
TIN TỨC & SỰ KIỆN

1DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

Giá: 25.000 VNĐ



TIN TỨC & SỰ KIỆN TIN TỨC & SỰ KIỆN

2 3DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM



TIN TỨC & SỰ KIỆN

4 5DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

TỔNG BIÊN TẬP
LÊ TIẾN TRƯỜNG
TV HĐQT, TGĐ Vinatex

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN
VŨ ĐỨC GIANG - Cố vấn cao cấp 
Chủ tịch Vitas
TRẦN QUANG NGHỊ - Cố vấn cao cấp
Chủ tịch HĐQT Vinatex
PHẠM PHÚ CƯỜNG
TV HĐQT, Phó TGĐ Vinatex, Chủ tịch NBC 
CAO HỮU HIẾU
Phó TGĐ Vinatex, TB Tuyên giáo - Đoàn thể Vinatex
NGUYỄN ĐỨC TRỊ
Phó TGĐ Vinatex, Chủ tịch Hoatho Corp
THÂN ĐỨC VIỆT
TGĐ Garco 10
BÙI VĂN TIẾN
TGĐ Viettien

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
PHẠM NGỌC HÂN
Trưởng Ban TT&TT Vinatex

THƯ KÝ TOÀ SOẠN
KIỀU BÍCH HẬU

THIẾT KẾ MỸ THUẬT
TRẦN BẢO KHANH

Văn phòng đại diện tại TP. HCM
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huệ - Q.1 - TP. HCM
Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hồng
Điện thoại: 028. 38244044, máy lẻ 131
Di động: 0989 112 553

Tòa soạn
Địa chỉ: 25 Bà Triệu - Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: 024. 38257700
Email: tttt@vinatex.com.vn

In tại: Công ty TNHH MTV In báo Hà Nội mới
GPHĐBC 439/GP-BTTTT-3/2012

ẢNH BÌA:

Ông Lê Tiến Trường - Tổng Giám đốc 
Vinatex kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Dệt 
May và Thời trang Việt Nam cùng Ban 
biên tập Tạp chí.

Tháng 6/2020
THƯ TÒA SOẠN SỐ

380

TÁC GIẢ: Bokeh Lah

THƯ TÒA SOẠN

Bạn đọc thân mến, 

Cho dù thế giới đang phải gồng mình chống lại Covid-19, thì Việt 
Nam chúng ta đã có thể bình tĩnh kiểm soát dịch, năng động 
thúc đẩy kinh tế phát triển. Đó là một may mắn của chúng ta, và 
đối với người làm dệt may, cần tìm ra cơ hội trong khủng hoảng 
vừa qua để tăng tốc.

Muốn vậy, đội ngũ chúng ta cần thay đổi bộ kỹ năng cũ, để thực 
hành ngay 4 kỹ năng cơ bản, được xem là sống còn trong thời 
đại công nghiệp 4.0, đó là Bộ kỹ năng 4C: Critical thinking (Tư 
duy phê phán); Collaboration (Hợp tác); Communication (Giao 
tiếp – thông đạt); Creative (Sáng tạo). Mỗi chúng ta, mỗi ngày 
cần soi chiếu mình với 4C này để vững vàng tiến bước, đạt đến 
mục tiêu chung của Ngành DMVN.
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Tư duy và hành động để đạt mục 
tiêu

Những kỹ năng tối quan trọng 
đối với người lao động trong kỷ 
nguyên cách mạng 4.0

Dệt May Việt Nam cần đi bằng 
chính đôi chân của mình

Ý kiến chuyên gia

Đại hội đồng cổ đông một số 
đơn vị thuộc tập đoàn

Suy nghĩ về hướng đi của một 
tạp chí chuyên ngành

Một số đổi thay 
của nghề làm báo

Hoạt động của Vitas tháng 5/2020

Quy định về CE và FDA đối với 
mặt hàng dệt may

Donatella Versace đối mặt với thử 
thách của ngành công nghiệp 
thời trang

Có phải hồi kết 
cho “Made in China”?

Vinatex giai đoạn 2020-2025:
Đổi mới sáng tạo - Chìa khóa 
thành công

Lean 4.0: Tương lai của ngành 
sản xuất

Nhà máy sợi có hệ thống điện mặt 
trời áp mái đầu tiên tại Việt Nam

Chuyển biến tâm lý tiêu dùng 
người Việt sau cú sốc Covid-19

Truyện ngắn: Khúc hoan ca của 
tình yêu

Pleating: Tinh tế - Thời thượng

Cách triển khai truyền thông 
nội bộ

Bản tin Công đoàn

Chính sách mới tháng 6/2020

Sự kiện của Tập đoàn 
tháng 5/2020

GÓC NHÌN DỆT MAY

THỜI TRANG & CUỘC SỐNG

TIN TỨC & SỰ KIỆN

KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY 
BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
(21/6/1925 – 21/6/2020)
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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO -  
CHÌA KHOÁ THÀNH CÔNG

VINATEX GIAI ĐOẠN 2020-2025

Bài: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VINATEX

Trong giai đoạn từ 2020-2025, trước những cơ hội và khó khăn thách thức 
đan xen, để có thể phát triển bền vững, thì đội ngũ cán bộ công nhân viên 
người lao động của Tập đoàn cần tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần chủ 
động, sáng tạo trong lao động, sản xuất kinh doanh. Bất chấp hoàn cảnh 
đầy thách thức và các cuộc khủng hoảng, đội ngũ dệt may chúng ta cần 
sáng suốt tìm ra lối đi mới, mạnh mẽ thay đổi và học tập không ngừng để 
bảo toàn những thành quả trong 25 năm qua, giữ vững nhịp độ tăng trưởng 
từ 5-8%/năm trong 5 năm tới.

PHÁT TRIỂN THẬN TRỌNG TRONG 
KHỦNG HOẢNG

Năm 2019 đã chứng kiến những 
diễn biến phức tạp của tình hình 
kinh tế chính trị thế giới, chiến tranh 
thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc 
đã dẫn đến tình trạng sụt giảm của 
hoạt động sản xuất và thương mại 
dệt may toàn cầu, giá Sợi sụt giảm, 
đơn hàng May có hiện tượng thiếu 
hụt từ Quý 4. Năm 2019, tổng cầu 
dệt may thế giới giảm 1,5% so mức 
tăng 7,3% của năm 2018.

Trong khi đó, chi phí đầu vào như 
lương tối thiểu, giá điện tiếp tục 
tăng dẫn đến doanh nghiệp gặp 
khó khăn về hiệu quả, nhất là trong 
bối cảnh chịu ảnh hưởng tiêu cực từ 
thị trường thế giới.

Với tình hình đặc biệt khó khăn như 
trên, ngành Dệt May Việt Nam đã nỗ 
lực để đạt KNXK ở mức 39 tỷ USD, 
tăng trưởng 7,8% so với năm 2018, 
tiếp tục giữ vững ở vị trí 3 nước dẫn 
đầu về xuất khẩu dệt may trên thế 

giới. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này 
phần lớn đến từ các doanh nghiệp mới 
đầu tư đi vào hoạt động, nhất là đầu tư 
quy mô lớn của DN FDI, làm tăng năng 
lực sản xuất ngành. Trong khi đó, các 
doanh nghiệp đang hoạt động như 
Vinatex chỉ tăng trưởng trên 2%.

Dù vậy, kết quả trên thực sự đáng ghi 
nhận, và có được là nhờ sự quan tâm, 
định hướng chỉ đạo của Chính phủ, sự 
đoàn kết gắn bó của người lao động 
ngành Dệt May Việt Nam, trong đó có 
đóng góp của Vinatex thông qua việc 
tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp lại đơn vị 
theo hướng quản trị chặt chẽ, tinh gọn 
bộ máy, đầu tư chiều sâu và phát triển 
bền vững.

Triển vọng nền kinh tế toàn cầu 2020 
và các năm tiếp theo được nhận định 
vẫn trong tình trạng bấp bênh, khi 
cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung 
chưa có hồi kết, bầu cử Tổng thống Mỹ 
nhiệm kỳ mới sắp diễn ra, Anh chính 
thức rời liên minh EU, đặc biệt dịch 
bệnh Covid-19 đã và đang lan rộng tại 
các quốc gia, lãnh thổ trên thế giới… 

sẽ tác động nhiều đến tình hình kinh 
tế chung cũng như thị trường dệt 
may toàn cầu. Các dự báo kinh tế 
thế giới liên tục thay đổi theo diễn 
biến của dịch bệnh Covid-19, nhưng 
đều thể hiện bức tranh tiêu cực với 
tăng trưởng âm của các nền kinh tế 
chủ chốt thế giới như Mỹ, EU. Trung 
Quốc cũng sẽ có mức tăng trưởng 
thấp nhất 40 năm qua, và lần đầu 
tiên Q1/2020 đã tăng trưởng âm kể 
từ năm 1992.

Dự kiến phải sau 2022, thị trường dệt 
may toàn cầu mới quay lại được mức 
năm 2019. Do vậy giải pháp để giữ 
vững hệ thống, sáng tạo vượt qua 
khó khăn sẽ là các chủ đề chính trong 
kế hoạch 5 năm tới. 

NHẬN DIỆN HOÀN CẢNH MỚI

• Thế giới trở nên bất định hơn với xu 
thế toàn cầu hoá đan xen với bảo hộ 
trong nước. Nhiều quan điểm về chuỗi 
cung ứng và mô hình kinh doanh có 
những thay đổi mang tính bước ngoặt 
so với những quan điểm trước đây. 

Công nhân TCT CP Dệt May Hòa Thọ

Tập thể Lãnh đạo và cán bộ nhân viên Văn phòng 1 Tập đoàn Dệt May Việt Nam
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Hiện tượng dựng lại các hàng rào thuế 
quan, giảm đi các cam kết đa phương, 
quay lại với các cam kết song phương, 
tiếp tục xây dựng các rào cản phi 
thuế quan, nhất là các rào cản về môi 
trường, sẽ là xu thế thường thấy của 
thời gian tới.

• Cục diện kinh tế chính trị giữa các 
nước lớn phức tạp hơn, gia tăng các 
xung đột về địa chính trị, địa kinh tế 
giữa các nước lớn mà trung tâm là 
quan hệ Mỹ - Trung. Cùng với nó là 
ảnh hưởng của EU, Nga, Ấn Độ…rất 
khó dự báo nhưng ảnh hưởng lớn 
đến thương mại toàn cầu.

• Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 
với sức mạnh của tự động hoá, robot 
hoá, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo sẽ 
tạo ra một làn sóng sắp xếp lại chuỗi 
sản xuất toàn cầu. Vẫn bám sát mục 
tiêu là giá thành một đơn vị sản phẩm 
ngày càng thấp đi, nhưng công nghệ 
sẽ làm cho việc lựa chọn khu vực sản 
xuất trở nên phong phú hơn. Lợi thế 
về thời gian cung cấp sản phẩm, dịch 
vụ và khả năng cá thể hoá từng sản 
phẩm theo nhu cầu của khách hàng 
sẽ là ưu tiên trong tiêu chí lựa chọn 
nhà cung ứng. Mô hình chuỗi cung 
ứng toàn cầu sẽ thay đổi mạnh do 
ứng dụng công nghệ và cả các xung 
đột thương mại gây nên. 

• Với những biến động bất ngờ về 

thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, 
khả năng tái bố trí tỷ lệ cung ứng từ 
các quốc gia sẽ được xem xét. Việc 
giảm phụ thuộc vào nguồn cung 
ứng của một trung tâm sản xuất quá 
lớn có giá thành thấp nhưng rủi ro 
cao nếu xảy ra các yếu tố bất định, 
sẽ tạo cơ hội cho các quốc gia đi sau 
như Việt Nam có được một vị trí mới 
trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

• Với Việt Nam, việc Hiệp định EVFTA 
có hiệu lực sẽ là động lực trong dài 
hạn (sau 5-7 năm thuế quan sẽ giảm 
hết về 0) cho sự tăng trưởng căn cơ 
của ngành Dệt May, trong đó có yếu 
tố đầu tư cho sản xuất nguyên liệu.

• Thiếu hụt lao động theo mô hình 
sản xuất hiện nay sẽ là áp lực lớn lên 
các doanh nghiệp trong duy trì và mở 
rộng sản xuất. Tới hạn của mô hình 
sản xuất kinh doanh ngành Dệt May 
hiện nay đã xuất hiện và sẽ báo hiệu 
một giai đoạn không tăng trưởng 
hoặc thoái trào của ngành Dệt May 

Việt Nam, trước hết là về hiệu quả 
nếu không có sự thay đổi mang tính 
đột phá.

• Sản xuất xanh, sử dụng tiết kiệm tài 
nguyên không tái tạo, nâng cao tỷ lệ sử 
dụng các nguyên, nhiên liệu sạch, tái 
chế được sẽ trở thành các tiêu chuẩn 
mới của thành viên chuỗi cung ứng.

GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CHO GIAI 
ĐOẠN 2020-2025

SÁNG TẠO (INNOVATION): 

Với các đặc điểm tình hình mới, liên 
tục thay đổi và chưa ai dự báo được, 
giải pháp trọng tâm xuyên suốt bắt 
buộc phải xoay quanh mô hình SÁNG 
TẠO. Yêu cầu sáng tạo, đổi mới toàn 
diện trong hoạt động được đặt ra hết 
sức cấp bách, bao gồm nhưng không 
hạn chế trong các lĩnh vực sau:

Sáng tạo trong mô hình quản lý: Tập 
trung chuyển đổi số cho mô hình 

quản trị. Hình thành hệ thống quản 
trị số, đơn giản, với các chỉ tiêu hữu 
hiệu. Đo lường kịp thời hàng ngày 
quá trình sản xuất và kinh doanh. Tạo 
dữ liệu quản trị toàn Tập đoàn để đối 
chiếu, so sánh, áp dụng giải pháp 
tốt nhất cho vận hành. Không có hạ 
tầng quản trị chung sẽ rất khó có thể 
triển khai hiệu quả, chi phí thấp các 
chương trình sản xuất theo chuỗi 
cung ứng. Tuy nhiên đây lại là thách 
thức trong đầu tư ban đầu cho hệ 
thống do chưa thể có hiệu quả trong 
ngắn hạn. Đồng thời, sáng tạo trong 
quản trị cũng tạo môi trường làm việc 
mới, tạo động lực tốt hơn cho nhân 
lực của Tập đoàn.

Sáng tạo trong mô hình kinh doanh: 
Mô hình kinh doanh trong 25 năm 
phát triển của Tập đoàn dựa trên sản 
xuất gia công chiếm tỷ trọng cao của 
ngành May, tập trung ở nhiều đô thị 
lớn đã đi đến tới hạn của nó. Không 
có sáng tạo mới trong mô hình kinh 
doanh, ứng dụng nhanh các thành 

tựu của Cách mạng Công nghiệp 4.0 
thì chỉ với mô hình kinh doanh cũ, 
ngành Dệt May nói chung sẽ thoái 
trào tại Việt Nam.

Sáng tạo trong công nghệ và sản 
phẩm: Tạo ra sự khác biệt, để phát 
triển năng lực cạnh tranh mới, tránh 
cạnh tranh khốc liệt với sản phẩm 
hiện hữu.

• PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
(SUSTAINABLE):

Là xu thế chung của thế giới, trong 
đó Dệt May là ngành trọng điểm về 
tiêu thụ nước trong trồng bông và 
nhuộm hoàn tất là tác nhân tiềm ẩn có 
thể gây ô nhiễm nước và khí thải. Các 
tiêu chuẩn mới về tiết kiệm nguồn tài 
nguyên, sử dụng năng lượng tái tạo, 
sản phẩm có tính tái chế, sản xuất xanh 
sẽ càng trở nên phổ biến trong chuỗi 
cung ứng toàn cầu. Cùng với đó là quy 
định pháp luật cũng sẽ chặt chẽ hơn, 
đặt các doanh nghiệp trước yêu cầu 

phải có chiến lược phát triển bền vững 
và trở thành điều kiện cần của doanh 
nghiệp sản xuất dệt may. Hoạch định 
chiến lược phát triển bền vững để đảm 
bảo duy trì sản xuất liên tục, hướng tới 
các mục tiêu định lượng là yêu cầu bắt 
buộc với các doanh nghiệp. Một tầm 
nhìn mới cần xác lập với các dự báo dài 
hạn, thoát ly các chỉ tiêu tài chính thông 
dụng, xác lập các mục tiêu phi tài chính 
để trong dài hạn đem lại kết quả tài 
chính bền vững là thách thức rất lớn 
với mô hình và bộ máy quản trị hiện 
nay. Nhất là trong tư duy của chủ sở 
hữu, chấp nhận một bộ chỉ tiêu phát 
triển bền vững chưa thấy được ngay 
các lợi ích tài chính ngắn hạn, thậm 
chí còn gia tăng chi phí là điều không 
dễ dàng, đòi hỏi những người đại diện 
phải hoạch định được chi tiết lợi ích 
của chi phí cơ hội đó, tỷ suất thu hồi 
vốn đầu tư cho phát triển bền vững.

Triển khai các mục tiêu chiến lược, 
bao gồm cả mục tiêu phi tài chính là 
nhiệm vụ của Công ty mẹ Tập đoàn. 
Công ty mẹ phải hành động như là 
một tổ chức chuyên nghiệp nhất, 
lành nghề nhất trong ngành Dệt May.

• MUA, BÁN, TÁI CẤU TRÚC DN 
(ACQUISITION, DIVESTMENT,
RESTRUCTURE): 

Với đặc thù được thành lập trên cơ sở rất 
nhiều doanh nghiệp có sẵn ở cả Trung 

Công nhân TCT CP Dệt May Hòa Thọ Công nhân CTCP Quốc tế Phong Phú

Công nhân TCT May 10
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ương và địa phương, với nhiều 
quy mô, công nghệ, sản phẩm, thị 
trường khác nhau, trong 25 năm 
qua, Tập đoàn đã trải qua nhiều đợt 
cấu trúc lại doanh nghiệp, thoái vốn, 
sáp nhập, về cơ bản đã tập trung 
vào ngành nghề kinh doanh chính 
là sản xuất Dệt May. Tuy nhiên, quá 
trình này mới chỉ dừng lại ở việc rà 
soát đơn giản, trên cơ sở rút khỏi 
kinh doanh ngoài ngành và doanh 
nghiệp hiệu quả thấp. Trong giai 
đoạn mới, quá trình tái cấu trúc hệ 
thống doanh nghiệp của Tập đoàn 
cần đặt trên cơ sở chiến lược phát 
triển, bao gồm không chỉ thoái vốn, 
mà còn cả mua thêm vốn, mua 
thêm doanh nghiệp, đầu tư doanh 
nghiệp mới vào những khâu còn 
thiếu trong chiến lược phát triển. 
Danh mục tái cấu trúc sẽ phải xác 
định từ chiến lược Tập đoàn để xác 
định các đơn vị cần thoái, các lĩnh 
vực cần mua vốn, mua thêm doanh 
nghiệp, hoặc đầu tư hình thành 
doanh nghiệp mới.

Đầu tư trong giai đoạn mới bao hàm 
cả đầu tư cho hoạt động nghiên cứu 
phát triển sẽ là đột phá trong tạo sự 
khác biệt của Tập đoàn và là sự điều 
chỉnh chiến lược từ phát triển chiều 
rộng, lấy ngành May làm trung tâm, 
sang lấy công nghệ làm trung tâm. 
Chuyển từ sở hữu vốn thông thường 
sang Tập đoàn sở hữu công nghệ sản 
xuất, công nghệ quản lý, thị trường 
và nhân lực ưu việt nhất trong ngành 
Dệt May.

Giai đoạn mới 2020-2025 thực sự 
là một giai đoạn bản lề trong xác 
định và điều chỉnh chiến lược của 
Tập đoàn. Các áp lực từ bên ngoài 
không còn chỉ là cạnh tranh về giá 
là chủ yếu như 10 năm trước, mà sẽ 
cạnh tranh bằng công nghệ, dẫn tới 
người không theo kịp sẽ bị bỏ lại, 
như những công nhân dệt thủ công 
trước áp lực của máy dệt hơi nước 
của cuộc Cách mạng Công nghiệp 
lần thứ 1 thế kỷ 18. Nguy cơ bị bỏ rơi 
vì công nghệ và cả sự sắp xếp phân 
bố chuỗi cung ứng toàn cầu với các 
chuẩn mực mới cho cộng đồng đòi 
hỏi tư duy chiến lược thận trọng, 
tính toán bước đi kỹ lưỡng, nhưng lại 

phải nhanh vì tốc độ của thay đổi là 
rất lớn. Chưa bao giờ vòng đời của 
doanh nghiệp lại có thể ngắn như 
điều kiện hiện nay, cũng như chưa 
rõ hình hài tác động của Cách mạng 
công nghiệp 4.0 mà đã đâu đó thấy 
các tín hiệu và khái niệm của một 
Cuộc cách mạng 5.0. 

MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN 
TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

VỀ SỞ HỮU:

Hoàn thành việc đa dạng hóa sở hữu, 
giảm sở hữu nhà nước tại Tập đoàn 
theo định hướng của Chính phủ. Thu 
hút các cổ đông có năng lực trong 
chuỗi cung ứng dệt may, có năng 
lực quản trị trong môi trường số ở 
cả trong và ngoài nước tham gia vào 
Tập đoàn.

VỀ QUẢN TRỊ:

Quản trị các tài sản vô hình, nhất là 
thị trường, công nghệ, thương hiệu 
và nguồn cán bộ chủ chốt là đặc 
trưng mới của quản trị Tập đoàn. 

Hình thành môi trường quản lý số 
trong Tập đoàn, đáp ứng yêu cầu ra 
quyết định nhanh, hiệu quả, trước 
mắt là cho các chuỗi cung ứng Tập 
đoàn. Số hóa hệ thống quản lý người 
đại diện, quản lý khoản đầu tư, quản 
trị rủi ro chủ động. Tiếp tục khai thác 
thông qua quản trị tốt người đại diện 
tại các công ty cổ phần có hiệu quả 
cao như Việt Tiến, Hưng Yên, Phong 
Phú, Hòa Thọ, Việt Thắng. Định vị, xây 
dựng thương hiệu một số sản phẩm 
nổi bật của Tập đoàn, tập trung vào 
nhóm sản phẩm Eco-green; sản 
phẩm phục vụ y tế.

Xây dựng môi trường làm việc ứng 
dụng CNTT, điện toán đám mây, 
AI… để quản lý dữ liệu tập trung, xây 
dựng kho dữ liệu lớn toàn Tập đoàn; 
phát triển làm việc cộng tác không 
giới hạn về thời gian và không gian 
trong Văn phòng Tập đoàn cũng như 
giữa Tập đoàn và các đơn vị thành 
viên; tiến tới một môi trường làm 
việc linh hoạt, hiện đại, hiệu quả tiệm 
cận các nước phát triển trên thế giới. 

VỀ TÁI CẤU TRÚC:

Tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp 
có vốn của Tập đoàn theo hướng 
tinh gọn, có năng lực cạnh tranh, 
có năng lực kết nối chuỗi trong lĩnh 
vực dệt may. Thoái, sáp nhập, giải thể 
các doanh nghiệp ngoài lĩnh vực Tập 
đoàn có thế mạnh. Hình thành hệ 
thống kinh doanh từ Công ty mẹ Tập 
đoàn cho 3 chuỗi sản phẩm chính, 
bao gồm:

• Sợi - Dệt kim - May

• Sợi - Dệt khaki/denim - May

• Sợi - Dệt khăn - May

Củng cố và mở rộng sự tham gia 
của các công ty Sợi thuộc Tập đoàn 
vào chuỗi sản xuất Dệt của thế giới, 
trước mắt là tham gia vào chuỗi sản 
xuất Dệt kim Hàn Quốc, Thái Lan, 
Indonesia.

VỀ ĐẦU TƯ:

Đánh giá hệ thống máy móc thiết 
bị, công nghệ toàn Tập đoàn theo 
nhóm ngành, làm cơ sở xây dựng 
kế hoạch đầu tư chiều sâu, tự động 
hóa một các hợp lý và phát triển sản 
phẩm sử dụng công nghệ mới. Đầu 
tư bổ sung theo hướng hiện đại, 
tự động hóa, sản xuất xanh cho hệ 
thống sản xuất. Đầu tư cho nghiên 
cứu và phát triển trong lĩnh vực 
thiết kế thời trang, công nghệ Sợi 
là khâu đang có lợi thế có thể phát 
triển nhanh.

VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC:

Thu hút và khai thác hiệu quả gần 
6.000 kỹ sư ra trường của đại học 
Dệt May giai đoạn 2020-2025. Đào 
tạo nguồn nhân lực tiếp cận thành 
quả của Cách mạng công nghiệp 
4.0, ứng dụng trong sản xuất kinh 
doanh một cách linh hoạt và hiệu 
quả. Hoàn thiện và đề xuất phương 
án trả lương, thu hút nhân tài. Chính 
sách cổ phần cho cán bộ công chức 
tại doanh nghiệp. Tạo môi trường 
cạnh tranh về nhân lực.

Công nhân CTCP Dệt May Huế
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Với hơn 20 năm công tác trong ngành Dệt May, 
bằng những kinh nghiệm thực tế được tích lũy 
trong quá trình tự rèn luyện để phát triển sự 
nghiệp ở nhiều vị trí chủ chốt, ông Lê Tiến 
Trường - Tổng Giám đốc Vinatex đã có những 
chia sẻ quý báu với cán bộ nhân viên của mình 
về cách suy nghĩ, hành động để đạt được các 
mục tiêu đề ra. Tạp chí Dệt May & Thời trang 
Việt Nam xin gửi tới độc giả nội dung của buổi 
nói chuyện:

TƯ DUY VÀ HÀNH ĐỘNG
ĐỂ ĐẠT MỤC TIÊU

Nguồn ảnh: roliedema.com

Bài: Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG
Tổng Giám đốc Vinatex

THỰC TRẠNG

Hiện tại, 90% cán bộ trẻ tại Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam được đào tạo cơ 
bản, đều có thâm niên trên 3 năm, 
sau một quá trình dài công tác và 
làm việc, nếu không tự đặt ra cho 
mình mục tiêu để rèn luyện, phấn 
đấu sẽ nảy sinh tâm lý nhàm chán, 
thiếu mục đích, không biết mình 
phấn đấu vì điều gì trong cả quá 
trình công tác.

TƯ DUY NHƯ LÃNH ĐẠO 

Chúng ta đừng bao giờ giới hạn mình 
bằng việc chỉ thực hiện nhiệm vụ 
theo mô tả công việc, đừng bao giờ 
ngừng học tập, hãy làm thêm các 
công việc không thuộc nhiệm vụ 
phân công, tìm cách sắp xếp thời gian 
hợp lý để trau dồi, rèn luyện bản thân.

Giáo dục ngày nay không còn dạy 
kiến thức tổng quát mà hướng đến 
4 kỹ năng cơ bản (4C) con người cần 
có, đó là: Critical thinking (Tư duy 
phê phán); Collaboration (Hợp tác); 
Communication (Giao tiếp - thông 
đạt); Creativity (Sáng tạo). Mỗi người 
đi làm đều cần nhìn lại xem bản thân 
đang thiếu, chưa hoàn thiện những 
gì khi đối chiếu với 4 kỹ năng trên. 

Ngoài ra, có 6 vấn đề chúng ta cũng 
luôn phải tự đánh giá đó là: 1. Chúng 
ta đang có điều gì? Và nó mang lại 
lợi ích như thế nào cho công việc, cho 
tổ chức, cho đồng ngiệp, cho chuyên 

mà thực tế đây là việc của cấp lãnh 
đạo ở bất kỳ vị trí nào có cấp dưới 
như tổ trưởng, trưởng ban, trưởng 
bộ môn... Một điểm đặc biệt nữa đó 
là, quản trị nhân lực là nhiệm vụ cá 
nhân của mỗi người. Chúng ta cần 
quản trị được năng lực nội tại của 
mình để sử dụng một cách tối ưu và 
mang lại hiệu quả cao. 

Phần lớn những người đi làm không 
xác định rằng mình sẽ làm nhân lực, 
nhưng một cá nhân khó phát triển 
thì nguyên nhân chủ yếu vì không 
biết quản trị nguồn lực của chính 
mình. Đáng tiếc nhất, nguồn lực mà 
chúng ta lãng phí lớn nhất là thời 
gian, do đó sau 5 - 10 năm nhìn lại, 
thành quả tích lũy của chúng ta 
không đáng kể. Tình trạng tiến bộ 
tự nhiên, thăng tiến theo thời gian 
cống hiến mạnh hơn câu chuyện 
tự hoạch định để tiến lên hay tìm 
cách chuyển đổi mục tiêu thăng 
tiến thành hành động để đạt mục 
tiêu đề ra. 

môn và bản thân; 2. Xác định điều 
mình muốn là gì? Biết mình cần làm 
gì để thực hiện mong muốn ấy; 3. 
Phân tích giá trị cốt lõi của mình là 
gì? Mỗi người đều có một năng lực cá 
nhân khác nhau, phải xác định được 
giá trị của bản thân sẽ như thế nào; 4. 
Xác định tài năng của mình là gì? 
Đang được tổ chức sử dụng hay đang 
bị lãng phí; 5. Cân bằng cuộc sống 
gia đình và công việc chưa? Đưa ra 
lựa chọn ưu tiên giữa điều cần hơn, 
giữa ước mơ này với ước mơ khác; 
6. Mức độ thỏa mãn với lộ trình và 
tình trạng hiện tại? Tránh cảm giác 
thỏa mãn hoặc không thỏa mãn do 
tác động bên ngoài. 

Đồng thời, theo thống kê của 6.000 
doanh nhiệp lớn thì 6 năng lực mà 
người làm lãnh đạo cho rằng quan 
trọng nhất bao gồm: 1. Sự hợp tác 
giữa phòng ban chức năng; 2. Khơi 
gợi cảm hứng và động viên người 
khác; 3. Lấy được sự đồng thuận/ủng 
hộ ý tưởng từ người khác; 4. Đưa ra 

  GIỚI THIỆU NHÂN VẬT 

Họ tên: Lê Tiến Trường

Năm sinh: 1973

Trình độ: Thạc sỹ  Quản trị nhân sự

Các vị trí đã trải qua: Trợ giảng tại Khoa Kinh tế quản lý trường ĐHBK Hà Nội; Trợ lý Giám đốc Công ty LD 

Coats Phong Phú; Phó Giám đốc Công ty LD Coats Phong Phú; Giám đốc Công ty LD Coats Phong Phú; Kiêm 

nhiệm Giám đốc Nhân sự Công ty LD Coats Phong Phú; Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Phó 

TGĐ thường trực Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Thành tích đạt được: Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Công Thương 2007; Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ - 2008; Chiến sỹ thi đua Bộ Công Thương 2009; Huân chương Lao động hạng III - 2011; Bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ - 2014; Huân chương lao động hạng II - 2015.

Sở thích: Đọc sách, viết thư pháp, sưu tầm tượng.

Điều này cũng giống tỉ lệ suy dinh 
dưỡng và béo phì trên thế giới, 
trong 7,5 tỉ dân số thế giới, có đến 
2,2 tỉ người ở tình trạng béo phì và 
khoảng 800 triệu người bị suy dinh 
dưỡng. Tỉ lệ này tương tự như tình 
trạng thừa mức về kiến thức của con 
người, chúng ta học nhiều, kiến thức 
nhiều nhưng không vận dụng hàng 
ngày, không biết xác định được đâu 
là việc cần phát huy, cần đào sâu để 
phát triển. 

Vậy làm cách thế nào để thoát ra 
khỏi vòng vây đó?

Ở các nước phát triển, có một nội 
dung rất quan trọng mà những 
người làm nhân lực phải thực hiện 
đối với nhân viên đó là xây dựng, 
Career Development (Bản lộ trình 
nghề nghiệp), nhằm theo dõi và 
đánh giá lộ trình làm việc của một 
nhân viên để xác định người đó sẽ 
phấn đấu vào vị trí nào, rèn luyện 
vào vai trò gì thì hợp lý. Và chúng 
ta không nên hiểu nhầm rằng việc 
quản trị nhân lực chỉ là chuyên môn 
của Ban Quản lý nguồn nhân lực, 
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được đường hướng chiến lược; 5. Ra 
quyết định trong điều kiện bất định; 
6. Gây tác động mà không viện đến 
thẩm quyền.

