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Bạn đọc thân mến, 

Trong những ngày tháng Ba đầy nắng mới, những phụ nữ 
ngành Dệt May Việt Nam càng thêm hy vọng vào những đổi 
thay tích cực mới đang diễn ra trong quý đầu năm 2021. Hơn 
hết, phụ nữ dệt may đang đóng góp phần quan trọng trong sự 
chuyển mình từng ngày đó.

Sự tiến bộ của phụ nữ góp phần quyết định sự phát triển của 
quốc gia. Trong một quốc gia phát triển, không thể có nhiều 
phụ nữ còn bị đói nghèo, bạo lực hay hiểm nguy đe dọa. Bên 
cạnh việc tạo điều kiện của xã hội, thì chị em cần tự tạo điều 
kiện cho chính mình để học tập, vươn lên phát triển bản thân 
hàng ngày. Bởi phụ nữ nắm trong tay quyền lực đặc biệt, đó là 
sức mạnh mềm.

Trong số tạp chí này, bạn đọc sẽ được tiếp cận với hai trong số 
những phụ nữ dệt may đặc biệt thuộc hai thế hệ, và cảm nhận 
được sức mạnh mềm đó.
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chuyển khó dự báo 
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Thân gửi các chị em trong Tập đoàn Dệt May Việt Nam,

Thưa các chị em! Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi trân trọng gửi tới chị em và gia đình lời chúc 
sức khỏe, hạnh phúc và an lành!

Thưa chị em! Trong những ngày này, toàn thể chị em trong Tập đoàn đang cùng đội ngũ chúng 
ta trải qua những cảm xúc đặc biệt. Chúng ta đang sản xuất kinh doanh trong tình thế mới, vừa 
làm việc khẩn trương, chất lượng, vừa đảm bảo an toàn cho chính bản thân và đội ngũ, gia đình, 
cộng đồng. 

Ý thức hoàn toàn rõ ràng về trách nhiệm và rủi ro mà chúng ta đang đối mặt, tôi tin tưởng rằng, 
chị em cùng đội ngũ chúng ta sẽ dần vượt qua giai đoạn khó khăn này một cách sáng tạo và hào 
hùng. Bởi lẽ, trong hơn thế kỷ qua, chúng ta từng đi qua những cuộc chiến tranh giành độc lập cho 
tổ quốc, tự do cho dân tộc, và chị em từng xuất sắc trong vai trò người thợ, dũng cảm trong vai 
trò người lính tại công xưởng, súng gác bên máy dệt, máy may, sẵn sàng chiến đấu. Trong cuộc 
chiến khốc liệt không kém của thương trường, nhiều chị em cũng đã trở thành những thủ lĩnh bất 
khuất, những anh hùng thời kỳ đổi mới, với chiến lược tăng tốc và cạnh tranh đầy nhân văn, dẫn 
dắt doanh nghiệp trên con đường phát triển bền vững. Hình ảnh đó không chỉ thể hiện tài năng 
và bản lĩnh người phụ nữ dệt may, mà còn trở thành biểu tượng đầy cảm hứng cho mọi thời kỳ. 
Do đó, tiếp bước tiền nhân, phụ nữ dệt may hôm nay cũng sẽ phát huy khí chất của mình để vượt 
qua bất kỳ khó khăn, thử thách nào.

Với sự cần cù lao động, sự tỉ mỉ, cẩn trọng trong từng việc làm, ứng xử trong quan hệ sản xuất 
cũng như xã hội, với tình yêu thương và lòng bao dung, chị em hoàn toàn đủ năng lực để bảo vệ 
được nền sản xuất dệt may của chúng ta vượt qua đại dịch. Lịch sử Ngành sẽ luôn ghi nhận những 
giá trị cao quý ấy mà phụ nữ dệt may mang lại.

Chúng tôi luôn biết ơn các chị em, và ngưỡng mộ vẻ đẹp, khí chất, tình cảm của phụ nữ dệt may, 
và chúng tôi tâm niệm rằng, sẽ phấn đấu hết sức mình để góp phần chăm sóc, tạo điều kiện cho 
chị em được phát triển tận lực và thăng hoa trong sự nghiệp của mình.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn và chúc chị em thật hạnh phúc, rạng ngời trong ngày 8/3.

Đặng Vũ Hùng
(TGĐ Vinatex)

Thư chúc mừng Thư chúc mừng 
ngàyQuốc tế Phụ nữ 8/3ngàyQuốc tế Phụ nữ 8/3

Thư chúc mừng 
ngàyQuốc tế Phụ nữ 8/3
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Bài: Ông ĐẶNG VŨ HÙNG 
Tổng Giám đốc Vinatex 
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Hướng tới xây dựng 
Doanh nghiệp Hạnh phúc tại 

Tập đoàn Dệt May Việt Nam
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T
heo học giả Đào Duy Anh trong cuốn Việt Nam văn hoá sử cương 
thì văn hoá không chỉ là những học thuật tư tưởng của loài người, 
không phải chỉ có tính cao thượng đặc biệt, mà văn hoá còn bao 
gồm cả các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, cùng hết thảy các 
phong tục tập quán thường ngày. Tóm lại Văn hoá tức là Sinh hoạt.

Với cách hiểu như vậy, có thể thấy Văn hoá doanh nghiệp chính là bao gồm cả 
triết lý, tôn chỉ, tầm nhìn, mục đích của doanh nghiệp nhưng lại cũng bao gồm 
cả những tập quán hoạt động hàng ngày trong doanh nghiệp, là cách thức 
ứng xử với nhau và với công việc trong quá trình làm việc. 

lần thứ 4, các doanh nghiệp của Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam đứng trước 
những thách thức mới đó là vượt qua, 
vươn lên trong chuỗi cung ứng toàn 
cầu mới được tái bố trí hay tuột dần 
khỏi các chuỗi và thoái trào. Trong 
bối cảnh đó, nhìn lại nền tảng văn 
hoá của doanh nghiệp như là cái gốc 
để xây dựng năng lực cạnh tranh mà 
bắt đầu từ chính sự rà soát, nâng cấp, 
chuẩn hoá các hoạt động hàng ngày 
tại doanh nghiệp.

Sau 10 năm xây dựng, đến nay thành 
quả của Công ty Mẹ là đã hình thành 
lớp chuyên viên mới với độ tuổi bình 
quân dưới 35, cán bộ quản lý cấp 
ban tuổi bình quân dưới 45, cán bộ 
lãnh đạo Tập đoàn dưới 50 tuổi. Khắc 
phục được cơ bản hiện tượng cán 
bộ chuyên viên Văn phòng Công ty 
Mẹ thiếu thực tiễn, chưa trải qua cơ 
sở, xử lý công việc mang tính hành 
chính. Công ty Mẹ đã tham gia trực 
tiếp quản lý điều hành các chi nhánh, 
tham gia kinh doanh nội địa, hình 
thành hệ thống thiết kế - tiếp thị - sản 
xuất trong lĩnh vực đồng phục công 
sở… tạo ra sự trưởng thành, gắn bó 
với nghề, yêu nghề, hiểu nghề hơn 
như các giá trị cốt lõi đã đặt ra. 

Hệ thống truyền thông nội bộ đóng 
vai trò quan trọng trong xây dựng 
văn hoá doanh nghiệp, là nơi thông 
đạt hiệu quả các tôn chỉ, mục đích, 
quan điểm của Lãnh đạo Tập đoàn, 
đồng thời là diễn đàn chia sẻ giữa các 
doanh nghiệp, nêu gương tốt, nhận 
phản hồi của người lao động. Sự đa 
dạng trong các hình thức truyền 
thông, bắt kịp với đời sống số là nền 
tảng hạ tầng quan trọng cho việc xây 
dựng văn hoá doanh nghiệp.

Trong giai đoạn mới, trên cơ sở các 
thành công ban đầu trong xây dựng 
văn hoá doanh nghiệp hơn 10 năm 
qua, Tập đoàn định hướng trong 
thời gian tới, mục tiêu xây dựng một 
Doanh nghiệp Hạnh phúc với các 
đặc điểm chủ yếu là:

1. Mọi thành viên trong doanh 
nghiệp được quan tâm, chăm sóc, 
chia sẻ với nhau. Tạo môi trường sinh 
hoạt hàng ngày văn minh, chuyên 

nghiệp, nhưng ấm áp. Hướng tới mỗi 
nhân viên đều cảm nhận – “mỗi ngày 
đi làm là một ngày vui”.

2. Nhân viên chuyên nghiệp, tinh 
thông nghiệp vụ. Thấu hiểu công việc 
của mình và chia sẻ cả những khó khăn 
thách thức của đồng nghiệp, cũng như 
các công ty thành viên. Thực hiện công 
sở thông minh, hiện đại, đáp ứng yêu 
cầu mới của xã hội số.

3. Tự giác làm việc, hoàn thành công 
việc trên cơ sở tự nguyện, giảm thiểu 
giám sát, đánh giá. Tập trung vào 
động viên khuyến khích. Tạo môi 
trường sáng tạo cao trong doanh 
nghiệp.

4. Thực hiện các công việc có ý nghĩa, 
có đóng góp vào sự phát triển của 
doanh nghiệp. Giảm dần hướng tới 
loại bỏ các hoạt động không tạo ra 
giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. 

Hoạt động sản xuất kinh doanh theo 
thị trường luôn có những áp lực mới, 
có thời điểm thuận lợi, thời điểm 
khó khăn, kết quả của mỗi năm chỉ 
là một cột mốc nhỏ trên hành trình 
lâu dài của doanh nghiệp. Chỉ có văn 
hoá doanh nghiệp mới là giá trị lâu 
dài, đồng thời là nền móng vững 
chắc cho phát triển bền vững, nhất là 
trong những ngành đông lao động, 
cần sự thống nhất cao như ngành 
Dệt May. Xây dựng được Doanh 
nghiệp Hạnh phúc chính là thước đo 
cho sự thành công bền vững của Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam chúng ta! 

Bài: Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG
Bí thư Đảng ủy 

Chủ tịch HĐQT Vinatex 

Việc xác lập các triết lý, tôn chỉ, tầm 
nhìn là nhiệm vụ của lãnh đạo cấp 
cao, mang tính dài hạn với thách thức 
lớn nhất là đạt được sự thấu hiểu và 
đưa toàn bộ doanh nghiệp hướng về 
mục tiêu đó. Đồng thời luôn có sự 
cập nhật, hiệu chỉnh bước đi cho phù 
hợp các biến đổi của môi trường kinh 
doanh. Nhưng rõ ràng, phần quan 
trọng còn lại của văn hoá doanh 
nghiệp, với sự tham gia của tất cả các 
thành viên lại là các “sinh hoạt” hàng 
ngày trong tập thể.

Ở Vinatex, trong suốt 10 năm qua, 
chúng ta đang phấn đấu xây dựng 
văn hoá doanh nghiệp trên cơ sở 5 
trụ cột chính đó là: 

. Hiểu công việc mình làm; 

. Yêu công việc mình làm; 

. Cạnh tranh bằng sức mạnh tập 
thể; 

. Liên tục đổi mới; 

. Tự hào với thành quả của tập 
thể qua nhiều thế hệ. 

Điểm thuận lợi trong xuất phát điểm 
xây dựng và cập nhật văn hoá tại 
Vinatex chính là truyền thống gắn bó, 
chia sẻ, thương yêu lẫn nhau được 
hình thành từ khi thành lập ngành. 
Trải qua nhiều khó khăn và thử thách, 
chỉ trong 25 năm lịch sử Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam đã hứng chịu ít 
nhất 4 cuộc khủng hoảng – khủng 
hoảng thị trường Đông Âu những 
năm 90, khủng hoảng kinh tế châu Á 
giai đoạn 97-2000; khủng hoảng kinh 
tế thế giới giai đoạn 2008; và khủng 
hoảng vì dịch bệnh COVID-19 hiện 
nay mà chúng ta đã, đang và sẽ vượt 
qua với từ khoá chung là TỰ LỰC TỰ 
CƯỜNG – ĐOÀN KẾT SÁNG TẠO. Năm 
trụ cột của văn hoá con người Vinatex 
chính là được xây dựng trên triết lý TỰ 
LỰC TỰ CƯỜNG – ĐOÀN KẾT SÁNG 
TẠO đã được nhiều thế hệ người làm 
dệt may xây dựng và vun đắp. 

Bước vào thập kỷ mới, bắt đầu với dịch 
bệnh COVID-19 trên toàn cầu, cùng áp 
lực của cuộc Cách mạng công nghiệp 

DỆT MAY DỆT MAY
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Để lại một gia tài 
cho thế hệ tiếp nối

Bài: KIỀU BÍCH HẬU

Trong cuộc đời người phụ nữ xinh đẹp và năng động này, 
bà đã tạo nên một dấu ấn đáng nhớ khi cứu không chỉ một 

doanh nghiệp dệt trên bờ vực phá sản, mà còn thu vén 
khéo léo, để lại nền tảng doanh nghiệp bền vững cho thế hệ 
sau. Bà là Lê Thị Lý – nguyên Giám đốc Nhà máy Dệt Phước 
Long, nguyên Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Xí nghiệp Dệt và 

nguyên Tổng Giám đốc Công ty Dệt Việt Thắng.

TỰ CỨU MÌNH, NUÔI DƯỠNG 
SẢN XUẤT

Sau giải phóng, bà Lê Thị Lý khi đó 
ngoài bốn mươi tuổi, được giao 
nhiệm vụ làm việc tại Nhà máy Dệt 
Phước Long, với cương vị từ Phó 
Giám đốc, rồi Giám đốc. Kể từ giai 
đoạn 1979 - 1983, nhà máy ở trong 
tình trạng vô cùng khó khăn do thiếu 
nguyên liệu sản xuất, trong bối cảnh 
kinh tế nước nhà suy thoái trầm trọng. 
Nằm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, 
nhưng Nhà máy Dệt Phước Long lại 
thuộc diện Trung ương quản lý, lúc ấy 
tình trạng máy móc hư hỏng tới 80%, 
không phụ tùng thay thế, phải đắp 
chiếu nằm chờ. 

Không nguyên liệu, máy móc không 
hoạt động, công nhân không có việc 
làm, thậm chí đói ăn. Nhà máy Dệt 
Phước Long khi ấy có tới 3.000 công 
nhân, phần lớn là lao động nữ. Do 
thiếu việc nên Nhà máy buộc phải 
để 50% người lao động nghỉ làm. 
Số công nhân thuộc diện nghỉ việc, 
người thì chạy chợ, người về nông 
thôn kéo xe, người đi vùng kinh tế 
mới, thất tán hết cả. Bà Lê Thị Lý đau 
lòng khi nhìn quang cảnh còn lại. 
Hơn 1.000 máy dệt thoi, 20 máy dệt 
kim bằng, năng lực thiết kế 30 triệu 
mét/năm mà lúc ấy chỉ sản xuất được 
5 triệu mét/năm. Nguyên liệu trong 
kho thì sắp cạn mà nguyên liệu mới 
thì không nhập khẩu được. Số công 
nhân còn lại chỉ làm việc cầm chừng, 
nhiều chị em không có tiền đong 
gạo, xin với bà Lý cho được làm bất 
cứ việc gì để được bữa ăn trưa ở nhà 
máy. Bữa trưa ấy, có chị em chỉ dám 
ăn một nửa, còn lại đùm gói mang 
về nhà để con nhỏ và mẹ già ăn. 

Trong bối cảnh ấy, bà Lý tìm đủ mọi 
cách để tháo gỡ, tạo việc làm, trước 

mắt giúp công nhân bớt đói. Chủ cũ 
của nhà máy có lập xưởng gạch, bà 
cho tận dụng xưởng này làm gạch 
với nguyên liệu còn lại như đá, vôi, 
xi măng… tạo việc làm cho hơn 100 
công nhân, tuy nhiên công việc rất 
vất vả. Từ hai hầm sợi phế thải, chủ 
cũ đã vứt bỏ lâu ngày thành hầm 
rác. Bà cho công nhân đào lên, thấy 
có thể giặt sạch sấy khô nguyên liệu 
dùng chế tạo sản phẩm phụ như 
thú nhồi bông, chổi, đệm xe, v,v… 
Công việc này cũng giúp thêm hơn 
20 công nhân có việc làm, có lương, 
khiến chị em rất mừng.

Chính trong lúc đang túng quẫn 
như vậy, thì đồng chí Bí thư Thành 
ủy Nguyễn Văn Linh đột ngột đến 
thăm Nhà máy Dệt Phước Long. Khi 
đồng chí Bí thư vào đến cổng, bà 
Lê Thị Lý cùng mọi người trong nhà 
máy vội chạy ra đón. Chưa kịp nói 
gì, bà Lý đã òa khóc, cảm giác như 
được đón người cha về đúng lúc để 
cứu những đứa con sắp chết đuối! 
Biết bao cực nhọc, lo lắng, buồn 
thương vỡ òa trong dòng nước 

mắt. Người phụ nữ xinh đẹp ấy, 
mạnh mẽ bao nhiêu thì cũng yếu 
đuối bấy nhiêu! Đồng chí Nguyễn 
Văn Linh nhẹ nhàng bảo bà Lý ngồi 
xuống, báo cáo bình tĩnh những 
việc đã làm, đang làm, và có chỗ 
nào vướng mắc thì nêu ra để đồng 
chí giúp tháo gỡ…

Sau khi nghe bà Lê Thị Lý trình bày 
thực trạng, khó khăn của Nhà máy 
Dệt Phước Long, đồng chí Nguyễn 
Văn Linh yêu cầu đi thăm khu sản 
xuất. Đi tới khu làm gạch, đồng chí 
nói ngay: “Phải thay công nhân nam 
làm việc này, để tránh cho chị em 
đỡ ướt quần áo. Làm cả ngày trong 
bộ quần áo ướt đẫm thì sức chị 
em làm sao chịu nổi!” Tới khu dệt 
nhuộm, đồng chí Nguyễn Văn Linh 
nhìn thấy nhóm chị em đang cuốc, 
đào phía sau nhà máy, liền hỏi: “Ở đó 
sản xuất gì mà sao công nhân đứng 
ngoài trời?” Bà Lý định giấu việc này, 
nhưng vì đồng chí Nguyễn Văn Linh 
đã nhìn thấy, nên bà đành báo cáo, 
rằng đó là hai hầm sợi phế thải chủ 
cũ bỏ đi, nay nhà máy tận dụng sản 

Ảnh: Bà Lê Thị Lý với Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1987
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xuất để có thêm đồng lương cho công nhân.” Nghe thế, 
nét mặt đồng chí Nguyễn Văn Linh đượm buồn. Đồng 
chí dặn dò bà Lý, rằng việc tìm cách giải quyết công ăn 
việc làm cho công nhân là đúng, nhưng phải tìm cách 
nào giảm bớt nỗi nhọc nhằn cho công nhân.

Khi đến thăm xưởng cơ khí, thấy anh em tận dụng sắt 
thép cũ để đóng các xe đẩy hàng phục vụ sản xuất, đồng 
chí Nguyễn Văn Linh rất hài lòng. Đồng chí căn dặn Nhà 
máy cần lo sớm vấn đề phụ tùng thay thế bằng cách 
liên kết với các đơn vị khoa học kỹ thuật, không nên ỷ 
lại ngồi chờ nhập khẩu những thứ mà mình có thể làm 
được! Lời đồng chí Nguyễn Văn Linh khiến bà Lê Thị Lý 
vô cùng thấm thía. Đồng chí Nguyễn Văn Linh còn chỉ ra 
nhiều vấn đề mà tập thể lãnh đạo Nhà máy thấy mở ra 
một triển vọng thật sáng sủa, và bà Lý tâm đắc nhất với 
câu nói: “Mình phải tự cứu mình trước khi trời cứu”.

Thực hiện ý tưởng đó của đồng chí Nguyễn Văn Linh, bà 
Lý cùng đội ngũ Nhà máy Dệt Phước Long đã linh hoạt 
thay đổi cách làm, sáng tạo ra những phương thức mới 
để nuôi sản xuất. Bà tổ chức đi điều tra thị trường, nắm 
bắt nhu cầu thiết yếu của người dân, nhận thấy có ba 
mặt hàng cần sản xuất đáp ứng ngay: vải mùng cho bà 
con nông dân vùng có nhiều muỗi, vải soie dùng phổ 
biến cho phụ nữ, vải denim may quần nam giới. Sau khi 
đi xin chi viện được nguyên liệu, Nhà máy đã sản xuất 
vải dệt mùng và vải soie, denim, sau đó đem hàng trao 
đổi với bà con nông dân để lấy tôm, đậu phộng, đậu 
xanh, hạt điều,… chế biến xuất khẩu, dùng số ngoại tệ 
thu được nhập khẩu nguyên liệu sợi tổng hợp. Kết quả 
là năm 1981, nhà máy nhập được 89 tấn sợi polyester 
75P để nuôi dưỡng và phát triển sản xuất. Những việc 
làm của Nhà máy Dệt Phước Long gây được sự chú ý của 
nhiều đơn vị sản xuất và Bộ chủ quản cũng không phản 
đối, lại được đồng chí Bí thư Thành ủy khen ngợi rằng 
mô hình tự cứu mình của Dệt Phước Long là rất đáng 
phát huy, nên bà Lý và đội ngũ Phước Long rất mừng, 
tiếp tục dấn tới.

Về vấn đề phụ tùng thay thế, từ gợi ý của đồng chí 
Nguyễn Văn Linh khi về thăm Nhà máy, bà Lý đã tổ chức 
cuộc họp giữa Nhà máy với các khoa chế tạo máy trường 
Đại học Bách khoa, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Viện chế 
tạo máy của Bộ Cơ khí luyện kim, Nhà máy Z.751 của 
quân đội… bàn cách tháo gỡ. Sau đó, các nhà chuyên 
môn đi xem xét thực tế rồi nghiên cứu, chế tạo thành 
công nhiều phụ tùng thay thế. Kết quả, trong 2 năm 
1981 và 1982, Nhà máy Dệt Phước Long đã phục hồi 
được 700 máy dệt thoi, 12 máy dệt kim bằng và đưa vào 
sản xuất. Từ tấm gương này của Dệt Phước Long, nhiều 
nhà máy, xí nghiệp khác trong thành phố cũng liên kết 
với các đơn vị kỹ thuật để phục hồi máy móc thiết bị, 
phục hồi và phát triển sản xuất. Nhờ đó mà nền kinh tế 
của thành phố bắt đầu khởi sắc.
Sau khi có nguyên liệu, có máy móc sản xuất, bà Lý lại 
cùng anh chị em cán bộ đi về các vùng nông thôn, tìm 
lại những công nhân trước đây phải nghỉ việc. Công cuộc 

đi tìm người cũ vô cùng gian nan, nhưng cũng thực cảm 
động. Bà đã đón công nhân về lại xưởng, cho xe chở lương 
thực về tận vùng nông thôn xa xôi để cung cấp cho gia 
đình công nhân, giúp họ yên tâm làm việc ở thành phố.

Để sử dụng hết công suất máy, bà Lý ngày đêm trăn trở 
và cùng bàn bạc với anh chị em cán bộ, sau đó tìm ra 
giải pháp sản xuất tơ lụa bằng nguyên liệu tại chỗ. Bà 
cho đoàn cán bộ kỹ thuật lên Bảo Lộc (Lâm Đồng) nghiên 
cứu, phối hợp với trường Trung cấp Kỹ thuật Bộ Công 
nghiệp nhẹ và Trường Đại học Nông lâm Thủ Đức, tổ 
chức phục hồi việc nuôi tằm kéo tơ. Phương pháp kéo tơ 
ở đây hoàn toàn làm thủ công vì máy móc hỏng. Bà Lý tổ 
chức vận động bà con ở đây nuôi tằm, cử công nhân kỹ 
thuật lên sửa chữa, phục hồi máy kéo tơ. Nhờ đó mà Nhà 
máy có thêm nguyên liệu, sản xuất thêm mặt hàng mới, 
lập bộ phận thêu trong nhà máy. Các kiểu áo lụa tơ tằm 
thêu rất được ưa chuộng ở nước ngoài nên Phước Long 

đã gửi những thành phẩm đó tới Pháp bán, lấy ngoại tệ 
nhập thêm nguyên liệu mới. Tới năm 1983, sản lượng của 
Nhà máy Dệt Phước Long đã lên tới trên 15 triệu mét vải/
năm. Chất lượng có thể cạnh tranh được với hàng ngoại 
nhập. Bên cạnh đó, bà Lê Thị Lý cùng các Lãnh đạo Dệt 
Thành Công, Phong Phú, Thắng Lợi lập Câu Lạc bộ Giám 
đốc, hàng tháng sinh hoạt đều kỳ nhằm phát huy cái mới, 
chia sẻ kinh nghiệm khắc phục những lệch lạc trên con 
đường mò mẫm đi lên. Và cùng với nhiều đơn vị khác, 
Nhà máy Dệt Phước Long được công nhận là điển hình 
tiên tiến.

