệt nói riêng và của ngành 
Dệt May nói chung, trong đó có cây 
bàng lịch sử.

Những năm đầu thế kỷ XX, đội ngũ 
công nhân nhà máy Dệt Nam Định 
đã liên tục đấu tranh giành quyền 
lợi chính đáng của mình và không 
ngừng đấu tranh đòi quyền lợi giai 
cấp. năm 1929, Tổ chức Hội Việt Nam 
cách mạng thanh niên trong nhà 
máy được thành lập với 29 hội viên, 
đây là chi bộ Đảng đầu tiên của nhà 
máy Dệt Nam Định do đồng chí Trần 
Văn Lan làm bí thư trực tiếp lãnh đạo 
phong trào công nhân, tiêu biểu là 
cuộc đấu tranh ngày 25/3/1930 của 
hơn 4000 công nhân nhà máy Sợi 
Nam Định diễn ra trong vòng 21 ngày 
đêm liên tục, khiến chủ Pháp buộc 
phải chấp nhận những yêu sách của 
công nhân. Cuộc đấu tranh ngày 25/3 
giành thắng lợi có 1 ý nghĩa lịch sử 
hết sức lớn lao trong sự nghiệp đấu 
tranh cách mạng của giai cấp công 
nhân, lần đầu tiên tạo ra sự đoàn kết 
chặt chẽ của liên minh công nông. 
Cuộc đấu tranh này đã châm ngòi 
nổ cho hàng loạt cuộc đấu tranh 

Cây bàng lịch sử hiện được bảo tồn trong 
khuôn viên công viên 25-3. Ảnh: Thu Hà

Hình ảnh cây bàng lịch sử xưa. Ảnh: Thu Hà

son chói lọi trong lịch sử Đảng bộ 
nhà máy Dệt nói riêng và thành phố 
Nam Định nói chung.

Ngày 6/11/1930, các chi bộ Đảng 
trong nhà máy bí mật chuẩn bị kỷ 
niệm Cách mạng tháng Mười Nga. 
Đêm 6/11, truyền đơn kỷ niệm được 
các Đảng viên rải khắp nhà máy. Sáng 
ngày 7/11, đúng 5h30p, trong lúc 
công nhân làm kíp ngày vào nhận ca 
đã tới cổng nhà máy rất đông, công 
nhân làm kíp đêm cũng sửa soạn 
ra về, tại cây bàng cổng xưởng Dệt, 
hàng loạt pháo nổ vang dền, đồng 

đòi quyến lợi của giai cấp công nhân 
trong khắp đất nước ta khi đó như: 
cuộc đấu tranh của công nhân mỏ 
Quảng Ninh, công nhân cao su Phú 
Riềng, công nhân nhà máy diêm 
Bến Thuỷ (Nghệ An) mà đỉnh cao là 
phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh.

Sau thành công của cuộc đấu tranh 
ngày 25-3, phong trào đấu tranh của 
đội ngũ công nhân nhà máy dưới sự 
lãnh đạo của Đảng phát triển liên tục 
mạnh mẽ. Ngay chính tại cây bàng 
lịch sử, lá cờ Đảng đầu tiên của Chi 
bộ đã tung bay đánh dấu một mốc 

thời lá cờ búa liềm bay phấp phới 
trên cửa sổ xưởng điện, công nhân vỗ 
tay reo hò vang động cả một vùng.

Trải qua bao thăng trầm cây bàng lịch 
sử vẫn hiên ngang đứng vững như ý 
chí và nghị lực kiên cường của các 
thế hệ công nhân nhà máy dệt Nam 
Định nói riêng và ngành dệt may Việt 
Nam nói chung trong từng thời kỳ 
kháng chiến gian khổ. 

Hiện nay, theo Quy hoạch chung của 
thành phố, toàn bộ khu phân xưởng 
của nhà máy Dệt Nam Định xưa được 

di dời nhường chỗ cho 1 dự án khu 
đô thị mới, tuy vậy cây bàng lịch sử 
sẽ được bảo tồn cùng với cụm công 
viên 25-3. Đến với di tích cây bàng 
lịch sử và tham quan những hiện vật 
được gìn giữ tại Nhà truyền thống 
ngành Dệt May, các thế hệ cán bộ 
công nhân viên ngành Dệt May sẽ 
càng thêm xúc động về những gian 
khổ mà các thế hệ người lao động 
ngành Dệt May đi trước đã trải qua, 
và tự hào phấn đấu vì một ngành 
Dệt May Việt Nam đang trên đà phát 
triển và hội nhập sâu vào nền kinh tế 
toàn cầu.

Cây 
bàng 
lịch 
sử
Bài: THu Hà
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rất dễ mắc và khó chữa. Một số bệnh 
bụi phổi công nhân thường mắc 
phải hiện nay là: bệnh bụi phổi silic; 
bệnh bụi phổi ami-ăng; bệnh bụi 
phổi bông… Công nhân may phải 
tiếp xúc, hít nhiều loại sợi đay, gai, 
bông…; đôi khi lại không mang khẩu 
trang trong quá trình sản xuất nên 
nguy cơ mắc bệnh bụi phổi bông rất 
lớn. Biểu hiện lâm sàng của bệnh bụi 
phổi bông là do hít phải sợi đay, gai, 
bông… là tức ngực, khó thở, ho.

Để phòng tránh những căn bệnh 
nghề nghiệp của NLĐ dệt may, người 
công nhân nên có chế độ dinh dưỡng 
giàu vitamin và dưỡng chất; tăng 
cường vận động bằng một vài bài tập 
đơn giản và thuần thục để tập tranh 
thủ bất cứ thời gian rảnh rỗi giúp tăng 
cường sự dẻo dai cơ thể. Có thể tăng 
cường sử dụng các loại thực phẩm có 
giàu vitamin D giúp ích cho quá trình 
tái tạo canxi trong cơ thể. Công nhân 
cũng nên sử dụng mặt nạ chống bụi; 
khẩu trang; mũ, găng tay, quần áo bảo 
hộ lao động, sử dụng nút tai chống 
ồn, sử dụng kem làm ẩm da nếu phải 
tiếp xúc với các loại hóa chất làm khô 
da. Bên cạnh đó, nên vệ sinh cá nhân; 
tắm, rửa tay bằng xà phòng, thay quần 
áo sạch sẽ sau khi tan ca. Tránh hút 
thuốc lá, tránh mặc quần áo quá chật. 
Người công nhân nên tự làm phong 
phú đời sống tinh thần bằng cách 
đọc sách, nghe nhạc, xem phim, biết 
cho cơ thể nghỉ ngơi để nạp lại năng 
lượng trước khi bước vào quá trình 
làm việc mới. Và điều nhất định nên 
làm là khám sức khỏe định kỳ.

“Những căn bệnh nghề nghiệp của 
NLĐ dệt may là bệnh thường xảy ra 
hàng ngày, nếu không để ý chữa trị 
sẽ dần trở nên nguy hại, diễn tiến khó 
lường. Ví dụ như bệnh mất ngủ, nó xảy 
ra thường xuyên mà không mấy ai để ý, 
thực ra lại có ảnh hưởng nặng nề đến 
sức khỏe. Tôi đã xây dựng xong Đề án 
bệnh nghề nghiệp NLĐ Dệt May, rất 
cần Công đoàn DMVN vào cuộc, để 
phòng, chữa bệnh nghề nghiệp, chăm 
sóc NLĐ dệt may tốt nhất.” – Thầy 
thuốc nhân dân, bác sỹ Nguyễn Đình 
Dũng (Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Dệt 
May) cho biết.

“NLĐ tại May Ninh Bình 
cũng mắc một số bệnh 
thông thường như bệnh 
mắt, cột sống, điếc, hoặc 
phụ khoa… Chúng tôi tổ 
chức khám bệnh định kỳ 2 
lần/năm, ngoài ra nếu có 
phát hiện bệnh, nghi ngờ 
bệnh là cho anh chị em 
được khám bệnh ngay, điều 
trị kịp thời. Tỷ lệ bệnh nghề 
nghiệp ở Công ty là chừng 
5-6%. Ngoài yếu tố do đặc 
thù công việc, thì còn có 
yếu tố chủ quan từ cá nhân 
người mắc bệnh, do tư thế 
làm việc chưa rèn luyện cho 
chuẩn, không tập thể dục, 
vệ sinh chưa phù hợp… 
Tại công ty, chúng tôi còn 
đầu tư phòng tắm, phòng 
thay đồ, thảm massage 
chân, cấp đủ giấy vệ sinh, 
xà phòng diệt khuẩn, khẩu 
trang,… thậm chí còn tặng 
thẻ trị liệu cho một số cán 
bộ. Nói chung tình hình sức 
khỏe của anh chị em NLĐ 
tại Công ty tương đối ổn 
định. Một số NLĐ đã đến 
tuổi nghỉ hưu mà sức khỏe 
còn tốt, đủ điều kiện làm 
việc vẫn xin được ở lại công 
ty để tiếp tục cống hiến.” – 
Bà Phạm Thị Lan Hương – 
Giám đốc Công ty CP may 
XK Ninh Bình chia sẻ.T

rước kia, người lao động 
(NLĐ) ngành dệt may 
thường hay mất ngủ do 
phải làm việc theo ca, đảo 
lộn đồng hồ sinh học lâu 

ngày. Hiện nay, việc làm thêm giờ, 
làm ba ca/ngày cũng dần hạn chế. 
Tuy nhiên, sức ép về năng suất lao 
động, sự chính xác trong từng đường 
kim mũi chỉ do yêu cầu chất lượng 
sản phẩm ngày càng cao, cũng vô 
tình tạo nên sự căng thẳng thần kinh 
cho NLĐ trong suốt quá trình làm 
việc. Điều này không chỉ gây nên 
chứng lo âu, rối loạn cảm xúc, mà dần 
dần còn gây mất ngủ, ảnh hưởng xấu 
tới sức khỏe, chất lượng lao động.