HÀNH ĐỘNG NHƯ LÃNH ĐẠO

Hệ thống của chúng ta phần nào đó 
còn mang tính chất phong kiến khiến 
chúng ta cảm thấy khó làm việc khi 
rời xa quyền lực. Trong đó, quyền lực 
lại được chia ra làm 2 loại: quyền lực 
được cấp phát và quyền lực tự thân. 
Phần nhiều chúng ta mới chỉ dừng lại 

ở quyền lực được cấp phát mà chưa 
xây dựng được sự vị nể, tôn trọng 
lẫn nhau giữa các đồng nghiệp về 
chuyên môn và cách thức thông đạt. 
Để hành động như lãnh đạo thì các 
bạn cần bắt tay vào những việc sau:

a. Tái định nghĩa công việc

Chuyển trọng tâm công việc từ 
“chuyên tâm cải thiện quy trình hoạt 
động” sang “thấu hiểu môi trường 
hoạt động luôn thay đổi của doanh 
nghiệp”. Thành công tạo ra bẫy năng 

lực mà ta dễ rơi vào. Thích thú với công 
việc mình làm tốt nên thường làm việc 
đó nhiều hơn với mong muốn làm tốt 
hơn. Phân bổ nhiều thời gian vào việc 
làm tốt nhất nên ít thời gian để học 
hỏi những điều quan trọng khác. Qua 
thời gian, chi phí cơ hội để học điều 
mới sẽ trở nên quá cao. Vậy chúng ta 
cần phải làm gì? 

Trước tiên, cần bắt đầu 5 việc sau: 
1. Phát triển khả năng nhận biết 
tình hình: Tập khả năng phán đoán, 
đánh giá được thay đổi, nguy cơ để 

dự phòng cho các trường hợp bất 
ngờ xảy ra; 2. Tham gia vào các dự 
án, công việc nằm ngoài lĩnh vực 
của mình: Nhiệt tình tham gia vào 
các công việc không thuộc chức 
năng, nhiệm vụ để học hỏi; 3. Tham 
gia hoạt động ngoài giờ: Đây cũng 
là cơ hội để mở rộng phạm vi kiến 
thức, quan hệ; 4. Chia sẻ “tại sao” 
bạn làm thế: Đưa ra được quan điểm, 
giúp người khác hiểu và tạo sự đồng 
thuận; 5. Tạo ra thời gian trống: Mỗi 
ngày cố gắng sắp xếp để dành ra một 
khoảng thời gian rỗng để học tập, xây 
dựng kiến thức.

Và dành thời gian cho 4 việc: 1. Kết nối 
những người và nhóm khác; 2. Hình 
dung ra các khả năng mới; 3. Gắn kết 
mọi người vào quá trình thay đổi; 4. 
Thực tế hóa sự thay đổi.

b. Mở rộng quan hệ

Mỗi người đều cần xây dựng những 
mối quan hệ xuất sắc của riêng mình. 
Bên cạnh chuyên môn tốt cộng với 
ý thức xây dựng quan hệ sẽ tự sinh 
năng lực kết nối. Khi bạn tạo dựng 
được các mối quan hệ bên ngoài 
tổ chức, đội nhóm của mình thì các 
liên kết gần nhất sẽ bổ trợ đắc lực 
cho vị trí của bạn. Cách duy nhất để 
nhận ra việc thiết lập mối quan hệ là 
hành động, không nên để các quan 
hệ phát triển dưới dạng hình thành 
mạng lưới tự nhiên, sẽ khiến bản 
thân trở nên tự mãn và lười biếng.

Mạng lưới quan hệ mà bạn xây dựng 
cần đủ 3 loại sau: Công việc, cá nhân, 
chiến lược. Trong đó, lợi thế của 
mạng lưới gồm các yếu tố: Độ rộng 
(mối quan hệ phủ sóng đến đâu, 
mạng lưới được mở rộng thông qua 
chuyên gia bên ngoài và ý kiến từ các 
nhóm khác trong tổ chức), độ kết nối 
(sự gắn kết mạnh hay lỏng), độ năng 
động của mạng lưới (có thể tác động 
được dễ hay khó). 

Công thức lợi thế kết nối được áp dụng 
phổ biến như sau: 

A= B + C +D. Trong đó: A (Advantage 
of connection) – Lợi thế kết nối; B 
(Breadth) – Tầm rộng của quan hệ; C 
(Connectivity) – Khả năng kết nối; D 

Nguồn ảnh: ikusa.jp

(Dynamics) – Độ năng động của các 
mối quan hệ.

c. Nhận biết những cạm bẫy ngăn 
cản mở rộng quan hệ

Những người trẻ mới đi làm đều cho 
rằng mạng lưới quan hệ không quan 
trọng, các mối quan hệ nên được 
hình thành tự nhiên. Họ chưa đánh 
giá đúng việc xây dựng mạng lưới 
quan hệ và cho rằng đó là lợi dụng 
người khác, cảm thấy giả dối và chỉ 
đánh giá được lợi ích thu trong dài 
hạn mà bỏ lỡ rất nhiều mối quan hệ 
trong quá khứ có thể trở nên rất quan 
trọng ở hiện tại. 

Những vấn đề mạng lưới kết nối hay 
gặp phải:

- Ngưu tầm ngưu, Mã tầm mã: Các 
mối quan hệ của bạn quá giống bạn, 
không có sự khác biệt mới tạo ra từ 
mối quan hệ.

- Mạng lưới chậm lụt: Mạng lưới của 
quá khứ, không phải của tương lai.

- Không gian phản xạ: Mọi người đều 
trong một công ty, biết lẫn nhau.

- Lỗ chim câu: Các quan hệ của bạn 
đều cho rằng bạn không có khả năng 
làm được các việc khác.

d. Thoải mái hơn với bản thân

Mỗi người đều cảm thấy thử thách 
khi tiến lên vị trí cao hơn, khiến bản 
thân họ cảm thấy giả tạo khi phải 
tiếp xúc với cấp cao hơn, cảm thấy 
khó khi dung hòa với vai trò mới và 
khi trình bày các vấn đề xa lạ. Nhất là 
với những người sống đơn giản, chân 
thực thì lại càng khó khăn khi thay 
đổi bản thể cũ, vị trí cũ, gây ra cảm 
giác không chân thực với chính mình. 
Do đó, nhân dạng – không phải chỉ là 
quá khứ mà còn là những mục tiêu 
muốn hướng đến trong tương lai.

Có 3 cách để giúp bạn thay đổi 
nhận thức về bản thân: 

- Ăn trộm như một nghệ sỹ: Học tập 
từ các nhân vật lớn, chọn ra những 
mảnh ghép cho riêng mình. Hoàn 

thiện phong cách của mình.

- Nhắm đến việc học hỏi: Tạo ra mục 
tiêu học tập chứ không phải mục tiêu 
thể hiện.

- Đừng bám víu lấy câu chuyện của 
mình: Thử nghiệm nhiều phiên bản 
mới, liên tục chỉnh sửa như chỉnh sửa 
lý lịch.

e. Kiểm soát quá trình tiến lên lãnh 
đạo cao hơn

Việc bước lên cấp lãnh đạo cao hơn 
là một quá trình lâu dài trước khi kết 
quả xuất hiện, đây là sự chuyển đổi từ 
những thay đổi nhỏ. Quá trình chuyển 
đổi đó ít khi diễn ra theo đường thẳng, 
những khó khăn, phức tạp thường 
kéo dài và trải qua 5 giai đoạn như sau: 
Sự phản đối - Phép cộng thêm - Sự 
phức tạp - Chỉnh hướng - Tiếp thu.

Khi giải phóng bản thân khỏi các khuôn 
mẫu, “nhận dạng buộc phải tuân theo”, 
đó chính là trọng tâm của chuyển đổi.

f. Hành động ngay

Thông thường, chu kỳ của ổn định là 
7 năm, với những thay đổi nhỏ có thể 
hình thành trong chu kỳ 3 năm. Phần 
nhiều, khi vượt qua 7 năm không có sự 
thay đổi, chúng ta sẽ dễ rơi vào trạng 
thái nhàm chán, thụ động. Giai đoạn 
chuyển đổi quan trọng nhất là ở tuổi 
40. Lời khuyên của tôi đối với các cán bộ 
trẻ đó là: Cần hành động trước khi suy 
nghĩ thay vì suy nghĩ rồi mới hành động. 

Trên vai trò là những người lãnh đạo, 
chúng tôi luôn sẵn sàng tạo điều kiện, 
bồi dưỡng để phát triển cán bộ và rất tự 
hào nếu cán bộ của mình sau một quá 
trình học tập, rèn luyện, định hướng có 
thể luân chuyển đến các đơn vị để đảm 
nhiệm những vị trí trọng trách, hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ được giao phó. 
Cần hành động như lãnh đạo, dám đưa 
ra quyết định, không được chặt đi giới 
hạn của mình, chủ động đưa ra các giải 
pháp tối ưu. Sự phát triển của bản thân 
là do 95% người đó quyết định. 

VẬY NÊN, ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU, 
HÃY RÈN LUYỆN BẢN THÂN, NGHĨ 
VỀ TƯƠNG LAI!
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GÓC NHÌNGÓC NHÌN 

T
hế kỷ 18 trở về trước, khi 
thế giới vẫn chưa trải qua 
làn sóng cách mạng công 
nghiệp nào, con người 
vẫn chưa đủ năng lực dự 

báo được dịch bệnh, chiến tranh, hay 
những thay đổi về chế độ chính trị. 
Tuy nhiên, người ta đã có thể lường 
trước được những thay đổi về thời 
tiết, vẫn có thể làm chủ được nghề 
trồng trọt, chăn nuôi nông nghiệp, 
làm ra cái ăn, cái mặc và những vật 
dụng cơ bản khác để đáp ứng những 
nhu cầu tối thiểu của cuộc sống.

Bước sang thế kỷ 19, cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ nhất đã đưa loài 
người đến với trào lưu cơ giới hóa 
ngành dệt may và những động cơ 
chạy bằng hơi nước đầu tiên trên 
thế giới. Ngoài những nghề nghiệp 
vốn có, từ đây thế giới nảy sinh thêm 
nghề công nhân, sản xuất ra các sản 
phẩm công nghiệp.

Thế kỷ 20, thế kỷ của điện khí hóa, 
tự động hóa, của máy tính, thiết bị 
điện tử và internet, một thế giới kết 
nối được tạo nên, đưa con người tới 
gần nhau hơn bao giờ hết. Nhưng 
những nghề nghiệp cơ bản trong 
thế giới của con người khi ấy vẫn là 
nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; 
con người vẫn tự làm chủ được về 
nghề nghiệp, vẫn nắm được những 
kỹ năng làm việc để có thể nuôi sống 
bản thân và gia đình.

Những kỹ năng và kinh nghiệm được 
tích lũy từ đời này qua đời khác là lý 
do khai sinh ra ngành giáo dục, đào 
tạo, sinh ra nhà trường và giáo viên, 
để chia sẻ và truyền bá kiến thức cho 
thế hệ tiếp theo. Tự cổ chí kim, người 
ta vẫn luôn quan niệm, cuộc đời của 
con người chia ra làm 2 giai đoạn rõ 
ràng: đi học và đi làm. Nhà trường sẽ 
là nơi đảm bảo mọi đứa trẻ sau khi 
học xong sẽ có đủ kiến thức để bước 

vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời 
- tự thân lập nghiệp, tự làm việc và 
nuôi sống chính mình. Bởi từ trước 
đến nay, mọi khuôn mẫu đều có sẵn, 
mọi kiến thức đều được chắt lọc, 
gom góp từ thế hệ này qua thế hệ 
khác và vẫn còn vẹn nguyên những 
giá trị cơ bản. Mọi đứa trẻ khi rời ghế 
nhà trường đã được trang bị khoảng 
60-70% so với những đòi hỏi về kiến 
thức và kỹ năng cơ bản của xã hội.

Tuy nhiên, cũng bắt đầu từ thời 
điểm này, khi con người làm quen 
với máy tính và mạng internet, mọi 
khoảng cách địa lý được thu gọn lại 
và xuất hiện những khái niệm về thế 
giới phẳng, về chuỗi cung ứng toàn 
cầu… Thế giới vận hành và thay đổi 
quá nhanh, từ đây phát sinh một vấn 
đề mà loài người chưa từng phải đối 
mặt, đó là những khác biệt giữa đào 
tạo trong nhà trường và yêu cầu của 
xã hội ngày càng lớn. Ngày càng có 

NHỮNG KỸ NĂNG TỐI QUAN TRỌNG
ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 
TRONG KỶ NGUYÊN CÁCH MẠNG 4.0

Bài: MẠC DUNG

Cuối năm 2017, thế giới 
công nghệ đã rúng động 
khi trí tuệ nhân tạo (AI 
- Artificial Intelligence) 
của Google mang tên 
AlphaZero đã có màn 
trình diễn đáng kinh ngạc 
khi chiến thắng áp đảo 
Stockfish - một trí tuệ nhân 
tạo khác, là nhà đương 
kim vô địch thế giới môn 
cờ vua trước khi cuộc tỉ 
thí này diễn ra. Điều khiến 
người ta ngỡ ngàng, đó là 
AlphaZero chỉ được lập 
trình luật chơi, không được 
con người dạy các chiến 
thuật như kẻ tiền nhiệm 
của nó. Và chỉ trong vòng 
4 giờ tự học bằng cách tự 
chơi cờ với chính mình và 
liên tục tự nâng cấp, “gã 
tay mơ” AlphaZero đã đánh 
bại những kinh nghiệm 
cờ vua được tích lũy hàng 
trăm năm của nhân loại. 
Cả thế giới khi ấy đã bàng 
hoàng trước viễn cảnh 
những gì AI làm được có 
thể sẽ sớm vượt khỏi tầm 
kiểm soát của con người.
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nhiều người trẻ học hành giỏi giang 
trong nhà trường nhưng lại loay hoay 
giữa cuộc sống, không thể làm được 
việc, không thể đáp ứng những yêu 
cầu về kiến thức và kỹ năng mà xã hội 
hiện đại đòi hỏi. Bản chất của những 
khác biệt này là do tốc độ thay đổi 
quá nhanh của xã hội và công nghệ, 
mà sách vở và giáo án của hệ thống 
giáo dục không thể cập nhật kịp. 

Sang thế kỷ 21, thuật ngữ mới mẻ 
“công nghệ 4.0” nhanh chóng trở 
thành từ khóa được tìm kiếm trên 
khắp toàn cầu. Từ đây người ta biết 
đến những khái niệm lạ lẫm như 
Internet vạn vật (IoT), thực tế ảo (VR), 
tương tác thực tại ảo (AR), mạng xã 
hội, điện toán đám mây, phân tích 
dữ liệu lớn (SMAC)… và đặc biệt là 
trí tuệ nhân tạo (AI). Bản chất của AI 
là những thuật toán được nạp vào 
máy móc bởi những chuyên gia lành 
nghề nhất, giỏi giang nhất trong từng 
lĩnh vực cụ thể. Khi những dữ liệu 
được nạp vào đủ lớn và phong phú, 
tích hợp được mọi kinh nghiệm của 
những người giỏi nhất, AI có thể giúp 
đưa ra những cách xử lý nhanh và 
chính xác mà ko cần đến sự tham gia 
trực tiếp của con người.

Trong các cuộc cách mạng khoa học 
công nghệ trước đây, máy móc đã 
thay thế con người trong các công 
việc tay chân, nhưng khả năng nhận 
thức và xử lý vấn đề vẫn là độc quyền 
riêng biệt của loài người. Thế nhưng 

ngày nay, nhờ công nghệ AI, sự xuất 
hiện của những robot mang trí tuệ 
nhân tạo đã sản sinh ra một lực lượng 
siêu việt, với sức mạnh thể chất vượt 
trội, trí thông minh cùng khả năng 
ghi nhớ và học hỏi vô biên, trong khi 
loài người bị giới hạn bởi quá nhiều 
yếu tố như tuổi tác, giới tính, cấp bậc 
giáo dục… Điều này dẫn đến nguy 
cơ trong cuộc đua nghề nghiệp thời 
hiện đại, bên cạnh lao động AI toàn 
năng, lao động người có thể trở nên 
kém cỏi và buộc phải từ bỏ những 
công việc trước nay vốn là dành cho 
con người.

Chẳng mấy chốc, mọi công ăn việc 
làm hiện đang tồn tại ngay trong thời 
điểm này sẽ biến mất trong tương lai. 
Những người thu ngân trong siêu thị 
sẽ dần được thay thế bằng những con 
robot hoặc giải pháp phần mềm tính 
tiền tự động không bao giờ nhầm lẫn 
hay cáu gắt với khách hàng. Những 
người lái xe taxi sẽ thất nghiệp khi 
toàn bộ ô tô đều được trang bị chế độ 
lái tự động, đảm bảo độ an toàn cao 
hơn khi không còn cảnh say rượu bia, 
vượt đèn đỏ hay phóng nhanh vượt 
ẩu… Những khái niệm về nghề cha 
truyền con nối, những gia đình mấy 
đời làm cùng một nghề sẽ trở nên xa 
lạ. Trí tuệ nhân tạo sẽ triệt tiêu nhu 
cầu về lao động người trong những 
lĩnh vực mà nó có thể làm tốt hơn 
hẳn. Khi đó, con người có thể có tuổi 
đời dài hơn, nhưng tuổi nghề sẽ ngắn 
hơn, định hướng nghề nghiệp không 
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rõ ràng và có thể phải liên tục học và 
làm nhiều công việc khác nhau trong 
đời mình, do nhiều nghề nghiệp đã 
bị AI chiếm lĩnh. Những người giỏi 
nhất, những lực lượng tinh hoa nhất 
sẽ được chọn để nâng cấp các thuật 
toán cho AI, nhưng đây cũng chỉ là 
số ít. Sẽ có rất nhiều người không 
đủ giỏi để trở thành người làm thuật 
toán, dẫn đến nguy cơ mất việc làm.

Vậy, bài toán đặt ra cho thế kỷ 21 
chính là: nhà trường cần dạy những 
gì, và con người cần học những gì, 
khi robot có thể làm thay mọi công 
việc tay chân và AI có thể thay thế 
cho bộ não của con người?

Vấn đề cốt yếu ở đây không phải 
là tạo ra những việc làm mới, mà là 
trang bị cho con người những thế 
mạnh mà loài người có thể làm tốt 
hơn các thuật toán. Thay vì cạnh tra-
nh với AI trong những công việc với 
ưu thế rõ mười mươi thuộc về kẻ có 
bộ não siêu việt vượt xa trình độ của 
con người, chúng ta cần tự thay đổi 
mình, chuẩn bị cho mình những kỹ 
năng mà AI không thể thay thế được. 
Những kỹ năng quan trọng nhất của 
thế kỷ 21 được công nhận rộng rãi 
gồm: (1) Kỹ năng tư duy phản biện 
(Critical thinking), (2) Kỹ năng sáng 
tạo (Creativity), (3) Kỹ năng giao tiếp 
– thông đạt (Communication), (4) Kỹ 
năng cộng tác (Collaboration), hay 
còn được biết đến với tên gọi “Bộ kỹ 
năng 4C”.

Sự thay đổi về tư duy đang nhen 
nhóm trên phạm vi toàn cầu, do đó 
những kỹ năng này cũng dần xuất 
hiện nhiều hơn trong những báo cáo 
về cải cách giáo dục, những tuyên bố 
về sứ mệnh và mục tiêu giảng dạy 
của nhiều nhà trường trên toàn thế 
giới. Khi mà các thông tin ở thế kỷ 
21 không còn hiếm hoi và được bảo 
mật như thời đại cũ, con người có thể 
tiếp cận với vô vàn nguồn thông tin 
trên báo chí, các phương tiện truyền 
thông đại chúng, hoặc mọi ngóc 
ngách trên mạng xã hội… thì trường 
học của thế kỷ 21 cũng không cần 
phải nhồi nhét thông tin và kiến thức 
cho học sinh. Thay vào đó, cần dạy 
học sinh kỹ năng tư duy phản biện 
để có cái nhìn đa chiều, khái quát về 

một vấn đề và biết cách chọn lọc, xử 
lý những thông tin chúng được tiếp 
cận hàng ngày. Những công việc 
trong thế kỷ 21 sẽ không cần những 
cá nhân nhiều bằng cấp hay có bảng 
điểm ấn tượng, mà sẽ cần những 
nhóm người với khả năng phân tích 
thấu đáo và kỹ năng làm việc nhóm 
hiệu quả để phối hợp cùng nhau giải 
quyết vấn đề. Ngay cả trong lĩnh vực 
lập trình những thuật toán phức tạp 
cho AI cũng đòi hỏi sự phối hợp của 
nhiều người giỏi nhất để tạo ra một 
phiên bản trí tuệ nhân tạo hoàn hảo.

Trào lưu tự động hóa đang khiến vô 
số lao động bị mất việc làm, đặc biệt 
với những công việc có tính chất lặp 

đi lặp lại ngày này qua ngày khác. 
Trong khi đó, nhu cầu cho những 
công việc phân tích không trùng lặp, 
những việc đòi hỏi kỹ năng giao tiếp 
và hàm lượng sáng tạo cao lại cho 
thấy sự gia tăng. Ngày nay, kỹ năng 
giao tiếp, hay còn được đánh giá 
bằng chỉ số cảm xúc EQ (Emotional 
Quotient) đang được xem là yếu tố 
quan trọng hơn cả chỉ số thông minh 
IQ (Intelligence Quotient). Khả năng 
sáng tạo vô biên của loài người cũng 
là ưu thế mà robot hay AI không thể 
làm được.

Thực tế cho thấy, phần lớn những 
người thành đạt nhất hiện nay đều 
có nền tảng kỹ năng mềm rất vững 

chắc. Theo một nghiên cứu từ các 
chuyên gia thì 85% thành công của 
một người là nhờ vào các kỹ năng 
mềm, chỉ 15% còn lại đến từ các kỹ 
năng chuyên môn (hard skills). Do đó, 
các nhà tuyển dụng ngày nay đang 
ngày càng tập trung nhiều hơn vào 
các kỹ năng mềm của ứng viên, thay 
vì điểm số và bằng cấp.

Hệ thống giáo dục cũ với những ngôi 
trường coi trọng thành tích, nặng 
về thi cử mà chúng ta từng quen 
thuộc trong một thời gian dài trước 
đây có thể sẽ không giúp được thế 
hệ trẻ bây giờ vững bước tới tương 
lai, khi mà bầu trời phía trước được 
dự đoán sẽ có nhiều bão giông và 

biến động. Tại nhiều nơi trên thế giới, 
giáo viên và những nhà cải cách giáo 
dục đang tìm cách xây dựng những 
thế hệ công dân toàn cầu cho thời 
đại mới, bằng cách giảm bớt các bài 
kiểm tra và các kì thi, thay vào đó là 
trang bị thêm cho trẻ các kỹ năng 
4C, được xem như những kỹ năng 
tối quan trọng trong kỷ nguyên 
công nghệ 4.0. Do đó, những người 
lao động hiện tại cũng cần tự trang 
bị cho mình những kỹ năng này, để 
nếu không thể biến mình thành một 
trong những chuyên gia có thể lập 
trình được thuật toán và nâng cấp AI, 
thì chúng ta có thể trở thành những 
lao động với kỹ năng đặc thù mà AI 
không thể nào thay thế được.

Tốc độ phát triển như vũ bão của 
công nghệ AI đã khiến cho chúng ta 
bàng hoàng, khi chỉ trong vài năm, 
từ giai đoạn thay thế con người ra 
các quyết định vô cùng đơn giản, 
AI hiện giờ đã bắt đầu có khả năng 
đưa ra những phán quyết mang tầm 
chiến lược cao hơn rất nhiều. Một 
công nghệ do con người tạo ra, mô 
phỏng trí tuệ của con người, giờ đây 
đã bắt đầu chứng tỏ sự ưu việt của 
nó trong nhiều lĩnh vực mà trước đây 
con người là bá chủ. 

Công nghệ AI đang là mảnh đất màu 
mỡ cho các nhà nghiên cứu khoa 
học, nhưng cũng có nhiều người 
coi AI là ngọn nguồn nguy cơ gây 
ra tình trạng thất nghiệp hàng loạt 

trong tương lai không xa. Những 
bước tiến trong công nghệ có thể 
sẽ khiến nhiều người bình thường 
trở nên chậm chân trong cuộc đua 
nghề nghiệp nhiều chông gai trong 
thời gian sắp tới, khi xã hội không còn 
bất cứ công việc nào họ có khả năng 
đảm nhận. Con người ở thì tương lai, 
có thể tuổi đời sẽ dài hơn, quãng thời 
gian lao động và làm việc sẽ tăng 
lên, nhưng chắc chắn không thể gắn 
bó với một công việc nào đó cả đời 
như hiện tại. 10 năm có lẽ sẽ là một 
chu kỳ thay đổi nghề nghiệp mới, và 
những người lạc quan vẫn đang nuôi 
hi vọng rằng, khi một việc làm bị AI 
lấy đi, những việc làm khác sẽ được 
sinh ra, giống như những gì đã xảy ra 
trong các cuộc cách mạng khoa học 
trước đó. 

Dù vậy, điều quan trọng nhất con 
người cần chuẩn bị cho mình, chính 
là khả năng tự điều chỉnh và thích ứng 
với mọi sự thay đổi. Bên cạnh đó, năng 
lực sáng tạo để vượt qua các điểm 
giới hạn, phá bỏ các hạn chế sẽ phải 
trở thành kỹ năng cốt lõi, và kỹ năng 
giao tiếp – thông đạt sẽ là công cụ 
cơ bản trong quá trình lao động, khi 
các công việc yêu cầu nhiều hơn đến 
khả năng làm việc nhóm – teamwork. 
Thay vì ngồi yên một chỗ oán trách sự 
vô dụng của bản thân, mỗi con người 
đều cần chuẩn bị cho mình những 
ưu thế riêng biệt đó, để có thể tồn tại 
trong kỷ nguyên 4.0, giữa những cỗ 
máy AI mang trí tuệ siêu đẳng.Nguồn ảnh: tecotec.com.vn

Nguồn ảnh: vnreview.vn
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CHÍNH ĐÔI CHÂN 
CỦA MÌNH

S
ự lây lan quá nhanh đã gây 
ảnh hưởng lớn đến công tác 
quản lý nhà nước đối với các 
ngành công nghiệp, trong 
đó không thể không kể tới 

ngành Dệt May. Tạp chí Dệt May và 
Thời trang Việt Nam đã có buổi trao 
đổi với ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch 
Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) về 
những thách thức và giải pháp cho 
ngành DMVN. 

Thưa ông, xin ông hãy chia sẻ về 
những khó khăn hiện nay của 
ngành Dệt May Việt Nam.  

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 
nên hầu hết nhà máy trên toàn thế 
giới phải áp dụng lệnh giãn cách xã 
hội, thậm chí một số lượng lớn nhà 
máy phải đóng cửa. Tại Việt Nam, 

hàng loạt nhà máy cũng phải chịu 
sự kiểm soát chặt chẽ, gây ra áp lực 
lớn cho cộng đồng các nhà quản lý 
doanh nghiệp ngành DMVN. 

Trong thời điểm hiện tại, chúng 
ta đang không còn nhiều các đơn 
hàng truyền thống nữa, ảnh hưởng 
lớn đến các doanh nghiệp DMVN. 
Thêm vào đó, khi lệnh giãn cách xã 
hội được các Chính phủ áp dụng thì 
tất yếu dẫn đến sự giãn cách giữa các 
doanh nghiệp toàn cầu, và gián tiếp 
khiến phần cung của chuỗi cung ứng 
bị thiếu hụt. Bản thân Việt Nam bị ảnh 
hưởng bởi điều này rất trầm trọng khi 
chúng ta nhập khẩu quá lớn. Cụ thể, 
trong 39,02 tỷ USD kim ngạch xuất 
khẩu năm 2019 thì có đến 22,36 tỷ 
USD nhập khẩu, bao gồm sử dụng 
cho cả nhu cầu nội địa (nguồn: Hải 

Quan Việt Nam). Do đó, khi đại dịch 
lan ra toàn cầu đã khiến phần cung 
thiếu hụt càng nguy cấp hơn nữa, 
ảnh hưởng lớn đến tâm lý các nhà 
nhập khẩu và tạo ra nhiều áp lực cho 
các nhà sản xuất của Việt Nam, trong 
đó có điều kiện và phương thức 
thanh toán. Trước đây, cộng đồng 
doanh nghiệp có nhiều lựa chọn về 
phương thức thanh toán như mở LC 
(Letter of Credit), thanh toán trả chậm 
TT (Telegraphic Transfer Remittance) 
sau 30 ngày. Nhưng giờ đây, các yêu 
cầu về trả chậm đã bị kéo dài thành 
60 ngày, 90 ngày và thậm chí là 120 
ngày. Hơn thế nữa, nhiều doanh 
nghiệp không được trả tiền hàng 
hoặc chỉ được thanh toán 30% đến 
70% giá trị nguyên liệu. 

Vào ngày 08/6 vừa qua, Quốc hội 
đã chính thức phê chuẩn Hiệp định 
EVFTA. Theo ông ngành DMVN sẽ 
phải làm những gì để tận dụng 
được lợi ích đến từ Hiệp định này 
nói riêng và các HĐTM đã ký kết 
nói chung? 

Theo tôi, có 3 giải pháp để ngành 
DMVN có thể phát triển được bền 
vững, ổn định và tận dụng lợi ích từ 
các Hiệp định. 

Thứ nhất, đó là Bộ Công Thương và 
Chính phủ phải hoạch định được 3 
vùng trọng điểm chiến lược để 
tập trung đầu tư vào hạ tầng các khu 
công nghiệp (KCN) nhằm kêu gọi 
đầu tư vào nguồn cung thiếu hụt. 
Công tác đầu tư cần phải đạt được 
mục tiêu xanh hóa của ngành DMVN, 
trong đó có các nhà máy xử lý nước 
thải đạt chuẩn, đáp ứng được các yêu 
cầu chặt chẽ và khắt khe của Luật 
Môi trường Việt Nam. 

Thứ hai, đây là một điều kiện cần và 
đủ, đó là thị trường. Và khi chúng 
ta có thị trường rồi, nhưng không 
phải ai cũng hiểu thị trường, không 
phải doanh nghiệp nào cũng đủ khả 
năng để có thể phát triển thị trường 
trong chiến lược. Do đó, Bộ Công 
Thương tiếp tục phải là cơ quan 
quản lý nhà nước định hướng chiến 

lược xây dựng những thương hiệu, 
nhãn hiệu hàng hóa mang thương 
hiệu quốc gia và hỗ trợ để các doanh 
nghiệp đưa những thương hiệu này 
ra thế giới. 

Một khi chúng ta đã có sức hút của 
thị trường, có cơ sở hạ tầng tốt thì 
các nhà đầu tư trong nước cũng như 
nước ngoài sẽ tự đến để phát triển 
vào các nguồn cung thiếu hụt. Một 
điển hình là một loạt các nhà máy 
sợi, nhà máy dệt của Việt Nam đã tự 
đồng hóa từ khâu đầu đến khâu cuối, 
sử dụng rất ít lao động, đạt được các 
tiêu chuẩn mà các nhãn hàng đánh 
giá rất cao, kể cả các nhà máy dệt 
nhuộm, các trung tâm phát triển 
mẫu, các trung tâm thiết kế dành cho 
sản phẩm jeans, … 

Tôi cho rằng, để phát triển và giữ 
được công ăn việc làm ổn định cho 
3 triệu người lao động thì vai trò của 
ngành DMVN vô cùng lớn. Chúng ta 
đang có các HĐTM, 1 thị trường toàn 
cầu rộng mở và được hưởng lợi từ 

Ngành dệt may trên toàn thế giới đang phải chịu 
áp lực cực kỳ lớn trong nửa đầu năm 2020 do 
ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tính đến nay, 
số người bị nhiễm trên toàn cầu đã gần 8 triệu 
với hơn 440.000 người tử vong. Cường quốc Hoa 
Kỳ đứng đầu bảng với gần 2,2 triệu người nhiễm 
bệnh và hơn 110.000 trong số đó tử vong. Điều 
đó cho thấy, các nguyên thủ quốc gia – bao gồm 
cả các cường quốc, đều đã không thể lường 
trước được một đại dịch lớn đến như vậy. 

Ông VŨ ĐỨC GIANG
Chủ tịch Vitas

Bài: NGỌC HÂN (Thực hiện)

Công nhân Nhà máy May Điện Biên
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các dòng thuế giảm, do đó ngành 
DMVN sẽ tiếp tục duy trì tiềm năng 
phát triển đến năm 2040 – và đây sẽ 
là thời điểm kết cấu toàn cầu có sự 
thay đổi và sắp xếp lại.

Như ông vừa chia sẻ, thị trường 
là điều kiện cần và đủ để doanh 
nghiệp xây dựng chiến lược. Vậy 
theo ông trong thời gian tới, 
chúng ta cần quan tâm đến thị 
trường nào? 

Theo tôi, Mỹ vẫn là thị trường chúng 
ta cần tiếp tục quan tâm trong dài 
hạn, bởi trong tổng KNXK của Việt 
Nam năm 2019, xuất khẩu sang Mỹ 
chiếm tỷ trọng gần 50%, mặc dù 
chúng ta chưa có HĐTM với quốc gia 
này. Ở đây chúng tôi đưa ra 3 quan 
điểm về giải pháp mà ngành DMVN 
cần hướng tới đối với thị trường Mỹ. 

Thứ nhất, với quy mô dân số lớn, lên 
đến hơn 330 triệu người, đồng thời 

chúng ta có mối quan hệ thương 
mại với Mỹ sau khi gia nhập vào tổ 
chức WTO, nhờ vậy mà Việt Nam 
có được một thị trường rộng mở 
và toàn diện, một mối quan hệ vô 
cùng đặc biệt. 

