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Bạn đọc thân mến, 

Tháng 5 này khi màu phượng đỏ đã rực lên, học trò chưa kịp có 
cảm giác chờ đón một kỳ nghỉ hè thoải mái, thì đã buộc phải nghỉ 
ở nhà vì làn sóng thứ 4 Covid-19 ập đến Việt Nam. Cả nước gồng 
mình chiến đấu với “giặc” dữ, đã nguy hiểm hơn bội phần so với 
các đợt dịch trước.

Ngành Dệt May với đặc thù đông NLĐ, đang áp dụng nhiều biện 
pháp hơn, sáng tạo hơn để làm sao hoàn thành nhiệm vụ 2 trong 
1, vừa chống dịch thành công, vừa sản xuất đảm bảo vượt qua 
kết quả năm 2020. 5K dường như chưa đủ, các DN Dệt May đã áp 
dụng 7K, 9K…

“Đại dịch” sẽ bớt đi u ám, nếu chúng ta nhìn ra ở đó một cuộc 
“ĐẠI DỊCH CHUYỂN”. Dịch chuyển lên vị trí mới trong chuỗi cung 
ứng dệt may, dịch chuyển đến sản xuất xanh, bền vững,… chỉ cần 
chúng ta tự lực, tự cường, kiên gan, bền chí và sáng tạo.
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T
rên thế giới đợt dịch 
Covid-19 mới đang ở đỉnh 
điểm, có cảm giác mất 
kiểm soát ngay tại chính 
khu vực Nam Á và Đông 

Nam Á, mà lớn nhất là tại Ấn Độ. Khu 
vực này cũng là một cứ điểm sản xuất 
lớn của chuỗi dệt may toàn cầu với 
tổng kim ngạch xuất khẩu chỉ của 6 
nước đang có dịch quy mô lớn là Ấn 
Độ, Bangladesh, Pakistan, Indonesia, 
Myanmar, Cambodia đạt gần 150 tỷ 
USD, chiếm trên 22% tổng giao dịch 
xuất nhập khẩu dệt may toàn cầu. Vậy 
có thể dự báo gì từ tình hình mới? 
Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần 
chuẩn bị và hành động như thế nào?

NHÌN LẠI QUÝ I/2021

Lần đầu tiên sau 1 năm 2020 luôn 
có kết quả từng quý thấp hơn 2019, 
quý 1 năm 2021 đã chứng kiến sự 
phục hồi khá tốt của ngành Dệt 
May Việt Nam với tăng trưởng đạt 
9,6%, bù lại được mức suy giảm của 
năm 2020, trong bối cảnh tổng nhu 
cầu nhập khẩu thế giới chỉ phục 
hồi nhẹ và còn khá xa so với năm 
2019. Quan trọng nhất là hiệu quả 
sản xuất kinh doanh được cải thiện 
nhanh hơn tốc độ phục hồi doanh 
thu, cho thấy các nỗ lực và giải pháp 
của giai đoạn Covid-19 năm 2020 
tiếp tục phát huy tác dụng trong 
quản trị doanh nghiệp. 

địa và khách hàng xuất khẩu nhỏ nên 
đóng góp cả về phương diện doanh 
thu lẫn hiệu quả đều không đáng kể. 

Với những diễn biến như vậy, rõ ràng 
nhiệm vụ của 2 nhóm doanh nghiệp 
May và Sợi trong quý II/2021 cần 
quan tâm triển khai là:

Với DN May: Lựa chọn một “thực 
đơn” đơn hàng tối ưu để tối đa hoá 
năng suất và hiệu quả trong điều kiện 
cầu vượt cung. Ngắn hạn, tình trạng 
đơn hàng nhiều hơn so với năng lực 
sản xuất có thể được duy trì do ảnh 
hưởng của dịch bệnh ở Nam Á và bất 
ổn chính trị ở Myanmar, do đó lựa 
chọn làm đơn hàng nào trở thành bài 
toán “cân não” với nhà quản lý. Cơ hội 
đạt được hiệu quả tốt cho ngành May 
có trong quý II nhưng có thể không 
kéo dài.

Với DN Sợi: Nguyên liệu lên giá, 
thành phẩm xuống giá, do đó quản 
trị tồn kho nguyên liệu và nhất là kiên 
định mục tiêu chuyển đổi mô hình 
kinh doanh sang có 30 - 40% năng 
lực sản xuất phải phục vụ trong chuỗi 
cung ứng, kể cả trong và ngoài nước 
là giải pháp chính yếu. 

Bài: Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG
Bí thư Đảng ủy 

Chủ tịch HĐQT Vinatex 

như thời gian qua. Tuy vậy, việc có 
cả những dấu hiệu dịch bệnh chưa 
được kiềm chế tại Châu Âu cũng 
lại có khả năng làm ảnh hưởng tiêu 
cực đến tổng cầu hàng hoá dệt may, 
cũng như việc nền kinh tế phục hồi 
chậm ở Nhật Bản cũng không cho dự 
báo sáng sủa về phục hồi cầu ở đây. 

Kịch bản thị trường phải tới năm 
2023 mới quay lại như năm 2019 có 
vẻ như đang có xác suất xảy ra cao 
hơn. Điều này khiến cho chưa có 
một dự báo trung và dài hạn của thị 
trường, mọi diễn biến đều đang xoay 
trong chu kỳ 3 - 6 tháng và thị trường 
còn rất nhạy với diễn biến dịch bệnh 
toàn cầu cả về phía cung và phía cầu. 

Thị trường Sợi vừa phục hồi được 
khoảng 5 tháng lại đã có những dấu 
hiệu trầm lắng, giao dịch mua giảm 
trên 10% cả về số lượng và giá trong 
khi giá bông và xơ polyester lại diễn 
biến theo chiều ngược lại với mức 
tăng trên 5% trong 1 tháng qua, biên 
lợi nhuận ngành Sợi đang dần trở về 
mức bình quân dài hạn khoảng 2-3% 
doanh thu. Năng lực sản xuất Vải nhỏ 
dẫn tới chưa đủ sức cung cấp cho 
khách hàng lớn, chủ yếu vẫn làm nội 

Chúng ta vừa kết thúc kỳ nghỉ lễ dài thứ 2 trong năm chỉ sau tết Nguyên 
đán, đồng thời cũng đón nhận những tin tức không tốt về một đợt dịch 

Covid-19 mới có thể lan ra tại Việt Nam. Như vậy chỉ trong 16 tháng qua, 
Việt Nam chúng ta đã trải qua 4 đợt dịch tuy mức độ có khác nhau ở 

từng địa phương, cùng với nó là các giải pháp phòng chống dịch mạnh lại 
được triển khai rộng rãi.

Tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Tập 
đoàn), với việc ngành Sợi có quý 1 
khởi sắc cả về số lượng đơn hàng và 
hiệu quả sau 24 tháng kinh doanh 
dưới giá thành đã góp phần quan 
trọng cho việc tăng trưởng hiệu quả 
lên trên 28% so với cùng kỳ, vượt 
cả mức trước dịch của quý 1/2019. 
Trong khi đó, ngành May có đủ việc 
làm đến hết 6 tháng đầu năm nhưng 
vẫn là các đơn hàng cơ bản, đơn giá 
tiếp tục duy trì ở mức thấp. Hàng hoá 
cao cấp chưa trở lại, nhất là sản phẩm 
veston nam. Số lượng đơn hàng tăng 
cao trong quý 1 có yếu tố khách quan 
đến từ sự dịch chuyển trở lại của đơn 
hàng đặt tại Myanmar trước đây do 
bất ổn chính trị từ đầu năm gây nên. 
Các doanh nghiệp trong Tập đoàn 
sau 1 năm chống dịch đã thích ứng 
với thị trường uyển chuyển hơn, do 
đó lần đầu tiên tốc độ tăng trưởng 
hiệu quả vượt qua khá xa tốc độ 
tăng của doanh thu và kim ngạch 
xuất khẩu. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng nhìn thấy 
những điểm còn hạn chế của quý I 
trong các doanh nghiệp thuộc Tập 
đoàn bao gồm: Tốc độ tăng trưởng 
thấp hơn so với các đơn vị FDI; Hiệu 
quả ngành Sợi chủ yếu là do tác động 
thuận lợi của thị trường mang lại chứ 
không phải đến từ việc đổi mới mô 
hình kinh doanh; Tuyển dụng lao 
động trong doanh nghiệp vẫn kém 

hấp dẫn hơn so với khối FDI và tư 
nhân cùng làm dệt may dẫn tới nhiều 
doanh nghiệp thiếu nguồn nhân lực 
khi đơn hàng quay trở lại với số lượng 
lớn và thời gian giao hàng ngắn; Mức 
độ nhạy cảm với rủi ro của Covid-19 
do tác động vào thị trường sức cầu 
vẫn còn cao, chưa cải thiện được 
nhiều so với năm 2020.

DỰ BÁO QUÝ II/2021

Với việc thị trường 6 nước cung ứng 
hàng hoá dệt may ở Nam Á và Đông 
Nam Á bị ngưng trệ sản xuất do dịch 
Covid-19 có thể là một chỉ dấu trong 
ngắn hạn quý II và quý III năm 2021 
các doanh nghiệp May sẽ có nhiều 
đơn hàng nếu Việt Nam tiếp tục duy 
trì được việc kiểm soát dịch bệnh 

Cùng với đó là tất cả các doanh 
nghiệp thực hiện nghiêm 5K, phòng 
chống dịch trong người lao động ở 
mức cao nhất. Đảm bảo tổ chức sản 
xuất thông suốt trong điều kiện nguy 
cơ dịch bệnh rất cao. 

Lãnh đạo thích ứng với khủng 
hoảng kéo dài

Hãy xem xét tình hình hiện nay như 
trong trường hợp một ca bệnh đau 
tim khẩn cấp đã được cấp cứu kịp 
thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy 
kịch. Nhưng một loạt các thách thức, 
rủi ro vẫn còn đó. Sau khi phục hồi 
sau phẫu thuật, bệnh nhân cần làm 
thế nào để ngăn chặn một cơn đau 
khác? Sau khi đã sống sót, anh ta sẽ 
thích nghi thế nào với những bất ổn 
của một hiện thực mới để phát triển 
mạnh mẽ hơn? Cuộc khủng hoảng 
còn xa mới kết thúc.
 
Doanh nghiệp chúng ta đã vượt qua 
năm 2020 như vượt qua một cơn 
bệnh khẩn cấp, chúng ta đã vượt 
hiểm nguy, nhưng thực sự chúng ta 
còn nguyên các rủi ro tiềm ẩn mà bất 
cứ lúc nào cũng có thể bùng phát. 
Về bên ngoài, đó chính là yếu tố dịch 
bệnh chưa được kiểm soát, khi dịch 
bùng lên, trạng thái đóng băng như 
2020 lại có thể xuất hiện. Ở bên trong, 
chúng ta vừa vượt qua bằng thắt 
lưng buộc bụng, bằng chung tay, 
chung lòng, bằng sản xuất bất cứ sản 
phẩm nào có nhu cầu trên thị trường. 
Nhưng tất cả các giải pháp đó chỉ 
giúp chúng ta vượt hiểm nghèo 
chứ không giúp chúng ta khoẻ lên. 
Phương thức kinh doanh và vị trí của 
chúng ta trong chuỗi cung ứng chưa 
có thay đổi nhiều. 

Trong tình hình thị trường hiện nay 
có 2 xu thế chính trong quản trị, đó là:

01 Cố thủ với các biện pháp đã áp 
dụng trong năm 2020, coi bài học 
thành công giúp vượt qua khó khăn 
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là chân lý, lại tiếp tục với thắt lưng 
buộc bụng, cắt giảm chi phí, tạm 
hoãn đầu tư…

02 Lạc quan cho rằng tình hình sẽ 
chỉ có tốt lên, năm 2020 đã là đáy, 
việc vượt qua 2020 là chỉ dấu khẳng 
định sức mạnh tồn tại của doanh 
nghiệp. Chính vì vậy quay trở lại với 
các hoạt động, suy nghĩ và ra quyết 
định như thông thường. Thực tế 
như trong thống kê của ngành Y, 
sau phẫu thuật khẩn cấp chỉ có 20% 
bệnh nhân từ bỏ các thói quen có hại 
cho sức khoẻ của mình vì tin rằng, có 
vấn đề gì thì y học đủ sức xử lý như đã 
xử lý ca “cấp cứu” vừa qua.

Cả hai xu thế nêu trên đều không phù 
hợp với thị trường biến động liên tục 
phi quy luật như hiện nay. Có một 
thông tin mà PGS Nguyễn Lân Hiếu 
có chia sẻ trong một bài viết ngắn về 
ngành Y, đó là khi các bác sĩ kê đơn 
thuốc cần phân làm 4 nhóm: 

 √ Nhóm 1 là thuốc bắt buộc phải 
kê vì nếu không có nó bệnh nhân sẽ 
nguy hiểm tính mạng; 

 √ Nhóm 2 là nhóm giảm tỷ lệ tử 
vong trong dài hạn, giảm thời gian 
nhập viện, giảm biến chứng…;

 √ Nhóm 3 là nhóm giảm triệu 
chứng cho bệnh nhân như giảm đau, 
hạ sốt;

 √ Nhóm 4 là nhóm thuốc bổ chưa 
kiểm chứng được hiệu quả. 

Người bác sĩ phải đảm bảo không 
được phép quên thuốc nhóm 1, cố 
gắng kê được nhiều thuốc nhóm 2, 
hạn chế kê thuốc nhóm 3, và không 
nên kê thuốc nhóm 4. 

Với chúng ta, có lẽ cùng tìm thấy 
nhiều điểm tương đồng trong ví dụ 
này khi ra các quyết định quản lý. 
Thuốc nhóm 1 cơ bản đã được dùng 
trong năm 2020, và nhờ thế chúng 
ta vượt nguy hiểm. Thời điểm này là 
thời điểm cố gắng tìm được nhiều 
nhất thuốc nhóm 2, thuốc tạo điều 
kiện cho phát triển bền vững và ngăn 
chặn rủi ro quay trở lại. Vẫn phải dùng 
thuốc nhóm 3 khi cần nhưng cố tránh 
xa các loại thuốc nhóm 4 - chính là 
các hoạt động không tạo giá trị. 

Lãnh đạo trong khủng hoảng có 2 
giai đoạn khác biệt. Thứ nhất là giai 
đoạn “khẩn cấp”, khi nhiệm vụ trọng 
tâm là ổn định tình hình. Thứ hai là 
giai đoạn “thích ứng” khi chúng ta 
cần giải quyết các nguyên nhân căn 
bản, xây dựng năng lực để phát triển 
mạnh mẽ trong một thực tế mới. Giai 
đoạn “thích ứng” cực kỳ phức tạp với 
nhiều ý kiến trái chiều nhau, với 2 xu 
thế cực tả và cực hữu như đề cập ở 
trên. 

Tuy nhiên, mục tiêu của nhà quản lý 
chúng ta là tìm ra giải pháp để lãnh 
đạo DN thích ứng được với điều kiện 
mới với các nhiệm vụ chính là:

 • Nuôi dưỡng khả năng thích 
ứng: Nhà quản lý vừa phải giải 
quyết các thách thức hiện nay, 
nhưng cần thích nghi với những 
gì cần hoàn thành và cách hoàn 
thành nó để phát triển trong 
tương lai. Họ phải xây dựng “các 
phương pháp tiếp theo” đồng 
thời hoàn thiện những phương 
pháp tốt nhất trong hiện tại. 
Bởi vì hiện trạng thị trường rất 
bất định, không biết chính xác 
nơi hướng đến khi xây dựng 

khả năng thích ứng, cho nên 
cần thận trọng, tránh các kế 
hoạch chiến lược hoành tráng 
và chi tiết. Lúc này hãy thực hiện 
nhiều thử nghiệm để tìm ra con 
đường.