Do đặc thù ngành may, làm việc 
trong xưởng tập trung đông đúc nên 
một số bệnh truyền nhiễm do virus 
cũng dễ lây lan trong tập thể. Điển 
hình trong đợt dịch viêm đường hô 
hấp cấp do Covid-19 cũng khiến 
công tác phòng tránh dịch diễn ra 
vất vả, chi phí không ít cho các doanh 
nghiệp may có lượng NLĐ đông đảo 

lên tới cả chục ngàn, hơn chục ngàn 
người như May 10, May Hưng Yên, 
May Nhà Bè,...

Bệnh về xương khớp, giãn mạch 
cũng là căn bệnh phổ biến, do tư thế 
người công nhân may. NLĐ hầu như 
phải ngồi làm việc liên tục bên chiếc 
máy may công nghiệp. Việc phải ngồi 
lâu trong một tư thế, tay chân phải 
hoạt động ít được nghỉ ngơi; công 
nhân ngành may có nguy cơ cao 
mắc các bệnh liên quan tới xương, 
khớp, giãn mạch. Các vị trí xuất hiện 
đau mỏi nhiều nhất trong quá trình 
lao động là vùng lưng, vùng vai, vùng 
gáy, vùng thắt lưng, giãn mạch chân. 
Thông thường, thời gian xuất hiện 
cơn đau mỏi là cuối ca làm việc, gây 
ảnh hưởng tới quy trình sản xuất và 
năng suất lao động của công nhân.

Công nhân nữ ngành dệt may còn có 
bệnh thường mắc là phụ khoa, do áp 
lực công việc nên thành thói quen nhịn 
tiểu, do mặc quần chật trong thời gian 
dài, do giấy vệ sinh không đảm bảo, 
hoặc do nước sinh hoạt không đảm 
bảo vệ sinh, băng vệ sinh kém chất 
lượng… Ngoài ra, trong tư thế ngồi 
may, mặc áo cóoc – xê chật quá cũng 
gây khó thở, bệnh tim, ung thư vú…

Công nhân may thường gặp một số 
bệnh về da liễu như bệnh sạm da, 
bệnh viêm da chàm tiếp xúc, bệnh 
dị ứng, bệnh viêm loét da, viêm 
móng… Nguyên nhân gây ra những 
căn bệnh về da của người lao động là 
do môi trường làm việc như bụi vải; 
bụi từ máy móc; hóa chất từ các chất 
nhuộm công nghiệp.

Điếc là căn bệnh có tỷ lệ nhiều người 
mắc. Nguyên nhân gây ra điếc ở 
công nhân may là do phải tiếp xúc 
với môi trường tiếng ồn vượt quá quy 
chuẩn cho phép trong thời gian dài. 
Tiếng ồn gây ra từ sự vận hành của 
máy móc như máy may, máy dệt,… 
là nguyên nhân trực tiếp gây ra căn 
bệnh này.

Một căn bệnh phổ biến của công 
nhân may liên quan tới đường hô 
hấp là bệnh bụi phổi. Đây là căn bệnh 

Bài: mAI kHANH

Người lao động trong ngành dệt may có 
những bệnh nghề nghiệp, tuy hầu hết không 
quá nghiêm trọng và tiến triển xấu nhanh, 
nhưng lại thường gây những đau đớn âm 
thầm, dai dẳng, ảnh hưởng tới chất lượng 
sống, sức khỏe và năng suất lao động. Vậy 
những bệnh thường mắc ấy có tránh được 
không?

Bệnh nghề nghiệp nlĐ Dệt May:

để TRÁNH NHữNg đAu đỚN 
âM THầM, DAI DẳNg

Ảnh: Phạm Đức
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THỜI đIểM RA QuYếT địNH 
CâN bẰNg gIữA CÁC LựA CHọN

câN BằNG NHữNG LỰA cHỌN 
củA BạN

Bạn đã bao giờ cảm thấy hoang 
mang khi có quá nhiều thông tin 
hoặc lo lắng thái quá khi chuẩn bị 
phải quyết định một việc gì đó hay 
chưa? Hiện tượng này được các nhà 
khoa học gọi là “tê liệt phân tích – 
analysis paralysis”, ám chỉ não bộ đã 
bị choáng ngợp bởi quá nhiều khả 
năng khác nhau xảy ra, khiến chúng 
ta không thể đi tới kết luận. 

Khi não bộ phải suy nghĩ và phân tích 
quá nhiều dữ liệu sẽ khiến chúng ta 
rơi vào những trường hợp sau:

+ Giảm năng suất và sự quyết 
đoán do quá nhiều áp lực, trí nhớ bị 
quá tải, ảnh hưởng tới sự nhạy bén 
của bản thân. 

+ suy nghĩ quá nhiều khiến bản 
thân mất đi sự sáng tạo. Một nghiên 
cứu vào năm 2015 tại trường Đại học 
Standford đã chỉ ra rằng, sự sáng tạo 
của những người tham gia nghiên 
cứu này đã phát huy rõ nhất vào lúc 
thùy trán (trung tâm của những suy 
nghĩ lý tính) ít hoạt động hơn so với 
tiểu não (nơi chỉ đạo hoạt động và 
sự di chuyển). 

+ suy giảm hạnh phúc bởi sự cầu 
toàn. Theo nghiên cứu của nhà kinh 
tế học Herbert Simon, con người 
hoặc là thuộc nhóm “thỏa mãn”, 

hướng đến những thứ “tốt vừa đủ” , 
hoặc thuộc nhóm người “tối đa hóa” 
luôn muốn đưa ra quyết định tốt 
nhất. Người “tối đa hóa” dường như ít 
hạnh phúc, thiếu tự trọng và thường 
hối tiếc với quyết định của mình hơn 
là nhóm “thỏa mãn”.

Theo một nghiên cứu vào năm 2010 
tại các nước như Mỹ, Trung Quốc, 
Nam Phi, Anh và Úc, dân công sở 
trung bình sử dụng 51% thời gian của 
họ để tiếp nhận và sắp xếp thông tin 
hơn là làm công việc của họ. 

HƯớNG đếN mục TIÊu

Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong 
việc tự ra quyết định một việc gì đó, 
hãy thử một số phương pháp sau:

+ Tưởng tượng bạn đang hỏi ý kiến 
một người bạn của mình. Nghiên 
cứu đã chỉ ra rằng, chúng ta thường 
cảm thấy khó khăn trong việc phải ra 
quyết định khi tâm trạng bất ổn. Nếu 
bạn khiến cho mọi thứ trở nên thật nhẹ 
nhàng và thoải mái thì quyết định của 
bạn cũng sẽ trở nên sáng suốt hơn.

+ Giới hạn thông tin. Các nhà nghiên 
cứu tại trường Đại học Princeton và 
Standford nhận thấy rằng, quá tải 
thông tin là nguồn cơn khiến con 
người không thể tự quyết định được 
mọi việc. Do đó, bạn cần phải giới 
hạn thông tin để có thể đưa ra được 
những quyết định tốt hơn. 

Nguồn: Success: The Psychology of Achievement
Tác giả: Deborah Olson

+ Nhận ra một việc là “nghiễm 
nhiên” không có nghĩa là “luôn 
luôn sẽ như vậy”. Một nghiên cứu 
vào năm 2009 của 2 nhà tâm lý 
học Ralph Hertwig và Ido Erev đã 
chỉ ra rằng, chúng ta thường dành 
quá nhiều tâm sức cho những việc 
nghiễm nhiên phải làm hàng ngày 
và ít khi nghĩ đến những trường hợp 
hiếm khi xảy ra. Đừng quên rằng thời 
thế có thể thay đổi.

+ đừng tốn thì giờ vào những 
chuyện nhỏ nhặt. Nếu mọi việc 
trôi qua giống nhau từ năm này sang 
năm khác thì việc đó không đáng để 
bạn phải bận tâm và dồn công sức 
vào những việc đó. 

+ đi theo kế hoạch đã định sẵn. 
Nếu bạn chưa thể quyết định được 
một công việc nào đó, cách đơn 
giản nhất là, bạn phải hoàn thành 
nó vào một ngày cụ thể mà bạn đã 
định sẵn.

Những quyết định đôi khi như một 
thử thách đối với chúng ta, tuy nhiên 
nếu chúng ta giữ vững lập trường thì 
việc đó sẽ trở nên rất dễ giải quyết. 

BạN có PHảI Là NGƯờI THeo 
“cHủ NGHĩA Duy Lý”?

Bạn là người nghe theo con tim hay 
chọn lý trí? Hai kiểu người khác nhau 
cũng sẽ dẫn tới những kiểu thành 
công khác nhau. 