TRÁI TIM NÓNG VÀ CÁI ĐẦU LẠNH

Khi bà Lê Thị Lý đang là Phó Tổng Giám Đốc phụ trách 
Tài chính của Tổng Công ty Dệt Việt Nam thì năm 1987 
bà được điều động về nhận nhiệm vụ Tổng Giám Đốc 
Công ty Dệt Việt Thắng. Bà Lý về nhận nhiệm vụ tại 
Việt Thắng là để ổn định cán bộ và tư tưởng tại đây sau 
nhiều năm xảy ra tình hình mất đoàn kết nghiêm trọng 
và có ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh 
của đơn vị. Trong tình hình đó, một người nắm chắc về 
tài chính và tổ chức như bà Lê Thị Lý đã được cấp trên 
tin tưởng giao nhiệm vụ. 

Với kinh nghiệm của một nhà tổ chức, bà Lê Thị Lý đã 
nghe tất cả ý kiến của cán bộ nhân viên với nhiều quan 
điểm rất khác nhau. Tuy nhiên bà rất tỉnh táo, dựa trên 
tất cả nguồn thông tin thu thập được để lựa chọn giải 
pháp riêng của mình trên cơ sở lợi ích phát triển của 
đơn vị. Bà đã lựa chọn và quy tụ được những cán bộ có 
năng lực và thực sự tâm huyết để từng bước ổn định và 
phát triển đơn vị. Là người có trái tim nhân đạo và nhiệt 
thành với cái đúng, nhưng bà Lý cũng có một cái đầu 
rất lạnh để đủ bình tĩnh, không nôn nóng, và từng bước 
đưa ra giải pháp phù hợp với tình hình để thực hiện. 
Nhờ đó chỉ sau vài năm, tư tưởng của cán bộ chủ chốt 

của Dệt Việt Thắng đã dần ổn định và tập trung vào sản 
xuất kinh doanh.

Bà Lý còn là một chuyên gia giỏi, đã dùng kỹ thuật tài 
chính để quản trị công ty một cách có hiệu quả. Tài 
chính được bà sử dụng làm công cụ phân tích, đánh giá 
toàn bộ hoạt động của đơn vị, từ công tác định hướng 
và thực hiện đầu tư đến công tác sản xuất kinh doanh 
của từng đơn vị. Không cán bộ quản lý nào có thể phản 
biện ngược lại khi bà nêu số liệu dẫn chứng cụ thể, với 
lập luận sắc bén cho giải pháp mới. Nhờ đó, tình hình 
lãng phí tại Dệt Việt Thắng được kiểm soát và việc đánh 
giá cán bộ theo cảm tính đã không còn có chỗ đứng.

Ông Lê Quốc Ân - nguyên Chủ tịch HĐQT Vinatex, 
nguyên Tổng Giám đốc Việt Thắng, cho biết: “Bà Lê Thị 
Lý cũng là nhà đào tạo giám đốc doanh nghiệp chuyên 
nghiệp. Ngay từ khi về nhận nhiệm vụ Tổng Giám Đốc 
tại Việt Thắng, bà đã âm thầm tìm kiếm người kế cận 
để đào tạo. Không công khai, nhưng bà có ý chọn một 
số cán bộ có triển vọng để giao việc và đánh giá. Rồi 
lại luân chuyển họ đến nhiều vị trí công tác khác nhau 
để tiếp tục đào tạo và đánh giá. Chỉ khi việc đánh giá 
đã chín muồi và chắc chắn, bà mới đưa ra tập thể để 
lấy ý kiến. Nhờ đó mà việc bố trí cán bộ kế cận không 
còn gây mất đoàn kết nội bộ như trước, trong khi người 
được đào tạo kế cận cũng thấy hết trách nhiệm của 
mình. Ngoài ra, bà còn là người để lại gia tài cho thế hệ 
tiếp nối. Khi về nghỉ hưu theo chế độ, bà đã để lại cho 
người kế nghiệm một bộ máy tổ chức cán bộ ổn định và 
các dây chuyền sản xuất đã được nâng cấp về cơ bản. 
Đặc biệt hơn nữa, trước đó bà đã gọi tôi (người được 
bà chuyển giao nhiệm vụ Tổng Giám Đốc) cùng với Kế 
toán trưởng của công ty và bà lật sổ kết toán tài chính, 
chỉ cho tôi những khoản dự phòng tài chính nhằm đề 
phòng rủi ro trong thời gian ban đầu. Thật quý hóa tấm 
lòng của Người Chị đi trước!”.

Bà Lê Thị Lý sinh ngày 11/11/1934

Nơi sinh: Hòa Thịnh, Tuy Hòa, Phú Khánh

1959-1961: Học kế toán trung cấp tài chính tại Hà Nội

Tháng 7/1961- 1966: Phó phòng kế toán tài chính Công ty Dệt Kim

1967-1969: Học Đại học kinh tế tài chính

1970-1971: Phụ trách công tác tổng hợp kinh tế của Tổng công ty Bông vải sợi (về ngành SX may dệt)

1971-1975: Trưởng phòng, Kế toán trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Dệt – Liên hiệp các xí nghiệp Dệt

1975-1979: Phó phòng kế toán, tài chính giá cả Tổng Công ty Dệt – Liên hiệp các xí nghiệp Dệt

Tháng 12/1979: Phó Giám đốc Dệt Phước Long

Tháng 8/1982: Giám đốc Dệt Phước Long

Tháng 10/1983: Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp xí nghiệp Dệt

1987-1994: Tổng Giám Đốc Công ty Dệt Việt Thắng

Ảnh: Bà Lê Thị Lý với các vị Lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước thập niên 80
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Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Năm nay, lần đầu tiên sau 
rất nhiều năm, tình hình lao 
động tại các công ty Dệt 
may sau Tết ổn định, số công 
nhân bỏ việc sau Tết không 
đáng kể. Những DN đang 
tuyển lao động là để phục vụ 
kế hoạch sản xuất gia tăng 
ngay từ đầu năm.

Khó khăn nhất để phát triển 
công nghiệp chế biến, chế tạo 
có lẽ là doanh nghiệp trong 
nước thiếu nguồn lực, thiếu 
nguyên liệu đầu vào và đang 
phụ thuộc quá nhiều vào thị 
trường nước ngoài, đặc biệt là 
nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ 
Trung Quốc, Hàn Quốc. Chúng ta 
nặng về gia công, chế biến, phụ 
thuộc vào doanh nghiệp FDI.

Bộ Tài Chính với chức năng quản 
lý giá cần theo dõi sát diễn biến 
cung cầu, giá cả thị trường các 
mặt hàng thiết yếu, nhất là đối 
với một số mặt hàng thiết yếu 
có nhu cầu tiêu dùng cao vào 
dịp cuối năm và các hàng hóa 
nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt 
của người dân bị ảnh hưởng của 
thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh.

Chính phủ Việt Nam đã 
xử lý rất tốt và thành thạo 
đối với đợt bùng phát 
Covid-19 hiện nay. Do đó, 
kỳ vọng tăng trưởng GDP 
của Việt Nam năm 2021 
sẽ tăng 6,5-7% so với mức 
2,9% năm 2020.

Để giữ vững và duy trì tốc độ tăng trưởng, chúng tôi tiếp tục các giải pháp xúc tiến thị 
trường, thay đổi phương thức xuất khẩu từ gia công CMT (cắt, may, đóng gói thành phẩm 
theo yêu cầu) sang FOB (nhận đơn hàng và giao ra cảng biển), ODM (tự chủ các khâu từ 
thiết kế mẫu, thu mua nguyên vật liệu, cắt may, hoàn thiện sản phẩm, đóng gói và chuyển 
hàng), tự chủ nguồn nguyên liệu đầu vào, giải pháp liên kết chuỗi trong nội bộ tập đoàn, 
kêu gọi đầu tư vào những mắt xích dệt may Việt Nam còn yếu… Cùng với các giải pháp 
thúc đẩy xuất khẩu là các giải pháp phát triển thị trường nội địa. Hiện nay nhiều doanh 
nghiệp đã đổi hướng, tập trung xây dựng thương hiệu tại thị trường nội địa, đầu tư vào 
các khâu thiết kế, xây dựng hình ảnh, phân phối, phát triển thương mại điện tử để phục vụ 
tốt hơn nữa thị trường nội địa - thị trường rất tiềm năng, còn nhiều dư địa để phát triển.

Ông Phạm Xuân Hồng, 
Chủ tịch Hội Dệt May Thêu 
đan TP. HCM (AGTEX):

TS. Ngô Trí Long, 
Chuyên gia kinh tế:

Ông Phạm Văn Việt, 
Tổng Giám đốc Công ty 
TNHH Việt Thắng Jeans:

Ông Michael Kokalari, 
Chuyên gia Kinh tế trưởng 
tại VinaCapital:

Bà Trịnh Thị Thanh Thủy, 
Phó Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu Chiến lược, 
Chính sách Công Thương 
(Bộ Công Thương):

Ông Cao Hữu Hiếu, Phó 
Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam: 

Đơn hàng đúng là đã có đến tháng 6, Việt Nam đang có 
nhiều lợi thế hơn các đối thủ cạnh tranh như Trung Quốc, 
Đài Loan, Hồng Kông, Myanmar... nên được các nhà mua 
hàng ưu tiên lựa chọn. Các FTA (hiệp định thương mại tự 
do) với những thị trường lớn đã ký cũng mở rộng đầu ra 
cho DN xuất khẩu dệt may Việt Nam.

14 15DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

GÓC NHÌNGÓC NHÌN 



DỆT MAY DỆT MAY

16 17DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

Bài: KIỀU MAI

Kể từ tháng 10/2020, giá sợi tăng 
lên, thị trường cũng bắt đầu sôi 
nổi hoạt động mua bán. Các doanh 
nghiệp sợi Việt Nam sau 2 năm 
đen tối chịu lỗ, mừng như bắt được 
vàng, đã tung hàng tồn kho ra bán 
và tiếp tục sản xuất những đơn 
hàng mới. Trong các nhà máy sợi, 
tiếng reo vui của máy hoạt động 
hết công suất, những gương mặt 
người phấn khởi và kỳ vọng về một 
thị trường sợi khởi sắc trở lại. Tuy 
nhiên, dịch Covid-19 chưa được 
kiểm soát hoàn toàn dù thế giới 
đã có vaccine và tiến hành tiêm 
chủng. Liệu sức ấm trên thị trường 
sợi có vững bền?

C
húng ta hãy cùng nghe chia sẻ của Lãnh 
đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam và lãnh đạo 
một số doanh nghiệp Sợi trong Tập đoàn về 
những chuyển biến của thị trường này từ 
quý IV/2020 tới nay.

Ông Cao Hữu Hiếu – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn 
DMVN:

“Ngay sau Tết Âm lịch, các đơn vị sợi đã đi làm sớm từ ngày 
mùng Bốn Tết để kịp sản xuất cho các đơn hàng. Dự kiến 
trong quý đầu năm 2021, lợi nhuận toàn ngành Sợi trong 
Tập đoàn có thể đạt tới 160 tỷ đồng. Các doanh nghiệp sợi 
đang trong khí thế sản xuất tích cực, phấn khởi. Kết quả 
của ngành Sợi đã tạo thêm động lực để các ngành may, 
vải, kinh doanh nội địa cùng phấn đấu, sao cho kết quả 
xuất khẩu năm 2021 quay trở lại bằng với kết quả của năm 
2019 như kế hoạch đề ra.  Dẫu vậy, bông cũng đang lên 
giá rất mạnh, tới trên 30% trong 3 tháng vừa qua. Các đơn 
vị sợi từ Quý 2 sẽ phải sử dụng bông giá cao nên không 
còn hiệu quả đột biến như Quý 1. Tuy nhiên, tình trạng đại 
dịch diễn biến còn bất thường, nên vẫn cần các doanh 
nghiệp linh hoạt xử lý công việc và thị trường.”

Bà Nguyễn Thị Tố Trang – Giám đốc Công ty CP 
Vinatex Phú Hưng:

Thị trường sợi có khởi sắc khiến cho Sợi Phú Hưng cũng 
bớt khó khăn. Điển hình là kết quả kinh doanh của quý 
I/2021 tốt hơn nhiều. Chúng tôi cũng đã có đơn hàng 
đến tháng 5/2021, anh em yên tâm sản xuất và không khí 
trong nhà máy khá vui vẻ. Những lo lắng được cởi bỏ. Sợi 
của chúng tôi đang được xuất khẩu đi Hàn Quốc, Đài Loan, 
Malaysia, Nam Phi. Hiện tại, doanh thu quý I/2021 đạt 77,8 
tỷ đồng (trong khi quí I/2020 chỉ đạt 72,13 tỷ đồng); dự 
kiến doanh thu quí II/2021 là 96 tỷ đồng (cùng kỳ năm 
trước chỉ đạt 51,63 tỷ đồng). Hiệu quả 6 tháng đầu năm 
2021 dự kiến lãi 12 tỷ đồng (cùng kỳ bị lỗ 3.3 tỷ đồng). Với 
sự ấm lên của thị trường, dự kiến sợi Phú Hưng sẽ hoàn 
thành được mục tiêu đề ra cho năm 2021.

Bà Trần Thị Kim Chi – Tổng Giám đốc Công ty CP 
Sợi Phú Bài:

Do thị trường sợi hoạt động mạnh mẽ hơn nên Sợi Phú 
Bài cũng đã ký đơn hàng đến tháng 5/2021. Thực ra 
chúng tôi có thể ký đơn hàng xa hơn nữa, nhưng chưa 
muốn ký thêm do giá thị trường còn đang có những 
diễn biến mới. Chúng tôi đợi giá sợi cao hơn nữa sẽ tiếp 
tục ký thêm đơn hàng. Việc cân đối với giá bông đang 
lên là rất quan trọng, vì giá sợi sẽ lên tương ứng. Dù sao 
chúng tôi cũng rất mừng khi thị trường sợi nhộn nhịp 
trở lại. Doanh thu Quí I/2021 của Sợi Phú Bài có thể đạt 
192 tỷ đồng và doanh thu quí II/2021 dự kiến đạt 218,5 
tỷ đồng.

Ông Cao Hữu Hiếu – 
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn DMVN

Bà Nguyễn Thị Tố Trang – 
Giám đốc Công ty CP Vinatex Phú Hưng

Bà Trần Thị Kim Chi – 
Tổng Giám đốc Công ty CP Sợi Phú Bài

sợi khởi sắc, 

liệu có vững bền?

sợi khởi sắc, 

liệu có vững bền?
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Ông Hồ Lê Hùng – Tổng Giám đốc Hanosimex: 

Hanosimex hiện đang xuất khẩu sợi cho Hàn Quốc, Đài Loan, Trung 
Quốc, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Chile, Nam Mỹ. Từ quí IV/2020 
đến nay, sợi được tiêu thụ tốt trên thị trường. Các nhà máy sợi của 
Hanosimex được sản xuất đầy công suất. Chúng tôi đã có hợp đồng 
bán sợi đến tháng 5/2021. 

Quí I/2021 chúng tôi bán ra thị trường 2.824 tấn sợi, trong đó xuất 
khẩu chiếm 81%. Thị trường khởi sắc khiến ai cũng vui mừng. Nhưng 
với tình hình dịch bệnh như hiện nay, cùng với sự chịu đựng thị 
trường chìm đáy suốt hai năm qua, thì chúng tôi cũng chưa thể biết 
được sự khởi sắc này sẽ kéo dài được bao lâu. Thị trường phụ thuộc 
nhiều yếu tố với giá bông, xơ trồi sụt. Dù chúng tôi khá mừng vì thị 
trường trở lại mạnh mẽ, nhưng mối lo vẫn còn đó.

Ông Lê Ngọc Thanh – Phó Giám đốc Chi nhánh sợi Vinatex 
Nam Định:

Tình hình sản xuất và bán sợi của Chi nhánh Sợi Vinatex Nam Định 
từ tháng 12/2020 tốt dần lên, tuy giá bông đang cao. Đến dầu tháng 
1/2021 thì thị trường sợi thực sự khởi sắc. Chúng tôi hiện đã có hợp 
đồng sợi đến hết tháng 5/2021.

Hết Quí I/2021, Chi nhánh Sợi Vinatex Nam Định có thể đạt hơn 5 tỷ 
đồng lợi nhuận và trong quý II/2021, lợi nhuận có thể tăng từ 1,5 đến 
2 lần so với quí I. Số lợi nhuận này tạm bù đắp một phần cho khoản lỗ 
triền miên suốt hai năm qua. Hiện nay thị trường sợi đang ổn, nhưng 
rất có thể nó sẽ lại bấp bênh. Việt Nam có nguồn cung ứng sợi còn 
nhỏ so với Trung Quốc, Ấn Độ nên chúng ta vẫn phụ thuộc vào thế 
giới. Nước nổi thì thuyền nổi.

Bà Lê Hoàng Anh – Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Sợi Vinatex 
Phú Cường:

Từ khi có đại dịch Covid-19, Sợi Vinatex Phú Cường chuyển sang sản 
xuất cho khối các doanh nghiệp FDI. Cũng phải mất thời gian khá lâu 
trong chuẩn bị và vượt qua gian nan thì chúng tôi mới gia nhập được 
chuỗi cung ứng này. Do đó hiện nay, chúng tôi sản xuất bán nội địa là 
chủ yếu, chỉ còn phần nhỏ xuất khẩu đi Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật 
Bản. Sản xuất theo chuỗi của các doanh nghiệp FDI tuy không có lợi 
nhuận cao nhưng Sợi Vinatex Phú Cường có được nguồn thu ổn định 
và máy chạy đầy tải, người lao động đủ việc làm và đây chính là điều 
quan trọng với chúng tôi. 

Chúng tôi cũng nhận thấy rằng hiện nay thị trường sợi đang ấm lên, 
thậm chí có lúc nóng, xuất khẩu sẽ có lợi nhuận cao hơn so với bán 
nội địa, nhưng chúng tôi không thể chạy theo con sóng dâng đó 
của thị trường. Bởi con sóng này có chứa rủi ro cũng lớn, đến khi lên 
đỉnh cao, quay đầu giảm thì cũng rất mệt mỏi. Dự đoán như thế nên 
chúng tôi chỉ tập trung vào làm tốt trong chuỗi mà mình đã kỳ công 
mới gia nhập được. Thị trường sợi ngày càng khó đoán. Sau hai năm 
dài tuột dốc và nằm dưới đáy sâu, nhiều doanh nghiệp chấp nhận 
bán lỗ, sản xuất lỗ để giữ chân người lao động, thì đột ngột tháng 
10/2020 thị trường hửng lên mà không có dấu hiệu gì báo trước. Làm 
trong ngành sợi này thật hồi hộp, khó đoán. Nhưng nhờ vào được 
chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp FDI, chúng tôi có việc làm 
ổn định, đỡ bị phụ thuộc vào sóng thị trường nên vui hơn nhiều.

Ông Hồ Lê Hùng – 
Tổng Giám đốc Hanosimex

Ông Lê Ngọc Thanh – Phó Giám đốc 
Chi nhánh sợi Vinatex Nam Định

Bà Lê Hoàng Anh – Giám đốc 
chi nhánh NM Sợi Vinatex Phú Cường
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Bài: KIỀU MAI
(Thực hiện)

Thế giới đã có vaccine phòng Covid-19, thế nhưng việc đến tháng 6/2021 tình hình 
dịch bệnh được kiểm soát vẫn chỉ là một khả năng. Biến chủng mới của virus nguy 
hiểm và tinh vi này vẫn khiến con người phải đau đầu. Trong tình hình luôn biến 
đổi đó, cùng với thị trường mang tính chất tạm thời hoạt động, thì ngành Dệt May 

Việt Nam trong năm 2021 có đạt mục tiêu như kỳ vọng?

C
húng ta cùng trò chuyện 
với ông Lê Tiến Trường – 
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn 
DMVN (Vinatex) về diễn 
tiến của thị trường dệt 

may thế giới và năng lực đáp ứng của 
DMVN trong năm 2021.

Thưa ông, trong hai tháng đầu 
năm 2021, xuất khẩu dệt may có gì 
khác biệt so với năm 2020?

Trong tháng 1/2021, tăng trưởng 
xuất khẩu của DMVN tăng tới 10% 
so với năm 2020. Điều này có một 
yếu tố ngẫu nhiên là kỳ nghỉ Tết năm 
nay rơi vào tháng 2, trong khi đó Tết 
năm trước lại rơi vào tháng 1, nên 
mới có sự tăng trưởng khá cao như 
vậy. Trong tháng 2/2021, tăng trưởng 
không được cao như tháng 1, do đó 
trung bình mức tăng trưởng trong hai 
tháng đầu năm 2021 so với hai tháng 
đầu năm 2020 đạt 7%. Điều đáng chú 
ý trong tăng trưởng này, đó là lượng 
xuất khẩu vào Mỹ tăng tới 8%, nhưng 
chỉ chiếm tỷ lệ 41% trong tổng lượng 
xuất khẩu của DMVN (trước kia, xuất 
khẩu của DMVN vào Mỹ thường 
chiếm tỷ lệ từ 48-50%). Và đây là lần 
đầu tiên, Trung Quốc vươn lên thành 

thị trường lớn thứ 2, ngang với EU 
trong tỷ trọng xuất khẩu của DMVN, 
cả hai thị trường này đều cùng chiếm 
10%. Như vậy, trong hai tháng qua, 
lượng xuất khẩu của DMVN sang 
Trung Quốc đã tăng trưởng tới 50% 
(sợi tăng 81%, may tăng 15%). Cũng 
là lần đầu tiên, tốc độ tăng trưởng 
hàng may mặc của Việt Nam xuất đi 
Trung Quốc tăng cao nhất trong các 
thị trường chính của chúng ta.

Vậy theo ông, với tỷ lệ tăng trưởng 
trung bình 7% trong hai tháng đầu 
năm, thì liệu DMVN có đạt mục 
tiêu xuất khẩu bằng với năm 2019 
– thời điểm trước khi có đại dịch 
xảy ra?

Tôi cho rằng mục tiêu đạt kim ngạch 
xuất khẩu trong năm 2021 bằng với 
năm 2019 vẫn có khả năng cao. Với 
tình hình tiêm vaccine và tiến tới 
miễn dịch toàn cầu thì trong 6 tháng 
cuối năm, thị trường còn tiếp tục có 
những thông tin lạc quan hơn. Các 
mặt hàng may mặc trong 6 tháng 
cuối năm có đặc điểm là hàng thu-
đông và sẽ có giá trị cao hơn. Do đó, 
mức độ tăng trưởng cả năm 2021 
có thể đạt mức 10%, và DMVN có 

thể quay trở lại mức KNXK của năm 
2019, sớm hơn tối thiểu một năm so 
với tổng cầu của thị trường. Chúng ta 
cũng hy vọng dịch bệnh được kiểm 
soát, thị trường phục hồi và NTD ở 
các quốc gia sau hơn 1 năm hạn chế 
chi tiêu, sẽ có nguồn tài chính để 
tăng tiêu dùng cá nhân. Cùng với đó 
là chương trình hỗ trợ rất lớn của Mỹ 
cho các DN và người dân với gói hỗ 
trợ lên tới 1.900 tỷ USD.

Qua một năm chịu đựng đại dịch 
và lệnh đóng cửa, nay thế giới đã 
hoạt động trở lại theo cách thức 
mới, thì xu thế tiêu dùng các mặt 
hàng may mặc thay đổi thế nào? 
Ông có dự đoán gì về sự lựa chọn 
của người tiêu dùng?

Qua đại dịch, xu thế tiêu dùng may 
mặc của thế giới đã thay đổi rất 
nhiều. Trong năm 2020, các mặt hàng 
veston, sơ-mi, quần âu suy giảm mạnh 
nhất (veston giảm 70%, quần âu giảm 
45%, áo sơ-mi giảm hơn 30%). Trong 
năm 2021, các mặt hàng kể trên có 
sự phục hồi nhất định so với năm 
2020 nhưng vẫn còn ở mức thấp so 
với năng lực sản xuất của ngành may 
Việt Nam đã đạt được trước đó. Đây 
lại là những mặt hàng thế mạnh của 
Việt Nam. Việc tăng trưởng sản xuất 
các mặt hàng thế mạnh này trong 
năm nay vẫn chưa rõ ràng, vì còn phụ 
thuộc rất nhiều vào cách thức đi lại, 
làm việc có trở về như trước khi có 
đại dịch hay không. Nếu thế giới vẫn 
duy trì cách thức làm việc từ nhà thì 
các mặt hàng đó vẫn không thể phục 
hồi như cũ được. Có thể chắc chắn 
rằng, trong 6 tháng đầu năm 2021 
thị trường sẽ tiêu thụ chính yếu các 
mặt hàng cơ bản, giá cả tương đối rẻ. 
Thực tế hiện nay, trong 6 tháng đầu 
năm 2021, các nhà máy may của Việt 
Nam vẫn chạy đầy tải các mặt hàng 
dệt kim, hàng quần áo cơ bản. 
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GÓC NHÌN 

Các hợp đồng có tiềm năng lấp 
đầy năng lực sản xuất của DMVN, 
nhưng liệu các DN có phải đối mặt 
với thách thức nào, thưa ông?