Thứ hai, cần phải đánh giá một 
cách khách quan các giải pháp 
về thị trường Mỹ, trong đó có mối 
quan hệ giữa kiều bào của chúng ta 
tại Mỹ và các doanh nghiệp của Việt 
Nam. Kiều bào đã có sự nhận biết 
nhất định về sản phẩm dệt may của 
Việt Nam tại Mỹ và chúng tôi đánh 
giá đây là 1 kênh mua sắm cực kỳ 
lớn. Mối quan hệ ấy đã được gắn 
kết và có sự giao thoa về văn hóa 
giữa Mỹ và Việt Nam, mang lại 1 mối 
quan hệ và tạo ra được 1 nền tảng 
cho các nền công nghiệp, nông 
nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày, 
… phát triển. Theo tôi, đây chính là 
lý do khiến các nhãn hàng lớn trên 
thế giới như Nike, Adidas, … và các 

nhãn hàng lớn khác của Mỹ đã và 
đang tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, 
cũng như Việt Nam tiếp tục xuất 
khẩu vào Mỹ 1 khối lượng hàng hóa 
cực kỳ lớn.

Thứ ba, các doanh nghiệp của 
chúng ta cần xác định các phương 
pháp, quan điểm và cách làm cũ 
như trước đây là chỉ làm gia công 
cho 1 số nhãn hàng của Mỹ cần 
phải dừng lại, thay vào đó chúng ta 
hãy bắt đầu xây dựng hạ tầng cho 
mình – đó là vấn đề về nguyên liệu. 
Chiến lược của chúng tôi đối với thị 
trường Mỹ là phải tiến tới bán hàng 
ODM – OBM. 

Vì những lý do trên, tôi cho rằng Mỹ 
là thị trường quan trọng số 1, là thị 
trường chiến lược của ngành Dệt 
May Việt Nam trong 20 – 30 và thậm 
chí là 40 năm tới. 

Trân trọng cảm ơn Ông! 

Công nhân Nhà máy May Quế Sơn

CHÍNH SÁCH MỚI tháng 6/2020

Cơ quan
 ban hành

Số 
Quyết định Nội dung Ngày có

hiệu lực

Chính phủ
Nghị định 
44/2020

Quy định bốn loại tài sản không được kê biên:

1. Một là tài sản bị cấm lưu thông theo quy định của pháp luật, tài 
sản phục vụ quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng, tài sản do 
ngân sách nhà nước cấp cho cơ quan, tổ chức.

2. Hai là số thuốc phục vụ việc phòng, chữa bệnh cho người lao 
động, lương thực, thực phẩm, dụng cụ và tài sản khác phục vụ 
bữa ăn cho người lao động.

3. Ba là nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế và thiết bị, phương tiện, tài 
sản khác thuộc các cơ sở này, nếu không phải là tài sản để kinh 
doanh.

4. Bốn là trang thiết bị, phương tiện, công cụ bảo đảm an toàn lao 
động, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống ô nhiễm môi trường.

01/06/2020

Chính phủ
Nghị định 
42/2020/
NĐ-CP

Quy định về Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng 
hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và 
vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa.

Theo đó, khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ, không được vận chuyển các loại 
thuốc nổ, khí ga, xăng, dầu và các chất dễ cháy, nổ khác đi qua 
các công trình hầm có chiều dài từ 100 m trở lên. Ngoài ra, người 
(người tham gia giao thông hoặc hành khách) cùng phương tiện 
(đã được cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm) đang thực hiện 
vận chuyển các loại hàng hóa này cũng không được vận chuyển 
đồng thời trên cùng một chuyến phà.

Phương tiện vận tải hàng hóa nguy hiểm phải dán biểu trưng 
hàng hóa nguy hiểm. Nếu trên một phương tiện có nhiều loại 
hàng hóa nguy hiểm khác nhau thì phương tiện phải dán đủ biểu 
trưng của các loại hàng hóa đó. Vị trí dán biểu trưng ở hai bên và 
phía sau của phương tiện.

01/06/2020

Bộ Công 
Thương

Thông tư số 
09/2020/TT-
BCT

Quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với 
hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, 
gửi kho ngoại quan.

Thông tư này nêu rõ, việc nhập khẩu vào hoặc tái xuất các loại 
hàng hóa ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền chỉ được thực hiện 
qua các cửa khẩu quốc tế hoặc cửa khẩu chính (cửa khẩu song 
phương). Quy định trên được áp dụng cho cả hàng hóa nước ngoài 
tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan nếu hàng hóa đó được nhập 
khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền.

30/06/2020
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tác lớn nhất của văn học Việt Nam 
thế kỷ 20. Báo chí không phải chỉ có 
đăng tác phẩm mà còn có dư luận và 
phê bình. Cũng vì thế mà xưa kia, với 
văn học chữ Hán, cộng đồng những 
người sáng tác, những người tiêu 
dùng văn học là một cộng đồng rất 
nhỏ, nhưng khi có văn học chữ quốc 
ngữ rồi thì cộng đồng văn học của 
người Việt lớn hơn nhiều”. 

Số lượng đầu báo ngày trước rất ít, 
cũng ít báo có phóng viên thường 
trú nên thường lấy lại tin của Thông 
tấn xã. Để đưa tin về các sự kiện chính 
trị quan trọng như bầu cử Quốc hội, 
bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp, 
đưa tin thời chiến… phóng viên phải 
tìm đủ cách để gửi về tòa soạn qua 
điện thoại cố định, điện báo, qua 
công văn hỏa tốc hoặc đạp xe, đi bộ 
về tòa soạn đưa tin. Việc “xử lý” thông 
tin đều thực hiện “thủ công”: từ viết 
tay tin, bài ra giấy, đọc - chỉnh sửa… 
Hoàn chỉnh một tin, bài cũng phải 
mất vài tờ giấy bản thảo. 

Mặt khác, một trong những khó 
khăn của báo chí thời kỳ này là nạn 

kênh nữa để tiếp cận độc giả (trước 
đây chỉ qua sách). Các tác phẩm văn 
học nhỏ, lẻ hoặc các tác phẩm lớn 
thường được chia thành nhiều kỳ, 
đăng lần lượt qua nhiều số trên các 
báo để đến với độc giả. Có một điều 
đặc biệt, những người làm báo ở Việt 
Nam trước Cách mạng tháng Tám 
năm 1945, hầu như đều là nhà văn. 
Trong mỗi nhà báo dường như đều 
có một nhà văn. Trong nghề báo, ai 
có năng khiếu văn chương thì tìm 
đến những đề tài, thể loại có khả 
năng phát huy hết thế mạnh như 
phóng sự chân dung, tản văn, ghi 
nhanh... Còn lại thì tham gia viết các 
thể loại thông tấn, mạnh về tính thời 
sự, thông tin, tình tiết…

Nhà nghiên cứu văn học Lại Nguyên 
Ân, khi nói về vai trò của báo chí 
đối với nền văn học Việt Nam hiện 
đại, đã kết luận rằng: “Sự phát triển 
của văn học Việt Nam cho đến năm 
1945, chính là văn học hiện đại của 
người Việt. Như thế là báo chí quốc 
ngữ đặt dấu ấn cho mặt bằng trình 
độ hiện đại của văn học người Việt. 
Cũng chính nó cung cấp những kiệt 

MỘT SỐ ĐỔI THAY 
CỦA NGHỀ LÀM BÁO

Báo Cứu Quốc - cơ quan của Mặt trận Liên - Việt Liên khu V in chân dung Hồ Chủ tịch. 
Nguồn ảnh: congluan.vn

Bác Hồ - người khơi nguồn Báo chí Cách mạng Việt Nam. 
Nguồn ảnh: tapchibaohiemxahoi.gov.vn

N
gày 21/6/1925, tại Quảng 
Châu (Trung Quốc), khi 
báo “Thanh niên” do Chủ 
tịch Hồ Chí Minh sáng 
lập ra mắt số đầu tiên, 

thì mới bắt đầu hình thành dòng báo 
chí Cách mạng Việt Nam. 

Đến ngày 2/6/1950, Chính phủ chính 
thức quyết định cho thành lập Hội 
“Những người viết báo Việt Nam” 
(Hội Nhà Báo Việt Nam ngày nay). 

Và đến tháng 7/1950, tổ chức Báo 
chí quốc tế (OIJ) nhóm họp ở Phần 
Lan đã công nhận Hội những người 
viết báo Việt Nam là thành viên 
chính thức.

Qua thời gian, sự phát triển của khoa 
học - công nghệ đã góp phần biến 
đổi báo chí thời xưa thành báo chí 
thời hiện đại, với cách thức hoạt 
động rất khác biệt.

Báo chí thời xưa

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, 
ngay từ khi mới hình thành, báo chí 
Việt Nam đã đi cùng sự ra đời và phát 
triển của văn học chữ quốc ngữ Việt 
Nam, đóng vai trò rất quan trọng đối 
với sự ra đời và tồn tại của văn học 
quốc ngữ. Với việc xuất hiện của báo 
chí, văn học Việt Nam có thêm một 

mù chữ. Ngoại trừ các thành phần trí 
thức và người dân ở thành thị được 
đi học, đa phần dân chúng ở nông 
thôn mù chữ nên người xem báo rất 
ít. Thế nhưng, vì thời ấy, các phương 
tiện nghe – nhìn khác còn ít hơn 
nhiều so với báo chí, do đó báo chí 
thời đó vẫn sống được. Cho đến đầu 
thập niên 1990, những người làm 
báo vẫn chủ yếu viết tin - bài bằng 
“giấy trắng mực đen”. Việc dùng máy 
đánh chữ viết tin - bài, dàn trang báo 
đã được xem là những bước “cải tiến” 
trong nghiệp vụ!

Công cụ tác nghiệp của phóng viên 
ngày đó cũng rất đơn sơ. Đối với các 
phóng viên thời xưa, chiếc máy ảnh 
chụp phim là một tài sản lớn, không 
phải ai cũng có cơ may được sở hữu 
và chiếc đài bán dẫn là vật dụng 
không thể thiếu để phóng viên ngày 
xưa cập nhật tin tức cả ngày lẫn đêm.
 
Cho đến báo chí hiện đại

Trong mấy năm gần đây, nổi lên một 
loạt các xu hướng mới của báo chí 
hiện đại, có thể tạm liệt kê như sau:

Bài: QUẾ NGA(Tổng hợp)
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• Multi-media, Multi-platform (Đa nền 
tảng)
•  Mobile Media, Mobile Journalism 
(Báo chí di động)
• Social Media, Social Journalism (Báo 
chí xã hội)
•  Data Journalism (Báo chí dữ liệu)
• Innovative Journalism (Báo chí sáng 
tạo)
• Global collaborative journalism (Hợp 
tác toàn cầu)
• Digital mega-stories (Siêu tác phẩm 
báo chí)
•  “Wearables” (Các thiết bị đeo trên 
người)
•  Artificial   Intelligence   ( Trí tuệ nhân 
tạo)

Báo chí hiện đại là phải hướng đến 
đa nền tảng, nghĩa là ngoài báo in, 
truyền hình hay website thì các tòa 
soạn phải đồng thời có các phiên 
bản cho máy tính bảng, điện thoại 
di động theo thiết kế chuyển đổi linh 
hoạt (responsive design). Thậm chí 
các ứng dụng cho mobile cũng biến 
chuyển liên tục để dần tập trung khai 
thác các thị trường ngách nhằm tạo 
ra lợi nhuận.

Sự thuận tiện cũng là ưu điểm lớn của 
báo chí hiện đại. Độc giả có thể “đánh 
dấu” một bài viết và xem lại khi có thời 

gian, hoặc truy cập mã QR để theo dõi 
các sản phẩm đa phương tiện như đồ 
họa hoặc video. Còn khi họ đang theo 
dõi một bài viết trên máy tính, mà phải 
rời bàn làm việc để di chuyển thì có thể 
truy cập thẳng vào bài viết đó trên máy 
tính bảng hoặc điện thoại di động.

Ngoài ra, nhờ tính năng cá nhân hóa 
và địa phương hóa, hệ thống có thể 
phân tích và “hiểu” nhu cầu người 
dùng để tự lọc nội dung phù hợp với 
từng người chứ không phải giống 
như xưa, báo đăng gì thì đọc nấy. 

Không ít tờ báo trên thế giới có lượng 
bạn đọc qua điện thoại di động vượt 
cả website do cách thức tiếp nhận 
nội dung hay nói cách khác, là hành vi 
sử dụng của người dùng trên mobile 
hoàn toàn khác biệt, vì vậy việc tạo ra 
nội dung dành riêng cho điện thoại di 
động là điều rất cần thiết.

Nền tảng điện thoại di động giờ đây 
còn là công cụ đắc lực để tác nghiệp. 
Báo chí ngày nay đặt nặng tính thời 
sự hơn tính nghệ thuật, tập trung vào 
các vấn đề nóng hổi, cấp bách, có khả 
năng gây tác động mạnh tới xã hội. 
Nếu các nhà báo trước đây dùng bút, 
máy chữ, sau đó chuyển sang máy 
tính thì giờ đây chỉ cần dùng điện 

thoại di động là kết hợp cả máy tính lẫn 
máy ảnh và máy quay phim. Có thể thấy, 
công nghệ đã làm cho nhà báo ngày 
nay năng động hơn trước rất nhiều. Họ 
có thể làm nhiều nhiệm vụ cùng một 
lúc như viết tin, chụp ảnh, quay video, 
biên tập bài trên điện thoại di động, 
sử dụng các ứng dụng truyền thông 
mới (new media) để phát trực tiếp (live 
streaming) lên thẳng website…

Trước kia, công cụ đánh giá uy tín một 
tờ báo chủ yếu dựa trên số lượng báo 
phát hành hoặc dựa trên độ phủ sóng 
của tin tức thông qua tuyên truyền từ 
người này sang người khác. Thế nhưng 
giờ đây, các công cụ để đánh giá số 
lượng độc giả vào xem hay độ hot, tốc 
độ lan truyền của tin tức được thực hiện 
bởi các phương pháp kỹ thuật mới đa 
dạng hơn rất nhiều.

Pageview (số lượt xem) của mỗi tin 
bài một thời từng được coi là thước 
đo hiệu quả tin tức, nhưng hiện nay 
các tòa soạn chú trọng hơn đến chỉ số 
tương tác qua mạng xã hội, bao gồm 
cả số lần “like”, các bình luận hay tần 
suất chia sẻ. Sự tương tác của người 
xem (engagement - thuật ngữ khá 
quan trọng trong việc đánh giá hiệu 
quả của chiến dịch quảng cáo trên 
Facebook) đang trở thành tiêu chí 

đánh giá chất lượng của bài viết. Nó 
là chỉ số quan trọng thứ hai sau chỉ số 
reach (chỉ số đánh giá sự tương tác 
của các bài viết, fanpage hay profile).

Số lượng truy cập từ mạng xã hội 
đang ngày càng trở nên quan trọng 
đối với các báo điện tử, bên cạnh 
lượng truy cập trực tiếp và truy cập 
từ các trang khác (referral), các đơn vị 
báo chí không chỉ nhắm đến độc giả 
mà còn đến bạn bè của họ để tăng 
độ phủ sóng càng rộng càng tốt.

Các tòa soạn hiện đại có một quan 
điểm gọi là “social first”, nghĩa là chia 
sẻ tin nóng trước tiên lên mạng xã hội 
và “social journalism” nghĩa là khuyến 
khích sự tham gia của người dùng 
vào quá trình làm báo từ khi sự việc 
bùng phát cho đến khi có tác phẩm 
báo chí hoàn thiện. Rõ ràng trong thời 
đại thế giới phẳng và kết nối chặt chẽ 
qua mạng xã hội hiện nay, khi bất kỳ 
ai cũng có thể trở thành một nhà báo 
với chiếc máy điện thoại có camera và 
có khả năng lan truyền thông tin.

Rất nhiều tin tức xuất hiện sớm nhất 
trên mạng xã hội là nội dung do 
người dùng khởi tạo (user-generated 
content). Những nguồn tin này đang 
được coi là một phần quan trọng 
trong việc cung cấp các thông tin 
ban đầu, mặc dù theo tiêu chuẩn báo 
chí chuyên nghiệp, những tin này chỉ 
được nhà báo sử dụng mang tính 
tham khảo, và phải tìm cách thẩm 
định thông tin đó có xác thực hay 
không.

Một tác phẩm báo chí hiện đại giờ 
đây không dừng lại ở một bài báo 
gồm mấy trăm, mấy ngàn từ kèm 
theo ảnh minh họa, hoặc một đoạn 
âm thanh, một phóng sự hình ảnh 
mà phải là một tác phẩm có sự kết 
hợp nhiều công nghệ, phầm mềm, 
thiết bị tối tân và độc đáo khiến 
nó trở nên hấp dẫn, thu hút hơn. Ví 
dụ như, trong bối cảnh Cách mạng 
công nghiệp 4.0, báo chí dữ liệu trở 
thành nguồn tin có tính bao quát, 
hấp dẫn đối với độc giả. Cách trình 
bày các tác phẩm báo chí truyền 
thống có “quá nhiều chữ” khó có thể 
thu hút sự chú ý của công chúng 
hiện đại. Trong khoảng thời gian eo 
hẹp, độc giả không muốn dành quá 
nhiều thời gian chỉ để tiếp nhận một 
thông tin, mà muốn tiếp nhận được 
càng nhiều thông tin càng tốt. Điều 
này khiến báo chí phải thay đổi cách 
trình bày bằng việc tiết giảm những 
con chữ, con số và thay bớt chúng 
bằng những hình ảnh phong phú, 
những thông tin hiển thị trực quan. 

Tuy nhiên, nói như vậy không có 
nghĩa là báo chí hiện đại phụ thuộc 
quá nhiều công nghệ, trên cương vị 
là những người phản ánh hiện trạng 
đời sống, văn hóa chính trị, xã hội, 
vai trò của các nhà báo chân chính 
“bằng xương bằng thịt” vẫn là không 
thể thay thế. Việc tận dụng sự phát 
triển vô cùng nhanh chóng của 
công nghệ, với sự trợ giúp của trí tuệ 
nhân tạo, các nhà báo giờ đây có thể 
thực hiện việc đưa tin theo nhiều 
cách đa dạng, hiệu quả và tăng mức 
độ chuẩn xác của nội dung, đồng 
thời nâng cao hiệu suất công việc 
lên một bước tiến dài hơn rất nhiều 
so với trước.

Phóng viên tác nghiệp tại một sự kiện. 
Nguồn ảnh: tapchicongsan.org.vn

Trung tâm báo chí được thiết lập trên diện tích khuôn viên rộng hơn 3 ha của Cung Văn hóa Hữu 
nghị tại số 91 đường Trần Hưng Đạo với đầy đủ trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống mạng, wifi… phục 
vụ phóng viên tác nghiệp cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. 
Nguồn ảnh: laodong.vn
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T
ạp chí Dệt May và Thời 
trang Việt Nam tiền thân là 
Bản tin Kỹ thuật Dệt May, 
sau đó được nâng cấp lên 
thành Tạp chí Dệt May 

thuộc Viện nghiên cứu Kinh tế Kỹ 
thuật Dệt May - viện nghiên cứu hàng 
đầu của ngành Dệt May cả nước, 
được Thủ tướng Chính phủ thành lập 
năm 1969. Với cách thức tổ chức của 
các ngành công nghiệp trong nền 
kinh tế kế hoạch theo mô hình của 
Liên Xô cũ, các viện nghiên cứu sẽ là 
các trung tâm nghiên cứu phát triển 
của ngành, được ngân sách bao cấp, 
do đó các đặc san, tạp chí trong các 
viện là một phần không thể thiếu và là 
kênh cung cấp thông tin khoa học kỹ 
thuật cho các doanh nghiệp. Lúc đó, 
nội dung của Bản tin không bao gồm 
phần quản lý, thị trường, kinh doanh, 
vì đó là các nội dung được ấn định 
theo quy định cứng, sản xuất theo kế 
hoạch. Chính vì lẽ đó, nội dung chính 
yếu chỉ là các phát minh khoa học, các 
kỹ thuật mới, thiết bị mới của ngành 
Dệt May, trích dẫn nguồn các nước xã 
hội chủ nghĩa lúc đó, mà chủ yếu là tài 
liệu kỹ thuật của Liên Xô cũ, tài liệu về 
thiết bị của CHDC Đức và Tiệp Khắc - 
hai quốc gia được phân công sản xuất 
các thiết bị công nghiệp nhẹ của khối 

của Tạp chí, tồn tại hay giải thể? Tồn tại 
thì cách làm như thế nào, nguồn kinh 
phí ở đâu? 

Với việc thành lập Tổng Công ty Dệt 
May Việt Nam năm 1995, Viện nghiên 
cứu Dệt May cũng được chuyển từ Bộ 
Công Nghiệp về Tổng Công ty.  Ý thức 
được vai trò của hoạt động nghiên 
cứu phát triển, cũng như những khó 
khăn của việc duy trì một tạp chí trong 
viện nghiên cứu còn nhỏ và yếu, năm 
1996, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty 
đã quyết định điều chuyển Tạp chí về 
Tổng Công ty, trở thành một đơn vị 
sự nghiệp với Tổng Biên tập là đồng 
chí Nguyễn Nhã - Phó TGĐ thường 
trực của Tổng công ty. Sau đó, từ năm 
1998, trực tiếp đồng chí Bùi Xuân 
Khu - Tổng Giám đốc Tổng công ty là 
Tổng Biên tập Tạp chí. Như vậy có thể 
thấy, trong suốt gần 25 năm qua, tờ 
Tạp chí luôn có Tổng Biên tập là Phó 
TGĐ thường trực hoặc TGĐ Tập đoàn, 
trừ giai đoạn 2005 - 2010 do đồng chí 
Trưởng Ban TT&TT làm Tổng Biên tập. 
Rõ ràng, quyết định đưa Tạp chí Dệt 
May và Thời trang Việt Nam về Tổng 
Công ty, nay là Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam, lại được sự quan tâm trực tiếp 
làm Tổng Biên tập của các thế hệ Lãnh 
đạo Tập đoàn là bước chuyển quan 
trọng nhất, đảm bảo sự tồn tại và phát 
triển của Tạp chí trong 25 năm qua. Từ 
khi trở thành Tạp chí của Tập đoàn, ít 
nhất Tạp chí đã có được nguồn kinh 
phí cơ bản để duy trì hoạt động và 
xuất bản hàng tháng. Chất lượng Tạp 
chí hoàn toàn nằm trong tay những 
người thực hiện, phụ thuộc vào năng 
lực, tầm nhìn và biện pháp triển khai.

SEV cũ. Với đội ngũ nghiên cứu viên rất 
dồi dào, được đào tạo bài bản từ Liên 
Xô cũ, CHDC Đức, Tiệp Khắc và Đại học 
Bách khoa Hà Nội, cùng trang bị cơ sở 
vật chất ban đầu tương đối đầy đủ so 
với trình độ công nghệ thời điểm đó, 
giai đoạn thập kỷ 70, 80 thế kỷ trước, 
Bản tin Kỹ thuật Dệt May thực sự đóng 
vai trò quan trọng, là kênh thông tin 
có thể nói là duy nhất cho đội ngũ kỹ 
thuật ngành Dệt May cả nước. 

Cùng với sự sụp đổ của thị trường 
Đông Âu đầu thập niên 90 của thế kỷ 
20, các doanh nghiệp ngành Dệt May 
lâm vào khủng hoảng nặng nề về sản 
xuất kinh doanh. Thị trường mất, trang 
thiết bị lạc hậu, nguồn vật tư phụ tùng 
thay thế không còn, các nhà cung 
cấp thiết bị công nghệ truyền thống 
trong khối XHCN cũng phá sản, giải 
thể hoặc chuyển đổi mô hình. Nguồn 
thông tin qua sách, tạp chí chuyên 
ngành tại các nước XHCN cũ cũng 
không còn nữa. Toàn ngành lúc này 
tập trung chủ yếu vào việc tìm kiếm 
thị trường mới, mở ra ngành may xuất 
khẩu với trang thiết bị đơn giản, chủ 
yếu tận dụng sức người, do đó hoạt 
động nghiên cứu khoa học, cải tiến 
kỹ thuật cũng bị đình đốn. Nội dung 
của Bản tin Kỹ thuật Dệt May trở nên 
nghèo nàn, không còn là kênh tin cậy 
cho các doanh nghiệp. Mặt khác, với 
sự giảm dần của kinh phí nghiên cứu 
được trợ cấp từ nhà nước cho các viện, 
việc duy trì một tờ tạp chí trong một 
viện nghiên cứu hướng tới tự chủ là 
hết sức khó khăn. Giai đoạn giữa thập 
kỷ 90 là một khoảng thời gian thực sự 
nan giải trong định hướng phát triển 

Đã gần 25 năm kể từ ngày Tạp chí Dệt May và Thời trang Việt Nam là một đơn vị 
của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, đóng vai trò là cơ quan ngôn luận chính thức 
của toàn Tập đoàn. Nhân dịp kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6, 
với trách nhiệm 10 năm giữ vị trí Tổng Biên tập của Tạp chí, tôi muốn dành bài 
viết này để điểm qua về những thăng trầm của Tạp chí trong 25 năm qua, cũng 
như nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế và gợi mở hướng đi của Tạp chí trong 
chặng đường mới, với mục tiêu đưa Tạp chí và hệ thống các ấn phẩm, bao gồm 
cả phiên bản điện tử và phiên bản in của Tập đoàn, thực sự trở thành công cụ 
truyền thông nội bộ hữu hiệu trong các doanh nghiệp dệt may và trở thành Tạp 
chí chuyên ngành duy nhất của ngành Dệt May cả nước.

SUY NGHĨ VỀ 
HƯỚNG ĐI 

CỦA MỘT TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH

Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG
Tổng Giám đốc Vinatex
Tổng Biên tập Tạp chí 
Dệt May & Thời trang Việt Nam
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Giai đoạn 1996 - 2010, Tạp chí với 36 - 40 
trang được xuất bản hàng tháng; từ in 
đen trắng nâng cấp thành in 4 màu; đề 
tài mở rộng từ kỹ thuật chuyên ngành 
sang cả các vấn đề quản lý doanh 
nghiệp, thông tin thị trường, gương 
điển hình,...; đảm bảo phát hành đúng 
hạn; từ năm 2003 có thêm 4 trang tiếng 
Anh trong mỗi số Tạp chí. Tuy nhiên 
cũng phải nhìn nhận rằng, chính 
trong giai đoạn này, nội dung của Tạp 
chí lại chưa đáp ứng được yêu cầu 
của độc giả mục tiêu – là các lãnh đạo 
doanh nghiệp, những người làm dệt 
may chuyên nghiệp. Nguyên nhân là 
do lực lượng cán bộ còn mỏng, chỉ từ 
2-3 người; thiếu nguồn tư liệu do chưa 
có internet; tạp chí in nước ngoài cũng 
không được cung cấp; trình độ ngoại 
ngữ còn hạn chế nên không khai thác 
được các nguồn tin cập nhật, có giá trị 
với doanh nghiệp; năng lực phân tích, 
tổng hợp chính sách để có các bài dự 
báo của tạp chí còn yếu; hiểu biết về 
thị trường, về các Hiệp định thương 
mại còn thấp hơn so với các doanh 
nghiệp. Trong khi đó, doanh nghiệp 
đã mở cửa, hội nhập sâu, lãnh đạo 
doanh nghiệp thường xuyên có giao 
lưu với các nước, đã đầu tư các thiết 
bị công nghệ hiện đại, thông tin và 
hiểu biết của doanh nghiệp có phần 
đi trước thông tin của Tạp chí và thậm 
chí của cả Viện nghiên cứu Dệt May. 
Thêm vào đó, các bài viết chủ yếu vẫn 
ở dạng đưa tin, lại chậm hơn so với các 
trang tin điện tử, nhiều số còn ở tình 
trạng “ăn đong”, chất lượng bài viết 
chưa đồng đều, không có chủ đề cụ 
thể cho các số báo, chưa có kế hoạch 
xuất bản cho cả năm, các chuyên mục 
cứng của tạp chí chưa rõ ràng.

Giai đoạn 2011-2015, với việc đưa 
vào khai thác cổng thông tin điện 
tử vinatex.com.vn, khối lượng công 
việc ngày càng nhiều lên, nhờ đó Ban 
Biên tập đã được Lãnh đạo Tập đoàn 
phê duyệt bổ sung thêm nhiều nhân 
tố mới, được đào tạo chuyên ngành 
báo chí, nâng số phóng viên từ 2 lên 
4 người, có biên tập viên tiếng Anh. 
Tạp chí và website bước đầu có phân 
tách nội dung giữa đưa tin trên trang 
điện tử và bài chuyên sâu, phân tích, 
dự báo trên số báo in. Số trang của 
Tạp chí được nâng lên 60 trang, in 
ấn đẹp hơn, đã có các số chuyên đề 
như Tháng công nhân, số Tết,… Bước 
đầu có các bài chuyên gia về quản trị, 
chia sẻ về kinh nghiệm thành công 
ở các doanh nghiệp trong ngành. 
Tuy vậy, khoảng cách giữa yêu cầu 
của bạn đọc chuyên ngành với nội 
dung của Tạp chí vẫn chưa được lấp 
đầy. Bạn đọc chưa cảm thấy nhu cầu 
cần tờ Tạp chí như một kênh thông 
tin tham khảo tin cậy, cập nhật, các 
bài viết chưa có tác dụng gợi mở ý 
tưởng cho nhà quản lý doanh nghiệp 
Dệt May. Số lượng các bài viết nội bộ, 
khai thác chủ đề hiện có chiếm tỷ 
trọng cao, các bài viết phân tích dự 
báo, nhất là các thông tin đối chiếu 
từ các quốc gia cạnh tranh, phân tích 
thị trường còn rất ít và sơ sài, tỷ trọng 
các bài phóng sự ảnh, thời trang cao 
nhưng không phải là kênh quảng 
bá sản phẩm do số lượng ấn bản 
ít, diện phủ sóng còn hẹp. Sự lúng 
túng giữa hướng đi chuyên ngành 
và hướng đi quảng bá cho số đông 
bạn đọc được thấy rõ trong nhiều số 
Tạp chí. Năng lực báo chí của phóng 
viên được cải thiện nhưng vẫn chưa 

có được các phóng viên có kiến thức 
chuyên ngành kể cả về hội nhập, thị 
trường lẫn kỹ thuật. Trên hết, Tạp chí 
và Ban Thông tin & Truyền thông giai 
đoạn này chưa tham mưu được kế 
hoạch truyền thông tổng thể cho 
Tập đoàn, chưa tham gia trực tiếp 
vào thông đạt định hướng chiến 
lược phát triển Tập đoàn, cũng như 
là kênh không chỉ truyền đạt từ trên 
xuống, mà còn là kênh phản hồi từ 
cơ sở lên cho lãnh đạo. Chưa thực 
hiện được vai trò là diễn đàn chung 
của người làm dệt may.

Giai đoạn 2015 đến nay, nhất là từ sau 
năm 2017, với việc Tập đoàn chuyển 
sang hoạt động theo mô hình Công ty 
Cổ phần, các hoạt động của hệ thống 
truyền thông Tập đoàn đã có nhiều 
chuyển biến tích cực và nhanh chóng. 
Tập đoàn đã thống nhất hoạt động 
quản lý truyền thông về Ban Thông tin 
& Truyền thông, bao gồm cả Tạp chí 
như một công cụ truyền thông quan 
trọng nhất của Tập đoàn, tổ chức các 
khóa đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ 
làm công tác truyền thông nội bộ nói 
chung và Tạp chí nói riêng nhằm cập 
nhật và nâng cao năng lực chuyên 
môn. Xác định nhiệm vụ của hệ thống 
truyền thông nội bộ, bao gồm cả 
thông tin chuyên ngành – trên Tạp 
chí, thông tin hoạt động và quan hệ 
cổ đông trên website, hoạt động xây 
dựng hình ảnh Tập đoàn, hoạt động 
sở hữu trí tuệ và xây dựng văn hoá 
doanh nghiệp. Từ việc xác định rõ 
mục tiêu, Tạp chí đã từng bước xây 
dựng các chuyên trang phục vụ nhu 
cầu của người làm dệt may chuyên 
nghiệp, đảm bảo cung cấp thông tin 
cập nhật, có tính xác thực cao, mang 
lại giá trị cho doanh nghiệp, nâng số 
trang lên 80 trang 1 số. Đã hình thành 
các chuyên trang về Hội nhập kinh tế, 
chuyên sâu phân tích lợi ích và thách 
thức của các FTA đối với ngành Dệt 
May, không chỉ FTA của Việt Nam với 
các nước mà còn FTA của các quốc gia 
cạnh tranh, qua đó phân tích lợi thế 
cạnh tranh tương đối của ngành Dệt 
May Việt nam; các chuyên trang về Hồ 
sơ quốc gia cạnh tranh, đối thủ cạnh 
tranh, các chính sách phát triển của 
họ, cung cấp dữ liệu đáng tin cậy cho 
các doanh nghiệp, là một cánh tay đắc 
lực hỗ trợ doanh nghiệp trong việc ra 

quyết định khi đầu tư và hợp tác; các 
chuyên trang về Thị trường và vị thế 
của Việt Nam tại từng thị trường; các 
chuyên trang về Khoa học công nghệ 
với các mô hình nhà máy mới được 
đầu tư ở các nơi, cập nhật các công 
nghệ mới trên thế giới; chuyên trang 
về Văn hoá doanh nghiệp, chia sẻ các 
kinh nghiệm thành công tại doanh 
nghiệp trong và ngoài nước; đồng 
thời vẫn duy trì một tỷ trọng hợp lý các 
tin về Thời trang, Văn hoá, hoạt động 
của Công nhân - Công đoàn và Hiệp 
hội. Bên cạnh các số Tạp chí được xuất 
bản định kỳ hàng tháng đã có thêm 
các Ấn bản chuyên đề như Chuyên 
đề về CPTPP, Chuyên đề về Chiến 
tranh thương mại Mỹ - Trung, Chuyên 
đề về EVFTA, Chuyên đề về Quy tắc 
xuất xứ,… có tác dụng như cẩm 
nang hướng dẫn để doanh nghiệp 
sử dụng. Từ năm 2019 trở lại đây, Tạp 
chí đã tích cực sử dụng các công cụ 
truyền thông multimedia, nhất là qua 
kênh youtube, các mạng xã hội như 
Facebook, Zalo, … để tuyên truyền 
nhanh, diện lan toả rộng về các vấn 
đề quan trọng cần được sự thấu hiểu 
và đồng thuận cao của người lao 

động, đem lại sự thống nhất ý chí và 
hành động ở những thời điểm khó 
khăn như đại dịch Covid-19 vừa qua. 