 • Giữ trạng thái mất cân bằng: 
Không có sự khẩn cấp như 
năm qua, khó có được sự thay 
đổi mạnh mẽ. Nhưng nếu thay 
đổi quá khốc liệt thì sẽ có phản 
ứng tiêu cực, bỏ chạy, hay đóng 
băng. Duy trì một trạng thái mất 
cân bằng vừa đủ để có động lực 
thay đổi theo hướng tích cực là 
một nhiệm vụ tế nhị; trong thực 
hành, lãnh đạo cần giữ trong tay 
một bộ điều nhiệt. Nếu nhiệt độ 
liên tục thấp, mọi người không 
có động lực thay đổi. Ngược lại 
nhiệt độ quá cao có nguy cơ làm 
tổ chức tan vỡ.

 • Tạo ra khả năng lãnh đạo: 
Khả năng thích ứng của doanh 
nghiệp thường không đến từ 
một số sáng kiến mới lan rộng 
được phát minh từ trụ sở chính 
mà từ sự tích luỹ của các thích 
ứng vi mô có nguồn gốc từ 
toàn bộ doanh nghiệp để đáp 
ứng với nhiều thay đổi vi mô ở 
từng bộ phận. Để thúc đẩy các 
thử nghiệm vi mô cần có thừa 
nhận về sự phụ thuộc lẫn nhau 
của các cá nhân, các bộ phận 
trong tổ chức, thậm chí cả sự 
phụ thuộc vào nhà cung cấp, 
khách hàng… Trong điều kiện 
mới, việc chỉ có một nhóm lãnh 
đạo là không đủ linh hoạt để 
thích ứng với rất nhiều các thay 
đổi vi mô liên tục, do vậy cần có 
nhiều người được “hành động” 
như lãnh đạo ở các tầng sâu hơn 
trong tổ chức.

Với những diễn tiến mới của thị 
trường, chưa bao giờ khả năng 
“thích ứng” nhanh lại quan trọng và 
mang tính quyết định cho sự thành 
công của doanh nghiệp như hiện 
nay. Lãnh đạo “thích ứng” là cơ hội 
hằng ngày để huy động nguồn lực 
của mọi người nhằm vươn lên trong 
một thế giới liên tục thay đổi và đầy 
thách thức.
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SAI LẦM 

TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO
Chúng ta không sống trong một môi trường do lý thuyết quản 
trị rủi ro vẽ ra. Không một mô hình dự báo nào dự đoán được 

tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, mà tác 
động của nó còn làm cho các nhà kinh tế đến nay vẫn tiếp tục 
ngạc nhiên. Cũng không mô hình nào dự báo được đợt khủng 
hoảng Covid-19 trong 16 tháng qua, đồng thời cũng không 

lượng giá được mức độ thiệt hại.

N
gày nay, quản trị rủi ro 
quan tâm nhiều đến các 
sự kiện được gọi là Thiên 
nga đen, với định nghĩa 
là các sự kiện có xác suất 

xảy ra rất nhỏ nhưng tác động rất 
lớn, gần như không thể dự báo. Với 
sự xuất  hiện của internet và toàn cầu 
hoá, thế giới ngày càng phức tạp hơn, 
được tạo thành bởi rộng khắp các 
mối quan hệ, phụ thuộc lẫn nhau. Sự 
phức tạp không chỉ làm tăng xác suất 
xuất hiện Thiên nga đen mà còn làm 
chúng ta không dự báo được. Tất cả 
những gì có thể dự báo là một công 
ty sẽ phá sản nếu không lưu tâm đến 
các sự kiện Thiên nga đen.

CÁCH PHÂN LOẠI MỚI VỀ RỦI RO

Quản trị rủi ro theo quan điểm trước 
đây thường được coi như là một vấn 
đề về sự tuân thủ, có thể giải quyết 
bằng cách đặt ra nhiều quy tắc và 
đảm bảo đội ngũ nhân viên thực 
hiện đúng. Tất nhiên các quy tắc đó 
có làm giảm thiểu một số rủi ro có 
thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp, 
nhưng cũng lại không phát hiện và 
giảm thiểu được các rủi ro như khủng 
hoảng các tổ chức tài chính tín dụng 
2007 - 2008. Phải chăng lý do là vì các 
“rủi ro” đó thuộc các nhóm khác nhau, 
cần cách ứng xử khác nhau? 

Bài: Bà TRẦN THỊ THU HẰNG
Trưởng Ban Kiểm soát  Vinatex
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Thực tế của tần suất diễn ra các Thiên 
nga đen ngày càng cao ở phạm vi 
ngành nghề như khủng hoảng tài 
chính, đến phạm vi toàn cầu như dịch 
Covid-19 hiện nay, đã xuất hiện cách 
phân loại rủi ro mới gồm 3 nhóm:

Nhóm 1 – Rủi ro có thể phòng ngừa 

Đây là những rủi ro nội tại, phát sinh 
ra bên trong tổ chức, có thể kiểm 
soát và cần được loại bỏ. Ví dụ rủi ro 
khi không thực hiện đúng quy trình 
công tác, hành động không đúng 
thẩm quyền…Các công ty cần nỗ 
lực loại bỏ rủi ro loại này vì nó không 
đem lại lợi ích chiến lược nào dù có 
thể nếu xảy ra cũng không có thiệt 
hại nghiêm trọng. Nhóm rủi ro này 
sẽ được quản lý tốt nhờ chủ động 
phòng ngừa; giám sát quy trình hoạt 
động và định hướng hành vi; xây 
dựng văn hoá và sự tuân thủ; xây 
dựng giá trị và niềm tin. Vai trò của 
bộ phận QTRR với các đơn vị thành 
viên lúc này là quan hệ người giám 
sát độc lập.

Nhóm 2 – Rủi ro chiến lược

Bản chất của kinh doanh theo thị 
trường là có rủi ro, nhưng rủi ro đó là 
một phần phải chấp nhận của cuộc 
chơi, nhiều doanh nghiệp có thể 
chấp nhận một số rủi ro cao để tạo 
lợi nhuận vượt trội. Rủi ro chiến lược 
khác với rủi ro có thể phòng ngừa 
vì vốn dĩ chúng không phải là rủi ro 
không mong muốn. Rủi ro chiến lược 
không thể được quản lý thông qua 
mô hình kiểm soát dựa trên quy tắc. 
Thay vào đó cần một hệ thống quản 
lý rủi ro được thiết kế nhằm giảm xác 
suất rủi ro giả định thật sự xảy ra và 
cải thiện khả năng của công ty trong 
quản lý các sự kiện rủi ro, giảm bớt 
thiệt hại nếu nó xảy ra. Một hệ thống 
như vậy không ngăn cản công ty 
tham gia vào các dự án mạo hiểm mà 
ngược lại có thể tham gia vào các dự 
án rủi ro hơn với mục tiêu lợi nhuận 
cao hơn. 

Ví dụ điển hình trong ngành Dệt May 
là chính sách tồn trữ bông tự nhiên 
cho ngành Sợi. Đây là nguyên liệu 
chính phải dùng nhưng lại là sản 
phẩm nông nghiệp ngắn ngày, sản 

lượng – chất lượng phụ thuộc vào 
thời tiết nhiều. Giá cả rất nhạy với 
từng diễn biến thời tiết nông vụ, 
cũng như với giá dầu thô khi mà 
các sản phẩm thay thế là xơ sợi tổng 
hợp là sản phẩm hoá dầu. Doanh 
nghiệp làm sợi có một rủi ro chiến 
lược là giá cả bông mua để sản 
xuất, có thể nói trên 50% nguyên 
nhân thành công hay thất bại của 
nhà sản xuất sợi đến từ phương 
thức mua bông. Lợi nhuận đột biến 
cũng chỉ có thể đến từ chiến lược 
chuẩn bị nguyên liệu chính xác. 
Như vậy, với cách phân loại này, rủi 
ro mua bông không thể ứng xử và 
quản trị như các rủi ro nội tại khác, 
nói cách khác phải chấp nhận rủi ro 
này và quản trị trên nguyên tắc trao 
đổi, thảo luận về rủi ro đối với các 
mục tiêu chiến lược. Sử dụng các 
công cụ như ma trận khả năng xảy 
ra, phân bố nguồn lực nhằm giảm 
thiểu rủi ro chính. Chứ không thể 
áp dụng cứng nhắc tiêu chuẩn tồn 
kho, phương thức mua cố định…

Nhóm 3 – rủi ro ngoại sinh: 

Các rủi ro phát sinh từ bên ngoài 
và nằm ngoài tầm ảnh hưởng 
hoặc kiểm soát của doanh nghiệp. 

Nguồn gốc các rủi ro này bao gồm 
thảm họa tự nhiên, dịch bệnh, 
chính trị, thay đổi lớn về kinh tế 
vĩ mô. Rủi ro ngoại sinh lại đòi hỏi 
một cách tiếp cận khác. Do doanh 
nghiệp không thể ngăn chặn các 
sự kiện như vậy nên ban điều hành 
cần dành thời gian dự báo, đưa ra 
các kịch bản ứng phó khi chắc chắn 
rủi ro xảy ra.

Ba nhóm rủi ro trên cần thực hiện 3 
loại chính sách quản trị rủi ro khác 
nhau, chính vì vậy, nhân diện đúng 
loại rủi ro mới cho cơ hội “kê đơn – 
bốc thuốc” chính xác cho từng khía 
cạnh rủi ro được nhận diện.

Sáu sai lầm thường gặp trong 
Quản trị rủi ro

Tổng kết quá trình quản trị rủi ro tại 
các loại hình doanh nghiệp khác 
nhau, một nghiên cứu của Đại học 
New York, trung tâm nghiên cứu 
Microsoft đã cho thấy 6 sai lầm 
thường là:

Sai lầm 1 – cho rằng có thể quản 
lý rủi ro bằng cách dự đoán các 
sự kiện cực đoan: Đây là sai lầm tệ 
nhất khi chúng ta tập trung vào xây 

dựng chỉ một vài kịch bản cực đoan. 
Lý do là các sự kiện Thiên nga đen 
hiếm khi được dự báo chính xác, và 
khi chỉ nghĩ đến một vài kịch bản 
ta đã quên đi các khả năng khác. Sẽ 
hiệu quả hơn khi chỉ tập trung vào 
hậu quả - đánh giá tác động tiềm 
năng của sự kiện cực đoan.

Sai lầm 2 – tin chắc rằng việc 
nghiên cứu quá khứ sẽ giúp chúng 
ta quản lý rủi ro: Thực tế thì các 
“tiền lệ” không có nhiều ý nghĩa 
trong việc dự báo một rủi ro sắp 
xuất hiện. Rủi ro càng lớn thì tính 
đột biến khác với “lịch sử” càng cao.

Sai lầm 3 – không lắng nghe về 
các lời khuyên không nên làm: 
Những lời khuyên “không nên làm” 
thường có sức nặng hơn “nên làm”. 
Thông thường, nhà quản trị mong 
muốn kiếm lợi nhuận hơn là tránh 
thua lỗ. Tuy nhiên có những giai 
đoạn đặc thù, việc ngăn ngừa thua 
lỗ và chờ các đối thủ phá sản để lấy 
được thị phần cũng có nghĩa tương 
tự với chiến thắng.

Sai lầm 4 – Giả định rằng rủi ro có 
thể được đo lường bằng độ lệch 
chuẩn: Đây là một phương pháp 

được sử dụng như một thước đo 
rủi ro đầu tư, tuy nhiên không nên 
được dùng cho quản trị rủi ro. Theo 
lý thuyết độ lệch chuẩn thì khoảng 
2/3 các tác động khi rủi ro xảy ra sẽ 
nằm trong một giới hạn nhất định, 
và xác suất xuất hiện ảnh hưởng lớn 
gấp 7 lần độ lệch chuẩn là gần như 
không có khả năng xảy ra. Thực tế 
có những rủi ro có biến động thực 
đến trên 10 lần vẫn xảy ra. 

Sai lầm 5 – không hiểu rằng những 
thứ tương đương về mặt toán học 
lại không tương đương về mặt 
tâm lý: Một ví dụ điển hình về 2 
cách thể hiện cùng một nội dung 
rủi ro đã cho kết quả phản ứng 
quản trị rất khác nhau. Một khảo 
sát cho câu hỏi, nếu mỗi năm bạn 
bay 1 lần thì trung bình khoảng 
1000 năm sẽ có 1 vụ tai nạn. Sau 
câu hỏi này 100% người được khảo 
sát xác nhận sẽ bay. Trong khi đó 
với câu hỏi cung cấp thông tin cứ 
1000 chuyến bay trung bình sẽ có 
1 sự cố, chỉ có 70% người được hỏi 
đồng ý sẽ bay. 

Sai lầm 6 – cho rằng hiệu quả và tối 
đa hóa giá trị của cổ đông nghĩa 
là không được phép dư thừa: Hầu 

hết lãnh đạo không nhận ra rằng 
việc tối ưu hoá lại làm cho công 
ty dễ ảnh hưởng bởi các tác động 
môi trường. Hệ thống sinh học có 
thể đương đầu với sự thay đổi, một 
phần là do có sự dư thừa và có bộ 
phận dự phòng, ví dụ như chúng ta 
có 2 lá phổi, 2 quả thận giúp chúng 
ta tồn tại. Kinh nghiệm của khủng 
hoảng Covid-19 cũng đã cho thấy 
khó khăn kéo dài của các nhà máy 
veston, đây là một rủi ro mang tính 
chiến lược. Nhưng rõ ràng chúng 
ta đã không có phương án xử lý 
nếu rủi ro xảy ra, và lại xảy ra kéo 
dài đến hơn 1 năm qua. Trong các 
doanh nghiệp, dư thừa được cho 
là kém hiệu quả rõ ràng thông qua 
năng lực nhàn rỗi, tiền không được 
đưa vào hoạt động. Ở phía ngược 
lại là đòn bẩy, là điều tốt như chúng 
ta vẫn biết. Nhưng không phải chỉ 
có tốt, nợ khiến các công ty mong 
manh hơn. Chuyên môn hoá quá 
mức cũng làm cản trở sự phát triển 
của công ty. 

Hãy lưu ý rằng rủi ro lớn nhất nằm 
trong bản thân chúng ta: chúng 
ta đánh giá quá cao khả năng của 
mình và đánh giá thấp những gì có 
thể xảy ra.
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VỀ MÔ HÌNH 

KINH DOANH

HIỂU CHÍNH XÁC
Gần đây trong các doanh nghiệp của Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam (Tập đoàn) hay nhắc đến khái niệm “đổi mới 
mô hình kinh doanh” như là một giải pháp quan trọng 
để vượt qua áp lực cạnh tranh. Với thực tế giá gia công 
hàng hoá dệt may liên tục giảm, các chi phí, nhất là chi 
phí về lao động tại Việt Nam liên tục tăng, trong khi các 
quốc gia mới tham gia vào chuỗi cung ứng dệt may thế 
giới như Myanmar, Bangladesh có chi phí thấp hơn, khả 
năng cạnh tranh với các quốc gia khác và với các ngành 
kinh tế khác ở trong nước của ngành Dệt May 
ngày càng trở nên khó khăn. 

T
uy nhiên, rất ít công ty 
hiểu rõ về mô hình kinh 
doanh hiện tại của mình, 
tiền đề cho sự phát triển 
của nó, sự phụ thuộc lẫn 

nhau vốn có cũng như những điểm 
mạnh và yếu của mô hình. Trong 
thực tế, các công ty của Tập đoàn 
đều có lịch sử khá dài, thành một 
nếp chung là sản xuất – kinh doanh 
sản phẩm dệt may, cạnh tranh và đo 
lường cải thiện chủ yếu trên phương 
diện năng suất, qua đó tìm cách 
cung ứng được cho khách hàng 
sản phẩm với giá cạnh tranh. Thoả 
mãn các yêu cầu của khách hàng 
về giá cả, chất lượng và thời gian 
giao hàng. Một khung phân tích để 
nhận định rõ từng yếu tố tham gia 
vào quá trình tạo giá trị trong doanh 
nghiệp phần lớn chưa được thực 
hiện một cách khoa học, chi tiết. 

