Mừng Xuân Tân Sửu 2021

Mừng Xuân Tân Sửu 2021

‘

`
ÂN PHÂM

ĐĂC
. BIÊT
.
CHÀO
`
ĐÓN TÊT
TÂN SUU
‘‘

2021

2 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM 3

Mừng Xuân Tân Sửu 2021

Mừng Xuân Tân Sửu 2021
Ngày 08/01/1959, Xưởng May10
vinh dự được đón Bác Hồ về
thăm và may áo biếu Bác. Ngày
24/2/1959, Bác gửi thư khen ngợi
Xưởng May 10

Xưởng May 10 được Bác
Hồ tặng thưởng Lá cờ thêu
dòng chữ vàng “Đơn vị thi
đua tiên tiến”

Xưởng May 10 được chuyển
từ Tổng cục Hậu cần sang
Bộ Công nghiệp nhẹ quản lý
và đổi tên thành Xí nghiệp
May 10

Nhân kỷ niệm 20 năm ngày
Bác Hồ về thăm, Ban chấp
hành Đảng uỷ Xí nghiệp
May 10 họp và ra nghị quyết
lấy ngày mồng 8/1 là ngày
truyền thống

Bộ Công nghiệp nhẹ ra quyết
định số 1018/CNn-TCLĐ ngày
02/11/1992 chuyển đổi tổ
chức và hoạt động XN May 10
thành Công ty May 10

Các xưởng may quân trang ra
đời tại chiến khu Việt Bắc, sáp
nhập các xưởng may và đặt tên
là Xưởng May 1 (X1)

Xưởng May 1 (X1) đổi tên là
Xưởng May 10 (X10) do Nha
quân nhu quản lý

Xưởng May 10 được
chuyển về Gia Lâm, Hà
Nội do Cục quân nhu,
Bộ Quốc phòng quản lý
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Ngày 10/01/2018 cổ
phiếu May 10 chính thức
giao dịch trên thị trường
Upcom với mã chứng
khoán M10

Tổng Công ty May 10
vinh dự được Chủ tịch
nước tặng thưởng Huân
chương Độc lập hạng
Nhất (Lần 2) theo QĐ
số 2536/ KT-CTN ngày
13/11/2015

Ngày 26/3/2010, chuyển
đổi tổ chức hoạt động
theo mô hình Công ty
mẹ – con với tên gọi Tổng
Công ty May 10 – CTCP

Công ty CP May 10 vinh dự
được Chủ tịch nước tặng
thưởng Huân chương Hồ Chí
Minh theo QĐ số 1743/CTN
ngày 03/12/2008

Công ty CP May 10 vinh dự
được Chủ tịch nước tặng
thưởng danh hiệu Anh hùng
Lực lượng Vũ trang Nhân
dân theo QĐ số 205/2005/
QĐ/CTN ngày 17/3/2005

Bộ Công nghiệp ra quyết
định số: 105/2004/QĐ-BCN
ngày 05/10/2004 chuyển đổi
mô hình hoạt động theo mô
hình công ty cổ phần với tên
gọi Công ty cổ phần May 10

Công ty May 10 vinh dự
được Chủ tịch nước tặng
thưởng Huân chương Độc
lập hạng Nhất (Lần 1) theo
QĐ số 1078 KT/CTN ngày
28/12/2001

Công ty May 10 vinh dự
được Đảng và Nhà nước trao
tặng phần thưởng cao quý:
Danh hiệu Anh hùng Lao
động thời kỳ đổi mới theo
QĐ số 329 KT/CTN ngày
29/6/1998

Đẳng cấp luôn được khẳng định
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THƯ TÒA SOẠN

Bạn đọc thân mến,
Năm 2020 thật kỳ lạ đã trôi qua, để lại cho chúng ta những ký ức sâu đậm, có cả nỗi lo sợ,
có cả hồi hộp, có cả sự tranh đấu quyết liệt với “kẻ thù” Covid-19 cũng như những thiên tai
đầy bất trắc, và cũng có cả những chiến công thầm lặng.
Ngành Dệt May Việt Nam nói chung và Tập đoàn Dệt May Việt Nam nói riêng cũng không ở
ngoài bối cảnh đó. Một mặt chúng ta chung tay gánh vác nhiệm vụ chống dịch, chống giặc
bão lũ, một mặt duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ nhân dân vượt qua lây
nhiễm, bảo toàn lực lượng, bên nhau lúc khó khăn và gian khổ nhất.
Chính những thách thức chưa từng có của cuộc khủng hoảng mang tên Covid-19 dẫn đến
đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, đã thúc đẩy sự bùng nổ năng lực sáng tạo của các doanh
nghiệp Dệt May Việt Nam. Bên nhau cùng kiến tạo một đội ngũ vững chắc, một đường biên
không “kẻ địch” nào phá vỡ nổi, các doanh nghiệp của chúng ta đã linh hoạt dịch chuyển sản
xuất, làm hàng bảo hộ y tế, bảo hộ lao động, quần áo mặc nhà và các mặt hàng dệt may
gia dụng khác. Nhiều doanh nghiệp đã làm được những mặt hàng trước đây chưa từng làm.
Một số doanh nghiệp khác đã dịch chuyển sang mảng nguồn cung thiếu hụt, mạnh dạn đầu
tư hoàn tất vải, vừa tạo việc làm mới, vừa đáp ứng hiệp định CPTPP, EVFTA,… Hầu hết các
doanh nghiệp Dệt May Việt Nam đã không chịu đầu hàng, không bị chìm đắm trong thua lỗ
như các chuyên gia từng dự báo hồi quý I, quý II năm 2020, mà đã xuất sắc vươn lên, xác
lập một vị thế vững bền, thể hiện năng lực thích ứng cao trong khủng hoảng và thay đổi.
Ngành Dệt May Việt Nam cũng cho thấy khả năng tự lực tự cường trong gian khó, “tự cứu
mình trước khi trời cứu”, không dựa dẫm vào các nguồn hỗ trợ bên ngoài, mà tự mình xoay
trở để tìm cách thay đổi tình thế, biến hoàn cảnh bất lợi thành cơ hội, biến nghịch cảnh thành
sức bật phát triển. Trong gian khó và thử thách của tai ương, ngành Dệt May Việt Nam đã
thực sự trưởng thành, vươn lên tầm cao mới.
Và một mùa xuân mới lại đến, chúng ta có thể vui mừng khi không chỉ bảo toàn được lực
lượng người lao động, DNVM còn giữ vững được vị trí của mình trong chuỗi cung ứng toàn
cầu, và sẽ còn tiếp tục nâng cao giá trị hàng hóa của mình.
Chúc độc giả một năm mới 2021 An khang, Thịnh vượng!
BAN BIÊN TẬP
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thị trường. Tấn công, phát triển khách hàng mới sẽ là
chìa khoá quyết định thành công và chúng ta không có
lợi thế rõ rệt so với các doanh nghiệp khác;
• Cơ cấu tiêu thụ sản phẩm thay đổi làm ảnh hưởng
đến tính cân bằng của năng lực sản xuất hiện có. Sẽ
xuất hiện các khu vực thừa cung và cả những khu vực
cần đầu tư mới hoặc chuyển đổi để đáp ứng thị trường;
Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG
Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch HĐQT Vinatex

CỦA CHỦ TỊCH HĐQT
TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
Chúng ta vừa trải qua một năm sản xuất kinh doanh
đặc biệt nhất trong lịch sử phát triển của Tập đoàn
Dệt May Việt Nam (Vinatex) với tất cả những diễn biến
thị trường và xã hội mà chúng ta chưa từng trải qua.
Mọi kinh nghiệm và giải pháp trong quá khứ không còn
phát huy tác dụng để giải quyết được vấn đề như trước.
Chính trong bối cảnh mới diễn ra bất ngờ, cán bộ và
người lao động Vinatex đã hết sức sáng tạo, nhanh
nhạy, quyết liệt, đồng lòng trong triển khai mà nhờ
đó chúng ta đã vượt qua mùa Covid 2020 với 2 thành
công lớn, đó là bảo toàn được đội ngũ người lao động và
an toàn tài chính trong doanh nghiệp cùng vị trí trong
chuỗi cung ứng toàn cầu. Bài học rút ra được từ năm
2020 là đáng trân trọng và cần được tiếp tục duy trì,
phát huy gồm:
Một là, ra quyết định nhanh, chấp nhận rủi ro có cân
nhắc. Tốc độ triển khai rất nhanh, nhờ đó mới tận
dụng được cơ hội ngắn hạn của các mặt hàng không
truyền thống.
Hai là, làm tốt công tác tuyên truyền nội bộ tới người
lao động nên nhận được sự ủng hộ cao trong việc san
sẻ việc làm, tuyệt đối tuân thủ các quy định phòng
dịch nên toàn hệ thống không có một xưởng sản xuất
nào phải đóng cửa, cách ly. Đồng thời, tuyên truyền
vận động với khách hàng thông qua các hiệp hội ngành
nghề quốc tế cũng đã đạt kết quả tích cực trong đảm
bảo thanh toán, trách nhiệm với đơn hàng và vật tư đã
chuẩn bị cho các đơn hàng đã ký kết, giảm áp lực khá
lớn cho dòng tiền của doanh nghiệp.
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Ba là, liên tục chủ động dự báo và đưa ra các kịch bản
giải pháp, hạn chế bị động. Sáng tạo và quyết tâm cao
trong tổ chức sản xuất, kỹ thuật khi phải tổ chức làm
các mặt hàng mới, không phù hợp công nghệ đã giúp
doanh nghiệp ổn định sản xuất, có doanh thu và hiệu
quả với các đơn hàng lạ. Thực hiện chia sẻ đơn hàng,
kỹ thuật giữa các đơn vị thành viên, tận dụng chuỗi
cung ứng nội bộ với tỷ lệ cao trong thời gian chuỗi
cung cấp gián đoạn.
Tóm lại, TỰ CƯỜNG – SÁNG TẠO – ĐOÀN KẾT chính
là chìa khoá giúp vượt khó thành công của năm 2020.
Theo dự báo của nhiều tổ chức trong đó có Vinatex
và McKinsey, 2021 - 2023 là giai đoạn phục hồi hậu
Covid-19, với nhiều sự sắp xếp lại chuỗi cung ứng và
phương thức vận hành. Dự kiến đến giữa hoặc cuối
năm 2023, thị trường dệt may mới quay lại ngưỡng
2019. Trong khi đó, các đặc điểm của cạnh tranh và
thị trường trở nên khác biệt hoàn toàn với các đặc
trưng lớn:
• Lợi thế cạnh tranh các doanh nghiệp truyền thống
và lớn như trong Tập đoàn có nguy cơ bị xoá nhòa sau
thời gian dừng vì dịch bệnh, các đối thủ sẽ bắt đầu ở
cùng một vạch xuất phát mới;
• Khách hàng truyền thống bị thay thế, phá sản, thu
hẹp quy mô, thị trường xuất hiện các nhãn hàng mới.
Việc chỉ dựa trên khách hàng truyền thống sẽ không
đảm bảo duy trì được thị phần của doanh nghiệp trên

Trong bối cảnh đó, Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt
Nam đề ra 5 giải pháp trọng tâm, đó là:
• Nâng cao năng lực sản xuất theo mô hình OEM;
• Chuyển đổi số cho toàn bộ quá trình hoạt động của
doanh nghiệp mà trước hết là quá trình quản trị sản
xuất – tồn kho – logistic;

• Phương thức hợp tác trực tiếp, giảm trung gian, đòi
hỏi nâng cao cả năng lực nhân viên lẫn hệ thống hạ
tầng quản lý, công nghệ thông tin ở cùng trình độ với
các người mua hàng. Chuyển đổi số và áp dụng IoT là
điều kiện cần ở các doanh nghiệp;

• Đáp ứng các yêu cầu mới về môi trường và lao
động;

• Phương thức kinh doanh online tăng mạnh với hỗ trợ
của công nghệ thử size từ xa và các ứng dụng trên điện
thoại thông minh;

• Đảm bảo an toàn tài chính để phát triển dài hạn.

• Dòng vốn lưu động có sự sắp xếp lại với các yêu cầu
mới, mà khả năng cao là làm tăng nhu cầu vốn với tỷ
lệ sản xuất OEM tăng nhanh;
• Yêu cầu về môi trường, lao động tạo thêm áp lực chi
phí cho DN trong thời gian đầu triển khai;
• Các quốc gia tranh thủ quá trình sắp xếp lại chuỗi
cung ứng để tranh giành những thị phần mới một cách
quyết liệt;
• Đơn giá hàng hoá giảm mạnh.
Như vậy có thể xác định, giai đoạn 2021- 2023 sẽ
là giai đoạn quyết định cho sự phục hồi, đổi mới
năng lực cạnh tranh, vươn tới vị thế bền vững hơn
cho doanh nghiệp, hoặc tụt hậu và bị bỏ rơi dần khỏi
cuộc chơi. Trong đó, năm 2021 sẽ là năm xuất phát,
mang tính then chốt, quyết định cả hướng đi và tốc
độ của doanh nghiệp.

• Đào tạo, đào tạo lại đội ngũ nhân lực trong điều
kiện mới;

Các giải pháp này chỉ được triển khai có hiệu quả
nếu doanh nghiệp tiếp tục phát huy được tài sản quý
giá là nhân tố TỰ CƯỜNG – SÁNG TẠO – ĐOÀN KẾT
mà chúng ta đã thể hiện trong năm 2020.
Với niềm tin vững chắc vào sức mạnh của văn hoá
Vinatex, sức sáng tạo, tinh thần tự cường của toàn
thể người lao động và cán bộ quản lý, thay mặt
Lãnh đạo Tập đoàn tôi kêu gọi toàn thể người lao
động Vinatex bước vào năm mới 2021 với tâm thế
Tự cường – Sáng tạo – Quyết tâm cao – Đoàn kết,
thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầy
thách thức của năm 2021.
Xin kính gửi những lời CHÚC MỪNG NĂM MỚI tốt
đẹp nhất đến toàn thể CBCNV Tập đoàn và gia đình.
Chủ tịch HĐQT
Lê Tiến Trường

Vào những ngày cuối cùng của năm 2020, Việt Nam
lại đứng trước tình thế bất định riêng với việc Mỹ điều
tra về Thao túng tiền tệ theo điều khoản 301 Luật
Thương Mại, bao gồm cả nguy cơ có những thay đổi về
thuế quan với hàng hoá Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ.
Như vậy, bên cạnh xu thế phục hồi chưa rõ rệt của
thị trường và việc đi vào thực thi các hiệp định RCEP,
EVFTA mang tính tích cực cho sản xuất kinh doanh
2021, thì ngành Dệt May Việt Nam sẽ có thể đứng
trước thách thức mới về lợi thế cạnh tranh vào Mỹ - thị
trường lớn nhất của chúng ta. Điểm khác biệt duy nhất
so với 2020 đó là, chúng ta cơ bản nhận diện được tình
hình của 2021 chứ không hoàn toàn bất ngờ.
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Bài: Ts. NGUYỄN ĐỨC KIÊN
Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế
của Thủ tướng

Kinh tế Việt Nam năm 2020

VƯỢT QUA KHÓ KHĂN
TẠO ĐÀ CHO 2021
TĂNG TRƯỞNG CAO HƠN
BỨC TRANH KINH TẾ VĨ MÔ 2020: DẤU ẤN ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ
Trong năm 2020, đại dịch Covid-19 đi qua đã để lại những tổn thương nghiêm trọng tới
kinh tế toàn cầu. Việt Nam với đặc điểm là một quốc gia có độ mở thương mại lớn (kim
ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt trên 200% GDP) cũng hứng chịu những tác động tiêu
cực rõ rệt từ sự suy thoái kinh tế thế giới và bản thân các hoạt động kinh tế trong nước cũng
bị đình trệ, gián đoạn để đảm bảo các biện pháp giãn cách xã hội. Tuy nhiên, trong khi kinh
tế thế giới và nhiều quốc gia lớn đều tăng trưởng âm thì kinh tế Việt Nam dự báo vẫn có
mức tăng trưởng dương và là một điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh kinh tế nói chung
năm 2020. Những quyết sách quan trọng của Chính phủ để đối phó với dịch bệnh Covid-19
kịp thời, có định hướng thực hiện mục tiêu kép là bảo vệ sức khỏe nhân dân và giữ ổn định
kinh tế đã phát huy tác dụng.
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Trước hết, quan trọng nhất đó là sự
quyết liệt, kịp thời trong các biện
pháp chống dịch của Việt Nam:
thực hiện giãn cách xã hội có hiệu
quả, truy xuất, cách ly các trường
hợp nhiễm và có nguy cơ lây nhiễm
cho cộng đồng, thực hiện, đảm bảo
các biện pháp vệ sinh dịch tễ tại
các điểm công cộng. Đáng nói là,
đứng trước làn sóng dịch bệnh thứ
2 vào cuối tháng 7, Chính phủ đã có
những điều chỉnh đúng đắn trong
phương pháp phòng chống dịch,
đảm bảo mục tiêu kép: vừa phòng
chống dịch có hiệu quả, vừa đảm
bảo tăng trưởng kinh tế. Chính sự
thành công trong kiểm soát dịch
bệnh đã tạo tiền đề cho các hoạt
động kinh tế dần được khôi phục,
niềm tin của người tiêu dùng và nhà
đầu tư quay trở lại với thị trường Việt
Nam, tạo động lực mạnh mẽ cho
tăng trưởng kinh tế quý II và quý III.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã
ban hành một số chính sách kinh tế
vĩ mô kịp thời để hỗ trợ nền kinh tế
trước những khó khăn về tài chính
bởi dịch bệnh: (1) Về chính sách tài
khóa, Chính phủ đã có gói hỗ trợ an
sinh xã hội, giãn hoãn thuế với tổng
trị giá 62.000 tỷ đồng, phần nào đã
hỗ trợ được một bộ phận người dân
và doanh nghiệp vượt qua khó khăn
trước mắt; (2) Về chính sách tiền tệ,
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã
nhanh chóng ban hành Thông tư 01
về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn,
giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ
nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh
hưởng do dịch Covid-19; Bên cạnh
đó, NHNN liên tục cắt giảm các loại
lãi suất điều hành, các mức trần lãi
suất trên thị trường để tạo điều kiện
giảm lãi suất cho vay đối với các
doanh nghiệp; (3) Chính phủ đã yêu
cầu các bộ ngành, địa phương đẩy
nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư
công và quán triệt quan điểm đầu tư
công là một động lực quan trọng để
đưa đất nước tăng trưởng trong bối
cảnh dịch bệnh.
Trong bức tranh kinh tế vĩ mô Việt
Nam năm 2020, chúng ta có thể tự
hào về một số những điểm sáng nổi
bật như sau:

.

Nền tảng kinh tế vĩ mô được duy
trì ổn định: Tăng trưởng kinh tế vẫn
đạt mức dương khi tính chung 9
tháng, GDP tăng 2,12% so với cùng
kỳ, lạm phát được kiểm soát ở mức
mục tiêu dưới 4% (CPI bình quân 11
tháng năm 2020 tăng 3,51% so với
bình quân cùng kỳ năm 2019), các
thị trường tài chính vận hành thông
suốt, tỷ giá, lãi suất không có biến
động bất thường, tâm lý nhà đầu tư
được ổn định.

.

Xuất khẩu tiếp tục là động lực
quan trọng của tăng trưởng kinh tế,
tính chung 11 tháng năm 2020, kim
ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính
đạt 254,6 tỷ USD, tăng 5,3% so với
cùng kỳ năm trước. Tính chung 11
tháng năm 2020, cán cân thương mại
hàng hóa ước tính xuất siêu kỷ lục
20,1 tỷ USD (cùng kỳ năm ngoái đạt
10,8 tỷ USD).

.

Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy
sản tăng trưởng tích cực, đóng góp
ngày càng cao vào tăng trưởng
chung, phát huy vai trò bệ đỡ cho
an ninh lương thực quốc gia và nền
kinh tế trong khó khăn. Mặc dù chịu
nhiều vấn đề về thị trường đầu ra và
ảnh hưởng của các hiện tượng thời
tiết cực đoan nhưng khu vực nông
nghiệp vẫn tăng trưởng tốt, đạt mức
tăng 1,84% trong 9 tháng. Tình hình
xuất khẩu nông sản trong năm 2020
cũng khả quan và tiềm năng phát
triển còn lớn với việc ký kết được các
hiệp định thương mại quốc tế lớn
như EVFTA, RCEP.

.

Đầu tư công cải thiện tích cực, tính
chung 11 tháng năm 2020, vốn đầu
tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà
nước đạt 406,8 nghìn tỷ đồng, bằng
79,3% kế hoạch năm và tăng 34% so
với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm
2019 bằng 79,2% và tăng 7%) và cao
nhất trong nhiều năm trở lại đây.
CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI
VỚI EU VÀ RCEP: CƠ HỘI VÀ
THÁCH THỨC
Bắt đầu từ khi mở cửa, Việt Nam đã ký
kết và triển khai 14 Hiệp định thương
mại tự do FTA (riêng trong nhiệm kỳ

2016-2020 là 4 FTA: CPTPP, AHKFTA,
EVFTA, và RCEP) và đã đưa Việt Nam
trở thành một trong những quốc gia
có độ mở kinh tế lớn nhất. Độ mở cửa
của nền kinh tế từ mức hơn 110%
GDP, thuộc Top 40 quốc gia (đầu thế
kỉ 21) tăng lên hơn 210% GDP, thuộc
Top 10 quốc gia (năm 2019), trong
đó, tốc độ tăng trong giai đoạn 20162019 là cao nhất. Tuy độ mở cửa cao
nhưng hàm lượng tri thức, công nghệ
trong sản phẩm không cao và khả
năng cạnh tranh của hàng hóa xuất
khẩu còn yếu (đo bằng Economic
complexity index), thậm chí thấp
hơn các quốc gia trong khu vực và
kí kết các hiệp định FTA như Nhật
Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan,
Singapore, Malaysia, Philippines. Bên
cạnh đó, khả năng tận dụng của Việt
Nam còn kém do năng lực của doanh
nghiệp trong nước còn yếu, khả năng
và vị trí thấp khi tham gia vào chuỗi
giá trị, năng lực hạ tầng kém, thiếu
hụt dịch vụ và chi phí hậu cần cao…
Trong số những hiệp định mới, có 2
hiệp định mới đáng chú ý là EVFTA và
RCEP được dự báo sẽ đem lại những
cơ hội không nhỏ về thị trường cho
các ngành hàng nhưng cũng sẽ xuất
hiện những thách thức khác nhau:
* EVFTA:
Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu sang
EU đứng thứ hai, sau Hoa Kỳ, đạt 41,5
tỷ USD (chiếm 15,7%). Trong khi đó,
kim ngạch nhập khẩu từ EU đứng
thứ sáu, sau Trung Quốc, Hàn Quốc,
ASEAN, Nhật Bản, Đài Loan, đạt 15 tỷ
USD (chiếm 5,9%). Thặng dư thương
mại với EU (cùng với Hoa Kỳ) giúp bù
đắp thâm hụt thương mại với ASEAN,
Trung Quốc, Hàn Quốc, góp phần
cân bằng cán cân thương mại (thâm
hụt giai đoạn trước sang thặng dư
giai đoạn 2016-2020). Trong 2 thập
kỷ, tốc độ tăng trưởng thương mại
song phương giữa Việt Nam và EU
thấp hơn tốc độ tăng trưởng thương
mại của Việt Nam cho thấy nhiều
tiềm năng cải thiện trong tương lai.
EVFTA dự kiến sẽ đem lại nhiều tác
động tích cực đến kinh tế Việt Nam
như: (i) Làm GDP đến năm 2030 tăng
2,4%, cao hơn so với CPTPP (1,1%); (ii)
Tăng xuất nhập khẩu nhờ các chính
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sách thuế ưu đãi và nhiều thị trường
mới; (iii) Cơ cấu hàng hóa xuất nhập
khẩu mang tính bổ trợ với Việt Nam;
(iv) Đa dạng hóa thị trường xuất
khẩu, tránh phụ thuộc vào một thị
trường nhất định, tăng tính thích
ứng của nền kinh tế trước những cú
sốc như Covid-19 vừa qua; (v) Thúc
đẩy các doanh nghiệp trong nước
hội nhập sâu hơn và buộc phải nâng
vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị toàn
cầu; (vi) Tăng cường cải cách trong
nước về cạnh tranh, dịch vụ, thương
mại điện tử, hải quan, logistic, thúc
đẩy cải cách thể chế… qua các cam
kết trong nội dung Hiệp định; (vii) Cải
thiện dòng vốn FDI.
Tuy nhiên, khi tham gia vào EVFTA,
Việt Nam cũng đối mặt với một số
thách thức như: (i) Quy tắc chặt chẽ
xuất xứ về nguồn gốc trong nước
tối thiểu và nguồn gốc ngoài EU tối
đa ảnh hưởng tới các mặt hàng gia
công với giá trị gia tăng thấp; (ii) Tiêu
chuẩn nghiêm ngặt về vệ sinh và
kiểm dịch động thực vật ảnh hưởng
tới hàng hóa nông nghiệp, đặt ra vấn
đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp và
chi phí tuân thủ của doanh nghiệp;
(iii) Các vấn đề về giải quyết tranh
chấp giữa nhà đầu tư và Chính phủ
khi có các khiếu nại về thương mại
và đầu tư.
* RCEP:
Năm 2019, Việt Nam xuất khẩu vào
RCEP đạt 110,8 tỷ USD và nhập khẩu
từ RCEP đạt 179,2 tỷ USD, trong đó
Việt Nam có thâm hụt thương mại
lớn với Trung Quốc (34,1 tỷ USD), Hàn
Quốc (27,3 tỷ USD), Thái Lan (6,4 tỷ
USD). RCEP có tính chất khác với các
FTA thế hệ mới mà Việt Nam tham
gia, khi mục tiêu của RCEP là hình
thành không gian sản xuất kết nối
chung trong khu vực. Ngoài ra, do
số lượng thành viên tham gia RCEP
lớn và đa dạng (về trình độ phát triển
kinh tế) nên các quy định của RCEP
không rộng (không bao gồm lao
động, môi trường, doanh nghiệp nhà
nước; ít quan tâm tới bảo vệ sở hữu trí
tuệ, thương mại điện tử) và nghiêm
ngặt như EVFTA (RCEP xóa bỏ thuế
nhập khẩu với khoảng 80-90% dòng
hàng so với khoảng 85% dòng hàng
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ngay khi Hiệp định EVFTA có hiệu
lực và tăng lên 99,2% dòng hàng sau
7 năm). RCEP có quy mô thị trường
rộng (30% dân số thế giới, 30% GDP
toàn cầu) nhưng lợi ích phần lớn
thuộc về Trung Quốc, Nhật Bản và
Hàn Quốc, rồi mới đến các quốc gia
kém phát triển hơn như Indonesia,
Maylaysia, Thái Lan và Việt Nam, do
3 quốc gia phía trước có quy mô lớn
(chiếm 80% GDP) và hiện nay không
phải là thành viên các hiệp định
thương mại với khu vực, trong khi
các quốc gia phía sau đã tham gia
vào các hiệp định thương mại tự do
khác (ASEAN, CPTPP). Ngoài ra, Việt
Nam có cơ cấu sản phẩm tương tự
nhiều nước trong RCEP nhưng năng
lực cạnh tranh không bằng cũng sẽ
là một trở ngại khi tiếp cận với RCEP.
TRIỂN VỌNG 2021 – HÀNH ĐỘNG
CỦA VIỆT NAM
Kinh tế Việt Nam năm 2020 được dự
báo sẽ tăng trưởng trong khoảng
2-3% sẽ là bước đà quan trọng, tạo
thuận lợi cho việc phục hồi và tăng
tốc trong giai đoạn 2021-2025.
Trong đó, năm 2021 sẽ là năm bản
lề, là năm đầu tiên trong giai đoạn 2
năm phục hồi kinh tế 2021-2022. Kết
quả tăng trưởng kinh tế năm 2021
sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng kiểm
soát dịch bệnh của Chính phủ hay,
nói cách khác là khả năng duy trì
trạng thái “bình thường mới” khi việc
có Vắc-xin phòng ngừa Covid-19
là chưa rõ ràng. Do vậy, nhiệm vụ
đầu tiên và quan trọng nhất đối
với Chính phủ trong năm 2021 vẫn
sẽ là tiếp tục kiên quyết thực hiện
các biện pháp phòng chống dịch
Covid-19, đảm bảo không có ca lây
nhiễm trong cộng đồng, có thể xem
xét nghiên cứu nới lỏng các biện
pháp an toàn phòng dịch nhưng vẫn
phải đảm bảo hiệu quả phòng dịch
ở mức cao nhất, kiên định với “mục
tiêu kép” là vừa chống dịch hiệu quả,
vừa tăng trưởng kinh tế.
Trong năm 2021, triển vọng tăng
trưởng kinh tế Việt Nam có thể kể đến:

.

Xuất khẩu vẫn sẽ là một động lực
quan trọng cho tăng trưởng. Với việc
kinh tế thế giới được dự báo sẽ phục
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hồi trong năm 2021, lực cầu từ quốc
tế quay trở lại kết hợp với việc tham
gia các Hiệp định thương mại khu
vực và quốc tế như EVFTA, RCEP thì
tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam
sẽ được mở rộng cả về thị trường và
mặt hàng, đặc biệt là các mặt hàng
nông sản.

.

Đầu tư bao gồm cả đầu tư nước
ngoài và đầu tư công sẽ tiếp tục là
một mũi nhọn. Với việc các quốc
gia lớn trên thế giới duy trì chính
sách tiền tệ và tài khóa nới lỏng,
hiện tượng “tiền rẻ” đang tạo điều
kiện cho dòng vốn tìm tới những
quốc gia mới nổi và đang phát triển
với tiềm năng tăng trưởng cao hơn.
Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn
với nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định
và thành công trong phòng chống
dịch Covid-19 được kỳ vọng sẽ tiếp
tục đón nhận dòng vốn đầu tư nước
ngoài, tạo động lực cả về vốn và
công nghệ. Với đầu tư công, việc Thủ
tướng Chính phủ quyết liệt chỉ đạo
triển khai nhiều dự án trọng điểm
quốc gia như Dự án đường cao tốc
Bến Lức - Long Thành, Dự án Cảng
Hàng không quốc tế Long Thành, Dự
án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía
Đông … thì dự kiến việc giải ngân
vốn đầu tư công trong năm 2021 sẽ
tiếp tục được quan tâm và triển khai.

.

Tiêu dùng sẽ tăng trưởng tích cực
hơn khi tình hình dịch bệnh được
kiểm soát, các hoạt động kinh tế, đặc
biệt là khu vực dịch vụ mở cửa trở lại,
các đường bay quốc tế có thể hoạt
động lại cũng sẽ đem đến sự khởi
sắc cho ngành du lịch vốn đã bị ảnh
hưởng nặng nề từ Covid-19.
Để có thể tận dụng các cơ hội nói
trên một cách hiệu quả nhất, Chính
phủ đã đưa ra 1 số nhóm giải pháp
lớn để triển khai ngay từ đầu năm
2021 như:

.

Tiếp tục duy trì ổn định kinh tế
vĩ mô, kiểm soát lạm phát ở mức
mục tiêu, ổn định thị trường tiền
tệ, ngoại hối; Đánh giá hiệu quả các
chính sách hỗ trợ cả về tài khóa,
tiền tệ và các chính sách khác đã
áp dụng trong năm 2020 để có
phương án khắc phục những tồn

tại giúp chính sách đi đến đúng
những khu vực bị tổn thương bởi
dịch bệnh và cần hỗ trợ nhất.

.

Không ngừng cải thiện môi trường
đầu tư và kinh doanh theo hướng
giảm thiểu rủi ro, chi phí và các thủ
tục; loại trừ các xung đột, chồng chéo
trong hệ thống pháp luật về đầu tư
và kinh doanh, tạo ra sức hấp dẫn lớn
hơn với các nhà đầu tư cả trong nước
và nước ngoài.

.

Ưu tiên đầu tư và triển khai nhanh
các dự án kết cấu hạ tầng, đặc biệt
là các kết cấu hạ tầng chiến lược, hạ
tầng xương sống về cả ba phương
diện: số lượng, chất lượng và tính
đồng bộ. Chú trọng đầu tư bảo đảm
hệ thống hạ tầng cơ bản ở nông
thôn miền núi.

.

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền
kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng
trưởng: tái cơ cấu hệ thống doanh
nghiệp nhà nước, tái cơ cấu hệ thống
tổ chức tín dụng và tái cơ cấu đầu tư
công, nâng cao năng suất lao động,
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh
tranh của nền kinh tế.

.

Tăng cường sự đóng góp của
khoa học công nghệ và thành tựu
của cuộc Cách mạng công nghiệp
lần thứ 4 vào các hoạt động sản xuất
kinh doanh hướng tới nền kinh tế số
hiện đại. Nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực, phù hợp với nhu cầu của thị
trường và sự phát triển của nền kinh
tế; Nâng cao tính tự chủ, tự cường
của khu vực doanh nghiệp trong
nước, đáp ứng các yêu cầu hội nhập
kinh tế quốc tế và các hiệp định
thương mại đã ký kết.
Để tận dụng tốt các cơ hội về hội
nhập kinh tế quốc tế đã được tạo
hành lang pháp lý trong năm 2020,
chúng ta cần tập trung 4 nhóm
nhiệm vụ cơ bản sau:

.

Tiếp cận theo hướng tích hợp các
chính sách kinh tế, bao gồm thương
mại, lao động, công nghiệp… và
chính sách hội nhập quốc tế (ví dụ
cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở hạ
tầng khu công nghiệp có tính kết nối
với hoạt động thương mại).

.

Giảm các chi phí logistic bằng các chính sách hình thành các doanh
nghiệp logistic nội địa có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả trên nền tảng
công nghệ cao.

.

Lựa chọn các ngành để hỗ trợ đầu tư gắn với xem xét yếu tố hội nhập quốc
tế trên các tiêu chí (5 tiêu chí: tỷ trọng, tiềm năng, khả năng huy động vốn, khả
năng ứng dụng công nghệ, tác động môi trường). Ví dụ: đầu tư công nghiệp
phụ trợ để giải quyết nút nghẽn về nguyên liệu đầu vào, chủ động trong quá
trình sản xuất có làm không?

.

Tuyên truyền và nâng cao nhận thức về hội nhập và các FTA cho các
doanh nghiệp.

.

Với sự chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, sự đồng
lòng của các doanh nghiệp và nhân dân cả nước, hy vọng năm bắt đầu kế
hoạch 5 năm 2021-2025 sẽ có kết quả tốt, tạo đà cho các năm tiếp theo
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Vinatex tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Hội nghị đã tiến hành bầu 05 thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2020 –
2025 gồm các ông: Lê Khắc Hiệp, Đặng Vũ Hùng, Trần Quang Nghị, Lê
Tiến Trường, Vũ Hồng Tuấn; 05 thành viên Ban Kiểm soát gồm các bà:
Nguyễn Thị Thanh Hà, Trần Thị Thu Hằng, Đoàn Thị Thu Hương, Đặng
Thị Hồng Lê, Nguyễn Lê Trà My. Thông qua kết quả kiểm phiếu, HĐQT
đã họp và thống nhất bầu ông Lê Tiến Trường giữ chức Chủ tịch HĐQT,
ông Trần Quang Nghị giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT, bầu ông Đặng
Vũ Hùng giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn DMVN và bà Trần Thị Thu
Hằng giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát.

Bài: HUYỀN TRÂN

03
01

Vinatex tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III,
nhiệm kỳ 2020 – 2025.

02

Vinatex kết hợp với Công đoàn DMVN tổ chức Đại hội thi đua
yêu nước ngành DMVN lần thứ V và Kỷ niệm 25 năm thành lập
Tập đoàn
Tại đại hội, Vinatex đã vinh dự được trao tặng Cờ Thi đua của Chính
phủ. Đồng thời, có 14 tập thể và 15 cá nhân điển hình tiêu biểu, 85 cá
nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 được tuyên dương, khen
thưởng; Giải thưởng Doanh nghiệp vì Người Lao động được trao cho
12 đơn vị làm tốt công tác đảm bảo việc làm, chăm lo đời sống vật
chất, tinh thần cho người lao động; Giải thưởng Nguyễn Thị Sen được
trao tặng cho 10 nữ CBCNLĐ tiêu biểu của ngành.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 22 đồng
chí và tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã nhất trí bầu đồng chí Lê
Tiến Trường làm Bí thư Đảng ủy Tập đoàn DMVN khóa III; bầu đồng chí Lê
Nho Thướng là Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách công tác xây dựng Đảng;
bầu 7 đồng chí trong Ban thường vụ, gồm: đ/c Lê Tiến Trường, đ/c Lê Nho
Thướng, đ/c Cao Hữu Hiếu, đ/c Phạm Thị Thanh Tâm, đ/c Trần Thị Thu Thảo,
đ/c Hoàng Xuân Hiệp, đ/c Nguyễn Song Hải.

Vinatex nhận cờ thi đua yêu nước của Chính phủ

Vinatex là đơn vị tiên phong và dẫn đầu trong công tác sản
xuất khẩu trang phục vụ phòng chống dịch Covid-19.

Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III

16 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

Ngay trong ngày đầu tiên quay trở lại công sở làm việc sau kỳ nghỉ Tết
nguyên đán, Vinatex đã tổ chức họp khẩn và quyết định chỉ đạo các
đơn vị thành viên sắp xếp lại các chuyền may, mặc dù đây là giai đoạn
cao điểm của các đơn hàng xuất khẩu, để tập trung vào sản xuất khẩu
trang, phục vụ nhu cầu phòng chống dịch bệnh ở trong nước. Vinatex
đã trao tặng một số lượng lớn khẩu trang cho các đơn vị tuyến đầu,
nơi tâm điểm, cũng như cung ứng cho thị trường với giá bình ổn, góp
phần cùng xã hội đẩy lùi dịch bệnh.

04
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Vinatex vượt mọi chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đặt ra trong bối
cảnh hết sức khó khăn
Mặc dù năm 2020 là một năm đặc biệt, khó khăn chưa từng có trong
lịch sử 25 năm thành lập Tập đoàn, bằng nhiều giải pháp quyết liệt
trong các hoạt động, doanh thu hợp nhất Vinatex đã đạt 15.516 tỷ
đồng, đạt 106% kế hoạch; lợi nhuận hợp nhất đạt 640 tỷ đồng, đạt
167,7% kế hoạch, xuất sắc vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

“

Doanh thu hợp nhất Vinatex đã đạt

15.516

106%
640
167,7%
đạt

08

tỷ đồng

kế hoạch; lợi nhuận hợp nhất đạt

tỷ đồng, đạt

kế hoạch

”

Vinatex trao tặng khẩu trang cho các đơn vị tuyến đầu

Vinatex bảo toàn lực lượng người lao động trong năm 2020

05

Mặc dù ngành Dệt May nói chung và Tập đoàn nói riêng bị ảnh hưởng lớn
bởi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, đại dịch Covid-19, xu hướng bảo hộ
thương mại, ... trong năm 2020, nhưng toàn Tập đoàn vẫn đảm bảo việc làm
cho 100% người lao động, không để ai phải bị mất việc. Thu nhập bình quân
người lao động trong năm 2020 đạt 8,05 triệu/người/tháng, giảm 4,5% so
với 2019. Tuy nhiên, tổng số giờ làm trong năm 2020 giảm khoảng 10%,
do đó thu nhập bình quân tính theo giờ làm vẫn tăng khoảng 8,5% so với
cùng kỳ.

09

Vinatex kết hợp với Công đoàn DMVN tổ chức thành công “Tết
sum vầy - Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” Xuân
Canh Tý 2020.
Chương trình đã được tổ chức tại 6 điểm trên cả 3 khu vực Bắc – Trung
– Nam, thu hút 30 nghìn lượt NLĐ đến thăm quan, mua sắm với tổng
số tiền ưu đãi trên 9,5 tỷ đồng.