Các doanh nghiệp DMVN phải đối 
mặt với xu thế giảm giá ngặt nghèo, 
đặc biệt ngặt nghèo hơn cho những 
đơn vị kinh doanh mảng Dệt và 
May. Kể từ tháng 12/2020 đến tháng 
2/2021 giá sợi tăng lên rất nhiều khiến 
những người làm Dệt, May rất căng 
thẳng. Hiện nay những đơn vị làm 
Dệt gần như khó làm nổi, do giá vải 
chưa tăng lên, hoặc tăng không đáng 
kể, trong khi giá sợi đã tăng 25%. Bên 
cạnh áp lực giảm giá chung của thị 
trường thì DN ngành Dệt còn chịu áp 
lực về nguyên liệu đầu vào, trong khi 
chuỗi chưa điều chỉnh giá vải bán ra. 
Nguyên nhân giá sợi tăng cao là do 
mùa vụ bông vừa qua của thế giới 
cho sản lượng thu hoạch thấp, tồn 
kho bông toàn thế giới cũng giảm. 
Dự kiến lượng bông tiêu thụ năm nay 
của thế giới vượt quá lượng bông có 
thể thu hoạch 1 triệu tấn. 

Ngoài ra, từng DN cũng có những 
thách thức từ rủi ro trong quản trị 
dịch bệnh. Cho dù tình hình không bị 
đóng băng như năm 2020 khi thế giới 
đóng cửa hoàn toàn, nhưng cá biệt ở 
từng đơn vị, nếu không quản trị tốt, 
để xảy ra dịch bệnh trong nhà máy, 
buộc phải đóng cửa, hoặc không 
may nhà máy nằm trong vùng dịch, 
phải đóng cửa, không sản xuất được, 
sẽ bị thiệt hại rất nhiều. Bởi ngoài việc 
không sản xuất, không có thu nhập, 
DN sẽ vẫn phải trả một phần lương 
cơ bản cho NLĐ và có nguy cơ chịu 
phạt các hợp đồng đã ký với khách 
hàng nước ngoài, trong khi không 
được hưởng các chính sách hỗ trợ 
chung như khi toàn xã hội bị đóng 
cửa (ví dụ chính sách giãn nợ, giảm 
thuế, phí, vv…)

Vậy Tập đoàn DMVN có giải pháp 
nào để phục hồi lượng xuất khẩu 
của mình trong năm 2021?

Vinatex có điểm mạnh là Tập đoàn 
gồm những DN lớn, có uy tín với thị 
trường lâu năm, do đó khi thị trường 
phục hồi thì các DN trong Vinatex có 
thuận lợi trong việc tiếp cận trở lại các 

đơn hàng. Nhưng có một đặc điểm 
là, một số khách hàng truyền thống 
của chúng tôi gặp khó khăn, không 
vượt qua được trong năm 2020, nhất 
là thị trường Mỹ có hơn 10 thương 
hiệu lớn phải đóng cửa. Họ chính là 
những khách hàng của các DN lớn 
trong Tập đoàn, nên chúng tôi chấp 
nhận vừa phải tìm khách hàng mới, 
vừa phải lao vào cuộc cạnh tranh về 
giá rất khốc liệt. Còn một thách thức 
nữa cho Tập đoàn, đó là chúng tôi có 
quy mô lớn hơn, chế độ chính sách 
cho NLĐ cũng tốt hơn nên về giá có 
thể không cạnh tranh như các DN 
vừa và nhỏ. Các DN của Tập đoàn 
phải tiếp tục xử lý nan đề này. 

Tuy nhiên, trong hai tháng đầu năm 
2021, chúng tôi đã bắt kịp nhu cầu 
thị trường, nhất là ngành sợi, đã tăng 

trưởng tới 41%. Các DN của chúng tôi 
đang neo vào con số này, phát huy 
thế mạnh của ngành SX sợi trong Tập 
đoàn để phục hồi không chỉ KNXK 
mà còn phục hồi về hiệu quả trong 
con đường đi dài tiếp theo khi kinh 
tế thế giới phục hồi tốt trong năm 
2022, 2023. Chúng tôi hoàn toàn tự 
tin bước vào năm 2021 với những 
tiền đề về sự chuẩn bị khách hàng, 
đổi mới quản trị đã thực hiện từ năm 
2020. Trong thời gian còn lại của năm 
2021, chúng tôi cố gắng phấn đấu 
cải thiện hiệu quả, nhưng có thể 
còn chưa quay trở lại được với mức 
KNXK như năm 2019. Vinatex phấn 
đấu tăng 30%-35% so với năm 2020 
do thị trường vẫn trong tình trạng giá 
mua - bán ở mức thấp.

Xin cảm ơn ông!

Tìm hiểu về 
đời sống người công nhân dệt xưa 
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Bài: PHẠM THỊ THU HÀ

Năm 2010, Nhà truyền thống ngành 
Dệt May được khánh thành. Mỗi dịp 

tháng Ba về, người lao động ngành 
Dệt May vẫn xúc động nhớ lại những 
trang sử vẻ vang của ngành được viết 

nên bằng mồ hôi và xương máu của 
biết bao nhiêu thế hệ đi trước. Bước 

vào không gian Nhà truyền thống, 
đặc biệt khi dừng lại trước những lá 

đơn kêu chủ của người công nhân, 
chúng ta như được xem một thước 

phim quay chậm mà ở đó cuộc sống 
áp bức, một cổ hai tròng của người 

công nhân như hiện lên thật rõ.

N
ăm 1887, thực dân Pháp 
hoàn thành xâm lược Việt 
Nam. Sau khi giải quyết 
xong về quân sự, chúng 
bắt tay vào thực hiện 

chính sách khai thác thuộc địa để vơ 
vét tài nguyên, cùng với đó, các nghề 
cơ khí, khai thác than, nghề dệt sợi 
được thực dân Pháp chú trọng. Mục 
đích phát triển các nhà máy Sợi ở Bắc 
Kỳ, ngoài thu lợi nhuận cao, chúng 
còn nhằm bổ sung cho công nghiệp 
chính quốc, vì sợi sản xuất ở Pháp đưa 
sang thì chi phí vận chuyển cao hơn.

Thực dân Pháp đã tiến hành xây 
dựng nhiều nhà máy Sợi ở Hà Nội, 
Hải Phòng, Nam Định, đặc biệt nhà 
máy Sợi Nam Định là một nhà máy 
liên hiệp, máy móc hoạt động theo 
dây chuyền khép kín từ bông ra sợi 
rồi vải. Cùng với quá trình mở rộng 
quy mô nhà máy Sợi, đội ngũ công 
nhân được hình thành và không 
ngừng phát triển. Đội ngũ công 
nhân nhà máy hầu hết là những 
người nông dân nghèo khó ở các xã 
ngoại thành và các tỉnh lân cận, một 
số xuất thân từ thợ thủ công có tay 

Kỷ niệm ngày Truyền thống ngành Dệt May Việt Nam
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nghề nhưng bị chèn ép, o bế, phá sản 
nên họ xin vào làm trong nhà máy.

Đội ngũ công nhân Sợi trong các 
nhà máy dưới thời Pháp thuộc có 
số lượng đông, chiếm tỷ lệ khá lớn 
trong hàng ngũ công nhân Việt 
Nam, đại diện cho phương thức sản 
xuất tiến bộ nhất, có tinh thần cách 
mạng triệt để, có ý thức tổ chức kỷ 
luật cao và có khả năng đoàn kết 
các tầng lớp nhân dân lao động 
trên con đường cách mạng. Ngay 
từ những ngày đầu tuyển mộ công 
nhân, bọn chủ tư bản đã cấu kết 
chặt chẽ với chính quyền thực dân, 
dùng pháp lý để cột chặt người 
thợ vào guồng máy sản xuất của 
chúng. Bọn chủ nhà máy Sợi thực 
hiện thủ đoạn tuyển mộ thợ dư 
thừa quá mức nên tuy công nhân 
có tay nghề, có thẻ và có tên trong 
danh sách nhưng hàng ngày phải 
chầu trực ngoài cổng nhà máy để 
chờ đợi vào làm thay những người 
đau yếu, thai sản, nghỉ việc. Với thủ 
đoạn này, bọn chủ đã tạo ra thế 
chủ động, bảo đảm cho nhà máy 
lúc nào cũng có lực lượng lao động 
dư thừa, chờ đợi ở hè phố, cổng 
nhà máy mà không phải trả lương. 
Thủ đoạn này chúng còn dùng để 
đối phó khi công nhân đình công.

Để bóc lột được nhiều, từ năm 1900 
đến năm 1924 chủ Pháp bắt công 
nhân làm việc mỗi ngày từ 14 đến 
15 tiếng (từ 5h sáng đến 8h tối). 
Năm 1925, do công nhân đấu tranh, 
chúng hạ xuống 12h và bố trí làm 2 
ca, công nhân phải làm liên tục cả 
ngày không có giờ giải lao. 

Trong nhà máy, thực dân Pháp triệt 
để lợi dụng sức lao động của phụ 
nữ và trẻ em, chúng thường nói 
phụ nữ Việt Nam cần cù, chịu khó, 
khéo tay nên nhà máy có tới 70% 
nhân công là phụ nữ và trẻ em, 
nhiều em mới 12, 13 tuổi, cá biệt 
có trường hợp 6 tuổi đã vào làm 
ở nhà máy. Tuy công nhân nữ rất 
đông nhưng không có một chế độ 
riêng nào cho phụ nữ. Sợ nghỉ là 
mất việc, nhiều chị em sắp đẻ cũng 
cố phải đi làm nên có trường hợp 
công nhân đẻ rơi con trên nền máy, 
con chết mẹ ngất xỉu vì kiệt sức. 

Công nhân nhà máy phải làm việc 
hết sức nhưng chỉ được lĩnh đồng 
lương chết đói, mà cũng chẳng 
mấy khi được lĩnh đủ, có tháng tiền 
lương bị cúp phạt đến gần một 
nửa. Lương công nhân nhà máy 
Sợi thời kỳ đầu đến năm 1924 chỉ 
được 4 xu/ngày, năm 1928 được 6 
đến 9 xu. Năm 1930, lương thợ Dệt 
cao nhất mới được 2 hào 4. Lương 
của phụ nữ và trẻ em bằng ½ lương 
nam giới, trong khi đó một công 
nhân dệt làm lợi cho chúng 1  ngày 
là 5 đồng 6 hào. Lương đã thấp 
song chúng lại luôn trả chậm và trả 
thiếu. Đối với thợ học việc phải làm 
đầu sai không lương trong 3 tháng 
đầu, sau đó phải đút lót cho cai ký 
mới được đứng máy, nếu vải dệt 
xấu thì lại tập việc thêm 3 tháng 
không lương.

Trong việc quản lý, để đảm bảo 
được chặt chẽ, bọn chủ máy Sợi đã 
dùng tầng lớp trung gian bản xứ, 
đó là tầng lớp cai ký, trên tay chúng 
lúc nào cũng có chiếc roi mây, 
thanh tre, thanh gỗ sẵn sàng đánh 
đập công nhân bất cứ lúc nào, có 
công nhân bị bắt nằm ngay trên 
sàn máy để chúng đánh. Chúng 
còn đặt ra những chế độ hết sức vô 
lý như: phạt những công nhân hỏi 
chuyện nhau, phạt công nhân có 
máy hỏng không kể nguyên nhân 
gì. Công nhân làm việc không có 
giờ nghỉ ăn cơm, phải vừa làm vừa 
ăn nhưng cũng phải ăn giấu, nếu 
chúng nhìn thấy cũng bị phạt.

Mức phạt ít nhất là 1 ngày công, 
nhiều thì trên dưới 1 tháng lương. 
Bằng những vần thơ tự sáng tác, 
công nhân nhà máy đã tố cáo tội 
ác của bọn tư bản Pháp làm giàu 
trên xương máu công nhân:

“Bắt đầu mới có buồng A

Bốn cái đèn vách gần xa thắp liền

Dần dần chủ bòn rút thêm

Quằn lưng mỏi gối xây nền nhà B”

Và những hình phạt vô lý mà chủ 
Pháp đặt ra cho công nhân:

“Trời ơi máy đứt như mưa

Chú Đề chú Xá lại đưa tôi vào

Bây giờ biết nói làm sao

Chạy được tấm vải mang vào trong 
kho

Bẩy giờ Balet vào kho

Nó gọi vải xấu thêm lo cho mình

Lấy ai làm bạn ba sinh

Lấy ai giấu vải cho mình cho ta

Gọi vào “ăn chả bánh đa”

Tây con nó đánh người ta chê cười”

( Chả bánh đa: là cái tát tai của chủ 
Pháp dành cho công nhân)

Do chạy theo lợi nhuận nên bọn chủ 
nhà máy chẳng bao giờ quan tâm 
đến điều kiện làm việc, đến sức khỏe 
và tính mạng của công nhân. Hầu 
hết các nhà máy đều lợp tôn, không 
trần, không có hệ thống thông hơi, 
thông gió, mùa hè nhiệt độ trong 
xưởng rất cao, nhiều ngày lên trên 40 
độ, công nhân phải đội nón, mũ, đắp 
khăn ướt lên đầu, nhiều người ngất 
tại chỗ, nhiều công nhân trụy thai. 
Máy móc không có thiết bị che chắn 
nên luôn luôn xảy ra tai nạn vọt thoi 
vào đầu, vào mặt, dây đai truyền lực 
quấn người. Vì vậy, không đầy 5 năm 
từ năm 1926 đến năm 1930, theo 
thống kê của chủ Pháp có tới 417 
công nhân bị tai nạn, trong đó có 8 
người chết, 154 người bị cụt chân tay, 
có những công nhân mới vào làm 
trong nhà máy được 1 năm đã bị vắt 
kiệt sức lao động đến chết.  

Chính từ thực tế trong cuộc sống khắc 
nghiệt của người làm thuê, ý thức dân 
tộc và ý thức giai cấp của công nhân 

nhà máy đã nảy sinh, phát triển hòa 
quyện vào nhau ngày càng sâu sắc. 
Nhiều cuộc bãi công của công nhân 
đã diễn ra, tuy nhiên hầu hết đều lẻ 
tẻ, không có sự lãnh đạo thống nhất 
(Ảnh 1 ). Ngày 03/02/1930, Đảng 
Cộng Sản Việt Nam ra đời, chấm 
dứt thời kỳ khủng hoảng đường lối 
lãnh đạo. Và thắng lợi đầu tiên của 
sự kiện ngày 25/3/1930 tại nhà máy 
Sợi Nam Định với sự tham gia của 
hơn 4.000 công nhân trong 21 ngày 
gian khổ đấu tranh đã biểu dương 
sức mạnh đoàn kết, ý chí kiên cường 
bất khuất của công nhân, làm cho 
kẻ địch lúng túng đối phó và hoảng 
sợ.“ Phải là ngòi bút của nhà văn hay 
kì tài mới có thể tả được cảnh khốn 
khó của hàng năm ba ngàn gia 
đình không đồng xu dính túi trong 

3 tuần bãi công, mới nói lên một 
tinh thần chịu đựng gian khổ, ý chí 
đấu tranh không những của những 
người chồng mà luôn cả tinh thần 
của người vợ, không những của 
người mẹ mà luôn cả ý chí của đám 
trẻ con” (Tài liệu của Trần Văn Giầu 
về giai  cấp công nhân Việt Nam),

Ngày 25/3/1930 - 25/3/2021, đã 91 
năm qua đi, ngành Dệt May đã có 
những bước chuyển mình ấn tượng, 
khẳng định vị thế của mình trong sự 
phát triển của nền kinh tế đất nước. 
Đặc biệt, đời sống của người công 
nhân được quan tâm về mọi mặt, 
với mục tiêu Người lao động là trung 
tâm của sự phát triển, doanh nghiệp 
phát triển vì con người, lợi nhuận làm 
ra được đầu tư trở lại cho con người. 

Kỷ niệm ngày Truyền thống ngành Dệt May Việt NamKỷ niệm ngày Truyền thống ngành Dệt May Việt Nam

Các doanh nghiệp dệt may hiện nay 
ngoài chế độ lương, thưởng ưu đãi 
cho công nhân, còn chăm lo đến đời 
sống tinh thần, đến nhu cầu phát 
triển bản thân của mỗi người. Chính 
vì vậy, công nhân dệt may ngày nay 
coi doanh nghiệp như ngôi nhà thứ 
hai của mình, gắn kết lâu dài và có 
các gia đình có hai – ba thế hệ cùng 
làm trong một doanh nghiệp.

Từ hiện tại nhìn về quá khứ, các thế 
hệ cán bộ công nhân viên ngành 
Dệt May càng thêm xúc động về 
những gian khổ mà các thế hệ người 
lao động ngành Dệt May đi trước đã 
trải qua, và tự hào phấn đấu vì một 
ngành Dệt May Việt Nam đang trên 
đà phát triển và hội nhập sâu vào 
nền kinh tế toàn cầu.
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Xu hướng của ngành Dệt May 

năm 2021

Năm 2021 sẽ là một năm của những kẻ thua và người thắng. Ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19 sẽ tiếp tục còn dai dẳng dẫn đến 
nhiều biến động, với sự hiện diện ít dần đi của các thương hiệu bán 
lẻ, cửa hàng và trung tâm mua sắm. Theo các nhà lãnh đạo được 
phỏng vấn bởi Just Style, những công ty thấu hiểu được mục tiêu, 
mang lại cho khách hàng những giá trị mới và thích ứng được với 
tình trạng bình thường mới sẽ là những người chiến thắng. 
Bài: MINH TRÍ
Nguồn: https://www.just-style.com/analysis/outlook-2021-
apparel-industry-challenges-and-opportunities_id140471.aspx

JASON KRA, CHỦ TỊCH LI&FUNG 

Chúng ta hiện đang sống trong một thế giới hối hả 
với toàn cầu được kết nối và những thay đổi diễn ra 
liên tục. Nhìn thấy được những gì trên bề mặt cũng 
như những tác động đang tạo nên “các gợn sóng” 
là một điều rất thách thức. Nếu như các nhà lãnh 
đạo có thể nhìn thấy được cả hai thì tổ chức của họ 
sẽ có thể tránh được rủi ro và tận dụng các cơ hội. 
Như Winston Churchill đã từng nói: “Đừng bao giờ 
để một cuộc khủng hoảng tốt bị lãng phí” – câu nói 
này ngày nay còn đúng hơn.  

Năm 2020 đã là một năm của sự gián đoạn, với 
những tranh chấp thương mại, phá sản, gián đoạn 
về logistics, các quốc gia đóng cửa, thay đổi trong 
nhu cầu của khách hàng, nước Mỹ có Tổng thống 
mới, tỷ giá biến động, và nhiều vấn đề khác nữa sẽ 
tiếp tục diễn tiến trong năm 2021. Tuy nhiên, sự 
xuất hiện của đại dịch Covid-19 cũng mang đến 
cho các thương hiệu và nhà bán lẻ cơ hội để đánh 
giá lại chuỗi cung ứng của mình và mở ra những 
giá trị mới. Trong lúc việc đi lại vẫn đang bị giới 
hạn thì các doanh nghiệp nên tăng cường sử dụng 
công nghệ và các công cụ kỹ thuật số, ví dụ như 
phát triển các công cụ kỹ thuật số để giúp giảm 
thiểu rủi ro, tăng tốc sản xuất và giảm chi phí. 

Đại dịch này đồng thời cũng mang lại thêm nhiều 
cơ hội khác, ví dụ như các nhu cầu của khách hàng 
ngày nay mang nhiều giá trị tốt đẹp hơn so với 
trong quá khứ. Dựa vào các sản phẩm người tiêu 
dùng mua trong thời điểm hiện tại chúng ta có thể 
thấy nhu cầu của khách hàng đã thay đổi, một số 
kiểu dáng quần áo trước kia đã không còn được ưa 
chuộng vì hầu hết hiện nay mọi người phải làm việc 
từ xa. Dựa vào nhu cầu thực tế đó, các thương hiệu 
đã rất nhanh chóng điều chỉnh giữa dòng hàng 
trang phục công sở và dòng hàng quần áo mặc 
ở nhà. Song song với đó là cải tiến dịch vụ chăm 

sóc khách hàng trực tuyến và gia tăng doanh số bán 
hàng trực tiếp. Nhờ những thay đổi đó, các thương hiệu 
đã có tăng trưởng trong doanh thu và logistics, hoàn 
thành các mục tiêu và kế hoạch đã đặt ra. D2C (Direct 
to Customer – đây là hình thức thương mại điện tử trực 
tiếp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng) thực sự đã 
có một bước tiến nhảy vọt trong năm 2020.  

EDWIN KEH, TỔNG GIÁM ĐỐC VIỆN NGHIÊN CỨU 
DỆT MAY HONGKONG 

Trong suốt thời gian đại dịch diễn ra, thách thức lớn 
nhất đối với các doanh nghiệp hoạt động trong bối 
cảnh bình thường mới đó là phải hiểu được khách 
hàng của mình đã thay đổi ra sao và điều họ muốn bây 
giờ là gì. 

Trong năm 2021, chúng ta nhìn thấy được hi vọng về 
việc đại dịch sẽ kết thúc. Các nhà bán lẻ, các thương 
hiệu, nhà nhập khẩu, nhà sản xuất sẽ đều phải tìm ra 
được khách hàng mới của mình là ai. Những giá trị mới 
sẽ cung cấp đến khách hàng là gì và những lý do mới 
nào để người tiêu dùng sẽ mua chúng. Chúng ta đều 
biết, mọi thứ sẽ khác đi và bây giờ là lúc chúng ta phải 
tìm ra cách để đáp ứng những thay đổi. 

Thương mại điện tử có lẽ sẽ là một mảng kinh doanh 
ngày càng phát triển trong mọi doanh nghiệp. Điều 
này đồng nghĩa với việc các mô hình tiếp thị và phân 
phối mới, khách hàng có thể truy xuất về nguồn gốc 
của sản phẩm như: sản phẩm được thiết kế như thế 

nào, nơi đặt sản xuất ở đâu, được sản xuất ra sao và kho 
hàng được đặt chỗ nào.

Thêm vào đó, ngành may mặc có thể đảm nhận một số 
chức năng của thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE – Personal 
Protective Equipment). Trong bối cảnh hiện nay, tất cả 
chúng ta đều mong muốn được bảo vệ và khỏe mạnh 
trong bối cảnh bình thường mới, do đó quần áo chúng 
ta mặc cũng sẽ đi theo xu hướng mới này. Và bởi vì, 
chúng ta sẽ làm việc tại nhà nhiều hơn, quần áo mặc ở 
nhà sẽ chiếm đa số so với trang phục công sở. Tủ quần 
áo của chúng ta ngày nay cũng sẽ khác so với trước khi 
có đại dịch. 

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung ở một khía cạnh nào 
đó sẽ vẫn còn tồn tại, cũng như hiệp định thương mại tự 
do mới về Đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP giữa 
Đông Nam Á và Trung Quốc. Điều này mở ra cơ hội để 
chúng ta điều hướng và xem xét hợp tác với hai khối 
giao dịch lớn này. Thị trường Trung Quốc hiện đang là thị 
trường trỗi dậy đầu tiên sau đại dịch, do đó các doanh 
nghiệp cần tìm cách để có thể tiếp cận thị trường này tốt 
hơn và phát triển sự hiện diện của mình ở đây. 

Biến đổi khí hậu sẽ vẫn tiếp tục “ám ảnh” chúng ta và 
ngày càng nhiều quốc gia tuyên bố về các mục tiêu và 
thời hạn để cân bằng lượng carbon thải ra môi trường. 
Và chúng ta cũng cần phải duy trì hành động này trong 
chuỗi cung ứng, tự lên kế hoạch hành động và lộ trình 
để cân bằng lượng carbon mà ngành nghề hoạt động 
của mình thải ra môi trường. 
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LYNDA PETHERICK, GIÁM ĐỐC BÁN LẺ ACCENTURE UKI

Không ai có thể đưa ra được dự đoán cho các sự kiện 
của năm nay. Với rất nhiều các cửa hàng bị đóng cửa 
kéo dài trong nhiều tháng liên tiếp, chuỗi cung ứng 
thời trang đang phải đối mặt với những biến động chưa 
từng có và các quốc gia đã dịch chuyển nhu cầu mua 
sắm từ quần áo công sở và trang phục dự tiệc sang bộ 
đồ mặc ở nhà. 