Trong cuộc sống, chúng ta luôn phải đưa ra quyết định. Đối với một 
số người thì đó là việc đơn giản nhưng với số khác thì đắn đo do dự. 
Yếu tố khoa học nào đứng sau sự do dự, thiếu quyết đoán và đâu là 
cách chúng ta có thể vượt qua?
Người dịch: HoàNG HâN

Chủ nghĩa duy lý 
(Lay Rationalists)

Chủ nghĩa duy tâm 
(Emotion-based decision makers) 

Thường tiêu xài tiền vào những hàng hóa vật chất
Thường tiêu tiền vào những trải nghiệm đem lại kinh 

nghiệm cho họ

Thích những thứ bắt mắt nhưng lại chọn những thứ họ 
cảm thấy hợp lý

Chọn những thứ họ cảm thấy thích

Có những người bạn “hữu dụng” Có những người bạn “ham vui”

Được truyền cảm hứng bởi những kết quả khách quan Quan tâm đến sự công bằng và đạo đức

Họ có thể sẽ cắt những “phần gây lỗ” để cứu những cái 
khác

Họ có thể sẽ “chịu lỗ” cho dù đánh đổi lại là sự bất công

Khi làm từ thiện, họ chú ý đến số lượng những người 
mình sẽ giúp được

Họ cảm thấy thoải mái khi được làm việc công ích, giúp 
đỡ mọi người

Họ thường thành công một cách chuyên nghiệp Họ thường vui vẻ hơn trong cuộc sống hàng ngày
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một thứ… của nợ. Hôn nhân, với 
Trà chẳng qua là thứ hành trang quá 
nặng mà cô không muốn mang vác 
cả đời.

Trà lang thang khắp chốn, có thể ngủ 
ở bất kể cái giường nào mà vẫn nằm 
mơ. Tỉnh dậy cô hay cười một mình. 
Đời cô nhởn nhơ thoải mái vô tư lự 
như một cánh bèo trôi trên sông. Trà 
từng yêu, có quan hệ với sáu chàng 
trai, và bất kể khi nào họ muốn cưới 
cô, hoặc tỏ ra muốn sở hữu cô, thì cô 

cắt đứt. Nếu như hầu hết phụ nữ đau 
khổ vì bị người tình ruồng bỏ, thì Trà 
lại cao chạy xa bay trước khi người 
yêu mình kịp có cảm giác lạnh nhạt. 
Có lẽ, Trà mang cơ thể đàn bà nhưng 
lại sống bằng trái tim đàn ông.

Bob – một doanh nhân người Đức 
sinh sống ở Việt Nam năm năm nay là 
người đàn ông thứ bảy mà Trà chính 
thức quan hệ yêu đương. Tình cờ thế 
này, trong một tiệc chiêu đãi cảm ơn 
khách hàng dịp cuối năm của hãng 

bay Q, Trà đã gặp Bob. Họ ngồi cùng 
bàn, và trò chuyện thân tình. Bob 
luôn bật cười trước những nhận xét 
khơi khơi của Trà. Và đột nhiên, khi 
tàn tiệc, Trà đứng dậy, khoác chiếc ba 
lô lên vai, thì Bob nhanh nhẹn đỡ lấy 
nó, cười ý nhị:

- Cô gái nhỏ, đừng bao giờ mang 
hành trang quá nặng nghe em!
Không biết vô tình hay hữu ý, bàn tay 
Bob chạm vào eo lưng Trà. Cú chạm 
định mệnh, và tay anh nấn ná hơi 
lâu. Toàn thân cô rùng rùng chuyển 
động, như chậm lướt qua đôi bàn tay 
ấy, ma lực!

Chưa bao giờ Trà có cảm giác như vậy 
với đàn ông. Đêm hôm đó, cô trằn 
trọc khát khao. Cô mường tượng rung 
động thân thể mình khi bàn tay ấy tiếp 
tục chạm sâu thêm vào cô, cảm giác 
thực mạnh mẽ đến mức cô phải tự 

ngăn mình không được tưởng tượng 
thêm nữa. Trước kia, với những người 
tình cũ, thì nó cứ tuần tự, giữa cô và 
anh ta phải có tình cảm nhớ nhung da 
diết, sau đó mới có thể tin tưởng trao 
thân. Nhưng hầu như, đó là do đòi hỏi 
từ phía người đàn ông, chứ Trà chẳng 
bao giờ chủ động. Thậm chí với người 
tình thứ ba, Trà chưa bao giờ gần gũi 
thể xác với anh, cô cảm thấy mình quá 
yêu, quá tôn thờ anh, tới mức cô cho 
rằng sex sẽ phá hủy tinh thần thanh 
cao trong mối quan hệ lạ lùng giữa 
hai người. Với Bob, cô chưa yêu, sao đã 
khát thèm thân xác? Cô tự thấy tò mò 
với chính mình. 

- Anh sẽ thuê xe tới đón em về nhà, 
sau thời gian cách ly – Bob nói.

- Nhà nào? – Trà hỏi lại anh.

- Nhà em! – Bob đáp ngắn gọn – Anh 

rất nhớ em, nhưng anh bận.

Bob không giải thích anh bận gì. 
Anh là điển hình cho tính cách người 
Đức, đơn giản, hiệu quả, khoa học và 
nghiệt ngã. Hơn nữa, anh lại còn là 
một doanh nhân trong ngành phần 
mềm an ninh, từng sống ở hàng 
chục nước khác nhau, thông thạo 
bảy ngôn ngữ, giao tiếp rộng với giới 
doanh nhân và chính trị gia, thì hẳn 
rằng anh có con mắt thứ ba. Gặp Trà 
lần đầu, anh đã biết cô gái này phù 
hợp với mình và anh chẳng cần săn 
đón, đưa đẩy mất thời gian. Anh đã đi 
quá nhiều, đã thấy quá nhiều, và anh 
quyết định lựa chọn cô. Chỉ một cái 
nhìn, anh biết đó là cô gái xứng đáng 
để anh chọn. 

Giao tiếp thể xác với Bob, Trà mê đắm 
nhức nhối tới từng tế bào. Nỗi khát 
thèm cứ dấy lên cao mãi sau mỗi lần 
gần gũi. Nó đẩy cô đến một nỗi sợ hãi, 
rằng cô sẽ phải phụ thuộc vào anh vì 
nỗi khát thèm không thể kiểm soát 
này. Cô ghét việc bị phụ thuộc vào 
đàn ông, dù đó là người cô say, yêu 
tới mức nào đi chăng nữa. Trên tất cả 
là TỰ DO, chứ không phải tình yêu, 
sự mê đắm thể xác, hay sự nghiệp. 
Nhưng mà thôi, tại sao cô cứ phải suy 
tính nhiều đến thế, đó không phải là 
bản tính của cô. Cô là cánh bèo nhởn 
nhơ trôi trên sông cơ mà, cớ gì vướng 
mắc vào tương lai?

Nhưng việc cô bị cách ly vì Covid-19 
và việc Bob không đến gặp cô ngay 
sau khi cô trở về, đã khiến Trà trăn 
trở. Khi cô đi Vũ Hán, Bob đã đưa cô 
lên sân bay, và hẹn sẽ đích thân đón 
cô khi cô trở về. Nhưng cái con virus 
chết tiệt này đã khiến Bob sợ hãi? 
Anh có yêu cô thực sự không? Hay 
anh chỉ vì bản thân mà thôi?

Nhưng sao cô suy nghĩ vớ vẩn thế 
nhỉ? Chính cô đã gọi điện cho Bob, 
nói anh đừng đến gặp cô ngay khi cô 
trở về. Cô thực sự lo lắng cho anh, cô 
không muốn anh bị rủi ro nếu lỡ cô 
dính virus. Hay do sự nhàn nhã trong 
thời gian cách ly, đã khiến cô lẩn thẩn 
rồi chăng?

Nhưng chao ôi, chỉ cần nhớ đến cách 
bàn tay anh chạm nhẹ hông cô, là cô 

cÁch lyN
goắc cái khẩu trang y tế 
lên mặt, ôm gối ngồi thu 
lu trên cái giường đơn 
trong khu nhà ở cách ly 
những người Việt từ Vũ 

Hán trở về nước, Trà nhìn chăm chăm 
lên màn hình tivi treo tường. Cô còn 
biết làm gì hơn nữa? Cái con Covid-19 
này đã đưa cô vào một hoàn cảnh 
thật trớ trêu. Hay ít ra, nó là một thử 
thách thực sự cho mối quan hệ của 
cô với Bob.

Trà ba mươi ba tuổi, dáng lẳn, da 
bánh mật, mắt to sáng, mái tóc xù 
bông, và một tính cách dữ dội. Hơn 
thế, cô lại làm việc tự do. Cô theo 
ngành marketing và chỉ sống bằng 
những hợp đồng làm việc ngắn hạn. 
Bấy nhiêu yếu tố khiến cô khó… lấy 
chồng trong con mắt phê phán kết 
luận của người đời. Nhưng vấn đề ở 
chỗ, cô coi chuyện chồng con như 

Truyện ngắn của tác giả: kIều BícH HẬu
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đã run rẩy khắp châu thân. Bàn tay 
ma lực của Bob vẫn vô tình hay hữu ý 
sở hữu toàn bộ thân thể này, luôn có 
thể khiến mọi tế bào trong cơ thể cô 
trỗi dậy hoang dại, sẵn sàng cháy rụi.
Hết thời gian cách ly, Trà thở phào 
nhẹ nhõm, cô không bị sốt, không 
dương tính với thứ virus chết tiệt đó, 
cô được “phóng thích”. Cô lên chuyến 
xe taxi mà Bob gửi đến tận khu cách 
ly đón cô. Thực ra, trong suốt hai tuần 
cách ly, ngoài những suy nghĩ vớ vẩn 
về mối quan hệ với Bob và một chút 
thất vọng trong cách ứng xử của anh, 
thì Trà chẳng hề lo lắng chút nào cho 
tính mạng của mình. Không hiểu sao, 
cô nghĩ mình không thể mắc vướng 
vào con virus chết tiệt đó được. Chỉ 
là sự rối loạn trong suy nghĩ do ảnh 
hưởng của hội chứng đám đông mà 
thôi. Và cô cũng chẳng nên đánh giá, 
quy kết Bob làm gì. Tựu chung thì cô 
đâu có kỳ vọng gì ở Bob, cũng như 
sự trường tồn của mối quan hệ này?