Vinatex không có nhà máy nào phải đóng cửa vì Covid-19
Nhờ chủ động xây dựng các bộ giải pháp phòng chống dịch Covid-19 và
công tác truyền thông xuyên suốt từ trên xuống dưới hiệu quả, nên toàn
Tập đoàn đã không có nhà máy nào phải đóng cửa vì có người bị mắc
bệnh, mặc dù số lượng người lao động lớn, lên đến trên 70.000 người.

06

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lê Tiến Trường & Chủ tịch CĐDM Lê Nho Thướng
trao quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Vinatex kết hợp với Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Công đoàn
DMVN thực hiện các chương trình thiện nguyện
Vinatex linh hoạt chuyển đổi mặt hàng

07

Trong đại dịch Covid-19, trước cơn bão hoãn, hủy đơn hàng, toàn hệ thống
Vinatex đã linh hoạt chuyển đổi mặt hàng, chấp nhận thực hiện các đơn
hàng nhỏ lẻ, các mặt hàng khó, lạ, chưa từng làm bao giờ để duy trì việc làm
cũng như đảm bảo dòng tiền cho doanh nghiệp. Nhờ đó, đa số các đơn vị
thành viên đã hoàn thành chỉ tiêu và đặc biệt có 1 số đơn vị vượt kế hoạch
như May 10, Dệt kim Đông Xuân, ...

18 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Vinatex đã
kết hợp với Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Công đoàn DMVN thực hiện
nhiều chương trình thiện nguyện trong suốt năm 2020, trong đó có
các đợt kêu gọi và quyên góp tiền mặt cũng như các nhu yếu phẩm,
trực tiếp đến thăm hỏi và trao quà tại các khu vực miền Trung bị ảnh
hưởng bởi lũ lụt; Đồng hành, hỗ trợ đồng bào và trẻ em nghèo huyện
Bát Xát (Lào Cai) vượt qua khó khăn; Tổ chức chương trình từ thiện “Áo
ấm cho trẻ vùng cao” tại các trường dân tộc nội trú, bán trú của huyện
Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, ...

10
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TOP 1

2

DOANH NGHIỆP

ĐÓNG GÓP LỚN NHẤT CHO TẬP ĐOÀN NĂM 2020
TỔNG CTCP MAY VIỆT TIẾN

12,5%

1

Đóng góp
tổng
nguồn thu cổ tức 2020 của Vinatex

VGG
Mã CK

TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ

441

28%

Đóng góp
tổng nguồn
thu cổ tức 2020 của Vinatex

746,709
Vốn

PPH

% vốn
TĐ sở hữu

Chỉ tiêu

2020

tỷ đồng

% vốn
TĐ sở hữu

6.783
Lao động

người

Mã CK

50,1%

tỷ đồng

Vốn

30,4%

4.289
Lao động

người

Chỉ tiêu

2021

2020

2021

6.575

6.860

451,712

401,700

8,7 triệu đồng/

8,75 triệu đồng/

người/tháng

người/tháng

tỷ đồng

tỷ đồng

Doanh thu

2.405

2.569

26,787

34,184

8,66 triệu đồng/

9,09 triệu đồng/

người/tháng

người/tháng

tỷ đồng

tỷ đồng

Doanh thu

Kim ngạch
xuất khẩu

Thu nhập bình quân
người lao động

triệu USD

Thu nhập bình quân
người lao động

triệu USD

ước

20%

triệu USD

20%

Cổ tức

ước
Cổ tức
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triệu USD

Kim ngạch
xuất khẩu

16%

15%
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3

4
TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÒA THỌ

10,3%

Đóng góp
tổng
nguồn thu cổ tức 2020 của Vinatex

225
Vốn

tỷ đồng

Chỉ tiêu

2020

3.228
tỷ đồng

Mã CK

Thu nhập bình quân
người lao động

Lao động

người

2021

22 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

Vốn

tỷ đồng

tỷ đồng

Mã CK

46,93%
% vốn
TĐ sở hữu

Chỉ tiêu

3.482

TVT

2020

1.949
Lao động

người

2021

1.803

2.076

18,052

19,530

9,6 triệu đồng/

10 triệu đồng/người/

người/tháng

tháng

tỷ đồng

tỷ đồng

Doanh thu

186,368

205,518

7,46 triệu đồng/

8,01 triệu đồng/

người/tháng

người/tháng

triệu USD

ước
Cổ tức

210

9.628

Doanh thu

Kim ngạch
xuất khẩu

7,8%

Đóng góp
tổng
nguồn thu cổ tức 2020 của Vinatex

HTG

64,96%
% vốn
TĐ sở hữu

TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

15%

triệu USD

Kim ngạch
xuất khẩu

Thu nhập bình quân
người lao động

15%

triệu USD

ước

17%

triệu USD

25%

Cổ tức
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5

6
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DỆT MAY PHỐ NỐI

TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

5,7%

7,6%

Đóng góp
tổng
nguồn thu cổ tức 2020 của Vinatex

Đóng góp
tổng
nguồn thu cổ tức 2020 của Vinatex

80
Vốn

tỷ đồng

51,0%
% vốn
TĐ sở hữu

Chỉ tiêu

2020

192,091
tỷ đồng

Lao động

2021

Vốn

tỷ đồng

Doanh thu

8 triệu đồng/

8 triệu đồng/

Kim ngạch
xuất khẩu

người/tháng

người/tháng

ước

40%

15%

% vốn
TĐ sở hữu

2020

Thu nhập bình quân
người lao động

Lao động

người

2021

3.621

197,52

205,513

8,32 triệu đồng/

8,15 triệu đồng/

người/tháng

người/tháng

triệu USD

ước

Cổ tức

7.457

3.400
tỷ đồng

tỷ đồng

Mã CK

33,82%

Chỉ tiêu

115,38

Doanh thu

Thu nhập bình quân
người lao động

302,4

80 người

M10

12%

tỷ đồng

triệu USD

10%

Cổ tức
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7

8
TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN - CTCP

5,3%

Đóng góp
tổng
nguồn thu cổ tức 2020 của Vinatex

162,597
Vốn

tỷ đồng

Chỉ tiêu

2020

671,543
tỷ đồng

Mã CK

Thu nhập bình quân
người lao động

Lao động

người

2021
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Vốn

tỷ đồng

tỷ đồng

Mã CK

25,7%
% vốn
TĐ sở hữu

Chỉ tiêu

515

MDN

2020

2.204
Lao động

người

2021

1.468

1.011

35

40

10 triệu đồng/

10 triệu đồng/người/

người/tháng

tháng

tỷ đồng

tỷ đồng

Doanh thu

70

70

8,4 triệu đồng/

8,2 triệu đồng/

người/tháng

người/tháng

triệu USD

ước
Cổ tức

109,356

2.960

Doanh thu

Kim ngạch
xuất khẩu

4,6%

Đóng góp
tổng
nguồn thu cổ tức 2020 của Vinatex

HUG

35,01%
% vốn
TĐ sở hữu

CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI

20%

triệu USD

Kim ngạch
xuất khẩu

Thu nhập bình quân
người lao động

15%

triệu USD

ước

35%

triệu USD

15%

Cổ tức
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9

10
CÔNG TY CP MAY HỮU NGHỊ

3,3%

Đóng góp
tổng
nguồn thu cổ tức 2020 của Vinatex

118,9
Vốn

tỷ đồng

Chỉ tiêu

2020

882,089
tỷ đồng

Mã CK

Thu nhập bình quân
người lao động

Lao động

người

2021
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Vốn

tỷ đồng

tỷ đồng

Mã CK

35,22%
% vốn
TĐ sở hữu

Chỉ tiêu

763,061

MGG

2020

1.693
Lao động

người

2021

1.686

1.775

148,955

158,168

8,88 triệu đồng/

9,04 triệu đồng/

người/tháng

người/tháng

tỷ đồng

tỷ đồng

Doanh thu

52,387

32,761

9,51 triệu đồng/

9,51 triệu đồng/

người/tháng

người/tháng

triệu USD

ước
Cổ tức

89,996

3.026

Doanh thu

Kim ngạch
xuất khẩu

3%

Đóng góp
tổng nguồn thu
cổ tức 2020 của Vinatex

HNI

29,24%
% vốn
TĐ sở hữu

TỔNG CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG

20%

triệu USD

Kim ngạch
xuất khẩu

Thu nhập bình quân
người lao động

20%

triệu USD

ước

20%

triệu USD

30%

Cổ tức
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năm 2020. Cụ thể, theo ước tính của
PWC và Wazir Advisor, trong năm
2020 nhu cầu hàng may mặc của Mỹ
và EU giảm lần lượt là 45% và 40%,
cho đến thời điểm cuối năm 2020,
đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến
rất phức tạp tại Mỹ và Châu Âu khiến
cho thời điểm phục hồi ngành thời
trang về mức trước đại dịch được dự
đoán là cuối năm 2022, thậm chí là
đầu năm 2023.

V
NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM
TRƯỚC KHỦNG KHOẢNG COVID-19
TÁC ĐỘNG, ỨNG PHÓ VÀ CHIẾN LƯỢC ĐIỀU CHỈNH

ậy các tác động đó là
gì, ngành Dệt May Việt
Nam đã ứng phó và có
điều chỉnh như thế nào
để duy trì hoạt động sản
xuất trong năm 2020 và thực hành
phát triển bền vững để tiếp cận tốt
hơn với các cơ hội sau khủng hoảng
Covid-19? Bài viết này chia sẻ một
phần kết quả nghiên cứu của nhóm
tác giả trong đề tài “Ngành Dệt
may và Da giày với Khủng hoảng
Covid-19: Tác động, Ứng phó và
Chiến lược điều chỉnh.”
Để thực hiện được mục tiêu đề ra,
nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo
sát ở cấp độ doanh nghiệp qua hình
thức online 170 đơn vị, phỏng vấn
20 quản lý doanh nghiệp và phân
tích các số liệu thứ cấp. Ở cấp độ
Quốc gia/Ngành, nhóm đã thực

hiện 15 cuộc phỏng vấn chuyên gia
kinh tế, chuyên gia ngành dệt may,
khảo cứu số liệu nghiên cứu trong
và ngoài nước. Ở cấp độ Quốc tế,
nhóm đã thực hiện 9 cuộc phỏng
vấn chuyên gia quốc tế và khảo sát
online 27 nhãn hàng trong thời gian
từ tháng 9-10/2020. Kết quả nghiên
cứu được thể hiện ở các nội dung
trong bài Tạp chí số tháng này.
TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 TỚI
CHUỖI CUNG ỨNG THỜI TRANG
VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁC NHÃN
HÀNG LỚN TRÊN THẾ GIỚI
Trong hầu hết các báo cáo ngành
của khu vực và thế giới đều dự đoán
nhu cầu tiêu thụ hàng may mặc
giảm chưa từng có trong năm 2020.
Và thực tế, nhu cầu giảm sâu trong
Quý 2, 3 và phục hồi nhẹ vào cuối
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Mặc dù Covid-19 làm thu hẹp tổng
cầu trên thị trường thời trang thế
giới, các tác động tới các nhãn hàng
thời trang là không giống nhau,
thậm chí là trái ngược. Ví dụ, các
nhãn hàng có hệ thống cửa hàng
bán lẻ bị đóng cửa nhưng siêu thị
(có bán hàng thời trang) lại vẫn được
hoạt động trong thời gian giãn cách
xã hội, hay các mặt hàng thời trang
cơ bản và đồ thể thao lại có doanh
số tăng mạnh. Nhưng dù hưởng
lợi hay gặp khó khăn do Covid-19,
các nhãn hàng đều đã và đang có
sự điều chỉnh chuỗi cung ứng của
mình. Qua khảo sát 27 nhãn hàng
lớn ta có thể thấy, tác động trung và
dài hạn của Covid-19 tới chiến lược
của các nhãn hàng như hình vẽ dưới
đây:

.

51,9% các nhãn hàng đang mua
hàng của Việt Nam phát triển hệ
thống bán hàng online, theo đó
đơn hàng sẽ nhỏ hơn, thời gian giao
hàng ngắn và xu hướng cá nhân hóa
đơn hàng tăng lên. Ngoài ra còn
thêm yêu cầu giảm tỉ lệ trả lại hàng
và giảm tỉ lệ lỗi sản phẩm.

Đầu năm 2020, bệnh dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế
toàn cầu và Việt Nam cũng không nằm ngoài ảnh hưởng đó. Covid-19 còn
có tác động mạnh mẽ tới ngành dệt may trên toàn thế giới, chính sách mua
hàng và cấu trúc chuỗi cung ứng của các nhãn hàng thay đổi trên phạm vi
toàn cầu. Điều đó đòi hỏi ngành Dệt May Việt Nam vừa phải có đối sách
thích hợp để vượt qua khủng hoảng, vừa có sự điều chỉnh chiến lược chuỗi
cung ứng để nắm bắt được cơ hội khi thị trường thế giới thay đổi.
Bài: Nhóm tác giả nghiên cứu đề tài “Ngành Dệt may và Da giày với Khủng hoảng Covid-19:
Tác động, Ứng phó và Chiến lược điều chỉnh.”

Cùng với tổng cầu sụt giảm, giá
nhập khẩu hàng thời trang vào các
thị trường lớn cũng giảm ở mức
độ chưa từng có trong nhiều thập
kỷ qua, cụ thể trên cơ sở bộ dữ liệu
của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, trong 9
tháng đầu năm 2020, giá nhập khẩu
may mặc vào Mỹ đã giảm 13% so với
cùng kỳ 2019, trong khi mức giảm
trung bình của những năm trước
chưa tới 1%.

.
Nguồn: Khảo sát nhãn hàng

40,7% đa dạng hóa quốc gia và
18,5% đa dạng hóa nhà cung ứng.
Xu hướng đa dạng hóa nước cung
ứng có thể dịch chuyển đơn hàng từ
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Trung Quốc vào Việt Nam nhưng cũng nhiều nhãn hàng VỚI VIỆC XUẤT KHẨU TỚI HƠN 90% SẢN PHẨM TẠO
từ Việt Nam tìm kiếm thêm nguồn cung từ các quốc gia RA, DOANH NGHIỆP DỆT MAY VIỆT NAM ĐÃ CHỊU
khác tại Đông Nam Á, thậm chí là Châu Phi.
NHỮNG TÁC ĐỘNG GÌ VÀ CÁCH ỨNG PHÓ VỚI CÁC
TÁC ĐỘNG ĐÓ RA SAO?
18,5% là xu hướng điều chỉnh cắt ngắn chuỗi, nhằm
kiểm soát chặt chẽ tính minh bạch và bền vững của chuỗi. Ngành Dệt May Việt Nam là ngành chịu tác động sớm
Điều này có thể khiến các nhà máy cỡ vừa và nhỏ gặp bất nhất và kéo dài nhất của đại dịch Covid-19. Ngay đầu
lợi khi ít có cơ hội tham gia vào các chuỗi cung ứng lớn. năm, khi dịch bệnh ảnh hưởng tới Trung Quốc, nguồn
cung nguyên phụ liệu đã bị gián đoạn và khi Covid-19
Thấp nhất là xu hướng sản xuất gần nơi tiêu thụ ảnh hưởng tới châu Âu, Mỹ và các quốc gia khác, đa số
(11.1%), điều này cho thấy việc chuyển công đoạn sản các doanh nghiệp lại tiếp tục chịu tác động do nhu cầu
xuất về gần các thị trường tiêu thụ chưa thực sự trở thành thị trường suy giảm. Các đơn hàng liên tục bị hoãn, hủy,
một xu hướng lớn.
đồng thời với các lệnh giãn cách xã hội, phong tỏa đã tác
động rất lớn đến việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa
Với các xu hướng điều chỉnh trên, các nhãn hàng thể giữa các quốc gia với nhau.
hiện ưu tiên với các nhà cung ứng (doanh nghiệp) tuân
thủ tốt các tiêu chuẩn về lao động và môi trường, phát Khi nói về xu hướng tác động của Covid-19 tới doanh
triển kĩ năng lao động và chấp nhận các đơn hàng nhỏ. nghiệp, vào thời điểm tháng 9-10/2020, chỉ có 11,2% các
Ngoài ra, các nhãn hàng cũng mong muốn các nhà công ty dệt may được khảo sát cho rằng, so với thời điểm
cung ứng đầu tư vào tự động hóa và giảm chi phí cũng đầu năm 2020, tác động của đại dịch Covid-19 đã giảm và
như thời gian sản xuất. Có thể thấy, các yêu cầu của doanh nghiệp đang trên đà hồi phục. Nhận định này chủ
nhãn hàng với các nhà cung ứng sẽ trở nên khó khăn yếu đến từ các doanh nghiệp có quy mô lớn (>1.000 lao
hơn trước Covid-19 rất nhiều: một bên là đòi hỏi giảm động) và sản xuất các mặt hàng bán tốt trong giai đoạn
chi phí và thời gian sản xuất; một bên các tiêu chí về dịch bệnh như các sản phẩm cơ bản, hàng y tế, hàng thể
phát triển bền vững, năng suất, và chất lượng lao động thao. Còn lại, đa số các DN (75.3%) vẫn đang gặp khó
đều phải cải thiện (hình dưới):
khăn và tác động của dịch chưa giảm bớt so với đầu năm.

.
.

Covid-19 thúc đẩy các nhãn hàng cắt ngắn chuỗi cung
ứng và tăng cường sự kiểm soát trong chuỗi, do đó, có
gần 60% nhãn hàng được khảo sát cho biết họ sẽ ưu
tiên phương thức mua hàng OEM (Original Equipment
Manufacturing); gần 30% nhãn hàng ưu tiên phương
thức ODM (Original Design Manufacturing). Tuy nhiên,
vẫn có gần 25,9% nhãn hàng vẫn tiếp tục ưu tiên
phương thức CMT (Cut – Make – Trim), do đây là các
nhãn hàng nhỏ, năng lực quản lý chuỗi cung ứng hạn
chế, nên họ chủ yếu dựa vào các công ty trung gian để
mua hàng.

Việc hoãn, hủy đơn hàng hoặc trì hoãn việc chuyển hàng
đã sản xuất là vấn đề mà các doanh nghiệp thường xuyên
phải đối mặt trong thời đại dịch. Bên cạnh đó, việc không
thanh toán, chậm thanh toán, hoặc yêu cầu giảm giá đã
khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc duy
trì sản xuất. Có tới 51% doanh nghiệp cho biết bị khách
hàng chậm thanh toán và 16,6% doanh nghiệp không
được thanh toán cho các đơn hàng bị hủy.
Khi đối mặt với tác động từ cuộc khủng hoảng Covid-19,
các doanh nghiệp đã có nhiều biện pháp ứng phó tức
thời để phòng dịch, giảm thiệt hại và duy trì hoạt động
sản xuất. Cụ thể, 95,7% DN đã thực hiện các biện pháp
an toàn phòng dịch, 84,6% tổ chức lại sản xuất, 72,7%
chủ động đàm phán với khách hàng để giảm thiểu thiệt
hại, 66% phát triển thị trường nội địa và có đến 60,1% DN
đã chủ động tìm khách hàng thay thế để bù đắp khi thị
trường xuất khẩu truyền thống bị giảm sút.
Ngoài các biện pháp ứng phó tức thời mà các DN đã thực
hiện trên, các DN tham gia cuộc khảo sát cũng đã bắt đầu
có những điều chỉnh mang tính chiến lược và sẽ tiếp tục
thực hiện trong thời gian 1-3 năm tới. Cụ thể, có tới 55,7%
DN dự định thúc đẩy tự động hóa, 49,8% sẽ phát triển sản
phẩm mới, 39,9% sẽ đa dạng hơn nữa sản phẩm và 41,5%
sẽ đầu tư nâng cao kĩ năng lao động.

Nguồn: Khảo sát nhãn hàng
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Trước Covid-19, các DN dệt may đều phải đối mặt với khó
khăn trong việc tuyển dụng và đào tạo lao động. Khi các
khó khăn do Covid-19 ập tới, các DN cắt giảm một số chi
phí ngoài lương cơ bản như làm thêm giờ, phụ cấp, trợ

Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp

cấp, tiền thưởng,… nhưng vẫn nỗ lực duy trì mức lương
cơ bản và việc làm nhằm giữ chân người lao động, chuẩn
bị cho giai đoạn phục hồi sau đại dịch.
Như đề cập ở trên, để thích ứng với nhu cầu mua bán
hàng dệt may trong thời đại dịch, các nhãn hàng đã và
đang điều chỉnh theo xu hướng bán hàng online, cắt ngắn
chuỗi cung ứng, giảm giá, giảm thời gian sản xuất và tăng
cường tuân thủ tiêu chuẩn về lao động và môi trường.
Bằng khảo sát từ các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng cho
thấy, các điều chỉnh lớn trong thời gian 9 tháng đầu năm
2020 là “cắt ngắn chuỗi cung ứng” (60,9%), “tăng áp lực
giảm giá” (45,1%) và “siết chặt tiêu chuẩn lao động và môi
trường” (30,8%). Như vậy, kết quả khảo sát nhãn hàng và
khảo sát doanh nghiệp trùng khớp với nhau, khẳng định
chắc chắn các xu hướng thay đổi trong chuỗi cung ứng
dệt may trong và sau Covid-19. Tuy nhiên, các xu hướng
này có tác động trái chiều tới các doanh nghiệp, tạo ra

một môi trường kinh doanh khắc nghiệt hơn trước đại
dịch rất nhiều: một bên là áp lực giảm giá, yêu cầu về
chất lượng, thời gian giao hàng ngày càng lớn; đồng thời,
đơn hàng nhỏ và cá nhân hóa có khả năng làm giảm
năng suất và lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong khi đó,
việc tuân thủ các tiêu chuẩn về lao động và môi trường
theo yêu cầu của khách hàng và quốc gia lại đòi hỏi nhà
máy phải đầu tư nguồn lực nhiều hơn vào máy móc thiết
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bị, công nghệ thân thiện môi trường.
Do đó, các xu hướng nói trên tất yếu
sẽ tạo ra một chu kỳ tái cơ cấu lại
ngành Dệt May tại Việt Nam.
Với những thay đổi trên thị trường và
chuỗi cung ứng ngày càng rõ nét kể
cả khi Covid-19 còn chưa kết thúc,
doanh nghiệp chắc chắn phải có kế
hoạch điều chỉnh chiến lược trong
ngắn hạn (trong 1 năm tới), trung
hạn (1-3 năm tới) và dài hạn (sau 3
năm). Kết quả như sau:
Trong ngắn hạn, ưu tiên của các
doanh nghiệp vẫn là giảm thiệt hại
và hồi phục sau Covid-19, hướng tới
việc đa dạng hóa khách hàng, thị
trường (14,7%) và sản phẩm (10,6%).
Trung hạn, xu hướng đa dạng hóa
vẫn là được khoảng 30% DN áp dụng.
Có khoảng 18,2% DN có ý định đầu
tư cho công nghệ xanh và tự động

hóa. Có 28,8% DN cho biết sẽ giảm
làm CMT, tăng làm FOB và ODM theo
xu hướng của nhãn hàng và tăng
biên lợi nhuận. Tuy nhiên, lưu ý là vẫn
có 22,4% DN đi ngược lại xu hướng
trên là tăng làm CMT. Gánh nặng tài
chính khi làm FOB/ODM và thiếu khả
năng kết nối trực tiếp với nhãn hàng
là rào cản khiến khá nhiều DN không
thể giảm phương thức gia công.
Về dài hạn, xu hướng điều chỉnh nổi
bất nhất là đầu tư vào công nghệ
xanh (57,6%). Ngoài ra, tự động hóa
và đa dạng hóa khách hàng, thị
trường vẫn là những xu hướng được
khoảng 20% DN hướng tới.
Mặc dù đại dịch Covid-19 mang lại
những ảnh hưởng tiêu cực nhưng
đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội
phát triển và tăng năng lực cạnh
tranh cho ngành thời trang của Việt
Nam. Cùng với sự điều chỉnh của
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chuỗi cung ứng, ngành thời trang
Việt Nam dự kiến cũng có sự tái cấu
trúc theo các xu hướng sau:
Thứ nhất, các doanh nghiệp lớn, có
khả năng quản trị tốt, tuân thủ tiêu
chuẩn lao động và môi trường, đủ
khả năng cung ứng trực tiếp sẽ tham
gia nhiều hơn và sâu hơn vào chuỗi
cung ứng của các nhãn hàng trung
và cao cấp. Các doanh nghiệp này
sẽ tăng sự chủ động nguyên vật liệu
bằng cách liên kết với các DN khác
hoặc tự xây dựng chuỗi cung khép
kín.
Thứ hai, các doanh nghiệp chỉ làm
gia công hoặc chủ yếu làm qua trung
gian và còn yếu về việc tuân thủ tiêu
chuẩn lao động và môi trường sẽ
dần thu hẹp, do giá đơn hàng sẽ tiếp
tục giảm mạnh trong thời gian tới.
Các doanh nghiệp này cũng có thể
chuyển sang các thị trường và nhãn
hàng không có yêu cầu cao về phát
triển bền vững. Tuy nhiên, các thị
trường này sẽ có cạnh tranh về giá
rất khắc nghiệt, dẫn tới nhiều DN sẽ
phải đóng cửa.
Thứ ba, đã và đang có xu hướng các
DN ngành dệt may và giày dép lớn
chuyển một phần sang các ngành
có biên lợi nhuận cao hơn như bất
động sản, logistics. Trong tương lai,
khi chi phí đầu vào cho ngành dệt
may và giày dép tăng lên, xu hướng
dịch chuyển sang các ngành khác có
thể còn tăng lên

.
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kinh tế tăng trưởng nhanh với
các thị trường xuất khẩu rộng mở
theo các FTA đa phương và song
phương thế hệ mới được ký kết
trong năm: EVFTA, RCEP, UVFTA và
Việt Nam vẫn là một trong những
địa bàn sản xuất hấp dẫn trong khu
vực, dòng vốn đầu tư trực tiếp từ
nước ngoài (FDI) tiếp tục được duy
trì. Điều này tác động tích cực đến
tốc độ tăng trưởng trong dài hạn.

DÒNG VỐN CHẢY VỀ ĐÂU
THỜI COVID-19?
Trong bối cảnh khủng hoảng, suy thoái kinh
tế toàn cầu nghiêm trọng chưa từng có do tác
động của đại dịch Covid-19, thì dòng vốn đầu tư
toàn cầu chảy về đâu?
Bài: TS. TRẦN VĂN
Đại biểu Quốc hội khóa XII,XIII

D

ù chỉ mới diễn ra trong
vòng 1 năm nhưng đại
dịch Covid-19 đã làm
thay đổi cơ bản cuộc
sống con người trong
nhiều lĩnh vực. Ngoài kinh tế, theo
The Human Capital Index 2020
update in the time of Covid-19, một
nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới,
dịch Covid-19 đã đe dọa nghiêm
trọng những thành tựu của con
người nhiều thập niên vừa qua trong
lĩnh vực y tế và giáo dục để phát triển
nguồn nhân lực có chất lượng, yếu
tố then chốt trong gia tăng tốc độ
tăng trưởng kinh tế ở mỗi quốc gia.
Trong bối cảnh khủng hoảng, suy
thoái kinh tế toàn cầu nghiêm trọng
chưa từng có do tác động của đại
dịch covid-19, nhiều người tự hỏi
không biết dòng vốn đầu tư toàn
cầu chảy về đâu?
NỀN KINH TẾ ONLINE TĂNG
TRƯỞNG
Tôi nghĩ có lẽ dòng vốn đang chảy
về các công ty công nghệ, khởi
nghiệp sáng tạo nền tảng của quá
trình chuyển đổi sang nền kinh tế
số, thay thế cho chuỗi giá trị truyền
thống sản xuất - cung ứng đang bị
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đứt gãy do đại dịch. Sự đứt gãy này
xảy ra ngay cả ở những khâu đơn
giản nhất mà chẳng ai có thể nghĩ
tới trong điều kiện bình thường. Ví
dụ, việc thiếu các container rỗng tại
các cảng biển do gián đoạn dòng
luân chuyển hàng hóa, tăng thời gian
quay vòng container, thiếu tàu hàng
chuyên chở đang làm đau đầu các
nhà xuất khẩu Việt Nam khi nhiều
đơn hàng bị lui, hoãn, chậm, ảnh
hưởng đến chất lượng hàng hóa, kim
ngạch, uy tín trước khách hàng,…
trong khi một số hãng tàu container
đã tăng phụ phí với hàng container
xuất khẩu từ Việt Nam và tăng cả phí
phụ phí mùa cao điểm. Điều đáng
nói, dù mức phí tăng song DN vẫn
không có container để đóng hàng
hoặc khi có container thì không có
tàu chở.
Thế nhưng, trong muôn vàn cái khó
đó, lý thuyết về sự phá hủy sáng
tạo creative destruction của nhà
kinh tế học nổi tiếng J. Schumpeter
từ những năm 40 của thế kỷ trước
lại mang tới những ngành nghề
mới, hướng đi mới. Hay như các cụ
nhà mình từ trước đó rất lâu đã nói
“cái khó ló cái khôn”. Vì lẽ đó, mà thị
trường chứng khoán - thị trường vốn
của một số nền kinh tế kiểm soát tốt

dịch Covid-19 và tỷ trọng cổ phiếu
công nghệ cao lớn đã tăng. Ví dụ, chỉ
số của Hàn Quốc tăng 31%, Trung
Quốc 25% và VN-Index của Việt Nam
cũng tăng gần 15% trong năm 2020.
Chẳng ai còn lạ nữa là trong thời “giãn
cách xã hội”, cuộc sống online của
cư dân trái đất sống động tới mức
đã làm cho tài sản của các tỷ phú
công nghệ, chủ nhân của Amazon,
Facebook, Tesla, Alibaba… tăng một
cách đáng kinh ngạc. Nhất là khi giá
trị tài sản vô hình của 500 công ty
niêm yết S&P lớn nhất đã tăng từ 17%
năm 1975 lên tới 90% năm 2020 theo
Ocean Tomo Intangible Asset Market
Value Study (Chicago, USA).
LÀN SÓNG CHUYỂN DỊCH ĐẦU
TƯ MỚI
Dịch bệnh, chiến tranh thương mại,
chủ nghĩa bảo hộ, dân tộc trong kinh
tế… cũng tác động mạnh đến dòng
chảy vốn đầu tư. Dù luôn bị đánh giá
là một trong những nền kinh tế dễ
bị tổn thương do độ mở lớn trong
đại dịch Covid-19, nhưng với sự chủ
động và quyết liệt của Việt Nam
trong phòng, chống dịch, cũng như
việc nhà nước có các chính sách tích
cực, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh
nghiệp và nỗ lực duy trì việc làm gắn

với tiếp tục cải thiện môi trường kinh
doanh, nên Việt Nam vẫn là điểm đến
lý tưởng cho các nhà đầu tư khi vẫn
tăng trưởng 2,91%, quy mô nền kinh
tế đạt khoảng 343 tỷ USD, GDP bình
quân đầu người 3.521 USD. Cho dù
năm 2020, tổng vốn đăng ký cấp mới,
điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần
của nhà đầu tư nước ngoài chỉ đạt
khoảng 28,53 tỷ USD, bằng 75% so
với cùng kỳ năm 2019, nhưng được
như vậy đã là tuyệt vời trong bối cảnh
các nền kinh tế lớn trên thế giới và
khu vực suy giảm mạnh, tăng trưởng
âm. Điều đó chứng tỏ thực sự đang
có một làn sóng chuyển dịch đầu tư
mới và Việt Nam đứng trước cơ hội
thu hút dòng vốn này trong trung và
dài hạn, khi mà theo China Economic
Net, người ta ước tính các doanh

nghiệp toàn cầu có thể chuyển tới
¼ sản phẩm toàn cầu của họ sang
các quốc gia mới trong 5 năm nữa và
50% hoạt động sản xuất dược phẩm
và may mặc sẽ được chuyển qua các
quốc gia mới.
Điều đáng trân trọng là dù khó như
vậy nhưng dòng vốn vẫn đổ vào khu
vực kinh tế tư nhân của Việt Nam và
ngày càng nhiều doanh nghiệp tư
nhân đầu tư vào những ngành kinh
tế mũi nhọn quan trọng, dần chiếm
lĩnh một số vị trí then chốt của nền
kinh tế, mạnh dạn chuyển hướng đầu
tư vào công nghệ, sáng tạo, nắm bắt
và làm chủ các thành tựu của cuộc
Cách mạng công nghiệp 4.0. Có như
vậy, chúng ta mới tiếp tục giữ được
Việt Nam nằm trong số những nền

Vấn đề cần chú ý hậu Covid-19 là
tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp
tục phụ thuộc nhiều vào việc mở
rộng chuyển đổi số và ổn định vĩ
mô. Sự quan tâm và nỗ lực của
Việt Nam trong việc khuyến khích
chuyển đổi số nói chung và cuộc
Cách mạng công nghiệp 4.0 nói
riêng, nhất là khi Việt Nam coi việc
đây là tiền đề để tạo đà tiến tới
hiện đại hóa và là bước chuyển đổi
để vươn lên thành một nước công
nghiệp thu nhập cao, thuộc nhóm
các nước phát triển vào năm 2045
vì Việt Nam nhận thức được vai
trò của chuyển đổi số đối với tăng
năng suất và tăng trưởng là rất lớn.
Từ đó, có thể mạnh dạn nhận định
một cách tổng quát rằng, trong
thời gian tới, với kỳ vọng tối đa hóa
hiệu lực, hiệu quả, một phần quan
trọng nguồn vốn đầu tư sẽ chảy
vào quá trình chuyển đổi số, vừa
để tăng năng lực cạnh tranh, vừa
để chống bị tụt hậu xa hơn trong
kinh tế. Đó là chưa kể tới chuyển
đổi số sẽ được áp dụng trong
nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế, xã
hội vì lợi ích của cộng đồng trên
cơ sở của Chiến lược tăng trưởng
xanh của Việt Nam và Kế hoạch
hành động quốc gia thực hiện
Chương trình nghị sự 2030 về phát
triển bền vững.
Chúng ta tin tưởng rằng, khi các
gói cứu trợ tài chính toàn cầu với
tổng giá trị lên tới 21 nghìn tỷ đôla Mỹ trong năm 2020 phát huy tác
dụng cùng với thương mại và đầu
tư ở mức cao hơn trong năm 2021
sẽ giúp nhân loại phát huy hết
tiềm năng hợp tác quốc tế, thoát
khỏi suy thoái, hướng tới phục hồi
kinh tế và thịnh vượng toàn cầu

.
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CÔNG TY CP VINATEX PHÚ HƯNG
Bà Nguyễn Thị Tố Trang – Giám đốc:
Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn với ngành xuất
khẩu Sợi, chưa kể trước đó đã từng bị đình trệ. Nhiều
đơn hàng chúng tôi đã chốt xong, nhưng do đại dịch
Covid-19, khách hàng từ Hàn Quốc, Philippines lại bất
ngờ ra thông báo ngừng giao hàng, do nước họ có lệnh
phong tỏa sớm. Chúng tôi rơi vào tình trạng khá nan giải:
các đơn hàng cũ đã sản xuất xong thì không giao hàng
được cho khách, các đơn hàng mới thì không ký được.
Thiếu việc làm cho NLĐ là việc nhãn tiền. Đặc biệt hơn,
thị trường Hàn Quốc, Philippines chiếm tỷ lệ tới 85% hàng
sản xuất của công ty nên tình trạng khó khăn đó khiến
chúng tôi không có 1 đêm nào an giấc.

Doanh nghiệp Dệt May miền Trung
Vượt qua khủng hoảng
Mặc dù đã quá “quen thuộc” với các đợt hạn hán, mưa lũ, nhưng
năm 2020 lại là một năm lịch sử đối với khúc ruột miền Trung. Cơn
bão này chưa qua, cơn bão sau đã đến, bão chồng bão, lũ chồng
lũ. Cơn sóng thần mang tên Covid-19 cũng đánh thẳng vào nơi đây,
gây thiệt hại nặng nề và ảnh hưởng lâu dài. Các doanh nghiệp Sợi Dệt - May tại nơi đây đã gồng mình vượt qua, khéo léo tận dụng bất
cứ cơ hội nhỏ nhoi nào, để vừa xoay sở định hướng lại chiến lược
SXKD, vừa bảo toàn lực lượng; vừa tìm kiếm đơn hàng, vừa trấn an
NLĐ; vừa đối ngoại, vừa đối nội. Bài học biến khủng hoảng thành
cơ may của từng doanh nghiệp chia sẻ dưới đây là một cẩm nang
hữu ích cho bất cứ DN nào, ở bất cứ thời kỳ nào, để chúng ta có thể
tin tưởng rằng, ngành DMVN luôn có trong tay bí quyết tuyệt vời để
phát triển bền vững, trong mọi nguy nan.

Bài: KIỀU BÍCH HẬU - MẠC DUNG
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Thực tế trong tháng 4, chúng tôi rơi vào tình trạng bị
động, buộc phải dừng máy. Đó là một quyết định vô cùng
khó khăn cho Ban lãnh đạo Công ty. Nhưng chúng tôi đã
nỗ lực hết sức, thu xếp tài chính để vẫn duy trì trả lương
cơ bản cho NLĐ trong những ngày phải nghỉ làm. Chúng
tôi cũng thương thuyết thành công với ngân hàng để
được giãn nợ. Bên cạnh đó, đội ngũ marketing cũng năng
động đi tìm thị trường khác, ngoài thị trường Hàn Quốc
và Philippines. Do đó, sau 10 ngày phải nghỉ làm, NLĐ đã
được trở lại nhà máy. Khỏi phải nói, cả NLĐ và đội ngũ CB
Công ty đã phấn khởi như thế nào! Chúng tôi đã lại được
nghe tiếng máy chạy, hàng đã được xuất xưởng và xuất
khẩu trở lại, thời gian phải dừng máy không quá dài.

Bà Nguyễn Thị Tố Trang - Giám đốc CTCP Vinatex Phú Hưng

thị trường như bảo hộ lao động, bảo hộ y tế, góp phần
ổn định thu nhập và việc làm cho người lao động, kể cả
trong giai đoạn Covid-19. Thứ hai là, chủ động nguồn
cung ứng nguyên vật liệu với việc tăng tỉ lệ sử dụng
chuỗi cung ứng trong nước từ Sợi, Dệt, Nhuộm, Hoàn tất,
không phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài khi tình
trạng đóng cửa, khan hiếm hàng làm kéo dài thời gian
sản xuất cũng như vận chuyển.