Bước sang năm mới – năm 2021, ngành công nghiệp thời 
trang đang phải vật lộn với những thách thức mới trong 
việc đưa ra dự báo về thói quen tiêu dùng và xu hướng 
thời trang nào sẽ quay trở lại trong năm nay, đặc biệt 
là vào các dịp lễ - mọi người có thể sẽ sắm sửa bù cho 
năm ngoái (với điều kiện không bị bùng phát dịch bệnh). 
Đồng thời, xu hướng làm việc tại nhà đã trở nên phổ 
biến hơn, những mô hình thương mại mới sẽ có thể xuất 
hiện, vì giờ đây mọi người có xu hướng mua sắm tại địa 
phương nhiều hơn, vào các thời điểm khác nhau trong 
ngày hoặc trong tuần. Đồng thời, để tránh bị lây nhiễm, 
khách hàng đã chuyển sang mua trực tuyến nhiều hơn, 

do đó các thương hiệu thời trang sẽ cần phải gia tăng 
các trải nghiệm và tương tác thú vị hơn để có thể thu 
hút mọi người mua sắm trở lại ở cửa hàng. 

Tuy nhiên, năm mới cũng mang lại những cơ hội mới. 
Đã đến lúc các nhà bán lẻ nắm lấy công nghệ để cải 
thiện tính minh bạch của chuỗi cung ứng, đưa ra các 
dự báo về cung và cầu tốt hơn nhằm giảm thiểu lãng 
phí và hạn chế tối đa các đơn đặt hàng bị hủy bỏ, và 
quan trọng nhất là thiết lập và duy trì các hoạt động sản 
xuất bền vững hơn nhằm bảo vệ hành tinh mà chúng 
ta đang sống. 

TIẾN SỸ SHENG LU, PHÓ GIÁO SƯ KHOA NGHIÊN 
CỨU VỀ THỜI TRANG VÀ MAY MẶC TẠI ĐẠI HỌC 
DELAWARE

Theo tôi, Covid-19 và những bất ổn thị trường do cuộc 
chiến thương mại Mỹ - Trung đem lại là hai thách thức 
quan trọng nhất mà ngành may mặc sẽ phải đối mặt 
trong năm 2021. Trong đó, những khó khăn mà Covid-19 
gây ra đối với doanh nghiệp thời trang là gấp đôi. 

Thứ nhất, với sự gia tăng liên tục các ca lây nhiễm trên 
toàn thế giới, mức độ tiêu thụ và thời điểm phục hồi 
trở lại như trước khi đại dịch diễn ra là rất khó dự đoán, 
đặc biệt là ở các thị trường tiêu thụ hàng đầu như 
Mỹ và Châu Âu. Và bởi vì, ngành may mặc được định 
hướng bởi người mua, nên sự phục hồi hoàn toàn 
của ngành sẽ không thể diễn ra nếu người tiêu dùng 
không có nhu cầu mua sắm mạnh mẽ. Nhiều nghiên 
cứu cũng chỉ ra rằng, việc chuyển đổi sang sản xuất 
và bán các sản phẩm PPE không đủ để bù đắp được 
những khoản lỗ từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi 
của hầu hết các công ty may mặc. 

Thứ hai, Covid-19 cũng sẽ tiếp tục gây áp lực lớn đến 
các nhà cung cấp bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn 
nghiêm trọng của chuỗi cung ứng. Những gián đoạn 
này đến từ nhiều khía cạnh, từ tình trạng thiếu hụt 
lao động, thiếu nguyên vật liệu và sự gia tăng đáng 
kể trong chi phí logistics. Đáng lo ngại hơn nữa đó là, 
nhiều nhà cung cấp với quy mô nhỏ và vừa, đặc biệt 
là ở các quốc gia đang phát triển, đều đang tiến gần 
đến ngưỡng phá sản sau nhiều tháng phải vật lộn với 
việc hoãn, hủy đơn hàng, các lệnh đóng cửa nhà máy 
tạm thời và thiếu hụt nguồn hỗ trợ về tài chính. Trong 
khi đó, sự phục hồi sau đại dịch của ngành kinh doanh 
thời trang lại phụ thuộc vào một chuỗi cung ứng dệt 
may có năng lực, ổn định và hiệu quả, trong đó các 
nhà cung cấp với quy mô nhỏ và vừa này đóng một 
vai trò quan trọng. 

Năm 2021, các công ty thời trang cũng tiếp tục phải 
đối mặt với cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang 
gây nhiều tranh cãi. Một mặt, rất có khả năng các mức 
thuế trừng phạt áp lên các sản phẩm của Trung Quốc 
sẽ không còn nữa (vốn ảnh hưởng đến hầu hết các 
sản phẩm dệt may). Mặt khác, chúng ta cũng không 
thể loại trừ là mối quan hệ thương mại Mỹ - Trung sẽ 
xấu đi, chính quyền mới của Biden có thể sẽ áp dụng 
cách tiếp cận đa phương để gây sức ép với Trung 
Quốc và khi đó, các công ty thời trang sẽ càng khó có 
thể giảm thiểu chiến tranh thương mại. 

Trong khi đó, tôi thấy số hóa là một cơ hội lớn cho 
ngành may mặc, không chỉ cho riêng năm 2021 mà 
còn cho các năm tới. Các thương hiệu thời trang và 
các nhà bán lẻ sẽ ngày càng thấy số hóa phổ biến hơn 
đối với doanh nghiệp của họ. Vào năm 2021, tôi kỳ 
vọng các công ty thời trang sẽ nỗ lực hơn nữa trong 
việc sử dụng các sáng tạo của công nghệ kỹ thuật số 
để tương tác với người tiêu dùng, triển khai các giao 
dịch trực tuyến, phát triển sản phẩm và cải thiện trải 
nghiệm mua sắm trực tuyến. Thông qua các ứng dụng 
của công cụ kỹ thuật số, các công ty thời trang cũng 
sẽ tìm thấy cơ hội để cải thiện tính bền vững, hiểu rõ 
hơn về khách hàng nhờ việc tận dụng các cơ sở dữ 
liệu thu thập được và phát triển một chuỗi cung ứng 
linh hoạt và tốc độ hơn. 

DỆT MAY
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Xu hướng các công ty dệt may Mỹ tiếp tục giảm thiểu đơn hàng từ Trung Quốc 
do nhiều vấn đề liên quan đến cưỡng bức lao động có vẻ sẽ vẫn tiếp tục dưới 
thời chính quyền ông Biden, các chuyên gia trong ngành và dữ liệu thương mại 2 

tháng đầu năm 2021 tiếp tục củng cố luận điểm này.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU MAY MẶC TẠI MỸ

THÁNG 2/2021

Bài: HỒNG HẠNH
(Dịch theo Dr Shenglu – Giáo sư chuyên nghiên cứu về 

thương mại dệt may Trung Quốc- Đại học Delawe)

NHẬP KHẨU MAY MẶC MỸ 

Do ảnh hưởng từ việc các ca mắc Covid-19 tiếp tục 
gia tăng, cùng với xu hướng tiêu dùng suy giảm, kim 
ngạch nhập khẩu may mặc của Mỹ đã giảm 15,7% 
trong tháng 12/2020, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 
9/2020. Đặc biệt, kim ngạch nhập khẩu may mặc trong 
tháng 12/2020 đã giảm 6,4% so với tháng 11/2020 (có 
điều chỉnh số liệu theo mùa), trong khi trước đó vào 
hồi tháng 9/2020, kim ngạch đã tăng 8,8%, còn tháng 
10/2020 kim ngạch đã tăng 4,6%. 

Kim ngạch nhập khẩu may mặc của Mỹ giảm mạnh 
trong tháng 12/2020 đã thay đổi kịch bản hồi phục của 
kim ngạch nhập khẩu may mặc Mỹ. Nhìn chung, tương 
lai thị trường nhập khẩu may mặc Mỹ năm 2021 có kịch 
bản hồi phục, tuy nhiên chưa chạm đến ngưỡng chắc 
chắn, an toàn.

VỊ THẾ HÀNG MAY MẶC TRUNG QUỐC TRÊN THỊ 
TRƯỜNG MỸ

Nhiều số liệu thống kê gần đây cho thấy, các nhãn hàng 
Mỹ và hãng bán lẻ tiếp tục giảm tỷ trọng nhập khẩu từ 
Trung Quốc trong năm 2020. Ví dụ, cả chỉ số HHI và tỷ 
lệ tập trung thị trường (CR3 và CR5) cho thấy các đơn 
hàng may mặc tiếp tục xu hướng rời khỏi Trung Quốc 
sang các quốc gia Châu Á khác. Tính theo giá trị, chỉ 
23,7% nhập khẩu quần áo tại Mỹ là từ Trung Quốc, mức 
giảm mạnh nhất trong vòng 10 năm qua (năm 2019 là 
mức 29,7% và 33% năm 2018).

Bên cạnh đó, những tin tức mới nhất cho thấy, những 
yếu tố phi kinh tế gây ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế 
của Trung Quốc đó là nhà cung cấp may mặc lớn nhất 
tại Mỹ và Trung Quốc không thể xem thường những 
yếu tố này. Ví dụ, những vấn đề liên quan đến cáo buộc 
của Mỹ với Trung Quốc gần đây nhất về vi phạm nhân 
quyền và cưỡng bức lao động tại Tân Cương, kéo theo 
một loạt chính sách của Mỹ, đã ảnh hưởng tới các mặt 
hàng quần áo cotton xuất khẩu từ Trung Quốc tới Mỹ. 
Tính theo kim ngạch, thị phần quần áo cotton nhập 
khẩu năm 2020 của Trung Quốc tại Mỹ là 15,4%, giảm 
mạnh từ mức thị phần 22,2% năm 2019 và 28% năm 
2017. So với mức giảm của kim ngạch dệt may Trung 
Quốc tới Mỹ năm 2020, kim ngạch xuất khẩu may mặc 
giảm mạnh hơn. Lệnh cấm sử dụng bông Trung Quốc 
ngay lập tức đã làm thay đổi chuỗi cung dệt may toàn 
cầu. Rất nhiều nhãn hàng và người mua ở Mỹ đã hủy 
đơn hàng từ Trung Quốc do Mỹ áp dụng lệnh cấm với 

Hình 1: Kim ngạch nhập khẩu may mặc Mỹ 2014-2020 
(Đơn vị: Triệu USD)

Hình 2: Doanh thu bán lẻ may mặc Mỹ 2015-2021 

Hình 3: Quá trình phục hồi nhập khẩu may mặc Mỹ (theo 
kim ngạch): khủng hoảng kinh tế 2008 so với Covid-19

Hình 4: Những quốc gia cung cấp hàng may mặc lớn nhất 
tại Mỹ và thị phần (tính theo kim ngạch) từ 2015-2020
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các sản phẩm có thành phần từ bông Tân Cương, “không 
phân biệt sản phẩm cuối cùng sản xuất ở đâu” - cơ quan 
Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ cho biết. Gap, thương hiệu 
thời trang sở hữu nhãn hàng Old Navy và Banana Republic 
cho hay, hãng này đã cấm các nhà cung cấp sử dụng các 
sản phẩm, nguyên liệu có nguồn gốc từ Tân Cương, dù 
là trực tiếp hay gián tiếp. Nhiều nhãn hàng quần áo khác 
cũng có hành động tương tự. Cũng trong thời gian qua, 
Châu Á vẫn là nhà cung cấp lớn nhất đối với thị trường 
quần áo Mỹ. Việt Nam, Bangladesh và Campuchia đều 
tăng thị phần trong năm 2020 trên thị trường nhập khẩu 
hàng may mặc tại Mỹ so với cùng kỳ 2019. 

Vừa qua, chính quyền mới của ông Biden đã bày tỏ quan 
điểm sẽ tiếp tục cải thiện quyền con người và điều kiện 
sử dụng lao động trong quan hệ thương mại quốc tế. 
Những biện pháp hạn chế thương mại cứng rắn hơn có 
thể được áp dụng, thậm chí Mỹ có thể thực hiện thêm 
các biện pháp trừng phạt kinh tế mới. Việc này chắc chắc 
sẽ ảnh hưởng tới quyết định của các công ty thời trang 
Mỹ trong việc lựa chọn nhà cung cấp trong năm 2021. 

Hình 5: Kim ngạch nhập khẩu may mặc Mỹ từ 2014-2020 

Hình 6: Thị phần nhập khẩu may mặc Trung Quốc tại Mỹ                                         
tính theo kim ngạch
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Chúng ta cùng trò chuyện 
với Tiến sĩ Daniel Dobrev 
về tiềm năng Việt Nam sau 
đại dịch Covid-19, về dự án 

riêng của ông với Việt Nam.

Thưa ông, ông có ấn tượng gì về 
Việt Nam trong quá trình sống, 
làm việc tại đây?

Việt Nam là một quốc gia phát triển 
rất nhanh và đúng hướng, biết sử 
dụng năng lượng tích cực của xã hội 
và của mỗi cá nhân. Được quản lý 
bởi Chính phủ Việt Nam, xã hội tránh 
được các xu hướng xấu và đi theo 
tâm trạng tích cực. Điều này rất quan 
trọng trong thời đại đại dịch, khi 
không ai biết được cách phản ứng 
đúng đắn trước các mối đe dọa về 
y tế và kinh tế. Bằng cách đưa ra các 
phương pháp thực thi tốt nhất, kết 
hợp với truyền thống địa phương, 
quản lý nhà nước đã thành công 
trong giải quyết các thách thức. Đây 

Bài: KIỀU BÍCH HẬU
(Thực hiện)

Tiến sĩ Daniel Dobrev là Đại diện thương mại nước 
Bulgaria tại Việt Nam. Sống và làm việc ở Việt Nam 
trong 4 năm, ông ấn tượng sâu sắc và có những 
tác động tích cực tới hoạt động của một số doanh 
nghiệp Việt, có liên quan tới sản phẩm, văn hóa 
Bulgaria. Ông muốn trong và sau nhiệm kỳ công 
tác tại Việt Nam, sẽ tiếp tục phát triển con đường 
sự nghiệp của mình tại đất nước mà ông yêu mến.

VIỆT NAM LÀ MỘT QUỐC GIA 
PHÁT TRIỂN RẤT NHANH 
VÀ ĐÚNG HƯỚNG

VIỆT NAM LÀ MỘT QUỐC GIA 
PHÁT TRIỂN RẤT NHANH 
VÀ ĐÚNG HƯỚNG

là thành công của Việt Nam khi nhiều 
quốc gia không thể quản lý sự bùng 
phát của đại dịch. Khía cạnh tích cực 
chính là sự kết nối, mỗi người cảm 
giác được trở thành một phần của 
xã hội chung, để quên đi tham vọng 
của chính mình, để chuyển giao chủ 
quyền của mình cho nhà nước. Đây 
là một nghệ thuật mà người Việt 
Nam có thể sáng tạo được. 

Hơn nữa, người Việt Nam làm điều 
này một cách nhẹ nhàng, từng bước, 
không gây ồn ào, không cần thiết 
thu hút sự hoan nghênh của thế 
giới. Người Việt làm điều này vì hạnh 
phúc của mình!

Và năng lượng chung này có thể 
thấy ở mọi thành phố, làng mạc hay 
các khu công nghiệp. Khi các nhà 
đầu tư hoặc người nước ngoài đến, 
họ nhìn thấy điều này, và chính thực 
tế này đã/sẽ khiến họ chuyển các dự 
án đến Việt Nam.

Vì vậy, Việt Nam đã loại bỏ cảm giác 
không chắc chắn đối với nhà đầu tư 
và tạo cảm giác thoải mái. Đây là sự 
phát triển của Việt Nam.

Theo ông, các ngành mà Việt 
Nam nên ưu tiên phát triển sau 
COVID-19 là gì?

Thứ nhất là, do định hình mới của 
doanh nghiệp trên toàn thế giới, ưu 
tiên phải được đặt vào các sản phẩm 
và dịch vụ Công nghệ thông tin 
(CNTT). Ngoại tuyến và trực tuyến. 
Các sản phẩm bao gồm sự kết hợp 
giữa sản phẩm cứng và sản phẩm 
mềm, Internet vạn vật và các thiết bị 
đa năng. Dịch vụ bao gồm các ứng 
dụng, nền tảng, trang web. Sự kết 
hợp của các sản phẩm và dịch vụ 
cung cấp cho chúng ta các Dự án 
- chỉ dành cho CNTT hoặc kết hợp 
với các lĩnh vực khác (nông nghiệp, 
công nghiệp, du lịch, …). Cả ba yếu 

tố này Việt Nam đều phát triển tốt. 
Yếu tố còn thiếu là vốn tài chính lớn 
hơn và sự tin tưởng hơn vào các giai 
đoạn hiện thực hóa dự án. Việt Nam 
có cơ sở hạ tầng, con người để làm 
điều này và thị trường khá đủ để thử 
nghiệm các chương trình.

Thứ hai là hàng tiêu dùng có giá trị 
cao dành cho việc sử dụng cá nhân 
hoặc nhóm. Hàng Việt Nam sản 
xuất đã có mẫu mã đẹp, khuyến 
mãi tốt. Ví dụ điển hình là các sản 
phẩm và dịch vụ của VINGROUP. Họ 
còn tích cực đưa những hàng hóa 
này ra nước ngoài quảng bá, chẳng 
hạn như điện thoại thông minh, TV, 
máy tính, thiết bị nhà bếp, nội thất 
gia đình,…

Thứ ba là nông nghiệp mở rộng, 
chất lượng cao. Sản phẩm ăn liền, 
nguồn gốc hữu cơ, kết hợp với tác 
dụng chống Covid-19. Như vậy, rau 
quả, gia vị Việt Nam sẽ trở nên nổi 

tiếng trên thế giới và ngon miệng 
đối với người tiêu dùng.

Thứ tư là nhiều dịch vụ hơn và Y tế 
nên là điểm đầu tiên. Điều này bao 
gồm bí quyết xử lý Covid-19 của 
Việt Nam, các quy trình kiểm tra và 
kiểm dịch, cộng với vắc xin, thuốc và 
thiết bị do Việt Nam sản xuất (mặt nạ 
phòng độc, buồng cách ly, …). Bên 
cạnh đó còn y học cổ truyền Việt Nam 
(châm cứu và thuốc bắc). Một dịch vụ 
khác nữa đó chính là giáo dục. Xây 
dựng phương pháp dạy tiếng Việt 
cho mọi lứa tuổi trẻ em. Thêm vào đó, 
một loại hình dịch vụ khác là tư vấn 
cũng đang rất phát triển.

Theo ông, đâu là điểm yếu của 
văn hóa và kinh tế Việt Nam?

Mỗi xã hội, nhóm người hay cá nhân 
đều có những điểm tiêu cực. Điều 
quan trọng nhất là nhận biết và sửa 
chữa, thay đổi. Có thể điều cần nhất 

GÓC NHÌNGÓC NHÌN 
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là SÁNG KIẾN. Mọi người phải nêu ra ý kiến của 
mình, không được giấu giếm hoặc không nói 
ra vì cho rằng ý kiến của mình chưa tốt hoặc 
chưa đủ tốt. Hãy lên tiếng để được lắng nghe. 
Có rất nhiều tổ chức được thành lập do Chính 
phủ tạo ra cho những mục đích này, cần rất 
nhiều đề xuất từ công chúng. Chẳng hạn, đối 
với các ngân hàng cũng vậy. Họ đang chờ đợi 
những dự án tốt để được cấp vốn. Vì vậy, mọi 
người phải đủ can đảm để khởi sự công việc 
kinh doanh của chính mình!

Nhà nước phải tìm cách hiệu quả hơn để tài 
trợ cho các dự án, để tiếp cận trong cộng đồng 
hoặc nhóm xã hội. Theo cách này, Chính phủ 
phải sử dụng các phương cách mới như: Các 
hiệp hội và câu lạc bộ, nhóm; Tài trợ vốn cho 
các dự án PPP; Nhà nước bảo hành linh hoạt, ... 
Việt Nam phải tìm kiếm được các nguồn vốn 
đáng tin cậy và giá rẻ ở nước ngoài (hiện nay 
có rất nhiều).

Thêm vào đó, nhà nước phải quảng bá nhiều 
hơn nữa các sản phẩm của Việt Nam ra nước 
ngoài và cũng để xây dựng thương hiệu quốc 
gia Việt Nam. Thiết lập Trạng thái an toàn - Trạng 
thái hòa bình - Trạng thái cùng tồn tại - Trạng 
thái hiện thực hóa giấc mơ. Phương pháp đó 
được gọi là “Nhà nước như một thương hiệu” 
trong khu vực và toàn cầu.

Trong xã hội văn hóa, mọi người phải học cách 
CHIA SẺ nhiều hơn. Để tìm một vòng kết nối và 
nhóm mục tiêu để chia sẻ, có thể là gia đình, 
có thể là cộng đồng địa phương, hoặc cả hai. 
Không phải để giữ bên trong hoặc chi tiêu cho 
những thứ xa xỉ không cần thiết, mà là để tạo ra 
dịch vụ, sản phẩm mới.

Người Việt Nam rất ham học hỏi, luôn muốn 
học cái mới từ người nước ngoài hoặc từ những 
người có kinh nghiệm hơn. Yếu tố quan trọng 
hơn là rút ra một vấn đề hay từ những gì bạn đã 
học được cho bạn. Đó là cách để tự phát triển, 
quảng bá bản thân. Điều này cũng sẽ cải thiện 
sự phát triển của xã hội.

Vậy ông dự đoán thị trường nào phát triển 
năng động nhất trong thời gian tới?

Thị trường bất động sản là thị trường có năng 
lượng tái tạo dồi dào, phát triển tại Việt Nam ở 
mọi phân khúc (thành phố, khu du lịch, tỉnh lẻ) 
và theo ngành (nhà ở, văn phòng, khách sạn). 
Hiện giá cả bất động sản ổn định, tiêu thụ nội địa 
ổn định. Vì đại dịch và làm việc tại nhà, nên mọi 
người thường hướng đến những căn hộ/biệt 
thự lớn hơn, và có quyền lựa chọn chất lượng 
cao hơn của vật liệu đầu vào và thiết kế.

Các khách sạn hiện rất hoang tàn vì khủng 
hoảng. Có thể vấn đề cần làm lúc này là chúng 
nên được thiết kế lại thành các tòa nhà văn 
phòng hoặc trung tâm đa năng. Nhu cầu dân 
cư sẽ tăng lên, trong khi đó các không gian văn 
phòng sẽ bị đình trệ.

Theo tôi, các phân khúc bất động sản sẽ được 
phát triển gồm:

1 Khu công nghiệp (lưu ý khâu hậu cần cho 
KCN). Đây là mô hình rất phù hợp cho tất cả các 
nhà đầu tư mới vào Việt Nam. Thiết kế phù hợp, 
công nghệ và cơ sở hạ tầng hiện đại. Vị trí tốt và 
các dịch vụ định hướng tùy chỉnh. Bạn cần giao 
tiếp và hợp tác tốt với chính quyền và người dân 
địa phương, đây là những yếu tố then chốt để 
thành công trong phân khúc này.

2 Khu phức hợp đa năng. Kinh doanh, thử sản 
phẩm/dịch vụ mới. Cộng với vui chơi, giải trí và 
thể thao. Kết hợp phức hợp các thiết kế của khắp 
nơi trên thế giới vào một nơi. Là khu để mọi người 
tiêu thụ thời gian! Ví dụ điển hình: WALT DISNEY, 
Công viên nước, Công viên VENICE MỚI,....

3 Các khu học xá. Họ kết hợp giáo dục, đào 
tạo và năng lực sản xuất. Rất thuận tiện cho các 
chuyên gia trẻ có một vị trí thể hiện năng lực của 
mình. Khu này cũng tiện cho việc kinh doanh.

4 Chăm sóc sức khỏe (bệnh viện đa khoa và 
phòng khám chuyên khoa). Một số phương 

pháp điều trị mới với tác dụng chống 
Covid-19. Điều quan trọng ở đây là thực hiện 
thiết kế vận hành tốt và quảng bá thương 
hiệu tốt (từ nước ngoài). Và quan trọng là 
không thỏa hiệp với thiết bị cũ.

5 Các loại hình khách sạn/nhà nghỉ mới. 
Giường và bữa sáng, thành phố sang trọng. 
Kết hợp với các văn phòng. Vị trí của chúng 
rất quan trọng - gần sân bay/nhà ga. Khu 
vực này sẽ khá phát triển, cho dù từng bị 
đánh giá thấp vì nằm tại các vùng ngoại ô 
của thị trấn.

6  Các trung tâm người cao tuổi được thiết kế 
tốt. Phân khúc mới cho người dân địa phương 
và người nước ngoài. Trung tâm cũng có mức 
giá cả và dịch vụ khác nhau như các khách sạn.