Đây là lần đầu tiên sau 25 năm, hệ 
thống truyền thông nội bộ được 
đánh giá có vai trò chủ đạo trong định 
hướng tư tưởng, xây dựng văn hoá 
của doanh nghiệp. Đặc biệt trong 3 
năm trở lại đây, Tạp chí nói riêng và các 
kênh truyền thông nội bộ nói chung 
của Tập đoàn đã quy tụ được nhiều 
cộng tác viên ổn định ở các Ban chức 
năng tham mưu, ở các doanh nghiệp 
Dệt May, ở Viện Dệt May và các Đại 
học có chuyên ngành Dệt May, … để 
có các bài nghiên cứu chuyên sâu dài 
kỳ với chất lượng và số lượng ổn định. 
Việc tham gia các Hiệp hội quốc tế, trở 
thành thành viên để tiếp cận được các 
thông tin chuyên ngành qua các tổ 
chức lớn như ITMF (Liên đoàn thiết bị 
và sản xuất Dệt May thế giới), Cotton 
USA, Textile Intelligent, World Bank, 
IMF, ADB… đã hỗ trợ Tạp chí tiếp cận 
được nguồn thông tin phong phú, cập 
nhật và tin cậy cho các doanh nghiệp. 
Tuy nhiên, vẫn phải nhìn nhận rằng, 
hệ thống truyền thông nội bộ nói 

chung và Tạp chí nói riêng vẫn tồn tại 
những hạn chế và cần sớm khắc phục 
như: chiến lược truyền thông tổng thể 
vẫn chưa được xây dựng và cập nhật; 
tỷ lệ các bài chuyên sâu trong Tạp chí 
do phóng viên tự chủ động còn thấp, 
phụ thuộc nhiều vào cộng tác viên và 
chuyên gia; kỹ năng làm các phóng 
sự multimedia của phóng viên còn 
thiếu và yếu; việc xác định các đề tài 
chuyên sâu để phóng viên thực hiện 
vẫn còn hạn chế, lý do đến từ việc lập 
kế hoạch chưa đồng bộ, tuy nhiên chủ 
yếu là năng lực của phóng viên; trình 
độ ngoại ngữ của phóng viên còn 
chưa đồng đều; hiểu biết thực tế của 
phóng viên chưa cao; hệ thống đánh 
giá phản hồi về nội dung chưa được 
thiết lập, thiếu thông tin từ bạn đọc tới 
Ban biên tập.

Tổng kết lại 25 năm, nhìn qua 4 giai 
đoạn trong chặng đường phát triển 
của Tạp chí, với môi trường thông 
tin ngày càng nhiều, đa dạng, dễ 
khai thác, nhất là đối với người đọc 
có ngoại ngữ tốt, có thể thấy hướng 
phát triển trong thời gian tới cho Tạp 
chí là không phải dễ dàng, mà sẽ 
là một quá trình phấn đấu liên tục 
không ngừng nghỉ trong môi trường 
thông tin rất “cạnh tranh”. Chính vì 
vậy, xác định giá trị cốt lõi, nắm chặt 
và xây dựng chiến lược truyền thông 
xoay quanh giá trị cốt lõi sẽ trở thành 
giải pháp trọng yếu trong thời gian tới, 
cụ thể như sau:

Một là, xây dựng kế hoạch truyền 
thông tổng thể của Tập đoàn đến 
năm 2025, mục tiêu và chiến lược 
truyền thông đến năm 2030 với vai 
trò cụ thể của Tạp chí, website và các 
công cụ truyền thông đa phương tiện.

Hai là, kiên trì với tôn chỉ là Tạp chí 
chuyên ngành Dệt May, cung cấp 
thông tin chuyên ngành cả về kinh 
tế, hội nhập, thị trường, đối thủ cạnh 
tranh, khoa học công nghệ, xây dựng 
văn hoá doanh nghiệp. Nâng cao 
chất lượng các chuyên trang về kinh 
tế tổng hợp, thị trường, hồ sơ đối thủ 
cạnh tranh, phân tích chính sách hội 
nhập. Đặc biệt, giai đoạn 2020-2025 
cần tập trung vào khai thác thông 
tin về các tiến bộ của Công nghệ 
4.0, sự thay đổi về các yêu cầu của 
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hiện đại, tiếp cận nhanh, độ phủ lớn 
và truyền đạt hiệu quả các thông tin 
doanh nghiệp. Hình thành và truyền đi 
các thông điệp dễ dàng được độc giả 
đón nhận về văn hoá doanh nghiệp.

Năm là, tổ chức và có kế hoạch dài 
hạn cho mục tiêu xây dựng nhận 
diện hình ảnh doanh nghiệp, thương 
hiệu và sản phẩm của Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam. Bảo hộ và bảo vệ hiệu 
quả tài sản sở hữu trí tuệ của Tập 
đoàn và các doanh nghiệp thành 
viên của Tập đoàn.

Sáu là, xây dựng đội ngũ phóng viên 
chuyên nghiệp, hiểu sâu sắc nghề 
dệt may, đáp ứng yêu cầu của một 
Toà soạn Tạp chí chuyên ngành.

Trong giai đoạn mới, muốn Tạp chí 
phát triển mạnh mẽ, định vị được bạn 

chuỗi cung ứng toàn cầu, xu thế của 
sản xuất xanh, sản xuất bền vững, sử 
dụng năng lượng tái tạo, nguyên liệu 
tái chế, các rào cản phi tài chính, giúp 
doanh nghiệp có khái niệm ban đầu 
về hướng đi hợp lý trong đầu tư sản 
xuất trong thời gian tới.  

Ba là, phát triển nhóm bài nghiên 
cứu chuyên sâu về thị trường nội địa, 
thương hiệu, văn hoá doanh nghiệp 
với sự tham gia trực tiếp của các 
phóng viên Tạp chí. Thực hiện khảo 
sát qua các công cụ trực tuyến về thị 
trường, thị hiếu, hành vi tiêu dùng, tạo 
lập cơ sở dữ liệu đáng tin cậy, cung 
cấp cho các doanh nghiệp hoạt động 
trong các lĩnh vực phát triển thương 
hiệu và sản xuất kinh doanh OBM.

Bốn là, đa dạng hoá hình thức truyền 
thông, sử dụng hiệu quả các công cụ 

đọc mục tiêu của mình sẽ cần nghiêm 
túc nghiên cứu triển khai Tòa soạn hội 
tụ, với mô hình tòa soạn hiện đại, có sự 
vận hành thống nhất, tận dụng tối đa 
ưu thế về nhân lực đa phương tiện và 
nền tảng kỹ thuật số để sản xuất ra các 
sản phẩm cho báo chí đa nền tảng, với 
vai trò là một Tạp chí chuyên sâu, dễ 
lưu trữ, dễ tìm kiếm, và là cẩm nang 
cung cấp thông tin chuyên ngành 
đáng tin cậy nhất cho các doanh 
nghiệp Dệt May. 

25 năm qua, những người làm Tạp chí 
Dệt May và Thời trang Việt Nam trân 
trọng cảm ơn sự ủng hộ của các độc 
giả là các Lãnh đạo Bộ, Ban, Ngành, 
các doanh nghiệp, doanh nhân, các 
nhà nghiên cứu, các giảng viên, sinh 
viên, …. trong ngành. Sự cổ vũ, ủng 
hộ và cả sự bao dung của độc giả đã 
giúp cho Tạp chí tồn tại và có những 
bước phát triển, dần tiếp cận tốt hơn 
tới chuẩn mực của một tờ Tạp chí 
ngành như ngày hôm nay.

Ở cương vị Tổng Biên tập, tôi cũng 
xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế 
hệ phóng viên, biên tập viên, cộng 
tác viên đã đồng hành cùng Toà soạn 
trong suốt thời gian qua, với nhiều 
khó khăn, bất cập, thiếu thốn nhưng 
chúng ta vẫn kiên định thực hiện xuất 
bản từng số Tạp chí. Đến hôm nay, 
chúng ta có thể tự hào về một tờ Tạp 
chí có chất lượng khá, với gần 400 số 
đã được xuất bản, đang từng bước 
trở nên chuyên nghiệp hơn và nhất là 
đã hoàn toàn tự chủ tài chính từ năm 
2014 trở lại đây, có được chỗ đứng khá 
vững chắc trong cộng đồng bạn đọc 
ngành Dệt May Việt Nam.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất 
lượng Tạp chí Dệt May và Thời 
trang Việt Nam, kính mời Quý 
độc giả tham gia trả lời Bảng 
khảo sát bằng cách quét mã QR 
dưới đây. Ban biên tập Tạp chí 
xin trân trọng cảm ơn những 
đóng góp quý báu của các bạn.
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TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ BẰNG 
CÁCH NÀO (HOW)?

Thường thì mọi người sẽ nghĩ về 
truyền thông nội bộ là những bài 
phát biểu, những video sáng tạo, 
những bộ ảnh truyền cảm hứng, 
hoặc các hoạt động team building 
vui vẻ. Tuy nhiên, đó chỉ là những 
phần ngọn. Các sản phẩm truyền 
thông nội bộ không bắt đầu bằng 
những sản phẩm trả lời cho câu hỏi 
CÁI GÌ, mà nó cần bắt đầu từ gốc rễ 
với câu hỏi TẠI SAO – tại sao phải làm 
những việc này. 

quảng cáo, tác giả của cuốn sách nổi 
tiếng Start from why, những công ty 
thành công thường dựa theo chiều 
inside out – bắt đầu từ bên trong đi 
ra. Khi chúng ta biết tại sao thì sẽ có 
động lực (WHY). Có động lực sẽ tìm 
ra cách thức (HOW). Có cách thức sẽ 
có sản phẩm (WHAT). Và bằng tư duy 
tiếp cận này, khả năng tạo ra những 
sản phẩm sáng tạo và truyền cảm 
hứng cho nhân viên là rất cao. Đây 
chính là “Công thức thành công”, bí 
mật mà ông Simon Sinek gọi là Vòng 
tròn vàng. 

Một ví dụ đặc sắc về ứng dụng Vòng 
tròn vàng vào hoạt động truyền 
thông nội bộ có thể kể đến Ngân 
hàng HSBC. Sau đây chúng ta cùng 
phân tích để hiểu rõ hơn về cách áp 
dụng Vòng tròn vàng: 

- WHY: Năm 2011, với sự ảnh 
hưởng của tài chính toàn cầu, 
cùng với những vụ bê bối của 
lãnh đạo cấp cao đã khiến HSBC 
rơi vào một cuộc khủng hoảng 
nội bộ, chỉ còn 50% nhân viên 
của ngân hàng này tin tưởng 
vào các quyết định của lãnh đạo 
cấp cao. Và đây là LÝ DO đội ngũ 
truyền thông nội bộ nhận thấy 
sự cần thiết của việc khôi phục 
lại niềm tự hào và tinh thần đoàn 
kết của 257.000 nhân viên HSBC 
trên 71 quốc gia. 

- HOW: Ngân hàng đã mở một 
kênh video đặc biệt với tên gọi 
HSBC NOW và kêu gọi toàn thể 
nhân viên chia sẻ những câu 
chuyện phi thường của họ, thông 
qua các video và bằng nhiều 
ngôn ngữ khác nhau. 

- WHAT: Mỗi nhân vật trong 
video đã trở thành một ngôi sao 
của HSBC, họ chia sẻ về sự hy 
sinh, tình bạn, thành công vượt 
qua nghịch cảnh, những bạo lực 
gia đình, … Và kết quả là, chỉ 
trong năm đầu tiên, kênh HSBC 
NOW thu hút 33.000 lượt xem 
và tiếp nối thành công, HSBC đã 
cho ra mắt ứng dụng HSBC NOW 
SHARE với 6 ngôn ngữ, cho phép 
nhân viên trên toàn thế giới quay 
phim và tải lên đó câu chuyện 

của chính mình. Với 57 giờ nội 
dung do chính nhân viên HSBC 
thực hiện đã tạo nên 1 bộ phim 
tài liệu dài 10 phút với tiêu đề 
“Our people, our story” đã thu hút 
hơn 60.000 lượt xem trong tuần 
đầu tiên ra mắt. Và đây chính là 
cách HSBC đã triển khai để vượt 
qua được 1 cuộc khủng hoảng 
nội bộ của mình một cách thành 
công và hiệu quả, kết nối được 
nhân viên trên toàn chuỗi cũng 
như kêu gọi sự đoàn kết, đồng 
cảm của mọi người. 

LÀM NHỮNG GÌ (WHAT) ĐỂ NỘI 
BỘ THÔNG SUỐT? 

Những người làm truyền thông nội 
bộ cần hiểu rằng, mọi người tiếp 
nhận nội dung không giống nhau và 
mỗi nhân viên sẽ tìm thấy một kênh 
phù hợp, những cộng đồng mà họ 
thực sự muốn tham gia. Để triển khai 
các hoạt động truyền thông nội bộ, 
chúng ta có rất nhiều cách, nhưng 
cần lưu ý rằng, nội dung được truyền 
tải sẽ phải nhất quán nếu doanh 
nghiệp sử dụng nhiều kênh cùng 
một lúc. 

Dưới đây là một số kênh hữu hiệu để 
duy trì kết nối giữa doanh nghiệp với 
các nhân viên một cách dễ dàng và 
nhanh chóng, cũng như tăng tỷ lệ 
mở và đọc tin, cùng với lượng tương 
tác cao trên các kênh truyền thông 
nội bộ.  

1. Kênh online 

Ngoài việc gửi email đến các thành 
viên, doanh nghiệp có thể duy trì nội 
dung nội bộ của mình trên mạng xã 
hội để khuyến khích họ chia sẻ quan 
điểm nhiều hơn, nuôi dưỡng văn hóa 
truyền thông hai chiều, dựa trên văn 
hóa của sự tin tưởng, nơi mọi tiếng 
nói của nhân viên đều được lắng 
nghe và họ luôn cảm thấy an toàn 
khi được là chính mình. Họ có thể 
“like”, “share” hoặc đưa ra các lời nhận 
xét của mình một cách công khai và 
minh bạch, giúp nhân viên cảm thấy 
mình được trao quyền, tôn trọng và 
được đối xử công bằng ở nơi làm 
việc. Nhờ cách này, mỗi nhân viên 
đều luôn sẵn sàng đưa ra những 

CÁCH TRIỂN KHAI 
TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Bài: NGỌC HÂN

Trong số Tạp 
chí tháng trước, 
chúng ta đã tìm 
hiểu về truyền 
thông nội bộ là 
gì và tầm quan 
trọng của truyền 
thông nội bộ, trả 
lời cho câu hỏi 
WHY – TẠI SAO. 
Vậy để các hoạt 
động này được 
diễn ra suôn 
sẻ và hiệu quả, 
chúng ta sẽ phải 
làm như thế nào 
– trả lời cho câu 
hỏi HOW, và sản 
phẩm đó sẽ là gì 
– trả lời cho câu 
hỏi WHAT.  

Nguồn ảnh: fabrikbrands.com

Khi đặt đúng câu hỏi, truyền thông 
nội bộ sẽ trở thành giải pháp hiệu 
quả cho các vấn đề mà doanh nghiệp 
đang phải đối mặt. Liệu có phải là để 
giúp lãnh đạo lấy được niềm tin, sự 
ủng hộ của nhân viên? Hay để giúp 
gắn kết đội ngũ? Giảm tỷ lệ nhân viên 
xin nghỉ việc? Giải quyết một khủng 
hoảng truyền thông? Điều quan 
trọng nhất là PHẢI XÁC ĐỊNH ĐƯỢC 
LÝ DO LÀM TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ. 

Do đó, trước khi bắt đầu hãy nghĩ 
đến lý do. Theo Simon Sinek – một 
chiến lược gia về truyền thông và 

WHY

HOW

WHAT
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đóng góp tốt nhất cho công ty. 
Đồng thời, cách truyền tải cần phải 
gây được ấn tượng, ít chữ, nhiều 
hình ảnh minh họa, vì ngày nay 
mọi người có xu hướng “xem nhiều 
hơn đọc”, do đó infographic sẽ là 
1 cứu cánh cho người làm truyền 
thông nội bộ, đáp ứng 3 tiêu chí 
“đẹp – gọn – đủ”. 

2. Kênh video và blog 

Với một phong cách quay video 
“chân thực đến trần trụi” sẽ giúp 
các thông điệp của công ty trở 
nên đáng tin cậy và xác thực hơn, 
giúp nhân viên hiểu, tiếp nhận, 
sử dụng, chia sẻ và lan tỏa thông 
tin một cách nhanh chóng. Trong 
giai đoạn khủng hoảng do đại 
dịch Covid-19 vừa qua, Tổng Giám 
đốc Vinatex Lê Tiến Trường đã có 
1 video clip chia sẻ chân tình với 
toàn thể 120.000 CBCNV về những 
khó khăn Tập đoàn sẽ phải đối mặt, 
cũng như kêu gọi sự đoàn kết, sẻ 
chia công việc với nhau, đặt mục 
tiêu ưu tiên hàng đầu là không 
để công nhân nào mất việc làm, 
mất thu nhập, bảo toàn lực lượng 
cùng nhau vượt qua đại dịch, với 
thông điệp “Lấy tâm yêu thương 
chân thành làm gốc”. Video clip 
này được chia sẻ trên mạng xã hội 
Facebook của Tập đoàn, thu hút 
được gần 100 lượt chia sẻ, gần 
6.000 lượt xem. 

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể sử 
dụng đài phát thanh nội bộ nhằm 
truyền tải các thông tin tới nhân 
viên. Chương trình truyền thanh 
của Công đoàn Dệt May Việt Nam 
đã phát được số thứ 7, mỗi số có 
1 chủ đề riêng, gắn liền với hoạt 
động SXKD, công tác chăm lo đời 
sống vật chất và tinh thần cho 
NLĐ, tôn vinh các cá nhân tiêu 
biểu, … và được phát tại các đơn 
vị trên toàn hệ thống công đoàn.  

Trong khi đó, blog có thể được sử 
dụng để thông báo với các nhân 
viên về các tin tức mới, đồng thời 
giúp công ty giảm thiểu chi phí 
trong đầu tư công nghệ và băng 
thông so với việc thành lập và duy 
trì một cổng thông tin điện tử riêng 

(web portal). Tuy nhiên, trang web 
riêng sẽ giúp doanh nghiệp lưu trữ 
thông tin quan trọng, tài liệu nội bộ 
1 cách tập trung, nhân viên có thể 
tìm kiếm thông tin dễ dàng, là một 
kênh đưa tin chính thống, giảm 
thiểu các nguồn tin sai sự thật, giúp 
nhân viên hiểu rõ hơn về doanh 
nghiệp mình đang làm việc, tạo sự 
ổn định trong đội ngũ và giúp gắn 
kết trong khủng hoảng. 

Thêm vào đó, các buổi nói chuyện, 
đào tạo nội bộ do Lãnh đạo doanh 
nghiệp chủ trì cũng sẽ giúp tạo sự 
gắn kết, sẻ chia kiến thức. Trong 
tháng 4 vừa qua, các học viên là 
CBCNV trẻ tuổi của Tập đoàn đã 

được nghe đ/c Tổng Giám đốc chia 
sẻ về cách hành động và tư duy 
của Lãnh đạo (Act like a Leader 
– Think like a Leader), qua đó 
hướng dẫn các nhân viên trẻ sẽ 
cần phải tư duy như thế nào, hành 
động ra sao, để có thể làm việc và 
cống hiến được tốt hơn, dẫn đến 
thành công hơn trong sự nghiệp. 

3. Các ấn phẩm 

Bên cạnh các kênh online, các 
sản phẩm in ấn vẫn cần được duy 
trì, như các poster, banner, bản 
tin ngắn, tạp chí, … đặc biệt đối 
với các doanh nghiệp có các đối 
tượng nhân viên không sử dụng 

internet thường xuyên. Ví dụ như 
đối với công nhân ở các nhà xưởng 
thì các bản tin nội bộ ngắn gọn và 
súc tích sẽ rất hiệu quả, giúp mọi 
người nắm bắt được thông tin kịp 
thời, và những thông tin này sau 
đó vẫn cần đưa lên kênh online của 
công ty để tiếp cận được tới nhiều 
đối tượng độc giả hơn. Các doanh 
nghiệp toàn cầu có thể xem xét 
tới việc chuyển đổi ngôn ngữ trên 
các ấn phẩm của mình, giúp hoạt 
động truyền thông nội bộ được 
xuyên suốt trên toàn hệ thống. Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam đã duy trì 
Tạp chí Dệt May và Thời trang Việt 
Nam được 24 năm nay và là một 
kênh truyền thông hữu hiệu, giúp 
truyền tải thông điệp của Lãnh đạo 
Tập đoàn đến 120.000 CBCNV trên 
toàn hệ thống, giới thiệu về các 
doanh nghiệp/lãnh đạo/CBCNV-
NLĐ tiêu biểu, các sáng kiến cải 
tiến mới, cập nhật thông tin thị 
trường trong và ngoài nước, phân 
tích về các quốc gia đối thủ cạnh 
tranh, các xu hướng tiêu dùng 
trong tương lai, các bài phân tích 
chuyên sâu của chuyên gia kinh 
tế, cập nhật các Hiệp định TMTD, 
giới thiệu các BST và xu hướng thời 
trang mới, … được độc giả trong 
và ngoài Tập đoàn đón nhận nồng 
nhiệt và chờ đón hàng tháng.  

4. Duy trì gắn kết trực tiếp 

Tổ chức các hoạt động team 
building, cùng nhau đi du lịch, hoặc 
tổ chức các sự kiện cộng đồng như 
công tác từ thiện, hội chợ dành cho 
công nhân, các cuộc thi tay nghề, 
… sẽ là một kênh kết nối rất tốt, 
giúp nhân viên gắn kết hơn với 
đồng nghiệp nói chung và công 
ty nói riêng, cũng như duy trì văn 
hóa doanh nghiệp. Nhân dịp Tết 
Canh Tý 2020, Công đoàn Dệt May 
Việt Nam đã phối hợp với Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam tổ chức chương 
trình “Tết sum vầy – Ngày hội công 
nhân – Phiên chợ nghĩa tình” trên 
cả 3 miền Bắc – Trung – Nam, với 
các gian hàng giảm giá lên đến 50% 
cho NLĐ, hỗ trợ các chuyến xe đưa 
công nhân về quê ăn Tết, tặng quà 
cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, 
... đặc biệt là các gian hàng đồng 
giá 20.000 với quần áo, đồ dùng 
do chính CBCNV-NLĐ ngành DMVN 
đóng góp, như một món quà để sẻ 
chia với đồng nghiệp trong dịp Tết. 

5. Đại sứ thương hiệu của doanh 
nghiệp 

Mỗi nhân viên đều là một người 
kể chuyện, một đại sứ thương hiệu 
của doanh nghiệp giúp gia tăng 

Cuối tháng 5/2020, BlueC 
đã thực hiện 1 buổi đo 
lường độ trưởng thành 
Truyền thông nội bộ đối 
với Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam, kết quả Tập đoàn đạt 
được Cấp độ 4 – Quản lý. 

niềm tự hào của nhân viên cũng 
như kết nối và đồng cảm nhiều 
hơn giữa các nhân viên với nhau, 
giúp nhân viên nhận thấy mình 
là trung tâm của doanh nghiệp. 
Các công ty nên tổ chức các hoạt 
động khuyến khích nhân viên viết 
blog, chụp ảnh, quay video về bất 
cứ khoảnh khắc nào liên quan đến 
hình ảnh thương hiệu và các hoạt 
động SXKD của doanh nghiệp, giúp 
khuếch trương tên tuổi thương 
hiệu một cách gần như là miễn phí 
lên các phương tiện truyền thông. 
Cuộc thi ảnh về đề tài Lao động và 
Công đoàn với chủ đề “Tự hào Dệt 
May Việt Nam” đã thu hút được 345 
bức ảnh dự thi đến từ hơn 40 đơn 
vị trong hệ thống, qua đó hun đúc 
niềm tự hào về ngành dệt may của 
NLĐ cũng như gia tăng sự gắn kết, 
tin yêu với doanh nghiệp.  

Nguồn ảnh: fabrikbrands.com
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GÓC NHÌNGÓC NHÌN 

Ông Hong Sun
Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp 
Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham)

Ông Nguyễn Quang Vinh
Tổng Thư ký 
Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam:

Cam kết cùng Việt Nam hồi phục nền 
kinh tế 

Kocham sẽ tiếp tục giới thiệu các doanh nghiệp 
Hàn Quốc có chất lượng tới đầu tư tại Việt Nam, 
đảm bảo chủ trương thu hút FDI có chọn lọc 
của Chính phủ Việt Nam. Các doanh nghiệp 
Hàn Quốc sẽ cùng doanh nghiệp Việt tạo mối 
liên kết mạnh mẽ để xây dựng chuỗi cung ứng 
mới trong bối cảnh COVID-19, đồng thời cam 
kết cùng Việt Nam hồi phục nền kinh tế.

Tập trung nhiều hơn cho 
thị trường trong nước, 
giảm phụ thuộc vào các 
thị trường nước ngoài

31% doanh nghiệp hội viên Hội 
đồng doanh nghiệp vì sự phát 
triển bền vững cho biết đã và 
sẽ tập trung nhiều hơn cho thị 
trường trong nước, giảm phụ 
thuộc vào các thị trường nước 
ngoài. Đặc biệt, có tới 81% 
doanh nghiệp đẩy mạnh liên 
kết ngành, đảm bảo không đứt 
gãy chuỗi cung ứng với các sự 
kiện tương tự như Covid-19 có 
thể xảy ra trong tương lai.

TS.Nguyễn Đình Cung 
Chuyên gia kinh tế, 
thành viên Tổ Tư vấn kinh tế 
của Thủ tướng:

Đừng quá trông chờ vào FDI 

Không thể kỳ vọng vào FDI để xây dựng 
Việt Nam thịnh vượng được, chỉ có người 
dân Việt Nam mới có thể xây dựng đất 
nước Việt Nam thịnh vượng, xác định 
như thế để xây dựng cho được kim chỉ 
nam hành động, tháo bỏ quản kiểm, 
cách quản lý cũ như hiện nay.

Ông Nguyễn Xuân Phúc  
Thủ tướng Chính phủ:

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

Tận dụng tốt các cơ hội 
thị trường và xu hướng 
chuyển dịch đầu tư, sản 
xuất trong khu vực, toàn 
cầu 

Trong bối cảnh mới đầy khó 
khăn, thách thức, tất cả chúng ta 
phải cùng nhau đổi mới tư duy 
phát triển, thay đổi cách làm, 
nâng cao năng lực, tận dụng thời 
cơ, chuyển hướng và tổ chức lại 
các hoạt động kinh tế; tìm các 
mô hình phát triển mới, tận dụng 
tốt các cơ hội thị trường và xu 
hướng chuyển dịch đầu tư, sản 
xuất trong khu vực, toàn cầu.

Việt Nam đang ở vị trí rất tốt để trở thành 
một trong những nơi tiếp nhận chuỗi cung 
ứng, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững

Theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân 
hàng Thế giới (WB), những ngành hiện nay có thể tận 
dụng sớm cơ hội mà EVFTA mang lại là dệt may, da 
giày, nông sản, đặc biệt là nông sản nhiệt đới mà Việt 
Nam có thế mạnh. Hiệp định góp phần hình thành 
môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, từ đó tăng 
cường thúc đẩy thương mại, đầu tư, tạo chuỗi cung 
ứng mới. Hiện, các nước đang cố gắng đa dạng hóa 
chuỗi cung ứng, đặc biệt đang diễn ra rất mạnh tại EU. 
Trong bối cảnh ứng phó với những thay đổi của đại 
dịch Covid-19, xu hướng này diễn ra mạnh hơn. Khác 
với nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ có Mexico là thị trường 
truyền thống cung ứng, EU không có một nền kinh 
tế nào ở gần để đáp ứng nhu cầu chuỗi cung ứng. Vì 
vậy, EU đã lựa chọn một số thị trường. Với tư cách là 
một trong những nước phát triển đầu tiên, Việt Nam 
có được hiệp định thương mại tự do với EU. Do đó, Việt 
Nam đang ở vị trí rất tốt để trở thành một trong những 
nơi tiếp nhận chuỗi cung ứng, xây dựng chuỗi cung 
ứng bền vững. Từ đó, quan hệ thương mại, đầu tư và 
cả quan hệ kinh tế cũng như quan hệ khác được xây 
dựng mức cao hơn với EU

chuyên gia
Ý KIẾN

Uy tín và vị thế của 
Việt Nam đang được 
cộng đồng quốc tế 
đánh giá cao  

Đây chính là “cơ hội vàng” để 
thế giới biết tới Việt Nam, là 
điểm đến đầu tư an toàn và 
sẵn sàng đón nhận các dòng 
vốn chuyển dịch tới Việt Nam. 
Cục Đầu tư nước ngoài đang 
tập hợp nghiên cứu về làn 
sóng đầu tư từ các nước trên 
thế giới

Ông Nguyễn Chí Dũng
Bộ trưởng KH&ĐT: 
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CỦA MỘT SỐ ĐƠN VỊ THUỘC TẬP ĐOÀN

5.364 
ngườiSố lượng 

CBCNVMã CK

HDM

Năm 2019 đã chứng kiến sự cố 
gắng và nỗ lực hết sức mình của 
toàn thể CBCNV – NLĐ May Đáp 
Cầu nhằm vượt qua khó khăn 
chung của toàn ngành, phấn đấu 
duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức 
hợp lý, bền vững; ưu tiên hàng đầu 
là tăng năng suất, đảm bảo chất 
lượng; hoạt động hiệu quả, giữ 
vững thị trường, tìm kiếm thêm 
khách hàng mới phù hợp; ổn định 
và nâng cao đời sống NLĐ.

Hướng tới năm 2020 dự báo nhiều 
bất định và khó khăn gấp nhiều 
lần, toàn thể May Đáp Cầu đồng 
lòng phấn đấu đạt các mục tiêu 
tương đương kết quả 2019; tăng 
cường áp dụng công nghệ 4.0 vào 
sản xuất; xây dựng văn hóa doanh 
nghiệp, tạo môi trường làm việc 
tốt hơn, bồi đắp lòng tin và sự gắn 
kết của NLĐ; sắp xếp tinh gọn bộ 
máy nhằm đạt hiệu quả tối ưu. 
Hướng tới mục tiêu cao nhất là 
xây dựng doanh nghiệp phát triển 
bền vững.

Năm 2020 được dự đoán sẽ mang lại 
nhiều khó khăn cho doanh nghiệp 
dệt may, đặc biệt là ngành Sợi, vì 
vậy Dệt May Huế đặt mục tiêu hạn 
chế hàng tồn kho, đảm bảo việc làm 
cho người lao động là ưu tiên hàng 
đầu. Bên cạnh đó, xác định lại các 
mặt hàng và thị trường chủ lực phù 
hợp nhất với năng lực của đơn vị, 
chủ động tìm kiếm thị trường mới, 
nghiên cứu nguồn nguyên liệu thay 
thế nhằm giảm giá thành, cân đối 
lại dây chuyền sản xuất nhằm tối ưu 
hiệu quả và giảm chi phí. 