Việc tăng tỉ lệ nội địa hoá trong chuỗi cung ứng đã thúc
đẩy và tận dụng được các ưu đãi về thuế như CPTPP và
EVFTA, khiến sản phẩm của PPJ-Đà Nẵng cạnh tranh hơn về
Tới tháng 5/2020 thì Công ty đã trở lại hoạt động bình giá cả, thời gian giao hàng đến với khách hàng ở cả 2 thị
thường, thậm chí thu nhập một số NLĐ đã tăng lên. Hiện nay, trường chính yếu là Mỹ và Châu Âu.
thu nhập bình quân NLĐ từ 7-8 triệu đồng/tháng. Chúng tôi
Mô hình chuỗi cung ứng khép kín và tại chỗ, sản xuất sử
dự kiến thưởng Tết cho NLĐ khoảng 2 tháng lương.
dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường là định
Bài học của chúng tôi là chung tay chia sẻ, vì nhau lúc hướng phát triển ưu tiên hàng đầu trong thời gian sắp tới
khó khăn. Do đó, khủng hoảng đại dịch dù có khủng giúp phát triển sản xuất kinh doanh ổn định thu nhập, việc
khiếp đến đâu, thì chúng tôi vẫn tin tưởng sẽ cùng nhau làm cho người lao động tại PPJ-Đà Nẵng.
đứng vững và tiến lên!
CÔNG TY CP QUỐC TẾ PHONG PHÚ CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Bà Lê Khánh Hạ – Phó Giám đốc
Năm 2020 đã đi vào lịch sử trong ngành công nghiệp bán
lẻ với hàng loạt các thương hiệu lớn tuyên bố phá sản và
chậm thanh toán. Kéo theo sau là tình trạng đóng cửa
nhà máy dừng sản xuất, giảm lao động từ các nhà sản
xuất trên toàn thế giới.
Mặc dù đứng trước những thách thức không lường trước
trong năm 2020 nhưng PPJ-Đà Nẵng đã có mức tăng
trưởng tốt, tăng 30% so với năm 2019 nhờ vào 2 chiến
lược chính. Thứ nhất là, tận dụng thế mạnh về kỹ năng,
tay nghề người lao động cao để đẩy mạnh thay đổi
dòng hàng, thiên về các dòng hàng có nhu cầu cao trên
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Bà Nguyễn Thị Lai – Chủ tịch Công đoàn
Khi Đà Nẵng trở thành tâm dịch, chúng tôi đã xác định
việc bảo vệ người lao động là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu
của Công đoàn và toàn doanh nghiệp. Chúng tôi ngay
lập tức tăng cường mọi biện pháp phòng ngừa, tuyên
truyền trên loa đài và dán áp phích thông báo những
quy định về phòng chống dịch khắp mọi nơi trong Nhà
máy. Người lao động cũng hoảng loạn và hoang mang
lắm, đặc biệt khi nghe tin có 1 trường hợp công nhân là
F2 phải cách ly tại nhà, những người thường ngày gần
gũi với bạn đó còn khóc vì sợ bị lây nhiễm. Lúc đó quả
thật chúng tôi rất lo lắng, từng nghĩ đến những trường
hợp xấu xảy ra nhưng bản thân mình là chỗ dựa cho anh
chị em công nhân thì càng phải vững tâm và lạc quan,
để động viên và phân tích cho mọi người thấy rằng tình
hình chưa quá nghiêm trọng. Rất may mắn là mọi việc
đều đã ổn định, Nhà máy không phát sinh ca lây nhiễm
nào và cũng chưa một ngày nào phải ngừng sản xuất.
Hiện tại, chúng tôi vẫn đang tiếp tục duy trì một số biện
pháp phòng dịch, ví dụ như vách ngăn tại nhà ăn, vừa
đảm bảo vệ sinh cho anh chị em công nhân, vừa là để
phòng trường hợp xấu nhất khi dịch quay trở lại, chúng
tôi không bị động.
CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI
Bà Trần Thị Kim Chi – Tổng Giám đốc:
Mặc dù Công ty CP Sợi Phú Bài (Sợi Phú Bài), cũng như
các doanh nghiệp trong Ngành khác, đều phải chịu ảnh
hưởng không nhỏ bởi nhiều tác động xấu từ tình hình
đại dịch toàn cầu, hoạt động SXKD tại Sợi Phú Bài vẫn
đã và đang được duy trì 100% công suất và tương đối

kịp thời những rủi ro có thể xảy đến. Đồng thời, chúng
tôi tiếp tục linh hoạt giá bán theo giá thị trường và xoay
chuyển mặt hàng theo đơn hàng nhằm đảm bảo mục
tiêu tiêu thụ, kể cả các đơn hàng có yêu cầu khác biệt.
Tập trung phát triển mặt hàng Sợi sản xuất từ bông BCI
và xơ Polyester tái chế nhằm duy trì số lượng ổn định và
có giá bán tốt hơn so với các mặt hàng khác. Trong công
tác thị trường, Sợi Phú Bài tiếp cận thêm các phương án
bán hàng/chào hàng online do dịch bệnh Covid-19 hạn
chế việc đi lại, giao dịch trong nước và nước ngoài.
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ổn định.
Về thị trường tiêu thụ, Sợi Phú Bài tiếp tục duy trì và phát
triển các đơn hàng trong chuỗi cung ứng Sợi – Dệt –
Nhuộm – May được sản xuất tại Việt Nam xuất khẩu đi các
thị trường Châu Âu, Mỹ. Ngoài việc duy trì các thị trường
truyền thống (Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu, Philippines,
nội địa…), Sợi Phú Bài tiếp tục tìm kiếm và phát triển
thêm các khách hàng ở thị trường mới, tránh việc quá
phụ thuộc vào 1 thị trường nhất định, nhằm ngăn chặn

Trong công tác sản xuất, Sợi Phú Bài giữ vững chất lượng
sản phẩm và quản trị chi phí sản xuất chặt chẽ nhằm
tối thiểu hóa sự sụt giảm doanh thu và lợi nhuận. Nâng
cao tinh thần trách nhiệm trong công việc và chú trọng
vai trò các cấp quản lý. Trong đó, công ty đặc biệt giữ
nguyên thu nhập của NLĐ và thực hiện đầy đủ các chính
sách xã hội cho tất cả NLĐ. Nhà máy sản xuất sẵn sàng
linh hoạt cơ cấu và chuyển đổi mặt hàng theo đơn hàng,
ứng phó với đơn hàng nhằm giảm thiểu rủi ro, thiệt hại
khi đơn hàng bị hủy. Về mặt thiết bị máy móc, thực hiện
tốt công tác bảo dưỡng, thay thế và dự phòng nhằm khai
thác tối đa tốc độ máy móc thiết bị trên toàn dây chuyền
sản xuất.
Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, hưởng ứng
tinh thần phòng chống đại dịch đang diễn ra quyết liệt
trong nước và trên toàn thế giới, Công ty đảm bảo thực
hiện đúng các nguyên tắc, yêu cầu đề cao tinh thần
phòng chống dịch Covid-19 là “Chống dịch như chống
giặc”, quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh, tuyệt đối không
để NLĐ của Công ty bị lây nhiễm dẫn đến toàn bộ Công
ty phải phong tỏa, dừng hoạt động SXKD.
Công ty cũng thành lập tổ Phòng chống dịch với phòng
y tế riêng, có một y tá chuyên trách và một chuyên viên
phụ trách an toàn. Công ty cũng thông báo rộng rãi bằng
văn bản trên toàn cơ quan và tivi tại nhà ăn về các triệu
chứng nghi ngờ bệnh, khuyến cáo những việc nên và
không nên làm để phòng bệnh hiệu quả. Ngoài ra còn
đo thân nhiệt, đeo khẩu trang bắt buộc, cấp chai uống
nước thủy tinh riêng cho mỗi người, phun xịt dung dịch
sát khuẩn, đặt nước rửa tay sát khuẩn tại khu vực rửa tay
cho CBCNV, ngồi giãn cách theo quy định, nếu có CBCNV
trở về từ vùng dịch thì yêu cầu cách ly tại nhà 14 ngày
trước khi trở lại làm việc. Tất cả những biện pháp đó rất
hữu ích, giúp cho chúng tôi an toàn trong đại dịch.
Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Chủ tịch Công đoàn:
Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn ra căng thẳng nhất,
Công đoàn CTCP Sợi Phú Bài đã có ngay suất quà hỗ trợ
300 nghìn đồng cho toàn bộ người lao động của Công
ty. Khi miền Trung ngập trong bão lũ, Ban Chấp hành
Công đoàn Công ty cũng đã trực tiếp đi thăm hỏi từng
gia đình công nhân ở các vùng bị ảnh hưởng nặng, đặc
biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để tìm biện
pháp hỗ trợ. Những công nhân có bố, mẹ sinh sống tại
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các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Công đoàn cũng đến tận
nơi thăm hỏi và tặng các suất quà để hỗ trợ một phần về
vật chất và tinh thần.
Có một số trường hợp công nhân có hoàn cảnh rất xót
xa. Đặc biệt, có một công nhân nam, gia đình sinh được
3 người con. Tuy nhiên, có một cháu bé từ khi sinh ra đã
bị liệt bẩm sinh phần thân dưới, không thể tự lo sinh hoạt
cá nhân. Mẹ cháu phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc. Cuộc
sống cả gia đình trông vào lương công nhân của người
bố nên rất chật vật, lại gặp đúng thời điểm khó khăn
do Covid-19. Khi được thông tin về trường hợp này, Ban
Chấp hành Công đoàn đã kịp thời thăm hỏi và hỗ trợ gia
đình, bằng cách tìm cho chị vợ một công việc có thể tạo
thêm thu nhập mà vẫn đủ thời gian chăm sóc con. Công
đoàn đã hỗ trợ vốn, để chị vợ mở một quán bán đồ ăn
sáng. Cách cho cần câu chứ không cho con cá này tuy tốn
công sức hơn, nhưng đây mới là cách giúp đỡ công nhân
một cách lâu bền nhất.
CÔNG TY CP DỆT MAY HUẾ
Ông Nguyễn Văn Phong – Tổng Giám đốc:
Những tác động từ chiến tranh thương mại và đại dịch
Covid-19 đã có ảnh hưởng thật lớn tới Ngành DMVN,
riêng Công ty chúng tôi ở miền Trung lại hứng chịu bão
chồng bão, lũ chồng lũ nên khó khăn thật không kể xiết,
gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Do chính quyền địa
phương thông báo người dân không được ra đường
trong những ngày bão lũ nên hoạt động SXKD của Công
ty cũng bị ngưng trệ. Chúng tôi rất lo lắng, phải tính từng
ca SX, từng ngày nghỉ làm của NLĐ. Ngay khi chính quyền
dỡ lệnh ngừng ra đường là NLĐ của Công ty đã đi làm
ngay. Bên cạnh đó, năm 2020 còn khan container đẩy giá
thuê lên cao cũng gây thiệt hại.
Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết thống nhất một lòng,
đội ngũ gồm 5.000 CBCNV Công ty CP Dệt May Huế đã
luôn bên nhau trong những ngày khó khăn vất vả nhất,
cùng động viên nhau vượt qua từng bước. Chúng tôi tập

Bà Trần Thị Kim Chi - Tổng Giám đốc CTCP Sợi Phú Bài
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Bài học thành công về thị trường trong khủng hoảng
mà chúng tôi rút ra được, đó là sự kiên định theo
đuổi thị trường quần áo mặc nhà, quần áo thể thao,
quần áo trẻ em. Chúng tôi nỗ lực cố gắng giữ vững thị
trường truyền thống này, bên cạnh đó tiếp tục khai mở
thị trường mới, tăng năng suất liên tục và giá cả linh
hoạt. Trong công tác quản trị, các giám đốc nhà máy
phải nắm rõ, hiểu sâu về năng suất, chất lượng và thị
trường, chịu trách nhiệm về tài chính, chịu trách nhiệm
trong việc đầu tư thiết bị và tuyển người.
Bà Nguyễn Thị Vân Quỳnh –
Phó Chủ tịch Công đoàn:

Ông Nguyễn Văn Phong – Tổng Giám đốc CTCP Dệt May Huế

trung làm việc, cố gắng giao hàng đúng hạn cho khách.
Trong tháng 4 – tháng khó khăn nhất, chúng tôi đặt mục
tiêu tất cả cho việc làm, không quan trọng giá cả như thế
nào, miễn là công nhân có việc làm, máy có hoạt động.
Tuy nhiên chúng tôi cũng bị dừng việc từ ngày 1-10/4.
Sang đến ngày thứ 11 là đã có việc làm trở lại.
Vượt qua những thách thức quá khủng khiếp đó, năm
2020, Công ty đạt doanh thu 1.371 tỷ đồng, lợi nhuận đạt
13 tỷ đồng, thu nhập NLĐ trung bình đạt 7 triệu đồng/
người/tháng. Điều khiến Công ty có thể vượt qua được
thách thức 2020 là do tái cấu trúc cả về sản xuất và nhân
sự, bên cạnh đó là giữ vững thị trường xuất khẩu gồm
các thị trường Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Mỹ, Đài Loan,
và thị trường nội địa. Công ty cũng năng động khai thác
thêm thị trường Hàn Quốc với mặt hàng sợi cotton, CVC.
Ngoài ra, chúng tôi còn thay đổi phương pháp quản trị
trong cả ba lĩnh vực Sợi – Dệt – Nhuộm – May. Về Sợi,
chúng tôi hướng đến việc xây dựng nhà máy sợi có sản
phẩm chất lượng cao (trước kia chỉ sản xuất sợi có phẩm
cấp trung bình), nay đầu tư chiều sâu với thiết bị tự động
hóa, mức đầu tư là 90 tỷ đồng. Về Dệt – Nhuộm, hiện
chúng tôi dệt được lượng vải cung ứng cho may trong
Công ty tới 35%. Trong năm 2020 đã gia công thêm một
số mặt hàng Vải (dịch vụ nhuộm, in) cho các DN trong
Tập đoàn DMVN và một số DN FDI. Công ty cũng đã đầu
tư thêm 10 máy dệt để sản phẩm dệt và nhuộm được
cân đối năng lực trong nội bộ. Về May, công ty đầu tư
nâng cấp cho 5 nhà máy với chiến lược tăng lượng hàng
FOB, giảm khách hàng gián tiếp. Hiện nay chúng tôi đã có
các khách hàng trực tiếp như: Perry Ellis, Kohl’s Walmart,
Itochu, …; về khách gia công có Target, Fashion Garment,
Gucci, PPJ…
Trong quản trị các nhà máy May, chúng tôi có các nhà máy
chuyên may một mặt hàng để đảm bảo chất lượng và
năng suất, ví dụ May I chuyên jacket, May II chuyên quần,
váy, May III chuyên Polo, May IV chuyên hàng thời trang,
May V chuyên hàng chống cháy. Các nhà máy được khoán
lợi nhuận, tạo động lực đẩy năng suất lao động lên cao.
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Do yêu cầu phòng dịch khiến các hoạt động tham quan,
hội thao, vui chơi giải trí cho người lao động bị cắt giảm,
chúng tôi đã chuyển sang tổ chức phát động các phong
trào thi đua, các hoạt động khuyến khích nâng cao tay
nghề trong công nhân. Dệt May Huế luôn trân trọng
những ý tưởng sáng tạo, thoát ra khỏi lối mòn, bởi vậy
Công ty tạo điều kiện tối đa cho những cá nhân có sáng
kiến sáng tạo muốn đưa vào thử nghiệm, hoặc có nhu
cầu nghiên cứu thêm về các cải tiến trong sản xuất, thậm
chí có thể điều chuyển vị trí làm việc để các cá nhân đó
có cơ hội tập trung nghiên cứu. Chủ trương này đã giúp
cho người lao động thêm hứng khởi và năng động, từ
đó năng suất và hiệu quả làm việc được nâng cao rõ rệt.
Trong thời điểm các đợt bão lũ liên tiếp càn quét miền
Trung, các nhà máy ở Huế của Công ty may mắn không
phải chịu nhiều thiệt hại lớn, nhưng Chi nhánh Quảng
Bình thì phải gánh chịu những tổn thất nặng nề. Công
đoàn chúng tôi đã có các phần quà hỗ trợ cho hơn 4.600
người lao động và một số người dân các vùng lân cận,
đặc biệt đã đứng ra kêu gọi anh chị em quyên góp quần
áo ấm, chăn màn, lương thực, thuốc men… để cứu trợ
khẩn cấp cho các anh chị em ở Chi nhánh Quảng Bình.
Những ngày đó, nước vẫn cao, sóng vẫn lớn, anh chị em
chúng tôi dùng bếp tập thể để nấu cơm, chia thành từng
nắm, rồi anh Tùng - Giám đốc Chi nhánh đi thuyền phát
cơm cho từng nhà công nhân bị nước lũ chia cắt.

Bà Trần Tường Anh – Phó Tổng Giám đốc TCT CP Dệt May Hòa Thọ

Qua những thời khắc khó khăn như thế, người lao động
của chúng tôi càng thêm trân trọng tấm lòng và tình cảm
dành cho nhau. Tất cả chúng tôi đều là người một nhà.
TỔNG CTCP DỆT MAY HÒA THỌ
Bà Trần Tường Anh – Phó Tổng Giám đốc:
Chúng tôi tự thấy ngoài nỗ lực tự thân để vượt qua
khủng hoảng Covid-19, thì còn có yếu tố may mắn. Là
một tổ chức hoạt động đông người, tổng số tới gần 8.800
CBCNV, nguy cơ lây lan rất nhanh nếu chẳng may có công
nhân mắc virus, nên chúng tôi đã chủ động xây dựng các
bộ giải pháp tích cực phòng chống Covid-19 ngay từ đầu.
Do đó, không một nhà máy nào phải dừng sản xuất vì có
ca lây nhiễm. Trong thời gian một số đơn hàng bị giãn,
hủy thì Dệt May Hòa Thọ đã chủ động thay đổi mặt hàng,
sẵn sàng làm những mặt hàng chưa bao giờ làm, cho dù
làm không có lãi cũng chấp nhận, miễn sao đảm bảo việc
làm cho NLĐ, thiết bị máy móc không bị dừng hoạt động.
Chúng tôi chấp nhận chuyển đổi từ sản xuất hàng veston
sang sản xuất quần áo mặc nhà, quần áo trẻ em.
Khi Đà Nẵng trở thành tâm dịch, trong đội ngũ chúng tôi
cũng sớm phát hiện ra F0, F1, F2 do đã kê khai y tế và đã
cho cách ly sớm nên không để tình trạng phải dừng sản
xuất. Những trường hợp phải nghỉ do rơi vào trường hợp
là F0, F1, F2 cũng được Tổng Công ty chia sẻ khó khăn về
thu nhập, nên mọi người đều thực hiện nghiêm lệnh cách
ly. Ngay tại nhà máy, trong các xưởng đều tổ chức ngồi
giãn cách khi sản xuất, thậm chí trong nhà ăn đã dựng
vách ngăn, đồng thời sáng tạo trong việc để khăn ăn phía
trên các vách ngăn để thuận tiện cho NLĐ sử dụng và đeo
khẩu trang ngay sau khi ăn xong, tránh nguy cơ truyền
nhiễm trong quá trình họ di chuyển trong nhà ăn. Rủi ro
được Tổng Công ty tính toán kĩ càng để hạn chế ở mức
thấp nhất.

Bà Nguyễn Thị Vân Quỳnh – Phó Chủ tịch Công đoàn CTCP Dệt May Huế

Trong suốt cả năm 2020, Cơ quan điều hành đã luôn
tính toán sít sao nguồn tài chính để duy trì đời sống

CBCNV. Do đó, mặc dù số lượng NLĐ rất đông, nhưng
Dệt May Hòa Thọ đã vượt qua khủng hoảng một cách
ngoạn mục, không để một ngày công nhân thiếu việc
làm, không để công nhân thiếu một ngày lương nào.
Thật may mắn khi các đơn hàng quần áo mặc nhà và
quần áo trẻ em của Dệt May Hòa Thọ có được khá đều
đặn kể cả trong đại dịch. Kết quả, năm 2020 Dệt May
Hòa Thọ có doanh thu 3.256 tỷ đồng, lợi nhuận 60,6 tỷ
đồng, thu nhập bình quân 7,4 triệu đồng/người/tháng.
Bài học kinh nghiệm trong công tác an toàn phòng
dịch trong suốt năm 2020 của Dệt May Hòa Thọ là
sự chủ động kê khai thông tin và liên hệ thông suốt
với Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh
quốc gia CDC. Thông tin được cập nhật hàng ngày. Sự
nghiêm túc trong kiểm soát dịch bệnh cũng giúp nâng
tinh thần anh em lên, khiến họ yên tâm làm việc trong
nhà máy.
Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch Công đoàn:
Năm 2020 chứng kiến những thời khắc ngặt nghèo nhất
của Hòa Thọ, thế nhưng, điều may mắn lớn nhất, là tư
duy của người lao động cũng vì thế mà có sự chuyển
biến rõ rệt. Đó là càng trong khó khăn thì tinh thần
đồng tâm hiệp lực càng cao. Người lao động thấu hiểu
tình hình chung, đồng cảm với những khó khăn vất vả
của lãnh đạo, của Tổng Công ty, và hơn lúc nào hết quý
trọng công việc mà mình đang có. Tất cả đều đồng lòng
xin giảm lương, thậm chí không nhận thù lao để giảm
bớt gánh nặng cho Tổng Công ty, CNLĐ cũng đồng lòng
tuân theo sự điều chuyển, sắp xếp lại công việc do Công
ty phải bố trí lại cơ cấu sản xuất. Bên cạnh đó, công tác
truyền thông nhằm ổn định tinh thần NLĐ cũng được
làm chu đáo nên anh chị em đều an tâm, tin tưởng, làm
việc hết sức mình. Đây chính là văn hóa doanh nghiệp, là
nhũng giá trị mà chúng tôi luôn mong muốn xây dựng
và hướng tới, và ngay trong lúc thử thách cam go nhất
như giai đoạn vừa qua, những giá trị nhân văn đó đã
hiển hiện vô cùng rõ ràng

.
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VỊ THẾ DỆT MAY TRUNG QUỐC TRONG COVID - 19

Mừng Xuân Tân Sửu 2021

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DỆT MAY
TRUNG QUỐC TRONG BỐI CẢNH COVID-19
Do Trung Quốc đã đạt được những kết quả chiến
lược trong công tác phòng chống dịch nên trật
tự sản xuất của ngành Dệt May cũng như nhu
cầu trong nước dần hồi phục, các chỉ tiêu kinh
tế chính có sự cải thiện nhẹ. Mặc dù ngành Dệt
May Trung Quốc vẫn phải đối mặt với áp lực lớn
hơn từ suy thoái kinh tế nhưng tình hình đang
dần có chiều hướng tốt hơn.
Tăng trưởng sản xuất trong ngành đã chậm lại
Tỷ lệ sử dụng công suất của ngành Dệt May Trung
Quốc thấp hơn bình thường, nhưng tốc độ suy
giảm tăng trưởng sản xuất tiếp tục thu hẹp. Theo
số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc,
từ tháng 1 đến tháng 5/2020, giá trị gia tăng
công nghiệp của các doanh nghiệp trên quy mô
được chỉ định trong ngành dệt may nước này đã
giảm 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng
trưởng trong tháng 5/2020 chuyển từ âm sang
dương. Trong số đó, các ngành công nghiệp, sợi
hóa học và sợi filament đã trở thành động lực
tăng trưởng chính.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
TRONG TƯƠNG LAI
Bài: HỒNG HẠNH
(Lược dịch theo Hội đồng Dệt May Quốc gia Trung Quốc & Phòng TM XNK Dệt may Trung Quốc)

Bài viết này chia sẻ góc nhìn của ông Sun Ruizhe, Chủ tịch Hội đồng Dệt May Quốc gia Trung
Quốc và ông Cao Jiachang, Chủ tịch Phòng Thương mại xuất nhập khẩu hàng dệt may Trung
Quốc về thực trạng phát triển, những cơ hội, khó khăn, thách thức Dệt May Trung Quốc trong
bối cảnh dịch bệnh do đại dịch Covid-19 gây ra, cũng như những định hướng
phát triển của ngành trong tương lai.
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Trong tháng 5/2020, ngành Dệt May Trung Quốc
ghi nhận tăng trưởng sản xuất tập trung ở nhóm
các nguyên vật liệu chống dịch như khẩu trang
và quần áo bảo hộ, đạt mức tăng trưởng nhanh
88,3%; tiêu thụ nội địa của ngành Dệt Sợi hóa
học và ngành In, Nhuộm hoàn tất dần phục hồi
với mức tăng trưởng 6,7%. Ngành Sợi hóa học
được thúc đẩy bởi thị trường hạ nguồn và sự
gia tăng giá dầu thô, cho thấy mức tăng trưởng
4,3%. Ngành công nghiệp may mặc và dệt may
gia dụng bị ảnh hưởng bởi nhu cầu thiết bị đầu
cuối giảm, khiến giá trị gia tăng công nghiệp từ
tháng 1 đến tháng 5/2020 giảm lần lượt 12,8%
và 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị gia
tăng công nghiệp của ngành sản xuất máy dệt
giảm 20,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong số
các chủng loại sản phẩm chủ yếu của ngành
Dệt May, trừ Vải không dệt có mức giảm so với
cùng kỳ năm trước, từ tháng 1 đến tháng 5/2020,
sản lượng Sợi hóa học, Sợi, Vải và Quần áo của
các doanh nghiệp trên quy mô chỉ định lần lượt
giảm 3,2%, 18,1%, 27,6% và 17,9% so với cùng kỳ
năm ngoái.
Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, sức tiêu thụ hàng
dệt may trong nước vẫn yếu, doanh số bán hàng

trực tuyến và ngoại tuyến giảm mạnh so với
cùng kỳ năm ngoái nhưng mức giảm đã được
thu hẹp. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia,
từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2020, doanh số bán
lẻ quần áo, giày dép và hàng dệt kim của các
đơn vị trên quy mô được chỉ định đã giảm 23,5%
so với cùng kỳ năm ngoái. Để bù đắp cho khoản
lỗ ngoại tuyến, các công ty dệt may nói chung
đã tăng cường xây dựng các kênh trực tuyến, và
sự sụt giảm trong bán lẻ trực tuyến tiếp tục được
thu hẹp. Từ tháng 1 đến tháng 5, doanh số bán lẻ
toàn quốc của các sản phẩm quần áo trực tuyến
đã giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước.
Trong “Lễ hội mua sắm 618” năm 2020, JD.com
và Tmall đã đặt tổng số đơn hàng lần lượt là
269,2 tỷ NDT và 698,2 tỷ NDT, cả hai kênh đều
lập kỷ lục mới. Trong đó, quần áo, giày dép và mũ
nón, hàng dệt kim đứng đầu về doanh số bán
lẻ. Được thúc đẩy bởi việc xuất khẩu các vật liệu
phòng chống dịch bệnh, sự sụt giảm trong xuất
khẩu của ngành công nghiệp đã dần thu hẹp.
Quy mô đầu tư bị giảm mạnh
Dưới ảnh hưởng của dịch bệnh, các công ty
trong ngành nhìn chung thiếu niềm tin và khả
năng đầu tư khiến quy mô đầu tư của họ đã bị
thu hẹp đáng kể. Theo số liệu của Cục Thống kê
Quốc gia, từ tháng 1 đến tháng 5/2020, khoản
đầu tư tài sản cố định hoàn thành trong ngành
dệt may đã giảm 30,5% so với cùng kỳ năm
ngoái. Xét theo ngành, đầu tư vào các ngành dệt
may, sợi hóa học và quần áo lần lượt giảm 26,2%,
23,2% và 39,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét
theo các khu vực khác nhau, tại 5 tỉnh ven biển
phía đông, ngoại trừ tỉnh Chiết Giang, tổng vốn
đầu tư đã giảm đáng kể, tổng vốn đầu tư vào
ngành may mặc tại các tỉnh Giang Tô, Phúc Kiến,
Sơn Đông và Quảng Đông lần lượt giảm 68%,
44,9%, 50,4% và 80%.
Trong số các khu vực miền Trung, Hồ Bắc bị ảnh
hưởng nặng nề hơn bởi dịch bệnh. Đầu tư vào
các ngành dệt may và sợi hóa học giảm 75,2%,
69,8% và 62,4% so với cùng kỳ năm trước; đầu
tư vào ngành may mặc ở An Huy và Hà Nam lần
lượt giảm 47,9% và 31,4% so với cùng kỳ năm
ngoái. Ở khu vực phía Tây, đầu tư vào 3 khu vực
ở Tân Cương đều tăng trưởng âm, đầu tư vào
ngành sợi hóa học ở Tứ Xuyên giảm 70,5%. Do
cơ sở nhỏ nên đầu tư vào Thiểm Tây và Cam Túc
tăng với tốc độ cao hơn.
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Kết quả hoạt động SXKD của các doanh
nghiệp trong ngành
Tình hình doanh thu các doanh nghiệp dệt may
không mấy khả quan. Trong bối cảnh nhu cầu èo
uột, sản xuất và doanh số bán hàng giảm mạnh,
doanh thu của các công ty dệt may đã giảm đáng
kể và lợi nhuận bị thu hẹp. Theo dữ liệu của Cục
Thống kê Quốc gia, từ tháng 1 đến tháng 4/2020,
khoảng 33 ngàn doanh nghiệp dệt may trên quy
mô được chỉ định trên cả nước đạt doanh thu là
119,425 tỷ nhân dân tệ, giảm 19,7% so với cùng kỳ
năm ngoái; tổng lợi nhuận thực hiện là 37,7 tỷ nhân
dân tệ, giảm 32,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ
suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp là 3,2%, thấp hơn 0,5 điểm % so với cùng
kỳ năm ngoái. Trong số 12 phân khúc sản xuất
dệt may, ngoại trừ tơ lụa và dệt công nghiệp đạt
mức tăng trưởng lợi nhuận dương, lợi nhuận của
các ngành khác đều chịu áp lực. Trong số đó, sự
suy giảm hiệu quả sản xuất trong các ngành công
nghiệp sợi hóa học, máy dệt và kéo sợi bông là rõ
nét hơn cả. Cụ thể, tổng lợi nhuận của ngành sợi
hóa học giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng
lợi nhuận của ngành sản xuất máy dệt giảm 56% so
với cùng kỳ năm ngoái; tổng lợi nhuận của ngành
kéo sợi bông giảm 49,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Từ tháng 1 đến tháng 4/2020, tỷ lệ thua lỗ của các
doanh nghiệp dệt may trên quy mô chỉ định trên
cả nước đạt 33,3%, tăng 11,2 điểm % so với cùng
kỳ 2020.
Trước sức ép to lớn của dịch bệnh, các doanh
nghiệp trong ngành tích cực thúc đẩy đổi mới lĩnh
vực, đổi mới kênh và đổi mới thị trường. Nhiều
công ty sử dụng dịch bệnh như một cơ hội để
liên tục mở rộng chuỗi công nghiệp và mở rộng
sang các thị trường mới như đồ thiết bị bảo hộ y
tế. Tập trung vào đổi mới kênh phân phối, các công
ty trong ngành dựa vào chuỗi cung ứng sản phẩm
hiệu quả về chi phí để tích cực triển khai, mở rộng
các hoạt động thương mại điện tử trực tiếp. Về điều
chỉnh thị trường, nhiều công ty thương mại nước
ngoài đã xúc tiến việc điều chỉnh từ kênh xuất khẩu
trực tiếp sang bán hàng nội địa thông qua việc tự
điều chỉnh kênh phân phối và sử dụng các nền tảng
thương mại điện tử như Alibaba và Pinduoduo.
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Về thương mại dệt may Trung Quốc
Năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may
Trung Quốc ước đạt 289,39 tỷ USD, tăng 11% so với
2019, một phần là do Trung Quốc tích cực thực
hiện chính sách hạ giá sản phẩm để tăng cường
xuất khẩu, giảm thiểu rủi ro do Covid-19.
Về nhập khẩu, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng dệt
may của Trung Quốc trong năm 2020 ước đạt 24,74
tỷ USD, giảm 23,1% so với 2019, đánh dấu mức
giảm 2 năm liên tiếp kể từ 2018.
Theo thống kê mới nhất của Trung Quốc, năm 2017
Trung Quốc có 99.000 doanh nghiệp xuất khẩu
hàng dệt may, xuất khẩu 4,74 triệu tấn sợi, 44,6 tỷ
mét vải, 68,5 tỷ bộ quần áo đến 234 quốc gia và
khu vực trên thế giới. Với khoảng 34.000 công ty đã
nhập khẩu 2,63 triệu tấn sợi, 2,4 tỷ mét vải và 1,5 tỷ
bộ quần áo từ 159 quốc gia và khu vực trên thế giới.
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HÀNG DỆT MAY
XUẤT KHẨU CỦA TRUNG QUỐC NHỮNG NĂM
GẦN ĐÂY
(1) Xu hướng xuất khẩu các sản phẩm thượng
nguồn tốt hơn các sản phẩm hạ nguồn. Năm
2019, trong cơ cấu xuất khẩu dệt may Trung Quốc,
xuất khẩu hàng dệt đạt 94,43 tỷ USD, tăng gần 1%,
và xuất khẩu quần áo 166,14 tỷ USD, giảm 3,85%
so với 2018. Theo dõi giai đoạn 5 năm trở lại đây, từ
2015-2020, nhìn chung xuất khẩu sợi, vải của Trung
Quốc theo xu hướng tăng theo các năm, còn lại
xuất khẩu hàng may mặc giảm dần (trừ 2020 xuất

khẩu may mặc tăng do Trung Quốc giảm đơn giá
xuất khẩu mạnh). Tỷ trọng quần áo xuất khẩu trung
bình trong 3 năm 2017-2019 là 65,1%, giảm 8 điểm
phần trăm so với một thập kỷ trước. Khả năng cạnh
tranh của quần áo xuất khẩu hạ nguồn của Trung
Quốc đã suy yếu và áp lực cạnh tranh từ các đối thủ
cạnh tranh khác vẫn còn lớn, trong khi xuất khẩu
các sản phẩm thượng nguồn đã tăng lên. Nhìn
chung, xuất khẩu sợi, dệt đã được hưởng lợi từ các
nước sản xuất quần áo khác do các nước này có
chuỗi sản xuất dệt may chưa hoàn thiện nên nhu
cầu về vải sợi của Trung Quốc ngày càng tăng.
(2) Số lượng mặt hàng chủ lực tăng nhưng giá
xuất khẩu lại giảm. Những lý do khiến giá xuất
khẩu giảm như giá nguyên liệu đầu vào ổn định và
khoảng cách giá bông thu hẹp; các nhãn hiệu thời
trang giá rẻ và thời trang nhanh chiếm ưu thế trên
thị trường quốc tế; đồng thời giá bán lẻ đã giảm
năm này qua năm khác; và cuối cùng là sự cạnh
tranh từ các nước có chi phí thấp khác đã buộc các
công ty của Trung Quốc phải nâng cao hiệu quả
sản xuất và giảm chi phí để tránh bị mất thị phần
quá mức.
(3) Các định dạng thương mại mới nổi đã thúc
đẩy xuất khẩu phục hồi, ghi nhận hầu hết ở khu
vực thị trường thương mại điện tử mua sắm xuyên
biên giới. Trong 3 năm trở lại đây, giao dịch thông
qua thương mại điện tử xuyên quốc gia đã ghi
nhận mức tăng trưởng nhanh chóng hai con số, trở

thành điểm sáng mới trong tăng trưởng xuất khẩu
hàng dệt may Trung Quốc.
(4) Trong 5 năm trở lại đây, sự hình thành đặc khu,
vùng xuất khẩu của Giang Tô và các tỉnh khác
đang là động lực cho sự phát triển Trung Quốc,
trong đó Tân Cương và Hà Bắc dẫn đầu về tăng
trưởng. Trong số các khu vực xuất khẩu hàng đầu,
xuất khẩu từ Chiết Giang, Giang Tô và Sơn Đông,
Tân Cương, Hà Bắc và Quảng Tây đều tăng hai con
số, trung bình hơn 10%, đứng đầu cả nước.
Tuy nhiên, theo ông Cao Jiachang, Chủ tịch Phòng
Thương mại xuất nhập khẩu hàng dệt may Trung
Quốc, xu hướng phát triển và đặc điểm của ngành
dệt may trong những năm gần đây cho thấy môi
trường kinh tế quốc tế còn nhiều bất ổn, cạnh tranh
quốc tế ngày càng gay gắt, cạnh tranh từ các nước
giá rẻ tăng nhanh, giá cả nguyên liệu toàn cầu biến
động mạnh, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đang gia
tăng, hoạt động dịch chuyển, đầu tư ra nước ngoài
của các công ty Trung Quốc theo xu hướng tăng và
áp lực chuyển đổi ngành dệt may của Trung Quốc
ở thị trường nội địa ngày càng lớn.
THÁCH THỨC TRONG THỰC TẠI MÀ NGÀNH
DỆT MAY TRUNG QUỐC PHẢI ĐỐI MẶT
Trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, tính chất không
chắc chắn và không ổn định đối với sự phát triển
của ngành càng trở nên nổi bật. Trước tình hình

DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM 49

Mừng Xuân Tân Sửu 2021

phức tạp chưa từng có, theo ông Sun Ruizhe, Chủ
tịch Hội đồng Dệt May Quốc gia Trung Quốc cho
rằng, các doanh nghiệp dệt may nước này cần phải
xác định xu hướng từ bối cảnh xáo trộn như hiện tại
và tìm kiếm một đường lối phát triển mới. Khi lên kế
hoạch thay đổi để thích ứng, các doanh nghiệp dệt
may Trung Quốc cần quan tâm tới các yếu tố sau:
Thứ nhất là sự điều chỉnh trong chuỗi giá trị dệt may
toàn cầu. Với sự gia tăng xuất khẩu dệt may của nhóm
các nước đang phát triển, sự phân công lao động
công nghiệp và mô hình lợi ích tập trung vào hợp tác
theo chuỗi giá trị trên toàn cầu đã thay đổi. Chủ nghĩa
bảo hộ mậu dịch cũng đang tiếp tục gia tăng.
Sự bùng phát của dịch viêm phổi Vũ Hán đã cho thấy
mặt không tích cực của toàn cầu hóa và càng củng
cố quan điểm của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Một
số quốc gia đã bắt đầu tìm kiếm sự cân bằng mới
giữa hiệu quả và an toàn. Xây dựng chuỗi cung ứng
đa dạng, an toàn và có thể kiểm soát đang trở thành
một định hướng quan trọng trên toàn cầu. Ví dụ, gần
đây, Vương quốc Anh đã xây dựng một kế hoạch “Dự
án quốc phòng” để giảm sự phụ thuộc vào các nước
nhập khẩu chính như Trung Quốc. Một số quốc gia
như Mỹ và Nhật Bản cũng đang cố gắng hướng các
ngành sản xuất trong nước quay trở lại. Sự sắp xếp
trong chuỗi cung ứng toàn cầu là kết quả của quá
trình phát triển lâu dài theo quy luật thị trường và vị
trí của ngành dệt may Trung Quốc trong chuỗi giá
trị toàn cầu sẽ không thay đổi trong ngắn hạn. Tuy
nhiên, xu hướng giảm sự phụ thuộc vào hàng hóa
Trung Quốc đang ngày càng rõ nét từ các nước nhập
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khẩu chính. Điều này có nghĩa là, ngành dệt may của
Trung Quốc ngày càng có ít dư địa để phát triển ở
cấp trung bình và cấp thấp trên chuỗi giá trị toàn cầu.
Tăng tốc nâng cấp công nghiệp là cách duy nhất cho
các doanh nghiệp dệt may Trung Quốc.
Thứ hai là thích ứng với sự điều chỉnh sâu sắc của
cấu trúc thị trường. Thế giới vẫn đang trong giai
đoạn điều chỉnh theo chiều sâu sau khủng hoảng tài
chính cùng nhu cầu thị trường tiếp tục giảm. Sự lây
lan của dịch bệnh do Covid-19 càng ngày càng ảnh
hưởng tiêu cực tới việc tiêu thụ hàng dệt may trên
toàn cầu. Từ các cửa hàng bách hóa truyền thống
đến các hãng bán lẻ thời trang, tất cả đều phải chịu
áp lực rất lớn. Doanh thu của Tập đoàn PVH, Tập đoàn
INDITEX, Công ty GAP và các công ty khác trong quý
tài chính đầu tiên đã giảm hơn 40%. Nhiều thương
hiệu và thương nhân hủy đơn đặt hàng, toàn bộ
chuỗi ngành dệt may bị ảnh hưởng trực tiếp. Khảo
sát của ITMF đối với 600 công ty trên thế giới cho
thấy, từ ngày 20/5/2020 đến ngày 8/6/2020, mức sụt
giảm đơn đặt hàng trung bình của doanh nghiệp
đã vượt quá 40%. Người ta ước tính rằng vào năm
2020, doanh thu doanh nghiệp toàn cầu sẽ giảm
trung bình 32%. Nhu cầu toàn cầu thấp sẽ còn là
kịch bản lâu dài và lúc này, tầm quan trọng của thị
trường nội địa Trung Quốc trở nên nổi bật hơn. Mặt
khác, mô hình thương mại toàn cầu đang tập trung
vào khu vực hàng hóa. Tỷ trọng giao dịch nội khối
trong thương mại hàng hóa toàn cầu tiếp tục tăng,
trở thành một đặc điểm mới của toàn cầu hóa. Việc
điều chỉnh cơ cấu thị trường sẽ tác động quan trọng
đến sự phát triển của ngành dệt may.