Bài viết này mong muốn làm rõ khái 
niệm và các thành phần của “mô 
hình kinh doanh” giúp doanh 
nghiệp có một góc nhìn toàn diện 
khi đi vào phân tích để tìm ra con 
đường cải thiện hoặc đổi mới mô 
hình hiện tại.

Quan điểm phổ biến nhất trên thế 
giới về mô hình kinh doanh hiện tại 
là gồm 04 yếu tố kết hợp với nhau để 
tạo ra và cung cấp giá trị. 

Yếu tố thứ nhất: Giải pháp giá trị 
khách hàng

Một công ty được coi là thành công 
nếu họ tìm ra cách mang lại giá trị cho 
khách hàng, tức là giúp khách hàng 
hoàn thành được một công việc quan 
trọng. Hiểu chính xác nhu cầu và “giá 
trị” mà khách hàng tìm kiếm là yếu tố 

quan trọng cơ bản để thiết kế ra giải 
pháp tạo giá trị cho khách hàng. Nếu 
giải pháp đưa ra tốt hơn các giải pháp 
của các công ty khác tức là chúng ta 
có cơ hội chiến thắng. 
Yếu tố thứ hai: Công thức 
lợi nhuận

Công thức lợi nhuận là kế hoạch chi 
tiết xác định cách công ty tạo ra giá 
trị cho chính mình trong khi cung 
cấp giá trị cho khách hàng. Công 
thức đó bao gồm:

 √ Mô hình doanh thu: Giá cả x 
Khối lượng;

 √ Cơ cấu chi phí: Chi phí trực 
tiếp, chi phí gián tiếp, lợi thế 
kinh tế nhờ quy mô. Cơ cấu 
chi phí sẽ chủ yếu được thúc 
đẩy bởi chi phí của các nguồn 
lực chính theo yêu cầu của mô 
hình kinh doanh;

 √ Mô hình biên lợi nhuận: Căn cứ 
vào khối lượng và cấu trúc chi phí 
dự kiến tính ra khoản đóng góp 
cần thiết của mỗi giao dịch để 
đạt được lợi nhuận mong muốn; 

 √ Tốc độ sử dụng nguồn lực: Quay 
vòng hàng tồn kho, hệ số sử 
dụng tài sản cố định và các tài 
sản khác như thế nào để đạt 
được lợi nhuận và khối lượng 
cần thiết.

Phương pháp phổ biến, hợp quy 
luật cạnh tranh hiện nay là cần đi từ 
mức giá khả thi mà khách hàng chấp 
nhận mua sản phẩm/dịch vụ của ta, 

Bài: Ông PHẠM VĂN TÂN
Phó TGĐ Vinatex 
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từ đó xác định ngược lại chi phí khả 
biến và biên lợi nhuận gộp. Qua đó 
sẽ xác định được quy mô và tốc độ sử 
dụng nguồn lực cần thiết để đạt được 
lợi nhuận mong muốn.

Yếu tố thứ ba: 
Các nguồn lực chính

Bao gồm các nguồn lực về con người, 
công nghệ, sản phẩm, cơ sở vật chất, 
thiết bị, kênh phân phối, thương hiệu 
cần thiết để tạo ra giải pháp giá trị 
cho khách hàng mục tiêu. Quan trọng 
nhất là xác định vừa đủ, chính xác 
các nguồn lực cần dùng, không tính 
chung toàn bộ các giá trị theo sổ sách 
doanh nghiệp vào việc tạo ra giá trị 
cho khách hàng mục tiêu. Đây cũng 
là bước quan trọng để xác định các 
nguồn lực chưa/không tạo ra giá trị 
cho khách hàng.

Yếu tố thứ tư: Các quy trình chính

Công ty phải có các quy trình quản lý 
và vận hành cho phép cung cấp giá 
trị theo cách có thể dễ dàng lặp lại và 
mở rộng quy mô khi cần thiết. Chúng 
có thể bao gồm các nhiệm vụ thường 
xuyên như đào tạo, phát triển sản xuất, 
lập kế hoạch, lập ngân sách, bán hàng, 
cung cấp dịch vụ. Các quy trình chính 
cũng bao gồm các chỉ số, quy tắc, quy 
phạm, tiêu chuẩn như yêu cầu biên 
lợi nhuận, tín dụng, thời gian sản xuất, 
cách thức phục vụ khách hàng và vận 
hành kênh phân phối.

Bốn yếu tố này chính là nền tảng của 
bất cứ doanh nghiệp nào. Giải pháp 
tạo giá trị cho khách hàng và công 
thức lợi nhuận sẽ mang lại lợi ích cho 
cả khách hàng và công ty; các quy 
trình chính sẽ mô tả cách thức đưa 
lại các giá trị đó tới cả khách hàng lẫn 
công ty. Quan trọng nhất là giữ được, 
quản lý được sự liên hệ phụ thuộc 
giữa cả bốn yếu tố. Bất cứ sự thay đổi 
nào trong 4 yếu tố này đều ảnh hưởng 
đến các yếu tố khác và tổng thể mô 
hình kinh doanh của doanh nghiệp. 

KHI NÀO CẦN CÓ MÔ HÌNH KINH 
DOANH MỚI

Các công ty đã có vị trí nhất định 
không nên coi nhẹ đổi mới mô hình 

kinh doanh. Họ có thể tạo ra sản 
phẩm mới khác biệt với đối thủ cạnh 
tranh mà không cần thay đổi ở mức 
cơ bản mô hình kinh doanh. Nhưng 
như vậy thì lúc nào cần thay đổi? 

Câu trả lời chung nhất một cách 
đơn giản là khi cần có những thay 
đổi quan trọng đối với cả 4 yếu tố: 
Giá trị cho khách hàng, Công thức 
lợi nhuận, Nguồn lực chính, Quy 
trình chính. Nhưng cũng không thể 
có sự nhận diện dễ dàng yêu cầu 
phải thay đổi trong cả 4 yếu tố, mà 
cần có sự đánh giá của cấp quản lý. 

Thống kê cho thấy có 05 trường 
hợp cần thay đổi mô hình kinh 
doanh gồm:

 • Cơ hội đáp ứng nhu cầu của 
một nhóm khách hàng quy mô 
lớn, hiện không thể tham gia 
thị trường vì các giải pháp/sản 
phẩm đang có quá đắt hoặc 
quá phức tạp với họ. Điều này 
là cơ hội để cung cấp các sản 
phẩm đại trà kiểu mới nhưng 
không thể dựa trên các nguồn 
lực, quy trình, công thức lợi 
nhuận hiện tại;

 √ Giải pháp mới có tạo giá trị 
mới cho khách hàng; 

 √ Mô hình mới phải có đủ cả 4 
yếu tố quan trọng trên và cả 
cụm giải pháp thực hiện nó; 

 √ Bốn yếu tố chính của mô hình 
kinh doanh mới có liên kết 
hiệu quả với nhau không;

 √ Quy trình mới không bị ảnh 
hưởng tiêu cực đến hoạt động 
kinh doanh cốt lõi.

Việc tạo ra một giá trị mới cho 
khách hàng là điểm khởi đầu quan 
trọng của mô hình kinh doanh. Tuy 
nhiên, với các doanh nghiệp đang 
có như chúng ta, việc đưa ra một 
giá trị mới cho khách hàng sẽ gặp 
rất nhiều trở ngại. Trong đó, trở ngại 
phổ biến nhất đầu tiên chính là các 
rào cản tài chính. Chúng ta có sản 
xuất/cung cấp các sản phẩm có 
biên lợi nhuận thấp hơn sản phẩm 
hiện nay không, thậm chí trong thời 
gian đầu là không hiệu quả? Chúng 
ta có sử dụng hết các nguồn lực 
chưa được khai thác tối ưu hiện có 
để phục vụ cho các sản phẩm/dịch 
vụ mới không? Chúng ta có thể coi 
đổi mới mô hình kinh doanh mà 
trước hết là tiếp cận mang lại giá trị 
mới/giải pháp mới cho khách hàng 
như một hoạt động R&D để ngăn 
chặn sự suy thoái có thể đến với giá 
trị hiện tại đang mang lại cho khách 
hàng không? 

Một thống kê cũng cho thấy, để một 
mô hình kinh doanh mới đi vào hoạt 
động cần tối thiểu 4 lần điều chỉnh 
những yếu tố, giải pháp hoặc cả hai 
trong quá trình xây dựng mô hình.

Vấn đề ở đây là, cần nắm vững 
phương pháp phân tích mô hình 
kinh doanh dựa trên 4 yếu tố chính 
để liên tục cập nhật và đánh giá hiệu 
năng của mô hình hiện tại. Cũng 
như tạo ra một văn hoá luôn suy 
nghĩ về phương pháp mới tạo giá trị 
cho khách hàng và doanh nghiệp, 
tìm ra những giá trị khách hàng cần 
nhưng chưa được phục vụ. Thậm chí 
tạo ra cả giá trị mới cho khách hàng 
vượt lên trước cả yêu cầu của họ. 

 • Cơ hội tận dụng một công 
nghệ hoàn toàn mới bằng 
cách thiết lập một mô hình 
kinh doanh mới. Đặc biệt trong 
giai đoạn bùng nổ công nghệ 
4.0 hiện nay, có nhiều phương 
thức mới để giải quyết các bài 
toán về nguồn lực khác biệt, 
quy trình – quy phạm chính, 
dẫn đến thay đổi cả trong 
công thức lợi nhuận;

 • Cơ hội tạo ra nhu cầu mới mà 
các sản phẩm đang có không 
cung cấp;

 • Sự cần thiết có những đột phá 
để ngăn chặn những sản phẩm 
ở phân khúc giá thấp đe dọa 
các sản phẩm hiện hữu;

 • Sự cần thiết phải đáp ứng một 
thay đổi của cơ sở cạnh tranh.

Điểm quan trọng là mô hình kinh 
doanh mới theo thống kê thường 
được sử dụng để bổ sung, củng cố 
cho mô hình hiện tại chứ không 
phải để thay thế hoàn toàn.  Và 
cần luôn đảm bảo các câu hỏi sau 
khẳng định được thực hiện:
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Ngành Dệt May 
Việt Nam 
nỗ lực 
vượt khó

Từ đầu năm 2020 
cả thế giới đã chứng 
kiến sự bùng nổ của 
đại dịch Covid-19 
– một đại dịch toàn 
cầu thuộc loại lớn 
nhất, chết chóc nhất 
trong một thế giới 
hiện đại với trình độ 
phát triển khoa học 
kỹ thuật và công nghệ 
đã ở mức khá cao. 
Đại dịch đã làm rung 
chuyển thế giới, đe 
dọa tính mạng của 
người dân, làm xáo 
trộn kinh tế toàn cầu. 

các ngành chịu ảnh hưởng nặng 
nề nhất của đại dịch. Chuỗi cung 
ứng nguyên liệu đầu vào bị gián 
đoạn, vật tư, nguyên phụ liệu tăng 
giá, các thị trường nhập khẩu đóng 
cửa do phong tỏa hay giãn cách 
xã hội để phòng chống dịch bệnh, 
nhu cầu tiêu thụ sản phẩm giảm 
là những khó khăn mà ngành phải 
đối mặt trong năm nay. Hiện tượng 
đứt gãy trong logistics, thiếu trầm 
trọng các container rỗng, lịch tàu 
không ổn định,… đã làm chi phí 
vận tải tăng lên gấp nhiều lần. 

Tuy nhiên, trong “cái khó ló cái 
khôn”. Các doanh nghiệp Dệt May 
Việt Nam đã tìm cách nắm bắt cơ 
hội trong thách thức, chuyển đổi 
nhanh cơ cấu mặt hàng sang các 
mặt hàng có khả năng thích ứng 
với tình hình mới. Tôi còn nhớ trong 
đợt cao điểm chống dịch đầu quý II 
năm ngoái, khẩu trang vải kháng 
khuẩn, có thể giặt và tái sử dụng 30 
lần của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, 
sử dụng toàn bộ nguyên liệu trong 
nước, đáp ứng nghiêm ngặt yêu 
cầu của Bộ Y Tế, được phân phối 
còn hơn cả thời tem phiếu bao cấp. 
Dòng người xếp hàng dài tại các 
Trung tâm Thời trang Vinatex để 
chờ đến lượt mua vài chiếc khẩu 
trang vải theo tiêu chuẩn cho thấy 
đây là một giải pháp được cộng 
đồng tin cậy với giá cả hợp lý. 

Dịch bệnh hiện vẫn đang hoành 
hành và chưa biết khi nào mới 
chấm dứt, khi vaccine vẫn còn rất 
khan hiếm và nhiều chủng mới, 
biến thể mới của Covid-19 lây lan 
nhanh hơn và khó chữa hơn xuất 
hiện. Các dự báo về triển vọng kinh 
tế thế giới 2021 vẫn phải thường 
xuyên cập nhật theo diễn biến của 
tình hình dịch bệnh. Theo Global 
Economic Prospects tháng 1/2021 
của Ngân hàng Thế giới thì kinh tế 
thế giới năm 2021 sẽ tăng trưởng 
dương 4% nếu việc sản xuất và 
tiêm chủng vaccine được diễn ra 
trên diện rộng. Nhưng báo cáo 
cũng nhấn mạnh là cho dù có tăng 
trưởng trở lại thì dịch bệnh vẫn 
sẽ để lại những hậu quả nghiêm 
trọng như suy giảm động lực hoạt 

động kinh tế, suy giảm phúc lợi của 
người dân. 

Để phục hồi kinh tế, các quốc gia 
cần duy trì chu trình tái đầu tư 
vào sản xuất và mở rộng các gói 
kích cầu đầu tư và tiêu dùng, đầu 
tư vào kết cấu hạ tầng kỹ thuật từ 
ngân sách nhà nước vốn đã hạn 
hẹp do nguồn thu ngân sách suy 
giảm mạnh. Dự báo tháng 1 năm 
nay của Ngân hàng Thế giới đối 
với tăng trưởng của kinh tế Mỹ 
và EU đều thấp hơn dự báo của 
tháng 6/2020 tương ứng là 0,5-0,9 
điểm phần trăm cho thấy tình hình 
chung vẫn còn rất khó khăn. Các 
đợt bùng phát dịch bệnh ở Ấn Độ 
và các nước láng giềng và ngay ở 
Việt Nam tháng 4-5 này cho thấy 
mức độ nguy hiểm của việc kéo dài 
dịch bệnh và lặp đi lặp lại các đợt 
lây nhiễm trong cộng đồng trên 
diện rộng mới.

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu ngành 
Dệt May nước ta có giảm nhưng 
mức giảm vẫn thấp hơn nhiều các 
quốc gia khác. Trong bối cảnh tổng 
cầu dệt may thế giới giảm 25% do 
ảnh hưởng của đại dịch thì có thể 
coi đây là một nỗ lực rất lớn của 
ngành. Trong thời gian tới, doanh 
nghiệp Dệt May cần có cách tiếp 
cận linh hoạt hơn, thích ứng với 
sự thay đổi của thị trường trong và 
sau dịch bệnh, chủ động thay đổi 
phương thức sản xuất, kinh doanh, 
tiếp tục đổi mới công nghệ, chuyển 
đổi số phù hợp để tận dụng những 
cơ hội do các hiệp định thương mại 
tự do thế hệ mới đem lại. 