Dệt May Huế đã xây dựng một chiến 
lược sản xuất kinh doanh ngắn hạn 
cho giai đoạn 2020-2025, theo hướng 
sắp xếp lại sản xuất; tập trung thâm 
nhập vào các thị trường mới, tránh 
phụ thuộc vào một vài thị trường chủ 
đạo; tăng tỉ lệ đơn hàng FOB lên mức 
70% trở lên và bước đầu lấn sân sang 
lĩnh vực sản xuất ODM.

Các mục tiêu chính cho giai đoạn 2020-
2025:

. Các chỉ tiêu tài chính: tăng trưởng 
trên 5%/năm trong giai đoạn 2020-
2022 và trên 10%/năm trong giai đoạn 
2023-2025;

. Doanh thu thu đạt 2.700 tỷ đồng, lợi 
nhuận 65 tỷ đồng, TNBQ đạt 10,5 triệu 
đồng/người/tháng vào năm 2025;

. Tổng mức đầu tư dự kiến 445 tỷ 
đồng;

. Tầm nhìn đến 2025 là một đối tác 
quan trọng của các thương hiệu thời 
trang lớn ở phân khúc tầm trung trên 
thế giới.

Doanh thu

1.452   
tỷ đồng

1.756   
tỷ đồng

6,475 triệu đồng/

người/tháng

6,523 triệu đồng/

người/tháng

7%15%

Thu nhập bình quân 
người lao động

Cổ tức

Bài: MẠC DUNG

ĐHĐCĐ NHIỆM KỲ CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ

VÀI NÉT NỔI BẬT

VÀI NÉT NỔI BẬT

Kết quả SXKD 
năm 2019

HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 (sau khi bầu thay thế 2 thành viên):

          Ông Nguyễn Đức Trị – Chủ tịch HĐQT

          Ông Nguyễn Văn Phong – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc

          Ông Nguyễn Bá Quang – Thành viên HĐQT

          Ông Hồ Ngọc Lan – Thành viên HĐQT

          Bà Nguyễn Hồng Liên – Thành viên HĐQT

HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 :

          Ông Lương Văn Thư – Chủ tịch HĐQT– Tổng Giám đốc

          Ông Tạ Hữu Doanh – Thành viên HĐQT 

          Bà Đặng Anh Đào – Thành viên HĐQT

          Ông Nguyễn Ngọc Quang – Thành viên HĐQT

          Ông Nguyễn Đăng Đông – Thành viên HĐQT

500 
tỷ VNĐ

485,14 
tỷ VNĐ

20,19 
tỷ VNĐ

23.5 
tỷ VNĐ

20 
tỷ VNĐ

10 
tỷ VNĐ

2.030 
ngườiSố lượng 

CBCNV

Doanh thu

LNTT

LNTT

Mã CK % vốn 
TĐ sở hữu

% vốn 
TĐ sở hữu

DCG 24.04%

63,9%

9,373 triệu đồng/

người/tháng

9 triệu đồng/

người/thángThu nhập bình quân 
người lao động

Kết quả SXKD 
năm 2019

Mục tiêu 
năm 2020

Mục tiêu 
năm 2020
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744 
người

1.851
Số lượng 
CBCNV

Số lượng 
CBCNV

Mã CK Mã CK
% vốn 

TĐ sở hữu
% vốn 

TĐ sở hữu

SPB MDN53,85% 25,7%

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CTCP - TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI

780
tỷ VNĐ

1.100
tỷ VNĐ

792
tỷ VNĐ

1.087 
tỷ VNĐ

37
tỷ VNĐ

36
tỷ VNĐ

Doanh thu Doanh thu

LNTT

8,7 triệu đồng/

người/tháng

8,84 triệu đồng/

người/tháng

9 triệu đồng/

người/tháng

Thu nhập bình quân 
người lao động

Thu nhập bình quân 
người lao động

Kết quả SXKD 
năm 2019

Kết quả SXKD 
năm 2019

Mục tiêu 
năm 2020

Mục tiêu 
năm 2020

10%

10-12%

8%

12% VNĐ

Cổ tức

Cổ tức

Sợi Phú Bài là một đơn vị tương 
đối nhỏ thuộc Tập đoàn, với số 
lượng CBCNV ở mức 3 con số, tuy 
nhiên những người đứng đầu đơn 
vị luôn xem việc đầu tư cho con 
người là yếu tố quan trọng nhất 
để phát triển một cách bền vững, 
thể hiện ở việc luôn chăm lo tốt 
cho đời sống NLĐ, đảm bảo việc 
làm ổn định và thu nhập ngày 
càng cao. Vì vậy, NLĐ trong toàn 
Công ty luôn có ý thức trách 
nhiệm, nỗ lực và cống hiến hết 
mình tại mọi bộ phận, trên mọi 
công đoạn của dây chuyền sản 
xuất, nâng cao sản lượng và chất 
lượng sản phẩm, tối ưu hóa hiệu 
quả của toàn đơn vị.

Trong thời gian khó khăn sắp tới, 
mục tiêu cao nhất của Sợi Phú Bài 
là “ổn định”: ổn định hoạt động 
SXKD; duy trì sản lượng; ổn định 
doanh thu, lợi nhuận và thu nhập 
cho NLĐ. Nhằm thực hiện được 
mục tiêu đó, từ khóa chính là “linh 
hoạt”: sẵn sàng ứng phó với các 
diễn biến mới, linh hoạt cơ cấu và 
chuyển đổi mặt hàng theo đơn 
hàng, nhằm giảm thiểu thiệt hại 
do đơn hàng bị hoãn – hủy; đội 
ngũ thị trường cũng cần linh hoạt 
hơn trong tìm kiếm đơn hàng, mở 
rộng các thị trường mới; liên tục 
cập nhật, theo sát diễn biến thị 
trường để kịp thời đưa ra quyết 
sách phù hợp. 

Trong tình hình thị trường gặp 
nhiều khó khăn như năm vừa qua, 
kết quả SXKD của May Đồng Nai 
đã thu được những kết quả đáng 
khích lệ khi hoàn thành vượt mức kế 
hoạch đề ra đối với nhiều chỉ tiêu:

. Doanh thu tăng 9% so KH và 14% 
so cùng kỳ;

. Hệ số doanh thu thuần trên tổng 
tài sản hợp nhất tăng từ 1,93 lên 
2,09 lần;

. Lợi nhuận hợp nhất tăng 23% so 
kế hoạch và tăng 16% so cùng kỳ;

. TNBQ tăng 11% so kế hoạch và 
tăng 15% so cùng kỳ;

. Các thị trường truyền thống và 
khách hàng lớn được giữ vững, 
đồng thời phát triển thêm được một 
vài thị trường mới giàu tiềm năng.

Năm 2020 dự báo còn nhiều khó 
khăn và thách thức, nhưng toàn thể 
May Đồng Nai quyết tâm đặt ra các 
mục tiêu tương đương hoặc cao 
hơn so với 2019. Để đạt được những 
mục tiêu này, May Đồng Nai tiếp tục 
tập trung mọi nguồn lực vào việc 
tăng năng suất lao động bằng cách: 
bố trí hàng hóa ổn định, thuận lợi 
cho từng đơn vị; chuẩn bị sản xuất 
và triển khai sản xuất tốt; khai thác 
hiệu quả máy móc thiết bị hiện đại 
đã đầu tư; tăng cường kỷ luật lao 
động, phát động các phong trào 
thi đua nhằm khích lệ NLĐ; phát 
huy các sáng kiến, cải tiến trong lao 
động sản xuất; từ đó phấn đấu giảm 
tối đa việc bố trí làm thêm giờ.

VÀI NÉT NỔI BẬT VÀI NÉT NỔI BẬT

HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 (sau khi bầu thay thế 1 thành viên): 

           Ông Cao Hữu Hiếu – Chủ tịch HĐQT

           Bà Trần Thị Kim Chi – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc

           Ông Bùi Nguyên Tiến – Ủy viên HĐQT

HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021: 

            Ông Bùi Thế Kích – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc

            Ông Vũ Đức Dũng – Thành viên HĐQT

            Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên HĐQT
 
            Ông Bùi Ngọc Minh – Thành viên HĐQT
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QUY ĐỊNH VỀ CE VÀ FDA 
ĐỐI VỚI MẶT HÀNG
DỆT MAY

H
iện nay, nhiều doanh 
nghiệp đang gặp khó 
khăn, lúng túng trong 
việc đáp ứng các tiêu 
chuẩn, chất lượng của 

nước nhập khẩu, đặc biệt là quy trình 
xin chứng nhận CE của EU và FDA 
của Hoa Kỳ. Việc thiếu thông tin về 
vấn đề này dẫn đến nhiều doanh 
nghiệp thông qua các tổ chức môi 
giới để làm chứng nhận, nhưng 
không đảm bảo được tính xác thực. 
Các doanh nghiệp Việt Nam cần nắm 
chắc những quy định về tiêu chuẩn 
chất lượng của thị trường EU, Hoa 
Kỳ, nhất là quy trình xin chứng nhận 
CE (sản phẩm đáp ứng được các yêu 
cầu về an toàn, sức khỏe, bảo vệ môi 
trường) và FDA (quy định giám sát 
độ an toàn những sản phẩm thuộc 
danh mục quản lý lưu hành trên thị 
trường Hoa Kỳ)... nhằm khai thác tối 
đa lợi ích từ EVFTA, khi Hiệp định 
này chính thức có hiệu lực. Thời gian 
qua, với tác động của dịch Covid-19, 

nhiều ngành hàng xuất khẩu của Việt 
Nam đã gặp nhiều khó khăn, trong 
đó có các doanh nghiệp dệt may. Tuy 
nhiên, các doanh nghiệp đã nhanh 
chóng nắm bắt tình hình, sản xuất 
khẩu trang vải, khẩu trang vải kháng 
khuẩn đáp ứng nhu cầu trong nước, 
xuất khẩu, góp phần tăng thu nhập, 
giảm bớt khó khăn do dịch bệnh 
gây ra. Đối với mặt hàng khẩu trang 
và thiết bị bảo hộ y tế khi xuất khẩu 
vào EU và Hoa Kỳ, các doanh nghiệp 
cần nhận thức tầm quan trọng của 
các chứng nhận về sự phù hợp cũng 
như công tác đảm bảo chất lượng 
sản phẩm. 

CE LÀ GÌ?

CE được viết tắt từ cụm từ 
“Conformité Européenne”, có tên gọi 
đầy đủ và chính thức là CE Marking. 
Chứng nhận CE Marking cho biết 
sản phẩm tuân theo pháp luật của 
Liên minh Châu Âu (EU – European 

Union) và cho phép sản phẩm được 
lưu thông tự do trong thị trường 
Châu Âu. Thông qua việc gắn dấu CE 
lên sản phẩm, nhà sản xuất tuyên bố 
dựa trên trách nhiệm của họ rằng sản 
phẩm đó đáp ứng mọi yêu cầu về 
mặt pháp lý để có được tiêu chuẩn 
CE Marking.

FDA LÀ GÌ?

FDA hay USFDA là viết tắt của 
cụm từ tiếng Anh: Food and Drug 
Administration, là cơ quan quản lý 
thực phẩm và dược phẩm của Hoa 
Kỳ, thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh 
Hoa Kỳ. Trụ sở đóng tại Washington 
DC, Hoa Kỳ. Cục được lập năm 1906. 
FDA chịu trách nhiệm cho việc bảo 
vệ và thúc đẩy sức khỏe cộng đồng 
thông qua các quy định và giám sát 
an toàn thực phẩm, các sản phẩm 
thuốc lá, sản phẩm bổ sung chế độ 
ăn uống, dược phẩm phải theo toa và 
không cần kê toa, vắc xin, dược sinh 
học, truyền máu, các thiết bị y tế, bức 
xạ điện từ các thiết bị phát, và các sản 
phẩm thú y. FDA cũng thực thi các 
quy định khác của pháp luật, đặc biệt 
là Mục 361 của Đạo luật Dịch vụ Y tế 
công cộng và các quy định kèm theo, 
nhiều quy định trong số đó không 
trực tiếp liên quan đến thực phẩm 
hoặc thuốc. Chúng bao gồm các yêu 
cầu về vệ sinh môi trường về du lịch 
giữa các bang và kiểm soát dịch bệnh 
trên các sản phẩm khác nhau, từ vật 
nuôi hộ gia đình nhất định đến việc 
hiến tinh trùng để hỗ trợ sinh sản.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CE VÀ 
FDA

CE được ví như chiếc thẻ hộ chiếu 
thương mại lưu thông sản phẩm 
khẩu trang cũng như các thiết bị 
phòng hộ cá nhân vào thị trường 
EU. Sản phẩm gắn nhãn CE như 
là lời tuyên bố của doanh nghiệp 
khẳng định sản phẩm đáp ứng các 
tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe, 
môi trường và chính CE cũng là căn 
cứ xử lý các sản phẩm không đủ 
tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Giấy 
chứng nhận CE chỉ có hiệu lực khi 
được cấp bởi các tổ chức được chỉ 
định theo quy định của EU.
Tương tự, về chứng nhận FDA, để 

Bài: BÁ NAM & HOÀNG HÂN

xuất khẩu các sản phẩm này vào thị 
trường Hoa Kỳ, đây không phải là 
câu chuyện đơn giản, doanh nghiệp 
phải có sự chuẩn bị thực sự bài bản 
thì mới có thể đem hàng vào thị 
trường này một cách lâu dài.

Theo đó, quy trình đăng ký FDA trải 
qua 5 bước cơ bản: xác định, phân 
loại sản phẩm; xuất trình tài liệu cần 
thiết; thiết lập và duy trì hệ thống 
tuân thủ quy định chất lượng của 
FDA; đăng ký số DUNS; đăng ký 
doanh nghiệp; đánh giá...

KHẨU TRANG, ĐỒ BẢO HỘ CÓ PHẢI 
XIN GIẤY CHỨNG NHẬN KHÔNG

Có rất nhiều mặt hàng khi xuất sang 
EU và Mỹ đều phải xin giấy chứng 
nhận như: thiết bị điện tử, đồ chơi, 
thực phẩm… Tuy nhiên hiện nay các 
doanh nghiệp Việt Nam quan tâm 
nhiều nhất là khẩu trang và đồ bảo 
hộ y tế có phải xin chứng nhận CE 
hoặc FDA hay không? Theo quy định 
của EU và Mỹ, các thiết bị, dụng cụ 
y tế bắt buộc phải xin giấy chứng 
nhận. Vì vậy nếu các doanh nghiệp 
muốn xuất hàng sang hai thị trường 
này dưới hình thức là thiết bị y tế thì 
chắc chắn phải thực hiện hoạt động 
xin cấp chứng nhận, còn nếu xuất 
hàng với hình thức hàng dệt may 

thì không cần phải xin CE hay FDA. 
Riêng đối với Mỹ, khẩu trang kháng 
khuẩn bắt buộc phải khai báo FDA.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÓ THỂ XUẤT KHẨU 
TRANG, BỘ ĐỒ BẢO HỘ SANG EU 
VÀ MỸ

Các sản phẩm khẩu trang, đồ bảo hộ 
y tế để có thể xin được các chứng 
nhận như CE hay FDA đều phải đáp 
ứng theo 1 tiêu chuẩn tùy theo mục 
đích sử dụng của sản phẩm đó. Ví dụ 
như khẩu trang y tế nếu muốn được 

gắn nhãn CE phải đáp ứng được tất 
cả các chỉ tiêu trong tiêu chuẩn EN 
14683: 2019, muốn khai báo FDA 
thành công phải đáp ứng yêu cầu 
trong tiêu chuẩn ASTM F2100-9.

Trong tình hình căng thẳng về dịch 
bệnh như hiện nay, cả EU và Mỹ 
đều đã có những quy định nới lỏng 
trong việc cấp chứng nhận cho các 
thiết bị y tế, đặc biệt là đối với khẩu 
trang y tế.

Tại châu Âu, theo quy định mới nhất 
của liên minh EU, các sản phẩm 
khẩu trang y tế chỉ cần có kết quả 
thử nghiệm đạt các chỉ tiêu trong 
tiêu chuẩn EN 14683-2019 là có 
thể lưu hành trên thị trường mà Ảnh: Xuân Quý

Ảnh: Xuân Quý
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không cần phải có bản tự công 
bố hoặc giấy chứng nhận CE. Tuy 
nhiên kết quả thử nghiệm này 
phải được thử nghiệm tại các tổ 
chức được chỉ định của EU. Tại Việt 
Nam hiện nay không có phòng thử 
nghiệm nào có thể thực hiện được 
hết các chỉ tiêu trong EN 14683-
2019, điều này cũng là 1 phần lý 
do khiến cho các doanh nghiệp 
lúng túng trong việc xác định xem 
sản phẩm của mình có đáp ứng 
được theo quy định hay không.

Tại Mỹ, trong tình trạng Covid-19 
đang diễn ra hết sức phức tạp, từ 

đầu tháng 4, tổ chức FDA cũng đã 
có quy định mới trong việc xin giấy 
phép cho khẩu trang y tế. Trước đây 
để có thể xin được giấy lưu hành 
của FDA, khẩu trang y tế bắt buộc 
phải đáp ứng toàn bộ 5 chỉ tiêu 
trong tiêu chuẩn ASTM F2100-19; 
tuy nhiên theo quy định mới khẩu 
trang y tế chỉ phải đáp ứng 2 chỉ 
tiêu trong ASTM F2100-19 là độ 
kháng giọt bắn và tính cháy là có 
thể khai báo FDA thành công. Hiện 
tại quy định này vẫn đang có hiệu 
lực và chưa có văn bản thay thế. 
Quy định mới của FDA phân loại 
khẩu trang như sau:

Tên Nơi sử dụng Định nghĩa Quảng cáo trên 
sản phẩm

Miễn trừ

Face Mask Không áp dụng 
cho môi trường 
y tế

Là mặt nạ che mũi 
và miệng của người 
dùng và có thể hoặc 
không thể đáp ứng 
hàng rào chất lỏng 
hoặc mức hiệu quả 
lọc

Sử dụng đại chúng 
không bao gồm 
mục đích y tế, chủ 
yếu dùng trong 
môi trường công 
cộng

Không yêu cầu 
khai báo FDA

Medical Face Mask Sử dụng cho môi 
trường y tế nhưng 
không có kháng 
giọt bắn

Dành cho mục đích y 
tế nhưng không tăng 
thêm rủi ro không 
đáng có bằng cách 
mô tả thêm đặc tính

Được mô tả như 
một mặt nạ và 
không phải là mặt 
nạ phẫu thuật và 
bao gồm danh 
sách các vật liệu 
tiếp xúc với da

Khai báo 510(k) 
quy định hệ 
thống quản lý 
chất lượng (QSR), 
đăng ký và liệt kê 
các yêu cầu định 
danh thiết bị duy 
nhất (UDI)

Surgical Mask Sử dụng cho môi 
trường y tế có 
kháng giọt bắn

Khẩu trang y tế loại II 
bao phủ mũi và miệng 
của người dùng cung 
cấp một rào cản vật 
lý đối với chất lỏng 
và vật liệu hạt. Cũng 
được kiểm tra về tính 
dễ cháy và tính tương 
thích sinh học

Sản phẩm bao 
gồm ghi nhãn mô 
tả chính xác sản 
phẩm dưới dạng 
khẩu trang phẫu 
thuật và bao gồm 
danh sách các vật 
liệu, tiếp xúc cơ thể

Đệ trình 510(k) với 
các thử nghiệm 
tránh các rủi ro 
không đáng có 
(ghi nhãn và kết 
quả thử nghiệm 
đạt 2 chỉ tiêu 
kháng giọt bắn và 
tính cháy)

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI CỦA 
CHÂU ÂU CHO KHẨU TRANG VẢI:

Hiện nay, do tình trạng khan hiếm 
khẩu trang y tế trên toàn thế giới, 
rất nhiều quốc gia đã phải sử dụng 
khẩu trang vải thay thế cho khẩu 
trang y tế. Để khẩu trang vải có thể 
lưu thông trên thị trường, một số 
quốc gia đã ban hành tiêu chuẩn 

riêng cho khẩu trang vải, ví dụ như 
tiêu chuẩn AFNOR SPEC S76-001 
của Pháp, UNE0065 của Tây Ban 
Nha hay NBN/DTD S 65-001: 2020 
của Bỉ. Các doanh nghiệp sản xuất 
khẩu trang vải muốn xuất được 
hàng sang các quốc gia này bắt 
buộc phải đáp ứng các yêu cầu 
theo các quy định trên của từng 
quốc gia.

CHUYỂN BIẾN TÂM LÝ 
TIÊU DÙNG NGƯỜI VIỆT 
SAU CÚ SỐC COVID-19 

Đại dịch Covid-19 đã ảnh 
hưởng sâu rộng đến toàn 
thế giới, và từ đó dẫn đến 
sự thay đổi rõ rệt trong 
hành vi tiêu dùng của 
người dân toàn cầu. Trong 
số Tạp chí Dệt May và 
Thời trang Việt Nam tháng 
trước, chúng tôi đã có 
bài viết trích dẫn kết quả 
cuộc khảo sát thứ nhất 
do Deloitte tiến hành tại 
13 quốc gia trên toàn thế 
giới với tựa đề “Khám phá 
những thay đổi trong hành 
vi tiêu dùng toàn cầu”. 
Bài viết đã phác họa được 

Bài: NGỌC HÂN - MẠC DUNG

những chuyển biến cơ bản 
trong tâm lý người tiêu 
dùng tại các nước được 
thực hiện khảo sát. Để có 
cái nhìn trực quan và gần 
gũi hơn đối với thị trường 
Việt Nam, chúng tôi đã tiến 
hành cuộc khảo sát trực 
tuyến kéo dài 2 tuần (từ 
ngày 14/5 – 28/5/2020), 
thu hút được 1.044 phiếu 
trả lời. Thông qua cuộc 
khảo sát, chúng tôi hi 
vọng sẽ đem đến 1 bức 
tranh tổng quát về tâm lý 
tiêu dùng nội địa, từ đó gợi 
ý hướng đi cho các doanh 

nghiệp trong thời gian 
tới, khi nền kinh tế Việt 
Nam đang tìm cách vực 
dậy ngành tiêu dùng sau 
“cơn địa chấn” Covid-19. 
Đồng thời, chúng tôi cũng 
so sánh số liệu thu thập 
được với các quốc gia 
khác do Deloitte tiến hành 
khảo sát trong tuần từ 11 
- 16/5/2020 (cuộc khảo 
sát thứ 3 của Deloitte) để 
giúp độc giả có cái nhìn 
rộng hơn về những ảnh 
hưởng của Covid-19 đến 
Việt Nam nói riêng và thế 
giới nói chung. 

Nguồn ảnh: fabrikbrands.com
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Cuộc khảo sát được tiến hành theo 
hình thức trực tuyến, thu được 1.044 
phiếu trả lời từ những người tham 
gia ngẫu nhiên, đa dạng các độ tuổi 
(Hình 1), mức thu nhập (Hình 2) 
và ngành nghề (Hình 3) khác nhau, 
đảm bảo tính khách quan và độ phủ 
của cuộc khảo sát. Thời điểm được 
thực hiện là vào nửa cuối tháng 
5/2020, khi dịch bệnh tại Việt Nam đã 
được kiểm soát tốt, lệnh giãn cách xã 
hội được dỡ bỏ và nước ta đã trải qua 
nhiều ngày không ghi nhận thêm ca 
nhiễm mới trong cộng đồng. Người 
tiêu dùng dường như đã bớt e dè 
hơn và bắt đầu trở lại với vòng quay 
của cuộc sống thường nhật.

MỨC ĐỘ LO ÂU CỦA NGƯỜI TIÊU 
DÙNG

Để đánh giá mức độ lo âu của người 
tiêu dùng trong nước, chúng tôi đã 
hỏi những người tham gia về cảm 
giác yên tâm của họ khi đi mua sắm 
tại các nơi công cộng, đi nghỉ tại 

khách sạn và di chuyển bằng máy 
bay. Kết quả cho thấy, phần lớn 
những người được hỏi cảm thấy 
khá yên tâm hoặc rất yên tâm với 
các hoạt động nêu trên (Hình 4), cụ 
thể: 83,1% đối với hoạt động mua 
sắm tại các nơi công cộng; 79,2% khi 
đi nghỉ tại khách sạn; và 72,6% đối 
với việc di chuyển bằng máy bay. 
Tuy nhiên, tỉ lệ trả lời “khá yên tâm” 
vẫn áp đảo, điều này thể hiện rằng 
người tiêu dùng đã cảm thấy thoải 
mái hơn, nhưng phần nào vẫn còn 
lo ngại về những nguy cơ tái bùng 
phát dịch bệnh khi có mặt tại các 
nơi đông người. Chúng tôi cho rằng, 
những cảm giác e dè này là hợp lý 
và cần thiết trong thời điểm hiện 
tại. Bên cạnh đó, ngành du lịch/lưu 
trú và hàng không có lẽ vẫn chưa 
thể trông chờ vào sự phục hồi hoàn 
toàn của tiêu dùng nội địa trong thời 
gian ngắn, khi vẫn còn 1 tỉ lệ tương 
đối cao cảm thấy bất an khi nghỉ tại 
khách sạn (20,8%) và di chuyển bằng 
máy bay (27%). So sánh với 15 quốc 

gia được Deloitte tiến hành khảo sát 
trong tháng 5 vừa qua (Đức, Hà Lan, 
Nhật, Úc, Ai-len, Canada, Mỹ, Italia, 
Hàn Quốc, Anh, Pháp, Trung Quốc, 
Tây Ban Nha, Mexico và Ấn Độ) (Bảng 
1), gần một nửa số người được khảo 
sát cảm thấy an toàn khi mua sắm 
tại các nơi công cộng (47%), trong 
khi đó chỉ có 35% cảm thấy như 
vậy trong cuộc khảo sát thứ nhất 
của Deloitte, diễn ra vào trung tuần 
tháng 4/2020. 

Điều này cho thấy, những biện pháp 
về bảo đảm an toàn cho khách hàng 
tại các cửa hàng bán lẻ đã phát huy 
tác dụng và gần một nửa trong số 
những người tham gia khảo sát đã 
và đang điều chỉnh hành vi tiêu 
dùng của mình để phù hợp hơn 
với hoàn cảnh “bình thường mới”. 
Tuy nhiên, ở một vài quốc gia như 
Mexico, Hàn Quốc và Nhật Bản, 
người dân vẫn cảm thấy e ngại khi 
đến các cửa hàng mua sắm. Vào 
đầu tháng 5, số lượng người mắc 

những cảm nhận của người tham 
gia khảo sát về việc đi du lịch đã 
tích cực hơn so với tháng trước. Chỉ 
có 31% cảm thấy yên tâm khi ở tại 
khách sạn (so sánh với 25% tại cuộc 
khảo sát thứ nhất) và 26% cảm thấy 
an toàn khi đi máy bay (so sánh với 
22% trong tháng 4). Như vậy có thể 
thấy, người dân tại Việt Nam cảm 
thấy an tâm hơn rất nhiều so với 
15 quốc gia tham gia khảo sát, nhờ 
những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh 
đã mang lại kết quả khá tốt ngay từ 
thời gian đầu, và bước vào giai đoạn 
phục hồi sớm hơn hầu hết các nước 
khác trên thế giới. Tuy nhiên, tâm lý 
lo âu vẫn tồn tại và sẽ là yếu tố kìm 
hãm cầu tiêu dùng quay trở lại nhịp 
độ trước khi đại dịch xuất hiện.

NGƯỜI TIÊU DÙNG SẼ TIÊU TIỀN 
CHO NHỮNG MẶT HÀNG NÀO?

Chúng tôi đã hỏi những người 
tham gia về mức độ ưu tiên trong 
kế hoạch chi tiêu tháng tới của họ 
đối với một số hạng mục cụ thể, bao 
gồm: thực phẩm, thuốc men, rượu/
bia/thuốc lá, quần áo/giày dép/túi 
xách, du lịch và dành tiền tiết kiệm. 
Đây là những hạng mục tiêu biểu 
đại diện cho 2 nhóm: những mặt 
hàng ít tùy nghi và những mặt hàng 
tùy nghi hơn (chi tiêu tùy nghi mang 
nghĩa là những khoản chi nằm ngoài 
nhu cầu tối thiểu bắt buộc phải có, 
hướng tới những nhu cầu cao hơn).

Hình 1

Hình 3

Bảng 1Hình 2

Cảm thấy an toàn khi...

Mua sắm tại cửa hàng Nghỉ tại khách sạn Đi máy bay

Covid-19 đã gia tăng tại Mexico và 
Hàn Quốc, làm dấy lên nghi ngờ về 
đợt bùng phát thứ 2 có thể xảy ra, 
khiến người tiêu dùng lo lắng trở lại. 
Mặc dù số ca nhiễm mới đang có xu 
hướng giảm tại Nhật Bản, điều này 
vẫn không thể xóa nhòa nỗi lo lắng 

đang thường trực tại thị trường tiêu 
dùng nước này. Sau nhiều tuần áp 
dụng lệnh giãn cách xã hội và phải 
ở trong nhà, phần lớn người tiêu 
dùng vẫn chưa cảm thấy sẵn sàng 
đi dạo phố hoặc đi nghỉ dưỡng sử 
dụng phương tiện máy bay, mặc dù 
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Hình 4

Hình 5

phẩm, thuốc men, dành tiền tiết 
kiệm (Bảng 2), trong khi đó các chi 
tiêu liên quan đến quần áo/giày dép, 
du lịch, rượu/bia đều giảm sâu, phù 
hợp với hành vi tiêu dùng của người 
dân Việt trong thời điểm cuộc khảo 
sát được diễn ra. 

Tại Việt Nam, chỉ có 31,3% người được 
hỏi xếp “quần áo/giày dép/túi xách” là 
lựa chọn Top 3 ưu tiên cho hầu bao 
của mình, trong khi đa phần (45,9%) 
vẫn coi đó là lựa chọn thứ 4, đứng sau 
“thực phẩm”, “thuốc men” và “dành 
tiền tiết kiệm”. Điều này cho thấy, 
quần áo/giày dép/túi xách vẫn là 
lựa chọn hàng đầu trong danh sách 
các sản phẩm tùy nghi hơn trong kế 
hoạch chi tiêu của người tiêu dùng 
trong thời điểm đại dịch Covid-19 
đã tạm lắng xuống tại Việt Nam. Dựa 
vào tín hiệu khả quan đó, các doanh 
nghiệp dệt may có thể đưa ra các 
chương trình giảm giá hoặc khuyến 
mãi nhằm kích cầu tiêu dùng trong 

duy trì tỷ lệ chi tiêu lớn cho mặt 
hàng này (Theo số liệu năm 2019, 
khách Trung Quốc đã chi gần 110 
tỷ USD cho các mặt hàng xa xỉ bao 
gồm quần áo, đồ da và đồ trang 
sức, phần lớn được chi tiêu tại các 
thị trường bên ngoài Trung Quốc). 
Những tín hiệu phục hồi tại thị 
trường này sẽ mang đến niềm hi 
vọng lớn cho các doanh nghiệp dệt 
may toàn cầu trong thời gian tới. 

CHI TIÊU CHO CÁC MẶT HÀNG 
MAY MẶC

Khi được hỏi về dự định dành 
khoảng bao nhiêu phần trăm thu 
nhập để mua sắm các mặt hàng 
thời trang may mặc trong tháng tới, 
có đến 67% trong số những người 
trả lời khảo sát cho biết họ sẽ chi 
dưới 20% thu nhập cho các mặt 
hàng này. 17% tỏ ra khá khắt khe 
với hầu bao của mình khi khẳng 
định không có ý định chi tiền cho 

báo không mấy lạc quan về một cuộc 
khủng hoảng kinh tế mới trên phạm 
vi toàn cầu.

Ba lựa chọn còn lại là những  hạng 
mục nằm trong danh sách những mặt 
hàng chi tiêu tùy nghi hơn, không có 
tính thiết yếu cao so với thực phẩm 
hoặc thuốc men. Vì vậy, không nhiều 
người coi đó là ưu tiên số 1, cụ thể: 
chỉ có 2,6% coi du lịch là ưu tiên hàng 
đầu, trong khi tỉ lệ này đối với mặt 
hàng quần áo/giày dép/túi xách là 
1,8% và rượu/bia/thuốc lá chỉ là 0,8%. 
Đặc biệt, có tới 64,7% coi rượu/bia/
thuốc lá là lựa chọn cuối cùng trong 
danh sách mua sắm của mình.

Du lịch cũng là 1 trong Top 3 lựa 
chọn cuối cùng đối với 81,2% người 
được hỏi. Điều này hoàn toàn phù 
hợp với những dữ liệu chúng tôi đã 
thu được khi hỏi về mức độ lo âu của 
người tiêu dùng, nguyên do là tâm lý 
lo lắng, chưa đủ an tâm đối với việc 

lĩnh vực này. Nhìn tổng thể, Ngành 
Dệt May vẫn là một điểm sáng trong 
bức tranh tiêu dùng u ám tại thời 
điểm hiện tại, khi đặt trên bàn cân so 
sánh với một số ngành khác như du 
lịch/lưu trú và ngành hàng không. 