Thứ ba là thích ứng với sự điều chỉnh do các yếu
tố khác như cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ
4. Hiện tại, cuộc CMCN này đang bùng nổ. Đổi mới
công nghệ đang tạo ra những điều chỉnh lớn về
năng suất xã hội và quan hệ sản xuất. Công nghệ
đã trở thành một biến cốt lõi trong việc tái định hình
lại cấu trúc công nghiệp. Phương thức phát triển và
ranh giới công nghiệp của ngành đang có những
điều chỉnh sâu sắc. Từ góc độ nguồn cung, sự tích
hợp chéo của công nghệ đã dẫn đến sự xuất hiện
của hàng dệt thông minh và hàng dệt đa chức
năng. Tất cả các mắt xích của chuỗi công nghiệp
đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang số hóa,
kết nối mạng và thông minh hóa. Mức độ cung ứng
công nghiệp tinh gọn, linh hoạt và theo định hướng
dịch vụ liên tục được cải thiện; sự phát triển nhanh
chóng của công nghệ chuẩn xanh, công nghệ sản
xuất sạch hơn, công nghệ in và nhuộm xanh, công
nghệ tái chế sợi và các ứng dụng công nghiệp khác
cũng ngày càng sâu rộng. Đặc biệt là trong giai đoạn
khủng hoảng của đại dịch Covid-19, những đổi mới
về mô hình bán hàng trực tuyến, tiếp thị xã hội và
triển lãm trực tuyến cũng đạt được những bước
phát triển mới. Ngành công nghiệp phải tăng tốc
để thích ứng với sự điều chỉnh cơ cấu công nghiệp
do đổi mới công nghệ mang lại và cố gắng đạt được
lợi thế cạnh tranh trong một thế giới đang thay đổi
nhanh chóng.
Thứ tư, các hoạt động phòng vệ thương mại gia
tăng, chủ yếu thể hiện các đặc điểm sau:
- Các trường hợp chủ yếu tập trung ở các nước
đang phát triển và nhắm vào các sản phẩm sợi
hóa học;

- Các hình thức của các vụ kiện phòng vệ thương
mại đã được đa dạng hóa hơn;
- Vấn đề kiện chống bán phá giá gia tăng.
Thứ năm là chi phí lao động tăng cao và thiếu hụt
lao động. Trong những năm gần đây, mức lương
tối thiểu hàng tháng ở các khu vực khác nhau của
Trung Quốc đã tăng hơn 15%/năm. Mặc dù gần
đây, tốc độ tăng lương của công nhân đã chậm
lại, nhưng chi phí nhân công cao vẫn là áp lực lớn
nhất đối với hoạt động hàng ngày đối với doanh
nghiệp Trung Quốc.
Thứ sáu, Luật bảo vệ môi trường có tác động rất
lớn đến ngành dệt may. Có hai bộ luật đặc trưng
cần chú ý. Bắt đầu từ 01/01/2017, “Luật thuế bảo
vệ môi trường của nước Cộng hòa Nhân dân Trung
Hoa” chính thức được thực thi. Chi phí bảo vệ môi
trường được chuyển từ phí sang thuế, thiết lập
một thị trường hưởng lợi từ việc kiểm soát tình
trạng ô nhiễm, mục tiêu giảm phát thải và tránh
lượng khí thải quá mức. Bộ luật thứ hai là hệ thống
thương mại khí thải carbon quốc gia chính thức ra
mắt, hệ thống giấy phép phát thải được thúc đẩy
trên toàn quốc, giá các yếu tố bảo vệ môi trường
được đưa vào hệ thống sản xuất và vốn hóa trách
nhiệm đã được quy định chính thức nhanh chóng.
Những thay đổi này đòi hỏi ngành dệt may Trung
Quốc phải thay đổi mô hình phát triển ban đầu,
hướng tới sự phát triển chất lượng cao hơn, xanh,
bền vững hơn, khiến các doanh nghiệp đặt các
mục tiêu như tiết kiệm năng lượng và giảm phát
thải lên ưu tiên hàng đầu, bên cạnh mục tiêu về
lợi nhuận.
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SỰ PHÁT TRIỂN ĐỔI MỚI CỦA NGÀNH DỆT MAY
TRUNG QUỐC
Năm 2020 là năm có ý nghĩa quyết định đối với việc
định hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội một cách
toàn diện và cũng là năm có ý nghĩa quyết định
đối với việc xây dựng cường quốc dệt may. Mặc dù
tình hình bên ngoài hiện nay rất phức tạp nhưng về
tổng thể, ngành dệt may của Trung Quốc vẫn đang
ở trong thời kỳ quan trọng. Để thích ứng với những
thay đổi và giành chiến thắng trong tương lai, theo
ông Sun Ruizhe, Chủ tịch Hội đồng Dệt may Quốc
gia Trung Quốc, các doanh nghiệp Trung Quốc cần
tập trung vào định vị công nghiệp dệt may theo
hướng phát triển “công nghệ, thời trang và sản xuất
xanh”, lấy đổi mới làm động lực cơ bản, đặt đổi mới là
cốt lõi của ngành và nghiêm túc thúc đẩy ngành với
tầm nhìn mới, khuôn mẫu mới và trí tuệ mới.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần tập trung vào đổi mới
có hệ thống và tạo ra nguồn cung cấp công nghiệp
mới dựa trên lợi thế năng lực cơ bản làm cốt lõi. Cần
tăng cường các lợi thế sản xuất công nghiệp và tiếp
tục thúc đẩy, nâng cấp năng lực cùng phát triển tinh
gọn. Tối ưu hóa nguồn cung sản phẩm, chú trọng
ứng dụng đổi mới công nghệ, mẫu mã sản phẩm,
không ngừng nâng cao chất lượng, nâng cao giá trị.
Tăng cường đổi mới ban đầu và đổi mới cơ bản, giảm
thiểu các dự án mắc kẹt và tập trung vào phát triển
vật liệu sợi, thiết bị thông minh và các lĩnh vực liên
quan đến các ngành chiến lược khác. Thiết lập sự tự
tin về văn hóa, phát triển mạnh mẽ văn hóa công
nghiệp dệt may đặc sắc Trung Quốc. Củng cố lợi thế
hệ thống, thúc đẩy phát triển theo chiều sâu, không
ngừng nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng, chuỗi
công nghiệp, gắn kết và phát triển các doanh nghiệp
lớn và nhỏ. Phát triển kinh tế cụm, tích cực xúc tiến
xây dựng cụm công nghiệp dệt may tiên tiến đẳng
cấp thế giới, đẩy nhanh hình thành hệ thống cung
ứng công nghiệp có tính đặc thù, lợi thế bổ sung,
thúc đẩy liên kết vùng và phối hợp phát triển.
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Hơn thế nữa, cần tập trung vào đổi mới theo
định hướng thị trường và hình thành chu kỳ công
nghiệp mới dựa trên nhu cầu trong nước. Nhu cầu
thị trường là động lực cho sự đổi mới và phát triển
công nghiệp. Trong tình hình mới, ngành dệt may
cần phát triển kinh tế mở dựa trên thị trường trong
nước lẫn quốc tế. Khai thác triệt để mối quan hệ
giữa thị trường nhu cầu trong nước và thị trường
toàn cầu, thúc đẩy gắn kết các nguồn lực ngoại
thương với thị trường, giảm chi phí chuyển đổi.
Số hóa mạng và trí tuệ nhân tạo là những xu hướng
chính làm thay đổi kinh tế và công nghệ. Sự hội
nhập của nền kinh tế kỹ thuật số đã tạo cơ hội cho
ngành dệt may Trung Quốc tái cấu trúc các lợi thế
so sánh và đạt được sự bắt kịp “bất đối xứng”. Một
mặt, Trung Quốc cần phải tăng cường xây dựng
cơ sở hạ tầng thông tin ngành, cơ sở hạ tầng hội
nhập, cơ sở hạ tầng đổi mới sáng tạo. Đẩy nhanh sự
phát triển của các nền tảng trên cấp ngành và cấp
doanh nghiệp, cũng như các trung tâm dữ liệu lớn.
Mặt khác, tập trung vào thiết bị thông minh, hoạt
động thông minh, sản phẩm thông minh và dịch
vụ thông minh để tăng cường đổi mới ứng dụng.
Thúc đẩy chuyển đổi số về tổ chức công nghiệp và
kết nối thị trường. Phát triển mạnh mẽ các mô hình
sản xuất mới như sản xuất kết nối với nhau và tùy
biến cá nhân hóa quy mô lớn để tạo ra một chuỗi
cung ứng thông minh và linh hoạt. Nâng cao hơn
nữa chiều rộng và chiều sâu của ứng dụng thương
mại điện tử trong ngành, đồng thời xây dựng các
định dạng và kịch bản mới như nền kinh tế nền
tảng, nền kinh tế chia sẻ và nền kinh tế cộng đồng.
Cuối cùng, tập trung vào đổi mới bền vững và
tạo ra giá trị công nghiệp mới với trách nhiệm xã
hội là trọng tâm. Giá trị tốt là một trong những
đặc điểm nổi bật nhất của ngành dệt may. Từ
quan điểm toàn cầu, trách nhiệm xã hội của
doanh nghiệp đang được tích hợp đầy đủ vào
hệ thống sản xuất, hệ thống giá trị và hệ thống

đổi mới của ngành. Doanh nghiệp Trung Quốc
cần tiếp tục làm phong phú thêm các công cụ và
phương pháp thực hiện trách nhiệm xã hội trong
ngành và đẩy mạnh hơn nữa việc lồng ghép
trách nhiệm xã hội vào chiến lược phát triển của
ngành và doanh nghiệp, vào sản xuất và quảng
bá sản phẩm, dịch vụ và vào tất cả các liên kết
trong chuỗi giá trị và chuỗi công nghiệp. Đề cao
trách nhiệm với môi trường, tăng cường sản xuất
sạch và đổi mới xanh, tích cực xây dựng chuỗi
cung ứng xanh cho ngành công nghiệp.

Năm 2013, ASEAN lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản
và trở thành thị trường xuất khẩu hàng dệt may lớn
thứ ba của Trung Quốc. Theo số liệu thống kê của
quốc gia này, Việt Nam và Bangladesh là hai điểm
đến lớn nhất cho xuất khẩu sợi và vải của Trung
Quốc. Trong khi xuất khẩu của Trung Quốc đang
giảm, ông Cao Jiachang cho rằng một phần đáng
kể tăng trưởng xuất khẩu của các nước láng giềng
được tạo ra bởi các công ty Trung Quốc “đi ra toàn
cầu”, còn chuỗi cung ứng và đơn đặt hàng vẫn nằm
trong tay các công ty Trung Quốc.

Với ông Cao Jiachang, Chủ tịch Phòng Thương mại
xuất nhập khẩu hàng dệt may Trung Quốc, trong
thời gian tới, ngành dệt may Trung Quốc có định
hướng phát triển theo 6 hướng, cụ thể như sau:

Thứ hai, trong các năm qua, các khu vực miền
Trung và miền Tây như Tân Cương và Hà Nam đã
và đang tích cực thực hiện việc chuyển giao công
nghiệp từ khu vực phía Đông, hỗ trợ mạnh mẽ cho
ngành sản xuất hàng dệt may. Để đảm bảo sự phát
triển ổn định của hoạt động ngoại thương của
Trung Quốc, năm 2016, chính phủ Trung Quốc đã
ban hành một “gói” chính sách khuyến khích cho
các khu vực miền Trung và miền Tây thực hiện việc
chuyển giao các ngành công nghiệp từ các vùng
ven biển phía Đông, hướng dẫn chuyển các ngành
thương mại chế biến từ vùng duyên hải phía Đông
sang miền Trung và miền Tây. Tân Cương, Hà Nam
và các nơi khác dựa vào lợi thế về nguồn nguyên
liệu bông, lực lượng lao động dồi dào trong khu
vực, cũng như các chính sách ưu đãi tốt và vị trí địa
lý vượt trội đã trở thành điểm nóng thu hút đầu tư
của các doanh nghiệp dệt may trong nước. Ngành
dệt may của Tân Cương đã tăng trưởng với tốc độ
trung bình hàng năm là 50% trong 5 năm qua và
đầu tư vào toàn bộ khu vực phía Tây chiếm 37%.

Thứ nhất, sáng kiến “Một vành đai, một con
đường” sẽ củng cố một cách hiệu quả vị trí cốt lõi
của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng hàng dệt
may ở Châu Á và thậm chí trên thế giới. Với những
bước tiến vững chắc của sáng kiến “Một vành đai
và một con đường”, ngành dệt may Trung Quốc
đã và đang thúc đẩy hiệu quả hợp tác đầu tư và
thương mại với các nước dọc theo “Vành đai và
Con đường”. Theo thống kê từ Bộ Thương mại, từ
năm 2003 đến năm 2017, tổng vốn đầu tư trực
tiếp nước ngoài của ngành dệt may Trung Quốc
đạt 8,83 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng trung bình
hàng năm gần 20%, chiếm 7,61% tổng vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài của ngành sản xuất.
Với khía cạnh hợp tác về năng lực sản xuất giữa
Trung Quốc và các nước láng giềng, khu vực Châu
Á đã hình thành một chuỗi công nghiệp hoàn
chỉnh tập trung vào Trung Quốc, không chỉ thúc
đẩy xuất khẩu hàng may mặc của các nước Châu
Á sang các nước phát triển và thị trường tiêu dùng
khổng lồ của Trung Quốc mà còn thúc đẩy kinh
doanh sợi và vải tại các nước Châu Á.

Thứ ba là việc chuyển đổi và nâng cấp “Made in
China”, cơ sở nền tảng để dệt may Trung Quốc duy
trì lợi thế cạnh tranh xuất khẩu. Trước sức ép giảm
sút đối với xuất khẩu, động lực nội sinh để chuyển
đổi và nâng cấp doanh nghiệp đã dần tăng lên.
Thông qua sản xuất thông minh, tích hợp chuỗi
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công nghiệp và xây dựng thương hiệu, năng lực
cạnh tranh toàn diện của ngành đã được cải thiện
một cách hiệu quả, các ngành công nghiệp truyền
thống đã được chuyển đổi và nâng cấp mạnh mẽ,
chương trình “Made in China 2025” đã được triển
khai sâu rộng.
Ngành công nghiệp dệt đang trải qua một quá
trình chuyển đổi sâu sắc từ “lớn” sang “mạnh”, sản
xuất thông minh đã trở thành một động lực đổi mới
quan trọng để nâng cấp công nghiệp. Ngành công
nghiệp dệt may đã cải thiện toàn diện hiệu quả
sản xuất, chất lượng sản phẩm và trình độ sản xuất
thông minh bằng cách đẩy nhanh việc thúc đẩy
thay thế máy móc và hình thành các nhà máy thông
minh, hiện thực hóa sự tương tác lành mạnh giữa
nâng cấp cung ứng và tiêu thụ hiệu quả, đồng thời
củng cố lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Ngoài
ra, các công ty Trung Quốc cũng đã tăng cường nỗ
lực thiết kế và xây dựng thương hiệu trong những
năm gần đây, hoàn thành bước nhảy vọt từ gia công
sang thiết kế độc lập và xây dựng thương hiệu của
riêng họ.
Thứ tư là đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở, liên tục
làm nổi bật lợi thế vị trí, xây dựng thương hiệu khu
vực. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở và phát triển
các cụm công nghiệp là nhiệm vụ quan trọng của
Chính phủ Trung Quốc nhằm thúc đẩy phát triển
ngoại thương trong năm 2017. Hiện cả nước có hơn
40 cơ sở chuyển đổi và nâng cấp ngoại thương dệt
may, hỗ trợ đắc lực cho Trung Quốc duy trì vị thế
là nước xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất thế giới.
Trong quá trình phát triển trong tương lai, cơ sở phát
huy hết vai trò chủ đạo của các doanh nghiệp đầu
ngành, từng bước hoàn thiện chuỗi công nghiệp,
hình thành lợi thế sản phẩm đặc trưng, đẩy nhanh
tiến độ xây dựng nhà máy thông minh, nâng cao
năng lực nghiên cứu thiết kế, nâng cao ý thức bảo
vệ môi trường, xây dựng thương hiệu khu vực.
Thứ năm, những thay đổi cơ cấu trong cấu trúc
thị trường quốc tế mang đến những cơ hội mới
cho các công ty Trung Quốc. Hiện tại, được thúc
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đẩy bởi làn sóng công nghệ mới, tiêu dùng hàng
dệt may quốc tế và mô hình thị trường đang có
những thay đổi về cơ cấu. Gã khổng lồ về thương
mại điện tử Amazon đang phát triển nhanh chóng,
các kênh bán lẻ truyền thống đang gặp phải những
thách thức lớn. Thời trang nhanh và thậm chí là
các thương hiệu thời trang cực nhanh đang tăng
nhanh. Sự gia tăng của nhiều thương hiệu thiết kế
và thương hiệu tùy chỉnh, sự mở rộng nhanh chóng
của các thương hiệu thương mại điện tử xuyên biên
giới, sự thay đổi nhanh chóng trong sở thích và hành
vi mua hàng của người tiêu dùng, xu hướng rõ ràng
của các đơn đặt hàng được cá nhân hóa, tùy chỉnh
và phân mảnh và các nhà cung cấp ngày càng có
trách nhiệm xã hội cao một mặt đặt ra những yêu
cầu cao hơn cho các doanh nghiệp về khả năng ứng
phó, khả năng hội nhập nguồn lực và khả năng thực
hiện trách nhiệm xã hội, mặt khác mang đến cơ hội
mới cho các doanh nghiệp Trung Quốc để đạt được
vị thế vượt trội trong cạnh tranh quốc tế.
Thứ sáu, thị trường tiêu dùng nội địa của Trung
Quốc có nhiều dư địa phát triển tốt, nhiều tiềm năng
to lớn. Năm 2016, Trung Quốc lần đầu tiên vượt qua
Hoa Kỳ và trở thành thị trường bán lẻ hàng may mặc
lớn nhất thế giới. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc
gia Trung Quốc năm 2017, chi tiêu tiêu dùng quần
áo bình quân đầu người của người dân là 1.238 NDT,
tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước, về cơ bản bằng
với GDP bình quân đầu người của Trung Quốc và
mức tiêu dùng bình quân đầu người dưới 200 USD.
Vẫn còn rất nhiều dư địa cho các nước phát triển
vượt 1.000 USD.
Nhìn chung, sự phát triển trong tương lai của ngành
dệt may Trung Quốc phải tập trung vào chủ đề chính
là xây dựng và chuyển đổi ngành công nghiệp dệt
may nương theo chính sách “Một vành đai, một con
đường”, đồng thời đổi mới phương pháp phát triển
theo hướng cải thiện chuỗi công nghiệp, tích hợp
chuỗi cung ứng và nâng cấp chuỗi giá trị, đồng thời
thúc đẩy nâng cấp liên tục ngành công nghiệp, tìm
kiếm tính chuyên môn hóa, khác biệt hóa, tinh gọn
và quốc tế hóa

.
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“TRONG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN, NGÀNH DỆT

Nguyên Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

MAY VIỆT NAM (DMVN) TỪNG TRẢI QUA HAI
CUỘC KHỦNG HOẢNG LỚN. CUỘC KHỦNG

Đặng Vũ Chư:

HOẢNG THỨ NHẤT LÀ KHI LIÊN XÔ (CŨ) VÀ

“Việt Nam nên là

KHIẾN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU DUY NHẤT

tiệm may của Thế giới”

KHỦNG HOẢNG THỨ HAI DO COVID-19.” -

KHỐI CÁC NƯỚC XHCN ĐÔNG ÂU SỤP ĐỔ
CỦA DMVN HOÀN TOÀN TẮC NGHẼN. CUỘC
NGUYÊN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
ĐẶNG VŨ CHƯ NHẬN ĐỊNH.
Bài: KIỀU BÍCH HẬU

Tổng Bí thư Đỗ Mười & Bộ trưởng Đặng Vũ Chư
thăm Dệt 8-3 ngày 11/7/1993

Tổng Bí thư Đỗ Mười & Bộ trưởng Đặng Vũ Chư
thăm Dệt Kim Đông Xuân ngày 09/3/1997

hòa nhập,… Dường như, có đồng vốn nào, nguồn quan hệ
nào là ông đem dốc hết để thu mua nguyên liệu về duy
trì sản xuất cho ngành DMVN. Trên nguyên tắc tận dụng tại
chỗ những gì Việt Nam có được, nhất là nguồn nông sản để
thương lượng linh hoạt, trao đổi với các nước lấy nguyên liệu
bông, sợi, quyết không để ngành Dệt May phải chịu cảnh
gián đoạn hoạt động, dù chỉ một ngày.
Cho dù Mỹ chưa bỏ cấm vận với Việt Nam, nhưng ông Đặng
Vũ Chư vẫn quyết tâm vận động các nước trong cộng đồng Ông Đặng Vũ Chư và vợ
Châu Âu đàm phán Hiệp định Dệt May với Việt Nam. Suốt
hai năm 1992-1993, vị Bộ trưởng năng động này đã tổ chức vượt qua cuộc khủng hoảng này để tiếp tục phát triển ổn
các chuyến đi cùng doanh nghiệp sang Châu Âu đề nghị định, giữ vững được ngành. Sau đó, ông cũng có lần dẫn
đàm phán. Tuy nhiên, Ủy Ban Châu Âu chỉ cử Vụ trưởng ra đoàn DN Việt Nam sang Geneve, Thụy Sĩ vận động quota
tiếp ông, lấy cớ rằng Việt Nam còn vi phạm nhân quyền nên cho ngành DM và trình bày nguyện vọng hợp tác với các
không thể đàm phán được về Hiệp định Dệt May. Chuyến đi DN Châu Âu. Lần này, các DN Châu Âu đã đến hội thảo đầy
không thu được kết quả như mong muốn, ông Đặng Vũ Chư ắp hội trường để nghe ông thuyết trình.
đành ra về, trong lòng rất buồn. Không lẽ để ngành DMVN
KỲ TÍCH CỦA DMVN
tan vỡ thật sự?

KHÔNG ĐỂ NGÀNH DMVN TAN VỠ
Thập kỷ 90, khi Liên Xô và khối các nước XHCN Đông Âu sụp
đổ, DMVN đã mất hoàn toàn thị trường trong bối cảnh còn
đang chịu cấm vận quốc tế. Chúng ta chưa thể đặt chân vào
thị trường các nước tư bản. Ông Đặng Vũ Chư khi ấy là Bộ
trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ, trách nhiệm thật nặng nề. Làm
sao để cứu ngành, để hàng vạn công nhân dệt may có việc
làm, làm sao để gia đình họ không mất thu nhập, làm sao để
xã hội không mất ổn định? Những câu hỏi ấy luôn trăn trở
trong đầu vị Bộ trưởng nhiều lo toan.
Trước đó, ngành DMVN khá yên ổn với việc làm từ Hiệp định
Việt Nam ký với Liên Xô (cũ) ngày 19/5/1980 gọi tắt là Hiệp
định 19/5. Theo đó, Việt Nam gia công cho Liên Xô (cũ ) mỗi
năm 6 vạn tấn bông, một nửa số đó ta trả lại bằng sản phẩm
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chủ yếu là quần áo bảo hộ lao động, một nửa là tiền công
bằng nguyên liệu để trang trải may mặc trong nước kể cả
cho lực lượng vũ trang. Thời ấy, mỗi người là cán bộ, nhân
viên nhà nước, được tiêu chuẩn mua theo tem phiếu 5 mét
vải/năm. Khi tới thập niên 90, chúng ta mất hoàn toàn thị
trường của khối tương trợ kinh tế giữa các nước XHCN gọi
tắt là khối CEB, nghĩa là ngành DMVN mất đi nguồn nguyên
liệu 6 vạn tấn bông kia, không còn gì để sản xuất.
Bộ trưởng Đặng Vũ Chư nghĩ cách giải quyết nguyên liệu
cho ngành Dệt. Ông đề nghị và được Chính phủ đồng ý cấp
cho ngành Dệt nguồn tiền hỗ trợ nhập khẩu không hoàn
lại của Chính phủ Thụy Điển để mua 1 vạn tấn bông; Đàm
phán tiếp tục với Liên Xô (cũ) để đổi hàng nông sản ta có
lấy 2 vạn tấn bông còn lại trong Hiệp định 19/5; Rồi gom
tiền Rúp trong nước mua sợi từ Đông Đức khi hai nước Đức

Không nản lòng trước thảm cảnh buồn của khủng hoảng
đó, năm 1994, ông Đặng Vũ Chư tiếp tục tổ chức một đoàn
doanh nghiệp sang Châu Âu vận động đàm phán. Lần này,
ông mời một số doanh nghiệp tư nhân cùng đi, trong đó có
doanh nghiệp tư nhân May Huy Hoàng do ông Lê Văn Kiểm
làm Giám đốc. Đoàn đến Pháp, Đức, Bỉ. Đến đâu, gặp chức
sắc nước chủ nhà hay hội thảo, ông Đặng Vũ Chư đều cho
đại diện DN tư nhân phát biểu trước. Ông muốn Tây âu thấy
rằng, Việt Nam đã thay đổi, DN tư nhân đã được phát triển,
được nói lên tiếng nói của mình. Lần này, Ủy Ban Châu Âu đã
cử một vị Bộ trưởng tiếp đoàn Việt Nam. Thật vui mừng khi
lần này, thái độ của Ủy ban Châu Âu với đoàn Việt Nam đã
khác. Họ tuyên bố đồng ý đàm phán Hiệp định Dệt May với
Việt Nam. Vô cùng phấn khởi, ngành DMVN đã có cơ hội mở
ra thị trường mới, đã được cứu, chúng ta đã có thể hy vọng

Ông Đặng Vũ Chư (sinh năm 1940) là một Tiến sĩ tốt nghiệp tại
Tiệp Khắc và chính khách Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công
nghiệp; nguyên Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, nguyên Chủ
tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia. Năm 2001, Ông được tặng
thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Khi về nghỉ năm
2008, Ông được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Kể từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã tạo nên cuộc
khủng hoảng thứ hai cho DMVN. Tuy nhiên, lúc này thì cơ
đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của DMVN đã khác rất nhiều so
với thời khủng hoảng sụp đổ thị trường Liên Xô và Đông
Âu cách nay đã 30 năm. Theo ông Đặng Vũ Chư thì DMVN
chắc chắn sẽ vượt qua được cuộc khủng hoảng thứ hai này.
Đội ngũ anh chị em ngành DMVN chỉ cần phát huy truyền
thống tự lực tự cường, linh hoạt tận dụng thời cơ và lợi thế
để vượt qua khủng hoảng, giành lấy vị thế xứng đáng của
mình. Điều căn cốt là trong khủng hoảng, DMVN vẫn bảo
toàn được đội ngũ, giữ được thị trường lo đủ việc làm cho
công nhân, không để gián đoạn sản xuất. Đó là một kỳ tích!
“Trong tương lai, nếu như ngành nông nghiệp nhiệt đới
có thể biến Việt Nam thành bếp ăn của thế giới, thì ngành
DMVN sẽ trở thành tiệm may của thế giới.” – Ông Đặng Vũ
Chư khẳng định.
“Nhu cầu ĂN, MẶC, Ở, HỌC HÀNH, CHỮA BỆNH là những
nhu cầu cơ bản của con người. Ngành DM không bao giờ
hết việc. Để giữ vững vị thế mạnh, DMVN cần nắm bắt cơ
hội của các Hiêp định thương mại tự do tham gia sâu vào
chuỗi cung ứng và phân phối toàn cầu, tập trung phát triển
mạnh nguồn cung vải và phụ liệu, đi thẳng vào công nghệ
hiện đại và bảo vệ môi trường, có được thương hiệu quốc
tế.” - Ông Đặng Vũ Chư nhấn mạnh thêm
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độc đáo nhất, chỉn chu nhất, thêu
may cầu kỳ và kỹ lưỡng nhất, quảng
bá tinh tế nhất.
Trong các DN may công nghiệp,
cũng có một số điển hình thành
công bước đầu trong việc chinh
phục thị trường nội địa, ví dụ May
10, Nhà Bè, Việt Tiến, Đức Giang,
Phong Phú, Hòa Thọ, ... Đặc biệt,
câu chuyện tận tâm cống hiến
thị trường nội địa của Tổng Công
ty Đức Giang – CTCP là một câu
chuyện khá xúc động. Ông Phạm
Tiến Lâm – Tổng Giám đốc Tổng
Công ty Đức Giang – CTCP, chia
sẻ: Trong khó khăn của đại dịch
Covid-19, Tổng Công ty Đức Giang
có một điểm tựa riêng, đó là thị
trường nội địa. Thời gian đầu, kinh
doanh thị trường nội địa (TTNĐ)
gặp rất nhiều khó khăn do chưa có
nhiều khách hàng, hệ thống phân
phối và thương hiệu chưa phát
triển, chưa có nguồn cung NPL tốt,
chưa có công nghệ SX tốt. Trong
nhiều năm, Đức Giang đã phải lấy
xuất khẩu để nuôi nội địa.

CỐNG HIẾN
VÌ THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA
LÂU NAY, CHÚNG TA QUEN VỚI VIỆC HÀNG TỐT THÌ XUẤT KHẨU, HÀNG LỖI THÌ ĐỂ LẠI BÁN
THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA, THẬM CHÍ CÓ DN LÀM HÀNG BÁN NỘI ĐỊA NHƯNG CHỈ CHÚ TRỌNG
MẪU, ÍT QUAN TÂM CHẤT LƯỢNG. PHẢI CHĂNG NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG XỨNG ĐÁNG SỬ
DỤNG HÀNG THỜI TRANG CHẤT LƯỢNG CAO? ĐÃ ĐẾN LÚC THAY ĐỔI TƯ DUY, TẬN TÂM
CỐNG HIẾN CHO NGƯỜI VIỆT NHỮNG SẢN PHẨM THỜI TRANG TỐT BẬC NHẤT.
Bài: KIỀU LÂM - Ảnh: BST chào Tết của Hera DG
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ớc tính tổng cầu hàng
may mặc của toàn dân
Việt Nam mỗi năm
chừng 5 tỷ USD. Con số
này nếu so với tổng quy
mô xuất khẩu hàng dệt may Việt
Nam là 35 tỷ USD trong năm 2020
thì mới chiếm tỷ lệ trên 14%. Như
vậy, thị trường với gần 100 triệu
dân cũng rất xứng đáng để các DN
Việt Nam quan tâm phục vụ và đủ
rộng để các DN thỏa sức sản xuất.
Điều quan trọng nhất, đó là chính
các DN có chinh phục nổi nhu cầu
khá đỏng đảnh của người tiêu dùng
(NTD) Việt Nam hay không?
Câu hỏi đặt ra, là làm thế nào chinh
phục được NTD Việt? Với mặt hàng
thời trang, NTD trung bình khá trở
lên ở Việt Nam vẫn thích dùng hàng
ngoại Tây Âu-Mỹ hơn là hàng Việt

Nam do tâm lý cho rằng hàng ngoại
chất lượng tốt hơn, có danh tiếng
hơn, sang trọng hơn. Điều này chỉ
ra một thực tế là lâu nay, các DN
may mặc Việt Nam sản xuất phục vụ
thị trường những mặt hàng không
tốt bằng hàng xuất khẩu. Không
những thế, trong công tác quảng
bá thương hiệu, cũng chưa làm
đủ tốt, đủ chuyên nghiệp để tạo
nên thương hiệu sang trọng, khiến
người tiêu dùng mong muốn có, tự
hào khoác lên người. Trong lĩnh vực
này, có thương hiệu tư nhân đã làm
được, ví dụ thương hiệu Lan Hương
Luxury, mỗi áo dài có giá từ 2.00010.000 USD, cao hơn cả các thương
hiệu thời trang xa xỉ của Tây Âu, Mỹ,
nhưng vẫn được NTD Việt Nam sử
dụng và tự hào khi mặc. Bí quyết
của thương hiệu này là dùng chất
liệu Việt Nam cao cấp nhất, thiết kế

Nhưng do xác định phát triển Thời
trang nội địa là mục tiêu xuyên suốt
nên Tổng Công ty Đức Giang đã
kiên định mục tiêu với nhiều giải
pháp dài hạn, trung hạn và ngắn
hạn. Sự kiên định đó chính là yếu tố
đầu tiên đem lại những thành công
trong kinh doanh TTNĐ. Khởi điểm,
doanh thu nội địa chỉ từ vài chục
tỷ đồng đã liên tục tăng trưởng
qua các năm lên con số vài trăm tỷ
đồng. Cụ thể, doanh thu hàng thời
trang nội địa năm 2019 đạt trên 500
tỷ đồng. Năm 2020, do tình hình
Covid-19 nên doanh thu nội địa chỉ
còn trên 300 tỷ đồng. Tuy nhiên,
tới năm 2021, May Đức Giang phấn
đấu doanh thu nội địa sẽ đạt 600 tỷ
đồng.
Với quyết tâm phát triển thị trường
trong nước, TCT Đức Giang đã lần
lượt cho ra đời các nhãn hiệu thời
trang truyền thống như Forever
Young, Paul Downer, DGC. Các nhãn
hiệu này đã giúp TCT Đức Giang
dần có chỗ đứng trên thị trường
trong nước. Đặc biệt, năm 2014,
xác định hướng đi riêng trong phát
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triển thời trang với mũi nhọn là thời
trang nữ, TCT Đức Giang đã giới thiệu
đến người tiêu dùng hai nhãn hàng
HeraDG và S.Pearl. Đây là hai thương
hiệu thời trang nữ hoàn toàn mới
với các mặt hàng thời trang công sở.
Ngoài ra, TCT Đức Giang còn thiết
kế các bộ đồng phục công sở mang
tính ứng dụng và thời trang cao cấp.
Các khách hàng lớn như ngân hàng,
hàng không, khách sạn, sân golf,…
đều đã tin tưởng và lựa chọn TCT
Đức Giang là nhà cung ứng đồng
phục văn phòng cao cấp.
Năm 2019 để phù hợp với quy mô
phát triển ngày càng lớn TCT Đức
Giang đã cơ cấu lại Trung tâm thời
trang thành Công ty thời trang Đức
Giang. Việc ra đời hai công ty thương
mại và thời trang chuyên kinh doanh
hàng nội địa thể hiện quyết tâm cao
của TCT Đức Giang trong phát triển
TTNĐ. Kinh doanh nội địa đã định
hình dần hướng đi, cách tiếp cận thị
trường, khách hàng, vừa làm vừa tích
lũy kinh nghiệm, quan trọng là thể
hiện được vai trò trong kinh doanh
chung của Đức Giang, ngay cả khi
thời trang xuất khẩu đang rất chiếm
nhiều ưu thế và tương đối thuận lợi.
Trong năm 2020, tỷ lệ doanh thu nội
địa đã chiếm 20% tổng doanh thu
của TCT Đức Giang.
Bài học của Tổng Công ty Đức Giang
là, mục tiêu đặt ra cho kinh doanh
TTNĐ phải rất rõ ngay từ đầu. Việc
tái cơ cấu các phòng kinh doanh
tổng hợp và Trung tâm thời trang
thành các công ty thương mại để
tập trung phát triển kinh doanh
nội địa hỗ trợ cho Tổng công ty là
hướng đi đúng đắn.
Qua hai câu chuyện cống hiến cho
thị trường nội địa kể trên, một là của
thương hiệu tư nhân, chuyên làm
hàng xa xỉ, một là chuyện của doanh
nghiệp may công nghiệp, phục vụ
đối tượng NTD ở mức trung bình
khá, chúng ta thấy rằng, thị trường
nội địa dù khó khăn tới đâu, vẫn có
cách chinh phục được. Vấn đề là các
DN Việt Nam có tập trung đặt mục
tiêu vào thị trường nội địa và kiên
tâm theo đuổi, cống hiến cho thị
trường này hay không mà thôi
BST chào Tết của HeraDG
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à điểm đầu tiên trong chuỗi
hành trình mang Tết về với
NLĐ, ngoài các gian hàng
truyền thống, phiên chợ tại
khu vực Thừa thiên Huế còn
có Gian hàng 0 đồng dành cho 500
lao động có hoàn cảnh khó khăn của
17 đơn vị đóng trú trên địa bàn tỉnh.
NLĐ được tự chọn 3 sản phẩm trong
túi quà, với tổng giá trị từ 250.000
đồng trở lên. Đồng thời, Công đoàn
và Tập đoàn Dệt May Việt Nam cũng
đã trao 449 suất quà cho NLĐ có
hoàn cảnh khó khăn của 15 đơn vị,
với tổng số tiền 235 triệu đồng; hỗ trợ
kinh phí thuê xe đưa NLĐ về quê ăn
Tết cho 3 đơn vị, với tổng trị giá 23
triệu đồng.

Tết sum vầy
Ngày hội công nhân
Phiên chợ nghĩa tình
Xuân Tân Sửu 2021
Nhằm chia sẻ những khó khăn và mong muốn mang đến cho người lao động (NLĐ) một cái Tết đủ
đầy hơn, từ ngày 06 đến ngày 24/01/2021, Tập đoàn Dệt May Việt Nam phối hợp với Công đoàn
Dệt May Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa
tình Xuân Tân Sửu 2021” tại 6 địa điểm, trải dài 3 miền Bắc – Trung – Nam. Tại các ngày hội có
các gian hàng bày bán các nhu yếu phẩm, các sản phẩm dệt may và đặc biệt là các gói quà Tết
với giá được giảm từ 10% đến 60%.

Trong khi đó, tại lễ khai mạc phiên
chợ thứ 2 được tổ chức tại cụm Đà
Nẵng, Tập đoàn và Công đoàn cũng
đã trao 335 suất quà cho NLĐ có
hoàn cảnh khó khăn của 3 đơn vị
đóng trú tại khu vực, trị giá 174 triệu
đồng. Thay vì tổ chức 2 gian hàng Tết
như mọi năm, TCT CP Dệt May Hòa
Thọ - đơn vị đăng cai tổ chức phiên
chợ đã thay đổi theo hướng linh hoạt,
thiết thực hơn và giúp NLĐ chủ động
mua hàng thuận tiện hơn. Đó là thực
hiện tặng quà tiền mặt 300.000đ/
người và phát phiếu mua hàng trị giá
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gian hàng,

tương đương cho 8.000 CBCNV để
mua sắm ngay tại Trung tâm thương
mại của Tổng Công ty, với tổng trị giá
của các phần quà lên tới 4,8 tỷ đồng.
Chương trình được kéo dài trong
vòng 1 tuần, với giá bán ưu đãi dành
riêng cho CNLĐ Hòa Thọ, mức giảm
từ 5-30% tùy từng mặt hàng.
Thu hút được nhiều đơn vị tham gia
bán hàng nhất là phiên chợ tại TCT
Việt Thắng – CTCP. Tại đây, có đến hơn
26 đơn vị tham gia với 34 gian hàng
đến từ các Công ty/Tổng công ty dệt
may (Phong Phú, Nhà Bè, Thắng Lợi,
May Việt Thắng, Quốc tế Phong Phú,
Liên Phương, Len VN, Đồng Nai, Bình
Minh, Thành Công, May 10, Phương
Đông…) cùng nhiều doanh nghiệp
ngoài ngành (Vina Gio, Liên Thành,
Clean House, Liêu Thanh…) với các
sản phẩm thiết yếu như: quần áo;
chăn, ga, gối; giày dép; mỹ phẩm;
thực phẩm; hóa mỹ phẩm… Các sản
phẩm được bày bán tại các gian hàng
đều trải qua quá trình kiểm tra chất
lượng đầu vào, nhằm đảm bảo chất
lượng đạt chuẩn khi đến tay NLĐ, với
mức giảm giá từ 20-60%.
Cũng tại khu vực miền Nam, phiên
chợ tại Tổng Công ty CP Phong Phú
đã thu hút 30 gian hàng phục vụ

3

Hai phiên chợ cuối cùng trong chuỗi
chương trình được tổ chức tại Nghệ
An và Nam Định. Tại phiên chợ được
tổ chức trong khuôn viên của Tổng
công ty CP Dệt May Hà Nội chi nhánh
Nghệ An, 15 gian hàng đã được mở
ra, cung cấp các gói quà Tết, các mặt
hàng thiết yếu và các sản phẩm của
ngành Dệt May với mức giá giảm từ
20% - 50%. Tại Khu đô thị Dệt May
Nam Định, số lượng gian hàng tăng
lên gấp đôi, lên tới 30 gian hàng với
nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt.
Đồng thời, Tập đoàn và Công đoàn
DMVN cũng trao quà hỗ trợ cho 375
CNLĐ khó khăn với số tiền 250 triệu
đồng, 4 chuyến xe đưa CNLĐ về quê
ăn Tết, trị giá 30 triệu đồng.
Bên cạnh đó, Công đoàn Dệt May Việt
Nam còn tiếp tục gửi tặng các phần
quà hỗ trợ những đối tượng NLĐ
có hoàn cảnh khó khăn tại một số
doanh nghiệp nằm ngoài khu vực tổ
chức 6 phiên chợ nêu trên.

chương trình văn hóa – văn nghệ được tổ chức,

2800
1,5
50.000

chuyến xe nghĩa tình,

quà với giá trị lên tới

NLĐ mua sắm Tết, với đa dạng các
chủng loại và giá bán ưu đãi lên đến
50%. Đồng thời, Tập đoàn và Công
đoàn DMVN cũng tiếp tục hỗ trợ cho
137 CNLĐ với số tiền 85 triệu, và hỗ
trợ một số đơn vị những chuyến xe
nghĩa tình đưa NLĐ về quê ăn Tết.