Các doanh nghiệp Dệt May của 
Việt Nam luôn đi tiên phong trong 
toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế 
quốc tế, đã quen với môi trường 
cạnh tranh khốc liệt trên thị trường 
quốc tế, nên hoàn toàn có khả 
năng sớm nhìn thấy trước các vấn 
đề của mình để sáng tạo, thích ứng 
với những thay đổi của thị trường, 
đảm bảo phát triển bền vững, ổn 
định công ăn việc làm và đời sống 
của hàng triệu lao động cũng như 
giữ được uy tín quốc gia của ngành 
Dệt May Việt Nam. 

K
inh tế toàn cầu đã giảm 
mạnh trong năm 2020, 
và 2021 cũng không mấy 
khả quan hơn. Các quốc 
gia đang phải vật lộn để 

chống chọi với dịch bệnh, liên tục 
đưa ra các giải pháp và các gói hỗ 
trợ để ổn định nền kinh tế của mình.

Theo Tổ chức lao động quốc tế ILO, 
tác động của đại dịch Covid-19 đối 
với các nhà sản xuất dệt may của 
châu Á là chưa từng có. Hàng loạt 
doanh nghiệp dệt may châu Á đang 
lao đao vì dịch bệnh. Vừa phải hứng 
chịu những hạn chế của giãn cách 
xã hội và đóng cửa biên giới ở chính 
quốc gia của họ, vừa phải chịu tác 
động của tổng cầu quốc tế giảm 
sút đối với sản phẩm dệt may. Điều 
này đặc biệt nghiêm trọng ở các 
quốc gia nơi ngành dệt may chiếm 
tỷ trọng lớn trong nền kinh tế hay 
trong các mặt hàng xuất khẩu.

Ngành Dệt May của nước ta cũng 
không là ngoại lệ. Theo Tổng cục 
Thống kê, Dệt May là một trong số 

Bài: TS. TRẦN VĂN 
ĐBQH khóa XII, XIII
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Vinatex
chủ động ứng phó với 

đại dịch Covid – 19 lần thứ 4
Làn sóng thứ 4 của đại dịch Covid-19 ập đến trong lúc các doanh 

nghiệp Dệt May Việt Nam đang có rất nhiều đơn hàng và khẩn trương 
sản xuất để giao hàng đúng thời hạn. “Cú đánh” mới của Covid-19 dù 
không bất ngờ, nhưng liệu có thể gây những tổn hại gì cho DN, và các 

DN DMVN ứng phó ra sao? 

Thực hiện: PVH

Ban Lãnh đạo Vinatex

P
V Tạp chí Dệt May và Thời 
trang Việt Nam đã có cuộc 
trò chuyện với ông Cao 
Hữu Hiếu – Phó Tổng Giám 
đốc Tập đoàn Dệt May Việt 

Nam (Tập đoàn) về vấn đề này.

Thưa ông, Tập đoàn đã có những 
động thái gì thích ứng với làn 
sóng dịch Covid-19 lần thứ 4? 
Ông suy nghĩ gì về những hệ lụy 
có thể đến với DN dệt may trong 
đợt dịch lần này?

Ngay từ khi xuất hiện dịch đến nay, 
Tập đoàn liên tục có chỉ đạo các đơn 
vị triển khai các biện pháp phòng 
chống dịch bệnh. Tập đoàn đã tiến 
hành họp trực tuyến với Lãnh đạo các 
đơn vị, gửi công văn nhắc nhở các 
DN thành viên triệt để thực hiện các 
biện pháp phòng tránh dịch. Toàn bộ 
hệ thống các đơn vị trong Tập đoàn 
đã nâng báo động lên mức cao nhất 
về tình hình lây lan. Công tác thông 
tin tuyên truyền từ trên xuống dưới 
và trong nội bộ các DN cũng được 
đẩy mạnh, để NLĐ tuân thủ nghiêm 
túc nguyên tắc 7K trong DN và trong 
cộng đồng, đồng thời nâng cao ý 
thức của NLĐ trong phòng chống 
dịch ở cả nơi họ sinh sống. Công tác 
kiểm tra, giám sát, báo cáo cập nhật 
thông tin dịch bệnh được tiến hành 
hàng ngày… Tập đoàn cũng như các 
đơn vị đã xây dựng kịch bản để ứng 
phó với đại dịch Covid-19 lần thứ 4. 
Chúng ta đã thành công trong đẩy lùi 
các đợt dịch trước đây, tuy nhiên cần 
hết sức đề phòng, không lơ là chủ 
quan vì làn sóng dịch Covid-19 lần 
này hết sức phức tạp, mức độ nguy 
hiểm của chủng dịch Covid-19 từ Ấn 
Độ gây tử vong cao gấp 15 lần, có tốc 
độ lây lan nhanh trong cộng đồng.

Chắc chắn khi làn sóng dịch Covid-19 
diễn ra sẽ gây ảnh hưởng tới toàn 
bộ nền kinh thế giới và trong nước.  
Năm 2020, ngành Dệt May cũng là 
một ngành bị ảnh hưởng không 
nhỏ trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh. Cụ thể, tác động của làn sóng 
dịch Covid-19 lần này đã ảnh hưởng 
ngay đến giá bông thế giới tăng cao 
khi Ấn Độ - nước đang bị Covid -19 
tàn phá nặng nề không xuất khẩu 
được bông.

Với sản xuất dệt may trong nước, 
nếu như chẳng may có DN nào đó 
có công nhân bị dương tính với 
Covid-19, hoặc công nhân sống 
trong vùng có dịch bị phong tỏa, 
không thể sản xuất được, thì thiệt 
hại cho DN rất lớn. Hiện nay, các DN 
đều đã ký hợp đồng tới quí III/2021, 
do đó nếu vì phong tỏa, không có 
công nhân đi làm, sản xuất đình trệ, 
các hợp đồng đã ký không thực hiện 
được đúng hạn, DN sẽ mất tiền gia 
công, mất hợp đồng, mất khách 
hàng và mất cả uy tín mà DN từng 
rất khó khăn mới tạo dựng được.

Tập đoàn đã tiếp cận được đến 
đâu trong các gói hỗ trợ của Chính 
phủ trước đây? Ông có ý kiến đề 
xuất gì đến Chính phủ trong việc 
hỗ trợ DN thích ứng và vượt qua 
được đợt dịch này?

Trong các gói hỗ trợ của Chính phủ, 
có một số DN cũng đã tiếp cận được 
một số chính sách hỗ trợ như lùi 
thuế VAT, giảm thuế thu nhập DN,… 
tuy nhiên không đáng kể. Với gói hỗ 
trợ thiếu việc làm thì các DN thành 
viên Tập đoàn hoàn toàn không tiếp 
cận được, do các DN trong Tập đoàn 
vẫn tổ chức và duy trì được SX trong 
khi có dịch bằng cách sắp xếp linh 
hoạt, chuyển đổi mặt hàng nhanh. 
Vì nếu như đáp ứng được tiêu chí 
của các chính sách hỗ trợ thì đồng 
nghĩa với việc hàng loạt các đơn vị 
trong Tập đoàn đã phải đóng cửa với 
hàng chục nghìn lao động mất việc 
làm. Rất may mắn, trong năm 2020, 
toàn hệ thống Tập đoàn không có 

một nhà máy nào phải đóng cửa vì 
NLĐ bị nhiễm Covid-19 hay không 
có đơn hàng.

Đợt dịch thứ 4 này mức độ nguy 
hiểm rất lớn, chúng tôi mong Chính 
phủ tiếp tục các gói hỗ trợ như trên, 
trong đó cần có các gói hỗ trợ phù 
hợp cho đặc thù ngành nghề, đặc 
biệt DN có số lượng lao động lớn 
trực tiếp thiệt hại vì ảnh hưởng của 
dịch bệnh do hợp đồng đã ký bị lùi, 
giãn và hủy đơn hàng.

Theo ông, kinh nghiệm chiến 
đấu với các đợt dịch trước có 
thể mang lại lợi thế như thế nào 
trong đợt dịch lần thứ 4?

Các đợt dịch trước đã tạo cho các 
DN tính thích ứng cao, luôn luôn 
cảnh giác và thường trực giải pháp, 
cũng như rèn NLĐ thói quen mới 
trong thời đại dịch. Do đó khi có 
đợt dịch thứ 4 này, mọi việc được 
triển khai nhanh chóng, nghiêm 
ngặt hơn. Tuy nhiên chính vì chúng 
ta đã thành công ở các đợt chống 
dịch trước nên rất dễ có tâm lý chủ 
quan, lơ là trong công tác phòng 
chống dịch. Vì vậy công tác tuyên 
truyền phải được làm thường xuyên 
từ xưởng sản xuất đến các phòng/
ban tại đơn vị. Chúng tôi sẽ tiếp tục 
duy trì và phát huy tính tự chủ - tự 
cường của Tập đoàn và các đơn vị, 
linh hoạt trong chỉ đạo và sản xuất 
để vượt qua làn sóng dịch Covid-19 
lần thứ 4 này.

Xin cảm ơn ông!

Ông Cao Hữu Hiếu - Phó TGĐ Vinatex

DỆT MAY
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Hành động của các 
Doanh nghiệp Dệt May 
trước làn sóng mới của Covid-19
Trong làn sóng mới dịch Covid-19 đang lan rộng tại Việt Nam, một số tỉnh Đà 
Nẵng, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Vĩnh Phúc,… đều đã có người mắc 
bệnh. Trong các vùng dịch lây lan, đều có các nhà máy của đơn vị thành viên 
Vinatex trú đóng. Điều này gây nguy cơ lớn, ảnh hưởng tới tình hình sản xuất 
kinh doanh của Tập đoàn nếu như có công nhân chẳng may mắc bệnh.

Bài: KIỀU HẬU

V
ậy các DN trong Tập đoàn 
đã có những hành động 
như thế nào để hạn chế 
tổn hại từ việc lây lan dịch 
Covid-19?

Ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ 
tịch HĐQT Tổng Công ty May Hưng 
Yên – CTCP: “Chúng tôi cần vừa sản 
xuất, vừa chiến đấu với dịch” 

Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát 
lần thứ 4 này, tình hình ở Tổng 
Công ty May Hưng Yên (Hugaco) rất 
căng thẳng. Ngay sáng hôm mùng 
08/5/2021 tại một đơn vị thành viên 
Hugaco tại huyện Mỹ Hào (Hưng 
Yên) đã có hai NLĐ dương tính với 
Covid-19. Ngay lập tức, Công đoàn 
và lãnh đạo DN đã rà soát và cho 
cách ly hơn 10 NLĐ thuộc diện F1 
của ca dương tính nói trên. Những 
NLĐ còn lại vẫn tiếp tục sản xuất, 
với điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt 
nhất các biện pháp an toàn theo 
quy định của Bộ Y Tế và quy định 
riêng của DN.

Đặc điểm của May Hưng Yên là một 
số DN có NLĐ sống rải rác trong các 
khu vực dân cư tại nông thôn nơi 
đang phát dịch. Trong trường hợp 
địa phương đó bị phong tỏa, cách 
ly toàn bộ, thì NLĐ sẽ không thể đi 
làm, ảnh hưởng lớn tới tiến độ SX 
của DN. Bên cạnh đó, những NLĐ đi 
thăm người nhà ở ổ dịch Bệnh viện 
K trở về cũng phải cách ly.

Hiện nay, tại các DN đã đặt ở tình 
trạng báo động cao. Điều khiến các 
lãnh đạo DN thành viên Hugaco lo 
lắng nhất là không giao hàng kịp 
tiến độ nếu như phải phong tỏa nhà 
máy. Trong trường hợp không giao 
được hàng, thì thiệt hại cho khách 
hàng, còn chúng tôi bị mất tiền gia 
công. Các đơn hàng hầu hết thanh 
toán chậm 60 ngày nên khi mình 
không giao được hàng thì tiền gia 
công không thể thanh toán được, 
gây ảnh hưởng rất lớn đến dòng tiền 
của DN. Chúng tôi mong rằng, nếu 
có xảy ra trường hợp có NLĐ dương 
tính với Covid-19, thì hãy khoanh 
vùng cách ly, dập dịch, chứ không 
nên phong tỏa cả nhà máy, bởi việc 

phong tỏa cả nhà máy sẽ gây thiệt 
hại rất lớn cho DN. Chúng tôi cần 
vừa SX vừa chiến đấu với dịch.

Trong việc phòng dịch thì khâu 
thông tin rất quan trọng. Hugaco đã 
lập nhóm trên mạng gồm các lãnh 
đạo DN trong hệ thống của Tổng 
Công ty để thường xuyên cập nhật 
tin tức và nhận chỉ đạo kịp thời, chủ 
động đối phó hiệu quả nhất với làn 
sóng mới của đại dịch.

Bà Trần Tường Anh – Phó Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty Dệt May 
Hòa Thọ

Ngay khi làn sóng dịch Covid-19 
mới xuất hiện, Hòa Thọ đã sớm khởi 
động lại các chương trình phòng 
chống dịch ở mức cao, lưu trữ thông 
tin, tổ chức khai báo y tế đối với tất 
cả CNCNV cũng như khách ra vào, 
hàng ngày thống kê các điểm, nơi 
có các ca F0 để yêu cầu mọi người 
khai báo. Trong quá trình khai báo 
này, nếu phát hiện ra các trường hợp 

F1,F2 trong NLĐ thì lập tức phối hợp 
với địa phương để có phương án 
cho từng trường hợp cụ thể. Trang 
bị đầy đủ cho NLĐ các trang thiết bị 
cần thiết để phòng chống dịch như 
cồn sát khuẩn, chloramine B, khẩu 
trang... Dùng các phương tiện loa 
phát thanh trong khuôn viên nhà 
máy, bảng thông báo, zalo…. để 
tuyên truyền nhắc nhở CBCNV thực 
hiện các biện pháp phòng chống 
dịch. Với thông điệp: vì sức khỏe 
bản thân, gia đình, đồng nghiệp, 
cộng đồng, mỗi NLĐ hãy thực hiện 
quy tắc 7K (Khẩu trang, Khử khuẩn, 
Khoảng cách, Không tập trung, Khai 
báo y tế, Kiểm soát biên giới, Khu 
cách ly an toàn).

Hòa Thọ đã chốt nhiều đơn hàng 
cho tới tháng 9/2021, do đó chúng 
tôi rất lo, nếu như trong trường hợp 
xấu bị phong tỏa, dừng sản xuất, thì 
sẽ bị phạt hợp đồng, mất tiền gia 
công, mất khách hàng, giảm uy tín, 
việc làm cho NLĐ không có,… cùng 
nhiều hệ lụy khác.

DỆT MAY
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Ông Hà Mạnh Đạt – Chánh Văn 
Phòng Tổng Công ty 
Đức Giang - CTCP

Tổng công ty Đức Giang có đặc 
điểm là đông NLĐ, lên tới cả chục 
ngàn người. Thế nên trước đợt dịch 
Covid-19 lần thứ 4 xảy ra tại Việt Nam, 
chúng tôi đã có sự chuẩn bị về vật 
chất và tinh thần, phòng tình huống 
xấu nhất. Các cấp lãnh đạo trong 
các cuộc họp tuần, đầu giờ đều có 
chỉ đạo sát sao việc phòng chống 
dịch, với những hành động cụ thể, 
trên tinh thần tuân thủ tuyệt đối, với 
các nguyên tắc, quy chuẩn cao hơn 
chuẩn 5K của cộng đồng. Tại chỗ thì 
100% nhân sự đeo khẩu trang tại nơi 
làm việc, sát khuẩn, đo thân nhiệt, 
giãn cách 2m tại các xưởng may, nơi 
ăn ca. Chia nhỏ số lượng ăn ca tại nhà 
ăn, để không tập trung đông người 
cùng lúc. 