So sánh với kết quả khảo sát của 
Deloitte, 11/13 nước có những 
tín hiệu rất tích cực trong lĩnh vực 
tiêu dùng cho các mặt hàng quần 
áo/giày dép, trong đó Trung Quốc 

Kết quả cho thấy, trong số 6 lựa chọn 
được đưa ra, thứ tự ưu tiên được sắp 
xếp lần lượt là: (1) thực phẩm – (2) 
thuốc men – (3) dành tiền tiết kiệm – 
(4) quần áo/giày dép/túi xách – (5) du 
lịch – (6) rượu/bia/thuốc lá (Hình 5). 

Thực phẩm là lựa chọn hàng đầu đối 

với hầu hết những người tham gia 
khảo sát, khi có tới 91,9% xếp “thực 
phẩm” là ưu tiên số 1 hoặc số 2 trong 
kế hoạch chi tiêu của mình, kế tiếp 
là “thuốc men” với tỉ lệ 59,7%. Hạng 
mục “dành tiền tiết kiệm” chỉ đứng 
vị trí thứ 3, nhưng lại có tới 15% coi 
đây là ưu tiên số 1. Điều đó cho thấy 

rằng, xu hướng thắt chặt hầu bao, 
thắt lưng buộc bụng đang chiếm ưu 
thế trong một bộ phận không nhỏ 
người tiêu dùng. Đặc biệt giai đoạn 
này, khi những dư chấn của đại dịch 
vẫn còn hiển hiện tại Việt Nam và tình 
hình dịch bệnh trên thế giới vẫn còn 
nhiều bất định, dẫn đến những dự 

sản phẩm nói trên, 15% cho rằng 
mức chi tiêu cho hàng may mặc 
chiếm từ 20-50% thu nhập của họ 
là hợp lý, và chỉ có 1 tỉ lệ rất nhỏ 
(0,7%) hào phóng chi hơn 50% cho 
các mặt hàng quần áo (Hình 6).

Phân tích sâu hơn, với mức thu 
nhập từ 20-50 triệu, 90% người 
tiêu dùng dường như sẵn sàng chi 
tiêu nhiều hơn cho việc mua sắm 
các mặt hàng thời trang, so với 

di chuyển bằng máy bay và nghỉ tại 
khách sạn. Thêm vào đó, những ảnh 
hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh 
đối với việc làm và thu nhập cũng là 
1 rào cản đối với người tiêu dùng, 
biến du lịch trở thành một khoản chi 
tiêu xa xỉ trong thời điểm hiện tại. 

So sánh với 15 quốc gia được 
Deloitte khảo sát, hầu hết người 
tham gia đều dành phần lớn ngân 
sách của mình để chi tiêu cho thực 
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Hình 6

Hình 7

Hình 8

Tài liệu tham khảo

Cuộc khảo sát thứ 3 của Deloitte 
https://www2.deloitte.com/
us/en/insights/industry/retail-
distribution/consumer-behavior-
trends-state-of-the-consumer-
tracker/covid-19-recovery.html

những người ở mức thu nhập dưới 
20 triệu (chỉ 80%). Đối với mức thu 
nhập trên 50 triệu, dữ liệu thu được 
cho thấy hầu hết những người này 
đều là cấp quản lý hoặc chủ doanh 
nghiệp/cơ sở SXKD. Có thể, họ dành 
phần lớn thời gian cho công việc nên 
nhu cầu tự mua sắm quần áo thời 
trang không phải là ưu tiên hàng đầu. 

lần lượt là: (2) áo phông/quần jeans – 
(3) quần áo tập thể thao – (4) quần áo 
ngủ/quần áo lót – (5) quần áo hàng 
hiệu xa xỉ - (6) đồ đi biển (váy đi chơi, 
quần áo bơi…). (Hình 7)

Có đến 78,5% trong số 1.044 người 
tham gia khảo sát lựa chọn “đồ 
công sở” là Top 3 ưu tiên trong các 
mặt hàng thời trang mua sắm trong 
tháng tới. Mặc dù “áo phông/quần 
jeans” được ít người lựa chọn là mặt 
hàng ưu tiên hàng đầu, nhưng lại 
có đến 82,5% xếp mặt hàng này vào 
Top 3 ưu tiên của mình. “Quần áo 
hàng hiệu xa xỉ” nằm ở vị trí áp chót 
trong danh mục để người khảo sát 
lựa chọn, tuy nhiên có đến 47,3% lựa 
chọn mặt hàng này là mặt hàng cuối 
cùng trong danh sách các sản phẩm 
thời trang để mua sắm. Điều này cho 
thấy, xu hướng tiêu dùng của người 
Việt Nam vẫn ưu tiên cho các mặt 
hàng quần áo cơ bản, phục vụ nhu 
cầu thiết yếu hàng ngày của người 
dân. Dịch bệnh và khủng hoảng kinh 
tế có thể là cơ hội để người tiêu dùng 
định hình và điều chỉnh lại mức chi 
tiêu của mình, loại bỏ những khoản 
chi tiêu lãng phí, không cần thiết.

Cho dù hiện nay đang là mùa hè – 
mùa du lịch nhộn nhịp nhất trong 
năm, nhưng “đồ đi biển” lại nằm ở 
vị trí cuối cùng trong thứ tự ưu tiên 
chúng tôi thu thập được, và có đến 
78,4% lựa chọn đây sẽ là Top 3 các 
mặt hàng ít được ưu ái nhất trong 
danh sách của mình. Điều này phù 
hợp với những dữ liệu chúng tôi đã 
phân tích ở trên về tâm lý e ngại khi 
đi máy bay và lưu trú tại khách sạn. Từ 
đó cho thấy, người dân vẫn chưa cảm 
thấy sẵn sàng để đi du lịch vào mùa 
hè năm nay, hoặc ít nhất là không có 
nhu cầu chi thêm tiền cho các sản 
phẩm chỉ mặc một vài lần trong năm.

Dựa vào các lựa chọn về danh mục 
mua sắm thời trang, các doanh 
nghiệp dệt may có thể nhận thấy, 
chúng ta nên tập trung phát triển các 
sản phẩm công sở và các mặt hàng 
thời trang cơ bản, như quần jean và 
áo phông. Thêm vào đó, “quần áo tập 
thể thao” cũng là mặt hàng có thể 
quan tâm phát triển, do có đến 41% 
coi đó là 1 trong 3 ưu tiên hàng đầu. 

KÊNH MUA SẮM NÀO                                                        
ĐANG CHIẾM ƯU THẾ?

Trong bài khảo sát về thay đổi trong 
hành vi tiêu dùng được đăng tải trên 
Tạp chí số tháng 5 vừa qua, chúng 
tôi đã đưa ra nhận định: “Thay đổi sẽ 
không chỉ diễn ra ở giỏ hàng mà còn 
ở các kênh mua sắm, trong đó tiêu 
dùng trực tuyến và thương mại điện 
tử có thể sẽ lên ngôi, khi người tiêu 
dùng buộc phải ở nhà hoặc vẫn giữ 
tâm lý e ngại nơi đông người.”

Nhận định này có phần chính xác 
hơn tại các nước khác trên thế giới, 
khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến 
phức tạp và số ca nhiễm vẫn tiếp tục 
tăng lên hàng ngày. Kết quả cuộc 
khảo sát lần này của chúng tôi được 
tiến hành tại Việt Nam cho thấy, nhờ 
sự kiểm soát tốt về dịch bệnh của 
Chính phủ, người dân đã cảm thấy 
an tâm hơn khi đi mua sắm tại các 
nơi công cộng (Hình 8). Cụ thể, có 
34% lựa chọn phương thức mua 
sắm qua các kênh online, nhưng 
các lựa chọn mua sắm tại các cửa 
hàng ngoại tuyến/chợ truyền thống 
vẫn chiếm tỉ lệ khá cao. Nếu tính 
trên 1.044 người trả lời khảo sát, có 
đến 543 người (52%) lựa chọn kênh 
online là một trong những kênh 
mua sắm tối ưu của họ, chiếm tỉ lệ 
cao nhất trong số các kênh mua sắm 
được đưa ra. Điều đó cho thấy, sau 
đợt giãn cách xã hội vừa qua, người 
dân đã dần hình thành thói quen 
mua sắm online. Tuy nhiên hình thức 
mua sắm này vẫn chưa tạo thành 
bước đột phá và áp đảo được hoàn 
toàn những thói quen mua sắm 
truyền thống của người Việt.

KẾT LUẬN

So sánh với 15 quốc gia tham gia 
khảo sát của Deloitte, chúng ta có 
thể thấy, tâm lý tiêu dùng Việt Nam 
đã có những chuyển biến rất tích 
cực. Ý định tiêu dùng cho quần áo/
giày dép/túi xách vẫn là lựa chọn 
hàng đầu trong danh sách các sản 
phẩm tùy nghi hơn cho kế hoạch chi 
tiêu thời điểm hiện tại. Thêm vào đó, 
các tín hiệu tích cực về nhu cầu mua 
sắm hàng may mặc đến từ các thị 
trường khác, đặc biệt là thị trường 

Trung Quốc, có thể là viên gạch lót 
đường để cầu tiêu dùng toàn cầu 
từng bước phục hồi, và là cơ hội để 
các doanh nghiệp dệt may tham gia 
thị trường trở lại sau 1 thời gian dài 
“đóng băng” vì dịch bệnh.

Mặc dù cuộc khảo sát cho thấy, 
người tiêu dùng đã bớt e dè khi 
tham gia các hoạt động cộng đồng, 
tuy nhiên thị trường du lịch và nhu 
cầu di chuyển bằng máy bay có lẽ 
chưa thể sôi động ngay trở lại. Người 
dân sẽ cần thêm thời gian để cảm 
thấy an toàn hơn và điều chỉnh hành 
vi của mình, thích ứng với trạng thái 
“bình thường mới” của xã hội. 

Các mặt hàng thời trang theo xu 
hướng tối giản như áo phông, quần 
jeans sẽ là ưu tiên hàng đầu, nhờ 
tính ứng dụng cao và chi phí hợp 
lý, đồng thời các sản phẩm công sở 
cũng được người tiêu dùng ưu ái do 
giới công sở đã quay trở lại làm việc 
sau một khoảng thời gian dài giãn 
cách xã hội, khiến nhu cầu cho các 
mặt hàng này tăng lên đáng kể. 

Việc lựa chọn các kênh mua sắm tối 
ưu nhất đối với người tiêu dùng Việt 
Nam vẫn chưa có sự chuyển biến rõ 
rệt, nhờ vào sự kiểm soát tốt dịch 
bệnh của Chính phủ, sự tuân thủ 
nghiêm ngặt của người dân và thói 
quen mua sắm khó bỏ tại các kênh 
truyền thống. Các doanh nghiệp dệt 
may Việt Nam vẫn nên tiếp tục duy 
trì việc bán hàng tại các cửa hàng 
ngoại tuyến, nhưng có thể xem xét 
việc phát triển qua các kênh online 
là một lựa chọn hấp dẫn, đặc biệt 
trong bối cảnh thế giới chưa có 
vacxin đặc trị và dịch bệnh có thể 
bùng phát trở lại bất kỳ lúc nào.

NHỮNG MẶT HÀNG THỜI TRANG 
MAY MẶC NÀO ĐANG ĐƯỢC 
QUAN TÂM?

Khi được hỏi về mức độ ưu tiên mua 
sắm đối với một số mặt hàng thời 
trang may mặc cụ thể, đa phần những 
người trả lời khảo sát lựa chọn ưu tiên 
số 1 là đồ công sở, các vị trí tiếp theo 



54 55DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

DỆT MAY DỆT MAY

Trong một vài thập kỷ qua, ngành 
sản xuất đã trải qua chuyển đổi từ 
sản xuất thủ công sang sản xuất 
hàng loạt, và từ sản xuất hàng loạt 
sang sản xuất Lean. Sản xuất Lean, 
bắt nguồn từ hệ thống sản xuất của 
Toyota, là một triết lý gồm đơn giản 
hóa các quá trình để giảm tới mức 
thấp nhất phế liệu và tối đa hóa các 
nguồn. Hiện nay, Lean được công 
nhận là thực hành tốt cho các công 
ty sản xuất trên toàn thế giới. Việc 
chấp nhận Lean trong cải tiến hiệu 
quả và quyết định tính cạnh tranh 
đã thành công đến nỗi mà việc 
thực hiện Lean đã được mở rộng 
sang các lĩnh vực phi sản xuất khác 
như chăm sóc sức khỏe, xây dựng, 
logistic, ngân hàng và viễn thông.

Tuy nhiên, do các hệ thống sản xuất 
truyền thống đã tiến hóa thành các 
hệ thống sản xuất sử dụng công 
nghệ số (digitalised production 
systems) do thực hiện các công nghệ 
của công nghiệp 4.0 như là Internet 
vạn vật (IoT), dữ liệu lớn và phân 
tích dữ liệu, sản xuất bồi đắp hay là 
in 3D, rô bốt tiên tiến, thực tế tăng 
cường và thực tế ảo, tính toán đám 
mây, mô phỏng, học máy và trí tuệ 
nhân tạo v.v. thì hàng loạt câu hỏi lại 
xuất hiện. Các công nghệ của công 
nghiệp 4.0 thay sẽ thay thế Lean hay 
là chúng sẽ cùng tồn tại? Lean và 
các công nghệ của công nghiệp 4.0 
có tương hợp và chia sẻ sức mạnh 
tổng hợp (synergies) hay là chúng đi 
theo hai hướng khác nhau? Nói cách 

khác, câu hỏi thái quá là Lean có thể 
theo kịp kỷ nguyên số và tiến hóa 
thành Lean 4.0?

Công nghiệp 4.0 sẽ thay thế Lean 
hoặc chúng có thể cùng tồn tại?

Công nghiệp 4.0 đã bắt đầu được 
thừa nhận như là mô hình công 
nghiệp mới. Nó được dựa trên việc 
chấp nhận mạnh mẽ công nghệ 
truyền thông và công nghệ thông 
tin, như vậy có thể cho rằng sẽ dẫn 
các tổ chức tới hiệu quả tốt hơn. Nói 
ngắn gọn, mô hình công nghiệp 4.0 
kết hợp chặt chẽ tất cả công nghệ 
tính toán hiện đại và tự động hóa mà 
các công ty hiện sử dụng để kết nối 
các nhiệm vụ chức năng của các hệ 

thống sản xuất và chuỗi cung cấp 
của họ thành một hệ sinh thái số tích 
hợp. Nói cách khác, mô hình công 
nghiệp 4.0 tập trung vào triển khai 
công nghệ tiên tiến để phát triển 
các hệ thống sản xuất tích hợp và có 
khả năng thích ứng cao và các chuỗi 
cung cấp. Các lợi ích gắn liền với các 
hệ thống sản xuất có tính kết nối cao 
và sử dụng công nghệ số và chuỗi 
cung cấp được hỗ trợ bởi các công 
nghệ của công nghiệp 4.0 gồm đạt 
doanh thu, tăng hiệu suất và năng 
suất, giảm thời gian dừng máy, rút 
ngắn thời gian chu kỳ, cải thiện cung 
cầu phù hợp, cải thiện khả năng nhìn 
thấy sản phẩm và khả năng truy tìm 
trong chuỗi cung cấp v.v. 

Cả Lean và công nghiệp 4.0 là các 
mô hình công nghiệp cung cấp 
một cơ sở trung tâm để thiết kế các 
hoạt động sản xuất xung quanh. Tuy 
nhiên, không giống công nghiệp 4.0 
dựa trên công nghệ hiện đại để giải 
quyết các vấn đề đương đại mà công 
ty đối mặt, thì Lean là đối thủ công 
nghệ tập trung vào con người, các 
quá trình và văn hóa của cải tiến liên 
tục. Do vậy, thoạt nhìn có thể dường 
như các nguyên lý của Lean về định 
hướng con người và tính đơn giản 
hóa là trái ngược với các công nghệ 
tự động hóa và công nghệ số hiện 
đại nhất của công nghiệp 4.0.

Điều quan trọng cần nhớ là mặc dầu 
phương thức tiếp cận phụ thuộc 
vào công nghệ được tiếp theo bởi 
công nghiệp 4.0, nhưng con người 
và các khía cạnh của quá trình là 
trung tâm của Lean vẫn sẽ đóng 
vai trò tối quan trọng trong các hệ 
thống sản xuất số hiện đại và chuỗi 
cung cấp. Suy cho cùng, mặc dầu 
được tin học hóa cao độ và rộng rãi, 
sử dụng công nghệ số và tự động 
hóa sản xuất và các hoạt động của 
chuỗi cung cấp, các công ty vẫn sẽ 
dựa vào con người để thiết kế, lập 
trình, hoạt động, bảo dưỡng và cải 
tiến máy móc và rô bốt, để hỗ trợ 
cho sử dụng công nghệ số và tự 
động hóa.

Trừ khi con người tiến hóa tới điểm 
tương tự như các phim khoa học 
viễn tưởng như Kẻ hủy diệt hoặc A.I 

Trí tuệ nhân tạo trong đó máy và rô 
bốt có thể suy nghĩ và quyết định 
định mệnh của chính chúng, ngay 
cả khi các hệ thống sản xuất được 
tự động hóa nhiều nhất và sử dụng 
công nghệ số và các chuỗi cung cấp 
sẽ cần một số hình thức đầu vào là 
con người và tương tác để chúng có 
thể thực hiện chức năng. Đó là chỗ 
mà Lean có ảnh hưởng và thể hiện 
tính hữu ích trong các hệ thống sản 
xuất và chuỗi cung cấp tiên tiến về 
công nghệ. Do đó, câu trả lời ngắn 
ngọn và rõ ràng cho câu hỏi Công 
nghiệp 4.0 sẽ thay thế Lean là không. 
Các công nghệ của công nghiệp 
4.0 sẽ không thay thế Lean nhưng 
ngược lại, chúng sẽ cùng tồn tại do 
việc thực hiện các công nghệ của 
công nghiệp 4.0 yêu cầu các quá 
trình có hiệu quả và hữu ích như là 
điều kiện sơ bộ để hoạt động thành 
công. Rốt cuộc là một trong hai quy 
tắc của Bill Gates về tự động hóa nói 
rằng… [bất kể] sự tự động hóa nào 
được áp dụng cho một hoạt động 
không hiệu quả sẽ [chỉ] làm trầm 

LEAN 4.0: 
TƯƠNG LAI CỦA 
NGÀNH SẢN XUẤT
Bài dịch: HOÀNG THU HÀ
Tác giả: Jose Arturo Garza-Reyes, Giáo sư về Quản lý Hoạt động và là Giám đốc 
Trung tâm Cải tiến chuỗi cung cấp tại Đại học Derby (Anh); Ông đưa ra các 
khám phá tương lai của Lean trong kỷ nguyên số.

trọng thêm sự không hiệu quả”.

Sẽ khó mà nghĩ rằng mặc dầu Lean 
sẽ làm cách mạng công nghiệp 4.0 
tiếp tục tồn tại và cùng tồn tại với 
công nghệ củng cố chắc thêm Lean, 
thì hình thức và việc sử dụng các giải 
pháp kỹ thuật sẽ không thay đổi. Ví 
dụ, các tiến bộ công nghệ đã chuyển 
đổi thẻ Kanban truyền thống thành 
e-Kanbans và Sơ đồ chuỗi giá trị 
(Value Stream Mapping) trên giấy 
thành e-VSM. Theo cùng cách, các 
công nghệ của công nghiệp 4.0 có 
thể yêu cầu một số giải pháp Lean 
để thích ứng để có thể hỗ trợ và 
cùng tồn tại với các công nghệ như 
vậy, trong khi ở một số trường hợp 
thì việc sử dụng các công nghệ khác 
có thể bị giảm sút hoặc cùng nhau 
biến mất. Ví dụ, dễ dự tính rằng các 
môi trường sản xuất tự động hóa 
và sử dụng công nghệ số cao độ sẽ 
hạn chế việc sử dụng bảng trắng, 
thẻ Kanban và dây Andon (Andon 
cords), trong số các giải pháp Lean. 
Vì lý do này, chúng ta không chỉ dự 
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đoán sự sống sót của Lean trong kỷ 
nguyên công nghiệp 4.0 mới mà 
còn dự đoán sự tiến hóa của một 
số giải pháp kỹ thuật của nó. 

Lean và các công nghệ của công 
nghiệp 4.0 có tương hợp không?

Nhìn trước thấy sự tiếp tục phát 
triển và nhu cầu cho Lean trong kỷ 
nguyên công nghiệp 4.0, câu hỏi 
tiếp theo nảy sinh là liệu Lean và 
các mô hình của công nghiệp 4.0 
có tương hợp và hợp lực, tức là liệu 
chúng có thể hoạt động cùng nhau 
và hỗ trợ lẫn nhau. Nói ngắn gọn, 
chúng ta có thể thấy rằng Lean và 
các công nghệ của công nghiệp 
4.0 thường không chỉ tương hợp 
mà còn có thể bổ sung cho nhau 
do hợp lực của chúng. Điều này 
mang lại cho các công ty cơ hội đạt 
được các mức hiệu quả cao hơn 
trong các hệ thống sản xuất và các 
chuỗi cung cấp. Một số ví dụ của 
tính tương hợp như vậy và các hợp 
lực bổ sung thường được thảo luận 
trong các tài liệu học thuật và công 
nghiệp nói tới:

Đúng lúc (Just-in-Time) và Sử 
dụng công nghệ số vào chuỗi 
cung cấp. JIT được công nhận là 
một trong những trụ cột của Lean. 
JIT dựa vào thông tin chính xác và 
đúng lúc về hàng tồn kho như là 
yêu cầu tiên quyết cho việc giảm 
thành công hàng dự trữ an toàn và 
lượng lớn hàng đang gia công. Việc 
sử dụng công nghệ số vào chuỗi 
cung cấp có thể cải thiện điều này 
dưới dạng minh bạch hóa thông 
qua theo dõi tốt hơn và có sẵn dữ 
liệu chính xác về mức độ hàng tồn 
kho và vị trí của chúng.

Tự hành và các hệ thống Thật-Ảo. 
Một trụ cột nữa được thừa nhận 
của Lean là tự hành, tức là nói tới 
khả năng máy phát hiện các trạng 
thái bất thường. Các hệ thống 
Thật-Ảo cung cấp trí tuệ cho máy, 
tạo thuận lợi và tăng cường khả 
năng tự hành bằng cách báo cáo 
các sai lệch nhanh hơn, tiến hành 
các phân tích gốc rễ-nguyên nhân 
hỏng hóc và tự động khởi sự các 
hoạt động sửa chữa.

Bảo dưỡng sản xuất toàn bộ 
(TPM) và Thực tế Ảo/Thực tế tăng 
cường, Học máy và Dữ liệu lớn. 
Triết lý của TPM được dựa trên khái 
niệm bảo dưỡng tự hành, là nói 
tới dịch chuyển trách nhiệm và ủy 
quyền thực hiện các nhiệm vụ bảo 
dưỡng thường quy từ kỹ thuật viên 
sang công nhân vận hành máy. 
Thực tế ảo và thực tế tăng cường 
có thể được các công ty sử dụng, 
ví dụ thông qua sử dụng các dụng 
cụ gắn trên đầu máy, để đào tạo 
công nhân vận hành về bảo dưỡng 
tự hành và cung cấp cho họ các 
hướng dẫn để thực hiện. Tương tự, 
các công nghệ của công nghiệp 

4.0 như là học máy và dữ liệu lớn có 
thể góp phần vào giám sát sản xuất 
và sự mòn, tải lượng và các lỗi của 
thiết bị của chuỗi cung cấp cũng 
như phát hiện và định vị các lỗi 
sớm hơn. Do vậy, hiệu quả thiết bị 
tổng thể (OEE) có thể được cải tiến 
trong khi hỏng hóc máy giảm đi.

Bản đồ dòng giá trị (VSM), Nhận 
diện tần số vô tuyến (RFID) và 
Internet vạn vật (IoT). VSM được 
xem xét như là một trong những 
giải pháp kỹ thuật cốt yếu của Lean 
để cải tiến có hiệu quả do nó đóng 
góp vào việc nhận diện và loại trừ 
phế liệu trong các quá trình gia 

công. Tuy nhiên VSM cung cấp bức 
ảnh chụp nhanh và hiểu quá trình 
tại điểm cụ thể đúng lúc. Do vậy, 
VSM có thể hưởng lợi từ sự minh 
bạch và hỗ trợ thu thập dữ liệu 
chính xác và trong thời gian thực 
do một số công nghệ của công 
nghiệp 4.0 như là Internet vạn vật 
(IoT) và RFID cung cấp.

Heijunka (cân bằng dây chuyền 
sản xuất) và phân tích dữ liệu 
lớn. Heijunka là một giải pháp Lean 
hỗ trợ cho JIT và các hệ thống kéo 
bằng cách sản xuất các sản phẩm 
với tốc độ không đổi để các bước 
khác của quá trình cũng có thể 

được thực hiện ở tốc độ không đổi 
và có thể dự đoán. Heijunka được 
ra lệnh bởi nhu cầu của khách 
hàng, do vậy mà nó có thể có lợi 
từ các dự đoán nhu cầu chính xác 
hơn được hỗ trợ bởi phân tích dữ 
liệu lớn, có thể dẫn đến việc lập kế 
hoạch sản xuất ổn định hơn.

Tương tự, các giải pháp kỹ thuật 
khác của Lean như là Kanbans và 
dòng chảy một sản phẩm (one-
piece flow) có thể được bổ sung bởi 
các công nghệ của công nghiệp 
4.0. Các ví dụ gồm mô phỏng - để 
xác định và hiểu biết các thông số 
lý tưởng của nguyên vật liệu như 
là kích cỡ lô, mức độ dự trữ hàng 
hoặc tần suất giao hàng và cả RFID 
- để quan sát vị trí của các mẻ, số 
hiệu mẻ và các vị trí cũng như giám 
sát những thay đổi của lịch trình.

Mặc dầu các ví dụ trên chủ yếu nói 
tới các lợi ích và cải tiến mà Lean có 
thể nhận được từ công nghiệp 4.0, 
dường như tồn tại sự đồng thuận 
trong tài liệu khoa học và  công 
nghiệp gợi ý rằng các công ty sản 
xuất đã nhúng Lean vào các hoạt 
động của họ có cơ hội tốt hơn để 
dịch chuyển thành công sang kỷ 
nguyên số. Ví dụ, Staufen (2016), 
thông qua một khảo sát 179 công 
ty, đã thấy rằng những công ty 
sớm thích ứng công nghiệp 4.0 là 
những công ty đã có kinh nghiệm 
với Lean.

Lean có thể bắt kịp bước với kỹ 
nguyên số và tiến hóa thành 
Lean 4.0?

Tất cả các bằng chứng trên gợi ý rõ 
ràng rằng Lean và các công nghệ 
của công nghiệp 4.0 không những 
cùng tồn tại mà chúng còn có thể 
bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau để đưa 
ra mô hình kết hợp mạnh hơn, có 
thể gọi là Lean 4.0, mà các công ty 
sản xuất có thể dựa vào để cải thiện 
hiệu quả các hoạt động và chuỗi 
cung cấp của họ. Thực vậy, bằng 
chứng do Kupper et al. từ Công ty 
tư vấn Boston (2017) cung cấp gợi 
ý rằng phương thức kết hợp Lean 
và công nghiệp 4.0 có thể giúp các 
tổ chức giảm chi phí 40% so với 

giảm chi phí chỉ 15% sử dụng công 
nghệ số và Lean riêng rẽ.

Kupper et al. (2017) báo cáo một 
trường hợp ở một nhà máy sản 
xuất thức ăn châu Âu tại đó Lean 
được tăng cường với việc sử dụng 
dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu. 
Trong nghiên cứu này, Kupper et 
al. (2017) đã chỉ ra rằng công ty 
thiếu sự minh bạch để hiểu hiệu 
suất của nhà máy và các nguyên 
nhân gốc rễ của vấn đề. Với một hệ 
thống cảm biến được cho là dựa 
trên công nghệ IoT, công ty đã có 
thể thu thập OEE chủ chốt và các 
nguyên nhân gốc rễ của hỏng máy 
theo thời gian thực và bằng các 
dụng cụ di động và laptop. Sử dụng 
dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu đã 
nhận diện các mô hình hỏng hóc 
của thiết bị sản xuất. Với thông tin 
này, công ty đã có thể ứng dụng 
bảo dưỡng dự đoán, làm tăng đáng 
kể thời gian trung bình giữa các 
lần hỏng máy. Cùng với việc ứng 
dụng đối chuẩn (benchmarking) và 
việc thực hiện các hệ thống tự tối 
ưu hóa, công ty đã có thể cải thiện 
OEE từ 8 tới 10%. Nghiên cứu tình 
huống này là một phần của bằng 
chứng thực nghiệm vẫn còn rất 
hạn chế về tương tác của Lean và 
công nghiệp 4.0, nhưng nó chứng 
thực điều được xác nhận rộng rãi 
và được báo cáo trong các tài liệu 
hàn lâm và công nghệ về sự thực 
rằng Lean sẽ không biến mất với 
việc sử dụng công nghệ số cho 
các hệ thống sản xuất và các chuỗi 
cung cấp mà nó sẽ tiến hóa thành 
Lean 4.0.
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DONATELLA VERSACE
ĐỐI MẶT VỚI THỬ THÁCH 
CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
THỜI TRANG

Bài: KIỀU MAI
(Theo GO)

T
rong khi dịch Covid-19 
đang hoành hành khiến 
các ngành công nghiệp 
điêu đứng, GQ đã có buổi 
gặp mặt trò chuyện với Nữ 

doanh nhân - Nhà thiết kế thời trang 
hàng đầu Thế giới Donatella Versace 
để hiểu bà và thương hiệu Versace bị 
ảnh hưởng ra sao và cách đối mặt với 
thử thách này thế nào trong đại dịch 
toàn cầu.

Covid-19 đã chứng minh một điều 
rằng không một ai có thể miễn dịch 
với loại virus này. Virus lan truyền với 
tốc độ vô tiền khoáng hậu trên toàn 
cầu, khiến các Tổ chức y tế và các Nhà 
lãnh đạo Thế giới phải ngồi lại, cùng 
nỗ lực ngăn chặn đại dịch và “làm cho 

đường cong phẳng lại”. Các quy định 
được thực hiện, hình thức cách ly xã 
hội là điều cần thiết, buộc các doanh 
nghiệp và các cửa hàng gia đình phải 
đóng cửa trong một thời gian không 
định ngày trở lại. Việc này có ảnh 
hưởng nhanh chóng và rõ rệt, và Thế 
giới thời trang cũng chịu tác động 
mạnh mẽ khi các nhà thiết kế chứng 
kiến những buổi trình diễn thời trang 
phải hủy bỏ, các sự kiện thời trang 
phải tạm hoãn, các kho hàng phải 
đóng cửa.

Trong khi coronavirus đặt ra thách 
thức cho tất cả mọi người và các loại 
hình kinh doanh thì những thách 
thức mà ngành công nghiệp thời 
trang phải đối mặt đang được nhìn 

nhận thấp. Các cửa hàng trên Thế giới 
dần đóng cửa, một số cửa hàng bán lẻ 
thậm chí còn phải ngừng kinh doanh 
trực tuyến, hay những cửa hàng khác 
đang vật lộn để tìm biện pháp thay 
thế để bù cho doanh số bán hàng. Với 
số lượng lớn các cửa hàng bán lẻ hủy 
đơn đặt hàng theo mùa, các nhà thiết 
kế hàng đầu hay mới nổi cũng đều 
phải đối mặt với nguồn tài chính eo 
hẹp và phải chịu áp lực ngày một lớn. 

Bất chấp những dự đoán ảm đạm 
cho nền kinh tế trong tương lai, một 
số các Nhà thiết kế đã sử dụng cơ 
hội này để thích nghi và xoay quanh 
nhu cầu thay đổi của xã hội. Nước Ý là 
một trong những quốc gia chịu ảnh 
hưởng nặng nề nhất từ coronavirus. 

Theo báo cáo của tờ The Guardian, 
số lượng người chết và người nhiễm 
virus tăng đột biến dẫn đến các bệnh 
viện quá tải, đất nước phải vật lộn để 
chôn cất người chết với số lượng rất 
lớn. Ý phải tiến hành phong tỏa với 
mong muốn sẽ làm phẳng đường 
cong, số lượng ca nhiễm sẽ giảm 
hằng ngày, số lượng người chết sẽ 
dần được kiểm soát.

Giữa môi trường này, Donatella Versace 
phải có hướng đi mới cho thương 
hiệu Versace. Giám đốc biên tập GQ - 
Grant Pearce đã có cuộc nói chuyện 
với Donatella Versace để tìm hiểu vì 
sao ngay cả trong hoàn cảnh khó 
khăn như vậy, sự sáng tạo và những 
ý tưởng mới vẫn liên tục phát triển. 

VỀ CUỘC SỐNG KHI BỊ PHONG TỎA

GQ: Cuộc sống, thói quen thường 
ngày của bà đã có những thay đổi 
thế nào?