Bản thân ông thì ưu tiên tập trung vào 
những dự án nào tại Việt Nam?

Nông nghiệp! Tôi đã phát triển một số công 
viên và vườn hoa hồng, anh đào, đào và một 
số loại rau, chúng được gọi là du lịch nông 
nghiệp. Các dự án tôi tham gia ở Mộc Châu, 
Hòa Bình và Đà Lạt. 

GÓC NHÌNGÓC NHÌN 
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Ngoài ra, có một số dự án thương mại như triển 
khai máy pha sữa trong siêu thị, góc quán cà 
phê và máy bán cà phê tự động, cửa hàng thực 
phẩm hữu cơ.

Thêm vào đó, tôi thực hiện dự án PPP với các 
tỉnh. Do thiếu nguồn lực tài chính và chỉ đạo 
của Nhà nước, đây là một giải pháp tốt để các 
tỉnh phát triển cơ sở hạ tầng (chủ yếu là cấp xã 
như xử lý nước, kho chứa chất thải rắn và các dự 
án xã hội khác). Chính quyền địa phương và Ủy 
ban nhân dân xã cần một thời gian để hiểu quy 
trình của dự án PPP và lựa chọn hình thức hợp 
tác phù hợp và nhà đầu tư phù hợp. Tôi giúp họ 
theo nghĩa này. 

Tôi cũng hỗ trợ dịch vụ tài chính, đảm bảo hạn 
mức tín dụng cho các doanh nghiệp SME hoặc 
cho các dự án xã hội. Phát triển các tổ chức tín 
dụng vi mô.

Với các doanh nghiệp khởi nghiệp, tôi tư vấn 
họ dựa trên các khoản viện trợ không hoàn lại 
và hỗ trợ tài chính từ EU, UN, ADB và các nhà tài 
trợ khác; hoặc thuần túy dựa trên thương mại 
và được tài trợ bởi các quỹ tư nhân và các công 
ty tăng tốc. 

Ngoài ra là các dự án tư vấn được phát triển với 
các nhà tài trợ hoặc nhà đầu tư khác nhau.

Trong thời gian gần một năm nữa trong 
nhiệm kỳ tại Việt Nam, ông sẽ làm 
những gì?

Tôi là giảng viên của một số trường đại học, 
cao đẳng và các công ty đào tạo của Việt Nam. 
Chuyên môn của tôi là Quản lý dự án và tôi có 
nền tảng được phát triển của riêng mình cho 
việc này. Tôi mong muốn nền tảng dự án kinh 
doanh của tôi có thể tiếp cận đến nhiều sinh 
viên và doanh nhân hơn. Tôi muốn chứng kiến 
các dự án được thực hiện và hiện thực hóa tại 
Việt Nam bởi các sinh viên của tôi!

Tôi cũng muốn xuất khẩu nhiều chuyên gia 
Việt Nam hơn sang Bulgaria như lập trình viên, 
nhân viên y tế, nhà đầu tư… Tôi muốn thấy các 
khoản đầu tư của mình được thực hiện và phát 
triển như công nghiệp chế biến sữa và thịt tại 
Việt Nam.

Tôi cũng muốn thấy câu lạc bộ doanh nhân 
Bulgaria ở Hà Nội và TP.HCM hoạt động hiệu 
quả. Và cuối cùng là nhà hàng Bulgaria sẽ trở 
thành địa điểm yêu thích của những người 
Việt Nam thích ẩm thực, rượu vang và đất nước 
Bulgaria.

Những sản phẩm xuất nhập khẩu hàng 
đầu mà ông tác động để trao đổi giữa Việt 
Nam và Bulgaria là gì?

Việt Nam xuất sang Bulgaria và EU hạt tiêu đen, 
hạt điều, trái cây và rau (xay nhuyễn), hàng dệt 
may, giày dép, vật liệu xây dựng. Ngoài ra Việt 
Nam còn có thể phát triển xuất khẩu sang 
Bulgaria: sản phẩm y tế; trang thiết bị y tế; pin 
điện; ô tô/xe máy điện; đồ nội thất, …

Thực tế, Bulgaria là quốc gia có mức giá tiêu dùng 
rẻ nhất trong EU với mức thuế thấp nhất (10% tỷ lệ 
cố định) và chi phí cho lao động, văn phòng, chi phí 
năng lượng đều thấp... Ngoài ra, Bulgaria là một đất 
nước rất thân thiện. Sau khi được nhập khẩu và lắp 
ráp tại Bulgaria, các sản phẩm của Việt Nam có thể 
được bán trên toàn châu Âu. Do đó theo tôi, doanh 
nghiệp Việt Nam nên suy nghĩ về cơ hội này!

Các mặt hàng Bungaria xuất khẩu sang Việt Nam 
bao gồm: thuốc; mỹ phẩm (hoa hồng, hoa oải 
hương, bạc hà, v.v.); rượu vang và rượu mạnh; 
hóa chất và phân bón; thuốc lá, …

Mong muốn của tôi là được hợp tác nhiều hơn 
trong lĩnh vực CNTT và dịch vụ với Việt Nam. Và 
đừng quên rằng, Bulgaria là đất nước của hoa 
hồng! Và người Bulgaria thích tiếng Việt. Đây là 
tình yêu chung của chúng ta!

GÓC NHÌNGÓC NHÌN 
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Bà Trần Tường Anh  
Phó Tổng Giám đốc Tổng CTCP Dệt May Hòa Thọ

“May mắn vì được học rất nhiều”

Bài: KIỀU BÍCH HẬU

Mỗi khi nhớ lại những khó khăn từng trải qua trong gần ba thập niên làm việc tại 
Tổng CTCP Dệt May Hòa Thọ, bà Trần Tường Anh bỗng cảm thấy một điều thật thú 
vị, đó là vượt lên trên tất cả những thách thức lắm khi không tưởng tượng nổi, thì  

có một phần thưởng vô giá mà bà giành được, đó là năng lực làm việc với con người 
được nâng lên một tầng mức mới. 

THẤU HIỂU

Với 27 năm công tác tại Tổng CTCP 
Dệt May Hòa Thọ (DM Hòa Thọ), bà 
Trần Tường Anh đã thực sự tìm được 
con đường dành cho cuộc đời mình, 
đó là khám phá tiềm năng từ mỗi 
con người, và nói một cách hình ảnh, 
là kích thích để tiềm năng ấy được 
phát lộ, trổ hoa, mang lại lợi ích trước 
hết cho bản thân người ấy, và tiếp đó 
là cho cộng đồng DM Hòa Thọ.

Mỗi Lãnh đạo tại DM Hòa Thọ đều 
được phân công nhiều mảng công 
việc khác nhau để phụ trách, bà 
Tường Anh đều sử dụng các kỹ năng, 
chuyên môn của Quản lý nhân sự để 
áp dụng trong quản lý cũng đã tạo 
ra những hiệu ứng tốt. Với văn hóa 
của DM Hòa Thọ, bà đã góp phần 
không nhỏ trong việc truyền thông 
đến các cấp, đặt tính phục vụ lên 
hàng đầu. Cấp trên phục vụ cấp dưới 
bằng cách đào tạo, cấp dưới phục vụ 
cấp trên bằng những đề xuất, tham 
mưu tốt... Mỗi ngày phải tự đặt câu 
hỏi mình học được gì và truyền lại 
cho cấp dưới được điều gì. Khi thấy 
một điều bất ý trong sản xuất, trước 
khi trách cứ người làm việc tại đó, 
hãy tự hỏi mình đã chỉ ra trước và 
đào tạo họ về vấn đề đó chưa? Thêm 
vào đó, bà Tường Anh đã tham mưu 
cho HĐQT và CQ Tổng Giám đốc xây 
dựng quy chế đào tạo nội bộ liên 
tục. Điều này không chỉ giúp đội ngũ 
gần gũi nhau, hỗ trợ nhau, mà mọi 
kinh nghiệm thành công và thất bại 
đều được truyền thông thấu suốt. 
Trong thời gian khó khăn do đại dịch 
Covid-19, công tác đào tạo nội bộ đã 
được đẩy mạnh hơn nữa, trong đó 
lãnh đạo các cấp trong doanh nghiệp 
đều cần đứng lớp, các bài giảng, bài 
viết đều được trả kinh phí, nhuận bút 

xứng đáng. Bản thân người đứng lớp 
luôn phải học, cập nhật những thay 
đổi và sáng tạo để chắt lọc kiến thức 
truyền đạt trong lớp. Muốn làm thầy, 
thì chính mình phải học hỏi liên tục, 
học hỏi nhiều nhất. 

“Thông thường chúng ta chỉ phỏng 
vấn nhân sự trước khi nhận họ vào 
làm việc, nhưng ít ai phỏng vấn nhân 
sự sau khi họ nghỉ việc. Khi làm điều 
này, chúng tôi sẽ hiểu ra, do đâu họ 
muốn nghỉ việc, vì hoàn cảnh gia 
đình khó khăn, hay vì ấm ức điều gì 
mà nghỉ việc,… câu chuyện của họ 
sẽ cho mình bài học bổ ích để rút 
kinh nghiệm sau này, để thay đổi và 
cải tiến trong công tác nhân sự.” – Bà 
Trần Tường Anh chia sẻ.

Với cương vị là Phó Tổng Giám đốc 
làm việc ở đơn vị có gần 11.000 
người lao động, thì kỹ năng làm việc 
với con người là chìa khóa để bà 
Tường Anh mở ra những cánh cửa 
của những thế giới tâm hồn đa dạng, 
lý thú nhưng cũng vô cùng phức tạp. 
Với mục đích mà Ban Lãnh đạo DM 
Hòa Thọ và bản thân bà đặt ra cho 
mình, đó là với mỗi nhân sự, không 
chỉ thúc đẩy họ làm việc hoàn thành 
nhiệm vụ, mà còn phải tạo cơ hội để 
những khả năng tiềm ẩn trong mỗi 
con người được phát huy ở mức cao 
nhất. Đó là một công việc tinh tế, 
phức tạp, tỉ mỉ, cần không chỉ kiến 
thức, kỹ năng, mà cả một tình yêu 
lớn từ người phụ nữ rắn rỏi, thông 
minh và năng động này.

TỪ TRUYỀN THỐNG QUÝ CỦA 
GIA ĐÌNH

Đối với người làm nghề dệt may, thì 
truyền thống gia đình đóng góp một 
phần rất quan trọng. Cái nghề đòi 

hỏi sự gắn bó, tỉ mỉ, kiên trì nhưng có 
cơ hội tích tiểu thành đại. Bà Tường 
Anh có mẹ từng là kỹ sư Dệt của 
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, rồi 
làm quản đốc phân xưởng ở DM Hòa 
Thọ, nên bà chịu nhiều ảnh hưởng từ 
mẹ, với hình ảnh đơn vị gần gũi trong 
tâm tưởng bà từ nhỏ. Sau giải phóng, 
mẹ bà suốt đời gắn bó với nghề dệt 
may. Bà học được từ mẹ kỹ thuật của 
nghề, tính chi ly, sự quyết đoán trong 
công việc, biết cách tổ chức khéo léo 
để công việc đạt hiệu quả cao, cuốn 
hút mọi người cùng làm việc vì mục 
tiêu chung. Đó là những kinh nghiệm 
quý mà cả đời mẹ bà tích lũy, truyền 
lại cho bà. Và bà Tường Anh đã biết 
phát triển, nhân lên lợi ích từ những 
kinh nghiệm ấy. Mẹ bà từng trực tiếp 
làm việc với NLĐ nhiều năm, và mẹ 
luôn nói với bà về những nỗi khó 
khăn, vất vả, cực nhọc mà NLĐ phải 
trải qua. Bà từng nói, mình làm được 
những gì để khích lệ, chăm lo NLĐ 
thì phải làm ngay. Bà lấy việc chăm 
lo NLĐ là niềm vui cho mình. Bài học 
ấy từ mẹ được Tường Anh luôn ghi 
nhớ, và áp dụng trong công việc của 
mình. Nhờ thế mà bà Tường Anh có 
được sự đồng cảm với NLĐ, rất có ích 
cho bà ở vị trí quản lý hiện nay.

Đó là những thuận lợi mà bà có được 
hơn người. Cũng không thể không 
kể đến sự may mắn khi Tường Anh 
được chào đón nồng nhiệt lúc bà 
mới chân ướt chân ráo về với DM 
Hòa Thọ. Bà được các thế hệ lãnh đạo 
quan tâm, tạo điều kiện hết mức, khi 
được bố trí vừa làm việc, vừa đi học 
thêm rất nhiều để bổ sung kiến thức 
cần thiết. 

Để làm một người quản lý tốt, thì 
cần cảm thông với NLĐ rất nhiều. Bà 
Tường Anh cho rằng, mình cần luôn 
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nghĩ cho NLĐ. Nếu có trường hợp 
để NLĐ phải lên trực tiếp hỏi người 
quản lý về chế độ chính sách thì có 
nghĩa là bộ phận quản lý chưa hoàn 
thành nhiệm vụ. Nhưng với số lượng 
NLĐ lớn như ở DM Hòa Thọ thì bà 
phải làm thế nào để mỗi NLĐ đều 
cảm thấy yên tâm? Với vấn đề này, bà 
Tường Anh cho rằng, chỉ có tình yêu 
và sự chú tâm hoàn toàn vào công 
việc mới có thể giúp bà hoàn thành 
khối lượng việc khổng lồ mà tỉ mỉ ấy. 
Bởi lối đi vào tâm hồn người là lối đi 
khó khăn nhất.

Bà Tường Anh từng trải qua nhiều loại 
hình công việc trước khi đảm nhiệm 
vị trí Phó TGĐ DM Hòa Thọ. Từ công 
việc văn thư, bà kinh qua các công 
việc như bảo hiểm xã hội, tiền lương, 
thực hiện các chế độ chính sách cho 
người lao động, sau đó bà được bổ 
nhiệm lần lượt vào các vị trí: Phó 
phòng Tổ chức hành chính, Chánh 
văn phòng, Giám đốc điều hành, và 
tới nay là Phó Tổng Giám đốc. Mỗi vị 
trí lại cho bà những trải nghiệm khác 
biệt, những kỹ năng quý. Việc văn 
thư rèn cho bà tính tỉ mỉ, và với công 
việc quản lý nguồn thông tin ra - vào 
bà rèn thêm kỹ năng tổng hợp, kỹ 
năng đối nội, đối ngoại.

“Có bất cứ công văn nào đến - đi, tôi 
đều đọc bằng hết. Cũng có những 
nội dung mình đọc mà không hiểu 
thì mình tìm tài liệu đọc thêm, hoặc 
hỏi người khác để hiểu. Tôi nghĩ 
công văn là những văn bản có nội 
dung chính thức, chắt lọc tinh túy tri 
thức con người trong công việc. Do 
đó đọc công văn cũng giúp tôi tích 
lũy tri thức. Sau này, mỗi khi chuyển 
vị trí công tác, tôi lại được cấp trên 
đào tạo thông qua nhiều hình thức 
khác nhau. Tôi được học rất nhiều, đó 
là may mắn riêng và tôi luôn biết ơn 
vì điều đó.” – Bà Tường Anh nhớ lại 
một kỷ niệm thời kỳ đầu bà đi làm tại 
DM Hòa Thọ.

Thời gian chuyển sang làm vị trí 
Chánh Văn phòng, đòi hỏi cần tâm 
huyết hơn nhiều, dựa trên cái tâm 
mà bà xử lý đúng đắn những vấn 
đề vừa nhạy cảm, vừa thiết thân với 

NLĐ. Khi làm quản lý, lại cần bà phải 
quan tâm hơn đến mọi nhân viên 
của mình, làm sao để họ hướng toàn 
tâm vào công việc, đóng góp cho sự 
phát triển của Tổng Công ty. “Quan 
tâm, quan tâm và quan tâm” – đó là 
chữ nằm lòng của bà.

ĐÒI HỎI CAO HƠN Ở CHÍNH MÌNH

Là một nữ lãnh đạo, bà Tường Anh 
biết cách sử dụng ưu thế là nữ của 
mình. Bà nhạy cảm, tinh tế trong xử 
lý tình huống. Là nữ, bà cũng mềm 
mại hơn và dễ tìm được sự chia sẻ, 
cảm thông với NLĐ. Bà có thể thấu 
hiểu dễ dàng và thuyết phục đối 
tượng hiệu quả hơn. Nhân lực là cốt 
lõi của mọi DN, như các mắt xích phải 
phối hợp hài hòa và vận động nhịp 
nhàng. Người điều hành cần phải 
làm sao để chuỗi mắt xích khổng lồ 
này vận hành trơn tru. Áp lực của vị 
trí lãnh đạo với lượng công việc đầy 
ắp không làm bà mệt mỏi, trái lại như 
tiếp thêm năng lượng để bà Tường 
Anh trở nên mạnh mẽ hơn, vượt qua 
mọi thử thách để tiến bước trên con 
đường mình đã chọn. Bà còn biết 
cách biến đặc điểm công việc là 

phải giao tiếp nhiều thành một thú 
vui khám phá. Với bà, mỗi nhân viên, 
hay NLĐ đều là một kho kiến thức 
để mình khám phá, học hỏi. Làm 
việc trong một môi trường đa dạng, 
không chỉ có các vị lãnh đạo DM Hòa 
Thọ, NLĐ, mà còn nhiều khách hàng 
khác nhau, bà Tường Anh luôn mang 
tâm thế học hỏi. Học hỏi là niềm vui. 
Mỗi người giỏi như một trường đại 
học, để bà Tường Anh có thể chắt lọc 
những điều hay mà học mãi.

Một trong những bí quyết của vị nữ 
lãnh đạo này, đó là bà luôn đòi hỏi 
cao hơn ở chính mình. Mỗi ngày đều 
có thể thấy mình chưa ưng ý với một 
khâu nào đó, và bà đặt mục tiêu cải 
thiện. Tập trung làm việc với tâm lý 
nghiên cứu nguồn nhân lực của Tổng 
Công ty, bà hàng ngày vận động làm 
việc ở cường độ cao để xây dựng bộ 
máy nhân lực hoàn thiện hơn, nâng 
cao hơn nữa chất lượng sống cho 
NLĐ. Từ đó tạo động lực để mỗi NLĐ 
ở DM Hòa Thọ phấn đấu tự học tập, 
nâng cao chất lượng làm việc của 
chính mình, đưa đơn vị tiến nhanh, 
tiến mạnh hơn nữa trong tiến trình 
hội nhập có nhiều thách thức mới.

DỆT MAY
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Đại dịch Covid-19 đã lấy đi rất nhiều của nhiều ngành công nghiệp, và chắc 
chắn điều này đã được nhận thấy trong lĩnh vực thời trang. Trong năm 2021, 
ngành cần nắm lấy những  thay đổi và đổi mới để tăng trưởng và hồi phục - và 

cách thức tốt để làm điều này là thông qua công nghệ.

Tác giả: LYDIA MAGEEAN
Người dịch: Hoàng Thu Hà

Nguồn: https://www.whichplm.com/six-trends-in-fashion-tech-for-2021/
https://www.businessinsider.com/tommy-hilfiger-smart-clothes-rewards-2018-7?r=US&IR=T

https://arpost.co/2019/02/11/how-augmented-reality-is-redefining-the-fashion-industry/

C
húng ta đang nhìn thấy 
một dải các xu hướng 
công nghệ khác nhau 
trở nên quan trọng với 
lĩnh vực thời trang. Cho 

dù nó là công nghệ có thể đeo/mặc 
trên người, thương mại điện tử, hay 
thậm chí là an ninh mạng – công 
nghệ đã trở thành một khía cạnh rất 
quan trọng của thời trang.

Chúng ta hãy nhìn vào sáu xu 
hướng đang phát triển trong công 
nghệ thời trang có thể là quan 
trọng cho ngành khi ngành phục 
hồi trong năm 2021.

1. CÔNG NGHỆ CÓ THỂ ĐEO/MẶC 
TRÊN NGƯỜI VÀ IOT

Công nghệ có thể đeo/mặc trên 
người đã được nhiều người trải 
nghiệm - và chúng ta đã quen với 
ý tưởng đồng hồ thông minh và 
vòng tay theo dõi sức khỏe (mức độ 
dẻo dai). Đây là một xu hướng vẫn 
đang tiếp tục. Và cái đang tiếp thêm 
sức mạnh cho công nghệ này là 
khái niệm được gọi là Internet vạn 
vật (IoT). IoT là nói đến các dụng cụ 
với bất kỳ loại cảm biến, phần mềm 
nào hoặc sự kết nối với Internet.

Trong khi những thúc đẩy ban đầu 
của công nghệ có thể đeo/mặc trên 
người và các dụng cụ IoT hoàn toàn 
có tính chức năng, thì hiện giờ nó 
được ngành thời trang chớp lấy. 
Tommy Hilfiger đã sản xuất các mặt 
hàng có tích hợp các con chip đo 
lường mức độ các sản phẩm này 
được đeo/mặc thường xuyên như 
thế nào.

Tommy Hilfiger đã giới thiệu một dòng sản phẩm may mặc và 
phụ kiện được tích hợp “công nghệ chip thông minh”, theo dõi 
bạn mặc quần áo thường xuyên thế nào và khi mặc bạn đi đâu.

Thậm chí còn có một game độc quyền, giống như Pokémon Go 
mà bạn có thể dùng để kiếm quà tặng như là thẻ quà tặng và 
vé xem hòa nhạc.

Theo Tommy Hilfiger, tất cả các sản phẩm may mặc đều chứa 
một “nhãn thông minh” kết nối với một ứng dụng di động thông 
qua Bluetooth. Ứng dụng tặng điểm cho mỗi l người mặc quần 
dài và khuyến khích người chơi thu thập các trái tim ảo dựa trên 
các vị trí của họ trong thế giới thực. Nó rất giống với Pokémon 
Go.

Game chỉ có thể chơi được khi sản phẩm may mặc ở trong dải 
Bluetooth – nên trừ khi bạn luôn mang bộ quần áo sạch dự 
phòng, bạn sẽ cần luôn mặc quần áo.

Điểm bạn kiếm được có thể đổi thành tiền mặt cho thẻ quà 
tặng, hàng hóa có chữ ký của người nổi tiếng, vé để xem các 
buổi biểu diễn thời trang của Tommy Hilfiger và các lợi ích khác.

Ứng dụng có thể tải miễn phí về Iphone hoặc các dụng cụ iOS.
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2.  THỰC TẾ ẢO VÀ THỰC TẾ TĂNG 
CƯỜNG (VR AND AR )

Như đã nói ở trên – thời trang đang 
tiến rất nhanh vào lĩnh vực thương 
mại điện tử. Tuy nhiên, điều này đưa 
ra vấn đề cho kinh doanh và các 
nhãn hàng: làm cách nào giữ được 
trải nghiệm của việc mua hàng mà 
không có không gian bán lẻ thực?

Một xu hướng đang phát triển trong 
ngành là nhờ các tiến bộ công 
nghệ trong thực tế ảo (VR) và thực 
tế tăng cường (AR). Trong khi bộ 
dụng cụ VR có thể cho phép người 
mua hàng trải nghiệm phiên bản 
ảo của việc dạo quanh cửa hàng thì 
thực tế tăng cường (AR) đưa ra khả 
năng hình dung một sản phẩm may 
mặc nhất định sẽ nhìn như thế nào 
khi bạn mặc vào.

Có nhiều ví dụ về ứng dụng AR cho 
phép người sử dụng thử giày hoặc 
mũ để xem các sản phẩm này nhìn 
như thế nào.

Phòng thử quần áo của Gap

Có tên là “Dressing Room”, app thực tế tăng cường cho phép 
khách hàng thử quần áo ở bất kỳ nơi đâu bằng cách dùng dụng 
cụ hỗ trợ Google Tango.

Bạn có thể cá nhân hóa một avatar dựa trên kiểu cơ thể bạn và 
xem các sản phẩm may mặc khác nhau sẽ nhìn như thế nào từ 
các góc khác nhau. Và nếu bạn thích sản phẩm thì bạn có thể 
mua ngay từ app.

3. IN 3D

Trong một ngành công nghiệp 
luôn cố gắng cung cấp cho khách 
hàng tính cá nhân hóa, thì in 3D 
dường như là sự phù hợp tự nhiên. 
Sản xuất theo nhu cầu có tiềm 
năng gây ấn tượng không chỉ cho 
cá nhân hóa theo nhu cầu mà còn 
cho khả năng sáng tạo và thậm chí 
tính bền vững.

Sự sang trọng của in 3D đã gây kinh 
ngạc trên sàn catwalk, nhưng nó 
rất có thể sớm trở thành một khía 
cạnh của thời trang hàng ngày.

4. VẢI CÔNG NGHỆ CAO

Vải được thiết kế có sự tham gia 
của công nghệ (Technologically-
designed fabrics) là một xu hướng 
khác đang phát triển trong ngành 
thời trang. Các loại vải tổng hợp 
này được tối ưu hóa và được cải 
tiến để đưa ra nhiều lợi ích giống 
như các loại vải từ xơ tự nhiên khác.