Chúng tôi có đội đi tầm soát Covid-19 
tại cơ sở, cứ mỗi giờ đồng hồ lại đi 
kiểm tra một lần để nhắc nhở, đôn 
đốc NLĐ tuân thủ nguyên tắc phòng 
dịch, phát hiện kịp thời những dấu 
hiệu nguy hiểm. Chúng tôi cũng có 
chế tài xử phạt NLĐ không tuân thủ 
quy định phòng dịch, nhẹ thì nhắc 
nhở, phạt tiền, nặng hơn thì khiển 
trách cảnh cáo trước toàn thể NLĐ và 
loại khỏi danh sách thi đua.

Trong thời gian vừa rồi, chúng tôi 
đã trang bị thêm nhiều các máy đo 
thân nhiệt. Từng xưởng có người phụ 

trách đo thân nhiệt, báo cáo tình hình 
sức khỏe NLĐ hàng ngày. Mỗi CBCNV 
đều cài đặt phần mềm Bluezone để 
phát hiện tiếp xúc gần và bảo vệ 
bản thân. Các cuộc họp trực tiếp 
được chuyển đổi sang trực tuyến. Khi 
khách có việc phải đến công ty, đều 
cần kê khai thông tin đầy đủ. Chúng 
tôi sử dụng dịch vụ thuê xe phun khử 
khuẩn toàn bộ nhà máy, khuôn viên 
đều đặn hàng tuần.

Trong xưởng, chúng tôi trang bị hệ 
thống loa, đài thường xuyên phát 
các bản tin Covid-19, tuyên truyền 
phương pháp phòng chống dịch tại 
nơi làm việc, nơi ở, nơi công cộng. 
Nhắc nhở NLĐ không tụ tập đông 
người kể cả trong khuôn viên nhà 
máy hay sau giờ làm việc ở bên 
ngoài. Hạn chế di chuyển đến các 
nơi có dịch. Những người trở về từ 
vùng dịch, cần khai báo, và khi phát 
hiện có F1, F2, F3 thì chúng tôi lập 
tức cho nghỉ ở nhà cách ly, doanh 
nghiệp tạo điều kiện trả mức lương 
hợp lý để NLĐ yên tâm thực hiện 
cách ly nghiêm túc. Chúng tôi cũng 
đã tổ chức may và cấp phát khẩu 
trang cho NLĐ đủ dùng. Ngoài ra còn 
trang bị thêm các bộ đồ bảo hộ y tế, 
dung dịch sát khuẩn cho đội kiểm 
tra, tầm soát Covid-19. Tất cả những 
vật tư y tế, dụng cụ và nhân sự để 
tham gia phòng chống Covid-19 đợt 
4 này cũng tiêu tốn của chúng tôi 
một khoản kinh phí lớn. Tuy vậy, đây 
là việc cần thiết phải đầu tư, cho sự 
an toàn của NLĐ để SX bền vững.
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Ông Đoàn Văn Dũng – Chánh Văn 
phòng Tổng Công ty CP Dệt May 
Nam Định

Ban Lãnh đạo Tổng Công ty CP Dệt 
May Nam Định rất lo lắng trước đợt 
dịch thứ 4 Covid-19. Do đó, dù ở TP. 
Nam Định chưa có ca F0 nào, nhưng 
chúng tôi đã lập tức triển khai triệt 
để các biện pháp phòng ngừa dịch 
lây lan. Từ cuối tháng 4/2021 chúng 
tôi đã ban hành thông báo chỉ đạo 
thực hiện tốt Khuyến nghị 5K của Bộ 
Y tế. Bên cạnh đó bổ sung 9K, gồm 
có thêm khuyến nghị: Kiểm soát 
biên giới, Khu cách ly an toàn, Không 
ra khỏi nhà nếu không thực sự có 
việc cần, Không đưa tin sai sự thật về 
việc lây lan của dịch Covid-19. 

Vào ngày 10/5/2021 Ban Lãnh đạo 
Tổng Công ty cũng đã ra thông báo 
mới, siết chặt hơn nữa các biện pháp 
phòng dịch. Trong đó có việc đeo 
khẩu trang bất cứ lúc nào, tự khai 
báo y tế theo mẫu đã phát ra, đặc 
biệt với những người có mối quan 
hệ giao tiếp với người từ vùng dịch 
về thì cần khai báo và được theo dõi 
cẩn trọng hơn so với các trường hợp 
thông thường. Việc đo thân nhiệt 
được thực hiện ngay từ cổng vào 
các đơn vị, và thực hiện cả giữa giờ 
làm việc khi cần thiết. Tổng Công 
ty cũng siết chặt quản lý khách vào 
công ty. Không để những shipper, 
nhân viên bưu điện,… vào tận bên 
trong khuôn viên nhà máy, hay văn 
phòng, mà chỉ được giao tại cổng 
đơn vị nơi có bốt bảo vệ. CBCNV các 
đơn vị thành viên của Tổng Công ty 
cũng hạn chế giao tiếp trực tiếp, mà 
chỉ giao dịch, trao đổi công việc qua 
internet. 

Tại các nhà ăn, bàn ghế được kê xếp 
lại với khoảng cách xa hơn, sắp xếp 
người lao động khi ăn ngồi chéo 
góc với nhau để giãn rộng khoảng 
cách. Trong khuôn viên Tổng Công 
ty cũng thường xuyên được phun 
khử khuẩn toàn bộ. Chúng tôi cũng 
mới nhận được thông báo có ca F0 
tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, 
tỉnh Nam Định nên càng hết sức 
nâng cao đề phòng cảnh giác, đặc 
biệt nguyên tắc đeo khẩu trang và 
khai báo y tế.
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA MỘT SỐ
 ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN VINATEX 2021

Từ cuối tháng 2/2020 đến nay, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường và liên 
tục ghi nhận các biến chủng mới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, kinh tế, 

xã hội của toàn thế giới, trong đó nhiều ngành nghề bị tê liệt, hoạt động SXKD đình trệ. 
Trong bối cảnh đó, nhu cầu của người tiêu dùng thay đổi, tập trung vào mua sắm các 

mặt hàng thiết yếu, nhu cầu và chỉ số tiêu dùng về may mặc giảm mạnh. 
Bài: MINH TRÍ

DỆT MAY

24 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

T
rong năm 2020, tổng kim ngạch nhập khẩu 
dệt may toàn cầu giảm 20% so với năm trước, 
đạt khoảng 600 tỷ USD, trong đó nhu cầu 
nhập khẩu dệt may của 5 thị trường lớn so 
sánh với năm 2019 như sau: Mỹ giảm 20% còn 

96 tỷ USD; EU giảm 6% còn 227 tỷ USD; Nhật Bản giảm 
3,7% còn 35,7 tỷ USD; Hàn Quốc giảm 7% còn 15 tỷ USD 
và Trung Quốc giảm 21% còn 25 tỷ USD. 

Ngành Dệt May Việt Nam bị ảnh hưởng trực tiếp với 
nhiều doanh nghiệp bị yêu cầu dời ngày giao hàng hoặc 
thậm chí bị hủy bỏ đơn hàng và đã có những doanh 
nghiệp không chịu được sức ép của thị trường phải đóng 
cửa từ tháng 4/2020. 

Trong bối cảnh đó, các đơn vị thành viên Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam đã đoàn kết, nỗ lực vừa “chống dịch như 
chống giặc”, vừa duy trì ổn định sản xuất. Tuy nhiều chỉ 
tiêu chưa đạt như kế hoạch đã đề ra, nhưng các đơn vị 
đã thành công trong việc đảm bảo việc làm, chăm lo đời 
sống tinh thần và duy trì thu nhập cho người lao động. 

Trong tháng 4 vừa qua, một số đơn vị thành viên của Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam đã tổ chức thành công đại hội 
đồng cổ đông. Nói chung, hầu hết các đơn vị đều phải 
đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thị trường xuất 
khẩu cũng như thị trường nội địa sụt giảm khi sức mua 
của người tiêu dùng giảm mạnh, nguồn cung NPL bị 
gián đoạn, chi phí tăng, cơ cấu các đơn hàng sản phẩm 
truyền thống của nhiều doanh nghiệp bị thay đổi, giảm 
đột ngột và giảm sâu, đặc biệt là sản phẩm Veston, quần 
tây vốn được xem là mặt hàng chiến lược của một số đơn 
vị thành viên của Tập đoàn, có giá trị cao bị giảm sâu tới 
70 - 80%. Sức mua toàn cầu giảm, áp lực lên cả nhà nhập 
khẩu nên các đối tác thay đổi phương thức thanh toán trả 
chậm, thậm chí có những đơn hàng trả chậm đến 3 - 4 
tháng đã tạo nên áp lực rất lớn về vấn đề thanh toán tiền 

nguyên phụ liệu, trả chi phí lãi vay ngân hàng, trả lương 
cho người lao động…. Đối tác giảm giá để giành lấy đơn 
hàng và không có kế hoạch đơn hàng dài hạn mà chỉ ngắn 
hạn theo tuần, tháng. Nhu cầu thị trường giảm, các nước 
vốn nhập khẩu số lượng lớn mặt hàng may mặc của Việt 
Nam trước đây hiện đang phải gồng mình chống chọi với 
đại dịch cùng với số lượng người mắc bệnh đang không 
ngừng gia tăng. Thêm vào đó, nhiều đơn hàng chuyển 
dịch sang các nước có ưu đãi về thuế suất như Bangladesh, 
Campuchia… khiến các doanh nghiệp dệt may thiếu hụt 
nguồn hàng trầm trọng.

Tuy nhiên, với quyết tâm giữ tối đa nguồn lao động tại đơn 
vị để vừa đảm bảo chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo sản 
xuất, duy trì việc làm và đời sống tinh thần, vật chất của 
người lao động, dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn, các Lãnh 
đạo đơn vị thành viên đã triển khai hàng loạt các giải pháp 
để thích ứng nhanh với tình hình mới và ổn định hoạt 
động sản xuất kinh doanh. Một số doanh nghiệp đã tận 
dụng được cơ hội sản xuất kinh doanh mặt hàng phòng 
chống dịch bệnh, bảo hộ lao động, quần áo trong nhà, 
quần áo thể thao, khẩu trang, jacket… Về cơ bản, các đơn 
vị đã vượt qua được một năm nhiều khó khăn và đạt được 
những kết quả đáng ghi nhận. 

Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến khó 
lường và chưa có hồi kết, các nước vốn nhập khẩu số lượng 
lớn mặt hàng may mặc của Việt Nam trước đây hiện đang 
phải gồng mình chống chọi với đại dịch cùng với số người 
mắc bệnh không ngừng gia tăng. Đại dịch Covid-19 đã làm 
thay đổi hành vi tiêu dùng của khách hàng trên toàn cầu, 
giảm mạnh nhu cầu mặt hàng may mặc… HĐQT, CQĐH 
các đơn vị đã xây dựng tầm nhìn, giải pháp điều hành và 
quản trị linh hoạt, nhạy bén, tận dụng tối đa các thành tựu 
của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0, các Hiệp định thương 
mại tự do Việt Nam đã ký kết, … nhằm vượt qua khó khăn 
và ngày càng phát triển bền vững. 
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Trong năm 2021, May 10 đã nhìn 
nhận 5 thách thức mà doanh nghiệp 
phải đối mặt trong thời gian tới, đó 
là (i) Thiếu hụt lao động có tay nghề 
và biến động lao động; (ii) Các đơn 
hàng nhận từ năm 2020 với giá rẻ; 
(iii) Áp lực trả lương cho công nhân 
khi nhận các đơn hàng gia công; (iv) 
Tiềm lực và nguồn lực con người có 
khả năng thích ứng cao trong mọi 
hoàn cảnh và (v) Công nghệ & mô 
hình quản trị trong điều kiện mới.

Từ đó, May 10 đã đưa ra 5 nhóm giải 
pháp chính trong giai đoạn sắp tới, 
bao gồm: (i) Xây dựng chiến lược 
về công nghệ, thiết bị tự động hóa; 
(ii) Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức theo 
chiến lược mới đáp ứng yêu cầu của 
các nhãn hàng; (iii) Sắp xếp lại tài sản 
của May 10, tiến hành bán hoặc cho 
thuê tài sản; (iv) Tập trung làm hàng 
FOB và ODM, giảm nhận đơn hàng 
CM; (v) Có kế hoạch tích lũy tài chính.

1

TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

17/04/2021

Mã CK

Thời gian

vượt 29% 
so với kế hoạch

vượt 80,8% 
so với kế hoạch

M10

Kết quả năm 2020 Chỉ tiêu năm 2021

81,37  
 tỷ đồng

91
tỷ đồng

Doanh thu

Lợi nhuận
trước thuế

3.485,59    
tỷ đồng

3.356     
tỷ đồng

12% 10%
Tỷ lệ cổ tức
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Tập trung xây dựng hoàn thiện chiến lược 
kinh doanh gắn với chuyển đổi số của Tổng 
Công ty giai đoạn 2021-2030 để định hướng 
phát triển cho Tổng Công ty phù hợp với 
xu hướng của thời đại. Ứng dụng công 
nghệ thông tin sâu vào các mặt hoạt động 
của Tổng Công ty để đảm bảo mức độ sẵn 
sàng trong công tác chuyển đổi số. Tiếp tục 
nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị theo 
hướng tự động hóa cao nhằm tiết kiệm lao 
động, khai thác hết năng lực của thiết bị tự 
động, tránh lãng phí và đảm bảo mang lại 
hiệu quả tốt nhất. Tiếp tục cơ cấu lại mặt 
hàng, khách hàng cho cả hai ngành sợi và 
may; phát triển và hoàn thiện chuỗi OEM nội 
tại của Tổng Công ty để tạo năng lực cạnh 
tranh tốt nhất. Mở rộng hơn nữa thị trường 
châu Âu và tận dụng tốt các ưu đãi của các 
Hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết 
và tham gia như EVFTA, KVFTA, CPTPP, RCEP. 
Chú trọng phát triển hơn nữa thị trường thời 
trang nội địa của Tổng Công ty, đẩy mạnh 
hoạt động thương mại điện tử để mở rộng 
và có những bước phát triển đột phá cho 
ngành thời trang nội địa của Tổng Công 
ty. Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo và 
tuyển dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội 
ngũ thiết kế, Merchandiser, nhân sự kỹ thuật 
có trình độ cao, nhân sự công nghệ thông 
tin để đáp ứng với nhu cầu trong thời đại 
mới. Hoàn thiện nhân sự cho chuỗi năng lực 
OEM của Tổng Công ty tiến tới ODM thực 
chất. Phát huy hơn nữa công tác tài chính 
kế toán của Tổng Công ty, tăng cường công 
tác quản lý dòng tiền, cân đối tài chính hiệu 
quả để quản lý tốt các chỉ tiêu tài chính của 
Tổng Công ty, đảm bảo nguồn tài chính an 
toàn để vượt qua các diễn biến khó lường 
của tình hình thế giới và trong nước, đảm 
bảo cho phát triển bền vững. Tiếp tục quan 
tâm, chăm lo đời sống của người lao động 
để giữ vững được nguồn lao động đáp ứng 
yêu cầu của sản xuất, duy trì tốt hệ thống 
trách nhiệm xã hội, môi trường theo các yêu 
cầu mới và tình hình mới.

Đại hội thống nhất thông qua phương án 
phát hành 1.125.000 cổ phiếu với giá 10.000 
đồng/CP theo chương trình lựa chọn cho 
người lao động (ESOP). Đối tượng được 
mua cổ phiếu là cán bộ nhân viên quản 
lý, đã có đóng góp vào sự phát triển của 
Tổng công ty. Trong trường hợp số lượng 
cổ phiếu chào bán cho cán bộ nhân viên 
Tổng công ty không được đăng ký mua hết, 
HĐQT sẽ quyết định phân phối tiếp cho các 
đối tượng khác trong Tổng công ty với giá và 
điều kiện hạn chế tương tự. 