Donatella Versace: Anh biết đấy, tôi 
chưa từng nghĩ sẽ trả lời câu hỏi này 
bởi tôi không phải là týp người có thói 
quen lặp lại thường ngày - nếu không 
tính 30 phút mỗi sáng thời gian tôi tập 
thể dục. Tôi luôn có sẵn các kế hoạch 
nhất định, nhưng mỗi ngày các hoạt 
động đều trôi qua khác nhau bởi tôi 
làm việc với nhiều dự án khác nhau 
cùng một thời điểm. 

Tôi rất dễ chán nản và nếu vậy tôi sẽ 
thay đổi đội ngũ nhân viên, tìm kiếm 
những con người mới khiến tôi có 
cảm hứng nói chuyện không ngừng, 
tạo ra các ý tưởng mới. Tôi yêu sự đan 
xen giữa các nền văn hóa, những giá 
trị khác nhau. Đó là cách mà chúng tôi 
phát triển. Vậy nên tôi cố gắng duy trì 
kết nối với đội ngũ của mình, làm việc 
cho bộ sưu tập mới, không ngừng 
sáng tạo. Việc này chiếm phần lớn 
thời gian của tôi. Phần còn lại trong 
ngày tôi dành ra để nghiên cứu và 
cho bản thân. Tôi giữ liên lạc với gia 
đình và bạn bè trên toàn thế giới, xem 

Nguồn ảnh: harpersbazaar.com

Netflix, nghe nhạc, đọc sách. Chúng 
ta đang ở tuần thứ ba cách ly và còn 
ít nhất hai tuần cách ly nữa... Tôi nghĩ 
rằng tôi sẽ không bao giờ nói điều 
này, nhưng những thói quen thường 
ngày là điều duy nhất giúp chúng ta 
trở nên bình tĩnh hơn vào bây giờ.

Bộ đồ mặc ở nhà yêu thích gần 
đây của bà là gì? Vì sao?

DV: Những bộ đồ thoải mái. Tôi 
không đi lại quanh nhà với bộ đồ 
thể thao đâu nếu ý anh hỏi là như 
vậy! Tôi thích một chiếc áo len mềm 
mại, hoặc quần legging... Tôi vẫn duy 
trì các bước làm đẹp bởi việc này 
giúp chúng ta trở về trạng thái cân 
bằng với mọi thứ xung quanh mình.
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Những món ăn tốt cho sức khỏe 
với bà là? Có thực đơn nào bà 
muốn chia sẻ với độc giả không?

DV: Mọi người biết đấy, tôi không 
phải đầu bếp chuyên gia. Chế độ 
ăn uống của tôi giống nhau, không 
có gì đặc biệt. Tôi giữ thói quen ăn 
uống lành mạnh. Thịt gà, cá thịt 
trắng, cơm, salad, ăn nhiều hoa quả 
và uống nhiều nước. Tôi không hay 
bày biện ra đĩa, ít nhất là ở bàn ăn của 
tôi và khi tôi ở một mình, tôi thích ăn 
uống đơn giản và lành mạnh.

Chế độ tập luyện của bà thay 
đổi thế nào? Bà có sử dụng phần 
mềm luyện tập không?

DV: Tôi tập Pilates và cảm thấy cơ 
thể được giãn ra rất nhiều. Tôi có một 
phòng tập nhỏ trong căn nhà ở thành 
phố Milan, tôi có huấn luyện viên 
riêng đã theo được một thời gian dài. 
Vậy nên tôi biết mình cần những bài 
luyện tập gì mà không cần có sự trợ 
giúp, các bài tập thường ngày của tôi 
ít nhiều đều giống nhau. Tôi thường 
dành thời gian tập vào buổi sáng để 
cơ thể tràn đầy năng lượng cho ngày 
mới, nhưng tôi biết rất nhiều người 
bạn đang sử dụng những bài tập 
trực tuyến hoặc của Houseparty, tất 
cả đều rất thú vị và đáng xem!

Bà có đang trải qua cuộc sống 
cách ly cùng ai không? Và bà điều 
chỉnh lối sống cùng nhau này thế 
nào? 

DV: Tôi sống một mình. Các con 
của tôi đều ở riêng với gia đình của 
chúng. Allegra sống không quá xa 
tôi, nhưng bởi điều kiện hiện tại 
không thể ra ngoài vậy nên chúng 
tôi không gặp nhau. Daniel thì đã 
sống ở London nhiều năm nay. 
Chúng tôi nói chuyện với nhau hằng 
ngày, kể cả trước khi dịch bệnh xảy 
ra. Tôi cảm thấy với những gì đang 
xảy ra hiện nay, việc giữ liên lạc với 
nhau có ý nghĩa sâu sắc hơn với tất 
cả chúng ta. Nếu có một “lớp vỏ bạc” 
xuất hiện trong tình huống này, thì 
đó là tôi đã nhận được nhiều tình 
cảm tốt đẹp từ những người bạn đã 
lâu không gặp.

Ý thức cộng đồng trở nên mạnh mẽ 
hơn bắt nguồn từ việc mọi người hiểu 
rằng phải đoàn kết chiến đấu cho trận 
chiến này, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau 
giúp chúng ta vượt qua được thảm 
cảnh. Điều này đối với tôi thật tuyệt 
vời và tôi mong rằng chúng ta sẽ 
chiến thắng. Chúng ta là cộng đồng 
và thử thách này khiến chúng ta cùng 
nhau mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Có công việc hay việc vặt nào mà 
bà đã có cơ hội làm trong thời gian 
cách ly này không?

DV: Tôi không nghĩ nên gọi đó là 
công việc hay việc vặt nào đó. Tôi thấy 
mình muốn xem lại những tấm ảnh 

gia đình ngày xưa và ảnh của Versace 
hồi Gianni còn sống. Nghe có vẻ ngớ 
ngẩn nhưng đây không phải là sự hoài 
niệm, nhưng trong một thời điểm vô 
định, bạn sẽ muốn quay về với những 
điều khiến bạn cảm thấy thanh thản, 
nhẹ nhõm hơn. Gia đình, công ty là cả 
cuộc đời tôi, nó là cuộc sống của tôi. 
Có thể tôi chỉ đang tìm những hướng 
đi cho mình và nhờ đó tôi hiểu ra cần 
phải làm gì tiếp theo. Tôi có rất nhiều 
ý tưởng nhưng tôi cần phải lựa chọn 
điều đúng đắn nhất.

Những người quen tôi đều biết rằng 
tôi ít khi nghĩ về quá khứ, nhưng thời 
gian hiện tại như đang ngừng trôi và 
tương lai dần trở nên mù mờ không 
chắc chắn, điều duy nhất chúng ta có 
được là con đường ta tự xây đưa ta tới 
nơi xứng đáng. Chúng ta có thể học 
được rất nhiều từ đó mà không biến 
nó thành món đồ hoài cổ.

Bà giữ liên lạc với gia đình và bạn 
bè bằng cách nào?

DV: Tôi sử dụng facetime, email, tin 
nhắn. Facetime là thường xuyên nhất 
bởi tôi có thể nhìn thấy họ và thấy 
nụ cười của họ khi đang trò chuyện. 
Ngay cả những tương tác nhỏ nhất 
cũng là rất quý giá bây giờ.

Bà học được gì từ trải nghiệm cách 
ly xã hội này?

DV: Tầm quan trọng của việc tiếp xúc 
giữa người với người. Cách ly xã hội 
giúp chúng ta nhận ra rằng có bao 
điều chúng ta bỏ qua hằng ngày. 
Tôi không nói về những điều điên 
rồ mà về sự tự do, việc bạn có thể ra 
khỏi nhà để gặp những đứa trẻ và gia 
đình của mình, để đến nơi làm việc... 
Chúng ta đã xem thường những 
điều này và coi đó là hiển nhiên, bởi 
ta không thể tưởng tượng nổi một 
điều phi thường nào đó có thể khiến 
chúng ta và người thân phải cách xa 
nhau như vậy vào năm 2020. Và giờ 
chúng ta nhận ra sự quan trọng của 
những người xung quanh mình. 

Có khó khăn hay thách thức nào 
bà phải vượt qua trong thời kì đại 
dịch cho đến nay?

DV: Bị mắc kẹt ở một chỗ. Tôi cần vận 
động. Tôi cần được giao lưu tiếp xúc 
với con người. Tôi cần đi du lịch. Tôi 
không phải týp người có thể ở yên 
một chỗ, việc bị “giam lỏng” thế này là 
quá sức với bản thân. Tôi hiểu rõ tầm 
quan trọng của việc này là làm theo 
luật lệ và sự khó khăn của Chính phủ 
trong việc thực hiện các hạn chế đó. 
Việc tôi tuân theo luật lệ không phải 
là điều gì đáng để khen ngợi, đây 
là nghĩa vụ và là cách để tôn trọng 
tất cả những người đang chiến đấu 
chống lại virus ở chiến tuyến. Tất cả 
đội ngũ y tế và những người làm việc 
tại siêu thị, nhà thuốc, dịch vụ công 
cộng... đều là anh hùng ngày hôm 
nay và chúng ta phải đảm bảo rằng 
sự hi sinh của họ là không vô ích. 

Nguồn ảnh: gq-magazine.co.uk

Nguồn ảnh: gq-magazine.co.uk
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Sự thay đổi tích cực nhất mà bà 
thấy ở mọi người về hành vi và 
thái độ?
 
DV: Lớp vỏ bạc của thảm họa này 
khiến tôi cảm nhận được sự mạnh 
mẽ hơn của cộng đồng và những 
việc liên quan. Tôi có thể thấy mọi 
người đi lại thay vì chỉ nói chuyện. 
Tôi nghĩ vào những ngày u ám này 
thì đây là tia hy vọng đẹp đẽ. Tôi cầu 
nguyện rằng ý thức cộng đồng sẽ 
tạo ra mặt trận thống nhất chống 
lại những gì mà cuộc sống “ném” 
vào chúng ta - bất kể đó là gì - điều 
này sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa 
sau khi trận chiến này kết thúc. 

VỀ DOANH NGHIỆP TRONG TRẬN 
CHIẾN COVID-19

Bà có thể nhanh chóng phá vỡ 

những thách thức mà doanh 
nghiệp hiện giờ đang đối mặt?

DV: Tôi thường nói rằng thời trang 
là chiếc gương phản chiếu xã hội. 
Nếu đúng như vậy, tương lai của 
chúng ta sẽ có nhiều dấu chấm hỏi 
lớn bởi chúng ta không biết xã hội 
sẽ ra sao sau đại dịch này. Là một 
nhà thiết kế, tôi cần nắm bắt được 
mong muốn của mọi người và hiện 
tại tôi vẫn chưa tìm ra được điều gì 
tiếp theo sẽ xảy đến. Những gì tôi 
biết là sẽ có những thay đổi rất lớn. 
Trải nghiệm này đã chạm vào cốt lõi 
của chúng ta, bất kể bằng cách nào. 

Do đó, khi tôi có thể được ra ngoài 
và tiếp tục làm việc, trò chuyện với 
nhân viên của mình về phương 
hướng làm việc tiếp theo, chúng tôi 
sẽ phải nhìn nhận mọi người theo 

cách chưa từng có trước đây. Chúng 
tôi có thể phải suy nghĩ lại về cách 
tạo ra một bộ sưu tập và đưa ra 
một thông điệp rõ ràng, chính xác, 
mạnh mẽ và đột phá. Mọi người sẽ 
muốn điều gì đó khác biệt và chúng 
tôi sẽ khiến họ dừng lại và nói: Tôi 
muốn cái đó!

Điều gì quan trọng với bà hiện 
nay để vượt qua điều này?

DV: Duy trì trao đổi, bàn bạc với đội 
ngũ nhân viên. Mọi người trong đội 
ngũ đều đến từ những hoàn cảnh, 
quốc gia khác nhau và họ cũng phải 
vượt qua theo cách riêng của mình. 
Tôi thường nghĩ rằng sự đan xen 
giữa các nền văn hóa và ý tưởng 
là điều thúc đẩy chúng ta tiến lên 
phát triển. Đây là điều cần thiết với 
tôi hiện giờ. 

Bà giải quyết những việc này 
như thế nào?

DV: Bằng cách thử thách bản thân 
và mọi người đưa ra ý tưởng của 
mình. Không ai có thể biết trước 
rằng mình đúng hay sai, nhưng 
chúng ta cần giữ cái đầu với tư 
tưởng cởi mở. Chúng ta cần có khả 
năng thích ứng với những thay đổi 
nhanh hơn, để làm được điều đó 
cần phải có một kho ý tưởng sẵn 
sàng khi được sử dụng và thực hiện.

Để đối mặt với sự mơ hồ này, 
điều gì đã thúc đẩy bà? Bà có 
mong muốn gì?

DV: Bản chất của tôi là người tích 
cực. Tôi luôn nhìn cuộc sống đầy lạc 
quan và hi vọng. Có lẽ bởi Gianni đã 
dạy tôi không bao giờ bỏ cuộc và 
phải mạnh mẽ khi gặp khó khăn... 
Ngay bây giờ đây, tôi nghĩ không 
một ai mong muốn phải đối mặt với 
tai họa này cho chính họ, đất nước 
và ngành công nghiệp.
(*Lớp vỏ bạc: Cách nói khuyên rằng 
bạn không nên thất vọng, vì thời kỳ 
khó khăn nào cũng là con đường dẫn 
tới những ngày tươi sáng hơn)

Nguồn ảnh: harpersbazaar.com

CƠ HỘI TRỞ THÀNH CÔNG 
XƯỞNG CỦA THẾ GIỚI

C
ánh cửa được mở ra cho 
các nhà đầu tư nước 
ngoài khi Mỹ và Trung 
Quốc thiết lập lại quan hệ 
ngoại giao vào năm 1979 

với mong muốn tận dụng lao động 
giá rẻ và chi phí thuê thấp, các nguồn 
tiền bắt đầu đổ vào quốc gia đông 
dân nhất thế giới này.

Qua những năm 1990, Trung Quốc 
bắt đầu tăng tốc độ tăng trưởng 
nhanh chóng và việc gia nhập Tổ 
chức Thương mại Thế giới năm 2001 
đã tạo cho họ một cú hích khác. Rào 
cản thương mại và thuế quan với 
các nước khác đã được hạ xuống 
và chẳng mấy chốc hàng hóa Trung 
Quốc có mặt ở khắp mọi nơi.

Đến năm 2018, theo số liệu của Liên 
hợp quốc, Trung Quốc đã vượt qua 
Mỹ trở thành quốc gia chế tạo hàng 

CÓ PHẢI HỒI KẾT CHO 
“MADE IN CHINA”? 

Bài: QUẾ NGA (Tổng hợp)

đầu thế giới vào năm 2010 và chiếm 
tới 28% sản lượng toàn cầu.

NHỮNG BẤT CẬP KHI PHỤ THUỘC 
VÀO MỘT NGUỒN SẢN XUẤT

Đầu năm 2020, đại dịch virus Corona 
chủng mới (Covid-19) đã xuất hiện đầu 
tiên tại Trung Quốc, gây ảnh hưởng 
đến 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, 
hơn 7 triệu người chính thức bị nhiễm 
bệnh trên toàn hành tinh và hàng tỉ 
người sống dưới lệnh cách ly. 

Đáng nói hơn, tiêu dùng gần như 
đóng băng ở châu Âu và Mỹ hoặc 
giảm đáng kể ở hầu hết các thị 
trường trên thế giới, thị trường tiêu 
dùng gần như đóng băng hoàn toàn, 
các ngành công nghiệp sản xuất 
ngưng trệ do thiếu nguyên liệu sản 
xuất. Trước tình trạng này, các chuyên 
gia kinh tế đưa ra nhận định rằng thế 
giới đang phụ thuộc vào Trung Quốc 
ở mức độ chưa từng có khi quốc gia 
này hiện đã trở thành bộ phận quan 

CÓ PHẢI HỒI KẾT CHO 
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động hóa sản xuất giúp tăng năng 
suất. Tăng năng suất lao động đồng 
nghĩa với việc các doanh nghiệp 
giảm chi phí nhân công. Và cũng vì 
thế họ cần đến nguồn nhân lực tay 
nghề cao, hơn là chỉ có chi phí lao 
động thấp.

CHUỖI CUNG ỨNG SẼ CHUYỂN 
DỊCH VỀ ĐÂU?

Trong số 56 công ty đã chuyển 
sản xuất ra khỏi Trung Quốc trong 
khoảng thời gian từ tháng 4 năm 
2018 đến tháng 8 năm 2019, 26 công 
ty chuyển đến Việt Nam, 11 công ty 
đến Đài Loan và 8 công ty sang Thái 
Lan và chỉ có 2 công ty đến Indonesia.

Ở thời điểm hiện tại, dưới hai tác 
động là chiến tranh thương mại và 
đại dịch Covid-19, hãng tin Reuters 
của Mỹ nhấn mạnh việc Washington 
đang thúc đẩy các sáng kiến rút chuỗi 
sản xuất ra khỏi Trung Quốc, dẫn lời 
Ngoại trưởng Mike Pompeo nói trên 
truyền hình CNN rằng, Mỹ đang làm 
việc cùng “những người bạn để thúc 
đẩy kế hoạch phát triển chung kinh 
tế toàn cầu”.

Không chỉ dừng ở thuyết phục, các 
ưu đãi thuế và chính sách hỗ trợ các 
doanh nghiệp dịch chuyển đang 
được cân nhắc để đẩy nhanh sự thay 
đổi trên. Các cơ quan của Mỹ cũng 
đang thăm dò để xác định các lĩnh 
vực quan trọng, những điểm “thắt 

cổ chai”, xem xét ngành chế tạo nào 
được coi là “thiết yếu” và làm thế nào 
để sản xuất những hàng hóa này bên 
ngoài Trung Quốc.

Từ việc kiểm soát linh kiện cho hệ 
thống lưới điện nhập khẩu, sắc lệnh 
mua sản phẩm y tế do trong nước sản 
xuất, đến các động thái tiến hành điều 
tra về vấn đề an ninh quốc gia, nước 
Mỹ đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc 
của chuỗi cung ứng vào Trung Quốc.

Washington không làm việc đó một 
mình, Mạng lưới Kinh tế Thịnh vượng 
được cho là phương án đa phương 
đầy bất ngờ, ẩn sau những màn 
đấu khẩu giữa Mỹ và Trung Quốc 
về Covid-19, nhằm thúc đẩy việc rút 
chuỗi cung ứng toàn cầu ra khỏi 
Trung Quốc.

Theo đó, Mỹ đang nỗ lực tạo ra một 
liên minh gồm các đối tác đáng tin 
cậy, bao gồm các công ty và nhóm 
xã hội dân sự hoạt động theo cùng 
một bộ tiêu chuẩn trong mọi lĩnh 
vực, từ kinh doanh kỹ thuật số, năng 
lượng và cơ sở hạ tầng đến nghiên 
cứu, giao thương, giáo dục và 
thương mại.

Các doanh nghiệp tin rằng cần phải 
có sự đa dạng, phân tán rủi ro. Nhật 
Bản gần đây đã tuyên bố sẽ hỗ trợ 
các công ty Nhật chuyển dịch ra khỏi 
Trung Quốc. Điểm đến là bất cứ đâu, 
không nhất thiết là trở về Nhật.

Trên tờ Les Echos, TS. Julien Marcilly - kinh
tế trưởng của Coface - công ty bảo 
hiểm ngoại thương, Pháp đã đưa dự 
báo một số nền kinh tế mới nổi cỡ 
trung bình có thể được hưởng lợi từ 
những thay đổi chính sách này.

Các nước hay vùng lãnh thổ như Việt 
Nam, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan… 
có thể đón nhận các chuỗi giá trị 
trong ngành điện tử. Campuchia, 
Bangladesh và thậm chí Myanmar có 
chuyên môn về dệt may và thể tập 
trung hơn vào lĩnh vực này. Đối với ô 
tô, các doanh nghiệp có thể chọn các 
quốc gia trung và đông Âu, Thổ Nhĩ 
Kỳ hoặc thậm chí là Morocco. Còn 
Hoa Kỳ có thể chọn đầu tư nhiều hơn 
vào Mexico.

Dịch Covid-19 rồi sẽ đi qua, nhưng 
những tác động của nó sẽ khiến 
những nhà kinh tế thế giới phải 
tính toán trong dài hạn. Thời điểm 
này cũng là lúc thích hợp để các 
quốc gia có nền kinh tế mạnh tìm 
kiếm những điểm đến mới cho hoạt 
động đầu tư của mình một cách 
bền vững hơn, cùng bắt tay nhau 
để tạo nên những nhà sản xuất của 
riêng mình. 

Các mô hình kinh tế khác nhau phù 
hợp với từng thời kỳ khác nhau, bối 
cảnh khác nhau. Mỗi thời kỳ thay 
đổi, nền kinh tế thế giới sẽ tái tạo và 
mang lại cơ hội phát triển mới cho 
các quốc gia mới.

Các công ty sẽ đi đâu khi họ rời Trung Quốc?
Nguồn ảnh: ledgerinsights.com

trọng trong cỗ máy công nghiệp 
toàn cầu, chiếm 1/6 tổng GDP toàn 
cầu và là công xưởng của cả thế giới.

Khi mối liên kết đứt gãy, cả thế giới 
mới bàng hoàng nhận ra vai trò to 
lớn của Trung Quốc trong việc tạo 
nên giá trị của chuỗi cung ứng toàn 
cầu, sự phụ thuộc của các nền kinh tế 
kéo theo tình huống có lợi, cho phép 
Trung Quốc tích lũy quyền lực chiến 
lược tới mức độ nguy hiểm đối với 
các quốc gia khác trên thế giới.

Vai trò trung tâm chuỗi cung ứng 
toàn cầu của Trung Quốc thể hiện rõ 
qua các con số thống kê sơ lược sau:

40% hàng dệt may của thế 
giới sản xuất tại Trung Quốc đang 
xuất đi khắp thế giới.

Hơn 1/4 đồ nội thất được sử 
dụng trên toàn cầu hiện do Trung 
Quốc làm ra.

Trong lĩnh vực viễn thông, 

25% cáp quang sử dụng 
trên thế giới được sản xuất ngay tại 
thành phố Vũ Hán.

95% động cơ xe hơi điện sản 
xuất tại Trung Quốc.

Trên dưới 85% pin điện mặt 
trời đang được sử dụng cũng do 
Trung Quốc chế tạo.

Đây cũng là nơi bào chế hơn

80% hoạt chất chính được 
dùng trong ngành sản xuất dược 
phẩm, nắm giữ 80-90% dược liệu để 
bào chế ra các hoạt chất chính và các 
loại thuốc thay thế các dược phẩm 
hiện không còn được bào chế.

Chiếm 30% xuất khẩu toàn 
cầu về xuất linh kiện và điện tử,…

Đại dịch Covid-19 càng cho thấy cái 

giá phải trả cho sự phụ thuộc vào 
Trung Quốc lớn đến mức nào. Hãng 
Nikkei Asian Review trích một nghiên 
cứu chỉ ra là nếu sản xuất tại Trung 
Quốc cứ giảm 10 tỷ USD, sản xuất tại 
phần còn lại của thế giới sẽ giảm 6,7 
tỷ USD. Giới chuyên gia cho rằng việc 
đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu lần 
này đã khiến thế giới nhận ra sự cấp 
bách của việc đa dạng hóa danh mục 
sản xuất, tránh phụ thuộc quá nhiều 
vào một quốc gia như Trung Quốc.

Những rạn nứt sâu sắc trong bức tranh 
kinh tế có khiến Trung Quốc dần đánh 
mất vị thế của một đầu tàu trong chuỗi 

Ngoài lý do giảm bớt những rủi ro 
khi phụ thuộc quá nhiều vào một 
nguồn sản xuất chính, xu hướng dịch 
chuyển chuỗi cung ứng còn tính 
toán dựa trên các yếu tố có lợi thế 
khác, đó là: 

-  Giá dầu: Các thị trường giá rẻ 
được lựa chọn có một phần lý do là 
giá dầu thấp. Tuy nhiên, trong một 
thập kỷ qua, giá dầu đã tăng gấp 3 
lần kéo theo chi phí vận chuyển tăng 
lên đáng kể so với ước tính ban đầu. 
Dù giá dầu hiện tại đang giảm nhưng 
còn giá các mặt hàng khác, và sản 
lượng khí thiên nhiên giá rẻ tại Mỹ 

Với các công ty sản xuất trên toàn thế giới ngày càng tập trung vào việc giảm sự phụ thuộc 
vào chuỗi cung ứng của họ vào Trung Quốc, tầm quan trọng của đất nước này như là một 
trung tâm sản xuất đã giảm đi. Nguồn ảnh: auto.economictimes.indiatimes.com

sản xuất toàn cầu và liệu rằng Covid-19 
có phải là hồi kết cho thương hiệu 
“Made in China” hay không? 

NHỮNG LÝ DO KHÁC ĐỂ CHUYỂN 
ĐỔI CHUỖI CUNG ỨNG

Các công ty đang chuyển dịch chiến 
lược sản xuất toàn cầu của mình, 
từ việc sản xuất tập trung tại nước 
có chi phí rẻ, sang hướng tới tối ưu 
hóa sản xuất phù hợp với chiến lược 
theo vùng. Sản xuất tại Trung Quốc 
là cho thị trường Trung Quốc, tại Mỹ 
(hay Mexico và các nước Latin) phục 
vụ nhu cầu Châu Mỹ, tại Đông Âu là 
dành cho thị trường châu Âu.

ngày càng tăng. Điều này có nghĩa 
là đối với một số ngành công nghiệp 
thì chi phí sản xuất tại Mỹ sẽ thấp hơn 
tại Trung Quốc.

- Chi phí nhân công: Trong vài năm 
gần đây, chi phí lao động tại Trung 
Quốc tăng 20%/năm, so với 3%/năm 
tại Hoa Kỳ và 5%/năm tại Mexico. Vì 
vậy, các công ty cần xem xét lại khi 
chi phí nhân công là lý do chính các 
công ty chuyển sản xuất sang Trung 
Quốc từ 5, 7 hay 10 năm trước.

- Tự động hóa: Cảm biến giá rẻ, tốc 
độ máy tính và các công nghệ mới 
này càng thân thiện, phù hợp cho tự
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VINATEX PHÚ CƯỜNG 
NHÀ MÁY SỢI CÓ HỆ THỐNG ĐIỆN 
MẶT TRỜI ÁP MÁI ĐẦU TIÊN 
TẠI VIỆT NAM
Bài: MAI KHANH

H
iện nay, xu thế toàn 
cầu ngày càng hướng 
tới sự phát triển bền 
vững, người tiêu dùng 
dần dần quan tâm đến 

chuỗi cung ứng hàng hóa xanh, các 
thành phần của sản phẩm, quy trình 
sản xuất trước khi mua hàng…

Việc sử dụng công nghệ xanh, sạch, 
năng lượng tái tạo đang trở thành 
xu hướng tất yếu. Những thay đổi 
này buộc các doanh nghiệp dệt 
may phải thay đổi phương thức 
quản lý trong đó đặc biệt nâng cao 
tiêu chuẩn về môi trường và thực 
hiện trách nhiệm xã hội; tuân thủ 
những cam kết về môi trường trong 
các FTAs thế hệ mới, đáp ứng nhu 

cầu của những người tiêu dùng tiến 
bộ trên thế giới.

Dự án Nhà máy Sợi Vinatex Phú 
Cường là một trong những dự án 
trọng điểm về nguyên phụ liệu 
của Vinatex, thuộc giai đoạn đầu tư 
2014-2020, nằm trong chương trình 
tăng tốc đầu tư, chủ động nguyên 
phụ liệu đón đầu Hiệp định CPTPP, 
Hiệp định thương mại tự do Việt 
Nam – EU và Hiệp định thương mại 
tự do Việt Nam – Hàn Quốc…

Nhà máy Sợi Phú Cường được khởi 
công xây dựng tháng 02/2015 tại 
Cụm công nghiệp Phú Cường (xã 
Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh 
Đồng Nai), với tổng vốn đầu tư lên 

tới gần 465 tỷ đồng. Thiết bị cho nhà 
máy Sợi Phú Cường đều được đầu tư 
với mức độ tự động hóa cao, xuất xứ 
từ các nước G7, có sự liên kết toàn 
bộ các khâu trong chu trình sản xuất 
của Tập đoàn.

Nhà máy Sợi có quy mô 30.000 cọc 
sợi do Tập đoàn Dệt May Việt Nam 
(Vinatex) làm chủ đầu tư, đã hoạt 
động 5 năm, cung cấp khoảng 5.000 
tấn sợi cao cấp một năm cho những 
nhà máy dệt chất lượng cao trong 
Tập đoàn để đảm bảo nguồn vải 
may xuất khẩu. Trong quá trình hoạt 
động, trước xu thế sản xuất phát 
triển bền vững, Nhà máy Sợi Vinatex 
Phú Cường đã đầu tư hệ thống điện 
mặt trời áp mái đầu tiên tại Việt Nam.

Công suất dự án: 2MWp (giai đoạn 1: 
1MWp, giai đoạn 2: 1 MWp). 

Dự án năng lượng mặt trời áp mái tại 
Vinatex Phú Cường có điểm mạnh 
như sau:

- Giảm chi phí mua điện từ EVN.

- Bảo vệ môi trường: Sử dụng năng 
lượng mặt trời góp phần giảm khí 
thải ra môi trường. 

- Giảm quá tải trên hệ thống lưới 
điện EVN.

- Hệ thống sử dụng bộ khung ngàm 
kẹp KlipLock (từ nhà cung cấp 
Schletter của Đức), đảm bảo không 
làm ảnh hưởng đến hệ thống mái 
của nhà máy.

Bên cạnh lợi thế như trên, đối với 
doanh nghiệp, thì việc đầu tư Dự 
án năng lượng mặt trời áp mái giúp 
tiết kiệm được 25% giá trị trên tổng 
sản lượng điện năng lượng mặt 
trời cung cấp cho nhà máy (ước 
tính tiết kiệm trung bình 100 triệu 
đồng/tháng). Đây cũng là cơ sở 
giúp doanh nghiệp đạt được các 
chứng nhận về việc sử dụng năng 
lượng sạch và bảo vệ môi trường. 
Hệ thống pin phủ kín mái giúp 
bảo vệ hạ tầng mái khỏi những tác 
động xấu của thiên nhiên, đồng 
thời góp phần giảm nhiệt độ cho 
hệ thống mái.

Hệ thống điện mặt trời áp mái của Nhà máy Sợi Phú Cường
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SỰ KIỆN CỦA TẬP ĐOÀN
tháng 5/2020

Ngày 09/5/2020, cộng đồng doanh 
nghiệp đã tham gia “Hội nghị Thủ 
tướng Chính phủ với DN cùng nỗ lực 
vượt thách thức đón thời cơ phục 
hồi nền kinh tế ” qua hình thức trực 
tuyến với Thủ tướng và lãnh đạo các 
Bộ, ngành để bàn giải pháp tháo gỡ 
khó khăn và phục hồi kinh tế. Đây là 
lần thứ tư, Thủ tướng chủ trì một hội 
nghị đối thoại với doanh nghiệp.

Thay mặt Tập đoàn Dệt May Việt Nam, 
ông Lê Tiến Trường – Tổng Giám đốc 
đã có bài tham luận và kiến nghị với 
Chính phủ tại Hội nghị. Nội dung bao 
gồm những kiến nghị như sau: 

Phương pháp hỗ trợ nên nhanh, 
cách tiếp cận qua ít các bước xét 
duyệt thủ công mà dựa trên CSDL 
tin cậy đang có. Đề xuất cho miễn 

BHXH và Công đoàn phí 2020 từ 
tháng 5 đến hết tháng 12. DN chỉ 
cần trình bảng lương vẫn duy trì việc 
làm cho thu nhập trên tối thiểu cho 
NLĐ là được miễn.

Phương pháp đánh giá của ngân 
hàng với DN lúc này cũng cần hết sức 
linh hoạt. Cho giãn các khoản nợ đầu 
tư đến hạn trả gốc là rất cấp thiết với 
DN. Các dự án dở dang, các tham số 
của dự án có thay đổi xấu đi do dịch 
bệnh nhưng cần duy trì giải ngân 
đúng tiến độ.

Với Hiệp định EVFTA, đề nghị các 
Bộ, Ngành chuẩn bị các hướng dẫn 
và thông tư nhanh nhất để khi Hiệp 
định được phê duyệt của quốc hội thì 
triển khai được ngay, doanh nghiệp 
mới thu được lợi ích vàng.

Trung tâm Thời trang Vinatex tại số 
25 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà 
Nội được Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam (Vinatex) đưa vào hoạt động 
từ tháng 5 năm 2018 để phục vụ 
nhu cầu mua sắm hàng thời trang 

Ngày 15/5/2020, Hội đồng nghiệm 
thu Tập đoàn Dệt May Việt Nam 
(Vinatex) đã họp để đánh giá, 
nghiệm thu Đề tài “Dự báo nhu cầu 
nguồn nhân lực Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025”.