Cho dù các loại vải này có thể thoát 
ẩm, hút ẩm, nhẹ hoặc nhanh khô, 
các loại vải được thiết kế có sự 
tham gia của công nghệ có thể là 
lý tưởng cho nhiều công dụng và 
đặc tính khác nhau. Chúng cũng có 
lợi ích là sản xuất rẻ hơn.

5. SỰ TRỖI DẬY TRONG AN NINH 
MẠNG CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Như với nhiều ngành khác, thời 
trang đã hướng tới mua hàng trực 
tuyến và thương mại điện tử trong 
nhiều năm gần đây, và có nhu cầu 
lớn hơn bao giờ hết về các website 

đưa ra trải nghiệm thú vị cho khách 
hàng, giống như bước vào một cửa 
hàng và tận mắt nhìn thấy từng món 
hàng. Nhưng các website lớn yêu 
cầu an ninh mạnh.

Các website thời trang hấp dẫn thu 
hút được nhiều người xem có thể là 
mục tiêu cho tội phạm mạng. Nhiều 
cuộc tấn công được thiết kế để hoạt 
động theo cách rất khó phát hiện 
cho website, mà còn không rõ ràng 
cho khách hàng tới khi quá muộn.

May mắn là có các sản phẩm an 
ninh mạng được cải tiến nhằm 

đảm bảo cho các website thương 
mại điện tử càng được bảo vệ càng 
tốt. Ví dụ, các đánh giá lỗ hổng bảo 
mật (vulnerability assessment) đã 
trở thành một biện pháp an ninh 
mạng cơ bản cho các website 
thương mại điện tử thời trang. Theo 
chuyên gia an ninh mạng Redscan 
thì các đánh giá “có thể giúp nhận 
diện sai sót cấu hình, các đăng 
nhập phần mềm lạc hậu và việc sử 
dụng các chứng nhận người dùng 
(user credential) không an toàn”.

6. TÍNH BỀN VỮNG DÀI HẠN

Không nghi ngờ gì nữa, đã có sự 
dịch chuyển hướng tới các khách 
hàng tìm kiếm những sản phẩm 
bền vững và thân thiện với sinh 
thái hơn so với quá khứ. Thời trang, 
thật không may, đôi khi là ngành 
đóng góp rất ít vào tính bền vững. 
Ngành thời trang điển hình là diễn 
biến theo chu kỳ mùa – mùa xuân/
mùa hè và mùa thu/mùa đông – có 
giá trị tốt cho ngành, nhưng cũng 
tạo ra vấn đề phế thải đáng kể và 
các vấn đề khác cho môi trường.

Thời trang đang có nắm bắt sự 
dịch chuyển này và hướng tới tính 
bền vững – tìm kiếm các cách 
thức làm việc tốt hơn tránh phế 
thải dệt và các thực hành hại cho 
môi trường.
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PHÁT TRIỂN 
THỜI TRANG BỀN VỮNG

Bài: KHANH KHANH
(Tổng hợp)

Thời trang hiện là một trong những ngành gây ô 
nhiễm môi trường nhất thế giới. Nhiều báo cáo đánh 
giá tác động môi trường đã chỉ ra thực trạng quy mô 
của ngành thời trang ngày càng lớn thì sức tàn phá 
đối với môi trường sẽ càng khủng khiếp.

THỜI TRANG NHANH PHÁ HỦY MÔI TRƯỜNG

Thời trang nhanh (fast fashion) đã thống trị và định hình 
lại ngành thời trang kể từ thập niên 1990. Mảng thời trang 
này là nguyên nhân chính gây ra phát thải khổng lồ, khí 
hiệu ứng nhà kính và các tác động tàn phá môi trường.

Để sản xuất ra các mẫu trang phục đẹp mắt ấy, may mặc 
đứng thứ nhì trong số tất cả ngành công nghiệp về tiêu 
tốn tài nguyên nước và gây ô nhiễm nguồn nước. Ước 
tính, để sản xuất một chiếc áo phông cần 2.700 lít nước 
sạch, tương đương lượng nước uống cho một người 
trưởng thành trong 900 ngày.

Tất cả loại vật liệu thường dùng trong may mặc đều gây 
tổn hại đến môi trường tự nhiên. Hai phần ba lượng sợi 
sử dụng trong dệt may là sợi tổng hợp, vốn có cùng họ 
với nhựa. Trong khi túi nylon và ống hút nhựa đang là 
“tâm điểm” của các phong trào bảo vệ môi trường, sợi 
tổng hợp lại nhận được sự chú ý ít hơn rất nhiều dù 85% 
lượng rác thải nhựa trôi nổi trên đại dương đến từ hạt và 
sợi vi nhựa từ đồ may mặc.

Thừa mứa quần áo và hệ lụy

Thời trang nhanh là một mô hình kinh doanh thúc đẩy 
việc sản xuất nhanh chóng các quần áo giá rẻ để đáp 
ứng xu hướng thời trang mới nhất. Thuật ngữ này lần 
đầu được sử dụng vào đầu thập niên 1990 để miêu tả 
mô hình kinh doanh của hãng Zara. Ngày nay, mô hình 
này đã thống trị trong ngành thời trang. Nhiều hãng bán 
lẻ như TopShop, Primark, Forever21 và Mammut có năng 
lực biến một ý tưởng trong đầu các nhà thiết kế thành 
các sản phẩm sang trọng xuất hiện trên phố chỉ trong 
vài tuần lễ.

Những loại sợi tự nhiên như bông và len cũng đang gặp chỉ 
trích. Để đáp ứng nhu cầu, khoảng 70 triệu cây xanh bị 
chặt hạ hằng năm để lấy đất trồng bông hoặc sản xuất vải 
viscose. Nguồn nước bị ô nhiễm đến từ việc sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật cho cây bông và thuốc nhuộm trong quá 
trình dệt vải. Ước tính, thiệt hại về cây xanh sẽ tăng gấp đôi 
vào năm 2040. Một nghiên cứu của Viện Tài nguyên Thế giới 
cho biết, nếu không có sự kiểm soát, đến năm 2050, ngành 
may mặc sẽ tiêu tốn lượng tài nguyên gấp 3 lần năm 2000.

THỜI TRANG & CUỘC SỐNG
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Kỷ niệm ngày Truyền thống ngành Dệt May Việt Nam

Với thói quen mua sắm hiện tại, phần lớn đồ may mặc trên 
thực tế không được mặc nhiều hoặc bị vứt bỏ chỉ sau một 
thời gian ngắn do hỏng, không vừa nữa hoặc “lỗi mốt”. 
Hầu hết quần áo bị vứt bỏ sẽ đi đến các bãi rác. Tuy nhiên, 
khi chôn lấp, vải nhuộm và sợi tổng hợp khó phân hủy 
không khác gì rác thải nhựa. Thiêu hủy quần áo lại càng 
thải ra môi trường các loại khí nhà kính, đóng góp vào quá 
trình biến đổi khí hậu do Trái đất ấm lên. Nếu xu hướng 
“mua nhiều nhưng dùng chẳng bao nhiêu” như vậy tiếp 
diễn, con người sẽ vẫn là “tội đồ” chính làm tổn hại môi 
trường sống của mình.

Cái giá của việc gia tăng tiêu thụ không kiểm soát này là 
tình trạng lãng phí, ô nhiễm, và các công xưởng quần áo 
với điều kiện làm việc tồi tàn.

Đối với yếu tố thứ 3, các công ty đã đi tới giới hạn cuối cùng 
trong việc giảm chi phí sản xuất nhằm cung cấp được các 
sản phẩm may mặc vừa ra lò nhanh vừa có giá rẻ. Các công 
ty ở các nước phát triển có thể “thuê ngoài” để cắt giảm chi 
phí, bằng cách tận dụng lao động giá rẻ ở các nước đang 
phát triển, nơi không chỉ sức lao động có giá rẻ hơn nhiều 
mà luật lao động cũng thường khá lỏng lẻo.

Ở nhiều nơi thường xuyên tái diễn các vụ bê bối liên quan 
đến điều kiện lao động như các biện pháp an toàn lao 
động cơ bản không được bảo đảm, mức lương bèo bọt, và 
bạo lực ở nơi làm việc... 

Sự nguy hiểm của vi nhựa trong quần áo

Cả polyester và nylon đều phân hủy một phần trong các 
máy giặt thành các vi nhựa xả vào hệ thống thoát nước 
đổ ra môi trường. Các nhà khoa học giờ đã phát hiện ra 
rằng các vi nhựa đã xâm lấn vào chuỗi thức ăn của loài 
người – một vấn đề mà chúng ta hiện chưa lường hết mức 
độ hậu quả.

Các quần áo giá rẻ chất lượng thấp phân hủy mau chóng 
hơn các quần áo chất lượng cao nên quá trình vi nhựa xâm 
nhập vào thức ăn càng nhanh hơn.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI MAY MẶC TỐI 
ƯU NHẤT ĐƯỢC PHÁT TRIỂN TỪ CÁC QUỐC GIA PHÁT 
TRIỂN Ở PHƯƠNG TÂY

Ở các nước lớn, khoảng 5 – 6% chất thải rắn ở đô thị là 
quần áo đã qua sử dụng.

Trong tổng số 13,1 triệu tấn chất thải may mặc của Mỹ, chỉ 
có 15% được tái chế, số còn lại vùi trong các bãi rác lớn. Hay 
ở Trung Quốc, con số này lên đến 26 triệu tấn nhưng chưa 
đến 1% lượng quần áo cũ được tái sử dụng.

Làm chậm thời trang nhanh

Đây là mối quan tâm của toàn thế giới chứ không riêng một 
quốc gia nào. Theo nhà thiết kế người Anh Phoebe English, 

ngành may mặc đã biến thành “ngành công nghiệp dùng 
một lần quái dị” vì tốc độ nhanh chóng mà các thiết kế mới 
được tung ra ở thị trường thời trang nhanh.

Ước tính, sản xuất dệt may sản sinh ra nhiều khí thải carbon 
hơn cả vận tải biển và các chuyến bay quốc tế cộng lại. Chỉ 
cần một hành động đơn giản là sử dụng quần áo trong 
thời gian dài hơn đã có thể góp phần bảo vệ môi trường.

Theo WRAP, các công ty trong chuỗi cung ứng hàng may 
mặc có thể cắt giảm 3% tác động của carbon, nước và chất 
thải nếu họ sản xuất quần áo bền hơn hiện tại khoảng 3 
tháng và giảm đến 10% khi thời gian sử dụng được kéo 
dài 9 tháng.

Tuy nhiên, việc kiểm tra độ bền của hàng may mặc là vô 
cùng khó khăn do sức ép doanh thu đến từ các nhà bán 
lẻ. Cùng với đó là sở thích của người tiêu dùng, đặc biệt 
là người trẻ tuổi, họ luôn muốn thay đổi, chỉ mặc quần áo 
một vài lần.

Kéo dài chu kỳ thời trang

Những thương hiệu thời trang cũng đang nỗ lực để kéo dài 
tuổi thọ của quần áo mà vẫn đáp ứng được nhu cầu của 
khách hàng. Đơn cử là Mud Jeans ở Hà Lan, quần jeans của 
hãng được sản xuất với mục đích tái sử dụng, sửa chữa và 
tái chế, sử dụng các kỹ thuật để cắt giảm hóa chất độc hại.

Người tiêu dùng sẽ ký hợp đồng để trả lại khi hết hạn sử 
dụng hoặc cho người khác thuê.

Thu hồi quần áo cũ để đánh vào nhận thức

M&S của Anh đặt ra mục tiêu sẽ có 25% hàm lượng nguyên 
liệu tái chế trên 25% tổng số sản phẩm của cửa hàng vào 
năm 2025.

Theo đó, hãng đã sản xuất một dòng trang phục nam với 
50% len được thu hồi từ kế hoạch mua lại.

Mike Barry, Giám đốc kinh doanh của M&S cho biết, họ 
đã thu hồi quần áo cũ và tái sử dụng hàng trăm nghìn bộ 
quần áo với mục đích cho công chúng nhìn thấy số lượng 
khổng lồ, từ đó có ý thức hơn về vấn đề này.

Nghĩ đến việc tái chế trước khi sản xuất

H&M đã đầu tư vào một loạt các công nghệ tái chế đáng 
mong đợi. Nổi bật nhất là việc hợp tác với Viện nghiên cứu 
Dệt may Hong Kong (HKRITA) với kỹ thuật tiếp cận cơ học 
– công nghệ xử lý đến 3 tấn hàng dệt không được sử dụng 
mỗi ngày tại nhà máy sản xuất sợi Novetex (Hong Kong).

Hàng dệt bằng sợi tái chế sẽ có thêm khoảng 30% sợi nguyên 
chất và số lượng này có thể được sử dụng lại. Ví dụ như một 
bộ sưu tập của H&M sử dụng nylon tái sinh của Econyl – được 
làm từ lưới đánh cá và các chất thải nylon khác.
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NĂM XU HƯỚNG 
CÔNG NGHỆ DỆT HÀNG ĐẦU ĐÁNG CHÚ Ý TRONG NĂM 2021

Cho đến bây giờ, các xu 
hướng của ngành dệt năm 
2021 dường như xoay 
xung quanh hai khái niệm 
dễ nhận thấy nhưng gần 
như mâu thuẫn với nhau. 
Trước tiên là tính bền 
vững và sản phẩm may 
mặc sinh thái; thứ hai là 
công nghệ dệt, ví dụ như 
vải thông minh. Dưới đây 
chúng tôi sẽ nói đến 05 
xu hướng dệt đáng chú ý 
của năm 2021. 
Tác giả: SRINIVASAN PERUMAL
Người dịch: Hoàng Thu Hà
Nguồn: https://texcovery.com/list/top-5-
notable-textile-industry-trends-in-2021

01. Mực in dệt kỹ thuật số - Mực in pigment mới

Mực in dệt kỹ thuật số là nói đến là mực được “may đo” cho các ứng 
dụng may mặc, hàng dệt, các ứng dụng trong nhà, và các ứng dụng 
hiển thị. Hàng may mặc in kỹ thuật số có các đặc tính như là tính bền 
lâu, màu sặc sỡ và chất lượng hình ảnh siêu việt. Hơn nữa, hàng may 
mặc in kỹ thuật số đang ngày càng được ưa thích ở Ấn Độ nhờ sự trỗi 
dậy trong các hoạt động quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội 
về hàng may mặc cá nhân hóa theo ý muốn khách hàng như T-shirt, 
dẫn đến gia tăng sử dụng mực in dệt kỹ thuật số trong ứng dụng 
hàng may mặc. Nhu cầu về các sản phẩm dệt gia dụng sang trọng 
đang gia tăng trong các nền kinh tế đang nổi lên của khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương, được dự đoán làm tăng thêm nhu cầu mực in 
dệt kỹ thuật số.

Mực in pigment mới có thể in trên tất cả các loại vải thực sự là một 
đột phá trong in kỹ thuật số. Giải pháp kết hợp cho in kỹ thuật số, gồm 
máy in dệt và mực in tương hợp hỗ trợ việc in trên rất nhiều loại vải 
đã đẩy nhanh sự xâm nhập của in kỹ thuật số vào ngành dệt và thời 
trang. Việc nắm bắt in kỹ thuật số trên hàng dệt là lực đẩy cho ngành 

thời trang và góp phần vào định hình không chỉ ngành dệt 
nói chung, kể cả thời trang mà còn cả thị trường các thiết 
kế cá nhân hóa.

02. Các xu hướng dệt trong ngành chăm 
sóc sức khỏe: vật liệu dệt sinh học

Vật liệu dệt sinh học được dùng trong trái tim nhân tạo. 
Với các đổi mới và những phát triển ngày càng gia tăng 
trong ngành chăm sóc sức khỏe, người ta đã sử dụng việc 
cấy ghép các cơ quan của cơ thể để đáp ứng nhu cầu của 
bệnh nhân có các cơ quan bị hỏng. Hơn nữa, trên toàn 
cầu nhu cầu về các cơ quan nhân tạo ngày càng tăng do 
số lượng bệnh nhân đang tăng và thiếu người hiến tạng. 
Thêm vào đó, với tiến bộ của công nghệ, các cơ quan nhân 
tạo đã được xem là một lựa chọn có sẵn cho cấy ghép. Gần 
đây, các cơ quan nhân tạo mới và tiên tiến đã được giới 
thiệu ra thị trường với thời hạn tương hợp sinh học và tính 
an toàn lớn hơn.

Vật liệu dệt sinh học được dùng với một mức độ lớn trong 
sản xuất các cơ quan nhân tạo và do vậy với sự phát triển ở 
thị trường này, nhu cầu về vật liệu dệt sinh học cũng được 
dự đoán tăng lên tương tự. Việc gia tăng sử dụng các cơ 
quan nhân tạo như là tim nhân tạo, thận nhân tạo,… đã 
hỗ trợ kéo dài sự sống của bệnh nhân và cải thiện cuộc 
sống của họ. Ngoài ra, gia tăng chi tiêu cho các hoạt động 
chăm sóc sức khỏe và kết quả điều trị chăm sóc của bệnh 
nhân tốt hơn được dự đoán sẽ thúc đẩy nhu cầu về vật liệu 
dệt sinh học được dùng trong ứng dụng cơ quan nhân 
tạo. Thu nhập của người dân ở khu vực châu Á – Thái Bình 
Dương đang tăng lên cũng được cho là làm tăng nhu cầu 
về vật liệu dệt sinh học trong tương lai gần.

03. Vật liệu dệt thông minh và vật liệu dệt 
thông tuệ (smart textiles and inteligent 
textiles)

Vải thông minh có thể cảm biến các điều kiện môi trường 
khác nhau và vật liệu dệt thông tuệ hay là vật liệu dệt điện 
tử (e-textiles) có thể không chỉ cảm biến những thay đổi 
của môi trường, mà còn có thể tự động đáp ứng tới môi 
trường xung quanh hoặc các tác nhân kích thích như là 
nhiệt, hóa chất hoặc các thay đổi cơ học.

. Ngành thời trang và giải trí đang dùng vải thông minh 
để kết hợp thẩm mỹ độc đáo vào quần áo. Các đặc tính 
ngoại quan như màu sắc, kích cỡ hoặc hình dáng của 
quần áo có thể thay đổi được bằng cách sử dụng công 
nghệ được dệt vào vải. Quần áo được may bằng vải thông 
minh hỗ trợ người sử dụng, với khả năng tương tác với môi 
trường xung quanh và để trao đổi dữ liệu thông qua các 
cảm biến nhúng hoặc sợi dẫn điện trên quần áo họ mặc 
với các dụng cụ có thể mặc/đeo trên người.

. Trong ngành thời trang, thị trường được quyết định 
bởi các đổi mới của nhà thiết kế đưa ra các bộ trang phục 
mới làm hài lòng về mặt thẩm mỹ, được tích hợp với kiến 
trúc kỹ thuật hữu ích có khả năng nhận và chuyển thông 
tin. Nhiều nhãn hàng, từ Uniqlo tới Lululemon, đang sử 
dụng vải thông minh để đưa các bộ sưu tập của họ ra đời 
trước đối thủ.

. Nhiều nhãn hàng có tiếng như Under Armour, Levis’d, 
Tommy Hilfiger cùng với các công ty nhỏ hơn như là 
Sensora, Loomia, Hexoskin, CuteCircuit và nhiều công ty 
khác đang giới thiệu quần áo thông minh sử dụng vải 
thông minh để cho các bộ sưu tập của họ ra đời trước các 
công ty khác. Ví dụ, CuteCircuit sử dụng vải thông minh 
cho các bộ sưu tập thời trang cao cấp và các dự án chuyên 
biệt. Hug Shirt của CuteCircuit cho phép người sử dụng 
gửi những cái ôm điện tử thông qua các cảm biến bên 
trong quần áo.

. Công ty khởi nghiệp Spinali Design (Pháp) sản xuất 
quần áo đi biển cao cấp với các cảm biến tia cực tím 
tích hợp để báo cho người mặc biết khi đến giờ bôi kem 
chống nắng và các dụng cụ theo dõi khoảng cách báo 
cho cha mẹ biết khi nào con họ đi quá gần tới bờ sóng.

. Trong những năm qua, Google kết hợp với LeviStraus 
nghiên cứu jacket jean thông minh của tương lai dưới tên 
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Project Jacquard, cuối cùng cho ra đời áo jacket jean có các 
ống tay áo làm từ vải thông minh với các bộ điều khiển 
chạm tích hợp bên trong. 

. Nhiều công ty công nghệ khổng lồ như Microsoft và 
Apple đang đệ đơn xin cấp bằng sáng chế cho tích hợp 
công nghệ với vải thông minh. Ví dụ, vào tháng 10 năm 
2019, Apple đã đệ đơn xin cấp bằng sáng chế để tích hợp 
công nghệ theo dõi sức khỏe vào quần áo. Tương tự trong 
tháng 11 năm 2019, Microsoft đã đệ đơn cấp bằng sáng 
chế cho công nghệ vải thông minh có tên Electronically 
Functional Yarn sẽ được nhúng vào sợi để có tạo ra tính 
chức năng điện. Công nghệ này có thể được sử dụng trong 
các lĩnh vực thời trang và giải trí. 

04. Tính bền vững trong vật liệu dệt  
Tái chế tạo ra giá trị cao hơn

Nói về tính tuần hoàn, giảm vi xơ làm ô nhiễm đại dương 
hoặc sử dụng thêm nhiều vật liệu có tác động môi trường 
ít hơn, tính bền vững luôn đứng hàng đầu trong ngành 
may mặc, và các nhãn hàng trước đó đứng ngoài cuộc hiện 
cũng tham gia cuộc chơi, vì ngành và người tiêu dùng hiện 
đều có nhu cầu.

. Theo báo cáo PreferredFibre thì các công ty đang bắt đầu 
huy động và chuẩn bị cho tính tuần hoàn và báo cáo cũng 
cho biết rằng 24% các công ty nói họ đã phát triển chiến 
lược vật liệu dệt tuần hoàn, và 57% nói họ đang thực hiện.

. Các công ty đổi mới như Orange Fibres (Italy) đang sản 
xuất xơ giống như tơ tằm từ vỏ cam khi mà 700.000 tấn vỏ 
cam sẽ được chôn trong bãi rác ở Sicily.

. Các công ty khác như Evrnu, đang biến quần áo vải 
bông sau tiêu dùng thành xơ xenlulo nhìn rất giống với xơ 
tự nhiên hoặc xơ tổng hợp phụ thuộc vào các chức năng 
được bổ sung và Vegea đã biến vỏ nho thành vải giống như 
da và được Quỹ H&M Foundation hỗ trợ giúp nâng quy mô.

05. Nhu cầu xơ hữu cơ

Quần áo làm từ xơ hữu cơ dễ giữ gìn và sạch. Mặc dù thị 
phần còn thấp trong ngành may mặc Ấn Độ, tính trung 
bình thì nhu cầu quần áo hữu cơ đang gia tăng với tốc 
độ 30%/năm, nói chung là rất khích lệ. Các nhà thiết kế 
đang làm việc hướng tới sao cho những quần áo này thêm 
hấp dẫn, thời trang và kinh tế. Sau một vài năm nữa, nhiều 
người dự đoán sẽ có xu hướng mặc và trang phục kiểu 
cách được làm từ bông và vải hữu cơ.

Hình ảnh nhãn hàng đóng vai trò quan trọng trong xác 
nhận bất kỳ sản phẩm mới nào ở thị trường tiêu thụ. Nhiều 
nhãn hàng quần áo sang trọng đã bắt đầu dùng xơ hũu 
cơ trong các bộ sưu tập của họ. Ví dụ Nike, Patagonia và 
Timberland sử dụng một số phần trăm xơ hữu cơ trong 
quần áo thể thao. Một số nhà thiết kế quốc tế như là 
Rogan Gregory, Katherine Hamnett và Stella McCartney 
sử dụng bông hữu cơ trong trang phục thiết kế của họ. 
Mặc dù không nhiều người hiểu về ảnh hưởng xấu của 
formaldehyt và thuốc bảo vệ thực vật lên môi trường của 
chúng ta, nhưng dần dần và vững chắc, xu hướng sử dụng 
quần áo hữu cơ đang bắt kịp thị hiếu.

Raymond đã giới thiệu một loạt các sản phẩm may mặc 
được làm từ xơ tre. Áo sơ mi và quần dài được làm từ vải tre 
có tính kháng khuẩn và chống tĩnh điện, chúng có thêm 
khả năng giữ ẩm, do vậy trong mùa hè người mặc sẽ thấy 
mát dưới cái nóng như thiêu. Quần dài làm từ xơ tre có thể 
mặc như trang phục trang trọng, chúng có ngoại quan của 
quần làm từ lanh, nhìn rất sang trọng và thời trang.