2

TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÒA THỌ 

17/04/2021

Mã CK

Thời gian

đạt 102% 
so với kế hoạch

đạt 108% 
so với kế hoạch

đạt  102% 
so với kế hoạch

HTG

Kết quả năm 2020 Chỉ tiêu năm 2021

70,12  
 tỷ đồng

186 
 triệu USD

75
tỷ đồng

206 
 triệu USD

Doanh thu

Lợi nhuận
trước thuế

3.256   
tỷ đồng

3.482     
tỷ đồng

15% 15%
Tỷ lệ cổ tức

Kim ngạch 
xuất khẩu

DỆT MAY

Trong năm 2021, Sợi Phú Bài đặt mục tiêu ổn 
định sản xuất, mở rộng thị trường, tránh việc 
quá phụ thuộc vào một thị trường nhằm 
ngăn chặn rủi ro cũng như để tăng doanh 
thu, tăng lợi nhuận và tăng thu nhập cho 
người lao động, tăng thu nhập cho các cổ 
đông. Nhà máy sản xuất sẵn sàng linh hoạt 
cơ cấu và chuyển đổi mặt hàng theo đơn 
hàng, ứng phó với đơn hàng nhằm giảm 
thiểu rủi ro, thiệt hại khi đơn hàng bị hủy. 
Quản trị chi phí sản xuất chặt chẽ nhằm gia 
tăng lợi nhuận. Nâng cao tinh thần trách 
nhiệm trong công việc và chú trọng vai trò 
của các cấp quản lý. Liên tục đào tạo nâng 
cao tay nghề cho đội ngũ công nhân bảo 
trì, công nhân đứng máy, các kỹ sư chuyên 
ngành có khả năng tiếp thu nhanh nhạy các 
công nghệ mới, nắm rõ dây chuyền sản xuất 
nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu SXKD ngày 
càng cao. 

3

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI 

23/4/2021

Mã CK

Thời gian

SPB 

Kết quả năm 2020 Chỉ tiêu năm 2021

9,06  
 tỷ đồng

24,97  
 triệu USD

10,5 
tỷ đồng

34,12  
 triệu USD

Doanh thu

Lợi nhuận
sau thuế

728,29   
tỷ đồng

816,75      
tỷ đồng

5% 6%
Tỷ lệ cổ tức

Kim ngạch 
xuất khẩu
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GÓC NHÌNGÓC NHÌN 

28 29DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

DỆT MAY

Trong năm 2021, Việt Tiến tập trung tìm các 
giải pháp để đẩy nhanh tăng năng suất lao 
động, tăng thu nhập cho NLĐ. Thực hiện 
công tác điều hành sản xuất theo hướng 
chuyên môn hóa thông qua hệ thống 
chương trình phần mềm từ quản lý vật tư 
cho đến giao hàng. Tổ chức thực hiện và 
đánh giá hiệu quả hoạt động quản trị sản 
xuất theo các tiêu chí: chất lượng sản phẩm, 
thời gian giao hàng, chi phí sản xuất, các chỉ 
số bền vững thông qua các công cụ đánh 
giá của khách hàng. Thực hiện công tác đầu 
tư chiều sâu, máy móc thiết bị chuyên dùng, 
hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến, công 
nghệ sản xuất tự động hóa, áp dụng khoa 
học công nghệ 4.0 và hệ điều hành hệ 2.0 
vào công tác quản trị, công tác quản lý kho 
hàng, công tác lập kế hoạch và thiết kế sản 
phẩm. Thực hành công tác tiết kiệm toàn 
diện, cải tiến hợp lý, chuyên môn hóa sản 
xuất, áp dụng quy trình công nghệ quản lý 
sản xuất tiên tiến trong toàn hệ thống. Đánh 
giá lại khả năng tổ chức quản trị doanh 
nghiệp thông qua các tiêu chí: khả năng 
lãnh đạo, sáng tạo sản phẩm, hiện đại hóa 
sản xuất, tính bền vững phát triển doanh 
nghiệp, công tác tổ chức sản xuất. Đối với thị 
trường nội địa: tiếp tục rà soát, củng cố và 
phát triển hệ thống các kênh phân phối; đầu 
tư nâng cấp thương hiệu, mở thêm các cửa 
hàng, đại lý có quy mô lớn, thiết kế trang trí 
đẹp, hiện đại, đa dạng chủng loại sản phẩm; 
Đầu tư phát triển thêm các sản phẩm mới; 
Đàm phán với đối tác đưa thương hiệu giày 
thể thao Nike vào phân phối trong hệ thống 
các cửa hàng của Tổng Công ty. Đối với thị 
trường nhập khẩu: tiếp tục tìm kiếm các 
giải pháp đủ nguồn hàng sản xuất cho các 
đơn vị thành viên trong toàn hệ thống; Chủ 
động gặp gỡ các đối tác để bàn bạc, thỏa 
thuận sử dụng nguyên liệu từ nhiều nguồn 
khác nhau, các nhà cung cấp nguyên liệu từ 
nhiều ngườn khác nhau. Về đầu tư, dự kiến 
sẽ chi 300 tỷ cho đầu tư các máy móc, thiết 
bị, xây dựng cơ bản, đầu tư góp vốn thành 
lập doanh nghiệp. Phối hợp với các tổ chức 
Đoàn thể xây dựng tốt phong trào thi đua, 
tập trung chăm lo về tiền lương và chế độ 
chính sách cho NLĐ…

4

TỔNG CÔNG TY CP MAY VIỆT TIẾN 

24/04/2021

Mã CK

Thời gian

vượt 13% 
so với kế hoạch

vượt 13,8% 
so với kế hoạch

dự tính

VGG

Kết quả năm 2020 Chỉ tiêu năm 2021

170,7  
 tỷ đồng

180 
tỷ đồng

Doanh thu

Lợi nhuận
trước thuế

7.118,6    
tỷ đồng

8.090      
tỷ đồng

20% 20%
Tỷ lệ cổ tức

DỆT MAY

Dugarco định hướng chiến lược hoạt động 
cho năm 2021 theo hướng tập trung nguồn 
lực cho công tác nghiên cứu và phát triển 
(R&D), coi đây là xương sống cho xúc tiến 
thương mại và triển khai kế hoạch; tăng tỉ 
trọng FOB và ODM, giảm gia công; đưa tỉ 
trọng hàng nội địa lên 30% tổng doanh thu, 
chú trọng nâng cao chất lượng hàng nội địa 
ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn hàng 
xuất khẩu; đặc biệt là tích hợp ERP (hệ thống 
hoạch định tài nguyên doanh nghiệp) vào 
công tác quản trị. Trong đó, chương trình 
UNIFAS được coi là bước đi đột phá trong 
kế hoạch chiếm lĩnh thị trường nội địa của 
Dugarco, với mục tiêu xây dựng một nhãn 
hàng thời trang cho toàn dân, phấn đấu 
mỗi người dân Việt Nam đều có thể chọn 
mặc 1 sản phẩm của Đức Giang. Trong bối 
cảnh tổng cầu thế giới vẫn chưa quay lại 
mức trước đại dịch, và dịch bệnh vẫn tiếp 
tục gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, thì 
hướng đi tập trung khai thác thị trường nội 
địa, thông qua nền tảng thương mại điện tử 
của Dugarco được kì vọng sẽ đem lại thành 
công mới cho TCT trong thời gian tới.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Tiến Trường – 
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam 
hoan nghênh những nỗ lực của TCT trong 
năm vừa qua, và nhận định đây là “một cú 
thoát hiểm khá tốt” của Dugarco khỏi cơn 
bão đại dịch Covid-19. Ông lưu ý, đầu tư 
cho R&D chính là mua bảo hiểm cho doanh 
nghiệp trong dài hạn, và tích hợp hệ thống 
ERP cũng là bước đi tất yếu để duy trì được 
khả năng và vị thế của doanh nghiệp trong 
chuỗi ung ứng, bởi vậy cần quan tâm đầu tư 
một cách thích đáng để đạt được hiệu quả 
lâu dài. Ông cũng nhấn mạnh, định hướng 
của Dugarco cũng tương đồng với chiến 
lược phát triển của Vinatex trong thời gian 
tới, đó chính là cân bằng giữa tỉ trọng hàng 
xuất khẩu và phục vụ thị trường nội địa. Ông 
cho rằng, Dugarco có cơ sở và tiềm năng để 
trở thành trung tâm thiết kế và phát triển 
của Tập đoàn đối với một số sản phẩm đặc 
thù cho thị trường trong nước, như trang 
phục chống cháy, chống hóa chất… Đây sẽ 
là tiền đề cho việc hợp tác, phát triển giữa 
Vinatex và Dugarco trong thời gian tới.

5

TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG – CTCP  

24/4/2021

Mã CK

Thời gian

MGG 

Kết quả năm 2020 Chỉ tiêu năm 2021

25  
 tỷ đồng

72,2   
 triệu USD

35 
tỷ đồng

72,2   
 triệu USD

Doanh thu

Lợi nhuận
sau thuế

2.073    
tỷ đồng

2.308       
tỷ đồng

20% 30%
Tỷ lệ cổ tức

Kim ngạch 
xuất khẩu
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GÓC NHÌNGÓC NHÌN 

30 31DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

DỆT MAY

Năm 2021, là năm bản lề cho việc đình hình 
chiến lược của TCT trong giai đoạn năm 
2021-2025. Tổng công ty sẽ tập trung xoay 
quanh những vấn đề lớn nhằm xây dựng 
các giải pháp, gồm Xây dựng giải pháp 
phát triển thị trường; Hình thành các năng 
lực sản xuất mới, tiên tiến hiện đại; Xây 
dựng nền tảng vận hành dựa trên nền tảng 
công nghệ…

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, Ông Phạm 
Xuân Trình – Giám đốc điều hành Tập đoàn 
đã trao đổi về các vấn đề phát triển hàng gia 
dụng và xây dựng chuỗi nội bộ cho Tổng 
công ty. Ông Phạm Xuân Trình đánh giá việc 
tái cấu trúc Tổng công ty trong giai đoạn 
mới là hết sức cần thiết. Trước mắt, Tổng 
công ty cần chú trọng tận dụng lợi thế về hạ 
tầng và lao động để xây dựng chuỗi khép 
kín, phát huy sức mạnh tổng thể của Tổng 
công ty. Ông cũng nhấn mạnh, bên cạnh 
các vấn đề về nguồn vốn và thị trường thì 
nguồn nhân lực chính là yếu tố quan trọng 
quyết định trong giai đoạn sắp tới. Với định 
hướng đúng và sự đồng lòng quyết tâm của 
HĐQT, CQĐH và người lao động thì ông tin 
rằng Tổng công ty sẽ có những bước đi bền 
vững trong tương lai.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ 
sung thêm 2 thành viên HĐQT là ông Phạm 
Xuân Trình – Giám đốc điều hành Tập đoàn 
và ông Nguyễn Ngọc Bình – Phó trưởng 
ban Sợi, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty 
Dệt may Hòa Thọ, nâng tổng số thành viên 
HĐQT nhiệm kỳ (năm 2018 – 2023) từ 5 lên 
7 thành viên.

Trên cơ sở đơn xin từ nhiệm ngày 20/4/2021 
của bà Đỗ Thị Thơ – Thành viên Ban Kiểm 
soát của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông 
đã biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm của 
bà Đỗ Thị Thơ và bầu bổ sung 01 thành viên 
Ban kiểm soát là bà Trần Thị Thu Hằng.
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TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY NAM ĐỊNH

24/04/2021

Mã CK

Thời gian

đạt 98% 
so với năm 2019

NDT

Kết quả năm 2020 Chỉ tiêu năm 2021

337 
 triệu đồng

25
tỷ đồng

Doanh thu

Lợi nhuận
trước thuế

(Công ty mẹ)

1.128,375    
tỷ đồng

1.298      
tỷ đồng

15%
Tỷ lệ cổ tức

DỆT MAY

Trong năm 2021, Dệt May Huế đặt mục 
tiêu sẽ tiếp tục duy trì ổn định, kiện toàn tổ 
chức hoạt động đầu tư chiều sâu, áp dụng 
công nghệ sản xuất tiên tiến, thiết bị hiện 
đại, nâng cấp hệ thống quản trị thông tin; 
tập trung đào tạo nguồn nhân lực cấp cao; 
tập trung đầu tư chiều sâu máy móc thiết 
bị theo hướng tự động hóa cao, hiện đại, 
phù hợp với cuộc Cách mạng công nghiệp 
4.0; tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường 
theo chuyên môn hóa tại các đơn vị; tiếp 
tục sắp xếp lại bộ máy tổ chức và hệ thống 
phòng ban tại Công ty và các đơn vị trực 
thuộc theo hướng tinh gọn và phù hợp với 
sự phát triển của Công ty; tích cực quản trị 
dòng tiền, giảm thiểu rủi ro tài chính, xây 
dựng giải pháp, chiến lược nguồn tài chính 
cho công tác đầu tư chiều sâu và đầu tư 
đào tạo nguồn nhân lực; bằng nhiều biện 
pháp tạo điều kiện và có chính sách tốt 
nhất chăm lo đời sống cho người lao động 
và bảo vệ môi trường. 

Đại hội thống nhất thông qua phương án 
phát hành 500.000 cổ phiếu với giá 10.000 
đồng/CP theo chương trình lựa chọn cho 
người lao động (ESOP). Ủy quyền cho Hội 
đồng quản trị xác định tỷ lệ cổ phiếu mà 
các đối tượng được mua cổ phiếu theo 
chương trình ESOP và xử lý cổ phiếu chào 
bán không được mua hết. 

7

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ  

23/4/2021

Mã CK

Thời gian

HDM

Kết quả năm 2020 Chỉ tiêu năm 2021

15,288   
 tỷ đồng

25 
tỷ đồng

Doanh thu

Lợi nhuận
sau thuế

1.358   
tỷ đồng

1.423       
tỷ đồng

8% 15%
Tỷ lệ cổ tức dự tính
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DỆT MAY DỆT MAY

32 33DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

Đang ở lứa tuổi vàng của một người đàn ông, dường như khó khăn đã thành người 
bạn thân của anh Phạm Tuấn Anh – Tổng Giám đốc Công ty CP Tiên Hưng (Tiên 
Hưng). Anh cùng đội ngũ gần 3.000 người lao động Tiên Hưng dường như luôn 

thường trực đón nhận những thách thức đang và sẽ đến, bởi họ tin rằng, cùng làm 
việc tại Tiên Hưng thì nhất định sau đó sẽ có chiến thắng mỉm cười.

Bài: KIỀU BÍCH HẬU
(Thực hiện)

C
húng ta cùng trò chuyện với vị Tổng Giám đốc 
Tiên Hưng, để hiểu được động lực nào thúc đẩy 
anh cùng đội ngũ của mình vượt qua chuỗi khó 
khăn liên tục, để có kết quả SXKD của năm 2020 
thắng lợi như chưa từng có làn sóng đại dịch 

Covid-19 lướt qua. 

Thưa anh, chỉ sau hơn một năm, chúng tôi trở lại thăm 
Tiên Hưng, và thấy quang cảnh, không gian tại đây đã 
thay đổi rất nhiều, với quảng trường thoáng đãng, cây 
xanh, vườn hoa hồng rực rỡ, khu thư giãn cho người 
lao động (NLĐ) thưởng ngoạn quang cảnh và cà phê 
miễn phí,… Anh có thể cho biết mục đích của những 
đổi thay này?