Đại diện nhóm nghiên cứu Đề 
tài, TS. Tạ Văn Cánh - Phó Trưởng 
khóa Kinh tế Trường Đại học Công 

Nhân dịp tháng sinh nhật, từ ngày 
05/5/2020 đến 25/5/2020, Trung 
tâm Thời trang Vinatex đã áp dụng 
các chương trình khuyến mãi hấp 
dẫn gửi tặng quý khách hàng.

nghiệp Dệt May Hà Nội, Chủ nhiệm 
Đề tài đã trình bày khái quát về 
mục tiêu của Đề tài, thực trạng 
về nguồn nhân lực tại các doanh 
nghiệp thuộc Tập đoàn, kết quả 
dự báo nhu cầu nguồn nhân lực 
Tập đoàn và lộ trình đào tạo. Kết 
quả nghiệm thu, Đề tài đã được 
5/5 thành viên Hội đồng bỏ phiếu 
thông qua.

Trung tâm Thời trang 
Vinatex khuyến mãi lớn 
mừng sinh nhật

Vinatex nghiệm thu 
Đề tài “Dự báo nhu cầu 
nguồn nhân lực Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam giai 
đoạn 2020 – 2025”

Tham luận của Vinatex 
tại Hội nghị Thủ tướng 
với doanh nghiệp

Ngày 15/5/2020

Ngày 09/5/2020

Ngày 05/5/2020 của người tiêu dùng Thủ đô. Đến 
nay, sau 2 năm hoạt động, Trung 
tâm thời trang Vinatex đã mở thêm 
một địa điểm nữa tại số 57 Phan 
Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Với chủng loại sản phẩm đa dạng, 
mẫu mã phong phú, phù hợp 
nhiều lứa tuổi, sở thích và mục đích 
sử dụng nên đến thời điểm hiện tại, 
Trung tâm thời trang Vinatex đang 
là điểm đến mua sắm thuận tiện, 
đáng tin cậy cho những người yêu 
và tin dùng hàng Việt.

TIN HOẠT ĐỘNG CỦA VITAS
tháng 5/2020

Ngày 14/5/2020, bà Nguyễn Thị Tuyết 
Mai – Phó Tổng Thư ký Vitas đã tới 
thăm và trao Giấy chứng nhận hội viên 
cho Công ty TNHH Sản xuất Thương 
mại và Đầu tư Thành Công. Công ty 
đã có hơn 30 năm sản xuất các loại 
vải dệt kim cung cấp cho thị trường 

phần vải 100% cotton, và có những 
tính năng vượt trội như: Nano kháng 
khuẩn chống bụi mịn, chống tia UV, 
kháng giọt bắn, rất thông thoáng, 
không gây kích ứng da, sử dụng tới 
30 lần giặt, đáp ứng được các chỉ 
tiêu kỹ thuật theo Quyết định số 
870/QĐ-BYT.

Ngày 26/5/2020, Cục Xuất nhập 
khẩu, Bộ Công Thương đã phối hợp 
với Vitas và Tổ chức Sáng kiến Thương 
mại Bền vững (IDH) tổ chức cuộc Hội 
thảo “Hướng dẫn và giải đáp quy định 
về CE, FDA” theo hình thức trực tuyến.

Hội thảo được tổ chức nhằm giúp 
các doanh nghiệp Việt Nam nắm 
chắc những quy định về tiêu chuẩn 

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam 
– EU (EVFTA) giữa Việt Nam và 28 nước 
thành viên EU đã được Nghị viện châu 
Âu chính thức phê chuẩn vào ngày 
12/02/2020 và sẽ có hiệu lực khi Quốc 
hội Việt Nam thông qua vào tháng 7 
năm nay, mở ra nhiều cơ hội hợp tác 
cho ngành dệt may Việt Nam. Nhằm 
cung cấp thông tin về thị trường dệt 
may Châu Âu nói chung, thị trường 
dệt may Pháp nói riêng, và tầm quan 

chất lượng của thị trường EU và Mỹ, 
nhất là quy trình xin chứng nhận CE 
(sản phẩm đáp ứng được các yêu 
cầu về an toàn, sức khỏe, bảo vệ môi 
trường) và FDA (quy định giám sát độ 
an toàn những sản phẩm thuộc danh 
mục quản lý lưu hành trên thị trường 
Mỹ)... nhằm khai thác tối đa lợi ích từ 
EVFTA, khi Hiệp định này chính thức 
có hiệu lực.

trọng trong việc nâng cao năng lực 
marketing, xúc tiến thương mại để 
đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường 
này, vào ngày 18/5/2020, Hiệp hội Dệt 
may Việt Nam (VITAS) đã phối hợp 
cùng Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) 
tổ chức hội thảo trực tuyến “Cơ hội 
xuất khẩu sang thị trường Châu 
Âu – Giới thiệu Hội chợ Premiere Vision 
Manufacturing Overseas”.

Hội thảo “Phương pháp quản lý rủi ro liên quan 
đến dịch COVID-19 tại các nhà máy dệt may”

Giải đáp về CE, FDA 
để tiếp sức cho doanh 
nghiệp xuất khẩu trang 
thiết bị y tế

Hội thảo “Cơ hội xuất 
khẩu sang thị trường 
Châu Âu – Giới thiệu 
Hội chợ Premiere Vision 
Manufacturing Overseas”

VITAS trao giấy chứng nhận hội viên mới cho Công ty 
TNHH SX TM & ĐT Thành Công

Ngày 26/5/2020

Ngày 28 - 29/5/2020

Ngày 14/5/2020

Ngày 18/5/2020

rủi ro nhiễm bệnh, gây ngưng trệ sản 
xuất và ảnh hưởng đến công nhân 
viên, giúp triển khai các kiểm định 
về an toàn và sức khỏe liên quan đến 
COVID-19, cùng những chức năng 
báo cáo và giám sát theo thời gian 
thực tế,  Hiệp hội Dệt May Việt Nam 

Hiện tại, khi các nhà máy bắt đầu 
hoạt động trở lại sau đại dịch 
Covid-19, công nhân viên bắt đầu làm 
việc bình thường, cũng là lúc nguy cơ 
lây nhiễm cộng đồng quay trở lại. Với 
mong muốn giúp các nhà máy vẫn 
có thể vận hành mà không gia tăng 

trong nước và xuất khẩu cùng với đội 
ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật và công 
nhân lành nghề, kinh nghiệm cao. 
Hiện nay, trước nhu cầu sử dụng mặt 
hàng khẩu trang vải trong và ngoài 
nước, Công ty đã phát triển dòng sản 
phẩm khẩu trang vải Nano bạc mang 
thương hiệu Bamboo Mask với thành 

(VITAS) phối hợp cùng Tổ chức sáng 
kiến bền vững (IDH) và Công ty TNHH 
Inspectorio Việt Nam tổ chức buổi 
hội thảo trực tuyến vào ngày ngày 
28-29/5/2020 với chủ đề “Phương 
pháp quản lý rủi ro liên quan đến dịch 
COVID-19 tại các nhà máy dệt may”.
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THÁNG CÔNG NHÂN 2020: 
NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG, 
CHIA SẺ - ĐỒNG HÀNH, AN 
TOÀN - HIỆU QUẢ 

BẢN TIN CÔNG ĐOÀN

Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại 
dịch Covid-19 nhưng không vì thế 
Tháng Công nhân 2020 bớt phần 
ý nghĩa, sôi nổi. Với chủ đề “Năng 
suất - Chất lượng, Chia sẻ - Đồng 
hành, An toàn - Hiệu quả”, các cấp 
công đoàn thuộc hệ thống Công 
đoàn Dệt May Việt Nam vẫn triển 
khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết 
thực, chăm lo đời sống đoàn viên, 
công nhân lao động.

Ở Cấp Công đoàn ngành, Công 
đoàn Dệt May Việt Nam đã tổ chức 
cuộc thi: Bác Hồ với ngành DMVN 
và công nhân lao động. Cuộc thi 
là dịp để CNVCLĐ tìm hiểu, nắm 
bắt, cảm nhận về sự quan tâm, gắn 
bó, những trao đổi, căn dặn của 
Bác đối với Ngành và giai cấp công 
nhân; để trên cơ sở đó đúc rút, học 
tập và làm theo những tấm gương, 
đạo đức và phong cách của Người.

Cũng trong Tháng Công nhân, với 
mục đích nâng cao nhận thức và 
ý thức trách nhiệm của người lao 
động, người sử dụng lao động về 
công tác an toàn vệ sinh lao động, 

nhất là trong thời điểm dịch bệnh 
Covid-19, Công đoàn Dệt May Việt 
Nam đã tổ chức thi trực tuyến tìm 
hiểu về công tác An toàn vệ sinh 
lao động năm 2020. Nội dung gồm 
trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và 
sáng tác khẩu hiệu, thông điệp, ý 
thơ về ATVSLĐ. 

Công đoàn Dệt May Việt Nam hiện 
cũng đang tổng hợp hồ sơ để xét 
thưởng các đơn vị thực hiện tốt 
chế độ, chính sách và ATVSLĐ, 
phòng chống dịch bệnh.

Đặc biệt, với tinh thần chia sẻ, 
đồng hành cùng NLĐ, Công đoàn 
DMVN đã xét trợ cấp cho đoàn 

viên công đoàn, người lao động có 
hoàn cảnh khó khăn, bị mắc bệnh 
hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp, người lao động ốm 
nặng phải nằm viện chữa trị dài 
ngày, NLĐ bị giảm thu nhập và mất 
việc làm do doanh nghiệp phải thu 
hẹp sản xuất, ngừng việc hoặc di 
dời … do ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19. Cụ thể: 

- Đợt 1 trợ cấp cho 266 người thuộc 8 
đơn vị với tổng số tiền 175 triệu đồng;

- Đợt 2 trợ cấp cho 295 người thuộc 21 
đơn vị với tổng số tiền 220 triệu đồng;

- Các đợt tiếp theo trong năm sẽ tiếp 
tục được triển khai nhằm quan tâm, 
chia sẻ, hỗ trợ NLĐ để giúp NLĐ giảm 
bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tại cấp Công đoàn cơ sở, nhiều đơn 
vị đã tổ chức Hội nghị NLĐ và các 
hoạt động trong Tháng Công nhân 
như: Tổng công ty May Hưng Yên, 
Tổng Công ty May 10-CTCP, Công 
ty CP May Tiên Hưng, Tổng Công ty 
CP Dệt May Hà Nội, Công ty CP Dệt 
May Huế...

Qua theo dõi hội nghị cho thấy, 
năm 2019 dù SXKD có nhiều khó 
khăn do chịu bất lợi từ những xung 
đột chính trị và tình hình thương 

Tháng công nhân tại Công ty Phú Hòa An

Hội nghị NLĐ

Trong tháng 5/2020, Công đoàn 
Dệt May Việt Nam đã phát hành 2 
số truyền thanh với chủ đề “Tháng 
Công nhân – Tháng 5 nhớ Bác” 
và “Nét đẹp từ Công đoàn cơ sở và 
Người lao động”.

Chương trình đầu tiên của tháng 
có 3 nội dung chính: Tháng 5 nhớ 
Bác – kỉ niệm 130 năm ngày sinh 
nhật Bác; Bàn về chủ đề “Năng suất 
- Chất lượng, Chia sẻ - Đồng hành, 

CHƯƠNG TRÌNHTRUYỀN THANH CÔNG ĐOÀN THÁNG 5

An toàn - Hiệu quả” trong Tháng 
công nhân năm 2020 của Công 
đoàn Dệt May Việt Nam; chia sẻ của 
Lãnh đạo ngành về “Cùng nỗ lực, 
vượt thách thức, đón thời cơ, phục 
hồi nền kinh tế”.

Trong chương trình thứ 2, nội dung 
gồm: Điểm lại các hoạt động, sự kiện 
tiêu biểu trong tháng Công nhân, Lan 
tỏa các gương tập thể, cá nhân điển 
hình trong thi đua làm theo lời Bác.

mại quốc tế, nhưng nhìn chung các 
đơn vị vẫn đảm bảo việc làm, đời sống 
cho NLĐ ở mức khá cao, trong đó:

- Thu nhập bình quân NLĐ của May 
Hưng Yên là: 9,5 triệu đồng/người/
tháng, May 10 gần 8,2 triệu đồng/
người/tháng, May Tiên Hưng là 10,5 
triệu đồng/người/tháng, Dệt May Hà 
Nội là 7,4 triệu đồng/người/tháng. 

- Các phong trào thi đua lao động 
sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến, 
cải thiện điều kiện làm việc, công tác 
chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng NLĐ 
được các doanh nghiệp chú trọng 
thực hiện đã đem lại sự tin tưởng 
phấn khởi trong CNLĐ. 

Ngoài ra, trong dịp này, các đơn vị đã 
triển khai nhiều hoạt động chăm lo 
cho NLĐ như: Tôn vinh, khen thưởng 
những tập thể, cá nhân tiêu biểu; Tổ 
chức gặp mặt nhân rộng các gương 
điển hình trong phong trào thi đua; 
Trao quà động viên những CNLĐ có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... 

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch 
bệnh, hoạt động SXKD của các đơn 
vị bị ảnh hưởng nặng nề, tuy nhiên 
các đơn vị vẫn đang bằng mọi nỗ lực 
đảm bảo việc làm, đời sống cho NLĐ, 
duy trì mọi hoạt động, bảo toàn đội 
ngũ, đưa DN vượt qua khó khăn. 

Tháng công nhân tại Dệt May Huế

Hội nghị NLĐ May Tiến Hưng
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Điểm xuyết trong nắng hè là 
thời điểm các sản phẩm dập ly 
thời thượng toả sáng. Vẻ đẹp 
này chưa bao giờ ngừng làm 
người ta nhớ đến những chân 
váy maxi thướt tha hay những 
chiếc tay áo gọn gàng nhưng 
đầy ấn tượng.

Để bước vào mùa hè hoàn 
hảo, HeraDG cùng bạn chạm 
vào thời trang. Hãy khám 
phá một cô nàng năng động, 
thanh lịch cùng Let’s Summer 
ngay hôm nay!
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S
ớm mùa thu trong vắt, gió 
lùa qua những rễ si già, lan 
man vô tận theo những 
vòng sóng li ti trên mặt hồ 
Tĩnh Tâm. Gió cuốn chút 

hơi nước mát lành lên khu vườn nhỏ, 
thủng thỉnh đung đưa vòm lá, nhởn 
nhơ uốn lượn theo con đường chạy 
giữa khu vườn và những ngôi nhà 
gạch đỏ ẩn dưới tàng cây.

Kiên bước ra hiên, vươn vai khoan 
khoái, anh hít đầy phổi làn không khí 
trong lành, thoảng hơi nước mong 
manh từ mặt hồ. Bỗng anh sựng lại, 
im lặng nín thở, mọi âm thanh bỗng 
chốc chìm đi, nhường cho tiếng vi 

vút của gió. Làn gió thu từ mặt hồ 
Tĩnh Tâm đã tìm thấy thời khắc cao 
hứng của mình, lướt êm trong vườn, 
rung ngân ngàn lá, tạo nên khúc giao 
hưởng kỳ vĩ khiến vạn vật lặng đi. 
Kiên cũng lặng đi. 

Ngàn lá như ngàn phím đàn xanh 
ngát, nhịp nhàng và bay bổng trong 
khúc giao hưởng với gió mùa thu. 
Trong không gian ắp đầy thanh âm 
tinh khiết, con đường nhỏ giữa khu 
vườn nổi lên như một dải băng lụa 
xám dập dềnh. Và nhân vật chính 
xuất hiện khiến Kiên lặng người. Vũ 
nữ xinh đẹp, làn da mịn trắng như 
thạch dừa, tóc tết hai bên, nụ cười 

hiền ánh lên như ngọc, uyển chuyển 
trong vũ điệu hân hoan.

Kiên run rẩy bám vào đám rễ si trước 
mặt. Tim anh đập dồn dập như muốn 
thoát ra khỏi lồng ngực để bay lượn 
tự do theo vũ điệu của thiếu nữ kia. 
Anh chỉ sợ một chút kinh động cũng 
đủ khiến làn gió thu bay đi, khúc nhạc 
ngàn lá ngừng bặt và thiếu nữ kia sẽ 
tan vào không gian. Anh nguyện sẽ 
im lặng đứng đây mãi mãi, cả đời, 
để một mình nắm bắt trọn vẹn cảnh 
tượng kỳ diệu, tuyệt đẹp này.

Một tiếng còi lảnh lót xuyên qua 
không gian thủy tinh. Gió giật mình 
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trốn sau vòm cây, ngàn lá ngừng 
rung ngân. Thiếu nữ ngơ ngác 
ngừng lại nơi cuối con đường. Kiên 
chớp mắt chạy lại phía cô bé. Liễu 
nhảy khỏi chiếc xe đạp một bánh, 
mỉm cười mơ hồ. Cô bé dường như 
vẫn chưa thoát hẳn khỏi âm hưởng 
của vũ điệu thiên đường, nét mặt cô 
sáng như ngọc nhưng ánh mắt lại 
lạc trôi nơi nào, nhìn Kiên mà như 
xuyên qua anh, không thấy anh, cô 
nhìn mãi trân trân khuôn mặt anh 
mà hồn vẫn trôi dạt,…

Kiên nghẹn ngào ôm lấy thiếu nữ. 
Chính trong khoảnh khắc ấy, anh 
hiểu rằng, cả cuộc đời mình, và ước 
mơ của anh nếu có, đều dừng lại ở 

nơi này, trong vòng tay ôm chở che 
này. Anh sẽ làm tất cả những gì có 
thể để bảo vệ không gian trong vắt 
thủy tinh, để gọi gió thu về ngân 
rung ngàn lá, tấu lên khúc nhạc thiên 
đường, để thiếu nữ được bay bổng 
trong vũ điệu tự do.

                               ***

Kiên bước vào văn phòng Chủ tịch 
Trung tâm giáo dục đặc biệt VT. 
Người đàn ông tầm thước, trạc lục 
tuần, râu ria muối tiêu nửa nằm nửa 
ngồi thoải mái trên xô – pha. Biết 
Kiên vào, nhưng ông không rời mắt 
khỏi chiếc điện thoại thông minh 
cầm tay.

- Thưa ông, ông gọi con ạ!

- Kéo ghế ngồi đi! – Chủ tịch Quốc 
khẽ nhỏm dậy. Dù đã ngoại lục tuần, 
nhưng người đàn ông này nhanh 
nhẹn, với những chuyển động gọn 
mà ẩn chứa sức mạnh như một con 
báo sung sức vậy. 

-  Cậu có chuyện gì với con bé Liễu? – 
Quốc hỏi thẳng, mắt ông nheo nheo 
nhìn chàng trai rắn rỏi, với những 
đường nét đẹp đẽ như tượng thánh. 
“Đàn ông còn muốn ngắm cậu ta…” 
– Ông nghĩ thầm.

- Ý ông là sao ạ? – Kiên lúng túng – 
Con vẫn tận tâm luyện rèn để Liễu 
tiến bộ mỗi ngày…

- Ý tôi là cậu đã làm gì con bé, để đến 
nỗi gia đình nó gọi điện kiện cáo. 

- Sao lại thế ạ? – Kiên sửng sốt – 
Con không làm gì cả, ngoài việc yêu 
thương Liễu như con gái của con thôi.

- Cậu định che mắt ai, chứ với tôi thì 
mất công. Hãy nói thật, hoặc biến 
khỏi nơi này. Cậu nhớ lời thề khi mới 
vào đây chứ?

- Vâng, con xin lỗi ông. – Kiên cúi mặt.

- Cậu là đàn ông, phải quản trị được 
cảm xúc của mình. Không được động 
chạm con bé đó. Từ hôm nay, cậu đổi 
sang huấn luyện cho bé Tấn. 

Kiên bước ra khỏi phòng chủ tịch 
Quốc, một cảm giác thiêu đốt khắp 
người khiến anh bật lùi lại. Hình ảnh 
Kiên ôm chặt Liễu đã lan khắp trung 
tâm qua những chiếc điện thoại 
thông minh, và có lẽ đã lan khắp thế 
giới này, khiến mọi ánh mắt dồn lên 
anh thiêu đốt. Kiên so vai, cụp mắt, 
chực chạy trốn.

Không, anh không thể trở về với cái 
“hố đen” từng hút anh vào cách nay 
hơn hai năm. “Hố đen” trầm cảm 
trong quá khứ đã nuốt trọn anh vào 
địa ngục trần gian, khiến anh khốn 
khổ sống không được mà chết cũng 
không xong.
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có giá trị gì trong mắt bọn con gái! 
Những tiếng rì rầm khúc khích từ 
những cô bạn cùng khóa đuổi theo 
anh, những ánh mắt giễu cợt, xuyên 
thấu ruột gan Kiên khiến anh mỗi 
ngày lại tụt sâu hơn vào vỏ ốc. Kiên 
nghi ngờ chính mình, một lần anh 
liều mạng thử sức với một gái bán 
hoa, vẫn thất bại. Chút lòng tin tội 
nghiệp cuối cùng bị thiêu rụi trong 
anh. Kiên bỏ học giữa chừng, và “hố 
đen” trầm cảm hút trọn anh. 

Cha mẹ Kiên ném anh vào hết trung 
tâm này tới bệnh viện khác để chữa 
chứng bệnh trầm cảm, nhưng đều vô 
hiệu. Kiên ru rú trong góc tối ở phòng 
riêng trong nhà, khó ăn, không ngủ, 
cuồng cấu tìm lối thoát, mê sảng và 
định tự tử nhưng không thành. Cha 
mẹ anh phải cắt cử nhau trông chừng 
anh ngày đêm. Anh bị mắc kẹt trong 
“hố đen”, lúc thì chìm ngỉm, lúc vùng 
vẫy tuyệt vọng. Thuốc chồng trầm 
cảm chỉ đẩy anh sâu thêm vào những 
cơn ác mộng mỗi lúc một dữ. Kiên 
hoảng sợ tới nỗi, khi cha mẹ định đưa 
anh trở lại bệnh viện, anh đã bất hợp 
tác, phá hủy mọi đồ vật quanh mình 
và không chịu ra khỏi phòng riêng.
May sao lúc ấy, Chủ tịch Quốc ra tay 
cứu anh. Ông đột nhập vào phòng 
anh, lôi anh trở dậy, tát một phát như 
trời giáng, quẳng anh lên xe hơi và 
đưa thẳng tới trung tâm huấn luyện 
của ông. Nỗi sợ hãi người khác biết 
điểm yếu của mình không so được 
với nỗi sợ bị ăn tát khiến mỗi ngày, 
Kiên phải chui ra khỏi vỏ ốc, rèn luyện 
thể lực ác liệt như một chiến binh.

Cơ bắp được hồi sinh, mãnh lực đàn 
ông được khơi dậy mỗi ngày. Cái bụng 
đẹp sáu múi như của vận động viên 
thể hình khiến Kiên dần lấy lại tự tin, 
anh cũng cảm nhận ánh mắt khao 
khát của vài cô gái làm việc trong trung 
tâm. Đặc biệt là ánh mắt da diết của 
Hà, cô gái huấn luyện viên yoga trong 
trung tâm, dành cho anh mỗi ngày, 
thậm chí cô còn cố tình đụng chạm 
anh mỗi khi có thời cơ. Nhưng Kiên 
luôn lảng tránh Hà, không chỉ bởi lời 
thề không chuyện trai gái trong trung 
tâm, mà còn bởi cô gái đó không khơi 
gợi nên chút cảm xúc trong anh. Và 
không chỉ với Hà, Kiên còn cố ý lảng 
tránh tất cả các cô gái trong trung tâm. 
Sự lạnh lùng xa cách của Kiên khiến 
các cô gái nơi đây gọi anh là “chàng 
hoàng tử có trái tim bằng đá”. 

Nào ngờ, sau hơn ba tháng huấn 
luyện cho học viên mới là Liễu, Kiên 
lại bị tiếng sét ái tình. Liễu, thiếu nữ 
mười lăm tuổi, bị tự kỷ, không biết 
nói, không biết đọc, không biết viết. 
Tuy tự kỷ nhưng thiếu nữ này rất 
hiền, hay cười mơ màng, khi đứng 
lên mới cao ngang ngực Kiên, dáng 
gày mong manh, đặc biệt là ánh mắt 
và tâm trí luôn lạc trôi ở nơi khác. Có 
cảm giác như em bị lạc về nơi này và 
đang thẫn thờ nghĩ xem mình là ai, 
thuộc về nơi đâu.

Ban đầu, theo nhiệm vụ, Kiên được 
phân công “làm cha” của Liễu. Anh 
yêu thương, đùm bọc, ân cần chỉ 
dạy, huấn luyện Liễu tập kỹ năng đi 
xe đạp một bánh, tập nói, tập nhận 
mặt chữ. Khi trách nhiệm càng cao, 
anh càng yêu thương cô bé hơn. Và 
tình yêu thương, cùng trách nhiệm 
đó, đã nhanh chóng chuyển hóa 
thành những rung động thể xác, tâm 
hồn. Kiên không biết Liễu có cảm 
nhận được tình yêu trong anh không, 
nhưng mỗi khi nắm tay Liễu giúp em 
lấy thăng bằng, thấy bàn tay hơi run 
rẩy, thì anh lại khấp khởi hy vọng. Một 
làn sóng mơ hồ từ rung động nơi trái 
tim anh, nhẹ lan sang cô bé, và cho 
dù nhận thức của một cô bé tự kỷ 
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Đêm ấy, trong khu lán bìa rừng, chàng 
trai hai mươi tuổi hồi hộp đến muốn 
vỡ tim khi lần đầu khám phá thân thể 
non tơ mà hừng hực sức sống của 
cô sinh viên cùng khóa, mối tình đầu 
của anh. Đến thời khắc đỉnh điểm, 
khi Kiên muốn chứng tỏ sức mạnh 
đàn ông của mình, thì đột ngột ngã 
ngựa ê chề, khiến cô gái đang khao 
khát được bay lên trong vòng tay anh 
thất vọng, rơi tuột xuống đáy sâu. Cô 
ấy bỏ anh, theo một gã trai khác vâm 
váp gấp đôi anh, có thể làm chuyện 
ấy ngày dăm bảy lần mà chẳng cần 
lấy hơi, để lại Kiên với nỗi nhục nhã 
ê chề. Một chàng sinh viên thư sinh 
đẹp trai nhưng lẻo khoẻo bất lực thì quá mong manh, lại luôn đứt gãy, thì 

anh vẫn nuôi hy vọng.

Bây giờ thì Liễu đã bị tách ra khỏi 
Kiên, sang khu B. Kiên chuyển sang 
khu vực A kế bên, huấn luyện kỹ năng 
đi và dùng đũa cho bé Tấn, cậu bé 
bảy tuổi, bị tự kỷ, chỉ bò lết và không 
đứng vững, không biết dùng đũa 
gắp thức ăn. Kiên cố gắng tập trung 
vào Tấn, đặt đôi đũa vào bàn tay phải 
của em, giúp em khép các ngón giữ 
đũa không rơi. Nhưng khi anh vừa 
buông tay, thì các ngón tay của Tấn 
lại đuỗn ra, đũa lại rơi xuống bàn. 
Kiên cúi xuống nhặt đũa lên, đặt vào 
các ngón tay Tấn, cứ như vậy hai thầy 
trò tập cầm đũa cả buổi sáng. Có lúc, 
bàn tay anh nắm vào tay cậu bé Tấn 
và chợt đờ ra, anh nhớ đôi bàn tay với 
những ngón mảnh dẻ của Liễu. Anh 
thở dài nhìn trân trân vào Tấn mà như 
không nhìn thấy gì, tâm trí anh cũng 
đang lạc trôi mất rồi!

***

- Ai cho cậu tự ý vào đây!? – Chủ tịch 
Quốc quát lớn.

- Thưa ông, con xin ông đưa Liễu trở 
lại với con - Kiên liều mạng nói. – Con 
là người chăm sóc em ấy tốt nhất.

- Cậu biến khỏi đây, đi làm việc của 
mình. – Chủ tịch Quốc gằn giọng 
– Nếu cậu không vượt qua thử 
thách tâm lý mang tên “Liễu”, cậu 
vĩnh viễn không thể trở thành một 
người thầy đúng nghĩa.

- Nhưng con sợ…

- Cậu sợ gì? – Chủ tịch Quốc hạ giọng.

- Cái “hố đen” đó, nó lại há ngoác 
miệng.

- Cậu chớ dọa tôi. Có cần tôi binh cậu 
vài cú đấm để tỉnh táo lại hay không?
Chủ tịch Quốc vén nhanh tay áo, đẩy 
cánh tay phải ra sau lấy đà. Nhanh 
như cắt, Kiên nhảy lùi lại, anh thừa 
biết sức mạnh của cánh tay hủy diệt 
kia, dù vị Chủ tịch đã đến tuổi ông nội 
anh. Sự luyện tập bền bỉ nhiều năm 
qua đã cho ông nội lực và sức mạnh 
ngoại biệt. Tốt nhất là khi ông vung 
nắm đấm thì nên biến.

Lao vụt ra khỏi phòng Chủ tịch, Kiên 
chợt khựng lại trước đường chạy giữa 
khu vườn. Anh dụi mắt thật mạnh. 
Không có bóng thiếu nữ với nụ cười 
tinh khôi nhởn nhơ lượn trên xe đạp 
một bánh trên đường, gió cũng biến 
mất, mùi hương thu đã lạc, và nắng 
buồn uể oải trượt khỏi lá cây, còn 
Kiên không dám lùi cũng chẳng thể 
tiến, cái “hố đen” đã há miệng chờ 
bước hụt của anh.

Tại khu B trung tâm, một điều dưỡng 
viên được phân công chăm sóc đặc 
biệt cho Liễu. Cô bé ốm liệt giường cả 
tuần nay, sáng và tối sốt bốn mươi độ, 
chỉ húp chút nước cháo, miệng mê 
sảng gọi tên thầy Kiên. Tuy nhiên, thể 
theo quyết định của chủ tịch trung 
tâm và đề nghị của gia đình Liễu, 
“Kiên” là đối tượng cấm lại gần Liễu. 

Theo nhận định của chủ tịch, con bé 
dù ốm kiều gì cũng không chết được, 
dù nhớ thương dữ dội tới đâu, thì 
cũng chỉ một thời gian ngắn là quên, 
do ý thức đứt gãy của người tự kỷ. Đây 
là thách thức tâm lý cuối cùng để cả 
Liễu và Kiên phải vượt qua, để có cơ 
hội dịch chuyển sang tầng ý thức cao 
hơn, tiến bộ hơn. Quyết định sau rốt 
của ông là không nhượng bộ, không 
thương hại, không nuông chiều sự 
đỏng đảnh của cảm xúc.

Kiên vẫn quay cuồng mà không biết 
bám víu vào đâu. Liệu rằng anh sẽ che 
chở cho Liễu hay chính Liễu mới là cái 
phao cứu sinh để anh bám vào? Ừ thì 
ý thức của Liễu đứt gãy, em ấy sẽ có 
thể qua cơn say nắng, qua cả cơn sốt 
dữ dội vì thiếu Kiên. Nhưng còn anh 
thì sao? Anh thấy rõ một điều rằng, 
cho dù ý thức đứt gãy, nhưng trường 
năng lượng phi thường của Liễu đã 
hút anh vào đó như cơn lốc xoáy, anh 
không cưỡng nổi. Trường năng lượng 
đó đã trở thành nguồn sống của anh, 
mà rơi ra khỏi đó, anh chỉ còn tồn tại. 
Anh không muốn tồn tại. Anh muốn 
được sống, trọn vẹn trong nghĩa 
sống, nghĩa yêu. Bất chấp sai trái, bất 
chấp luật lệ, bất chấp cản ngăn, bất 
chấp những cú đấm sấm sét của chủ 
tịch Quốc, anh sẽ giành bằng được 
nguồn sống của mình, vì chính anh.

Kiên khép những ngón tay cầm đũa 
của em Tấn, rồi buông em ra, không 
nhìn em thêm một tích tắc nào, anh 
vụt đứng lên, chạy bạt mạng.

Hình như có tiếng Hà gọi với sau 
lưng. Anh mặc kệ.

Lao tới khu B, xô cửa phòng bệnh, 
anh nhào tới giường, bế xốc Liễu lên. 
Thiếu nữ mềm oặt trên tay anh, mở 
mắt nhìn anh trân trân. Kỳ lạ thay, 
ánh mắt đó không lạc trôi một miền 
vô định như mọi lần cô nhìn anh, mà 
đọng lại trong mắt anh. Đôi cánh 
tay gày nóng hực vì sốt vòng qua cổ 
anh, níu lấy tin cậy, nụ cười dịu dàng 
nở trên môi Liễu. Kiên ôm cô gái nhỏ 
bước ra ngoài, mặc cho điều dưỡng 
viên quát tháo the thé sau lưng anh.
“Anh sẽ giữ em cả đời này, bên anh, 
là vì anh, bất chấp định kiến, bất 
chấp mọi điều…”
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