- Ơ kìa, sao anh đi hướng này, nhà tôi 
ở phố Hai Bà Trưng kia mà! – Trà nói 
với người lái xe taxi.

- Dạ, tôi được lệnh của người đặt xe là 
đưa cô về phố Giảng Võ! – Người lái 
taxi đáp gọn.

Về Giảng Võ, nghĩa là về khu biệt thự 
của Bob thuê. Câu trả lời của người lái 
taxi khiến một cơn nôn nao cuộn lên 
từ bụng dưới, Trà phải hít một hơi thở 
sâu để nén nó lại. Cô im lặng để mọi 
việc trôi đi.

Bob mở cánh cổng sắt để Trà bước 
vào. Anh né ra một bên, không ôm 
xiết và nhấc bổng cô lên mà hôn 
ngấu nghiến như mọi khi. 

- Chúng ta vẫn cách ly – Bob nói giản 
dị - Anh chỉ muốn mời em một ly cà 
phê nóng.

- Đại sứ quán Đức yêu cầu thế à? – Trà 
thốt hỏi, khá choáng váng.

- Họ có gửi thông điệp cho các công 
dân Đức đang sống tại Việt Nam, là 
tuyệt đối tránh tiếp xúc, nhất là nơi 
đông người. – Bob đáp, bước đi trước, 
Trà theo sau anh, cố dẹp những cảm 
xúc lộn xộn.

Anh đặt trước mặt cô ly cà phê bốc 
khói. Mùi cà phê thơm cuốn hút vẫn 
không làm vơi hụt hẫng trong cô. Cô 
mải nghĩ, anh không chỉ không chạm 
đến cô, mà còn sẽ đeo găng tay để 
rửa tách cà phê này trong thứ nước 
rửa sát khuẩn mạnh nhất sau khi cô 
rời biệt thự, thậm chí, anh sẽ phun 
nước xịt sát khuẩn lên xô pha cô ngồi, 
lên bất cứ gì cô chạm vào ở đây. Nước 
mắt chợt dâng lên bờ mi, cô rơi vào 
thứ tình trạng quái quỷ gì thế này!

Cách ly! Ám ảnh chết chóc. Và cảm 
xúc yêu đương bị hủy hoại!

Bob tránh nhìn cô. Lẽ ra anh không 
nên bảo taxi đưa cô đến nhà anh 
trong tình thế này. Nhưng quả thực 
anh nhớ cô, anh đơn giản nghĩ anh 
muốn nhìn thấy cô an ổn, khỏe 
mạnh, là đủ lắm rồi. Nào ngờ đâu!

Câu chuyện giữa hai người khá 
gượng gạo. Bob kể về những hợp 
đồng anh đang thực hiện. Trà kể về 
thời gian cô ở trong khu cách ly. Câu 
chuyện trơn trượt đi, và rồi hai người 
rơi vào im lặng. Im lặng mà không thể 
tĩnh lặng được.

Trà đã ngăn được dòng nước mắt. 
Cô đã quyết định rồi, như trăm lần cô 
quyết định khi vẩn vơ nghĩ về Bob, 
rằng cô không được phép kỳ vọng gì 
khi yêu anh. Bởi, càng kỳ vọng, càng 
đau khổ trong mối quan hệ này. Cô 
không muốn bất kỳ mối quan hệ nào 
khiến cô đau đớn, nhất là với Bob, 
một doanh nhân Đức lạnh lùng và 
đầy toan tính.

Bob chợt tóm lấy chiếc điều khiển tivi, 
rồi anh thao tác nhanh trên chiếc điện 
thoại thông minh, màn hình tivi hiện 
lên hình ảnh quen thuộc trong clip 
bản nhạc “You are my everything” của 
Santa Esmeralda. Tự nhiên, dòng nước 
mắt mà Trà đã chặn được, bỗng đâu 
ào ạt dâng lên. Trà vội vã đứng dậy:

- Em phải về đây!

Cô túm quai chiếc ba lô cỡ lớn, vừa 
định tròng nó lên vai, chạy trốn, thì 
bàn tay ma lực của Bob đã nhanh 
chóng bắt được cô. Bàn tay trái trên 
vai cô, bàn tay phải trên hông, mặt cô 
bất giác ngửa ra sau, đôi môi anh đã 
chiếm đoạt môi cô. 

Cô vùng vẫy theo bản năng, theo thói 
quen. Nhưng muộn mất rồi. Ngọn lửa 
trong tim anh đã thiêu rụi mọi rào 
chắn cách ly. Ngọn lửa khát khao của 
cô thiêu rụi những toan tính sắt đá 
trong tính cách doanh nhân Đức của 
anh. Cô, và anh, trở lại nguyên bản!

cÁ
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công đoàncông đoàn

Từ tháng 2/2020, Công đoàn Dệt 
May Việt Nam cho ra mắt Chương 
trình truyền thanh phát tại các đơn 
vị trong toàn hệ thống. Thời gian 
đầu, Chương trình sẽ có mỗi tháng 
1 số, phát vào giữa tháng, tiến tới 

2 số/tháng từ nửa cuối năm nay. 
Bên cạnh nghe Chương trình tại 
các CĐCS, cán bộ đoàn viên, người 
lao động có thể nghe lại trên trang 
Facebook hoặc Cổng thông tin điện 
tử Công đoàn Dệt May Việt Nam.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 
diễn biến phức tạp, tình trạng khan 
hiếm khẩu trang, đội giá, ém hàng 
liên tục diễn ra, Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam cùng các đơn vị thành 
viên đã tổ chức sản xuất khẩu trang 
kháng khuẩn, cung ứng cho thị 
trường với giá bình ổn. Do nhu cầu 
lớn nên các đơn vị phải hoạt động 
hết công suất, dù là cuối tuần, 
CBCNV Công ty TNHH một thành 
viên Dệt kim Đông Xuân vẫn tăng 
ca, tích cực sản xuất.
Để kịp thời động viên người lao 
động, sáng 9/2/2020, đ/c Lê Tiến 
Trường - Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam và đ/c Lê Nho 
Thướng - Chủ tịch Công đoàn Dệt 
May Việt Nam đã đến thăm hỏi, 
khích lệ và tặng quà cho công nhân 
của Công ty. Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam trao tặng 50 triệu đồng, Công 
đoàn Dệt May Việt Nam trao tặng 20 
triệu đồng.

CÔNg đOàN DỆT MAY VIỆT NAM 
RA MắT CHƯơNg TRìNH TRuYỀN THANH NỘI bỘ

CHủ TịCH CÔNg đOàN DỆT MAY VIỆT NAM THăM 
HỏI, đỘNg VIêN CbCNV đÔNg xuâN đANg TăNg CA 
sảN xuẤT KHẩu TRANg

BẢN TIN CôNG ĐOàN
Chương trình đầu tiên, số tháng 
2/2020 với chủ đề “Những khởi động 
đầu xuân - Những việc làm ý nghĩa” 
đã điểm lại những hoạt động nổi bật 
của Tập đoàn và Công đoàn Dệt May 
Việt Nam trong những ngày đầu 
năm mới như Lễ Mít-tinh Kỷ niệm 90 
năm thành lập Đảng của Đảng bộ 
Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Lễ kỷ 
niệm Ngày truyền thống ngành Dệt 
May Việt Nam.... 
Đặc biệt, bản tin đã dành nhiều 
thời lượng để nói về nhiệm vụ và 
những biện pháp phòng chống 
dịch Covid-19 tại các đơn vị thành 
viên trong Tập đoàn và Công đoàn 
cơ sở trực thuộc. Bản tin cũng đã 
đưa thông tin về việc Vinatex và 
nhiều đơn vị thành viên sản xuất 
khẩu trang kháng khuẩn ra thị 
trường với mức giá bình ổn, đồng 
thời trao tặng hơn nửa triệu khẩu 
trang cho các cơ quan quản lý Nhà 
nước, bệnh viện, người dân tại các 
địa bàn có các đơn vị trú đóng.

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy 
thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 
27/2/2020), đại diện lãnh đạo Công 
đoàn Dệt May Việt Nam đã đến 
chúc mừng và tặng quà các bác sĩ, 
cán bộ, nhân viên y tế đang công 
tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế 
tại các CĐCS trong hệ thống. 
Vui mừng trước những đóng góp 
của hệ thống y tế tại các đơn vị 
của ngành trong việc chăm sóc sức 
khỏe cho CBCNVCLĐ ngành Dệt 
May và nhân dân, lãnh đạo Công 
đoàn Dệt May Việt Nam đã gửi đến 
các bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế lời 
chúc sức khỏe, thành công, đồng 
thời mong muốn các y bác sĩ tiếp 
tục nỗ lực, phấn đấu, là điểm tựa 
sức khỏe vững chắc cho đoàn viên, 
người lao động ngành Dệt May Việt 
Nam, đặc biệt trong bối cảnh dịch 
Covid-19 như hiện nay.
Thay mặt Ban Thường vụ Công 
đoàn Dệt May Việt Nam, đ/c Lê 
Nho Thướng – Chủ tịch CĐDMVN 

Vừa qua, Tổng Liên đoàn lao động 
Việt Nam phối hợp với Báo Nhân 
dân tổ chức Lễ biểu dương 90 cấp 
ủy viên là chủ tịch Công đoàn (CĐ) 
cơ sở tiêu biểu doanh nghiệp (DN) 
ngoài khu vực Nhà nước. Đây là giải 
thưởng quan trọng, nhằm tôn vinh, 
biểu dương và nhân rộng gương 
cấp ủy viên (bí thư, phó bí thư, chi 
ủy viên) là chủ tịch CĐ cơ sở tiêu 
biểu có nhiều đóng góp trong công 
tác xây dựng Đảng và hoạt động 
CĐ, đặc biệt là công tác phát triển 
đảng viên là công nhân, lao động 
trong các doanh nghiệp. 