Raymond cũng sử dụng vải đậu nành trong các dòng hàng 
may mặc thời trang, do loại vải này có độ bóng tốt và tính 
chất hút ẩm. Họ cũng giới thiệu loại xơ gọi là Casein được 
làm từ kết hợp protein sữa, len siêu mịn 120s và tơ tằm. Nó 
được sử dụng để làm ra vải may sơ mi và may áo vest và 
jacket. Một nhãn hàng quốc tế có tên gọi BCS đã giới thiêu 
bộ sưu tập khăn tắm hữu cơ ở Ấn Độ.
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CHÍNH SÁCH MỚI tháng 3/2021

Cơ quan
 ban hành

Số 
Quyết định Nội dung Ngày có

hiệu lực

Thủ tướng 
Chính phủ

Quyết định 
01/2021/
QĐ-TTg

Ban hành danh mục dịch vụ xuất nhập khẩu Việt Nam. 01/3/2021

Bộ Y tế
Thông tư 
30/2020/TT-
BYT

Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của 
Nghị định 146/2018/NĐ-CP, có 8 trường hợp khám, chữa bệnh BHYT 
đúng tuyến. 

01/3/2021

Chính phủ
Nghị định 
04/2021/
NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Theo 
đó, các vi phạm về tuyển sinh có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. 10/3/2021

Bộ Tài 
chính

Thông tư 
7/2021/
TT-BTC

Quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
nhập khẩu trong Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

11/3/2021

Chính phủ
Nghị định 
07/2021

Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025. Tại Nghị định 
này, ngoài tiêu chí về thu nhập, Chính phủ quy định thêm tiêu chí 
mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản để xác định nghèo đa chiều. 
Số này bao gồm các dịch vụ xã hội cơ bản (6 dịch vụ) là: Việc làm, y 
tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin.

15/3/2021
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Các hãng thời trang Việt Nam 
đã chuyển mình ra sao sau năm giông bão?

Bài: HOÀNG HÂN

Sau một năm nhiều khó khăn, thách thức chưa 
từng có như 2020 vừa qua, bức tranh toàn cảnh về 
“local brand” – các hãng thời trang Việt Nam vẫn 
xuất hiện những điểm sáng đáng nhớ.

Đ
úng như dự báo và các phân tích đánh giá, 
Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề lên 
nền kinh tế tiêu dùng cả thế giới trong năm 
2020. Dĩ nhiên, ngành thời trang cũng chịu 
chung ảnh hưởng đó. Giãn cách xã hội khiến 

chúng ta không còn nhiều lý do để mặc đẹp. Bên cạnh đó, 
tình hình chính trị, xã hội tại các thị trường lớn, điển hình 
là những đợt biểu tình theo phong trào Black Lives Matter 
diễn ra tại Mỹ và nhiều thành phố trên thế giới kéo theo 
hàng loạt vụ “hôi của” đã gây ra tổn thất nặng nề cho nhiều 
thương hiệu. Những thay đổi về chiến lược sản xuất, kinh 
doanh, phân phối trong năm qua của nhiều tập đoàn tại 
các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ, Trung Quốc… cũng 
phần nào ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động kinh doanh 
của các thương hiệu quốc tế tại thị trường nhỏ hơn như 
Việt Nam. Tính đến thời điểm này, nhiều nơi trên thế giới 
vẫn còn đang trong tình trạng đáng báo động về dịch 
bệnh cho dù tin tức về những loại vaccine vừa được phê 
duyệt đã mang đến hy vọng mới.

BÓNG ĐEN COVID-19

Trong tháng 4/2020 tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ ra 
chỉ thị giãn cách toàn xã hội, đồng nghĩa với việc người 
dân không có lý do để trưng diện, nhiều cửa hàng phải 
tạm đóng cửa. Điều này đã gây tâm lý hoang mang cho 
các doanh nghiệp thời trang ở mọi quy mô. Đường Đồng 
Khởi (Hồ Chí Minh), phố Tràng Tiền (Hà Nội) vốn tấp nập 
với nhiều cửa hàng thời trang quốc tế và thương hiệu 
trong nước nay trở nên ảm đạm, đìu hiu khi gần như tất cả 
các cửa tiệm đều phải “cửa đóng then cài”. Tình hình cũng 
không mấy khá hơn cho những cửa hàng trên nhiều con 
đường thuộc khu phố cổ Hà Nội vì mất đi doanh thu chính 
từ khách du lịch. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực gia 
công may mặc cũng lao đao, điển hình là công ty giày da 

Huê Phong đã phải cắt giảm 2.000 nhân viên do khách 
hàng hủy bỏ đơn hàng.

NHỮNG SÀN DIỄN HY VỌNG

Khi các show diễn kỹ thuật số (virtual show) được coi là giải 
pháp trình diễn bắt buộc trong mùa dịch cho hầu hết các 
nhà mốt trên thế giới, các NTK tại Việt Nam cũng không hề 
chậm chân. Thương hiệu Gia Studios cho ra mắt show không 
khán giả vào đầu tháng 10/2020. Thương hiệu Klei của 
stylist Kelbin Lei cũng chào sân với một show diễn tương tự 
được giới thiệu trực tuyến tại Thailand Fashion Week.

Việt Nam là một trong số ít các nước châu Á vẫn có thể 
tổ chức các show diễn vào những tháng cuối năm 2020. 
Nhờ kiểm soát dịch tốt, du lịch nội địa là lựa chọn tối ưu 
khi những chuyến bay quốc tế là điều bất khả thi lúc này. 
Đây là điều kiện để nhiều show diễn truyền thống được 
tổ chức. Gợi nhớ đến những buổi trình diễn resort trên thế 
giới, NTK Adrian Anh Tuấn đã giới thiệu BST Resort 2021 tại 
Yên Tử trong tháng 12 vừa qua.

Sự kiện thời trang ELLE Wedding Gallery, Aquafina Vietnam 
International Fashion Week và Vietnam Runway Fashion 
Week đã diễn ra liên tiếp vào những tháng cuối năm. Bên 
cạnh đó, thương hiệu Sixdo và Viveire cũng ra mắt trong 
năm qua bằng show diễn riêng.

ĐI QUA GIÔNG BÃO

Dù phải đối đầu với những dư chấn và sự bấp bênh kéo 
dài do dịch bệnh, có vẻ như Covid-19 vẫn không là lý do 
để một số “local brand” hay doanh nghiệp dè chừng. Kẻ 
đóng, người mở, thị trường bán lẻ tại Việt Nam lại trở nên 
sôi động trong những tháng cuối năm 2020.

Sự kiện thời trang ELLE Wedding Gallery

THỜI TRANG & CUỘC SỐNG
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Đường Đồng Khởi từng được ví là Orchard Road của Sài 
Gòn với những thương hiệu quốc tế nay được thổi một 
luồng sinh khí mới từ những thương hiệu Việt. Boutique 
Thuy Design House và Cong Tri được tọa lạc trên đoạn 
đường đẹp nhất. Cách đó không xa là boutique Lê Thanh 
Hòa, Hà Linh Thư và cuối đường là Gia Studios.

Chưa dừng lại ở đó, các “local brand” Việt Nam không 
ngần ngại khuếch trương kinh doanh trong năm qua. 
Gia Studios của NTK Lâm Gia Khang vừa khai trương cửa 
hàng đầu tiên tại Hà Nội, hãng kính mắt phong cách tối 
giản Seeson đến từ Hà Nội cũng mở cửa hàng flagship 
đầu tiên tại TP.HCM. Tuy nhiên tốc độ mở rộng đáng kể 
nhất là Sixdo với dự án hàng chục cửa hàng trải dài từ 
Bắc chí Nam.

Không chỉ có các thương hiệu Việt, các thương hiệu quốc 
tế cũng có nhiều thay đổi ấn tượng, đặc biệt ở thị trường 
Hà Nội. Burberry vừa tân trang không gian cửa hàng tại 
Tràng Tiền Plaza, nơi tập trung các thương hiệu lớn khác 
như Versace, Christian Louboutin… Hai ông lớn Dior và 
Louis Vuitton cũng khai trương cửa hàng hoàn toàn mới 
tại tòa nhà International Center tại Hà Nội. Về lĩnh vực 
bán lẻ đa thương hiệu, Labels: - một địa điểm mua sắm 
còn khá mới đã kịp mở thêm một cửa hàng flagship với 
không gian 1.400m2 trên đường Nguyễn Huệ sầm uất. 
Đồng thời, Labels: cũng mở rộng thêm nhánh trang phục 
nam, mang đến sự đa dạng về các thương hiệu quốc tế 
tại thị trường Việt Nam.

VÀ SAU TẤT CẢ…

Vì dịch bệnh, khẩu trang trở thành vật bất ly thân của tất 
cả mọi người, hay nói cách khác, là phụ kiện thời trang bất 
đắc dĩ. Nhiều thương hiệu và NTK Việt đã nhanh tay cho ra 
những mẫu thiết kế khẩu trang bắt mắt để đáp ứng nhu 
cầu mặc đẹp trong mùa dịch.

Với sự thành công của chương trình Rap Việt, nhạc rap lên 
ngôi, streetwear từ đó càng thêm vững mạnh. Thị trường 
thời trang streetwear trong nước tiếp tục phản ánh tầm 
ảnh hưởng sâu rộng từ sân chơi hypebeast và văn hóa Pop 
trên thế giới đối với thế hệ Gen Z Việt Nam.

Các địa điểm mua sắm phức hợp như The New 
Playground, The New District, A Zone, Lô Cô Art Market… 
quy tụ nhiều thương hiệu thời trang streetwear với nhiều 
mức giá khác nhau, tạo nên một thị trường riêng sôi 
động thu hút giới trẻ.

Thủy Nguyễn là NTK duy nhất trong năm 2020 tổ chức 
triển lãm thời trang bằng không gian trưng bày mang 
tên Mộng Bình Thường kỷ niệm 9 năm làm nghề của chị.
2021 sẽ tiếp tục là một bài toán khó thử thách sức bền, 
độ nhạy bén và sự cam kết của các NTK lẫn các “local 
brand” Việt, đặc biệt khi tâm điểm của mọi nỗ lực chắc 
chắn sẽ phải là những khách hàng trong nước.

Các ‘nàng thơ’ trong bộ sưu tập của Gia Studios

NTK Thủy Nguyễn

THỜI TRANG & CUỘC SỐNG
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Thương hiệu thời trang 

sức lan tỏa của 

“thời trang nhanh”
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Bài: HOÀNG HÂN

Nhắc đến Uniqlo ngoài Nhật Bản 10 năm về trước, 
chắc hẳn không ai biết đến thương hiệu thời trang này. 

Ngày nay, nếu ta nói đến cái tên Uniqlo cho bất kỳ ai 
trên thế giới thì dường như hình ảnh một thương hiệu 

thời trang tiên tiến, chất lượng cao và giá tốt ngay lập 
tức xuất hiện trong tâm trí của họ.

TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG KINH 
DOANH

Uniqlo có thể sản xuất được số 
lượng sản phẩm may mặc chất 
lượng như vậy bởi mô hình kinh 
doanh của họ thống nhất toàn 
bộ quy trình sản xuất quần áo, từ 
việc lập kế hoạch, thiết kế đến sản 
xuất, phân phối và bán lẻ. Thị phần 
của Uniqlo đang ngày càng được 
mở rộng trên toàn thế giới. Uniqlo 
LifeWear nổi tiếng là sản phẩm chất 
lượng cao, phổ biến về thiết kế và 
sự thoải mái. Nó được tạo ra nhằm 
mục đích tất cả mọi người đều sử 
dụng được trong mọi hoàn cảnh. 
Uniqlo đã vận dụng rất tốt thế 
giới kỹ thuật để giao tiếp trực tiếp 
với khách hàng và nhanh chóng 
chuyển đổi mong muốn của họ 
thành sản phẩm thực tế.
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CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Tại thị trường Trung Quốc  - Tăng 
trưởng nhanh chóng với danh 
hiệu Thương hiệu may mặc số 1 
Trung Quốc

Phục hồi nhanh chóng: Tăng 
trưởng hơn nữa cho việc mổ rộng 
tại Trung Quốc.

Doanh thu và lợi nhuận của Trung 
Quốc Đại lục (Trung Quốc đại lục, 
Hồng Kông và Đài Loan) đã giảm 
đáng kể trong năm 2020 do dịch 
COVID-19, nhưng thị trường đã phục 
hồi mạnh mẽ sau khi virut được 
kiểm soát ổn định. Giám đốc điều 
hành của Tập đoàn FR -  ông Yanai 
nói rằng với các nhân viên của mình 
rằng chúng ta nên biến nghịch cảnh 
thành cơ hội. Do đó, việc cần làm đó 
là tăng cường dịch vụ khách hàng, 
gửi thông điệp ủng hộ thông qua 
quyên góp quần áo ấm cùng với các 
công tác xã hội khác.

Nền kinh tế toàn cầu sẽ đối mặt với 
nhiều bất ổn trong tương lai, nhưng 
nhu cầu về hàng may mặc sẽ vẫn tiếp 
tục mở rộng ở Trung Quốc. UNIQLO 
đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ 
với tư cách là nhà cung cấp các mặt 
hàng thiết yếu hàng ngày, điều này 
mang lại cơ hội tuyệt vời để mở 
rộng hoạt động kinh doanh của họ. 
Mức độ phổ biến của trang phục 
LifeWear càng ngày càng tăng lên 
nhờ sự thoải mái và tiện dụng.

Họ tiếp tục mở rộng các dịch vụ từ 
trực tuyến đến ngoại tuyến (O2O) 
để kết hợp cửa hàng thực và mạng 
thương mại điện tử của mình. Ví dụ: 
khách hàng có thể chọn mua hàng 
trực tuyến của họ tại một cửa hàng 
UNIQLO gần đó.

Ngoài ra, nếu một cửa hàng không 
có sản phẩm mà khách hàng ghé 
thăm muốn, nhân viên tại cửa hàng 
sẽ giúp mua trực tuyến mặt hàng 
mong muốn và quyết định phương 

thức giao hàng tốt nhất. Dịch vụ hai 
chiều này giúp thúc đẩy doanh số 
bán hàng.Họ mong muốn mở rộng 
hơn nữa thương mại điện tử từ 20% 
tổng doanh số bán hàng hiện tại, 
Uniqlo sẽ tiếp tục mở các cửa hàng 
mới ở những nơi mà Trung Quốc gọi 
một cách không chính thức là các 
thành phố “Cấp 1” (Bắc Kinh, Thượng 
Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến) 
đồng thời tích cực mở các cửa hàng 
tại các thành phố “Cấp 2” như Hàng 
Châu, Nam Kinh, Vũ Hán, Trịnh Châu, 
Xi ‘ an, Chengdu và Chongqing, nơi 
sức mua dự kiến sẽ tăng.

Trung Quốc mở rộng đã tạo ra 
doanh thu 455,9 tỷ Yên trong năm 
2020. Uniqlo với tham vọng tăng 
gấp đôi hiệu suất này để đạt được 
doanh số 1 nghìn tỷ yên trong tương 
lai gần. Mục tiêu của họ là củng cố 
vị trí của UNIQLO thành thương hiệu 
may mặc số một ở Trung Quốc Đại 
lục và giúp nó trở thành thương hiệu 
số một trên toàn cầu.

Một khởi đầu mạnh mẽ tại Việt Nam đầy hứa hẹn

Khai trương cửa hàng đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12 năm 2019, 
UNIQLO Việt Nam hiện có ba cửa hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh và ba cửa hàng 
tại Hà Nội. Khả năng hiển thị thương hiệu cực cao của UNIQLO tại Việt Nam đang 
thu hút nhiều khách hàng hơn nhiều so với dự đoán ban đầu.

UNIQLO Nam, Đông Nam Á & Châu Đại Dương (Đông Nam Á, Ấn Độ và Úc) đã báo 
cáo doanh thu và lợi nhuận sụt giảm lớn trong năm tài chính 2020 do COVID-19, 
nhưng tại Việt Nam, Uniqlo đã có lãi trong nửa cuối (tháng 3 đến tháng 8).

Cửa hàng UNIQLO Đồng Khởi (cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam)

Uniqlo có nhiều khách hàng trẻ tuổi ở Việt Nam quan tâm đến thời trang và sức 
khỏe. Người tiêu dùng địa phương tin tưởng các vật liệu cao cấp, chất lượng cao 
của sản phẩm LifeWear của UNIQLO. Họ tập trung vào việc đào tạo nhân viên, dạy 
các quản lý cửa hàng mới về DNA doanh nghiệp của UNIQLO trong các buổi học 
tại Nhật Bản và Singapore, điều này đã góp phần rất lớn vào việc ra mắt thành công.

Việt Nam có tiềm năng to lớn với tư cách là một trong những thị trường phát triển 
quan trọng ở Châu Á. Để khai thác tiềm năng đó, Uniqlo phải nâng cao các chủng 
loại sản phẩm của mình để phù hợp với khí hậu địa phương và tập trung vào đào 
tạo nguồn nhân lực để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở các cửa hàng mới đều 
đặn. Đồng thời, họ phải tăng cường vai trò của Việt Nam như một cơ sở sản xuất 
cho UNIQLO. 

THỜI TRANG & CUỘC SỐNG
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Bản tin

&
Khoa học

Công nghệ
Bài: BÁ NAM
(Tổng hợp & Biên dịch) 

HOFLER RA MẮT GĂNG TAY KHÁNG KHUẨN VÀ 
KHÁNG VI-RÚT

 Công ty Hofler Oy có trụ sở tại Oulu, Phần Lan đã phát 
triển một loại găng tay với cách xử lý tự nhiên có thể 
loại bỏ vi rút và vi khuẩn tới 99%. Hofler Biotech UT là 
một loại găng tay dệt kim mỏng, kích cỡ phù hợp và 
có tính năng cảm ứng bề mặt.

CÔNG TY QUANTA VICI TIẾT LỘ SẢN PHẨM GĂNG 
TAY VÀ TẤT CÓ KHẢ NĂNG SƯỞI ẤM THÔNG MINH

Quanta Vici -  công ty sản xuất thiết bị đeo thông minh, 
đã tiết lộ sản phẩm găng tay và tất có tính năng sưởi 
thông minh đầu tiên của mình. Sản phẩm này đã được 
giới thiệu trên nền tảng Kickstarter. Các sản phẩm găng, 
tất thông minh của Quanta Vici cung cấp khả năng điều 
chỉnh nhiệt độ thông minh lên đến 131 độ F. Điều này 
cho phép kiểm soát nhiệt độ một cách chính xác. Người 
mặc có thể chọn mức nhiệt độ lý tưởng để tạo sự thoải 
mái tối đa. 

CÁC NHÀ KHOA HỌC TỪ SAXONY-ANHALT TẠO RA 
SỢI POLYME MỚI ĐỘC ĐÁO 

Với sự giúp đỡ của các nhà nghiên cứu từ Đại học 
Martin Luther Halle-Wittenberg ở Saxony-Anhalt, các 
chuyên gia từ Bayreuth, Nanchang và Zurich đã điều 
hành sản xuất sợi polyme độc đáo. Các loại sợi này 
được cho là khác biệt nhờ tính đàn hồi và rất nhẹ. Các 
nhà nghiên cứu cho biết, chúng có nhiều công dụng 
tiềm năng, bao gồm cả trong ngành công nghiệp ô tô. 

OEKO-TEX ĐƯA RA NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CHO 
NĂM 2021

Nhãn sinh thái OEKO-TEX đã cập nhật các tiêu chí kiểm 
tra để áp dụng, giá trị giới hạn và các yêu cầu đối với 
chứng nhận và nhãn thuộc tiêu chuẩn này. Tất cả các 
quy định mới sẽ có hiệu lực sau giai đoạn chuyển giao 
vào ngày 01 tháng 04 năm 2021. Các quy trình kiểm tra 
và chứng nhận theo OEKO-TEX đảm bảo mức độ bền 
vững và bảo vệ người tiêu dùng cao nhất đối với sản 
phẩm dệt và da.

PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN ĐỔI VẢI THÀNH HÀNG DỆT 
ĐIỆN TỬ MÀ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI CÁC THUỘC 
TÍNH ĐẶC TRƯNG

Các nhà khoa học máy tính của Đại học Saarland đã 
phát minh ra một phương pháp mới để biến vải thành 
hàng dệt điện tử mà không làm thay đổi các đặc tính 
riêng. Và những loại vải dệt đặc biệt này có thể được 
sản xuất một cách tương đối dễ dàng, do đó mở ra các 
phạm vi ứng dụng mới cho vật liệu.

Jürgen Steimle - Giáo sư Khoa học Máy tính tại Đại học 
Saarland cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là tích hợp 
các chức năng tương tác trực tiếp vào xơ dệt thay vì chỉ 
gắn các thành phần điện tử vào chúng”.

CÔNG TY BALLYCLARE GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 
QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG TRÁNH ĐƯỢC NHIỀU 
MỐI NGUY HIỂM

Công ty Ballyclare đã giới thiệu sản phẩm quần áo bảo 
hộ lao động giúp người mặc tránh được nhiều mối nguy 
hiểm khi làm việc trong nhiều lĩnh vực công nghiệp. 
Dòng sản phẩm Ballyclare ProTec có nhiều lựa chọn cho 
các loại quần áo hạn chế cháy, chống hồ quang điện, 
giúp bảo vệ người mặc chống lại các mối nguy hiểm 
khác nhau như tia hồ quang điện, sự phóng tĩnh điện, 
tia lửa hàn và giọt bắn của kim loại nóng chảy.
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TẾT TRỒNG CÂY
NHỚ BÁC

Bài: Nhà thơ ĐỖ TRUNG LAI

1. Ngày 19 - 5 - 1959, đúng ngày 
sinh lần thứ 60 của Người, Bác 
Hồ trực tiếp giao nhiệm vụ mở 
thông lại và phát triển thêm, 
tuyến giao liên xuyên Trường 

Sơn, nối liền (đường bộ) Hậu phương 
lớn với Tiền tuyến lớn để tiện chỉ đạo 
và chi viện cho cách mạng miền 
Nam. “Đoàn 559” ra đời từ đó và 
“Đường dây 559”, cũng từ đó lớn lên. 
“Đoàn 559” lớn dần thành “Bộ Tư lệnh 
Trường Sơn”. “Đường dây 559” thành 
“Tuyến đường chiến lược Trường 
Sơn”, thành “Mặt trận Trường Sơn” - 
Xương sống của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước thần thánh. Sau 
này, phương Tây gọi tuyến đường 
huyền thoại ấy là “Đường mòn Hồ 
Chí Minh” (lúc đầu nó đúng là “đường 
mòn” thật), là “Trận đồ bát quái xuyên 
rừng rậm” - Con đường nổi tiếng 
nhất trong những con đường chiến 
tranh trên thế giới!

Ngày 30 - 5 - 1959, tức là sau sinh nhật lần thứ 60 
của Người nửa tháng, Bác Hồ viết trên Báo Nhân Dân: 
“Ngay từ bây giờ, đồng bào nông dân phải bắt tay vào 
việc chuẩn bị vật liệu làm nhà: Mỗi người (trong mỗi 
gia đình, tính cả già, trẻ, gái, trai) phải trồng ít nhất 5 
cây (cây xoan và các thứ cây khác có thể làm kèo, làm 
cột) và mỗi gia đình phải trồng một bụi tre”.

Một con người, cùng một lúc, vừa phải lo cái nỗi lo vĩ 
đại là thống nhất non sông lại vừa phải lo đến từng 
cái cột cái kèo cho mỗi một gia đình người Việt, hiển 
nhiên là “Người hiền”, là “Thánh nhân”, “là Cha, là Bác, 
là Anh” (thơ Tố Hữu) của dân ta. Bể dâu ra sao mặc 
lòng, sao có thể quên công ấy, ơn ấy, tấm lòng ấy? 
“Tết trồng cây”, lại nhớ và thương Người biết bao!

2 . Cũng vào cái năm 1959 ấy, ngày 28 - 11, 
Bác Hồ viết trên Báo Nhân Dân, mở đầu 
“Tết trồng cây” đầu tiên: “Từ năm 1960  
đến năm 1965 (là năm cuối của Kế hoạch 
5 năm lần thứ nhất), chúng ta sẽ có 90 

triệu cây, vừa có cây ăn quả, cây có hoa, vừa cây làm 
cột nhà. Và trong mươi năm, nước ta phong cảnh sẽ 
ngày càng tươi đẹp hơn, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ 
đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc 
cải thiện đời sống nhân dân ta”. Người dạy thêm lớp 
trẻ: “Nếu mỗi cháu thanh niên một năm trồng 3 cây, 
chăm sóc cho thật tốt, thì 8 triệu thanh niên miền 
Bắc sẽ trồng được 24 triệu cây. 5 năm liền, các cháu 
sẽ trồng được 120 triệu cây. Hãy tính giá rẻ mỗi cây 
3 đồng thôi, sau 5 năm, sức lao động của các cháu 
bỏ ra sẽ thu hoạch được một số tiền rất lớn là 360 
triệu đồng, có thể xây dựng được 8 nhà máy cơ khí 
loại khá”. Cây thành ra cột kèo từng nhà, lại còn thành 
ra những nhà máy cơ khí cho cả nước, Bác nhớ và 
Bác lo từ việc nhỏ đến việc lớn! Bể dâu thế nào mặc 
lòng, sao có thể quên công ấy, ơn ấy, tấm lòng ấy? 
“Tết trồng cây”, nhớ và thương Người biết bao! 