đoàn viên công đoàn - NLĐ được tặng

tỷ đồng, hơn

NLĐ và người dân

tham gia mua hàng giảm giá với tổng số tiền ưu đãi, giảm giá lên tới

12

tỷ

đồng. Những con số biết nói này là cái kết đẹp cho hành trình thực hiện “Tết sum
vầy – Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình Xuân Tân Sửu 2021”.

Bài: MINH TRÍ
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Hoàng Thị Thùy Trang –
Công nhân chuyền May
số 2, Nhà máy PPJ-Huế
Năm sinh: 1991
Thành tích đạt được:
Đoàn viên xuất sắc năm
2020 của PPJ-Huế

NHỮNG NHÂN TỐ
GÓP PHẦN TẠO NÊN MỘT
DỆT MAY TỰ CƯỜNG

B

ạn công nhân đầu tiên
chúng tôi gặp trong chuỗi
khảo sát thực tế các doanh
nghiệp Dệt May miền
Trung đợt này là một cô
bé có làn da trắng và khuôn mặt ưa
nhìn. Với giọng nói nhỏ nhẹ và ngọt
ngào đặc trưng của con gái Huế,
bạn thành thật chia sẻ rằng mình đã
gắn bó với PPJ-Huế được 3 năm, từ
lúc nhà máy mới bắt đầu thành lập.

Cô gái trẻ không quen với truyền
thông nên không nói gì nhiều,
nhưng qua lời giới thiệu đầy tự hào
của anh Chủ tịch Công đoàn của
Nhà máy, chúng tôi được biết rằng,
bạn ấy là một trong những công
nhân lành nghề và chăm chỉ nhất ở
đây, với mức lương cao gần gấp đôi
so với mức lương trung bình của nhà
máy, có tháng lên tới gần 11 triệu.
Chúng tôi có dịp xuống tận xưởng

để quan sát, cô công nhân trẻ thấy
nhiều ánh mắt dõi theo, gương mặt
đỏ bừng vì ngượng ngùng nhưng
đôi tay vẫn thoăn thoắt, không có
một động tác thừa. Khi được hỏi về
bí quyết để có thể đạt năng suất cao
và được ghi nhận với thành tích xuất
sắc như thế, bạn cười, nói nhỏ: “Em
không có bí quyết gì đâu, em chăm
chỉ xíu thôi, chứ còn nhiều người
giỏi lắm!”.

NGAY NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM MỚI 2021, NHÓM PHÓNG
VIÊN TẠP CHÍ DỆT MAY VÀ THỜI TRANG VIỆT NAM CHÚNG
TÔI ĐÃ LÊN ĐƯỜNG TỚI THĂM CÁC NHÀ MÁY, DOANH
NGHIỆP SỢI – DỆT – MAY CỦA TẬP ĐOÀN Ở KHU VỰC
THỪA THIÊN HUẾ – NƠI VỪA BỊ ẢNH HƯỞNG NẶNG NỀ
BỞI NHỮNG CƠN BÃO LŨ LỊCH SỬ, ĐỂ GẶP GỠ NHỮNG CÁ
NHÂN LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU, XUẤT SẮC. CHÚNG TÔI MUỐN
ĐƯỢC NGHE, SAU MỘT NĂM 2020 KHÓ NHỌC, NHỮNG

Nguyễn Thắng – Công
nhân kéo máy Sợi con,
Công ty CP Vinatex Phú
Hưng
Năm sinh: 1990

NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở MỘT TRONG NHỮNG NƠI CHỊU NHIỀU
THIỆT HẠI NẶNG NỀ NHẤT CỦA CẢ NƯỚC ĐÃ NGHĨ GÌ, LÀM
GÌ, ĐỂ VẪN GIỮ ĐƯỢC LỬA CỐNG HIẾN VÀ NIỀM TIN GẮN
BÓ SẮT SON VỚI NGHỀ.
Bài: MẠC DUNG
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Lê Quý Hạnh – Cán bộ Kỹ
thuật Phòng điện, Công
ty Cổ phần Sợi Phú Bài

Bạch Trọng Tân – Công
nhân đứng máy lõi của
công đoạn sợi con, Công
ty CP Vinatex Phú Hưng

Năm sinh: 1991
Thành tích đạt được: Giải
Tuổi trẻ sáng tạo 2019 do
Công ty trao tặng; Bằng
khen Lao động tiên tiến
của Tập đoàn 2019; Bằng
khen của Công đoàn Dệt
May Việt Nam 2020.

Năm sinh: 1994

Chia tay PPJ Huế, chúng tôi ghé
thăm Công ty CP Vinatex Phú Hưng,
một trong những đơn vị nòng cốt
về Sợi của Tập đoàn. Chị Tố Trang
– Giám đốc Công ty giới thiệu cho
chúng tôi gặp 2 bạn công nhân
nam trẻ tuổi, dễ mến. Cả 2 bạn
đều đã làm việc tại đây khoảng
7 năm, thuộc thế hệ công nhân
đầu tiên đặt nền móng xây dựng
Vinatex Phú Hưng. Bạn Thắng chia
sẻ: “Trước đây em theo học Khoa
Cơ khí, Trường Cao đẳng nghề Thừa
Thiên Huế. Sau khi tốt nghiệp, em
may mắn được nhận vào làm việc
ở Nhà máy. Điều quan trọng nhất
chính là Công ty đã tạo điều kiện
cho em có một công việc ổn định,
có môi trường tốt để phấn đấu
và có các chế độ đãi ngộ, lương
thưởng đầy đủ. Đấy là lí do em gắn
bó với Công ty đến tận bây giờ”.
Bạn Tân thì hào hứng “khoe” với
phóng viên chúng tôi, rằng mình
vừa được công nhận là “Công nhân
xuất sắc trong kíp năm 2020” và đã
được Công ty trao thưởng dịp cuối
năm vừa rồi. Khi được hỏi về điều
gì khiến các bạn ấn tượng nhất khi
làm việc ở đây, các bạn chia sẻ: “Bọn
66 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

em có quen nhiều anh em công
nhân ở các nhà máy khác, nghe
họ kể về tác phong làm việc ở chỗ
đó, bọn em ngạc nhiên lắm vì khác
hoàn toàn với cách làm của Vinatex
Phú Hưng. Ở đây kỷ luật nghiêm
lắm chị ạ, không phải là hà khắc mà
rất là quy củ. Nhưng em nghĩ, đấy
chính là lí do giúp công nhân bọn
em đạt được hiệu suất cao nhất.
Nếu không có kỷ luật, kỷ cương
như thế thì Công ty cũng không
phát triển được như hôm nay”. Qua
những mẩu chuyện vụn vặt và ánh
mắt cười khi các bạn kể chuyện,
chúng tôi hiểu rằng các bạn đã coi
nơi đây là một mái nhà thứ hai của
mình. “Tình cảm anh em công nhân
ở đây tuyệt vời lắm chị ạ. Làm với
nhau lâu rồi, bọn em coi nhau như
người nhà”.
Chúng tôi hỏi các bạn về quãng
thời gian Nhà máy phải đóng cửa
vài ngày vì dịch bùng phát và Công
ty thiếu hụt đơn hàng, các bạn
thật thà kể: “Bọn em cũng hoang
mang, bị nghỉ ở nhà ai mà không
sợ. Nhưng bọn em biết đấy chỉ là
khó khăn nhất thời, và các cô chú,

anh chị lãnh đạo còn vất vả hơn
bọn em. Những ngày nghỉ ấy, bọn
em vẫn phân công nhau đến Công
ty để vệ sinh và bảo trì máy móc, để
đảm bảo ngay khi được quay trở lại
sản xuất thì mọi thứ vẫn sẵn sàng.
Công nhân bọn em chỉ có thể làm
như thế để thể hiện sự gắn kết và
trách nhiệm đối với Công ty trong
lúc khó khăn”. Và chúng tôi cũng
thật vui mừng khi nghe rằng, sau
khi Vinatex Phú Hưng mở cửa sản
xuất trở lại, không có một công
nhân nào bỏ việc, 100% đều quay
trở lại làm. Tôi ngẫm nghĩ, không
phải là mức lương, không phải là
đãi ngộ, mà tình cảm đồng chí,
anh em mới chính là sợi dây kết
nối mỏng manh nhưng bền chặt
nhất, khiến cho Vinatex nói chung
và Phú Hưng nói riêng giữ được đội
ngũ sau quá nhiều sóng gió trong
2 năm vừa qua như vậy.
Và chúng tôi càng vui mừng hơn,
khi biết tin bạn Thắng sắp làm đám
cưới, với một bạn nữ công nhân
cùng bộ phận. Vậy là, cuộn sợi
mỏng manh lại tiếp tục se nên một
mối duyên lành.

Nguyễn Thị Thu Thảo – Tổ
trưởng Tổ Sợi con, Công
ty cổ phần Sợi Phú Bài
Năm sinh: 1981
Thành tích đạt được: Tổ
trưởng xuất sắc

Chúng tôi đến Sợi Phú Bài khi trời đã
nhá nhem tối và vừa kết thúc ca làm
việc, nhưng 2 bạn công nhân vẫn
đang chờ đón chúng tôi với nụ cười
tươi. Bạn nam trẻ tuổi tên Hạnh, đã
làm việc tại Sợi Phú Bài được 6 năm.
Khi chúng tôi hỏi về bí quyết để đạt
được nhiều bằng khen, nhiều thành
tích như thế, bạn thành thật trả lời:
“Chắc là bởi vì trong em có đam mê
sáng tạo. Trong mọi quy trình hay
công đoạn diễn ra hàng ngày, em cứ

suy nghĩ về những công đoạn nặng
nhọc mà các anh chị em công nhân
còn phải dùng sức nhiều. Rồi sau đó
em mày mò tìm ra cách để cải tiến,
để đưa máy móc, tự động hóa vào.
Từ đó giúp cho các anh chị em công
nhân đỡ vất vả, quan trọng nhất là
nâng cao năng suất và hiệu quả của
Nhà máy. Ví dụ như trước đây, công
nhân phải xếp lõi bằng tay, giờ đã có
máy làm giúp. Khi xuất hàng cũng
không phải cuốn tay nữa mà đã có

máy cuốn màng co tự động. Hiệu
suất từ đó cũng tăng xấp xỉ 50%”.
Khi kể về máy móc, cậu thanh niên
tốt nghiệp từ Đại học Bách Khoa Đà
Nẵng không giấu nổi vẻ say mê và
hứng khởi. Cậu “khoe” kế hoạch cho
năm 2021 của mình, trước hết là lắp
thêm bộ biến tần ở 25 máy sợi con
nhằm tiết kiệm lượng điện tiêu thụ
của Nhà máy. Thấy chúng tôi xuýt
xoa khen, cậu ngượng ngùng phân
trần: “Em cũng bình thường thôi.
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Nhờ Công ty tạo điều kiện cho bọn
em đưa ra sáng kiến và cho phép
đem vào thử nghiệm trong sản
xuất, rồi tạo cơ hội cho bọn em đi
tham quan, học hỏi ở các nhà máy,
hội chợ. Bọn em “học lỏm” thôi, đi
nhiều nơi, nhìn thấy nhiều điều
mới, thấy cái gì hay và phù hợp thì
mang về áp dụng cho nhà máy của
mình”. Khi được hỏi về những đề
đạt, nguyện vọng đối với Công ty,
cậu chỉ cười xòa: “Hiện tại em thấy
mọi thứ cũng ổn rồi”.

Người nữ công nhân bên cạnh mang
đến cho chúng tôi cảm giác điềm tĩnh,
nhẹ nhàng của người phụ nữ Huế. Chị
cho biết đã gắn bó với Sợi Phú Bài tới
18 năm, bắt đầu từ lúc chưa biết gì về
nghề, nay chị đã trở thành “cô giáo” để
đào tạo cho lớp công nhân trẻ mới
vào nhà máy. Chị không nói nhiều về
thành tích của mình, nhưng chúng
tôi hiểu được rằng, để đạt được danh
hiệu “Tổ trưởng xuất sắc”, chắc hẳn
không chỉ nhờ năng suất cao, chất
lượng cao mà còn cần sự mẫu mực,
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năng lực quản lý, điều hành, cũng như
khả năng nắm bắt tâm lý và vận động
được tổ viên của mình. Chúng tôi hỏi
chị: “Là nữ, làm trong ngành Sợi, chắc
hẳn có nhiều vất vả, khó khăn, vậy thì
điều gì giữ chị lại với Phú Bài lâu như
thế?”. Chị cười nhẹ: “Một phần là vì chế
độ đãi ngộ của Công ty rất tốt, phần
nữa là anh chị em tình cảm, thân thiết
với nhau. Nhưng phần lớn, có lẽ là do
cái duyên với nghề. Mình đã dành cả
tuổi trẻ cho Sợi, cho Phú Bài. Chắc sẽ
vẫn tiếp tục như thế.”

Lê Thị Lệ Thu – Công nhân Sợi, Công
ty cổ phần Dệt May Huế
Năm sinh: 1983
Thành tích đạt được: Bàn tay vàng
tại Hội thi thợ giỏi của Công ty; Giải
thưởng Nguyễn Thị Sen năm 2020
do Công đoàn trao tặng.

Hồ Thanh Phương – Nhân
viên Tổ bảo trì, Công ty cổ
phần Dệt May Huế
Năm sinh: 1987

Trần Thị Thuấn – Giám đốc Nhà máy
May 1, Công ty cổ phần Dệt May Huế

Thành tích đạt được: Cá
nhân xuất sắc được cử
tham dự Đại hội thi đua
yêu nước của tỉnh Thừa
Thiên Huế, của Tổng
Liên đoàn lao động và
Đại hội thi đua yêu nước
toàn quốc.

Dừng chân ở Công ty Cổ phần Dệt
May Huế, chúng tôi có dịp làm quen
với ba người lao động có thành tích
khá “khủng”. Bạn Hồ Thanh Phương
là người đã chế tạo thành công máy
bơm mỡ tự động cho vòng bi suốt
của máy sợi con, giúp giảm thao tác
thủ công và nâng cao tuổi thọ của
máy. Bạn khoe rằng, ngoài làm việc ở
Nhà máy, bạn còn sở hữu một xưởng
cơ khí nhỏ. Lúc rảnh rỗi bạn lại mua
các máy móc cũ, hỏng về để nghiên
cứu, sữa chữa, phục hồi rồi bán lại để
tăng thêm thu nhập. Nhưng mục đích
chính, đó là để phục vụ đam mê tìm
tòi, thử nghiệm, đem những thứ tìm
được vào sử dụng để cải tiến máy
móc của Nhà máy. Cậu thanh niên dễ
mến với thâm niên 15 năm làm việc
và cống hiến cho Dệt May Huế tỏ ra
khá khiêm tốn khi chúng tôi hỏi thăm
về thành tích của mình: “Do em làm
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Năm sinh: 1972
Thành tích đạt được: Giải thưởng Lao
động sáng tạo do Công đoàn Dệt May
trao tặng, Bằng khen của Tổng Liên
đoàn lao động; Liên tục đạt giải dành
cho các Đề tài sáng tạo do tỉnh Thừa
Thiên Huế tổ chức trong các năm từ
2016 đến 2019.

nhiều, mày mò nhiều nên quen tay và
có nhiều kinh nghiệm thôi. Tổ bảo trì
của em có 5 người, bọn em hay trao
đổi, tranh luận và học hỏi lẫn nhau.
Cứ tranh luận mãi thì đôi khi bật ra
sáng kiến và ý tưởng. Làm việc ở đây,
em được Lãnh đạo Công ty tạo điều
kiện cho đi học liên thông ngành
Sư phạm Kỹ thuật để có bằng cấp
và nâng cao tay nghề. Em chỉ muốn
đem những gì mình học được để
giúp anh chị em công nhân của mình
đỡ vất vả, mệt nhọc, và Công ty có
thể phát triển hơn nữa.”
Chị Thu, nữ công nhân Sợi giành danh
hiệu “Bàn tay vàng” trong Hội thi thợ
giỏi của Dệt May Huế năm vừa qua
lại chẳng nói gì nhiều về mình, ngoài
những câu giới thiệu của người lãnh
đạo đi cùng về thành tích đáng nể của
chị. Chị bảo: “Mình không có bí quyết

gì đặc biệt, chỉ biết là thấy ai giỏi hơn,
làm tốt hơn mình thì mình học hỏi rồi
phấn đấu hơn nữa, vậy thôi”.
Người phụ nữ tươi cười ngồi bên
cạnh khiến chúng tôi khá “choáng”
khi chị chia sẻ đã làm việc tại Dệt
May Huế tới 30 năm, kể từ lúc vừa
tròn 18 tuổi. Chị Thuấn – Giám đốc
Nhà máy May 1 nhìn trẻ hơn tuổi thật
khá nhiều, có lẽ bởi vì tính tình nhẹ
nhàng, vui vẻ và nụ cười luôn thường
trực, khiến người ta có thiện cảm
ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Càng
ngạc nhiên hơn khi biết được rằng,
người nữ lãnh đạo này lại say mê với
con đường học tập đến thế. “Mình
thích học lắm. Trước kia, mình thi
Đại học nhưng tiếc là không đạt, sau
đó xin vào làm ở Công ty luôn. Một
thời gian sau, may mắn được Công
ty tạo điều kiện cho đi học ở trường

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Nam
Định. Hiện tại thì mình đang đi học
thêm Đại học Luật nữa. Quan điểm
của mình là, ai cũng nên học, cũng
phải học, nhưng làm lãnh đạo thì
càng phải học nhiều hơn nữa. Không
chỉ là học ở trường, ở lớp, mà còn học
hỏi dần trong quá trình làm việc, học
ở anh em, bạn bè, đồng nghiệp, học
ở những người đi trước, từ kiến thức
chuyên môn cho tới quan điểm sống
và cách ứng xử. Hàng năm, Công ty
đều tổ chức các khóa đào tạo ngắn
khoảng 3 ngày, có mời các thầy, cô
diễn giả về nói chuyện. Sau mỗi lần
đó, anh chị em đều cảm thấy được
gợi mở, giống như được “khai sáng”
vậy, có thêm động lực và cảm hứng,
tìm được hướng đi cho mình.”

Chúng tôi hỏi chị rằng, làm lãnh đạo
nữ tại Nhà máy có khó không, khi phải
quản lý trực tiếp tới 867 con người, mà
trong đó lại có đến hơn 75% là nữ. Chị
cười: “Khó chứ, phụ nữ phức tạp hơn
nhiều, mình cũng là phụ nữ nên mình
hiểu lắm. Hơn 10 năm làm quản lý, có
2 từ mình đúc kết được, đó là “thấu
hiểu”. Phải hiểu anh chị em, thì khi
mình nói người ta mới nghe. Câu mà
anh Nguyễn Văn Phong - Tổng Giám
đốc hay nói, đó là phải “Chân tình,
công khai, cởi mở, nói đúng, nói nhẹ”.
Mình cứ coi anh chị em như người
nhà, phải là chỗ dựa cho họ, vui buồn
cùng họ, quan tâm hỏi han lúc họ đau
ốm hay gặp khó khăn, thì sau đó nói
đến nội quy, nguyên tắc, mọi thứ sẽ dễ
tiếp nhận hơn nhiều”.

Rời Huế về Hà Nội, chúng tôi mang
theo những cảm xúc tích cực mà
những con người hồn hậu ở vùng
đất này đem lại. Dệt May của chúng
tôi, qua năm 2019 rồi đến 2020 đã
liên tục phải oằn mình gánh chịu
nhiều sóng gió, từ thương chiến Mỹ
- Trung, rồi khủng hoảng Covid-19,
sau đó là bão chồng bão, lũ chồng
lũ giày xéo khúc ruột miền Trung.
Nhưng dường như qua chông gai,
tình người Dệt May càng thêm trân
quý. Mỗi cá nhân đều cố gắng làm
tốt phần việc của mình, và cộng
thêm sự đồng lòng, kề vai sát cánh
và tin tưởng lẫn nhau, chúng tôi đã
làm nên một Dệt May tự cường, vẫn
đứng vững để sẵn sàng tăng tốc
trong giai đoạn mới

.
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NHÀ MÁY THÔNG MINH

NHỮNG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ GẦN ĐÂY ĐÃ MỞ ĐƯỜNG CHO VIỆC THỰC HIỆN HOÁ MỘT TẦM

VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ ?
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NHÌN VỀ “NHÀ MÁY MAY THÔNG MINH” TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
LẦN THỨ TƯ. CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐANG CÓ NHỮNG TIỀM NĂNG ĐÁNG KỂ ĐỂ THAY ĐỔI TOÀN
BỘ QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ MÔ HÌNH KINH DOANH CHO LOẠI HÌNH NHÀ MÁY CẦN NHIỀU
LAO ĐỘNG NHƯ NHÀ MÁY DỆT MAY. VÌ THẾ, ĐỂ NẮM ĐƯỢC LỢI THẾ CẠNH TRANH, DOANH
NGHIỆP TRONG NGÀNH MAY MẶC CẦN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ CÔNG NGHỆ LIÊN
QUAN ĐỂ BẮT ĐẦU QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TỪ MÔ HÌNH NHÀ MÁY
THÔNG THƯỜNG SANG NHÀ MÁY THÔNG MINH.
Bài: Ts. NGUYỄN SỸ PHƯƠNG
Giám đốc Viện nghiên cứu Dệt may – CTCP

1. MÔ HÌNH SẢN XUẤT NHÀ MÁY MAY THÔNG
THƯỜNG
Hình 1 mô tả quy trình cơ bản của hệ thống sản xuất
trong nhà máy may. Mô hình này dựa trên cơ sở sản
xuất theo đơn đặt hàng (MTO: Make-To-Order) thay vì
sản xuất để tồn kho (MTS: Make To Stock). Vì thế trong
mô hình này không có hàng tồn kho để bán vào thời
điểm khác.
a. Nhận đơn hàng: Bước đầu tiên của quy trình sản
xuất là nhận đơn đặt hàng mới từ khách hàng. Khách
hàng cung cấp cho bộ phận tiếp thị thông tin về đơn
hàng như giá cả, số lượng đặt hàng, các size, mẫu vật
liệu và ngày giao hàng mong muốn. Nếu đơn hàng phù
hợp, đơn vị tiếp thị nhận đơn và gửi thông tin đơn hàng
cho các đơn vị có liên quan.
b. Đặt mua nguyên liệu: Sau khi xác định số lượng vải
và nguyên liệu cần sử dụng, bộ phận thu mua tiến hành
chọn nhà cung cấp vải và nguyên liệu phù hợp nhất và
bắt đầu quá trình mua hàng.
c. Lập kế hoạch: Bộ phận kế hoạch sản xuất xây dựng
kế hoạch sản xuất tổng thể và xác định ngày giao hàng
dựa trên thông tin phân tích hoạt động, năng lực của
nhà máy cũng như ngày nhận vải và nguyên liệu từ nhà
cung cấp.

Hình 1: Hệ thống vận hành nhà máy may

a. Truyền tải thông tin số (Digital Information Transfer)

.
.
.

Vẽ/phác thảo mô hình sản phẩm ở định dạng 3D;

Phân tích mô hình trong môi trường kĩ thuật số được hỗ
trợ bởi công nghệ thực tế ảo (virtual reality technologies);
Gửi bản vẽ/kèm dấu cắt của sản phẩm tới hệ thống
cắt vải, thông qua mạng không dây trong môi trường kỹ
thuật số sử dụng cơ sở hạ tầng công nghệ đám mây;

d. Tiến hành sản xuất: Sau khi nhận vải và nguyên liệu,
bên chuẩn bị thực hiện thiết kế đánh dấu cắt và chuyển
đến bộ phận cắt – bước đầu tiên của quy trình sản xuất.
Sau đó là các bước: may, là ủi, kiểm soát chất lượng và
đóng gói.
2. VẬN HÀNH NHÀ MÁY MAY THÔNG MINH
Quy trình sản xuất trong nhà máy may bao gồm các
công đoạn: cắt, may, đính khuy, là ủi, kiểm soát chất
lượng, đóng gói và giao hàng. Phương pháp sản xuất
trong nhà máy may thông minh diễn ra như sau:

Hình 2: Nhà máy may thông minh
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d. Sản xuất thông minh (Intelligent Manufacturing)

.

Thẻ RFID trên mỗi sản phẩm chứa thông tin sử dụng,
giặt là, đính khuy và đóng gói. Đây là phương pháp nhận
dạng tự động từng đối tượng bằng tần số radio;

.

Đầu đọc RFID được trang bị trong mỗi trạm sản xuất
và tích hợp với hệ thống. Đọc thẻ RFID trên sản phẩm, bộ
phận làm khuy có thể xác định chính xác loại khuy hay
vị trí đính, và tiến hành thực hiện thông qua hệ thống
không gian số - thực thể;

.

Không cần tương tác trợ giúp từ con người, máy tự đặt
chế độ giặt và là ủi dựa trên thông tin từ thẻ RFID về nhiệt
độ tối ưu cho nước giặt và ủi.
e. Kiểm soát chất lượng bằng robot (Robotic Quality
Control)

.

Như đã thống nhất với khách hàng, sản phẩm đầu ra
cần đáp ứng các tiêu chí chất lượng nhất định. Những
tiêu chí có thể nhắc tới như mức độ chính xác với kích cỡ
cơ thể, chất lượng vải và công nghệ sản xuất. Hiện nay,
kiểm soát chất lượng vẫn đang được thực hiện bởi con
người, nhưng đôi khi có những kết quả chưa chính xác.
Bảo vệ các thiết bị máy móc khỏi mối đe dọa an ninh Mô hình nhà máy may thông minh hình thành hệ thống
mạng, đồng thời thực hiện truyền thông tin số bằng cách kiểm soát chất lượng với sự trợ giúp của máy tính, với
thiết lập một hệ thống truyền dữ liệu đáng tin cậy trên cơ mục đích rút ngắn thời gian, tăng hiệu quả và liên tục thu
thập dữ liệu sản xuất;
sở hạ tầng mạng an toàn và linh hoạt.

.

b. Bảo trì dự phòng (Predictive Maintenance)

.

Phương pháp xử lý hình ảnh tiên tiến và phương pháp
học máy (Machine Learning) giúp báo cáo vấn đề về chất
Bảo trì dự phòng bao gồm các bước phân tích dữ lượng sản phẩm một cách dễ dàng hơn.
liệu và thống kê nhằm lật ra những mẫu ẩn và hiểu được
mối quan hệ giữa các thiết bị. Mục đích chính là dự báo f. Đóng gói nhờ hệ thống không gian số - thực thể
những hỏng hóc/sự cố có thể xảy ra với thiết bị và xác (Packaging with Cyber Physical Systems)
định chiến lược bảo trì phù hợp;
Dựa theo thông tin trên trẻ RFID, quá trình đóng gói
Hệ kết nối không gian số - thực thể, trang bị cùng với được thực hiện trong hệ thống không gian số - thực thể
cảm biến, bộ truyền động và xử lý, là hệ thống điện tử mà không cần tương tác với con người;
thông minh có kết nối Internet. Dựa trên các luồng dữ
Thẻ RFID gắn trên sản phẩm giúp khách hàng nắm
liệu lớn trong thời gian thực, hệ thống này lọc ra những
quyết định tối ưu để kiểm soát sự cố thiết bị, nhằm duy được thông tin sản xuất, nhờ đó làm tăng tính minh bạch
trì chức năng và năng lực sản xuất. Hệ thống cũng có thể của quá trình sản xuất.
tự tối ưu hoá, thông qua dự báo những hỏng hóc hay vấn
3. QUẢN LÝ NHÀ MÁY MAY THÔNG MINH
đề về chất lượng có thể xảy ra.

.
.

.

kết nối với nhau hay kết nối với hệ
thống tổng;

.

Các ứng dụng Dữ liệu lớn (Big Data
Application) cung cấp chức năng: lưu
trữ, tìm kiếm, làm sạch dữ liệu, trực
quan hóa dữ liệu, phân tích và diễn
dịch một khối lượng dữ liệu lớn đa
dạng và nhanh chóng, được nhận từ
công nghệ IoT;

.

Hệ thống đám mây cung cấp chức
năng lưu trữ và truy cập những dữ
liệu này;

.

Việc tích hợp cơ sở hạ tầng đám
mây bao gồm cả tích hợp dọc và
ngang môi trường vật lý bằng cách
tạo một bản sao của môi trường vật lý
trong môi trường ảo;

.

Vì thế, đảm bảo dữ liệu và thông
tin có thể được truy cập và quản lý
bởi các hệ thống hành chính như hệ
thống sản xuất và hoạch định nguồn
lực doanh nghiệp (ERP – enterprise
resource planning).
b. Hệ thống cảm biến không dây
(Wireless Sensor Networks)
Mạng cảm biến không dây, bao
gồm công nghệ IoT như thẻ RFID,
đầu đọc RFID, cảm biến AutoID, Wifi,
GSM hay công nghệ kết nối trường
gần sử dụng năng lượng thấp (lowpower near-field communication

technologies) truyền kết nối không
dây cũng như thu thập, đồng bộ
hóa và phân tích dữ liệu tự động ở
mọi giai đoạn.
c. Thiết kế sản phẩm 3D (3D
Product Design)
Nhờ có chức năng thử nghiệm may
mặc bằng 3D với công nghệ thực
tế ảo (virtual reality technologies),
ngay từ đầu, khách hàng có thể
nhận sản phẩm nguyên mẫu sơ bộ
(preliminary prototype product)
trong môi trường ảo và in lấp đầy
bằng máy in 3D. Vì thế có thể giảm
tỉ lệ lỗi do con người trong giai đoạn
chuẩn bị sản xuất và rút ngắn thời
gian phê duyệt của khách hàng.
d. Theo dõi đơn hàng thời gian
thực (Customer’s Real-Time Order
Tracking)
Khách hàng có thể theo dõi vị trí và
trạng thái của đơn hàng ở mọi lúc
bằng thẻ RFID. Nhờ đó, tính minh
bạch và sự hài lòng của khách hàng
được cải thiện.
e. Kế hoạch sản xuất thời gian
thực (Real-Time Production
Planning)

.

Mọi thiết bị tự động trong hệ
thống sản xuất đều được trang bị
cảm biến;

.

Dữ liệu về quá trình sản xuất thu
thập từ thẻ RFID được xử lý theo
phương pháp xử lý dữ liệu lớn trong
thời gian thực (real time big data
processing approaches);

.
.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ
sản xuất được theo dõi và kiểm soát;
Dữ liệu thu thập được xử lý bằng
phương pháp xử lý hàng loạt (batch
provessing approaches) nhằm phát
triển các giải pháp kinh doanh thông
minh cải thiện chất lượng sản phẩm
và sự hài lòng của khách hàng.
f. Theo dõi sản phẩm thời gian
thực (Real-Time Product Tracking)

.

Nhờ thẻ RFID trên mỗi sản phẩm,
có thể cập nhật thông tin về tình
hình/giai đoạn sản xuất hiện tại của
sản phẩm ở thời gian thực;

.

Cũng như thế, với dây chuyền sản
xuất được số hoá, thông tin về từng
bước sản xuất được thu thập ở thời
gian thực;

.

Do đó, có thể thông báo kịp thời
bộ phận kế hoạch khi cần thiết, để tối
ưu hóa kế hoạch sản xuất. Mục đích
chính của việc tích hợp công nghệ
RFID và dữ liệu lớn vào hệ thống giám
sát và ra quyết định sản xuất là để cải
thiện tính linh hoạt, năng lực và sự
nhanh nhậy của hệ thống sản xuất.

.

c. Hợp tác người – robot trong khâu cắt vải
(Human-Robot Technology Collaboration in Cutting
Department)

Các hoạt động quản lý bao gồm: nhận đơn đặt hàng,
thiết kế mẫu, thống nhất và phê duyệt từ khách hàng,
tiến hành thu mua vải và nguyên liệu cần thiết, lên kế
hoạch sản xuất, quản lý nguồn lực doanh nghiệp, quản
Vải được chuyển từ nhà kho tới phòng cắt bởi hệ kết lý hiệu suất lao động và quản lý sản xuất. Cụ thể như sau:
nối không gian số - thực thể;
a. Tích hợp kỹ thuật số đầu cuối (End-to-end Digital
Integration)
Cùng với robot, hệ kết nối trải vải lên bàn cắt;

.
.
.

.

Internet vạn vật (IoT - Internet of Things) cung cấp hệ
Quá trình cắt vải được thực hiện bởi hệ thống laser với
thống mạng lưới tương quan trong đó các thiết bị vật lý
mức độ tối thiểu tương tác với con người.
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g. Quản lý hiệu suất lao động thời gian thực (Real-Time
Employee Performance Management)

phép phát hiện và giải quyết vấn đề trên dây chuyền sản
xuất trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Dữ liệu thời gian thực (Real-time data) tạo cân bằng
dây chuyền sản xuất, bằng việc sắp xếp thứ tự hoạt động
của công nhân trong từng bước của quy trình may. Dữ
liệu từ thẻ RFID cho biết thời gian hoạt động của mỗi
công nhân, trong thời gian thực;

Nâng cao tính minh bạch: Tính minh bạch của sản
xuất được nâng cao dễ dàng khi khách hàng có thể truy
cập vào hệ thống sản xuất, xem báo cáo về quy trình sản
xuất, và theo dõi tình trạng cung ứng tại thời gian thực.

.

.

.

.

Nâng cao chất lượng: Quy trình sản xuất tự động
với hệ kết nối không gian số - thực thể và công nghệ
robot giảm thiểu lỗi do con người, giúp nâng cao chất
lượng sản phẩm. Việc tích hợp các phương pháp xử lý
hình ảnh và phương pháp máy học, cùng với quy trình
kiểm soát chất lượng tự động, giúp làm tăng độ chính
xác của kiểm soát chất lượng. Thêm vào đó, phương
pháp đào tạo may bằng công nghệ tương tác thực tế
ảo giảm lỗi do con người và nâng cao chất lượng sản
phẩm nói chung.

Nhằm thúc đẩy năng suất lao động, báo cáo hiệu suất
lao động trong suốt quá trình làm việc của công nhân
được tổng hợp lại thông qua các phương pháp xử lý dữ
liệu lớn.
h. Quản lý hiệu suất cung ứng thời gian thực (RealTime Supplier Performance Management)

.

Trong lĩnh vực may, có được nguyên liệu sản xuất thích
hợp với số lượng tối ưu và kịp thời là vô cùng quan trọng
để đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách nhanh nhất.
Để sản xuất một sản phẩm may yêu cầu nhiều nguyên
liệu như vải, chỉ, khuy và khoá kéo,… Vì vậy, những quyết
định trong quản lý cung ứng và nguyên liệu tại nhà máy
là rất cần thiết. Việc tích hợp công nghệ Internet vạn vật
và dữ liệu lớn giúp đạt mục đích này, cho phép phân tích
dữ liệu về đơn đặt hàng với nhà cung cấp, ngày giao hàng
và kết quả kiểm soát chất lượng;

.

Dữ liệu thu thập từ thiết bị Internet vạn vật được xử
lý tại thời gian thực bằng phương pháp xử lý dữ liệu,
cho phép quản lý sự thay đổi nhanh chóng trong nhu
cầu nguyên liệu bằng cách theo dõi kịp thời nhu cầu của
khách hàng và cân đối với lượng nguyên liệu thô hiện có
trong kho.
i. Cân bằng dây chuyền sản xuất (Production Line
Balancing)
Trong nhà máy may, cần phải cân bằng dây chuyền sản
xuất để gia tăng tổng hiệu suất. Vì vậy, cần theo dõi
toàn bộ quy trình sản xuất để phát hiện các tắc nghẽn
(bottlenecks) trong dây chuyền may và cùng với dữ liệu
số hóa (digitized data), phát triển giải pháp tối ưu để tăng
tính linh hoạt trong nhà máy.
j. Hợp tác người - robot trong quản lý nhà kho (HumanRobot Technology Collaboration in Warehouse
Management)
Thẻ RFID trên mỗi nguyên liệu (như vải và phụ kiện) lưu
trữ thông tin về đơn hàng, số lượng và vị trí của nguyên
liệu trong nhà kho. Nhờ thế, khi có lệnh yêu cầu, vải và
vật liệu được tự động lấy thông qua robot và/hoặc hệ kết
nối không gian số - thực thể mà không cần sự can thiệp
của con người. Vì vậy, mô hình nhà máy may thông minh
giúp giảm chi phí sản xuất và hàng tồn kho cũng như hạn
chế lỗi của con người tới mức tổi thiểu, đồng thời tăng
tốc độ sản xuất.
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Nâng cao hiệu suất: Việc tích hợp hệ kết nối không
gian số - thực thể với công nghệ người - robot, quản lý
dây chuyền sản xuất thời gian thực, quản lý hiệu suất
thời gian thực và bảo trì dự phòng giúp nâng cao hiệu
suất chung và tính năng linh hoạt.

.
k. Quản lý nhà kho thời gian thực (Real-Time
Warehouse Management)
Việc sử dụng hệ thống cảm biến không dây trong nhà
kho giúp thu thập dữ liệu thời gian thực về nguyên liệu
sản xuất. Nhờ những phương pháp xử lý tại thời gian thực
này, mà có thể quan sát và quản lý nguyên liệu ở mọi giai
đoạn của dây chuyền sản xuất. Vì thế, từ sớm tránh được
những vấn đề liên quan đến quản lý nguyên liệu.
l. Đào tạo may với công nghệ tương tác thực tế
(Sewing Training with Augmented Reality)
Nhờ công nghệ tương tác thực tế ảo, công nhân nhà
máy có thể học hỏi kinh nghiệm sử dụng máy may
thông qua phương pháp đào tạo trong môi trường kĩ
thuật số. Điều này giúp tăng năng suất và hiệu quả lao
động, cũng như hạn chế những lỗi do con người đối với
những hoạt động sản xuất cần lực lượng lao động của
con người.

sâu với mô hình màu RGB (red-green-blue-depth camera
censors) để thực hiện tách cảnh nền (trừ nền - background
subtraction), tìm ra điểm chấm (blob detection) và ước tính
tư thế (pose estimation) tại thời gian thực.
4. LỢI ÍCH VÀ NHỮNG THÁCH THỨC CỦA NHÀ MÁY
MAY THÔNG MINH

Giảm chi phí sản xuất: Việc tự động hoá trong quy
trình sản xuất mở đường cho việc giảm thiểu sự can
thiệp của con người vào sản xuất cũng như giảm chi phí
lao động nói chung. Hơn thế, các hoạt động quản lý và
chi phí vận hành cũng ít hơn nhờ việc tích hợp kĩ thuật
số đầu - cuối và báo cáo tự động hiệu suất lao động.

.