NLĐ chúng tôi cần được sống hạnh phúc tại đây - ngôi 
nhà thứ hai của cộng đồng Tiên Hưng, và hơn cả một mái 
ấm. Lúc này, cho dù đại dịch vẫn đang đe dọa, ngày càng 
nguy hiểm khó lường hơn, đội ngũ Tiên Hưng bên cạnh 
việc cảnh giác phòng ngừa, thì vẫn cần sống, làm việc hết 
mình, phát triển và sáng tạo. NLĐ được luân phiên thư giãn 
tại không gian cà phê, được nghỉ ngơi bên vườn hồng, chụp 
ảnh chung vui, thậm chí là chụp ảnh cưới tại quảng trường, 
khuôn viên của công ty. Bên trong nhà máy được sắp xếp lại 
cho phù hợp nhất và mang tính thẩm mỹ, khiến tinh thần 
NLĐ trong lúc làm việc cũng được thoải mái. Chúng tôi nhìn 
nhận hiệu quả của mình không chỉ bằng năng suất hay kết 
quả SXKD, mà ở niềm hạnh phúc của NLĐ khi làm việc, ở sự 
tự hào của họ khi nói về công ty mà mình gắn bó, ở sự yên 
tâm khi thấy mình thuộc về nơi này.

Anh có thể cho biết những con số cụ thể về tăng trưởng 
trong năm 2020 của Tiên Hưng?

Về cơ sở vật chất, Tiên Hưng đã đầu tư xây dựng và đưa vào 
sử dụng một nhà xưởng 3 tầng có diện tích 24.000m2 với 
trang thiết bị hiện đại, hệ thống điều hòa được lắp đặt để 

“Còn hơn cả một mái ấm”
Tổng giám đốc Tiên Hưng Phạm Tuấn Anh 

Khuôn viên khu cafe của Tiên Hưng

NLĐ được làm việc trong môi trường tốt nhất. Bên cạnh đó, 
chúng tôi đầu tư nhà ăn, không gian thư giãn với cây xanh, 
hoa như đã đề cập ở trên để môi trường đẹp như công viên, 
nơi làm việc và kho tàng gọn sạch hơn cả khách sạn 3 sao, 
nhà vệ sinh tiêu chuẩn như ở sân bay. Tổng số đầu tư cho 
cơ sở vật chất lên tới 170 tỷ đồng trong năm 2020. Về kết 
quả hoạt động SXKD, tổng doanh thu đạt 20 triệu USD, số 
lượng NLĐ cũng đã lên tới con số 2.800 người (3 năm trước 
chỉ có 2.100 người). Mức lương đạt 11 triệu đồng/người/
tháng. Ngày tết NLĐ được thưởng 2 tháng lương. Trong đại 
dịch, chúng tôi không những không bị ngừng việc, mà còn 
mở rộng mặt hàng, có nhiều khách hàng hơn. Do có nhiều 
khách hàng nên Tiên Hưng thuyết phục được khách với giá 
gia công cao hơn.

Điều gì khiến nhiều khách hàng chọn đến với Tiên Hưng 
ngay cả trong thời đại dịch?

Điều mà nhóm cán bộ chủ chốt của Tiên Hưng nằm lòng, 
đó là quan điểm “Công nhân là vàng, khách hàng là 
thượng đế”. Với NLĐ, không chỉ chăm sóc bằng mức lương 
cao và các chế độ đầy đủ, mà còn ở sự tôn trọng họ, cho 
họ phát triển bản thân, và khiến họ có quyền tự hào về 
công ty. 100% NLĐ Tiên Hưng lấy làm hãnh diện khi được 
làm việc trong mái ấm này. Còn với khách hàng, chúng tôi 
luôn chung thủy, nghĩa là khi họ đang khó khăn thì chúng 
tôi không quay lưng với họ, mà chung lưng đấu cật, để hai 
bên cùng có lợi, cùng giải quyết được mọi khúc mắc trong 
lúc làm việc. Không vì có khách mới chào giá cao mà thoái 
thác hàng của khách cũ. Sự hợp tác giữa mình với khách 
hàng luôn chặt chẽ, cam kết cao. Nhờ sự tín nhiệm đó, mà 
khi có khó khăn, thì hợp đồng đầu tiên khách hàng sẽ dành 
cho mình. Nhờ thế mà năm 2020 chúng tôi vẫn đạt hiệu quả 
cứ như là không có dịch Covid-19 vậy.

Có lẽ bí quyết là ở sự chung tình?

Vâng, dùng từ CHUNG TÌNH là chính xác. Chúng tôi đang 
phát triển được như hôm nay, là nhờ ngay từ đầu đã xác 
định với đối tác, khách hàng cần lấy tình cảm keo sơn mà 
xử thế. Khách hàng cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. 
Tôi nhớ, trong lúc hàng rất khó, mà họ vẫn tìm cách giao 
đơn cho chúng tôi, tình cảm ấy không bao giờ chúng tôi 
quên được. Cho nên có lúc khách bị đuối sức, thì chúng tôi 
cũng sẵn sàng ghé vai gánh giúp họ, chấp nhận thiệt thòi về 
mình. Có những khách cần hàng quá gấp, chúng tôi quyết 
liệt cho hàng đi máy bay để đáp ứng kịp thời gian. Tất cả 
những điều chúng tôi vì nhau ấy, còn giá trị hơn cả tiền bạc 
hay lợi nhuận. Nó làm nên ý nghĩa sâu xa của kinh doanh, đó 

là hạnh phúc được phục vụ, được sống vì nhau, chung vai 
gánh vác, chia sẻ.

Anh có kỳ vọng gì về đơn hàng của Tiên Hưng trong 
năm 2021?

Sẽ rất nhiều đơn hàng. Cho tới cuối tháng 3, chúng tôi đã 
có đủ hàng làm cho đến hết tháng 10. Dựa trên suy đoán, 
rằng người Mỹ không thể đóng cửa mãi, vaccine được sử 
dụng rộng rãi, những mặt hàng trẻ em các lứa tuổi sẽ nóng 
lên, do trẻ em tiếp tục lớn, mà chúng tôi xoay chuyển để 
sẵn sàng đáp ứng những mặt hàng trẻ con, hàng mặc nhà, 
hàng thiết yếu…

Dù đang ở tuổi sung sức, nhưng với việc bám nhà máy, 
công việc, giao dịch khách hàng,… mỗi ngày anh làm 
việc tới hơn 12 tiếng đồng hồ. Vậy anh có cách gì để 
đảm bảo sức khỏe mà cống hiến lâu dài?

Quả thực, có những ngày chuyển máy, hoặc nhiều khách 
hàng, tôi chỉ kịp ăn một bắp ngô rồi chạy việc tới khuya. 
Cũng có thể do mình trường lực, mỗi ngày chạy bộ từ 3km 
- 6km đều đặn, bất kể nắng mưa. Và cố gắng đảm bảo mỗi 
ngày ngủ đủ 5 tiếng đồng hồ. Mỗi khi mệt quá, tôi cũng chỉ 
cần nằm nghỉ chừng 10 phút, đỡ ải người là trở dậy làm việc 
tiếp. Tôi nghĩ, mình say việc, yêu công việc nên dù có làm 
nhiều cũng không thấy chán, làm quên mình nên khi việc 
quật mà ốm thì cũng không sao. Quan trọng là tinh thần 
mình thực sự thoải mái khi được làm việc, được thách thức 
giới hạn của chính mình bằng những việc cực khó.

Hồi tưởng lại quá khứ một chút, trước đây, anh đã tới 
Tiên Hưng như thế nào?

Năm 1994, khi ấy tôi 24 tuổi, được tuyển dụng vào làm ở 
May Hưng Yên. Sau 4 năm, khi tôi 28 tuổi đã trở thành Phó 
Giám đốc Xí nghiệp May 3 với 500 công nhân. Tôi cũng láu 
táu thích nhận việc, không chê việc gì nên được vị Sếp lúc 
bấy giờ ở May Hưng Yên là bà Lương Thị Hữu tín nhiệm, quý 
mến. Năm 32 tuổi, tôi được giao vị trí Giám đốc Xí nghiệp 
May 7. Và năm  2007 khi vừa tròn 37 tuổi, tôi được bổ nhiệm 
Phó Tổng Giám đốc Tiên Hưng. 10 năm sau, tôi đảm nhiệm 
vị trí Tổng Giám đốc Tiên Hưng khi 47 tuổi. Tôi yêu mái ấm 
Tiên Hưng, và như mọi NLĐ khác, hãnh diện được thuộc về 
nơi này.

Anh có cảm thấy căng thẳng khi trong đại dịch này, anh 
tiếp tục được giao vực dậy thêm một đơn vị may đang 
suy yếu?

Có vị lãnh đạo động viên tôi rằng: “Anh nào giỏi thì phải “ôm” 
thêm nhà máy yếu kém, không để doanh nghiệp nào bị lùi 
lại phía sau. Tôi nói 1 mà anh đã lập tức làm hơn 1 rồi.” Được 
lãnh đạo tạm ứng lời khen như thế, tôi hào hứng lao vào 
công việc, với sự đồng sức đồng lòng của anh chị em Tiên 
Hưng, và không quá nghĩ ngợi rằng có căng thẳng hay quá 
sức không.

Xin cảm ơn anh!

Nhà ăn công nhân viên của Tiên Hưng
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Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Việc đẩy mạnh hợp tác liên kết 
đào tạo giữa cơ sở giáo dục và 
doanh nghiệp là nhu cầu tất 
yếu trong bối cảnh hiện nay. Xu 
hướng này sẽ là một sự cộng 
hưởng về nguồn lực, huy động 
được nguồn lực xã hội cũng như 
phát huy trách nhiệm xã hội 
của doanh nghiệp tham gia vào 
quá trình đào tạo nhân lực chất 
lượng cao.

Việt Nam nhập khẩu cơ bản vẫn 
là những mặt hàng nguyên liệu 
phục vụ cho các ngành hàng 
xuất khẩu và điều này thể hiện 
sự cân bằng trong hoạt động 
xuất nhập khẩu. Về cơ cấu, mặt 
hàng nhập khẩu phục vụ cho 
sản xuất vẫn là cơ cấu hợp lý để 
Việt Nam có thể tiếp tục khuyến 
khích DN đẩy mạnh xuất khẩu 
trong thời gian tới.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, năm 2020, Chính phủ đã ban hành 
gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng. Mới đây, Chính phủ đã thảo luận và giao Bộ 
Lao động, Thương binh và Xã hội tổng kết lại, sau đó sẽ báo cáo với 
Chính phủ. Vừa xong, Chính phủ đã có Nghị định 52 về gia hạn tiền 
nộp thuế,… tổng cộng một gói hỗ trợ khoảng 115.000 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, 
Ủy viên thường trực Ủy ban 
Văn hóa, Giáo dục, Thanh 
niên, Thiếu niên và 
Nhi đồng của Quốc hội:

Ông Trần Thanh Hải, 
Phó Cục trưởng Cục 
Xuất nhập khẩu 
(Bộ Công Thương):

Ông Trần Văn Sơn 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ:
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Năng suất lao động của Việt Nam còn rất thấp, điều này bắt 
nguồn từ điều kiện làm việc, môi trường làm việc, mật độ sử 
dụng công nghệ và vốn của Việt Nam còn thấp cũng như tay 
nghề kỹ năng của người lao động còn thấp. Điều đó giải thích vì 
sao mà hiện nay thu nhập của chúng ta còn thấp vào loại thấp 
nhất trong nhóm thấp nhất trong khu vực ASEAN.

Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ 
các giải pháp tài chính, tiền tệ 
hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp 
vượt qua đại dịch Covid-19, thực 
hiện mục tiêu kép: vừa chống 
dịch hiệu quả, vừa phục hồi kinh 
tế, đóng góp vào kết quả tăng 
trưởng 2,91% của năm 2020.

Tồn tại lao động của Việt Nam 
cần phải nhấn mạnh về cả 
ngành, về cả cơ cấu vùng miền 
địa phương, chưa thực sự thúc 
đẩy được chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế. Do vậy, những ngành 
thừa lao động, nơi thiếu về 
lao động, đặc biệt là chất cao. 
Tuy nhiên, có những nơi thiếu 
ngay cả lao động phổ thông, 
chưa nói đến là lao động chất 
lượng cao.

Ông Nguyễn Đức Thành, 
Chuyên gia kinh tế:

Ông Hồ Đức Phớc, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính:

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, 
Giám đốc Trung tâm WTO 
và hội nhập, 
Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam:

Ông Bùi Sỹ Tuấn, 
Phó Chánh Văn phòng 
Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội:

Nhiều doanh nghiệp hiện vẫn chưa biết về việc ưu đãi 
thuế quan từ Hiệp định CPTPP, nên chưa tận dụng được 
những lợi thế. Do đó yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là 
cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, có những biện pháp về 
cung cấp các thông tin chuyên sâu, chi tiết và hữu ích hơn 
cho các doanh nghiệp trong thời gian tới.
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XUẤT KHẨU MAY MẶC 

CÁC QUỐC GIA 
CẠNH TRANH QUÝ I/2021

Bài: HỒNG HẠNH

DỆT MAY
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Quý I/2021, kim ngạch xuất khẩu may mặc 
Trung Quốc đạt 28,71 tỷ USD, đạt mức tăng 
trưởng 34,78% so với cùng kỳ 2020. Trước đó, 
QI/2020 kim ngạch đã giảm 21,2% với kim 
ngạch xuất khẩu các mặt hàng quần áo dệt kim 
là 15,1 tỷ USD, hàng dệt thoi là 13,6 tỷ USD. 

Tuy nhiên, cùng với đó, giá thành sản xuất tăng 
nhẹ trong tháng 3/2021 tại Trung Quốc. Với 
ngành dệt, giá sản xuất tăng 0,1% so với cùng 
kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên giá tăng kể từ 
tháng 6/2019. Với ngành may, giá sản xuất cũng 
đã giảm 0,8%, sau khi đã giảm 1,3% trong tháng 
2/2021. Hiện tại lương tối thiểu ở các tỉnh, thành 
phố ở Trung Quốc chưa tăng kể từ đầu năm nay. 
Trong những tháng tới, có thể sẽ có đợt điều 
chỉnh tăng lương, điều này sẽ gây ảnh hưởng 
tiêu cực đến lợi nhuận của các doanh nghiệp 
sản xuất may mặc.

Kim ngạch xuất khẩu dệt may Ấn Độ sang Mỹ 
đạt 2,25 tỷ USD, tăng 4,73% trong quý I/2021 so 
với cùng kỳ. Tuy nhiên bắt đầu từ tháng 4/2021, 
nước này đang phải chịu tác động nặng nề do 
làn sóng Covid-19 mới siêu lây nhiễm đã ảnh 
hưởng nặng nề tới sản xuất may mặc, khiến 
nhiều nhà máy bị đóng cửa và đơn hàng bị giao 
trễ nhiều so với quy định. Hiện tại theo ước tính 
của Ủy ban xuất khẩu Dệt Ấn Độ, xuất khẩu dệt 
may trong năm tài khóa 2020/2021 này sẽ suy 
giảm 13% so với năm tài khóa trước đó. Hiện 
tại khách hàng đã chuyển các đơn hàng từ Ấn 
Độ sang các nước cạnh tranh khác như Trung 
Quốc, Việt Nam, những quốc gia khống chế 
dịch bệnh tốt hơn, nhằm giảm thiểu những rủi 
ro về đơn hàng. 

Xuất khẩu may mặc của Campuchia bị ảnh 
hưởng nặng nề bởi làn sóng dịch bệnh khiến 
nhiều nhà máy bị đóng cửa và các đơn hàng 
bị trễ, không kịp thời gian giao hàng. Cụ thể, 
kim ngạch đã giảm 10% trong quý I/2021 so với 
cùng kỳ năm 2020, đạt 2,4 tỷ USD. Tuy nhiên, 
với riêng thị trường Mỹ, xuất khẩu Campuchia 
trong QI/2021 đã đạt 901,8 triệu USD, tăng nhẹ 
0,45% so với cùng kỳ. Xuất khẩu sang thị trường 
EU giảm, với xuất khẩu sang Đức giảm 9,9% về 
kim ngạch, sang UK giảm 23,2%. Hiện tại, tỷ lệ 
xuất khẩu sang thị trường Mỹ trên tổng kim 
ngạch xuất khẩu may mặc của Campuchia kể 
từ đầu năm 2021 đã tăng mạnh hơn quý trước 
đó, bởi tỷ lệ sang EU bị suy giảm do Campuchia 
bị EU tước quyền được hưởng thuế GSP vì 
những vấn đề liên quan tới nhân quyền. 