Nói là làm, sáng 11 - 01 - 1960, Bác cùng đồng bào 
thủ đô đi trồng cây ở Công viên Thống Nhất, lúc đó 
là Công viên Hồ Bảy Mẫu. Và, suốt ngần ấy năm chiến 
tranh cho đến tận ngày nay, Tết nào của chúng ta 
cũng là “Tết trồng cây”. Bác cũng dặn, “Tết trồng cây” 
phải liên hệ chặt chẽ với kế hoạch trồng cây gây rừng. 
Người bảo, trồng cây là công việc “tốn kém ít mà ích 
lợi nhiều”, đó “cũng là một cuộc thi đua dài hạn nhưng 
nhẹ nhàng mà tất cả mọi người - từ các cụ phụ lão 
đến các cháu nhi đồng - đều có thể hăng hái tham 
gia”. Thậm chí, trong “Di chúc” của Người, Người còn 
viết: “Nên có kế hoạch trồng cây trên đồi. Ai đến thăm 
thì trồng một cây hoa làm kỷ niệm. Trồng cây nào 
phải tốt cây ấy. Lâu ngày cây nhiều sẽ thành rừng, sẽ 
tốt cho phong cảnh và lợi cho công nghiệp”. Bể dâu 
thế nào mặc lòng, sao có thể quên công ấy, ơn ấy, 
tấm lòng ấy? “Tết trồng cây”,  nhớ và thương Người 
biết bao!

GÓC NHÌN 
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Bây giờ, ta đã “cố gắng” phấn đấu 
để độ che phủ của rừng, năm 
2020, phải đạt 42% ; kim ngạch 
xuất khẩu gỗ và lâm sản, cũng 
năm 2020, đạt 12 tỷ USD và đến 
năm 2025 đạt 20 tỷ USD, đưa Việt 
Nam thành trung tâm hàng đầu về 
sản xuất, xuất khẩu gỗ và các sản 
phẩm từ gỗ rừng trồng có thương 
hiệu uy tín trên thế giới. Thế là, từ 
ý tưởng ban đầu của một vĩ nhân, 
“Tết trồng cây” lớn dần và sinh ra 
cả một ngành công nghiệp làm 
giàu cho dân nước. Bể dâu thế nào 
mặc lòng, sao có thể quên công ấy, 
ơn ấy, tấm lòng ấy? “Tết trồng cây”,  
nhớ và thương Người biết bao!

Nếu không có thiên tai, địch họa, 
lâm tặc và thói bàng quan của 
những địa phương không đủ tốt, 
cứ theo Bác mà làm, có lẽ ta đã 
không phải “cố gắng” đến thế? 
Nhẹ nhàng và đều đặn, thong 
thả nhưng bền bỉ, mỗi người và 
đông đảo, gieo trồng và chăm sóc, 
phòng chống thiên tai và nghiêm 
trị lâm tặc (đặc biệt là nghiêm trị 
mọi cấp lãnh đạo, dù thông lưng 
hay vô tình với lâm tặc...), “trở về” và 
tiếp tục ý tưởng của Bác, “làm cho 
đất nước càng ngày càng xuân”, 
chúng ta mới thực sự ơn Người, 
nhớ Người, thương Người.

3 . Rồi từ việc “trồng cây”, 
Bác nói đến việc “trồng 
người”. Và, dẫu rằng, “Vì 
lợi ích mười năm” hay 
“Vì lợi ích trăm năm”, thì 

Người đều dặn chúng ta phải dụng 
công. Dụng công trong cả việc 
“gieo trồng”, “chăm bón” và “cắt tỉa”. 

Giáo hóa dân chúng, giáo dục thế 
hệ trẻ, xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền, suy cho cùng, đều 
là “trồng người” cả. Nước là khởi 
nguồn của sự sống, người là khởi 
nguồn của mọi sự nghiệp. Không 
lo “trồng người” mà được ư?

Cây xanh trên đầu và tận tụy trong 
tâm, “Nếu không sai lầm, chúng ta 
sẽ biến trái đất thành thiên đường” 
- một ai đó đã nói chí lý như vậy!

69DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM
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Bài & Ảnh: LIÊN VŨ

Đến với Na Hang, bạn sẽ được hoà mình vào 
thiên nhiên trong mát yên bình, những 
cảnh đẹp nên thơ, sơn thuỷ hữu tình. Tất 
cả như ôm ấp, vỗ về, xoa dịu bạn, giúp bạn 

quên đi tất cả muộn phiền của cuộc sống thường 
ngày.

Ngồi trên thuyền thả tâm hồn bay bổng theo những 
áng mây trắng bồng bềnh trên những ngọn núi đang 
nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước trong xanh, 
bạn sẽ bắt gặp “Cọc Vài” (Cọc buộc trâu - gắn liền với 
sự tích về chàng Tài Ngào) đứng một mình lặng lẽ 
giữa mặt hồ phẳng lặng. Và rồi bạn sẽ đến thác Khuẩy 
Nhi, cái tên quen thuộc với hầu hết những người đã 
từng đến Na Hang với làn nước trong veo, mát lạnh, 
từng đàn cá hồn nhiên bơi lội tung tăng quấn lấy 
chân người như thân quen lắm rồi, bạn sẽ có cảm 
giác nhồn nhột thích thú khi được các bạn cá tẩy da 
chết, mát xa chân. Để lên được tầng thác cao nhất, 
đẹp nhất, bạn sẽ cần phải đi xuyên qua rừng cây với 
những tán lá xanh rợp, những rễ cây nổi lên đan xen 
bên dòng thác lớn bọt tung trắng xoá xen lẫn những 
dòng thác nho nhỏ xinh xắn để rồi bạn có thể bơi lội 

thoả thích dưới dòng nước trong xanh. Và bạn như 
lạc vào chốn bồng lai khi đến Thuý Loa, mây sớm che 
phủ, quấn quanh những dãy núi, những hòn đảo nhỏ 
xinh đang soi bóng xuống hồ… Tất cả tạo nên một Na 
Hang đẹp huyền ảo, vừa hùng vĩ vừa mềm mại quyến 
rũ làm say đắm lòng người.

Nhưng nơi mang lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất và 
luôn thôi thúc tôi quay lại chính là Bãi Cọc. Tôi đến 
Na Hang vào một chiều cuối hè đúng vào mùa nước 
cạn cùng những người bạn mới quen nhưng rất thân 
thiện và nhiệt tình. Bãi Cọc là lựa chọn đầu tiên và 
trong tưởng tượng của tôi lúc đấy, đơn giản Bãi Cọc 
chỉ là một vùng có nhiều cây cọc nhô lên từ lòng hồ. 
Khi thuyền cập bến, trước mắt tôi là một bãi rộng với 
những thân cây đã chết khô do nước ngập sâu qua 
bao mùa trữ nước. Cảnh tượng này làm tôi liên tưởng 
đến khu rừng chết do sự tàn phá của con người đã 
từng ám ảnh tôi sau khi xem một thước phim ngắn tại 
một triển lãm nào đó. 

Chúng tôi xuống thuyền, bước lên những rễ cây khô 
nổi lên trên bãi bùn để lên bờ. Mặt trời chiều chiếu 

Hồ thuỷ điện Na Hang thuộc địa phận hai huyện Na Hang 
và Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang, nơi hợp lưu giữa hai con 
sông lớn là sông Gâm và sông Năng. Hồ rộng khoảng 
8.000 hecta với 99 ngọn núi mang những hình dáng khác 
nhau tạo nên một khung cảnh thiên nhiên kỳ thú. Chính vì 
vậy, Na Hang được ví là “Hạ Long cạn giữa đại ngàn”.
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thẳng về phía chúng tôi làm cho mọi cảnh vật trước mắt trở nên huyền 
ảo, mặt nước lấp lánh ánh bạc, những thân cây khô đứng trơ trụi, im lìm… 
Một đàn trâu từ dưới hồ lội bùn đi lên bãi về phía mặt trời. Nhìn ngược 
nắng, đàn trâu lầm lũi nối đuôi nhau như đang từ vùng đất chết đi tìm sự 
sống. Cảm giác nghẹt thở, tôi vẫn bám theo đàn trâu. 

Đi cao lên chút nữa, tôi sững người, cảm xúc như vỡ oà khi trước mắt tôi là 
một vùng rộng mênh mông với những thân cây. Gốc cây khô đứng trầm 
tư trên thảm cỏ non mượt ánh vàng lên dưới những tia nắng rực rỡ cuối 
ngày. Tôi đang được chứng kiến sự hồi sinh diệu kì của tạo hoá. 

Như lạc vào một thảo nguyên bao la trong thế giới cổ tích, những cơn gió 
mát khẽ lùa vào mái tóc tôi, thảm cỏ mềm như nhung ôm nhẹ đôi chân 
trần. Những gia đình nhà trâu thong dong gặm cỏ dưới những vạt nắng 
vàng óng ả, quá đỗi bình yên…

Chúng tôi tha thẩn trên Bãi Cọc, cố gắng lưu giữ tất cả những khoảnh 
khắc, tất cả những gì mình nhìn thấy, cảm nhận được bằng trái tim, bằng 
mắt, máy ảnh, điện thoại cho đến khi mặt trời khuất hẳn sau ngọn núi và 
những cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tôi...
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BẢN TIN VINATEX
tháng 2-3/2021

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thay 
mặt cho Lãnh đạo Tập đoàn, các 
đồng nghiệp nam, ông Cao Hữu Hiếu 
– Phó Tổng Giám đốc đã trao tặng đại 
diện chị em là bà Phạm Nguyên Hạnh 
– Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn lẵng 

Sáng 17/2/2021 toàn bộ Tập đoàn 
DMVN đã tổ chức khai xuân đầu năm 
mới theo hình thức trực tuyến với khí 
thế sôi động. Đội ngũ Vinatex đồng 
lòng cùng nhau tạo nên một năm 
2021 đầy sáng tạo với kết quả vượt 

Ngày 03/02/2021, Chi bộ Kỹ thuật 
Đầu tư – Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam tại Hà Nội đã tổ 
chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 
hai quần chúng ưu tú Vũ Phạm Bình 
Nguyên và Ngô Cao Kỳ. Tham dự Lễ 

hôm nay, việc đó được anh em thể 
hiện trong một bữa sáng thân mật 
chiêu đãi chị em. Chúng tôi xin gửi tới 
chị em những lời chúc tốt đẹp nhất, 
mong chị em luôn khỏe, hạnh phúc, 
xinh đẹp, là người vợ, người mẹ đảm 
đang trong gia đình, hoàn thành mọi 
công việc trong cơ quan, sát cánh 
cùng chúng tôi thực hiện mục tiêu 
chung của Tập đoàn đề ra.”

Xúc động trước tình cảm của anh 
em đồng nghiệp trong cơ quan Tập 
đoàn, bà Phạm Nguyên Hạnh cho 
biết: “Trong những năm qua, chúng 
tôi thường được các anh em quan 
tâm chăm sóc đặc biệt hơn vào ngày 
8.3. Chúng tôi rất biết ơn Lãnh đạo 
Tập đoàn và các anh đã luôn sát 
cánh, hỗ trợ, chăm lo và tạo điều 
kiện để chị em được thể hiện năng 
lực, phát huy phẩm chất tốt đẹp của 
mình trong công việc và các hoạt 
động chung, giúp chúng tôi từng 
bước phát triển, trưởng thành.”

Chúc mừng đội ngũ bác sĩ, cán bộ, 
nhân viên y tế tại Bệnh viện Dệt May 
nhân Ngày Thày thuốc Việt Nam 
27/2, ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch 
HĐQT Vinatex đã trân trọng ghi nhận 

Vinatex rất vinh dự, tự hào vì hiện 
tại là Tập đoàn duy nhất còn duy trì 
và phát triển Bệnh viện để đáp ứng 
nhu cầu khám chữa bệnh cho người 
lao động trong ngành và người dân. 
Đối với ngành Dệt May Việt Nam, 
sức khỏe, sự an toàn của người lao 
động để đảm bảo việc sản xuất liên 
tục là hết sức cần thiết.

Đội ngũ y tế giữ vai trò quan trọng 
trong việc đảm bảo về chuyên môn, 
hướng dẫn các doanh nghiệp giữ 
được trật tự trong quản trị sức khỏe 
của người lao động. Trong thời gian 
tới, các y, bác sỹ cần tập trung phát 
triển chuyên môn và y đức của mình 
để đảm bảo năng lực cạnh tranh của 
Bệnh viện. Mỗi bác sĩ, cán bộ y tế của 
Bệnh viện Dệt May phải thực sự là 
những người thành thạo về chuyên 
môn, chỗ dựa tin cậy của người bệnh.

Lãnh đạo Vinatex chúc 
mừng đội ngũ Bệnh viện 
Dệt May

Vinatex tổ chức Lễ kỉ niệm 
ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Vinatex khai xuân với khí 
thế mới

Đại học Công nghiệp Dệt May chăm lo chu đáo sinh 
viên ở lại trường đón Tết

Chi bộ Kỹ thuật Đầu tư 
tổ chức Lễ kết nạp Đảng 
viên mới

Ngày 27/2/2021

Ngày 08/3/2021

Ngày 17/2/2021

Ngày 9/2/2021

Ngày 03/2/2021

hoa tươi thắm, thể hiện lòng biết ơn 
và sự trân trọng đối với chị em. Ông 
Cao Hữu Hiếu chia sẻ: “Các anh em 
trong Tập đoàn luôn mong muốn thể 
hiện tấm lòng yêu thương, tôn trọng 
đối với đồng nghiệp nữ của mình. Và 

trội, dựa trên những kinh nghiệm, 
thành tựu đã đạt được của năm vừa 
qua. Lãnh đạo Tập đoàn cũng đã kịp 
thời chúc tết, động viên CBCNV của 
các đơn vị thành viên trong ngày đầu 
đi làm Xuân Tân Sửu. 

Sáng 09/02/2021 (tức ngày 28/12 
âm lịch), TS. Hoàng Xuân Hiệp, Bí thư 
đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường 
cùng đại diện lãnh đạo các Phòng/ 
Khoa/ Trung tâm đã tới thăm và 
động viên các bạn sinh viên ăn Tết 
tại trường. Do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19, lần đầu tiên trường Đại 
học Công nghiệp Dệt May Hà Nội có 
sinh viên ở lại đón Tết, có bạn đón 
Tết tại ký túc xá (KTX), có bạn đón Tết 
cùng gia đình nhà trọ. 

Để cho các em có một cái Tết đủ đầy 
với không khí ấm cúng như đón Tết 

đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị 
vững vàng và được sự tận tình hướng 
dẫn của các đồng chí Đảng viên trong 
Chi bộ Kỹ thuật Đầu tư, quần chúng 
ưu tú Vũ Phạm Bình Nguyên và Ngô 
Cao Kỳ đã vinh dự được đứng vào 
hàng ngũ của Đảng.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Cao 
Hữu Hiếu đã chúc mừng và đánh giá 
cao quá trình công tác, rèn luyện của 
hai đồng chí Vũ Phạm Bình Nguyên và 
Ngô Cao Kỳ. 

Đồng chí Cao Hữu Hiếu dặn dò, để trở 
thành đảng viên chính thức, các đồng 
chí Đảng viên mới sẽ phải trải qua 1 
năm thử thách đầy nghiêm khắc, phải 
tiếp tục rèn luyện bản thân, dám nghĩ, 
dám làm, luôn đi đầu trong các nhiệm 
vụ được giao để chứng tỏ được bản 
lĩnh của người Đảng viên. Chi bộ tiếp 
tục cử người dẫn dắt, hướng dẫn các 
đồng chí Đảng viên mới để các đồng 
chí sau một năm thử thách được trở 
thành Đảng viên chính thức.

và biết ơn những nỗ lực của CBNV 
Bệnh viện trong những năm qua 
trong việc tự chủ xây dựng được 
một cơ sở khám chữa bệnh uy tín, 
cơ sở vật chất khang trang. Lãnh đạo 

kết nạp có đồng chí Cao Hữu Hiếu – 
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam, Bí thư Đảng 
ủy Cơ quan Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc 
Vinatex; đồng chí Nguyễn Đăng Lợi, 
Bí thư Chi bộ Kỹ thuật Đầu tư, Trưởng 
Ban Đầu tư và Phát triển Vinatex cùng 
các Đảng viên trong Chi bộ Kỹ thuật 
Đầu tư.

Sau một thời gian dài nỗ lực phấn đấu, 
luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
được giao, tích cực học tập, rèn luyện 

tại gia đình, ngoài suất quà Tết mỗi 
sinh viên còn được Nhà trường hỗ trợ 
2 triệu đồng. Riêng các em đón tết tại 
KTX, Nhà trường còn lắp đặt đầy đủ 
trang thiết bị như: Internet, tủ lạnh, 
ti vi, bếp từ, xoong nồi, bát đĩa, các 
món đặc trưng của ngày Tết như giò, 
bánh chưng, cành đào cũng được 
cung cấp đầy đủ. Đặc biệt, vào đêm 
giao thừa các em sẽ được Ban giám 
hiệu, Trưởng các đơn vị tới chúc Tết 
và mừng tuổi đầu xuân. Trong những 
ngày nghỉ tết, Nhà trường bố trí cán 
bộ trực hàng ngày để hỗ trợ SV kịp 
thời trong những vấn đề phát sinh.
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BẢN TIN VITAS
tháng 2/2021

Ngày 26/02/2021, Hiệp hội Dệt May 
Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt 
đầu xuân giữa các doanh nghiệp tại 
Tổng Công ty May Bắc Giang LGG. 
Tham dự buổi gặp mặt có ông Vũ 
Đức Giang - Chủ tịch VITAS, ông 
Trịnh Xuân Lâm – Chủ tịch hiệp hội 
dệt may Thanh Hóa, ông Lưu Tiến 
Chung - Phó chủ tịch VITAS, Phó CT. 

Sáng 24/2/2021, bà Nguyễn Thị 
Tuyết Mai – Phó Tổng thư ký Hiệp 
hội Dệt May Việt Nam đã đến thăm 
và trao Giấy chứng nhận hội viên 
cho Công ty TNHH YKK Việt Nam.
 
Công ty YKK Việt Nam được thành 
lập vào năm 1998. Cùng với sự phát 
triển của ngành Dệt May Việt Nam, 
Công ty YKK Việt Nam đã đạt được 
những thành công nhất định và bứt 
phá trong 10 năm gần đây. Công ty 
chuyên sản xuất dây kéo cho ngành 
May mặc, Giày dép và Valy túi xách. 
YKK đã có mặt tại 80 nước trên thế 
giới và Việt Nam là một trong những 
thị trường quan trọng. Năm 2020, 
trong khi hầu hết các nền kinh tế 

HĐQT kiêm TGĐ Tổng công ty May 
Bắc Giang LGG cùng đại diện các 
doanh nghiệp dệt may Việt Nam tại 
khu vực Bắc Giang - Thanh Hóa.

Trong thời gian qua, VITAS quyết tâm 
triển khai chương trình “Xanh hóa 
ngành dệt may” và vì một “Thương 
hiệu dệt may Việt Nam bền vững” trở 
thành khẩu hiệu hành động trong 
toàn ngành.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Vũ 
Đức Giang – Chủ tịch VITAS ghi nhận 
sự cố gắng của các doanh nghiệp 
dệt may trong năm 2020 vừa qua 
đồng thời chỉ ra những xu thế, thách 
thức mà ngành phải đối mặt trong 
thời gian tới. 

Năm 2021-2022 tới đây, VITAS sẽ có 
rất nhiều chương trình phối hợp với 
các tổ chức quốc tế về chương trình 
xanh hóa. 

Cũng trong buổi gặp mặt, VITAS đã 
trao Giấy chứng nhận Hội viên mới 
cho Công ty CP Tập đoàn Minh Anh 
và Công ty CP Mian Apparel Việt Nam.

trên thế giới bị tác động tiêu cực bởi 
dịch bệnh thì kinh tế Việt Nam vẫn 
duy trì tăng trưởng dương, doanh 
thu của YKK Việt Nam tuy có bị ảnh 
hưởng nhưng không nặng nề như 
các thị trường khác. Chính vì vậy Tập 
đoàn YKK tin tưởng vào tính ổn định 
của thị trường Việt Nam.
 
Hiện tại, YKK đang tìm kiếm nguồn 
cung sợi tái chế sản xuất tại Việt 
Nam để sản xuất dây kéo theo yêu 
cầu của khách hàng. Hướng tới 
mục tiêu sản xuất xanh, phát triển 
bền vững, trong thời gian tới, YKK 
tiếp tục nghiên cứu và đưa vào thị 
trường những sản phẩm thân thiện 
môi trường.

Cty New Win Win cũng đang cung 
ứng hoá chất cho các nhà máy lớn 
tại Việt Nam như New Wide, Huge 
BamBoo, Far Eastern làm hàng cho 
các nhãn hiệu quốc tế như Nike, 
Adidas.

Chiều cùng ngày, bà Mai cũng đến 
thăm và trao Giấy chứng nhận hội 
viên cho Cty Cổ phần GM Corp có 
địa chỉ tại Lầu 2, Tòa nhà Park View, 
Số 5A Đại Lộ Hữu Nghị, P. Bình 
Hòa, Bình Dương. Công ty có đội 
ngũ chuyên nghiệp và thân thiện 
chuyên cung cấp các dịch vụ In 
thêu Nhãn hiệu & Bao bì luôn tập 
trung 100% vào việc đưa ra giá 
cả cạnh tranh nhất và sản phẩm 
bán chạy nhất trên thị trường với 
dịch vụ hoàn hảo nhất. GM Corp 
cũng đang là nhà cung ứng nhãn 
mác và bao bì chính thức của 
Puma, Lacoste nhờ đạt chuẩn ISO 
9001:2015

VITAS TP. HCM chào 
đón 2 hội viên mới đầu 
năm 2021

Trao giấy chứng nhận hội viên cho Sumitex Việt Nam

Gặp mặt đầu xuân các 
doanh nghiệp dệt may 
tại Tổng công ty May Bắc 
Giang LGG

Chào mừng hội viên mới 
Vitas: Công ty TNHH YKK 
Việt Nam

Ngày 26/2/2021

Ngày 24/2/2020

Ngày 25/2/2020
Sáng ngày 25/02/2021, bà Nguyễn 
Thị Tuyết Mai – Phó Tổng thư ký 
Hiệp hội Dệt May Việt Nam đã đến 
thăm và trao Giấy chứng nhận hội 
viên cho Cty TNHH Kỹ thuật New 
Win Win là công ty có 100% vốn đầu 
tư Đài Loan tại địa chỉ Lô A1-4 KCN 
Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh 
Bình Dương.

Sumitex Việt Nam chuyên sản xuất 
và kinh doanh các loại quần áo: 
Jacket, Coat, Blouse, Pant, Shirt. 
Ông Murai Hironori, Tổng giám đốc 
công ty cho biết, thị trường xuất 
khẩu chính của Sumitex là Nhật 
Bản nên công ty kỳ vọng các hiệp 
định thương mại thế hệ mới mà Việt 
Nam và Nhật Bản là thành viên sẽ 
đem lại lợi thế cho các công ty dệt 
may có nhà máy sản xuất tại Việt 
Nam như Sumitex. 

Công ty TNHH Sumitex Việt Nam đã 
chính thức trở thành hội viên của 
Hiệp hội Dệt May Việt Nam từ tháng 
11/2020. Bằng việc gia nhập Hiệp 
hội dệt may Việt Nam, công ty mong 
muốn được kết nối với các công ty 
sản xuất nguyên phụ liệu và may 
mặc trong nước.

Gặp mặt đầu Xuân tại TCT Bắc Giang
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai – Phó Tổng thư ký VITAS thăm và trao Giấy 

chứng nhận hội viên cho Cty TNHH Kỹ thuật NEW WIN WIN

Bà Tuyết Mai – Phó tổng thư ký Vitas
 trao giấy chứng nhận cho đại diện công ty Sumitex

 

Vitas kết nạp hội viên mới YYK
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Kỷ niệm ngày Truyền thống ngành Dệt May Việt Nam