đã tặng hoa và trao 10 triệu đồng 
cho Trung tâm Y tế - Bệnh viện Dệt 
May, 5 triệu đồng cho Phòng khám 
đa khoa (Phòng Y tế - Môi trường 
lao động) trực thuộc Tổng Công 
ty May 10 – CTCP. Tại miền Nam, 

Công đoàn Dệt May Việt Nam 
vinh dự có 1 đồng chí chủ tịch 
CĐCS được biểu dương trong 
dịp này, đó là đ/c Nguyễn Hữu 
Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Công 
ty CP Dệt May - Đầu tư - Thương 
mại Thành Công. Đồng chí là một 
trong những tấm gương để cán 

bộ công đoàn các cấp, nhất là Chủ 
tịch Công đoàn cơ sở có thể học 
tập những kinh nghiệm quý báu 
trong việc chăm lo, đại diện, bảo 
vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng 
của người lao động; xây dựng quan 
hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến 
bộ trong doanh nghiệp.

CÔNg đOàN DỆT MAY VIỆT NAM CHúC MừNg NgàY 
THầY THuốC VIỆT NAM

01 đồNg CHí đƯỢC bIểu 
DƯơNg CẤP ủY VIêN Là 
CHủ TịCH CÔNg đOàN Cơ 
sở TIêu bIểu DN NgOàI 
KHu VựC NHà NƯỚC

đ/c Nguyễn Thị Thủy – Phó Chủ 
tịch CĐDMVN đã tặng hoa và trao 
5 triệu đồng của CĐ DMVN cho 
Phòng khám đa khoa Thành Công 
(thuộc Công ty CP Dệt May - Đầu 
tư - Thương mại Thành Công).
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Bài: TRƯờNG đạI HỌc cÔNG NGHIỆP DỆT mAy Hà NộI 
Lược dịch và tổng hợp: BÁ NAm

Huntsman Textile Effects giới thiệu 
chất trợ mới Eriopon E3-Save cho 
quá trình giặt – nhuộm một bể. 
Chất trợ này giúp cho chu trình xử 
lý polyester ngắn nhất có thể. Chất 
trợ này giúp các nhà máy tiết kiệm 
đáng kể về nước, năng lượng và 
thời gian cho quá trình nhuộm vật 
liệu polyester và vật liệu pha trộn 
với polyester bằng cách kết hợp tẩy, 

AATCC TM100 là một trong những 
phương pháp thử nghiệm được sử 
dụng phổ biến nhất để đo hoạt tính 
kháng khuẩn trên sản phẩm dệt 
may sau xử lý hoàn tất. Tuy nhiên, 
phương pháp này được hình thành 
từ những năm 60, đến nay đã bộc 
lộ nhiều hạn chế. Do đó, Ủy ban 
AATCC RA31 đã tiến hành sửa đổi 
tiêu chuẩn AATCC TM100 bằng việc 
xem xét về lịch sử của phương pháp, 
thực tiễn phổ biến tại nhiều phòng 
thử nghiệm và dành nhiều thời gian 
để tìm hiểu các vấn đề của phương 
pháp thử nghiệm và ảnh hưởng của 
các vấn đề này đến sự thay đổi kết 
quả thử nghiệm từ nhiều phòng thí 
nghiệm trên thế giới.

Họ đã sử dụng các vấn đề thu 
được để tạo ra một phương pháp 
mới dựa trên sự sửa đổi từ phương 

Nhiều thương hiệu Denim, bao 
gồm Ateliers & Repairs, FAIRBLUE 
JEANS, Frank và Guess, đã tham gia 
dự án hướng dẫn “Jeans Redesign” 
bởi Make Fashion Circular. Trong 
thông báo gần đây, Quỹ Ellen 
MacArthur có trụ sở tại Anh cho 
biết, Quỹ đang mở rộng các hướng 
dẫn cho phép các nhà máy vải được 

London Luxury, nhãn hiệu hàng 
dệt gia dụng cao cấp đã tuyên bố 
hợp tác độc quyền với Tập đoàn 
Nanobionic để đi đầu làn sóng dệt 
may thông minh bằng việc ứng 
dụng công nghệ Nanobionic. Các 
sản phẩm hàng dệt gia dụng như 
ga trải giường, phụ kiện trong nhà 
và nhà tắm được cung cấp bởi 
Nanobionic hướng tới những sản 
phẩm có lợi cho sức khỏe người 
tiêu dùng.

Nanobionic là một sản phẩm chăm 
sóc sức khỏe được nghiên cứu và 
phát triển bởi FDA, sản phẩm này 
được kích hoạt bởi nhiệt độ cơ thể, 
nó giúp phục hồi và tăng cường 
năng lượng cho cơ thể của bạn, 
Nanobionic phù hợp làm khăn trải 
giường, gối, chăn, dép, áo choàng... 
Khi công nghệ Nanobionic tiếp xúc 
gần gũi với cơ thể con người sẽ 
kích thích lưu thông máu cục bộ, 
tăng cường khả năng hồi phục của 
cơ thể, tăng sức khỏe nói chung và 
thúc đẩy giấc ngủ ngon. London 
Luxury cho biết, sẽ tích hợp công 
nghệ này rộng rãi trên các sản 
phẩm dệt gia dụng.

nhuộm và giặt sạch trong một bể.

Theo quan điểm của nhà sản xuất: 
Chất trợ nhuộm Eriopon E3-Save có 
thể được sử dụng để nhuộm trong 
các máy nhuộm jet mà không cần 
các sản phẩm chống tạo bọt. Việc 
cân bằng vượt trội của chất trợ 
nhuộm Eriopon E3-Save cũng làm 
tăng khả năng tái sản xuất, cho 

pháp cũ, và hiện nay phương pháp 
này cung cấp cho ngành công 
nghiệp các kết quả thử nghiệm 
hợp lý và đồng bộ hơn. Tiêu chuẩn 
được sửa đổi được lấy tên là AATCC 
TM100-2019, phương pháp mới 
này đã loại bỏ độ biến thiên trên 
nhiều bước quan trọng trước đây 
dẫn đến sự thay đổi trong kết quả 
thử nghiệm, ngay cả trên chất nền 
giống hệt nhau.

Tiêu chuẩn AATCC TM100-2019 
hiện có bán sẵn trên trang web 
AATCC và cũng sẽ được đưa vào 
tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật AATCC 
2020, phát hành vào đầu năm 2020. 
Các phòng thí nghiệm có thể đánh 

tham gia vào dự án, và dự kiến sẽ 
được ra mắt vào tháng 7 năm nay.
Theo thông cáo báo chí của Quỹ, 
các nhà máy vải phải đáp ứng các 
hướng dẫn của Jeans Redesign, 
không được thải hóa chất độc hại, 
phải kiểm tra và báo cáo, không sản 
xuất quá 0.025 mét khối nước/yard.
Các hướng dẫn đặt ra các yêu cầu 
tối thiểu về độ bền của hàng may 
mặc, độ bền vật liệu, khả năng tái 
chế và truy xuất nguồn gốc và dựa 
trên các nguyên tắc của nền kinh tế 
tuần hoàn. Đồ Jeans được sản xuất 
theo các yêu cầu này sẽ bền hơn, 
dễ dàng tái chế và được sản xuất 
theo cách tốt hơn cho môi trường 

Công ty cho biết họ tự hào về 
mối quan hệ đối tác với các nhà 
bán lẻ lớn, cũng như các thương 
hiệu đẳng cấp thế giới, bao gồm: 
Columbia Sportswear, Brookstone, 
Claritin và nhiều hơn nữa.

George Psipsikas, người sáng lập 
và CEO của Nanobionic Group cho 
biết, lợi ích sức khỏe mà Nanobinic 
mang lại là không thể so sánh và 
London Luxury là đối tác hoàn hảo 
sẽ mang công nghệ của chúng 
tôi tới hàng triệu người tiêu dùng. 
Công nghệ Nanobionic đã nhận 
được nhiều giải thưởng quốc tế 

và sức khỏe của công nhân may. 
Những sản phẩm Jeans đầu tiên 
được thiết kế lại sẽ được bán vào 
mùa thu năm 2020.

Các nhà máy vải đã tham gia vào dự 
án này bao gồm: Advance Denim 
của Trung Quốc, Artistic Miliners của 
Pakistan và Cone Denim có trụ sở 
tại Mỹ. Các thành viên tham gia sớm 
từ đầu năm nay là Arvind Limited, 
BESTSELLER, Boyish Jeans, C&A, GAP, 
Hirdaramani, H&M Group, HNST, Kipas, 
Lee, Mud Jeans, OUTERKNOWN, 
Reformation, Saitex, Tommy Hilfiger.

và châu Âu và được các vận động 
viên đẳng cấp thế giới sử dụng. 
Những vận động viên này có phản 
hồi tích cực về năng lượng và hiệu 
suất được cải thiện cũng như khả 
năng hồi phục sức khỏe nhanh hơn. 
Chúng tôi sẽ kết hợp việc chăm sóc 
sức khỏe vào các sản phẩm dệt gia 
dụng để tiếp tục phát hiện ra các 
tiềm năng hữu ích khác của công 
nghệ Nanobionic.