Những lợi ích cơ bản của mô hình nhà máy may
thông minh:

Rút ngắn thời gian giao hàng: Việc sử dụng công nghệ
thiết kế sản phẩm 3D, quản lý cung ứng thời gian thực,
quản lý sản xuất thời gian thực, tự động hoá, hệ kết nối
không gian số - thực thể và công nghệ người - robot giúp
rút ngắn thời gian sản xuất và đẩy nhanh việc giao hàng.

Nâng cao tính linh hoạt/nhanh nhạy: Dữ liệu thu
thập từ nhà máy, qua xử lý sẽ giúp theo dõi và phân tích
quá trình sản xuất đang diễn ra tại thời gian thực, cho

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng: Nâng cao chất
lượng sản phẩm, tính minh bạch và rút ngắn thời gian sản
xuất và giao hàng sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

.

.

m. Đào tạo robot với công nghệ Kinect (Training
Robotos with Kinect technology)
May là một quá trình rất phức tạp, tỉ mỉ và rất khó để loại
bỏ hoàn toàn sự tương tác giữa người và máy. Vì thế, có
thể vận dụng công nghệ Kinect để hướng dẫn hệ kết
nối không gian số - thực thể về phương thức con người
thực hành quá trình may với từng loại sản phẩm. Kinect là
công nghệ được phát triển với mục đích theo dõi chuyển
động của người dùng. Nó có cảm biến camera chuyên
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này, sự kết nối giữa những thiết bị
thông minh cần được trang bị loại
hình giao thức bảo mật giữa máy
với máy nhằm bảo vệ dữ liệu.

.

Những thách thức mang tính kĩ
thuật: Mô hình nhà máy may thông
minh sử dụng những công nghệ
tương đối mới, vì vậy, sự thiếu hụt
hay hạn chế bởi những lao động có
chuyên môn và kinh nghiệm trong
lĩnh vực công nghệ này là một vấn
đề lớn. Cần có những chính sách
quốc gia để hỗ trợ nâng cao trình
độ chuyên môn và kinh nghiệm của
người lao động.

.

Còn thiếu những tiêu chuẩn,
quy chuẩn mang tính toàn cầu:
Việc chưa có những tiêu chuẩn,
quy chuẩn mang tính toàn cầu cho
công nghiệp 4.0. đang là một khó
khăn lớn. Một mô hình công nghiệp
4.0 trưởng thành được tiêu chuẩn
hoá là vô cùng cần thiết để thiết lập
một lộ trình chuẩn, hướng dẫn các
doanh nghiệp và người tham gia.

.
Bên cạnh đó, mô hình nhà máy may
thông minh cũng có những thách
thức lớn:

.

Chi phí đầu tư ban đầu cao: Hệ
kết nối không gian số - thực thể,
robot, thực tế ảo, thiết kế sản phẩm
3D, mạng lưới cảm biến không dây,
cơ sở hạ tầng dữ liệu lớn và những
tích hợp giữa chúng là rất tốn kém.
Trong khi đó, các công ty may mặc
thường là những doanh nghiệp
nhỏ và vừa. Vì vậy, các công ty cần
xác định rõ chi phí và lợi ích của các
phương pháp cải tiến được đề xuất

trong mô hình nhà máy may thông
minh, để lên kế hoạch lộ trình chi
tiết cho việc bắt đầu quy trình
chuyển đổi sang thế hệ nhà máy
may thế hệ CMCN4.

.

Quyền riêng tư và bảo mật: Đã có
nhiều nghiên cứu về quyền riêng tư
và bảo mật đối với dữ liệu số, và đây
là vấn đề cần được chú trọng quan
tâm tới trong những quyết định của
doanh nghiệp. Đảm bảo tính bảo
mật của những dữ liệu thu thập từ
môi trường nhà máy thông minh là
vô cùng cần thiết. Để đạt được điều

Tổng hợp từ các tài liệu:
- Ömer Faruk Görçün. The Rise of Smart Factories in the Fourth Industrial Revolution and Its Impacts on the Textile
Industry. International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing, Vol. 6, No. 2, April 2018.
- Ebru Gökalp1, Mert Onuralp Gökalp, P. Erhan Eren, Industry 4.0 revolution in clothing and apparel factories,
December 2018.
- Dennis Kusters, Nicolina Prab, Yves-Simon Gloy, Textile Learning Factory 4.0 – Preparing Germany’s Textile Industry
for the digital future, 7th Conference on learning factory, CLF 2017.
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Những thách thức mang tính xã
hội: Trong thời đại công nghiệp 4.0,
nhu cầu về lực lượng lao động tay
nghề thấp sẽ giảm, chuyển sang tập
trung vào những công việc phức tạp
hơn yêu cầu kĩ năng và chuyên môn
cao về công nghệ. Điều này dẫn tới
một vấn đề xã hội nghiêm trọng là
thất nghiệp. Dự báo 5 triệu người ở
15 nền kinh tế phát triển sẽ mất việc
trong 5 năm tới. Vì vậy, cần xây dựng
một lộ trình đào tạo về công nghệ
cho nguồn nhân lực.
Cuộc cách mạng công nghiệp lần
thứ tư đang cố gắng hoàn thiện
tất cả các quy trình, như cung cấp,
sản xuất, tiêu thụ và hậu cần. Cách
tốt nhất để đạt được mục tiêu này
là tăng mức độ công nghệ của các
nhà máy. Bằng cách này, các lỗi do
yếu tố con người gây ra có thể sẽ
được kiểm soát và giảm đáng kể. Mô
hình nhà máy may thông minh đưa
ra một cách tiếp cận sáng tạo trong
CMCN 4. Các doanh nghiệp biết tiếp
nhận và áp dụng chuyển đổi thành
công từ cuộc cách mạng mới này
mới đứng vững, tồn tại trong thị
trường cạnh tranh toàn cầu

.

DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM 77

Mừng Xuân Tân Sửu 2021

Mừng Xuân Tân Sửu 2021
xây dựng tổ chức đoàn ngày càng
vững mạnh. Tập thể cán bộ Đoàn và
đoàn viên, thanh niên Vinatex không
có biểu hiện suy thoái về tư tưởng,
đạo đức, có lối sống lành mạnh.

ĐOÀN THANH NIÊN VINATEX
XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
CỦA DOANH NGHIỆP
Năm 2020 được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh lựa chọn là năm “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào
tiến bước dưới lá cờ Đảng”, đây là năm có ý nghĩa
lịch sử lớn đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Để chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp
tiến tới Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII,
thanh niên cả nước đã hăng hái thi đua học tập,
nghiên cứu, sáng tạo, lao động, sản xuất.
Bài: XUÂN QUÝ

78 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

Đ

oàn Thanh niên Tập
đoàn Dệt May Việt
Nam (Vinatex) hiện có
7.449 đoàn viên đang
sinh hoạt tại 13 cơ sở,
được chia làm 3 khối hoạt động bao
gồm Khối văn phòng, Khối sản xuất
và Khối trường. Năm 2020, nền kinh
tế Việt Nam nói chung và ngành Dệt
May nói riêng đứng trước nhiều khó
khăn do đại dịch Covid 19 mang lại.
Trong bối cảnh đó, ngành Dệt May
Việt Nam đã nỗ lực vượt qua thách
thức để có được kết quả khả quan
với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 35
tỷ USD. Có được những thành công
đó chính là nhờ sự nỗ lực, phấn đấu
của toàn thể người lao động trong
ngành Dệt May Việt Nam và những
đóng góp của đội ngũ Đoàn viên,
thanh niên. Đoàn Thanh niên Vinatex
đã không ngừng nỗ lực phấn đấu và
thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của
mình, góp phần vào việc nâng cao
tính hiệu quả trong hoạt động sản
xuất kinh doanh của Tập đoàn, khẳng
định vai trò tiên phong, xung kích
trong các phong trào đồng hành,
chăm lo cho đoàn viên, thanh niên,

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên
Vinatex đã thực hiện tốt công tác
triển khai, chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực
thuộc thực hiện các nội dung chương
trình do Đoàn khối và Đoàn Tập đoàn
phát động. Công tác chỉ đạo đã chủ
động, kịp thời, phù hợp, bám sát thực
tiễn và đặc thù của các đơn vị, doanh
nghiệp, tổ chức nhiều hoạt động
thiết thực, có ý nghĩa và hiệu ứng lan
tỏa trong thanh niên vì sự phát triển
của doanh nghiệp. Các phong trào
hoạt động của Đoàn luôn bám sát
nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
nên được Đảng ủy, Ban lãnh đạo các
doanh nghiệp ủng hộ.
Năm 2020, Đoàn Thanh niên Vinatex
tiếp tục tuyên truyền đến toàn thể
đoàn viên về Cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0, các thông tin, kiến thức
mới về ứng dụng khoa học công
nghệ trong ngành dệt may. Xây
dựng mô hình “Công sở văn minh”
và “Văn hóa doanh nghiệp” tạo nền
tảng vững chắc cho mô hình “Văn
hóa Vinatex” mà trong đó thanh niên
là lực lượng nòng cốt và tiên phong.
Với lực lượng lao động trong độ tuổi
đoàn viên, thanh niên chiếm khoảng
70% số lượng lao động trong Vinatex,
đây là lực lượng lao động chính
đóng góp vào sự phát triển ổn định
và bền vững của mỗi doanh nghiệp.
Vì vậy, để phát huy hết khả năng
sáng tạo của tuổi trẻ Đoàn Tập đoàn
đã phát động phong trào “Sáng tạo
trẻ” với phương châm “Sáng tạo gắn
với đơn vị sản xuất”. Phong trào đã
thu hút đông đảo đoàn viên, thanh
niên tại các đơn vị, như: Tổng Công
ty CP Phong Phú, Tổng Công ty CP
May Việt tiến, Tổng Công ty CP May
Nhà Bè, Hanosimex, 8-3,… tham
gia. Trong năm đã có 152 đề tài, giải
pháp, sáng kiến, sáng tạo thuộc các
lĩnh vực sợi, dệt nhuộm, may và đào
tạo được áp dụng vào thực tế tại
đơn vị.

Trong hoạt động sản xuất - kinh
doanh, đoàn viên, thanh niên Vinatex
đã đăng ký đảm nhận và triển khai
thực hiện các chương trình, dự án,
công trình, phần việc sáng tạo của
thanh niên. Nhiều sáng kiến tại đơn
vị đã góp phần nâng cao năng suất
lao động, chất lượng và hiệu quả
công việc, giảm chi phí, tăng lợi
nhuận góp phần nâng cao thu nhập
và chất lượng đời sống cho cán bộ,
công nhân viên và người lao động
ngành Dệt May... Tại nhiều đơn vị,
chính nhờ sự sáng tạo của người lao
động mà doanh thu, thương hiệu
của đơn vị đã được nâng lên.
Thực hiện Cuộc vận động “Người
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam”, Đoàn Thanh niên Vinatex đã
giao chỉ tiêu cho các cơ sở Đoàn đặc
thù trong việc gắn thực hiện Cuộc
vận động với đơn vị mình, xây dựng
thương hiệu khuyến khích người
Việt dùng hàng Việt.
Khi lũ lụt xảy ra tại các tỉnh miền
Trung đã gây ra nhiều thiệt hại về
con người, vật chất, tinh thần cho
người dân nơi đây, Đoàn Thanh niên
đã phối hợp với Công đoàn ngành
Dệt May Việt Nam tổ chức phát
động chương trình ủng hộ đồng
bào lũ lụt trong toàn cán bộ đoàn
viên, mỗi cán bộ, đoàn viên ủng hộ ít
nhất 01 ngày lương và các sản phẩm
may mặc, lương thực,… tùy vào tình
hình điều kiện của mỗi người với
tổng số tiền 180 triệu và 2.500 quần
áo các loại.

Đặc biệt, khi đại dịch Covid – 19 bùng
phát ở Việt Nam, Đoàn Thanh niên
Vinatex đã triển khai các hoạt động
phòng chống dịch và may khẩu trang
tặng các địa phương có dịch, tặng
các bệnh viện và một số hộ dân tại xã
Lệ Chi, Gia Lâm. Tổ chức 09 tổ thanh
niên tình nguyện, trong đó có 6 đội
tham gia trực tiếp hỗ trợ các địa bàn
trong 02 đợt dịch Covid-19.
Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Vinatex
còn tổ chức tặng thưởng cho 261 em
học sinh là con cán bộ, CNV có hoàn
cảnh đặt biệt khó khăn trong toàn Tập
đoàn đạt thành tích cao trong năm
học 2019 - 2020 với tổng kinh phí 52
triệu đồng. Sơn sửa 21 phòng học và
tặng 260 cuốn vở, 15 xe đạp mới cho
các em học sinh giỏi tại Trường Tiểu
học Thanh Phú B, huyện Bình Long,
tỉnh Bình Phước. Hỗ trợ xây mới 02 căn
nhà tình thương tại ấp Sóc Bế, xã Thanh
Phú, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước
với tổng kinh phí 125 triệu đồng. Tổ
chức thăm hỏi và tặng quà cho 37 gia
đình chính sách, 17 mẹ Việt Nam Anh
hùng với tổng trị giá 45 triệu đồng.
Với vai trò dẫn dắt định hướng về tư
tưởng cho thanh niên trong toàn Tập
đoàn, trong thời gian tới Đoàn Thanh
niên Vinatex sẽ tiếp tục đổi mới phương
thức hoạt động của Đoàn để nắm bắt
được nhu cầu, nguyện vọng của các
đoàn viên và triển khai các phong trào
tình nguyện, an sinh, xã hội vừa hướng
đến cộng đồng nhưng cũng hướng
đến chính những đoàn viên, thanh
niên của các đơn vị trực thuộc

.
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Tri kỷ trà
Bài: Ông LÊ QUỐC ÂN
nguyên Chủ tịch HĐQT Vinatex

Uống một ngụm trà nóng
Dường như thấy bếp lửa hồng
Và những người thân yêu
Quây quần đoàn tụ…

Uống trà chẳng những có lợi cho sức khoẻ mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống qua
giá trị văn hoá của nó. Những tín đồ “trà” tại các nước phương Đông uống trà không phải chỉ để
giải khát mà còn là để tận hưởng chất lượng cuộc sống.

Uống một ngụm trà ngọt
Dường như thấy cả núi cao chót vót
Và rừng trà xanh ngát
Trải đến ngút ngàn...

Ở đây, trà đạo như là một triết lý sống, nhằm duy trì sự tĩnh tại của tâm hồn con người, chống lại
cuộc sống ồn ào do công nghệ phương Tây mang đến. Khi tĩnh tâm mà thưởng trà, ta có thời gian
tận hưởng cả hương và vị của nó, trong lúc cảm nhận được “thì hiện tại” của cuộc sống. Tâm hồn
ta trở nên lai láng và từ đó thấy cuộc sống thú vị biết bao!

Uống một ngụm trà thơm
Bỗng thấy lá trà non mơn mởn
Và thoang thoảng hương len
Không gian tĩnh lặng...
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Bộ chén Mai Lan Cúc Trúc uống trà Long tĩnh

Ấm Tử sa

Chén Thiên mục
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Uống trà, là một nghệ thuật sống, nên cũng cần có
tri kỷ để chia sẻ. Có chuyện kể rằng: “Một ngày nọ,
có một lão già quần áo bẩn thỉu gõ cửa nhà Bạch phú
ông để xin uống trà. Bạch phú ông nổi tiếng là một tay
có thú chơi trà và rất hào sảng với những người cùng
sở thích. Bạch phú ông mời ông lão vào nhà và sai gia
nhân mang nước trà ra mời. Người đó uống một ngụm
trà xong thì nói: Trà tốt! Trà tốt! Tiếc là nước nấu bằng
củi ẩm nên đã làm hỏng nước. Gia nhân nghe nói vậy
liền xem lại củi đun thì thấy đúng là củi ẩm, bèn đun
lại nước bằng củi khô rồi rót trà mời lại. Sau khi uống,
người đó lại nói: Trà tốt! Củi tốt! Chỉ tiếc là không nấu
bằng nước mưa. Gia nhân xem lại thấy đúng là nước
nấu là nước giếng nên chạy lên nhà báo lại cho Bạch
phú ông. Phú ông rất ngạc nhiên, tại sao lại có lão già
nghèo khổ mà sành uống trà quá vậy? Bèn mời lão lên
phòng khách và đích thân mình chế một ấm trà pha từ
nước sương hứng trên lá sen để mời người sành điệu.
Lần này người đó lại nói: Cảm tạ gia chủ đã mời trà
ngon, tuy nhiên cái bình hãm trà chưa được tốt lắm.
Phú ông ngạc nhiên: Bình này là loại nhất đẳng mà
tôi mua tận Triết Giang và đã uống bao lâu nay, sao
ông lại chê? Người đó từ từ cởi tay nải xuống và lấy
ra một cái bình đen tuyền được gói gắm nhiều lớp,
rồi nói: Ta hãy uống thử trà bằng cái bình này. Thật
lạ lùng, cũng trà đó, củi đó, nước đó nhưng hương vị
trà uống ngon hơn hẳn. Bạch phú ông thích quá bèn
năn nỉ mua cho bằng được cái bình ấy. Người đó nhất
định không bán và đứng lên từ giã chủ nhà. Phú ông
không đành lòng nên đề nghị đổi cả gia sản để lấy cho
được cái bình. Người đó cười: Tôi cũng đã đổi cả sản
nghiệp để có nó. Nói xong thì bước ra cổng. Phú ông
tần ngần nhìn theo một cách tiếc rẻ, rồi bất ngờ nghĩ
ra kế để chiếm hữu chiếc bình bèn chạy theo rồi nói:
Này ông lão, tại sao ông cứ lang thang cho khổ cực?
Ông hãy ở đây với tôi như một thượng khách: Tôi ăn gì
ông ăn nấy, tôi ngủ ở đâu thì ông cũng ngủ ở đó. Chỉ
cần hàng ngày, ông mang chiếc bình ấy ra để chế trà
rồi chúng ta cùng uống. Ngẫm nghĩ một chút rồi ông
lão đồng ý. Từ đó, hàng ngày hai người cùng thưởng
trà, cùng hàn huyên và dần dà một tình bạn tri kỷ đã
đến. Phú ông quên cả chuyện mình dự tính sẽ ám hại
ông lão để độc chiếm cái bình. Một thời gian dài sau,
ông lão ốm nặng. Lúc sắp chết, ông lão tận tay tặng
phú ông chiếc bình. Sau khi đã làm đám tang ông lão
một cách linh đình, phú ông bèn về nhà lấy chiếc bình
ra pha trà uống một mình, nhưng không còn thấy trà

Chén uống trà Lão tùng Thủy Tiên

ngon nữa. Những hôm tiếp theo cũng vậy. Phú ông bèn đem chiếc bình ra đập bỏ. Từ đó bỏ cả uống trà cho
đến ngày cuối đời…”
Ôi! Có khác gì chuyện Bá Nha với Tử Kỳ?
Nghề chơi nào cũng lắm công phu. Muốn thưởng thức được trà (cũng như âm nhạc) người ta đều phải học cả
kiến thức và thực hành. Là một tín đồ mới của “trà đạo”, tôi đang tập tễnh bước vào thế giới bí ẩn này. Nghe
tiếng cặp vợ chồng Lâm Phấn - Ngọc Anh, đồng hương Quảng Ngãi, rất tâm đầu ý hợp với trà từ nhiều năm
nay. Một hôm, tôi và họa sĩ Triệu Sơn đã tìm đến nhà họ. Quả không uổng công! Nghe mình đi tìm “trà”, các
bạn đã tận tình và hào hứng giới thiệu cái nghệ thuật sâu thẳm này từ sản phẩm trà đến dụng cụ và phong
cách thưởng thức trà. Chuyện gì cũng hay và hấp dẫn. Từ câu chuyện có hàng trăm loại trà, tuỳ vào giống
cây và cách thức ô-xít-hoá ở quy trình chế biến, đến dụng cụ ấm chén phù hợp, cũng như cách thức pha và
thưởng thức theo từng loại trà. Càng nghe càng thích! Vừa biết nhau mà tưởng như tri kỷ.
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Thi sĩ Nguyễn Thượng Hiền có bài Thuật Kỳ hoà 2, trong đó có câu
“Hàn mai địch tuyết sương”.
Thi sĩ Cao Bá Quát có bài Lan vi quân tử, trong đó có câu “ U lan
phẩm tối lương”.
Thi sĩ Nguyễn Văn Siêu có bài Đối cúc hữu sở tư, trong đó có câu “Văn
Chương lưu tạo hoá”.
Và thi sĩ Nguyễn Trãi trong bài Tiên du tự có câu “Sơn không trúc ảnh
trường”.
Bốn câu ấy được ghép lại thành một bài thơ liên hoàn theo ý Mai, Lan,
Cúc, Trúc trên 4 chén trà:

Các bạn lại rất hào sảng, trong ba ngày đã cho mình
thưởng thức 5 loại trà quí mà các bạn ấy đang có:
1/ Long Tỉnh - loại trà được vua Càn Long yêu thích
và đặt tên. Trà này thuộc nhóm “trà xanh”, nước
chế phải đúng 70 độ, màu nước xanh vàng, thoang
thoảng mùi lá, vị chát có hậu ngọt và được uống
bằng chén sứ trắng có miệng rộng.
2/ Trà Móc câu Thái Nguyên, một loại Long Tỉnh
của Việt Nam, được các bạn bao trồng theo phương
thức hữu cơ, chỉ hái một lá đầu nên số thu hoạch
rất thấp. Trà này dùng nước nóng không quá 80 độ,
và được hãm nhanh để tránh lá trà bị bã, có mùi
chín. Quả nhiên nước có vị xanh nhạt và đặc trưng
thoang thoảng mùi hương của lá non, vị ngọt. (Khác
hẳn với cách thưởng thức của đa số dân uống trà
móc câu hiện nay: dùng nước sôi 100 độ, hãm lâu
và đậm đặc nên chỉ nghe vị chát và bã mà không
nghe mùi hương).
3/ Lão Tùng Thuỷ Tiên - thuộc nhóm Ô long ô-xíthoá cao. Trà này phải dùng ấm tử sa (đá tím) mà
hãm ở nhiệt không quá 90 độ. Nước trà màu cam
đỏ, thoang thoảng mùi đất ấm và có vị chát nhẹ hậu
ngọt, được uống bằng chén sứ cao miệng hẹp.
4/ Phổ Nhĩ - loại trà có nhiều dược tính nổi tiếng
của Vân Nam. Loại này thuộc nhóm Trà đen và được
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ô-xít-hoá toàn phần trong quá trình chế biến. Loại
trà này càng để lâu càng ngon. Có loại được bán đến
trên 600 triệu đồng/lạng. Được pha chế với nước
nóng trên 95 độ và được uống bằng chén Thiên mục
(đất nung có chứa nhiều ô-xit sắt). Nước trà màu đỏ
sậm, mùi hương gỗ nhẹ, vị chát và hậu ngọt.
5/ Hồng trà Kim Tuấn Mi - Đây là loại nhất phẩm
của làng Đồng Mạch, Vũ Di mà các bạn phải nhờ
người bạn Ngô Lệ Anh người trong làng đặt mua.
Mỗi lần chỉ được có 50g mà giá cũng thuộc loại cắt
cổ. Tép trà có màu ánh lên như vàng và phải chế với
nước 90 độ. Dùng bình hãm trà chu sa đã được gia
chủ đặt làm riêng có khắc 6 chữ “Tâm Nghi Hiện
Ngôn Nghi Mạ” (Tấm lòng lương thiện, lời nói từ
tốn) của một nghệ nhân dân gian cho ra nước trà
có màu vàng như mật ong. Nhâm nhi Kim Tuấn Mi,
để từ từ ngấm vào hồn mùi hương đất trộn lẫn với
mùi ong mật.
Thú vị hơn nữa, các bạn lại cho xem hàng trăm bộ
đồ uống trà mà các bạn sưu tập được, có bộ đã
được sản xuất bên Tàu khoảng ngàn năm và có giá
trị bằng cả căn nhà. Tuy nhiên mình thích nhất là
4 chén sứ trắng, miệng rộng để uống trà Long Tỉnh
mà các bạn phải sang tận Vân Nam để đặt hàng
riêng cho mình. Độc đáo ở chỗ là mỗi chén được ghi
một câu thơ, được các bạn chọn ra trong 4 bài thơ
của 4 thi sĩ nổi tiếng ở nước ta:

Hàn mai địch tuyết sương
U lan phẩm tối lương
Văn chương lưu tạo hoá
Sơn không trúc ảnh trường
Tạm dịch:
Mai lạnh ủ tuyết giá
Lan quí ẩn đạo gia
Văn chương tôn thiên đạo
Trúc soi bóng núi cao
Còn cái ấm tử sa màu xanh cổ đồng mà các bạn dùng để hãm trà Lão
Tùng Thủy Tiên thì có tên Ma Tinh Hồ do một nghệ nhân nổi tiếng
Long Khê Nữ Chu Đan, người Nhĩ Hưng, thiết kế kèm theo 4 câu thơ:
Thiên hà lai giải tử sa mê
Tiên nữ lăng ba nguyệt hạ đề
Cổ tỉnh thiên niên đồng thoại mộng
Sàn sàn lưu thuỷ nhập Long Khê
(Long Khê là tên nhà thiết kế)
Tạm dịch:
Sao trời giảng giải niềm mê đắm
Tiên nữ hạ trần giữa thềm trăng
Giếng cổ ngàn năm vang cõi mộng
Nước vẫn reo vang tận suối rồng…
Ôi! Nghề chơi thật lắm công phu !
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Xuân Hồng
Thuận nghịch độc
(Đọc thuận)
Xuân ửng nắng soi rực ánh hồng
Bắc Nam hoa nở rộ thành công
Cần và kiệm - dựng xây! Tâm nhất
Nhũng với tham - trừ diệt! Chí đồng
Bần phú sẻ chia tình Lạc, Việt
Á, Âu bừng dậy sóng Tiên, Rồng
Dân giầu, nước mạnh vui đoàn kết
Ngân vọng mãi lời khắc núi sông.

DƯƠNG
UYỄN XUÂN
Tác giả: Ông NG
n - CTCP
Yê
ng
Hư
TCT May
Chủ tịch HĐQT

Xuân Hồng
(Đọc nghịch)
Sông núi khắc lời mãi vọng ngân
Kết đoàn vui, mạnh nước giầu dân
Rồng Tiên sóng, dậy bừng Âu, Á
Việt Lạc tình, chia sẻ phú bần
Đồng chí - diệt trừ tham với nhũng
Nhất tâm - xây dựng kiệm và cần
Công thành rộ nở hoa Nam Bắc
Hồng ánh rực soi nắng ửng xuân.

Câu Đối
Toàn dân chống Cô vi kinh tế duy trì tăng trưởng
Cả nước trừ tham nhũng kỷ cương tiếp bước thành công
Chính phủ đồng hành vui lối tết
Doanh nhân hội nhập đẹp đường xuân.

Thơ
Ấm tình người
Một năm cùng chống cô vi
Biên phòng vất vả, ngành y miệt mài
Hiểu lòng dân, thấm nghĩa đời
Qua gian nan, ấm tình người Rồng Tiên.
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Tìm về
Ta về tìm lại dòng sông
Sóng khao khát vỗ, chiều mông mênh bờ
Dấu chân ai đợi, ai chờ
In thành nỗi nhớ, ngẩn ngơ tháng ngày
Ta về tìm lại nhau đây
Màu hoa gạo đỏ vơi đầy đường quê
Còn không vạt nắng bên hè
Lung linh chở nặng tiếng ve cháy lòng
Ta về tìm lại đêm mong
Gương hồ Bán Nguyệt trăng bồng bềnh soi
Nửa vầng còn lạc bên trời
Để thơ thao thức cho vời vợi đêm
Ta về Phố Hiến tìm em
Gặp câu lục bát ai quên bên chiều
...
Bấy nhiêu thôi! Cũng đủ nhiều
Cho ta thắp lửa tình yêu một đời.
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Bài: Nhà thơ ĐỖ TRUNG LAI

Cây dã hương nghìn tuổi ở Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang

D

Cây chò chỉ nghìn tuổi ở Cúc Phương

ăm bảy năm trước,
ngành dầu khí ta sang
Pê-ru để khoan dầu.
Trước khi làm đường
xuyên rừng A-ma-zôn
và dựng mỏ, ta phải ký vào một biên
bản, quy định rằng: Nếu một cái cây
rừng của họ bị đốn, ta phải trồng trả
cho họ, tất nhiên là ở chỗ khác, một
cây mới. Rừng A-ma-zôn là lá phổi
của thế giới, người Pê-ru giữ cây của
họ như vậy đấy.
Ở ta, tự ngàn xưa, tổ tiên ta đã dạy
con trai phải “Xây một ngôi nhà, đẻ
một đứa con, trồng một cái cây và
viết một quyển sách”. Không cần phải
cố nghĩ lắm, ta cũng thấy cây quan
trọng như thế nào trong một đời
người, trên thế gian này. Hóa ra, Đông
- Tây - kim - cổ đều như nhau, đều coi
cây và coi rừng là trọng!
Con người vốn là một phần của tự
nhiên. Người có “danh nhân”, cây có
“danh thụ”. Người Đức coi cây sồi mà
Đại thi hào Gớt của họ đã trồng ở Vây-
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ma là quốc bảo. Người Nga cũng đối
xử như vậy với cây sồi của L.Tôn-xtôi
ở Ya-xnai-a Pô-ly-an-na, …
Nước ta cũng đâu có thiếu “danh
thụ”? Trước hết phải nói đến “Cụ” cây
đã được vua Lê Cảnh Hưng (1740 1786) phong là “Quốc chúa đô mộc
Dã Đại vương”, dịch nôm na là “Đại
vương Dã hương, chúa tể của loài
dã hương nước nhà”. “Cụ” sống ở xã
Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc
Giang. “Cụ” hiện cao 36m, tán phủ kín
2 sào đất (420m2), gốc phải 17 người
ôm mới xuể. Cái hốc trong lòng “Cụ”
chứa được 19 người trưởng thành.
Trong cuộc hội thảo về “Cụ”, do Trung
tâm Nghiên cứu và Phát triển đa dạng
sinh học tổ chức vào năm 2011, các
nhà khoa học trong và ngoài nước
đã khẳng định, “Cụ” đã 1.000 năm thọ
và cho biết, “Cụ” hiện là cây dã hương
“độc nhất vô nhị” trên đời vì có một cây
thứ hai như thế ở Châu Phi thì đã chết!
“Cụ” thuộc họ long não, một loại cây
dược liệu quý. Năm 1905, Toàn quyền
Đông Dương Đu-me đã cưa một cành

Đường xích tùng Yên Tử, Quảng Ninh

của “Cụ”, cho người làm ra hai cây
thánh giá và năm 1932, ảnh của “Cụ”
đã được trưng bày tại Hội chợ Mácxây (Pháp). Năm 1989, Bộ Văn hóa và
Thông tin ta đã xếp “Cụ” vào quần thể
di tích quốc gia gồm cả Đình Viễn Sơn,
Chùa Phúc Quang và Đình Thuận Hòa.
Tôi đã được gặp ông Hoàng Viết Nên,
người được xã Tiên Lục cử ra trông
nom “Cụ” và giữ “niên ký” về “Cụ”. Ông
Nên giở “niên ký” ra và đọc:

.

Năm 1945, một cành lớn phía
Tây gãy và Cách mạng Tháng Tám
thành công.

.
.

Năm 1954, một cành lớn phía Tây
gãy và Điện Biên Phủ đại thắng.
Năm 1964, một cành lớn phía
Nam gãy và xảy ra “Sự kiện Vịnh Bắc
Bộ”, mở đầu cuộc “Chiến tranh phá
hoại” của Mỹ ở Bắc Việt Nam.

.

Năm 1975, một cành lớn phía
Tây gãy và ta giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước.
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Năm 1984, cành lớn phía Tây Bắc
gãy và ta làm “Khoán 10”.
Chiều ngày 22 tháng 10 năm 2006,
cành lớn phía Nam gãy và 16 ngày
sau, nước ta ra nhập WTO v.v... Thế
đấy, cây đâu có vô tình!
Chỉ non một thế kỷ trước, Bắc Giang
vẫn còn là xứ “Rừng thiêng nước
độc”. Người Pháp ngày ấy từng chán
nản nói rằng: “Hễ tù phạm vượt ngục
mà chạy được lên Bắc Giang thì đừng
đuổi nữa, vô ích!”. Thế là, “Cụ” đã
thống trị rừng xanh bao đời và vua
Lê Cảnh Hưng sắc phong cho “Cụ” là
phải. “Cụ” nhưng mà còn già hơn cả
“Kỵ” chúng mình!

Cây đa Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang
Cây gõ đỏ ở rừng Nam Cát Tiên, Đồng Nai

Cũng 1.000 tuổi như vậy là “Cụ” chò
chỉ ở rừng quốc gia Cúc Phương. “Cụ”
chò chỉ hiện cao 50m, đường kính
gốc 5m. Khi chúng ta chưa xây nhà
chọc trời, bao đời “Cụ” cao nhất nước!

cổ quái. Người ta nói, khi bạnh vè cây tung cao 6m thì nghĩa là tung đã
1.000 tuổi. Nay bạnh vè “Ông” tung “Thằn lằn sấm” đã cao 2m, nghĩa là tuổi
“Ông” chừng 200 đến 300! Ở Nam Cát Tiên, còn có “Ông” bằng lăng 6 ngọn.
“Ông” cỡ chừng ấy tuổi.

Trẻ hơn hai “Cụ” trên chút ít là các
“Ông” xích tùng (tùng đỏ) Yên Tử
(Quảng Ninh) và “Ông” gõ đỏ trong
rừng quốc gia Nam Cát Tiên (Đồng
Nai) - đều cỡ từ 700 đến 800 tuổi.
Năm 1299, khi 41 tuổi, Thượng Hoàng
Trần Nhân Tông chính thức xuất gia
về Yên Tử và đứng đầu sơn môn này.
Cùng với sự khởi phát dòng Thiền
Trúc Lâm, chính Người đã cho trồng
rất nhiều xích tùng khắp Yên Tử, đặc
biệt là hàng xích tùng dọc đoạn
đường dài 200m từ sau Am Lò Rèn,
trên con đường chính của sơn môn.
Giờ người ta gọi đoạn đường đó là
“Đường tùng”. “Đường tùng” hiện còn
47 “Ông” tùng trồng từ ngày ấy. Đây
là hàng cây được trồng cổ nhất Việt
Nam và Đức Phật Hoàng Trần Nhân
Tông cũng là ông vua Việt đầu tiên
“phát động” trồng rừng, dù lúc ấy có
thể chỉ là để Thiên nhiên - Phật giáo Trần nhân hòa hợp.
“Ông” gõ đỏ Cát Tiên cũng đã thọ 700
năm. “Ông” cao chừng 40m, gốc đủ
cho 5 - 6 người ôm. Bên cạnh “Ông”
trong rừng Nam Cát Tiên, còn có một
“Ông” cây tên rất “khủng” (vì được
mang tên khủng long), ấy là “Ông”
tung. “Ông” tung này có tên là “Thằn
lằn sấm” vì “Ông” có rất nhiều bạnh vè
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Gốc cây tung “Thằn lằn sấm” ở rừng Nam Cát Tiên, Đồng Nai

Cũng không được quên các “Ông” cây khả kính khác!
Ví dụ như “Ông” đa Tân Trào ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. “Ông”
300 tuổi. Ngày 13 tháng 8 năm 1945, “Ông” trực tiếp chứng kiến “Hội nghị
toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam”, họp ở Đình Tân Trào, cách “Ông” 500m
về phía Đông, để ra quyết định Tổng khởi nghĩa và mở Quốc dân Đại hội
dẫn đến việc thành lập Chính phủ Lâm thời do Bác Hồ làm Chủ tịch, vào
ngày 6 tháng 8 năm 1945. Dưới gốc “Ông”, cũng vào chiều hôm ấy, Giải
phóng quân Việt Nam làm lễ xuất quân, tiến về giải phóng Thủ đô, góp
phần vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám.
Ví dụ như “Ông” nhãn lồng “Tổ” ở Đình - Chùa Hiến, thành phố Hưng Yên.
“Ông” cũng 300 tuổi. Trước đây, gốc “Ông” 3 người ôm. Mấy chục năm trước,
khi “Ông” quá già, may sao, “Ông” còn để lại một chồi nhỏ và người Hưng
Yên chăm chút suốt để bây giờ, “Hậu duệ” của “Ông” đã cao 5m và có chu vi
gốc chừng 2m, đứng thế chân “Ông” đúng nơi xưa.

Cây nhãn lồng “Tổ” ở Đình - Chùa Hiến, thành phố Hưng Yên

Ví dụ như “Ông” vải thiều “Tổ” ở xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải
Dương. Cây được trồng bởi cụ Hoàng Văn Cơm từ năm 1870, đến giờ vẫn
đơm hoa kết trái, vẫn “ngọt nhất dưới trời” v.v... và v.v...
Muốn có “Nhà” cần phải có gỗ, tức là cần có “Cây”. Muốn có “Sách”, cũng
cần có “Cây” để làm giấy, nhất là những “Cây” giàu xenlulo, chỉ có điều đừng
đem “danh thụ” ra làm giấy là được. Mình giờ trồng nhiều “Cây” thì sau này
mới có “danh thụ” để lại cho con cháu, chưa kể trồng nhiều “Cây” thì gọi là
trồng rừng, rừng lại giúp ta nâng cao chất lượng không khí và chất lượng
nước, đất đỡ bị xói mòn hay bị sa mạc hóa, tức là nâng cao chất lượng sống
của con người.

Cây vải thiểu “Tổ” ở Thúy Lâm, Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương

Cây bằng lăng 6 ngọn ở rùng Nam Cát Tiên, Đồng Nai

.

Kể mãi để rồi lại nên quay lại ý các cụ ta xưa, mỗi người nên/ phải “Xây
một ngôi nhà, đẻ một đứa con, trồng một cái cây và viết một quyển sách”.
“Nhà”, “Con”, “Sách” muốn có thì còn phải đợi, nhưng “Cây” thì có thể trồng
ngay được
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Mẫu túi xách mừng Tết Nguyên đán 2021 của Moschino

Giám đốc sáng tạo của Moschino - Jeremy Scott đã cho ra mắt bộ sưu tập Tết Tân Sửu
với phiên bản giới hạn gồm váy, áo thun, áo len, túi xách, khăn quàng..

CÁC THƯƠNG HIỆU THỜI TRANG

ĐÓN TẾT TÂN SỬU
BẰNG BST GIỚI HẠN
TẾT NGUYÊN ĐÁN LÀ NGÀY LỄ QUAN TRỌNG NHẤT CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM NÓI
RIÊNG VÀ NHỮNG NƯỚC TRONG KHU VỰC CHÂU Á NÓI CHUNG. NĂM NAY, TẾT BẮT ĐẦU
TỪ NGÀY 12 THÁNG 2 NĂM 2021 VÀ KÉO DÀI ĐẾN HẾT NGÀY 26 THÁNG 2. ĐÂY LÀ THỜI
GIAN ĐỂ MỌI NGƯỜI QUÂY QUẦN BÊN NHAU, ĂN MỪNG VỚI NHỮNG MÓN ĂN TRUYỀN
THỐNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI TƯNG BỪNG NHƯ CHÚC TẾT VÀ LÌ XÌ, NGẮM CHỢ
HOA, NGAO DU PHỐ PHƯỜNG,... ĐÂY CŨNG CHÍNH LÀ NHỮNG GIÁ TRỊ MÀ CÁC NHÃN
HÀNG LUÔN TRÂN TRỌNG VÀ LẤY LÀM NGUỒN CẢM HỨNG ĐỂ SÁNG TẠO RA
MỘT BỘ SƯU TẬP MỚI ĐỂ CHÀO ĐÓN NĂM 2021.
Bài: HOÀNG HÂN
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heo quan niệm phương
Đông, năm nay sẽ là
năm con trâu - Tân Sửu.
Trâu vốn được ca ngợi
trong văn hóa phương
Đông với bản tính chăm chỉ, đáng
tin cậy và sức mạnh tuyệt vời, giúp
người nông dân cày xới đất đai.
Những người sinh năm Sửu rơi
vào những năm gần đây như 1925,
1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997
và 2009 cũng đều hội tụ những
đức tính này. Họ là những người
trung thực, can đảm, siêng năng và
trách nhiệm. Họ không bao giờ bỏ
cuộc cho dù có gặp trở ngại như
thế nào và luôn kiên định tiến về
phía mục tiêu.
Bức tranh mùa Xuân Tân Sửu được
các nhà mốt thi nhau khắc họa
bằng sự giao thoa thú vị giữa văn
hóa truyền thống và thời trang cao
cấp. Tết Nguyên đán và Lễ hội mùa
xuân là dịp quan trọng bậc nhất ở
các nước Á Đông. Chào mừng năm
Tân Sửu 2021 ở các nước châu Á,
các thương hiệu xa xỉ thiết kế nên
các sản phẩm thời trang vinh danh
con giáp của năm cùng tinh thần
mùa lễ hội ngập tràn sắc màu và
cầu chúc may mắn.