HuNTsMAN gIỚI THIỆu CHẤT TRỢ NHuỘM ERIOPON 
E3-sAVE gIúP TIếT KIỆM CHI PHí

AATCC CậP NHậT PHƯơNg PHÁP THử NgHIỆM MỚI 
CHO HOàN TẤT KHÁNg KHuẩN

CÁC THƯơNg HIỆu MỚI đăNg KÝ THAM gIA VàO Dự 
ÁN JEANs REDEsIgN

LONDON LuxuRY Và NANObIONIC CÔNg NgHỆ FIR 
TỚI CÁC NHà bÁN Lẻ

BẢN TIN kHOA HọC & CôNG NGHệ

phép các nhà máy pha chế hóa 
chất không cần sử dụng các tác 
nhân cân bằng bổ sung.

Chất liệu polyester, microfibers và 
pha trộn được xử lý bằng chất trợ 
Eriopon E3-Save tuân thủ các yêu 
cầu của bluesign (Hệ thống toàn 
cầu hàng đầu để quản lý các tác 
động môi trường của ngành sản 
xuất dệt may thông qua quản lý 
đầu vào và đầu ra), cấp độ 3 của 
cửa xả hóa chất nguy hiểm (ZDHC) 
và danh sách các chất bị hạn chế 
của các thương hiệu quốc tế. Ngoài 
ra, thiết bị này phù hợp để xử lý 
hàng dệt may theo tiêu chuẩn 100 
của Oeko-Tex và tiêu chuẩn dệt 
may hữu cơ toàn cầu (GOTS).

giá hiệu quả của tiêu chuẩn trên 
các phương pháp kiểm tra kháng 
khuẩn bằng cách tham gia vào 
Chương trình thử nghiệm thành 
thạo AATCC.

Nguồn: https://www.innovationintextiles.
com/dryeing-finishing-printing/huntsman-
introduces-costsaving-eriopon-e3save/

Nguồn: https://www.innovationintextiles.
com/testing-standards/aatcc-updates-test-
method-for-antibacterial-finishes/

Nguồn: https://www.innovationintextiles.
com/dryeing-finishing-printing/huntsman-
introduces-costsaving-eriopon-e3save/

Nguồn: https://www.innovationintextiles.
com/smart-textiles-nanotechnology/
london-luxury-and-nanobionic-to-bring-fir-
technology-to-retail/
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CHíNH sÁCH MỚITIN HOạT đỘNg CủA VITAs tháng 3/2020

tháng 2/2020

cơ quan
 ban hành

số 
quyết định Nội dung Ngày có

hiệu lực

Bộ 
Giáo dục 
và Đào tạo

Thông tư 
27/2019/TT-
BGDĐT

Thông tư quy định Phụ lục văn bằng giáo dục đại học có ghi thông tin 
về kết quả học tập, bao gồm điểm học phần hoặc môn học; điểm trung 
bình, tên và kết quả luận văn, luận án, điểm xếp hạng tốt nghiệp của 
người học, hình thức đào tạo…

Cơ sở giáo dục đại học được bổ sung các nội dung khác ghi trên văn 
bằng giáo dục đại học phù hợp với quy định của pháp luật, tự thiết kế 
mẫu và được bổ sung các nội dung khác ghi trên phụ lục văn bằng phù 
hợp với quy định của pháp luật. 

01/03/2020

Chính phủ
Nghị định 
11/2020/
NĐ-CP

Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
Theo đó, có hai hình thức nộp tiền vào ngân sách nhà nước, gồm: 
Nộp ngân sách nhà nước theo phương thức nộp trực tiếp tại trụ sở Kho 
bạc Nhà nước hoặc cơ quan thu hoặc ngân hàng.
– Nộp ngân sách nhà nước theo phương thức điện tử.

16/03/2020

Chính phủ
Nghị định 
số 16/2020/
NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch Việt 
Nam, thay thế Nghị định số 78/2009/NĐ-CP và Nghị định số 97/2014/
NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Thông tư liên tịch số 
05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại 
giao, Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 
22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật quốc tịch Việt Nam và Thông tư liên tịch số 05/2013/
TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 31/01/2013 sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông 
tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA cũng hết hiệu lực kể từ ngày 
20/3/2020.

20/03/2020

Chính phủ
Nghị định 
19/2020/
NĐ-CP

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật 
trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì tùy theo tính 
chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, 
cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc.

Việc xử lý kỷ luật phải căn cứ vào thái độ tiếp thu, sửa chữa và chủ động 
khắc phục hậu quả của cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm 
là yếu tố xem xét tăng nặng hoặc giảm nhẹ khi áp dụng hình thức kỷ 
luật.
Việc xem xét, tăng nặng hoặc giảm nhẹ khi áp dụng hình thức kỷ luật 
cũng được áp dụng trong trường hợp thực hiện hành vi vi phạm do 
hoàn cảnh khách quan hoặc do lỗi của đối tượng vi phạm hành chính.

20/03/2020

Ngày 21/2, Ông Trần Thanh Hải 
- Phó Cục trưởng Cục XNK (BCT) 
làm việc với Hiệp hội Dệt may Việt 
Nam (VITAS) và các doanh nghiệp 
Dệt May để cùng trao đổi, đánh giá 
về tác động của dịch Covid-19 đối với 
ngành dệt may.  Theo ông Trần Thanh 
Hải, tác động của dịch đối với ngành 
Dệt May Việt Nam chưa thể dừng lại 

kể cả khi dịch bệnh chấm dứt. Hiện 
nay, các doanh nghiệp dệt may Việt 
Nam chủ yếu làm gia công xuất khẩu, 
có liên kết chặt chẽ với Trung Quốc 
về nguyên phụ liệu (nhập khẩu 60% 
vải từ Trung quốc), đứt gãy nguồn 
cung rất rõ ràng.

Ông Trương Văn Cẩm – Phó Chủ tịch 
Vitas cho biết, để ứng phó với tình 
huống xấu nhất, hiện một số doanh 
nghiệp dệt may, da giày đang tính 
đến phương án nhập nguyên phụ 
liệu từ các quốc gia khác như Hàn 
Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Brasil... 
nhằm bù đắp nguồn nguyên liệu 
thiếu hụt cho sản xuất. Tuy nhiên, 

do thực trạng hiện nay khoảng 90% 
DN trong nước có quy mô nhỏ và 
vừa, nên ngoài sự chủ động của DN, 
nhất thiết phải có sự hỗ trợ về cơ chế, 
chính sách của Nhà nước.

Tác động của dịch 
Covid-19 đến ngành 
Dệt May Việt Nam

Ngày 21/02/2020

Nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp trong 
việc cải thiện năng suất lao động, 
được sự tài trợ của USAID thông 
qua dự án “Vươn tới đỉnh cao” của Tổ 

Trước tình hình dịch Covid-19 đang 
diễn biến phức tạp và khó lường tại 
Trung Quốc va đã lây sang rất nhiều 
quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế 
giới, Hiệp hội Dệt May Việt Nam đã 
có Công văn số 11/CV-HHDM ngày 
14/2/2020 gửi Văn phòng Chính phủ, 
Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính, Bộ 
Lao động Thương binh và Xã hội báo 
cáo tác động của dịch Covid-19 đến 
ngành dệt may và kiến nghị đề xuất 
các chính sách tháo gỡ khó khăn 
giảm thiệt hại cho DN. Các chính 

chức sáng kiến thương mại bền vững 
(IDH), từ ngày 26 – 28/02/2020 Hiệp 
hội Dệt May Việt Nam (VITAS) tổ chức 
khóa đào tạo LEAN với chủ đề: “Nâng 
cao năng suất với phương thức sản 
xuất tinh gọn LEAN” tại Công ty TNHH 
Dệt May Nguyên Dung. Hơn 50 
người từ các doanh nghiệp dệt may 
gồm: giám đốc sản xuất, cán bộ quản 
lý bộ phận kỹ thuật, cải tiến, lean, IE, 
bảo trì, nhân sự, đào tạo, tổ trưởng, 
chuyền trưởng … đã tham dự khóa 
đào tạo.

sách cụ thể là: Đề nghị Chính phủ, 
các Bộ ngành liên quan làm việc với 
phía Trung Quốc bàn giải pháp để 
vừa chống dịch vừa đảm bảo thông 
quan hàng hóa, tháo gỡ khó khăn về 
nguồn cung nguyên phụ liệu cho 
DN. Đề nghị Chính phủ, Bộ Tài Chính, 
Bộ LĐTBXH… có chính sách phù hợp 
nhằm tháo gỡ những khó khăn và có 
những giải pháp kịp thời hỗ trợ DN 
để giảm tổn thất cho DN như giảm 
tiền điện, nước, nhiên liệu, thuế đất, 
lãi vay, khoanh nợ, giãn nợ… 

Hơn 50 người tham dự 
khóa đào tạo “Nâng cao 
năng suất với phương 
thức sản xuất tinh gọn 
LEAN” tại TP. HCM

VITAS kiến nghị đề xuất 
các chính sách tháo gỡ 
khó khăn giảm thiết hại 
cho DN

Ngày 26-28/10/2020

Ngày 14/02/2020
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DA 
Và MặT TRÁI CủA bIểu TƯỢNg 
THỜI TRANg CAO CẤP

T
heo lịch sử ghi lại, các vật 
dụng da thuộc đã được 
tìm thấy ở Ai Cập từ năm 
1300 trước Công Nguyên. 
Vào thời sơ khai ở Châu 

Âu, Châu Á và Bắc Mỹ đã phát triển 
kỹ thuật biến da thành những vật 
dụng cần thiết trong sinh hoạt hàng 
ngày. Người Hy Lạp đã sử dụng trong 
may mặc quần áo, lều, vũ khí, áo giáp 
bằng da thuộc thời kỳ các anh hùng 
của Homeric (khoảng năm 1200 
TCN). Và việc sử dụng da sau đó đã 
lan rộng khắp Đế chế La Mã. Trong 
thời Trung Cổ, người Trung Quốc 
biết đến nghệ thuật làm da. Người 
da đỏ Bắc Mỹ cũng đã có những kỹ 
năng tuyệt vời trong công việc làm 
da trước khi người đàn ông da trắng 
xuất hiện. Khoảng 1000 năm sau đó, 
đồ da thuộc bắt đầu được sử dụng 
thịnh hành bởi phụ nữ Ai Cập. Nó 
được xem thước đo giá trị sang trọng 
cho người phụ nữ đó. Dần dần, da trở 
thành một chất liệu không thể thiếu 
của thời trang cao cấp. 

Năm 2019 vừa qua chứng kiến sự 
“bùng nổ” của họa tiết da động vật.  
Đồ da vốn đã phổ biến nay lại càng 
được “săn đón” nhiều hơn. Đằng sau 
chất liệu này là khá nhiều câu chuyện 
thú vị từ nguồn gốc hình thành cho 
đến các chặng đường phát triển. Lý 
do gì mà tới thời điểm này, con người 
phải tìm cách phát triển các dòng da 
nhân tạo và nó có ý nghĩa như thế 
nào trong xu hướng thời trang bền 
vững hiện nay?

NGuồN Gốc củA đồ DA

Như một bằng chứng rõ nét cho sự 
khéo léo và tháo vát của con người, 
chất liệu da đóng một phần quan 
trọng trong sự phát triển của nền văn 
minh. Từ xưa đến nay, vật liệu da vẫn 
luôn song hành với sự phát triển của 
thời trang và sáng tạo.

Trong suốt tiến trình lịch sử, việc mặc 
đồ da đồng nghĩa với sự khẳng định địa 
vị. Đồ da đại diện cho “sự vương giả” bởi 
giá thành cao và quá trình xử lý phức 
tạp. Chỉ có tầng lớp vua chúa và quý tộc 
mới đủ khả năng sử dụng đồ da.

Từ những năm 1960 đến 1970, đã có 
nhiều nhà thiết kế đi sâu vào sáng 
tạo đồ da. Các nhà mốt châu Âu như 
Claude Montana, Versace, Armani, 

Ungaro, Fendi, Gucci, Alaia và Hermès 
đã dẫn đầu trong thiết kế trang phục 
bằng da trong những năm 1980. Đến 
cuối thập niên 1980, nhiều tên tuổi 
hàng đầu của Mỹ cũng phát hiện ra 
khả năng vô hạn của da như Ralph 
Lauren, Calvin Klein, Geoffrey Beene, 
Donna Karan và Bill Blass.

Các nhà thiết kế không ngừng đổi 
mới và sáng tạo, tìm cách mang sự 
hiện đại và thời thượng vào đồ da. Da 
cá sấu, da rắn và đà điểu đã gây bão ở 
các sàn diễn thời trang cao cấp. Bên 
cạnh đó còn có sự ra đời của các loại 
da độc đáo như da bóng và da lộn. Dù 
không thể nói trước điều gì về sự phát 
triển của thời trang nhưng chất liệu 
da lại luôn giữ một vị trí quan trọng 
trong văn hóa ăn mặc đương đại.

sức hút 

Đồ da có nhiều công dụng tuyệt vời 
nhưng lại khó xử lý nguyên liệu thô và 
bảo quản. Do đó, đồ da luôn đắt tiền 
và xa xỉ. Việc sở hữu đồ da thể hiện 
vị thế của chủ nhân, như một tuyên 
ngôn về phong cách và địa vị xã hội, từ 
trang phục cho đến trang trí nội thất.
Hiện tại, tuy đồ da đã trở nên phổ 
biến và dễ mua hơn rất nhiều nhưng 
chúng vẫn ở một mức giá không mấy 
dễ chịu. 

Bài: quế NGA (tổng hợp)

Phụ kiện và trang 
phục làm từ chất 
liệu da đã xuất hiện 
từ rất lâu đời. Từ 
thời nguyên thủy, da 
là một phần minh 
chứng cho khả năng 
chinh phục của con 
người trước thú dữ 
và thiên nhiên. khả 
năng săn bắt hái 
lượm giúp con người 
tiêu diệt thú dữ, 
dùng da của chúng 
để may áo quần giữ 
ấm cho cơ thể trước 
sự khắc nghiệt của 
thời tiết và đồng 
thời là chiến tích để 
con người thể hiện 
sức mạnh.

Đồ da luôn mang lại vẻ thời thượng cho người mặc
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Mặc dù mang 
lại doanh thu 
khủng cho các 
thương hiệu thời 
trang nhưng 
đằng sau những 
chiếc túi xách 
và giày da hàng 
hiệu là hơn một 
tỷ động vật bò 
sát bị đánh chết 
và lột da sống 
mỗi năm ”

“

có độ bền cao

Để bảo quản và làm sạch đồ da sẽ tốn 
khá nhiều công sức so với các loại vải 
vóc bình thường. Nhưng bù lại, đồ da 
rất bền và thậm chí ngày càng đẹp khi 
tuổi thọ món đồ càng tăng. Không hề 
khó hiểu khi những chiếc túi xách, 
đồng hồ, giày da đã qua lâu đời thậm 
chí được săn lùng và bán với mức giá 
cao hơn gấp nhiều lần đồ mới.

sành điệu và dễ kết hợp

Đồ da luôn mang lại vẻ thời thượng 
cho người mặc. Chúng ta hiếm khi 
thấy một món đồ da nào “lỗi thời” hay 
“quê mùa”. Đầu tư vào một chiếc túi da 
hay một đôi bốt da đơn giản luôn là 
lựa chọn thông minh, vì chúng có thể 
kết hợp với bất kì bộ trang phục nào.

BỨc TRANH HIỆN THỰc

Mặc dù mang lại doanh thu khủng 
cho các thương hiệu thời trang 
nhưng đằng sau những chiếc túi 
xách và giày da hàng hiệu là hơn một 
tỷ động vật bò sát bị giết hại và lột 
da sống mỗi năm. Các loài thú được 
nuôi lấy lông nhiều nhất là chồn và 
cáo. Ngoài ra còn có sóc, linh miêu, 
thỏ, thậm chí cả chuột hamster.

Một trong những tác hại lớn nhất 
của ngành công nghiệp lông thú là 
phá hủy môi trường. Theo thống kê, 
số năng lượng cần để sản xuất một 
chiếc áo lông thú cao gấp 20 lần một 
chiếc áo giả da. Để lông thú không 
phân hủy, con người phải dùng một 
số hóa chất, và những hóa chất này 
có rủi ro rất lớn gây ô nhiễm môi 

trường nếu bị rò rỉ. Chưa kể, mỗi con 
chồn dùng trong ngành công nghiệp 
lông thú sản sinh ít nhất 20kg phân. 
Nhân lên với tổng số chồn tại Mỹ 
trong năm 2014 là 3,76 triệu, con số 
rơi vào khoảng 10.000 tấn - đủ để gây 
tác động lớn đến hệ sinh thái trong 
một khu vực.

Hiệp hội PETA cùng với nhà thiết kế 
Stella McCartney từng phát động một 
chiến dịch phản đối việc sử dụng đồ 
da thật trong khuôn khổ tuần lễ thời 
trang London năm 2012. Chiến dịch 
kêu gọi các tín đồ thời trang không 
sử dụng đồ làm từ da và lông động 
vật. Một video quảng cáo chiến dịch 
đã được thực hiện, tác động mạnh 
mẽ đến cảm xúc của người xem.

Sau đó, hàng loạt các tên tuổi lớn 

Số năng lượng cần để sản xuất một chiếc áo lông thú cao 
gấp 20 lần một chiếc áo giả da

Hiệp hội PETA đã phát động nhiều chiến 
dịch phản đối việc sử dụng đồ da thật
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stella mccartney

Nhà thiết kế Stella McCartney được 
mệnh danh là “bà hoàng thuần 
chay”. Stella là một trong những nhà 
tạo mẫu đầu tiên khẳng định quan 
điểm đạo đức của mình trong sáng 
tạo nghệ thuật. Bà phản đối mạnh 
mẽ nền công nghiệp thời trang “giết 
chóc”. Dù không dùng da thật, các 
sản phẩm của thương hiệu thời trang 
cao cấp này vẫn giữ được sự sang 
trọng, xa xỉ.

matt & Nat

Viết tắt của “Matterial and Nature” 
(Chất liệu và Tự nhiên), Matt & Nat ra 
mắt gần 20 năm trước tại Montreal. 
Thương hiệu lấy cảm hứng và phát 
triển sản phẩm dựa trên các thành 
phần tự nhiên từ thực vật. Họ còn 
mở rộng sang các vật liệu tái chế như 
nilon, bìa cứng, cao su và nút chai để 
bảo vệ môi trường.

Nanushka

Nanushka là một thương hiệu có trụ 
sở tại Budapest, thủ đô của Hungary. 
Thương hiệu này tự hào là nơi cung 
cấp sự thay thế “đầy gợi cảm” cho da 
thật. Thương hiệu luôn cam kết mang 
lại lợi ích hoàn trả cho cộng đồng ở 
địa phương.

Angela Roi

Nhà thiết kế người Mỹ Angela Roi luôn 
tự hào với những chiếc túi xách thuần 
chay sang trọng từ da EPU không 
dung môi thân thiện với môi trường. 
Thương hiệu không ngừng tìm kiếm 
các vật liệu mới. Angela Roi còn giành 
được lòng tin của khách hàng qua 
việc trích lợi nhuận của mình cho 
ASPCA – Hiệp hội phòng chống hành 
vi tàn ác đối với động vật.