Có vẻ như năm 2021, chú Trâu được
các nhà mốt dành nhiều sự ưu ái khi
cả Louis Vuitton, Burberry, Moschino
đều tung ra những thiết kế giới hạn
độc đáo lấy cảm hứng từ linh vật.
Moschino là một trong những tên
tuổi nổi tiếng nhất của thời trang
Ý và thế giới với hơn 150 boutique
trên toàn cầu. Moschino thành lập
năm 1983 bởi nhà thiết kế Franco
Moschino với định dạng là thời
trang cao cấp nhưng gần gũi, dễ
ứng dụng.

Thương hiệu cao cấp Burberry cho
ra mắt BST giới hạn Thomas Burberry
Monogram Motif nhân dịp kỷ niệm
Tết Âm Lịch 2021 nhằm biểu đạt sự
trân trọng tới những giá trị văn hóa
truyền thống từ phương Đông huyền
bí, lấy cảm hứng từ hình ảnh chú trâu.
Những thiết kế chủ yếu lần này dựa
trên nền họa tiết monogram quen
thuộc của hãng nhưng được nhấn
nhá thêm chú trâu có 2 sừng. Và người
quảng cáo cho chiến dịch không
ai khác chính là siêu mẫu Liu Wen,
một cô gái đến từ châu Á. Cô chia sẻ:
‘’Show diễn quốc tế đầu tiên của tôi là
Burberry, vì vậy cảm giác thật kỳ diệu
khi được cộng tác với thương hiệu lần
nữa trong năm Tân Sửu”.
Bên cạnh những chiếc trench coat,
áo bomber dành cho cả nam và nữ,
loạt phụ kiện túi đeo hông, giày cao
gót, túi xách to bản của Burberry
cũng đều được thiết kế cách điệu
giữa họa tiết monogram lồng ghép
hình ảnh chú trâu.
Không có những BST chào đón năm
mới rầm rộ như vài năm trước, Louis
Vuitton chọn điểm dừng sáng tạo
ở các phụ kiện thời trang như khăn
quàng cổ, vòng cổ, charm móc túi
xách... Dù chỉ là những món đồ trang

Mừng “Năm của Trâu”, thương hiệu
thời trang cao cấp Moschino ra mắt
mẫu túi xách mừng Tết Nguyên đán
2021 có kiểu dáng khá đặc biệt với
phần bên hông túi được gắn thêm
2 chiếc sừng tượng trưng cho hình
ảnh chú trâu. Sản phẩm này có giá
1.421 USD (khoảng 33 triệu đồng).
Giám đốc sáng tạo của Moschino Jeremy Scott tung BST Tết Tân Sửu
phiên bản giới hạn gồm váy, áo
thun, áo len, túi xách, khăn quàng...
Những thiết kế chủ yếu với 2 gam
màu trắng và đỏ được in hình trâu
vàng nổi bật, có giá bán trung bình
536 USD (khoảng 12,5 triệu đồng).
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Bộ sưu tập Dior x Stussy

Chiếc đồng hồ nạm kim cương với hình ảnh chú trâu vàng dành
cho dịp Tết Tân Sửu 2021 của thương hiệu Harry Winston

Bộ sưu tập của Louise Vuitton
trí nhưng mức giá của chúng không hề rẻ chút nào. Giá trung tầm nhiều nhất. Các tay sneakerhead (mê giày thể thao) sẽ
bình cho mỗi phụ kiện khoảng 450 USD (10,5 triệu đồng).
hưng phấn khi biết rằng, Dior Men đã hồi sinh dòng giày cổ
cao cho bộ sưu tập này. Đôi giày phong cách logomania sử
Nhà mốt Dior, dưới sự hướng dẫn của Giám đốc sáng dụng họa tiết Dior Oblique, phối với nhựa mờ, cùng biểu
tạo mảng thời trang nam Kim Jones, tiếp tục bắt tay với tượng đầu chú trâu và logo Dior cách tân.
Shawn Stussy để ra mắt một bộ sưu tập capsule đậm chất
streetwear. Chắc chắn BST Dior x Stussy mùa Tết sẽ gây Đồng thời, Dior cũng nhanh tay ra mắt mẫu giày thể thao
hưng phấn cộng đồng hypebeast.Đây không phải lần đầu B27 phiên bản đặc biệt dịp Tết 2021. Phần thân giày tiếp
tiên Dior Men bắt tay cùng Stussy. Ngược lại, có thể nói bộ tục sử dụng họa tiết Dior Oblique được đục lỗ laser. Logo
sưu tập Tết Nguyên đán như một sự tiếp nối với BST Dior Dior cách tân in trên đế giày. Viền màu đen làm nổi bật tính
Men Thu Đông 2020, tạo nên một câu chuyện liền mạch.
chất graphic của đôi sneaker.
Bộ sưu tập này sẽ tiếp tục sử dụng graphic biểu trưng của
Shawn Stussy. Đi kèm là hình thêu đầu chú trâu của năm
Tân Sửu. Chú trâu, biểu tượng của sự cần cù và chịu khó
trong văn hóa châu Á, nay biến hóa thời thượng qua thiết
kế chữ Dior uốn lượn.
Những ai không thích thiết kế graphic nổi bật cũng có thể
tìm thấy nhiều kiểu trang phục tối giản hơn, chỉ được thêu
nổi logo Dior ngộ nghĩnh với font chữ graffiti.
Các trang phục căn bản của thời trang đường phố, như áo
bomber hay áo trùm đầu hoodie, sẽ được tung ra dưới các
gam màu trắng, đỏ và navy. Vừa có màu đỏ may mắn của
Tết, lại vừa có gam màu như cờ Pháp.

Một số thương hiệu đồng hồ cao cấp cũng thi nhau sản
xuất những phiên bản giới hạn nhằm vào thị trường Châu
Á trong dịp Tết Nguyên đán này như Harry Winston, Jaquet
Droz, Piaget, Louis Vuitton, Blancpain, Vacheron Constantin,
Breguet,….

Rất ít thương hiệu có một lịch sử lừng lẫy như Harry
Winston. Đây là thương hiệu trang sức yêu thích của Nữ
hoàng Elizabeth II, của các ngôi sao huyền thoại hay các
chính khách nổi tiếng thế giới trong hơn 8 thập kỷ qua,
được thành lập tại thành phố New York vào năm 1932 bởi
Ngài Harry Winston, người đàn ông đầy lòng nhiệt huyết,
đam mê được mệnh danh là “Ông hoàng kim cương”. Chế
tác đồ trang sức của Winston bắt đầu vào năm 1926, với
Không chỉ có mặt hàng trang phục, BST Dior x Stussy dịp việc mua và thiết kế lại bộ sưu tập đồ trang sức trị giá
Tết 2021 còn tung ra nhiều phụ kiện như ví, balo, khăn 1,2 triệu USD của Arabella Huntington (vợ của ông trùm
choàng… Các món trang sức cho nam như vòng cổ, lắc đường sắt Henry E. Huntington).
tay hay cài áo cũng được cập nhật.
Triết lý thiết kế trong mỗi sáng tạo của Ngài Harry Winston
Nói về cộng đồng hypebeast, không thể không nhắc đến là tôn vinh nét đẹp thuần khiết của từng viên đá quý hơn
giày dép. Cùng với túi xách, nó là thứ được các dân chơi sưu là dựa trên mẫu thiết kế trang sức. Điều này đã tạo ra cuộc
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cách mạng trong thiết kế trang sức và nền tảng thẩm mỹ Feu cloisonné được thiết kế bởi nghệ nhân và người
vượt thời gian, truyền cảm hứng trong tất cả các thiết kế tráng men nổi tiếng Anita Porchet. Mỗi mặt số được
nung trong lò nhiều lần và cuối cùng được đánh vecni
của Harry Winston từ đó đến ngày nay.
để có độ bóng và bền lâu. Piaget cũng đã kết hợp màu
Chiếc đồng hồ nạm kim cương với hình ảnh chú trâu đỏ và vàng, hai màu tượng trưng cho sự may mắn và
vàng dành cho dịp Tết Tân Sửu 2021 của thương hiệu thịnh vượng trong văn hóa Trung Quốc.
Harry Winston được thực hiện rất công phu, tỉ mỉ. Phần
dây đeo làm bằng da cá sấu màu đỏ giúp tôn lên vẻ đẹp Louis Vuitton kỷ niệm năm Kỷ Sửu bằng chiếc đồng hồ
sang trọng cho thiết kế. Mẫu đồng hồ còn được trang thông minh Tambour Horizon Monogram Eclipse sang
bị bộ máy tự động cơ học do Thụy Sĩ sản xuất. Món đồ trọng. Chiếc đồng hồ đeo tay vui nhộn này đi kèm với
này cũng là phiên bản giới hạn, cả thế giới chỉ có duy vỏ 42 mm được trang trí bằng biểu tượng đặc trưng của
thương hiệu. Để tạo ra một sự thay đổi độc đáo trong
nhất 8 chiếc.
chế tác đồng hồ theo chủ đề năm mới của Trung Quốc,
Một phiên bản đặc biệt của chiếc đồng hồ Altiplano hãng đã sử dụng hình ảnh một chú trâu trông giống
siêu mỏng của Piaget đã được cho ra mắt trong dịp kỷ như hoạt hình đang mang một chiếc túi có chữ lồng từ
niệm năm mới của Trung Quốc năm nay. Mặt số Grand dòng sản phẩm Malletier của thương hiệu

.
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Vậy thế nào là tối giản ?
Vứt bớt những thứ phiền não
quanh mình sẽ giúp ta có cuộc
sống tự do, thoải mái hơn. Hãy nhìn
quanh ngôi nhà của mình, có bao
nhiêu vật dụng mình đã không còn
sử dụng trong cả năm qua.
Trước hết hãy “vứt bỏ” suy nghĩ:
“Không bỏ được”. Chuyện tốn thời
gian không nằm ở khâu vứt đồ,
mà là lúc bạn quyết tâm bỏ đồ gì
đi. Đến khi bạn tạo cho mình thói
quen vứt bớt đồ đi rồi thì quãng
thời gian từ lúc quyết định đến lúc
vứt thực sự càng được rút ngắn.
Vứt đồ không phải là mình đang
“mất đi” , mà là mình đang “được
lợi”. Lúc vứt bớt đồ đạc, thường thì
trong lòng bạn chỉ cảm thấy thật
mất mát khi phải bỏ đi một thứ gì
đó. Nhưng hãy từ bỏ suy nghĩ ấy đi.
Vì những thứ bạn có được còn nhiều
hơn tưởng tượng của bạn. Đó là
thời gian, là không gian, là việc dọn
dẹp dễ dàng, là sự tự do hay là năng
lượng tích cực cho bản thân…
Bởi vậy, khi vứt thứ gì đó đi, đừng
nghĩ đến chúng nữa mà hãy nghĩ
đến những lợi ích mà sau đó chúng
mang lại cho bạn.

Đừng mua vì rẻ, đừng nhận
vì miễn phí!

Trong năm 2020 này chúng ta đã phải chứng kiến rất nhiều mất mát vì đại
dịch Covid-19, lũ lụt miền Trung, hạn hán mất mùa, ... Từ những sự mất mát đó
chúng ta nhìn nhận ra được những bài học quý báu. Sự tối giản trong lối sống,
giữ càng ít vật chất thừa thãi xung quanh mình sẽ càng giúp mình có nhiều
không gian hơn để quan tâm tới những giá trị khác và sử dụng tiền một cách
xứng đáng. Để ngày Tết không còn là nỗi lo, gánh nặng,
thay vì lo Tết, sắm Tết, mình hãy chơi Tết, đón Tết.
Bài: KHANH KHANH
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Hãy mua những gì thực sự giá trị và
có thể tái sử dụng nhiều lần. Giá trị
của món đồ nằm ở số lần chúng ta
sử dụng và chất lượng của nó. Hãy
mua sắm những đồ thực sự cần cho
gia đình.

Tết tối giản
Tết tối giản cho tinh thần nhẹ
nhàng, dù không phải ai cũng
thích tối giản, mà có những người
lại thích sự cầu kỳ, tỉ mỉ, rườm rà…
Và mọi người hoàn toàn có quyền
lựa chọn đón Tết theo cách của
mình, làm sao để ai cũng có cảm
nhận hạnh phúc, viên mãn nhất,
tinh thần hướng tới tương lai tốt
đẹp nhất.
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Quan trọng hơn cả, chúng ta kêu
gọi thái độ sống tối giản ngày Tết,
cũng chính là bước tạo đà để kêu
gọi tinh thần tối giản ở mọi lúc,
mọi nơi. Truyền đi thông điệp Tết
tối giản là truyền đi thông điệp
sống tối giản lâu dài trong cả năm,
nhưng Tết là dịp để thể hiện thông
điệp này tốt nhất. Điều đó đặc biệt
cần thiết trong xã hội hiện đại,
trước vấn nạn về phát thải, nhân
mãn (số người vượt lên quá đông
so với sự đáp ứng của trái đất). Tới
nay, tinh thần tiết giản đã bao trùm
khắp thế giới chứ không riêng gì
tại Việt Nam. Đâu đâu cũng thấy
lời kêu gọi người dân tiết giản phát
thải năng lượng, hạn chế tiêu thụ
rác thải nhựa, thậm chí giảm năng
lượng duy trì cơ thể để tránh bệnh
thừa cân, béo phì… Tinh thần tiết
giản đó đương nhiên chúng ta nên
mang trong 365 ngày. Sống tối giản
không có nghĩa là đơn giản mà là
bạn cần suy nghĩ, cái gì thật sự cần
cho mình. Nó cũng không đồng
nghĩa với khổ sở hay cần kiệm, bởi
khi bạn mua ít đồ đi thì chất lượng
món đồ sẽ tăng lên và chất lượng
cuộc sống cũng tăng lên.
Bên cạnh đó, rất nhiều bạn trẻ Hà
Nội và cả nước đã và đang lan tỏa
thông điệp “một chút tối giản, một
chiếc yêu thương”. Theo đó, sống
tối giản là tập cho đi quyên góp, tái
chế những đồ đạc mình không thật
sự cần thiết.
Ngày Tết cần bỏ bớt những thủ
tục rườm rà, những ứng xử gò ép,
nghĩa vụ, lo toan hướng tới sự thoải
mái, vui vẻ; mà thực tế đó cũng là
quy luật, sự vận động tự nhiên khi
không khí, bối cảnh cuộc sống đã
đổi khác. Chúng ta không còn chờ
Tết mới được ăn, chờ Tết mới được
về quê thăm họ hàng, người thân…
mà những nhu cầu ấy bất cứ lúc
nào cũng có thể dễ dàng thực hiện.
Nhưng điều quan trọng, trong sự
thay đổi ấy, mỗi chúng ta phải điều
chỉnh sao cho phù hợp, hài hòa
giữa giá trị truyền thống - hiện đại,
để cân bằng giữa thế hệ người đi
trước và người trẻ.
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Trang trí Tết tối giản

.

Hàng năm mỗi gia đình Việt mình đều cố gắng sắm
1 cây đào hay 1 cây quất để một nơi trang trọng nhất
Không cần phải trang hoàng lại tất cả không gian, chúng trong không gian nhà mình, rồi treo bao lì xì câu đối đỏ,
ta chỉ cần nhấn nhá mỗi nơi một chút trong không gian lồng đèn để đón khách hái lộc đầu năm, thế nhưng
nếu gia đình bạn không đủ rộng thì chúng ta vẫn có
là đủ mang không khí Tết đến với gia đình mình.
thể trang trí gọn gàng bằng cách khác.
. Treo một vòng hoa tròn ngoài cửa chính, chắc hẳn các
bạn không lạ gì với các loại vòng hoa trong đợt noel Kiếm một cành đào vừa phải, có lộc có hoa càng đẹp
vừa qua, đúng vậy chúng ta có cách để có thể tận dụng (những ngày gần Tết đi xem hoa đào chúng ta có thể
trang trí lại vòng hoa của mình trong dịp Tết, Valatine dễ dàng tìm được) dây thừng và tận dụng luôn những
hay 8/3 chỉ với 1 vòng hoa. Cuốn 2/3 vòng hoa bằng lá cành lá hoa ta đã chuẩn bị cho vòng hoa cuốn nhấn
mà bạn thích, kích thước to nhỏ tùy thuộc vào không nhá một chút ở cành cây, rồi mình có thể treo lộc, treo
gian mảng tường hay cửa bạn muốn treo sao cho hợp phong bao lì xì ở nơi dễ nhìn thấy nhất trong không
lí. Hãy chọn mua những cành lá giả có cốt bằng thép gian phòng khách, rất gọn gàng và xinh xắn.
mỏng để dễ dàng cuốn vào vòng.

Tết văn minh

Sau đó tùy sở thích của mình, đến từng thời điểm bạn
có thể cuốn hoa thật hoặc hoa giả lồng vào cành lá của
vòng hoa. Ví dụ có thể cuốn cành đào hoặc cành mai giả
vào dịp Tết, hay hoa hồng đỏ thật mix màu hồng cho dịp
Valatine, hoa Mẫu đơn cho dịp 8/3.

.

Cắm một lọ hoa cho không gian phòng khách và nhấn
nhá 1 – 2 lọ nhỏ cho không gian phòng ngủ ( tận dụng
những chai lọ thủy tinh có sẵn trong căn bếp của mình
) Hãy cố gắng cắm cùng tone màu hoa lá với vòng hoa
mình đã chuẩn bị, sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ cho
bạn đấy.

Và ngày nay, dù nhịp điệu, tiết tấu văn hóa Tết đã có
nhiều sự đổi khác; trước thềm năm mới, các bạn trẻ có
thể thích ra phố, tới quảng trường để tận hưởng không
khí rộn ràng của bữa tiệc đếm ngược Countdown,
nhiều gia đình có thể chọn cho mình một kì nghỉ đi du
lịch để khám phá những vùng đất mới … nhưng sẽ mãi
còn đó những giá trị truyền thống trường tồn với thời
gian: Ngày xuân ngắm hoa đào nở, cùng nhau chuẩn
bị bánh chưng xanh cho ngày Tết, bên nhau trong bữa
cơm Tất niên sum họp gia đình và đốt nén hương thơm
để tỏ tấm lòng thờ kính ông bà tổ tiên…

.
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Áo dài – Quốc phục của Việt Nam
Nhắc đến trang phục truyền thống của đất nước Việt Nam
chúng ta người ta nghĩ ngay đến tà áo dài, áo dài thường
được sử dụng ở các ngày lễ lớn, tà áo dài thướt tha, kín đáo
nhiều màu sắc làm tôn thêm vẻ đẹp yêu kiều dịu dàng của
người con gái Việt Nam, đã từ lâu áo dài được coi là trang
phục truyền thống của đất nước Việt Nam.
Từ xa xưa, dân ta đã thiết kế nhiều loại áo dài đa dạng và
phong phú như áo dài truyền thống, áo dài tứ thân và áo
dài giao lãnh, áo dài ngũ thân, áo dài truyền thống có cổ
hình chữ V dài từ bốn đến năm xentimet, làm nổi bật nên
vẻ đẹp của chiếc cổ trắng ngần của người phụ nữ Việt
Nam và cũng rất là duyên dáng, kín đáo, ngày này chiếc
áo dài truyền thống được thiết kế thêm nhiều kiểu hơn,
cổ chữ U, cổ trái tim, và cổ tròn làm đa dạng thêm tà áo
dài truyền thống, thuyết minh về chiếc áo dài Việt Nam.
Có năm phần chính trên một chiếc áo dài, phần cổ áo,
phần thân áo, phần tà áo, phần tay áo, và phần quần, thân
áo được tính từ cổ đến eo, thân áo gồm 2 mảnh bó sát eo
làm tôn thêm vẻ đẹp thon gọn của người phụ nữ. Tà áo
được chia làm hai phần tà áo trước và tà áo sau, được chia
làm hai phần ngăn cách bởi hai bên hông.
Tà áo thì phải dài hơn đầu gối, phần tay áo là phần từ vai
đến qua cổ tay, có thể may chung với phần thân áo hoặc
may bằng một loại vải riêng biệt, phần quần áo được may
theo kiểu quần ống rộng, có thể là vải đồng màu với chiếc
áo dài hay khác màu. Thường thì quần có màu trắng làm
tôn lên sự mềm mại, thướt tha cho bộ trang phục và thêm
duyên dáng, đằm thắm đáng yêu của tà áo dài Việt Nam.

thống của mỗi người Việt Nam, khi nhắc đến tà áo dài
chúng ta nghĩ ngay đến nền văn hóa đậm đà bản sắc
dân tộc, chúng ta hãy phát huy để bản sắc ấy ngày càng
tươi đẹp hơn.

Áo corset – Sự quyến rũ đến từ quá khứ
Áo corset – còn được gọi là áo chẽn, giúp định hình
vóc dáng của phái đẹp và đã trở thành trang phục
không thể thiếu trong thời gian dài.
Trải qua những thăng trầm của thời trang, kiểu áo
quyến rũ này đã có một bề dày lịch sử nhất định.Ban
đầu, áo corset hầu hết được làm thủ công nhưng vào
năm 1839, Jean Werly – một người đàn ông Pháp, đã
thực hiện một bước ngoặt lớn trong lịch sử khi sử dụng
khung cửi dệt vải để làm áo cho phụ nữ.
Tuy nhiên, cũng có thông tin khác cho rằng người đưa
corset vào lịch sử lại là Catherine de’ Medici, vợ của vua
Henry II của Pháp. Bà đã ban hành lệnh cấm những
người có vòng eo lớn xuất hiện tại tòa án trong suốt
những năm 1550. Vì thế, trong gần 350 năm, corset là
trở thành “công cụ” chính của phái đẹp. Dù lịch sử còn
nhiều thông tin khác nhau nhưng quan trọng nhất đó
là kiểu áo này đã tồn tại qua bao biến cố và được phái
đẹp khắp thế giới ưa chuộng.

Trong các ngày lễ hội truyền thống không thể thiếu trang
phục áo dài, áo dài vừa thể hiện nét đẹp, nét duyên dáng
của người phụ nữ mà còn thể hiện được nét đẹp truyền
thống của dân tộc ta. Trang phục áo dài còn xuất hiện
trong trường trong các trường Trung học phổ thông.
Thứ hai hàng tuần nhìn các em nữ sinh trong trang phục
áo dài trắng đứng lên chào cơ đẹp và thiêng liêng làm
sao. Những giáo viên trong trang phục áo dài đứng trên
bục giảng toát lên vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch nhưng
không kém phần thanh tao, trang nghiêm của giáo viên.
Tự hào biết bao khi nhìn thấy trang phục truyền thống
của Việt Nam được mặc trong những cuộc thi lớn đến vậy,
ngoài chị Diệu Ngọc thì trong ngôi nhà chung của Hoa
Khôi Áo Dài nhìn các chị trông ai cũng thật đẹp và duyên
dáng trong tà áo dài truyền thống đầy màu sắc.
Khi giặt áo dài phải giặt thật nhẹ tay và không được phơi
ở thời tiết nắng quá lâu, ủi ở nhiệt độ vừa phải, có như thế
mới giữ được áo dài luôn mới.
Áo dài là nét đẹp là biểu tượng của nước Việt Nam,
chúng ta hãy giữ gìn để áo dài mãi là trang phục truyền
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khi quan niệm về cái đẹp ở thời hiện đại thoáng hơn
thì sự gợi cảm lại được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, áo
corset đã trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết cùng với
những thiết kế ngày càng táo bạo và quyến rũ hơn.
Sẽ thật thú vị khi chúng ta kết hợp giữa Áo dài và corset,
tạo nên một tổng thể bộ trang phục vừa nữ tình, ngọt
ngào và quyến rũ nhưng không làm mất đi nét đẹp
truyền thống của tà áo dài. Sử dụng chất liệu Taffeta
và Gấm cao cấp kết hợp kiểu dáng corset đặc trưng,

xu hướng áo dài năm nay mang đến cho phái đẹp nét
truyền thông của Á Đông pha thêm sự quyến rũ của
phương Tây. Giữ nguyên những chi tiết cổ điển như
đệm vai, tay phồng, cấu trúc corset định dáng và điểm
nhất vào những nút thắt tự cánh hoa được làm thủ
công sẽ tôn lên vóc dáng, phong thái tự tin và thanh
lịch cho chị em khi đi du xuân. Chi tiết nút thắt được
gọi tên là “nút thắt may mắn” với ý nghĩa mang đến cho
người mặc sự may mắn, an khang, thịnh vượng trong
dịp Tết 2021 đang gần kề

.

Corset được chia ra làm hai loại: corset rời (áo chẽn) và
corset dress (áo gắn liền với váy):
– Corset rời (áo chẽn): Giống chiếc áo quây nhưng phần
ngực được thiết kế như áo lót, có độ sâu, rộng bằng
một nửa ngực, được kèm thêm đệm lót hay khung dưới
chân ngực, giúp nâng ngực, tạo độ gợi cảm. Chúng có
thể là những chiếc áo không hoặc có dây, tùy thuộc vào
sở thích của người sử dụng.
– Corset dress (áo gắn liền với váy): dạng áo chẽn được
may liền váy. Ưu điểm của kiểu trang phục này là khoe
được đường cong và mang tới vẻ đẹp “nóng bỏng” cho
người mặc.
Chắc chắn một điều rằng chiếc áo này là một trong
những món đồ phụ nữ ưa thích nhất mọi thời đại. Tuy
nhiên, thuở ban đầu những vũ nữ tại các quán bar
thường sử dụng corset để “khiêu khích” phái mạnh
trong các điệu nhảy đầy mê hoặc. Điều đó khiến cho
phụ nữ dù muốn cũng không dám mặc chúng ra đường
bởi họ sợ để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp.Tuy nhiên,
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Tết sắp đến, chị em đã chuẩn bị được những gì để đón Tết rồi? Hãy cùng chúng tôi
áp dụng những bí quyết chăm sóc da dưới đây để nhanh chóng có được diện mạo
như ý trước khi có những chuyến đi chơi mùa lễ Tết nhé!
Bài: HOÀNG HÂN
(Tổng hợp)

1. Chăm sóc da
Xông hơi thải độc

Xông hơi thải độc da mặt là một
bước rất quan trọng trong việc
chăm sóc da và làm đẹp. Chỉ cần
dành một ít thời gian để xông hơi,
làn da sẽ được thanh lọc, đào thải
độc tố và là một phương pháp giúp
bạn giải toả “stress” hiệu quả.
Cách thực hiện xông hơi như sau:
Đun sôi nửa nồi nước, khi nước sôi
cho thêm cánh hoa hồng, hoặc sả,
chanh,… tuỳ thích, tắt bếp, dùng
một khăn tắm to và dày choàng qua
đầu, úp mặt cách nồi nước khoảng
vừa đủ để hơi nóng bốc lên da mặt.
Xông hơi khoảng 10-15 phút. Sau
khi xông hơi, có thể lăn đá lạnh
(bọc trong khăn xô trẻ em) hoặc vỗ
nước lạnh lên da, sử dụng nước hoa
hồng để se khít lỗ chân lông. Bước
này rất cần thiết để lỗ chân lông
không bị nở rộng sau khi xông hơi.
2 tiếng sau khi xông hơi, bạn có thể
sử dụng kem dưỡng hoặc đắp mặt
nạ để cung cấp thêm dưỡng chất
cho da.

Để phòng ngừa và cũng có thể là
điều trị mụn, bạn nên sử dụng sản
phẩm kem trị mụn ban ngày để làm
kem lót trước khi trang điểm. Ngoài
ra, bạn cũng nên lưu ý là đừng quên
thoa kem chống nắng có độ dưỡng
ẩm cao trước khi ra đường. Vì cho dù
đang giữa mùa đông thì da bạn vẫn
luôn phải chịu sự tác động tiêu cực
của tia cực tím…
Phục hồi làn da
Với nhịp độ sinh hoạt đi chơi nhiều,
thức khuya hơn, dậy sớm hơn…
trong những ngày Tết, bạn sẽ bị tiêu
hao năng lượng khá nhiều, cơ thể
mệt mỏi, đồng thời làn da của bạn
cũng phải gánh chịu sự quá tải về
mặt thời gian, chất dinh dưỡng do
chế độ ăn uống và cảm xúc thay đổi
của bạn.
Để chăm sóc giúp làn da duy trì
vẻ đẹp hiệu quả, ngoài các bước
chăm sóc da thông thường, bạn
nên sử dụng thêm các loại tinh chất
(Serum, Essence, Concentrate) có
tác dụng chữa trị chuyên sâu dưới

gốc tế bào da, cải thiện tình trạng
da nhanh chóng và cấp tốc. Không
chỉ cần uống nhiều nước, hạn chế
đồ ăn, uống nóng, chứa nhiều chất
béo, chất kích thích gây mụn và
dầu cho da, bạn cũng cần chú ý
làm sạch mặt thật kĩ. Nếu có thời
gian, càng nên tăng cường đắp mặt
nạ hoặc đi massage mặt. Ngoài ra,
thỉnh thoảng bạn cũng nên đắp
khăn lạnh lên mặt nhằm kích thích
vòng tuần hoàn máu.
Trong những ngày Tết, bạn trang
điểm nhiều hơn, vì vậy hãy chú
trọng bước dưỡng ẩm trước khi
trang điểm nhằm đem lại nền da
mịn mượt và bảo vệ da bạn cả
ngày. Bạn cũng nên dùng Make
Up base (kem lót nền trang điểm)
để giữ lớp trang điểm lâu trôi. Cuối
ngày, bạn cũng cần tẩy trang kĩ
với 3 bước (để tránh gây mụn do
không tẩy trang kĩ): tẩy trang riêng
vùng mắt, tẩy trang lớp nền và rửa
mặt bằng sản phẩm chuyên dụng,
rồi sử dụng thêm dưỡng da đêm để
có được làn da đẹp sẵn sàng cho
ngày hôm sau.

Trị mụn cấp tốc
Ngày Tết, thói quen sinh hoạt thay
đổi, thiếu thời gian chăm sóc da dễ
khiến da bị mụn. Nói chung, việc
điều trị cho da bị mụn nhất thời
như vậy thường dễ dàng hơn so
với những người có làn da bị nổi
mụn mãn tính. Có khi, chỉ cần bạn
hạn chế uống bia rượu, cắt giảm
thực phẩm nhiều độ ngọt, béo…
là cũng đã có thể giúp kiểm soát
lượng mụn nảy sinh.
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2. Thay đổi lối sống

Dưỡng ẩm cho tóc
Một mái tóc khô xơ do thiếu ẩm, vì thế nó cần được bù
đắp lượng ẩm thiếu hụt ấy ngay từ bên trong. Do đó,
bạn hãy duy trì lượng nước uống từ 2-3L hằng ngày.
Việc này không chỉ giúp tóc được cung cấp đủ độ ẩm
cần thiết, mà còn giúp bạn có làn da mịn đẹp. Bên
cạnh đó, bạn có thể cấp ẩm trực tiếp cho mái tóc bằng
các sản phẩm dưỡng dành riêng cho tóc. Hãy sử dụng
loại xịt giàu chất dưỡng ẩm, dể mang theo bên mình
dùng mọi lúc mọi nơi. Nếu có thời gian hãy massage
cho mái tóc với dầu dừa, dầu oliu,…nên áp dụng
phương pháp này 1-2 lần mỗi tuần thôi nhé, tránh làm
tóc bị dư dầu, trở nên bết dính.

Sinh hoạt điều độ

Việc thức quá khuya hay dậy quá muộn, bỏ bữa hoặc
tiệc tùng liên miên sẽ khiến làn da trở nên sần sùi nổi
mụn hoặc thô ráp, sạm đen. Bạn nên bổ sung thật nhiều
rau xanh, uống đủ nước, hạn chế tối đa thức uống có
cồn, caffeine, các loại nước ngọt có gas, hạn chế ăn
dầu mỡ để gan không bị nhiễm độc, giúp cơ thể và làn
da thật sự khoẻ đẹp, được thanh lọc từ trong ra ngoài.
Thêm chút mùi hương
Nước hoa cũng có thể coi là món trang sức để hoàn
thiện các bước làm đẹp. Để lưu giữ mùi hương nước
hoa bạn sử dụng lâu phai hơn, bạn có thể áp dụng
phương thức thoa nhiều tầng hương trên cơ thể. Đầu
tiên, bạn có thể tạo lớp hương đầu bằng các loại kem
dưỡng thể hoặc phấn thơm. Tiếp theo, bạn nên dùng
chai khử mùi cơ thể dạng xịt để đem lại một lớp hương
tươi mới cho da. Cuối cùng, bạn mới thoa nước hoa
(tốt nhất là loại cùng dòng các sản phẩm trước đó) để
tăng cường hương thơm và cũng là để lưu giữ hương
thơm tối đa.
Bạn có thể xịt nước hoa trực tiếp trên da hoặc trên
quần áo khi da bạn dễ bị dị ứng. Nhưng nên lưu ý, khi
xịt nước hoa trực tiếp lên da, bạn nên xịt ở những vùng
da tránh ánh nắng mặt trời vì ánh nắng có thể khiến
da bạn bị thâm đen hoặc bị khô. Hoặc bạn cũng có thể
sử dụng những mùi hương có nồng độ cồn dịu nhẹ để
tránh những phản ứng với ánh nắng mặt trời. Bạn nên
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xức nước hoa ở những chỗ có mạch đập như: phía sau
đầu gối hoặc ở mắt cá chân, trên cổ tay, rốn, hõm xương
bả vai và phía sau tai. Bạn không nên chà xát hai cổ tay
vào nhau để thoa nước hoa vì điều đó sẽ làm phá hủy
các phân tử hương thơm của nước hoa.

3. Chăm sóc tóc

Trong cuộc sống bộn bề này, không thiếu những lúc
bạn cảm thấy thật uể oải và lười biếng. Nhưng ít nhất
thì trong dịp Tết, hãy chăm chút cho ngoại hình của bản
thân, đặc biệt là mái tóc. Sau đó ngắm nhìn mình trong
gương, bạn sẽ thấy không điều gì trên đời này xứng
đáng là lý do ngăn bạn trở nên xinh đẹp. Những mẹo
nhỏ trong việc chăm sóc tóc, tạo kiểu cực đơn giản sau
đây sẽ giúp bạn có một vẻ ngoài đáng yêu xinh xắn để
tự tin đón Tết .

Chải tóc thường xuyên hơn
Việc chải tóc giúp tóc không bị rối và sợi tóc mềm
mượt hơn, mọi người thường chải để tóc vào nếp và
gọn gàng. Tuy nhiên, việc chải tóc còn có một công
dụng khác ít ai biết, đó chính là nó sẽ giúp massage da
đầu và giúp máu được lưu thông tốt hơn. Từ đó giúp
mái tóc óng ả chắc khỏe, tránh được hiện tương khô
ráp, chẻ ngọn
Sử dụng nhiệt độ phù hợp cho mái tóc
Thời tiết trước tết thường se lạnh, nên mọi người sẽ có
xu hướng tắm gội bằng nước nóng. Thế nhưng, việc sử
dụng nước quá nóng có ảnh hưởng lớn đến mái tóc.
Làm giảm đáng kể nhiệt độ của tóc và da đầu, tóc vì
thế sẽ dễ khô xơ, thiếu mềm mượt. Vì thế, bạn hãy điều
chỉnh nhiệt độ nước vừa ấm để gội đầu thôi nhé

.
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Tết đến xuân về là thời điểm người thân trong gia đình quây quần bên nhau để
thưởng thức những món ngon ngày Tết. Bên cạnh những món ăn truyền thống
như bánh chưng, nem rán, củ kiệu,… người nội trợ ắt hẳn sẽ phải đau đầu vì câu
hỏi “Tết này ăn gì cho cả nhà không ngán?”. Vậy hãy cùng tham khảo qua bài
viết này để Tết năm nay làm phong phú thêm
cho thực đơn gia đình mình nhé!
Bài: KHANH KHANH (Tổng hợp)

1. Bắp bò ngâm mắm chua ngọt
Đây là món ăn dễ làm, có đầy đủ vị mặn, ngọt và chua dịu, gân bò giòn nên rất thích hợp
cho việc làm món nhậu hấp dẫn ngày Tết.
Nguyên liệu:

- 1 kg thịt bắp bò
- 20 gram sả
- 20 gram gừng
- 20 gram tỏi

- 5 gram ớt tươi
- 3 gram tiêu sọ
- 10 gram đường
- 5 gram bột canh

- 20 gram hành khô
- 5 gram thảo quả
- 5 gram quế
- 5 gram hoa hồi

- 300 ml nước mắm
- 200 ml nước
- 200 gram đường
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Yêu cầu thành phẩm: Thịt bò
săn, giòn , đậm đà vị mặn ngọt.
Thái lát mỏng ăn kèm với dưa
món hoặc củ kiệu rất ngon.

2. Gỏi bưởi tôm thịt
Vị chua ngọt rôn rốt từ bưởi kết hợp với thịt mềm ngậy béo và tôm chắc ngọt thịt cùng các
loại rau khiến cho món nộm này dù có làm bao nhiêu lần cũng không bị “lỗi thời”. Ngày Tết
vốn sẵn bưởi nên làm món này lại càng dễ. Nếu không có đủ tôm thịt và các loại rau như
trong công thức, các bạn có thể thay đổi tuỳ vào việc trong tủ sẵn có gì nhé, ví dụ như các
loại giò, su hào, giá đậu, củ cải trắng hay kể cả xoài xanh hơi chua một chút làm món này
cũng rất ngon.
Nguyên liệu:

- 200 gr tôm thẻ
- 150 gr thịt lợn
- 200 gr cà rốt
- 200 gr dưa chuột

- 15 gr tỏi
- 5 gr ớt
- 50 gr lạc
- ½ quả bưởi hồng
(hoặc chọn bưởi hơi
chua một chút)

- 100 gr hành tây
- 20 gr rau mùi
- 20 gr bạc hà
- 20 gr hành khô

Cách làm:
1.Sơ chế nguyên liệu:
– Bắp bò rửa thật sạch, lạng bỏ bớt phần gân, mỡ thừa. Dùng dây bó
lại cho tròn.
– Sả bỏ lá già, đập dập, thái khúc dài
– Gừng cạo vỏ, đập dập
– Tỏi bóc vỏ, để nguyên tép
– Hành khô bóc vỏ, để nguyên củ
2. Bắc nồi nước lên bếp, cho gừng, sả, ½ chỗ hành khô, thảo quả, quế,
hồi vào nồi cùng với 10 gram đường và 5 gram (1 thìa cafe) bột canh.
Cho bắp bò vào nồi, khi nước sôi hạ lửa vừa luộc trong vòng 35 – 45’,
gắp ra cho bắp bò vào bát nước đá lạnh, để ráo
3. Nấu nước mắm đường: Trong 1 nồi con, đun sôi 200ml nước, khi
nước sôi cho vào nồi 200gram đường khuấy cho tan, sau đó cho vào
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300ml nước mắm, đun sôi lại và
tắt bếp, để nguội.
4. Thấm khô miếng bắp bò, tháo
dây, cắt thành 4 miếng. Xếp thịt bò
vào trong lọ đã tiệt trùng, lau khô,
sau đó cho tỏi, ớt, chỗ hành khô
còn lại, hạt tiêu sọ vào lọ, đổ nước
mắm đường vào, dùng que tre
hoặc phên tre chặn sao cho miếng
thịt luôn ngập trong nước mắm.
5. Ngâm thịt trong khoàng 2 tuần
là có thể ăn được.
6. * Lưu ý: Nên dùng lọ thủy tinh
đã được tiệt trùng, lau khô để đảm
bảo vệ sinh và khi cọ rửa cũng hết
mùi dễ dàng hơn. Bắp bò luôn
phải ngập trong nước mắm và nắp
đậy phải kín nếu không phần thịt
bắp hở ra rất dễ mốc.