Và ngày càng có nhiều thiết kế được 
làm bằng các chất liệu thay thế cho 
da thật nhưng vẫn giữ được vẻ sang 
trọng, một tín hiệu đáng mừng cho 
các tín đồ thời trang yêu môi trường. 
Cùng với đó, các nhãn hiệu thời trang 
bình dân như H&M, Zara, Topshop… 
cũng đã cam kết với công chúng 
trong việc loại bỏ các sản phẩm làm 
từ da và lông thật ra khỏi danh mục 
của mình, thay thế bằng các chất liệu 
nhân tạo khác.

DA NHâN Tạo – sỰ THAy THế 
HoàN Hảo

Da giả, hay còn được gọi là da tổng 
hợp được tạo thành thành phần từ 
dầu mỏ, có nhiều đặc tính giống với 
da thật nhưng không hề ảnh hưởng 
tới động vật.

Dù kém bền hơn da thật, nó lại có 
khả năng chống mài mòn và khó bị 
rạch cắt. Ngoài ra, da giả có thể được 
nhuộm thành bất kì màu sắc nào mà 
nhà sản xuất mong muốn. Điều này 
mang đến khả năng sáng tạo bất tận 
cho các nhà mốt.

Khi nhìn bằng mắt thường, rất khó 

như Marc Bouwer, Natalie Portman và 
Joan Jett đã tìm hiểu về sự tàn bạo 
trong ngành khai thác đồ da. Họ đã 
hạn chế đồ da và khẳng định rằng 
chúng ta vẫn có thể trông thật phong 
cách mà không phải giết bất kì con 
vật nào. Nhiều thương hiệu thời 
trang cao cấp như Gucci, Chanel, 
Burberry, Prada, Versace, Coach… 
cũng đã nói không với việc sử dụng 
da và lông động vật. 

phân biệt đâu là da thật và da tổng 
hợp. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể 
phân biệt được chúng thông qua 
tiếp xúc bằng tay. Da tổng hợp cho 
cảm giác rất “nhựa” khi chạm vào, 
khác hoàn toàn với sự mềm mại đàn 
hồi của da thật.

cÁc LoạI DA TỔNG HợP 

Da Pu

Là loại da tổng hợp rẻ nhất trên thị 
trường nhưng có độ bền kém và sử 
dụng không thoải mái như các loại 
da khác.

Da Pvc

Da PVC bền hơn một chút so với 
da PU và cũng được sản xuất với số 
lượng lớn hơn.

Da dầu thực vật

Ngoài việc thân thiện với môi trường 
hơn, da dầu thực vật còn phần nào 
bền hơn da PU và PVC. Tuy nhiên, 
chất liệu này cũng đắt hơn đáng kể 
so với các loại da tổng hợp khác. Loại 
da này là một sản phẩm thích hợp 
cho những người theo chủ nghĩa 
thuần chay, muốn bảo vệ môi trường.

DA THuầN cHAy – THÔNG đIỆP 
TícH cỰc đếN mÔI TRƯờNG

Các loại da tổng hợp về lâu dài vẫn gây 
ra các ảnh hưởng tiêu cực đến môi 
trường sống. May mắn thay, vẫn có 
rất nhiều nguyên liệu sản xuất da gốc 
thực vật như nút bần và xương rồng. 
Nút bần được lấy từ vỏ cây mà không 
làm hại cây hoặc sự phát triển của 
chúng. Bần cũng được bao phủ trong 
suberin và hoạt động như một loại sáp 
chịu nước, hoàn hảo cho việc sản xuất 
túi xách và giày da thuần chay.

Thời trang cao cấp thuần chay là 
một xu hướng đang rất được quan 
tâm và ưa chuộng. Hiện nay có rất 
nhiều thương hiệu sản xuất phụ kiện 
thuần chay từ dầu thực vật. Một vài 
cái tên tiêu biểu với các thiết kế đẹp 
mắt không hề thua kém da thật như 
Stella McCartney, Nanuskha, Angela 
Roi, Matt & Nat…

Tại xưởng đồ da 
của Angela Roi

Một quảng cáo 
của Nanushka

Showroom của 
Matt & Nat

Stella McCartney 
phản đối mạnh mẽ 
nền công nghiệp thời 
trang “giết chóc”

”“

Da tổng hợp có thể được nhuộm thành vô số 
màu sắc khác nhau
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VAI TRò CủA MặT Nạ
TRONg THỜI TRANg 
HAuTE COuTuRE

Đầu năm Canh Tý 2020 
đánh dấu sự bùng nổ 
của dịch Covid-19 trên 
toàn cầu, chưa bao giờ 
nhu cầu về khẩu trang 
hay còn gọi là mạng che 
mặt trở nên cấp thiết 
như bây giờ. Nếu không 
đề cập đến các yếu tố 
về y tế phòng dịch thì 
mạng che mặt là một 
phụ kiện không thể 
thiếu trong ngành thời 
trang. 

C
ác nhà thiết kế thời trang 
cao cấp tìm thấy cảm 
hứng sáng tạo từ phụ 
kiện đặc biệt này, giúp 
cho các thiết kế trở nên 

ấn tượng đặc biệt, hoặc tạo sự thu 
hút của độc giả chỉ cho trang phục 
chứ không phải là người mẫu.

1. Kì quái, ma mị nhưng cũng 
không kém phần lộng lẫy, bay 

bổng là cảm nhận mà nhà thiết 
kế John Galliano đưa đến cho 

giới mộ điệu thời trang

2. Một fashionista diện thiết kế uốn lượn như sóng nước của Iris Van Herpen. Bộ trang 
phục ấn tượng và không kém ma mị nhờ vào chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt gây 
tò mò

3-4. Bộ sưu tập thời trang Haute Couture của Giambattista Valli Thu-Đông 2012 được 
bao phủ bởi sắc màu thần thoại cổ tích trong truyền thuyết. Chú bướm muôn hình 
vạn trạng có khi đậu trên mái tóc, hay hững hờ đậu trên bờ môi các siêu mẫu chính 
là khoảnh khắc làm rung động những người tôn thờ cái đẹp

5. Mùa mốt Thu-Đông 2012 của ông hoàng dị biệt 
Maison Martin Margiela khiến giới mộ điệu không 

khỏi sửng sốt khi gương mặt những người mẫu 
được che phủ hoàn toàn bởi chiếc mặt nạ pha 

lê đa sắc tinh xảo. Bộ sưu tập đã vượt qua ngoài 
giới hạn khắc nghiệt của thời trang cao cấp và trở 

thành một trong những khoảnh khắc thế kỷ của 
làng thời trang

Bài: quế NGA (tổng hợp)

1

2

3

4

5
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10. Người mẫu đeo mặt nạ từ lông vũ của nhãn hiệu 
Giambattista Valli 

11. Một mẫu mạng che mặt độc đáo của Galia Lahav 
được thiết kế đan xen giữa sinh học và công nghệ, dẫn 

đến hiệu ứng ảo giác...

6-7. Diện những trang phục lộng lẫy, được phối cùng các phụ kiện mặt nạ ấn tượng, 
những người mẫu của thương hiệu Dior đã khiến giới mộ điệu mê mẩn khi trình diễn 
show diễn Haute Couture xuân, hè 2018

8. Mặt nạ của Schiaparelli lấy chủ đề “Vương quốc động vật”

9. Iris Van Herpen mang đến mẫu mặt nạ độc đáo khiến người xem như bị thôi miên
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Không chỉ mở đầu xu hướng 2020, 
những chất liệu lụa, tơ kết hợp cùng 
hoa văn quyến rũ sẽ khiến nàng mê 
mẩn khi khám phá BST SPRING and 
LOVE từ HeraDG.

BST SPRING and LOVE từ thương 
hiệu thời trang HeraDG bắt nguồn 
cảm hứng từ những thảo nguyên 
hoa rực rỡ hoa sắc khi Xuân về. 
Những thiết kế được sáng tạo bởi 
những tâm hồn đa cảm, rung động 
trước vẻ đẹp xao xuyến của Xuân 
sắc – Xuân tình đan xen rạng rỡ.

Hoa văn trong bộ sưu tập được các 
nhà Thiết kế của HeraDG thiết kế 
độc quyền, thổi hồn trên nền chất 
liệu lụa, tơ cao cấp tạo nên những 
sản phẩm tinh tế và tuyệt vời nhất.. 
Sự mềm mại và óng ả của hai chất 
liệu này khiến cho người mặc thêm 
duyên dáng và quý phái. Đặc biệt là 
cảm giác thoải mái, dễ chịu khiến 
hai loại vải này được mệnh danh là 
“Chất liệu của Mùa Xuân”.
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Sử dụng công nghệ in 3D tân 
tiến nhất, BST mang đến sự tươi 
mới và tràn đầy hương sắc mùa 
xuân ngọt ngào. Nàng Xuân tình 
tứ trong khu vườn đầy lãng mạn 
là hình ảnh mà HeraDG muốn gửi 
gắm trong BST SPRING and LOVE.

Những chiếc đầm hoa bay bổng, 
dịu dàng sẽ là ‘trend’ không thể 
bỏ lỡ cho mùa hè năm nay. Các 
cô gái còn chần chừ gì mà không 
trải nghiệm xu hướng mới nhất 
cùng HeraDG? 

Các mẫu thiết kế trong BST 
SPRING and LOVE hiện đang được 
bày bán tại hệ thống HeraDG trên 
toàn quốc.
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