- 50 ml nước cốt chanh
- 50 ml nước mắm
- 30 ml dấm gạo
- 70 gr đường

Cách làm:
1. Chuẩn bị nguyên liệu:
– Cà rốt nạo vỏ, bào sợi. Dưa chuột rửa sạch, cắt bỏ
– Tôm và thịt rửa sạch, để ráo nước. Riêng tôm bỏ râu, hai đầu, thái lát mỏng.
cắt chân và rút chỉ đen ở lưng.
– Rau mùi, bạc hà nhặt và rửa sạch, thái rối (không
– Hành tây lột vỏ, bổ đôi, thái múi cau mỏng.
thái nhỏ quá).
DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM 111

Mừng Xuân Tân Sửu 2021

Mừng Xuân Tân Sửu 2021
Nguyên liệu:

– Hành khô, tỏi bóc vỏ. Hành thái
lát mỏng, tỏi băm nhỏ. Ớt rửa
sạch, bỏ hạt, băm nhỏ.
- Thịt ba chỉ: 500 Gr
- Sả: 3 Cây
- Bún tươi: 1 Kg
- Ớt: 1
- Trái Dưa leo: 3 Trái

– Lạc rang chín, đãi vỏ, đập nhỏ.
– Bưởi bóc vỏ, bỏ hạt, tách múi
thành những miếng nhỏ vừa ăn.
2. Ngâm hành tây với 200 ml nước
đá lạnh, 15 ml dấm và 10 gr đường
khoảng 15 – 20 phút để hành bớt
hăng và giòn.
Trong thời gian đó trộn đều cà rốt
và dưa chuột cùng 15 ml dấm và
10 gr đường cho ngấm.

- Rau: 100 Gr
- Giá đỗ: 400 Gr
- Hành tây: 1 Củ
- Hẹ:50 Gr
- Muối: 1.5 Muỗng cà phê

Sau thời gian ngâm vớt hành ra
xóc cho ráo nước, cà rốt và dưa
chuột vắt cho bớt nước.

- Hạt nêm:2 Muỗng cà phê
- Bột ngọt: 1 Muỗng cà phê
- Nước mắm: 8 Muỗng canh
- Đường: 2 Muỗng canh

3. Làm nóng khoảng 50 ml dầu
ăn trong chảo, cho hành khô vào
chiên lửa nhỏ tới khi hơi hanh
vàng thì vớt ra. Hành sẽ chín vàng
thêm sau khi vớt ra.
- Nước cốt chanh:1 Quả
- Dầu ăn:2 Muỗng canh
- Nước:3 Muỗng canh
- Tỏi:5 Tép
- Đậu phộng:50 Gr

4. Cho thịt vào nồi luộc cùng với
một chút muối và 1 – 2 củ hành
khô. Thịt chín vớt ra để nguội bớt
rồi thái lát mỏng.
Tôm áp chảo trên lửa vừa cùng
một chút muối tới khi chín. Việc
áp chảo thay vì luộc sẽ giúp tôm
lên màu đẹp và đậm đà hơn. Gắp
tôm ra để nguội bớt rồi bóc vỏ, bổ
đôi con tôm theo chiều dọc.
5. Pha nước trộn gỏi: trong 1 bát
con, cho vào 50 ml nước mắm,
50 gr đường, 50 ml nước cốt
chanh, khuấy thật kĩ đến khi tan
hết đường. Nếm lại cho vừa khẩu
vị. Cho ớt, tỏi băm nhuyễn vào,
đảo đều.
6. Trộn đều các nguyên liệu gồm
hành tây, cà rốt, dưa chuột, thịt,
tôm, bưởi, rau mùi, bạc hà với
nước trộn gỏi đã pha. Lưu ý: trước
khi ăn khoảng 10 phút mới bắt
đầu trộn các nguyên liệu để các
loại rau không bị nát. Rắc hành
phi và lạc giã nhỏ lên trên và
thưởng thức.
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Yêu cầu thành phẩm: Bưởi và các loại rau trộn không bị nát. Tôm thịt,
hành, cà rốt và dưa chuột đậm đà, ngấm vị chua ngọt vừa phải, thơm
mùi bạc hà và hành phi, bùi béo của lạc rang.

3. Bún thịt xào
Bún thịt xào là một món ăn được rất nhiều người yêu thích,
với hương vị sả, ớt, hành tây và thịt heo được thấm gia vị kết
hợp với các loại rau sống và nước mắm ớt chua ngọt.
Cách làm:
1. Chuẩn bị làm bún thịt xào: Rửa sạch thịt ba chỉ, rồi thái lát mỏng. Băm
nhuyễn sả. Ướp thịt với 1 muỗng canh sả băm, 1 muỗng cà phê muối,
1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phệ bột ngọt. Trộn đều, để 20
phút cho thịt thấm.
2. Chuẩn bị làm bún thịt xào: Rửa sạch giá đỗ, để ráo. Gọt vỏ dưa leo,
rửa sạch rồi bào lát mỏng. Nhặt sạch rau thơm, rửa sạch, thái nhuyễn.
Rửa sạch hẹ rồi đem cắt khúc vừa ăn. Bóc vỏ hành tây rồi cắt múi cau.

3. Cách làm bún thịt xào ngon: Đun nóng 2 muỗng
canh dầu ăn, cho phần sả còn lại vào phi thơm. Sau
đó cho thịt ba chỉ vào xào. Thịt săn hai mặt thì cho
giá đỗ, hành tây vào xào cùng. Nêm vào 1/2 muỗng
cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng
cà phệ bột ngọt.
4. Hành gần chín thì cho hẹ vào. Đảo lại vài lần cho hẹ
chín nữa là hoàn thành. Pha nước mắm ăn cùng bún
thịt xào: cho 8 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh
đường, 3 muỗng nước sôi để nguội, nước cốt 1 quả
chanh vào tô. Khuấy đều cho đường tan hết. Tỏi bóc
vỏ, giã nhuyễn tỏi và ớt. Cho tỏi ớt vào bát nước mắm.
5. Bày trí bún thịt xào: Cho bún tươi ra tô. Xếp rau, giá,
dưa leo cùng thịt xào lên trên. Cho thêm một ít đậu
phộng rang giã nhỏ nữa cho thơm ngon. Chan nước
mắm vào và thưởng thức. Nếu bạn thích ăn bún thịt
xào cay thì đừng quên cho thêm ớt băm vào nữa nhé

.
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THỜI TIẾT PHÚ QUỐC VÀO DỊP TẾT 2021
Tết âm lịch được cho là khoảng thời gian vô cùng lý tưởng
để bạn ghé thăm đảo ngọc Phú Quốc. Đây là khoảng thời
gian mùa khô tại Nam Bộ, thời tiết vô cùng thuận lòng
người, trời nắng đẹp, khí hậu trong lành, biển êm dịu, sóng
hiền hòa, gió mát thích hợp cho các hoạt động vui chơi và
tham quan của bạn. Đối với các bạn miền Bắc, đây là thời
điểm mùa đông, sẽ rất thích hợp để bạn đi tránh rét hay
thay đổi không khí, hít hà chút nắng và gió tại Phú Quốc.
Nếu như đã trót “phải lòng” hòn đảo xinh đẹp này thì đừng
nên do dự gì nữa. Hãy chuẩn bị cho chuyến hành trình của
mình thôi nào. Đây là một số lưu ý đặc biệt quan trọng có

thể giúp các bạn có được một chuyến du lịch Tết ở Phú
Quốc thật đặc biệt.
Nằm ở phía Nam nước ta lại nằm giữa biển khơi nên thời
tiết ở Phú Quốc mát mẻ quanh năm, không có mùa đông
lạnh mà chỉ có hai mùa đó là mùa mưa và mùa khô. Trong
đó mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 cho đến đầu
tháng 10, vào mùa mưa thì ở Phú Quốc sẽ mưa khá nhiều,
có thể có bão, biển động mạnh. Còn mùa khô thì từ tháng
11 đến tháng 4 năm sau, trời nắng nhiều, ít mưa, biển lặng
Chính vì vậy vào những ngày Tết sẽ là những ngày mùa
khô ở Phú Quốc. Thời tiết những ngày này thường sẽ rất
đẹp, có nắng và hầu như là không mưa nên bạn có thể yên
tâm vui chơi, đặc biệt là sóng yên, biển lặng nên rất thuận
tiện cho việc tham quan các hòn đảo nhỏ ở Phú Quốc. Bạn
có thể thoải mái dạo chơi khám phá Đảo Ngọc dịp Tết mà
không cần lo lắng về vấn đề thời tiết đâu.
Sau một năm làm việc và học tập hết mình, thì Tết Nguyên
Đán sẽ là thời điểm tất cả mọi thành viên trong gia đình và
bạn bè cùng đoàn tụ, quây quần, sum họp bên nhau, cùng
nhau đi chơi, đi ăn và đặc biệt là cùng nắm tay nhau đi du
lịch. Những chuyến du lịch vào dịp Tết Nguyên Đán sẽ vui
vẻ và ấm cúng hơn bao giờ hết vì có đầy đủ các thành viên
trong gia đình, trong nhóm bạn thân. Tuy nhiên, địa điểm
du lịch cũng là một yếu tố hết sức quan trọng để có được
một chuyến đi vui vẻ. Phú Quốc là một địa điểm du lịch
được rất nhiều du khách cả trong và ngoài nước yêu thích
và lựa chọn là điểm dừng chân cho chuyến đi của mình.
Tuy nhiên, đi du lịch Phú Quốc dịp Tết vừa có những ưu
điểm, lại vừa có những nhược điểm. Vì vậy mà mỗi người
sẽ tự có những câu trả lời khác nhau cho câu hỏi “Có nên
đi du lịch Phú Quốc dịp Tết hay không?”.
Về ưu điểm, thì như đã nói ở trên là thời tiết Phú Quốc dịp
Tết rất đẹp nên bạn có thể vui chơi được nhiều hơn, được
tham gia vào các lễ hội Tết trên đảo. Ngoài ra, Tết là thời
gian mà tất cả mọi người đều được nghỉ làm, nghỉ học, nên
đây là thời điểm lý tưởng để bạn có thể cùng người thân
và bạn bè của mình tận hưởng một chuyến du lịch nghỉ
dưỡng thư giãn, cùng nhau tham gia trải nghiệm những
hoạt động ý nghĩa và có với nhau thật nhiều kỉ niệm đáng
nhớ trong những ngày sum họp, đoàn tụ đầu năm.
Còn về nhược điểm, đó là về vấn đề chi phí. Một vấn đề
luôn tồn tại khi đi du lịch những ngày Lễ Tết là việc các
dịch vụ từ vé máy bay, phòng khách sạn, đến ăn uống…
đều tăng giá do nhu cầu du lịch của du khách trong các
dịp Lễ Tết đều tăng cao. Không chỉ có Phú Quốc mà tất cả
các khu du lịch trong và ngoài nước đều tăng giá trong
những dịp Lễ, Tết. Đây là vấn đề bạn phải chấp nhận nếu
muốn đi du lịch vào những dịp này.Lời khuyên dành cho
các bạn là nếu có dự định đi du lịch Phú Quốc dịp Tết hoặc
đi du lịch ở bất cứ đâu vào dịp Tết thì hãy lên kế hoạch
sớm và đặt vé máy bay, phòng khách sạn hoặc đặt tour

Làng chài Hàm Ninh - Phú Quốc
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Phú Quốc là một hòn đảo nhỏ ngoài biển Đông, thuộc
tỉnh Kiên Giang. Để đến Phú Quốc các bạn có thể đi
bằng máy bay hoặc tàu cao tốc.
Ngoài vấn đề di chuyển, thì chỗ ở cũng là vấn đề quan
trọng hàng đầu khi đi du lịch ở bất cứ đâu. Cũng như
vé máy bay, vé tàu thì phòng khách sạn ở Phú Quốc
trong dịp Tết cũng vô cùng đắt hàng do lượng khách
du lịch tăng cao. Tuy ở Phú Quốc có rất nhiều homestay,
khách sạn, resort… tuy nhiên chỗ mà bạn thấy tốt và
thích thì chắc chắn người khác cũng thấy vậy. Vì vậy, bạn
cũng nên chọn và đặt trước phòng khách sạn từ 1 đến
2 tháng cho chuyến du lịch Phú Quốc dịp Tết để tránh
trường hợp đã đến nơi rồi mà không tìm được phòng
khách sạn ưng ý nhé. Nếu các bạn muốn đi nghỉ dưỡng
thì nên chọn các khách sạn, resort ven biển yên tĩnh, đầy
đủ tiện nghi như Vinpearl Phú Quốc, The Shells Resort &
Spa Phú Quốc, Nam Nghi Phú Quốc Island, JW Marriott
Phu Quoc Emerald Bay…
ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH VUI CHƠI Ở PHÚ QUỐC

Chùa Hộ Quốc
Đầu năm mà đi chùa thì chuẩn không chỉnh rồi, vừa có
thể cầu chúc cho một năm mới bình an may mắn vừa
giúp tâm hồn thư giãn, thanh tịnh lại sau một làm làn
việc và học tập hết mình.

sớm để có được giá tốt nhất và tránh trường hợp bị cháy
vé, hết phòng.
Năm nay, người lao động sẽ được nghỉ tết 07 ngày, từ
ngày 10 tháng 02 đến ngày 16 tháng 02 dương lịch (tức
ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày mùng 5
tháng Giêng năm Tân Sửu). Với lịch nghỉ lễ dài như này thì
các bạn có thể chọn đi du lịch Phú Quốc ít ngày hay nhiều
ngày đều được.Tuy nhiên, Phú Quốc là một hòn đảo khá
lớn với nhiều điểm du lịch, tham quan nên nếu các bạn đi
càng nhiều ngày thì sẽ có nhiều thời gian để tham quan
được càng nhiều điểm du lịch hơn. Nếu các bạn ở xa, mà
chỉ đi du lịch Phú Quốc 1 ngày hay 2 ngày 1 đêm thì chỉ
riêng thời gian di chuyển đã tốn gần nửa ngày, chả đi đâu
được mấy mà đã phải đi về mất rồi. Vì vậy, các bạn nên đi
du lịch Phú Quốc 3 ngày 2 đêm, 4 ngày 3 đêm hay 5 ngày
6 đêm hoặc là dài hơn thì lại càng tốt nhé.
Bình thường nếu muốn đi du lịch tự túc từ A đến Z, thì
việc chuẩn bị cho chuyến đi sẽ cần khoảng từ 1, 2 tháng,
thậm chí là 3 tháng trước đó rồi. Nếu muốn đi du lịch ở
bất kì đâu bạn đều cần phải tìm hiểu xem bạn có thể đến
đó bằng phương tiện gì, ở đó có các địa điểm tham quan
nào, phương tiện đi lại ở đó như thế nào, lịch trình tham
quan làm sao cho thuận tiện, đặc sản ở đó là gì, nhà hàng
nào ăn ngon, thời tiết ở đó ra sao… nói chung là có rất
nhiều vấn đề cần tìm hiểu trước để có được một chuyến
du lịch hoàn hảo như ý muốn.
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đường vào chùa đẹp với nhiều cây xanh, bên phải là
biển, bên trái là rừng. Đến chùa Hộ Quốc, bạn có thể
thỏa sức khám phá, sẽ được tận hưởng không khí trong
lành, cảnh sắc tươi đẹp, được nghe tiếng chuông gió
trong trẻo và kiến trúc độc đáo tại địa điểm du lịch Phú
Quốc này.
Trong những ngày Lễ Tết, mùng 1 và 15 âm lịch hàng
tháng, rất nhiều người dân địa phương và du khách
trên đảo sẽ đến chùa để thắp hương, cầu bình an, may
mắn và sức khỏe.

Dinh Cậu
Dinh Cậu là một công trình kiến trúc độc đáo trên đảo.
Ngày nay, nơi đây đã trở thành nơi giao lưu văn hóa, tín
ngưỡng không chỉ của của người dân địa phương mà
còn của những du khách từ phương xa tới với mong
muốn gửi gắm ước vọng mưa thuận, gió hóa, quốc
thái, dân an. Chính vì vậy khi đến Phú Quốc, đặc biệt
là trong dịp Tết Nguyên Đán, du khách không thể nào
không ghé thăm và thắp hương cầu nguyện tại di tích
Dinh Cậu.

Các bãi biển đẹp ở Phú Quốc
Ở Phú Quốc không chỉ có một mà có vô số những
bãi biển đủ đẹp khiến du khách bị mê hoặc ngay từ
cái nhìn đầu tiên. Đó là bãi Rạch Vẹm – nơi sinh sống
của hàng nghìn con sao biển; là bãi Dài, bãi Ông Lang
hoang sơ, tĩnh lặng; là bãi Trường đông vui, nhộn nhịp,
là bãi Sao nước xanh như ngọc hay bãi Khem có cát
trắng mịn như kem… Mỗi một bãi biển ở Phú Quốc
đều mang trong mình một vẻ đẹp riêng nên dù bạn
có đến tham quan vui chơi tại tất cả các bãi biển ở Phú
Quốc thì cũng không thấy nhàm chán đâu nhé!
Không chỉ vậy, cùng với thời tiết đẹp, nắng vàng rực
rỡ của những ngày đầu xuân năm mới, những bãi biển
ở Phú Quốc càng trở lên đẹp hơn bao giờ hết. Đi du
lịch Phú Quốc dịp Tết mà không đặt chân đến bãi biển
nào ở đây thì quả thật là một thiếu sót vô cùng lớn
đấy nhé.

JW Marriott - Phú Quốc

Làng Chài Hàm Ninh

Chùa Hộ Quốc - Phú Quốc

Chùa Hộ Quốc Phú Quốc hay còn được gọi là Thiền Viện
Trúc Lâm Hộ Quốc là ngôi chùa to và đẹp nhất ở Phú
Quốc hiện nay. Chùa thuộc ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ,
huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tuy có vị trí xa trung
tâm nhưng địa điểm này lại có tầm nhìn rất đẹp khi có
lưng tựa núi cao, mặt hướng ra biển lớn.
Chùa Hộ Quốc không chỉ là một địa điểm du lịch tâm
linh mà còn là nơi vãn cảnh cho mọi du khách. Con

Làng chài Hàm Ninh nằm cách thị trấn Dương Đông
khoảng nửa tiếng chạy xe. Nổi tiếng với món ghẹ Hàm
Ninh tươi ngon và giá cả cũng phải chăng hơn so với
mặt bằng chung của Phú Quốc. Tại đây hải sản đều
tươi sống, chế biến trực tiếp tại chỗ rất ngon. Là một
trong những địa điểm phải đến ở Phú Quốc. Ngoài ra
không gian ăn uống là những chòi nhô ra biển nên
không khí thoáng đãng thoải mái dễ chịu.
Trước khi thưởng thức các món hải sản tươi ngon, giá rẻ.
Bạn có thể ghé thăm bến tàu ở làng chài Hàm Ninh. Nơi
bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh dãy núi Hàm Ninh và
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bờ biển. Ở cuối bến tàu thường có một vài chiếc thuyền
đánh cá neo đậu. Đặc biệt có thể ngắm hoàng hôn và
thưởng thức hải sản tươi ngon là trải nghiệm rất tuyệt vời
khi đến đây.

Vườn tiêu Phú Quốc
Phú Quốc không chỉ nổi tiếng với biển xanh, cát trắng,
nắng vàng mà còn nổi tiếng với một loại gia vị vô cùng
nổi tiếng đó là hạt tiêu. Các vườn tiêu Phú Quốc không
chỉ cho ra loại gia vị thơm nồng, cay đậm đà đặc trưng
mà còn là những cảnh đẹp thú vị đáng để khám phá và
chiêm ngưỡng.
Du lịch Tết đến Phú Quốc bạn đừng bỏ lỡ cơ hội ghé
thăm những vườn tiêu đang vào mùa thu hoạch ở Phú
Quốc nhé. Bạn cũng có thể mua một ít tiêu về làm quà
cho mọi người nữa đấy.

Các quán Cafe, bar đẹp ở Phú Quốc
Không chỉ có những địa điểm du lịch tâm linh cổ kính,
linh thiêng; những điểm du lịch tự nhiên đẹp đến nao
lòng mà ở Phú Quốc còn có rât nhiều quán bar, club
ven biển, quán cafe view đẹp để các bạn có thể cùng
gia đình, bạn bè ngồi trò chuyện, nhâm nhi những ly
đồ uống thơm ngon và ngắm cảnh đẹp như Sunset
Sanato Beach Club, Shri Beach Club, Rock Island, Chuồn
Chuồn Sky Bar, Sơn Trà Hill’s… Ngoài những địa điểm ở
trên thì tại Phú Quốc còn có rất nhiều điểm đến thú vị
và hấp dẫn khác như: đền thờ Nguyễn Trung Trực, nhà
thùng nước mắm, cơ sở sản xuất ngọc trai, cơ sở sản
xuất rượu sim, Thánh thất Dương Đông, Phu Quoc Bee
Farm, trung tâm bảo tồn chó xoáy Phú Quốc… để các
bạn có thể tham quan và khám phá khi đi du lịch Phú
Quốc dịp Tết.

Dầu, các quán ăn trong chợ đêm Phú Quốc hay quán Lóc
Cóc, Hoàng Hôn Quán ở An Thới… Còn các nhà hàng
thì bạn có thể chọn Love Phú Quốc, Xin Chào Seafood
Restaurant, Nhà hàng Paradiso, Nhà Ghẹ Phú Quốc, Nhà
hàng Thiên Thanh, The Peppertree Restaurant…
Đặc sản ở Phú Quốc vào dịp Tết
Đảo Ngọc - Phú Quốc

Nếu ở miền Bắc, một trong những món ăn không thể
thiếu trong ngày Tết đó là món bánh trưng thì bánh tét
lại là món bánh đặc trưng không thể thiếu trong ngày
Tết của người dân miền Nam. Tuy là một hòn đảo nhỏ
cách xa đất liền, nhưng bánh tét cũng là một món ăn
không thể thiếu trong những bữa cơm ngày Tết của
người dân Phú Quốc.

MÓN NGON VÀ ĐỊA ĐIỂM ĂN UỐNG Ở PHÚ QUỐC

Hải sản
Đến Phú Quốc, dù vào bất kì thời gian nào, Lễ Tết hay
ngày thường thì thưởng thức hải sản cũng là điều
không ai có thể bỏ qua. Thiên nhiên đã ưu ái ban tặng
cho Phú Quốc không chỉ những cảnh đẹp cảnh đẹp
tự nhiên mà còn ban tặng cho hòn đảo này cả những
vùng biển với vô số loài hải sản tươi ngon. Ngoài
những món hải sản thông thường như cá, tôm, mực
thì ở Phú Quốc còn có rất nhiều loại hải sản nổi tiếng
và đặc trưng mà bạn nên không thể không thưởng
thức như: ghẹ Hàm Ninh, nhum biển, gỏi cá trích…

Vườn tiêu Phú Quốc
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Ở Phú Quốc, để thưởng thức những món hải sản tươi
ngon thì các bạn có rất nhiều lựa chọn đấy, từ bình dân
đến cao cấp, từ những quán ăn vỉa hè quen thuộc cho
đến các nhà hàng chuyên nghiệp. Các quán ăn bình
dân thì các bạn có thể lựa chọn các nhà bè ở làng chài
Hàm Ninh, làng chài Rạch Vẹm, Biên Hải Quán ở Gành

Cũng là bánh tét nhưng bánh tét trên đảo Phú Quốc lại
có nét riêng không thể nhầm lẫn với bất kì nơi nào được.
Mọi người thường gọi bánh tét trên hòn Đảo Ngọc này
là bánh tét mật cật do loại lá dùng để gói bánh tét ở đây
là lá mật cật chứ không phải lá chuối như ở các vùng
khác. Do được gói bằng lá mật cật nên là hương vị của
bánh tét Phú Quốc cũng đặc biệt hơn ở các vùng khác,
nên nếu đến Phú Quốc dịp Tết bạn đừng bỏ qua cơ hội
được thưởng thức món bánh đặc sản này nhé.

Chuồn chuồn Bar Bistro - Phú Quốc

.

Ngoài hải sản và bánh tét mật cật, đến Phú Quốc các
bạn có cơ hội được thưởng thức rất nhiều món ăn hấp
dẫn khác như bún quậy, bún kèn, bánh khéo, đậu phộng
Chou Chou…
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Cô em gái quỷ quyệt

“Ai vậy?” – Chị tôi hỏi.
“Anh Quyết. Hơn chị tám tuổi. Rất
đáng tin cậy.”
“Ừ” – Chị ruột tôi đáp gọn. Hồng
nhạy cảm và thông minh, chị hiểu ý
định của tôi.
Tết năm ngoái, Hồng đến thăm ba
mẹ con tôi vào mùng Hai. Chị ở lại
với chúng tôi đêm đó, sáng hôm
sau, mới sáu giờ, trời còn mờ sương
lạnh, chị tôi đã dậy, lục cục pha nước
uống trong bếp và đòi về. Tôi giữ
kiểu gì chị cũng không chịu. Chị tôi li
dị chồng đã mười sáu năm nay, sống
một mình. Chị không con. Tuy rằng
luôn tỏ ra là người độc lập, mạnh
mẽ, nhưng nhìn mắt chị, cho dù chị
cười, thì cũng như đang có những
giọt nước mắt vô hình chảy ngược
vào trong.

Truyện ngắn: KIỀU BÍCH HẬU

Hà Nội, mùa thu năm 2020
Tôi qua lại với Quyết được chừng hơn
một tháng thì đã đủ thông tin và linh
cảm để đi đến kết luận rằng, đây là
một người đàn ông đáng tin cậy, có
phẩm chất quý, mà một phụ nữ có
thể nương tựa. Quyết cũng đã nhắn
cho tôi nhiều tin nhắn yêu thương,
không giấu giếm hy vọng của anh
vào tôi.
Rồi một buổi tối, sau khi kết thúc bữa
ăn ngon miệng và vui vẻ cùng nhau
trong một nhà hàng danh tiếng,
Quyết ngỏ ý muốn đưa tôi tới một
shop trang sức để mua tặng tôi món
quà. Anh giải thích rằng anh đã định
mua một dây chuyền gắn rubi để
tặng tôi, nhưng rồi anh lại không
tự động mua, vì e rằng không hợp
ý tôi, anh muốn đưa tôi đến shop đó
để tôi tự chọn. Tôi ý nhị từ chối để
anh không quá hẫng hụt, nhưng tôi
nghĩ, đã đến lúc rồi đây.

Làng Thanh, mùa thu năm 1920
Đám ăn hỏi của thầy đồ Tuệ khiến
nhiều người vui mà lắm kẻ buồn.
Vui là đám họ hàng gần gụi của cha
mẹ thầy, vì dấm được một đám rất
khá, cô Nhạn, con gái ông Lý ở làng
Xuân Lôi. Cô Nhạn xinh đẹp nức
tiếng, mới 16 tuổi đã được bao đám
ngấp nghé đợi trông, nhưng ông Lý
lại đồng ý đám thầy đồ Tuệ, con trai
trưởng người bạn đồng niên của
ông. Cái sự đồng ý của ông khiến
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bao cô gái yêu thầm đồ Tuệ ở làng
Thanh thất vọng. Thầy đồ Tuệ trẻ
măng, đẹp trai sáng láng khiến cô
nào cũng ngất ngây, thì giờ đây, đã
có nong có né mất rồi. Hy vọng sụp
đổ với bao cô gái làng Thanh.
Cô Nhạn chít khăn mỏ quạ, thẹn
thùng ra mắt đàng trai, má hồng đào
chín lựng vì ngượng, hàm răng hạt na
lấp lánh với đôi môi quết trầu đỏ tươi
đáng yêu quá đỗi, đồ Tuệ ưng bụng
lắm, tranh thủ các cụ hai bên mải bàn
việc lễ, mà liếc trộm cô. Đôi mắt lúng
liếng, cái lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt
hiện trên má non tơ phớt hồng đáng
yêu đến lạ. Với người con gái này, đồ
Tuệ sẵn lòng thiêu rụi cả đời mình.

Hà Nội, mùa thu năm 2020
Quyết nhắn tin mời tôi đến nhà anh
ăn tối. Đọc tin nhắn xong, chưa đầy
một giây đồng hồ, tôi đã nhìn ra cái
kết của sự việc này. Đàn bà ngoài
bốn mươi tuổi như tôi, cần chi tưởng
tượng nữa, trong mấy cái vụ tình

tang này. Anh độc thân, ở một mình
vì các con anh đã lập gia đình riêng.
Li dị vợ đã mười lăm năm, nay tuổi
sáu mươi, Quyết đã chán phiêu lưu
và độc thân cũng đủ rồi, anh cần một
người đàn bà bên cạnh, sưởi ấm anh.
Còn tôi, chồng qua đời mới được
hơn ba năm, vừa kịp vượt qua cú sốc
mất mát và mới được tận hưởng sự
thú vị của độc thân. Cả anh và tôi,
đều có con, nhưng chúng cũng đã
lớn và chúng tôi không còn quá bận
bịu chăm sóc con cái. Giờ là lúc có
thể thảnh thơi tận hưởng vui thú
tình yêu, kể cả tình dục, mà không
phải lo đến hậu quả hôn nhân với lo
toan con cái và trách nhiệm với gia
đình hai bên nội ngoại nữa.
“Anh nấu ăn ngon lắm. Đến với anh
nhé, em sẽ ngạc nhiên đấy.” Quyết
tiếp tục nhắn tin cho tôi. Và tôi hiểu
chuyện gì đằng sau tin nhắn ấy.
Trước khi trả lời anh, tôi gọi điện cho
chị gái mình. “Chị rảnh tối nay không?
Đi với em đến nhà một người…”

Tôi biết chị khao khát một người
đàn ông, một bờ vai tin cậy để tựa
vào. Nhưng, lại cái nhưng chết tiệt.
Chị quá giỏi giang, lại nhiều tài sản,
có cái nhìn xuyên thấu người ta,
và chết khổ vì căn bệnh hoàn hảo.
Đàn ông vừa mắt chị không dễ kiếm
trên đời này. Tết nhất thế này, ở một
mình thui thủi, chắc chị trống vắng
lắm, còn tôi, dù sao vẫn có hai đứa
con bên cạnh để mà cười đùa và
mắng mỏ nhau… Tôi đứng tựa cửa
nhìn theo chị gái. Chị bước xa dần,
dáng thẳng sang trọng, đầu ngẩng
cao, nhưng có nỗi gì đó vò xé tim
tôi, khiến tôi không thể cứ nhìn chị
bước đi, nhỏ dần, một mình trong
phố vắng như thế được.
- Chị ơi! – Tôi gọi chị thảng thốt.
Hồng vụt quay lại, nhìn tôi một
thoáng, mắt chị ầng ậc nước. Tôi lao
đến ôm chị. Lần đầu tiên trong suốt
bốn mươi lăm năm cuộc đời, tôi đã
vượt qua rào cản, lao đến ôm chặt
lấy chị ruột mình như thế. Không
một lời, hai chị em cùng khóc.
Kể từ lúc ấy, tôi nguyện sẽ tìm chồng
cho chị, một tấm chồng tử tế.
Tôi nhắn tin cho Quyết “Em sẽ đến
cùng chị gái em nhé?”
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Một lúc sau, Quyết mới nhắn lại
“Nhưng anh chỉ muốn em…”
Tôi mặc kệ anh! Trong tình huống này,
cần một cách hành xử phi thường.

Làng Thanh, mùa đông năm 1920
Một đám cưới lớn, như trong mơ,
của hai gia đình gia thế bậc nhất
hai làng Xuân Lôi và làng Thanh đã
diễn ra. Nhiều người trong gia đình
hai họ của dâu rể thì mong chờ háo
hức, còn các cô gái tuổi cập kê ở
làng Thanh thì thở dài. Tiếng thở dài
nối từ thế kỷ nọ sang thế kỷ kia, khi
các cô gái miền quê luôn không thể
chọn người đàn ông hợp ý mình.
Đồ Tuệ đứng chờ trước bàn thờ
nhà gái, người cha đang bước vào
buồng để dẫn con gái ra, để cùng
với rể mới, lễ gia tiên. Các cụ ông râu
bạc, đội khăn xếp, các cụ bà bỏm

bẻm nhai trầu, chít khăn mỏ quạ,
đứng chật gian giữa, và cửa giữa,
hai cửa nách chật những trẻ con tò
mò, mắt đen tròn háo hức chờ xem
cô dâu chú rể làm lễ. Chú rể đẹp trai
quá, áo the khăn xếp, rạng ngời chờ
đợi. Cô dâu sắp bước từ buồng ra, ai
nấy đều mong mỏi phút giây quan
trọng này. Cô dâu chắc chắn sẽ đẹp
ngất ngây, cô Nhạn nhan sắc nức
tiếng khắp làng trên xóm dưới. Họ
quả là một cặp đôi được trời đất xe
duyên, trai tài gái sắc, như trong giấc
mơ của ngàn đời, ngàn người.
Cô dâu được người cha của mình
dẫn ra khỏi cửa buồng. Một tiếng
ồ lan dài ngạc nhiên và thất vọng.
Cô dâu cúi gằm mặt, nhưng người
ta không thể không thấy gương
mặt rỗ nhằng xấu xí của cô dưới
nếp khăn mỏ quạ, kết quả của một
trận đậu mùa! Đất dưới chân đồ
Tuệ chao đảo. Anh muốn bỏ chạy,
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anh muốn thét lên câu hỏi. Nhưng
anh cứ thế đứng chôn chân, miệng
mím chặt.

Một vài cụ già đàng trai tức giận,
đứng thẳng lên rẽ đám đông, bỏ
về, miệng lầm bầm rủa.

Cô gái đang chuẩn bị cúi lạy trước
bàn thờ gia tiên cùng đồ Tuệ đây, để
chính thức trở thành vợ anh, đầu gối
tay ấp suốt đời với anh, không phải
là Nhạn. Cô là Én, chị ruột của Nhạn.
Nhạn xinh đẹp bao nhiêu thì Én xấu
xí bấy nhiêu. Ông trời khéo bày đặt
chuyện ẩm ương này, để thử thách
lòng người.

Cổ họng đồ Tuệ nghẹn ứ. Anh vẫn
đứng yên tại chỗ.

Một gã thọt ở làng Xuân Lôi từng
từ chối cưới Én, chê cô xấu! Gã bảo,
làng Xuân Lôi có hết tiệt con gái, thì
may ra gã mới nhìn đến Én.
Người cha của chú rể như chết
đứng. Ông bám chặt vào vai chiếc
trường kỷ. Ông nào ngờ người bạn
chí cốt của ông, lại chơi ông một vố
thế này.

Én vẫn đứng đó, cúi gằm mặt,
giữa những tiếng xôn xao giận dữ,
những giọt nước mắt mặn âm thầm
lăn xuống, đổ đầy những vết rỗ sâu
trên mặt, tràn ra, lăn tiếp xuống…
Lấy hết sức bình sinh, hít một hơi
thật sâu, đồ Tuệ cất bước. Anh tiến
đến bên người con gái đang âm
thầm khóc vô vọng. Anh tìm bàn
tay cô, nắm chặt lấy, dẫn cô đến
trước bàn thờ gia tiên. Tiếng xì xào
bỗng lặng tắt. Đôi trẻ cúi lạy trước
bàn thờ.
Bỗng có tiếng khóc hộc lên, người
cha của cô dâu ôm mặt khóc tu tu.
Ông sụp xuống đất vái lạy chàng rể
của mình.

Hà Nội, mùa đông năm 2020
Quyết đã ngừng nhắn tin cho tôi
sau hơn một tháng anh biết chị tôi,
từ buổi tối mà kịch bản anh dàn
dựng bất thành.
Còn Hồng thì tối nào cũng gọi qua
Zalo cho tôi, ríu rít kể chuyện về
những điều mà Quyết làm, Quyết
nói với chị. Chị hạnh phúc và dễ
thương quá, khác hẳn một bà chị
luôn khó tính và đòi hỏi cao của tôi
trước kia, hình như căn bệnh hoàn
hảo của chị cũng tự dưng biến mất.
Tình yêu có sức mạnh chuyển hóa
thần kỳ, biến một người đàn bà ngũ
tuần héo hon thành cô gái mười
tám, thơ ngây, bừng nở, đầy niềm
tin, dễ vui, dễ hài lòng. Chị thậm
chí còn thích thú trước vài thói xấu
nho nhỏ của Quyết và chẳng ngại
kể cho tôi nghe, một cách âu yếm.
Tôi biết ơn số phận đã dành cho
chị em tôi điều ngạc nhiên này.
Khi chọn cách hành xử phi thường
ấy, tôi bất cần đúng – sai, tốt hay
không tốt, hợp đạo hay không, tôi
chỉ hành động, như con tim mách
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bảo. Tôi cũng không cảm thấy có
lỗi với Quyết.

Làng Thanh, mùa xuân 2021
Tôi trở về làng Thanh một mình.
Mặc bộ đồ dùng để đi phượt, mang
theo một cái liềm và một kéo cắt
cành, nắm hương, bật lửa, bó hoa
cúc vàng, tôi đi bộ một mình từ giữa
làng ra khu mộ các cụ trong gia đình
ở cánh đồng ven làng.
Tôi dọn cỏ trên mộ, cắt tỉa các cây
cảnh kế bên, lau sạch các tấm bia, rồi
cắm hoa và thắp hương lên mộ các
cụ. Giáp Tết năm nào tôi cũng làm
như vậy. Gió mạnh thổi bay những
tàn hương và khói tan nhanh trong
không gian, tôi nhắm mắt hít mùi
nhựa cỏ tươi thơm ngái thoảng qua.
Nhắm mắt, tôi thấy rõ hình ảnh cụ
bà nhà tôi, cụ Én, hiển hiện trước
tôi. Năm nào, cũng chỉ có cụ bà Én
là hiện lên rõ rệt nhất sau khi tôi
thắp nén nhang trước dãy mộ các
cụ. Người làng Thanh còn đồn nhau
đến tận bây giờ, rằng, cụ Én, vừa
xấu, vừa vụng, chẳng biết thổi nấu

một nồi cơm cho ra hồn, nên cụ đồ
Tuệ phải thuê gia nhân để chu toàn
công việc nội trợ trong gia đình. Cụ
đồ Tuệ nhà tôi, quả là nhân đức phi
thường, khi chấp nhận bị lừa hôn,
mang về nhà người vợ xấu đoảng,
và sống cả đời với người vợ ấy, sinh
năm người con, ba trai, hai gái, đẹp
đẽ và giỏi giang không thua gì cha.
Tôi không bao giờ truy cứu đến tận
cùng, xem cụ Én có vụng có đoảng
thật sự không. Tôi cũng không truy
cứu, xem sau khi giúp chị mình có
được một tấm chồng như mơ, thì cụ
Nhạn, người đàn bà sắc nước hương
trời ấy, đã lấy một người chồng như
thế nào, có hạnh phúc, may mắn
được như cụ Én nhà tôi không?
Tôi chỉ nghĩ về các cụ, với lòng biết
ơn. Cụ Én, người sinh ra ông nội
tôi, ông nội sinh ra bố, và bố sinh
ra tôi trên đời này. Cái trò lừa hôn,
hỏi em cưới chị, cách nay một thế
kỷ, hóa ra lại kết thúc đẹp đẽ. Để
cho tôi, được cảm nhận trọn vẹn
câu chuyện kỳ diệu ấy, trong mùa
xuân này

.
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