Kim ngạch xuất khẩu dệt may của Bangladesh đi 
các thị trường trong quý I/2021 giảm mạnh, một 
phần do tình hình dịch bệnh của EU (thị trường 
xuất khẩu may mặc lớn nhất với Bangladesh) đón 
nhận làn sóng mới. Cụ thể, xuất khẩu dệt may 
từ Bangladesh sang Mỹ trong 3 tháng đầu năm 
2021 đạt 1,59 tỷ USD, giảm 7,7% so với cùng kỳ 
2020. Trong tháng 1/2021, xuất khẩu dệt may 
Bangladesh sang EU đạt 1,66 tỷ USD, giảm đến 
22% so với cùng kỳ. Đơn giá cũng giảm đến 5,1%. 
Về mặt hàng, nhóm hàng dệt thoi chứng kiến 
mức giảm mạnh nhất. Trong thời gian gần đây, 
các nhà máy sợi của Bangladesh đã tập trung vào 
sản xuất các loại sợi nhân tạo, giúp Bangladesh 
ít lệ thuộc vào nguồn cotton nhập khẩu. Giá 
nguyên liệu đầu vào của các doanh nghiệp sản 
xuất quần áo cotton đã tăng do giá sợi tăng 
mạnh trong những tháng qua. 

Trung Quốc Ấn Độ

Campuchia
Bangladesh
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 KHÁCH HÀNG MỸ PHÁ SẢN

LIỆU DOANH NGHIỆP 
DỆT MAY CÓ ĐÒI ĐƯỢC NỢ?

Thời gian qua, đặc biệt là trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-10, việc một 
số khách hàng lớn tại Mỹ nộp đơn xin phá sản theo chương 11 Luật Phá sản của Mỹ đã làm ảnh 
hưởng đến không ít doanh nghiệp của Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Dệt May nói riêng 

có xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ. 
Bài: VƯƠNG ĐỨC ANH & ĐẶNG THANH HUYỀN

Đ
ể cung cấp thêm 
thông tin cho các 
doanh nghiệp trong 
ngành, chúng tôi đã 
nghiên cứu và đưa ra 

một số thông tin quan trọng nhằm 
hỗ trợ doanh nghiệp có quan tâm 
nắm bắt kịp thời lĩnh vực này.

Doanh nghiệp Việt Nam khó khăn trong 
việc thu hồi công nợ của khách hàng tuyên 
bố phá sản tại Mỹ

Nhìn vào vụ việc của hai doanh 
nghiệp trong ngành Dệt May Việt 
Nam là Công ty CP Dệt May – Đầu 
tư – Thương mại Thành Công (Mã 
chứng khoán: TCM) và Công ty CP 
May Sông Hồng (Mã chứng khoán: 
MSH) thấy rõ được thiệt hại mà 
doanh nghiệp có khách hàng Mỹ 
phá sản phải gánh chịu. Tại báo cáo 
tài chính đã kiểm toán năm 2020 
được công bố trên website của hai 
Công ty, TCM đã phải trích lập dự 
phòng khoản phải thu khó đòi (thời 
gian quá hạn trên 2 năm) của hai 
khách hàng Mỹ là Sears Roebuck & 
Co là 57,1 tỷ VND trên 63,5 tỷ VND nợ 
gốc và Kmart Corporation là 34,9 tỷ 
VND trên 36,9 tỷ VND nợ gốc. MSH 
cũng đã phải trích lập dự phòng đến 
85% khoản phải thu khó đòi của Easy 
Fashion Commercial Offshore (New 
York & Co) là 185,9 tỷ đồng trên nợ 
gốc là 218,0 tỷ đồng.

Chương 11 Luật phá sản Mỹ là gì?

Chương 11 quy định hình thức phá 
sản liên quan đến việc tổ chức lại các 
công việc kinh doanh, các khoản nợ 
và tài sản của con nợ. Và vì lý do đó, 
Chương 11 có tên gọi là “Tổ chức lại – 
Reorganization”.

Nhìn tổng thể hơn, Chương 11 – “Tổ 
chức lại” nằm trong Title 11 (tạm dịch 
là Quyển 11) về Phá sản trong tổng 
thể 54 quyển của Bộ luật liên bang Mỹ 
(gọi là US Code).

Quyển 11 về Phá sản (Bankruptcy) có 
15 Chương, trong đó Chương 11 về 
“Tổ chức” lại có 95 điều (từ Điều 1101 
đến 1195), được chia thành 5 phần 
Phụ Chương (Sub-chapter). 

Công ty Mỹ nộp đơn phá sản theo 
Chương 11 có phải là dấu chấm hết cho 
một doanh nghiệp?

Câu trả lời là không phải. Thực tế, Toys 
R Us một hãng bán lẻ đồ chơi nổi 
tiếng của Mỹ với hơn 900 cửa hàng 
tại 25 quốc gia trên thế giới. Công 
ty sở hữu thương hiệu này đã nộp 
đơn xin phá sản theo Chương 11 vào 
năm 2017 khi chịu sức ép cạnh tranh 
bán hàng từ Amazon và Walmart. Tuy 
nhiên, đến tháng 1 năm 2019, Toys R 
Us đã quay trở lại với chủ sở hữu “tuy 
mới nhưng quen” – Tru Kids (tại thời 
điểm nộp đơn phá sản, khoản nợ của 
Toy R Us lên đến 7,9 tỷ USD trong khi 
tổng tài sản chỉ có 6,6 tỷ USD ). 

Tru Kids, được hỗ trợ bởi Solus 
Alternative Asset Management và 
quỹ đầu tư Ares Management quản 
lý đã mua thương hiệu và tài sản trí 
tuệ của Toys R Us sau khi công ty 
phá sản theo Chương 11 vào tháng 
9 năm 2017 và trở thành Công ty Mẹ 
của Toy R Us. Chủ tịch của Tru Kids 
không ai khác chính là Richard Barry 
- cựu Giám đốc Kinh doanh toàn cầu 
của Toys R Us . 

Một trường hợp khác, vào năm 2019 
Gymboree Group Inc, một hãng 
quần áo trẻ em nổi tiếng thông báo 
đã nộp đơn phá sản theo Chương 11 
và phải đóng cửa tất cả các cửa hàng 
Gymboree, Gymboree Outlet và 
Crazy 8 ở Canada và Mỹ. Tuy nhiên sau 
đó, công ty thông báo đã nhận được 
cam kết cho “con nợ sở hữu” khoản 
vay tiền mới trị giá 30 triệu đô la từ 
SS Investment Group và Goldman 
Sachs Specialty Lending Holdings, 
Inc. Vào đầu năm 2020, Gymboree đã 
trở lại như một mô hình kinh doanh 
mới "shop-in-a-shop" tại các địa điểm 
dành cho trẻ em và với một cửa hàng 
trực tuyến mới .

Như vậy các hãng bán lẻ với thương 
hiệu lâu năm của Mỹ không hề biến 
mất sau khi phá sản. Cái biến mất sau 
quá trình phá sản theo Chương 11 
chính là các khoản nợ của công ty và 
ông chủ cũ. Trên thực tế, nhiều ông 
chủ các hãng bán lẻ lớn đều có công 
ty tài chính hoặc quỹ đầu tư đứng sau 

1
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hỗ trợ. Khi hãng bán lẻ gặp khó khăn, 
không đủ khả năng thanh toán cho 
các chủ nợ, họ hoàn toàn có thể tính 
đến nộp đơn phá sản theo Chương 
11 và chính các công ty tài chính 
hoặc quỹ đầu tư của họ sẽ đứng ra 
mua lại, trả nợ theo phương án tái tổ 
chức đã được tòa án phê duyệt. 

Cách hiểu Chương 11

Các công ty thường nộp đơn phá 
sản theo Chương 11 nếu họ cần thời 
gian để cơ cấu lại các khoản nợ của 
mình. Phá sản theo Chương 11 này 
mang lại cho con nợ một “khởi đầu 
mới”. Tuy nhiên, các điều khoản phụ 
thuộc vào việc con nợ hoàn thành 
nghĩa vụ của mình theo kế hoạch tổ 
chức lại.

Trong quá trình tố tụng theo Chương 
11, tòa án sẽ giúp doanh nghiệp cơ 
cấu lại các khoản nợ và nghĩa vụ của 
mình. Trong hầu hết các trường hợp, 
công ty vẫn hoạt động. Nhiều công 
ty lớn của Mỹ nộp đơn xin phá sản 
theo Chương 11 và vẫn tồn tại, ví dụ 
như Tập đoàn General Motors, hãng 
hàng không United Airlines, chuỗi 
cửa hàng bán lẻ K-mart và hàng 
nghìn tập đoàn khác thuộc mọi quy 
mô. Các công ty, công ty hợp danh 
và công ty trách nhiệm hữu hạn 
(LLC) thường nộp đơn xin phá sản 
theo Chương 11.

Doanh nghiệp đang trong quá trình 
nộp đơn Chương 11 có thể tiếp 
tục hoạt động. Trong hầu hết các 
trường hợp, con nợ, được gọi là “con 
nợ sở hữu”, điều hành công việc kinh 
doanh như bình thường. Tuy nhiên, 
trong các trường hợp liên quan đến 
gian lận, không trung thực hoặc 
kém năng lực, người được tòa án 
chỉ định (quản tài viên) sẽ tiến hành 
điều hành công ty trong toàn bộ quá 
trình hoàn thành thủ tục phá sản.

Doanh nghiệp không thể đưa ra bất 
kỳ quyết định nào mà không có sự 
cho phép của tòa án, bao gồm việc 
bán tài sản (ngoại trừ hàng tồn kho), 
việc bắt đầu hoặc chấm dứt hợp 
đồng cho thuê, và ngừng hoặc mở 
rộng hoạt động kinh doanh. Tòa án 
cũng có quyền kiểm soát các quyết 
định liên quan đến việc thuê và trả 
tiền cho luật sư cũng như ký kết hợp 
đồng với các nhà cung cấp.

Trong Chương 11, doanh nghiệp 
nộp đơn có quyền là chủ thể đầu 
tiên đề xuất một kế hoạch tổ chức 
lại. Kế hoạch này có thể bao gồm 
việc giảm quy mô hoạt động kinh 
doanh để giảm chi phí, cũng như 
việc thương lượng lại các khoản nợ, 
trong một số trường hợp bao gồm 
cả việc thanh lý tất cả tài sản để trả 
nợ cho các chủ nợ. Nếu kế hoạch có 
tính khả thi và công bằng, tòa án sẽ 

chấp nhận và các bước tiếp theo sẽ 
được triển khai. 

Đạo luật Tổ chức lại Doanh nghiệp 
Nhỏ năm 2019, có hiệu lực vào ngày 
19 tháng 2 năm 2020, đã thêm phụ 
chương mới (Phụ chương V) vào 
Chương 11 để giúp các doanh nghiệp 
nhỏ phá sản dễ dàng hơn. Theo đó, 
“các tổ chức có khoản nợ dưới 2,7 
triệu USD cũng có điều kiện để nộp 
đơn phá sản theo Chương 11”. Đạo 
luật này “áp đặt thời hạn ngắn hơn để 
hoàn tất thủ tục phá sản, cho phép 
linh hoạt hơn trong việc đàm phán 
các kế hoạch tái cơ cấu với các chủ nợ”.

Tuy nhiên, vào tháng 3/2020, Đạo luật 
Viện trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế 
(CARES) của Coronavirus được Tổng 
thống Mỹ ký đã nâng giới hạn nợ của 
Chương 11 Phụ chương V lên 7,5 triệu 
USD. Thay đổi áp dụng cho các trường 
hợp phá sản được nộp sau khi Đạo 
luật CARES được ban hành nhằm hạn 
chế bớt tình trạng các doanh nghiệp 
có khoản nợ quá nhỏ cũng nộp đơn 
phá sản do ảnh hưởng của Covid-19 
theo Chương 11 này. 

Vì sao nộp đơn phá sản theo Chương 11 lại 
được các công ty Mỹ lựa chọn?

Lợi thế lớn nhất khi nộp đơn phá sản 
theo Chương 11 là doanh nghiệp có 
thể tiếp tục hoạt động trong quá trình 
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tổ chức lại. Điều này cho phép họ tạo ra 
dòng tiền giúp hỗ trợ quá trình trả nợ. 
Các chủ nợ cũng không thể trực tiếp 
đòi nợ đối với con nợ vì khi đó tòa án có 
quyền quyết định. Hầu hết các chủ nợ 
phải chấp nhận họ có khả năng không 
thể thu hồi đủ số tiền của mình.

Khó khăn lớn nhất khi lựa chọn nộp đơn 
phá sản theo Chương 11 là gì?

Quy định phức tạp và chi phí pháp 
lý là rào cản lớn nhất đối với doanh 
nghiệp khi tính tới nộp đơn phá sản 
theo Chương 11. 

Như ví dụ trường hợp phá sản của 
Toy R Us, công ty đã phải trả 56 triệu 
USD cho luật sư. Tuy nhiên với số nợ 
lên đến gần 8 tỷ USD tại thời điểm 
nộp đơn phá sản trong khi tài sản chỉ 
có hơn 6,6 tỷ USD, giả sử Toy R Us lên 
phương án bán hết tài sản để trả nợ 
thì chi phí 56 triệu USD  để xóa được 
1,4 tỷ USD nợ là “món hời” trong khi 
vẫn giữ được thương hiệu Toy R Us. 

Tìm hiểu một số nội dung quan trọng của 
Chương 11_Luật phá sản Mỹ

• Quy trình phá sản sơ bộ theo 
Chương 11

- Bước 1: Nộp đơn phá sản, các 
giấy tờ cần thiết (kế hoạch trả nợ 
thông qua tư vấn tín dụng, bằng 
chứng v/v thanh toán cho người 
lao động…). Nộp phí phá sản, phí 
hành chính khác.

- Bước 2: Tuyên bố công khai sau khi 
đệ trình Đơn phá sản.

- Bước 3: Đơn phá sản được Tòa án 
chấp thuận.

- Bước 4: Thực hiện kế hoạch phá sản 
đã được xác nhận.

- Bước 5: Tòa án chỉ định Quản tài 
viên (Người giám sát, theo dõi tất cả 
các hoạt động liên quan đến vụ việc 
phá sản)

- Bước 6: Các phiên điều trần của vụ 
việc diễn ra.

- Bước 7: Tổ chức buổi thương lượng 
tập thể; Tổ chức cuộc họp về tình 
hình nợ.

- Bước 8: Xem xét đến các tài sản/bất 
động sản.

- Bước 9: Thanh toán nợ/ xóa nợ

- Bước 10: Xem xét có cho doanh 
nghiệp được tổ chức lại (phá sản) 
hay không?

- Bước 11: Kết thúc vụ án.

• Vai trò của các bên có liên quan 
khi một Công ty nộp đơn phá sản 
theo Chương 11

Ủy ban chủ nợ: Trong quá trình giải 
quyết phá sản theo Chương 11 có 
xuất hiện Ủy ban chủ nợ. Mỗi một 
vụ án, Tòa án sẽ thành lập 1 Ủy ban 
chủ nợ như một cơ quan trung lập 
để giải quyết những vấn đề liên 
quan đến công nợ phải trả (bao 
gồm cả trường hợp các nhà cung 
cấp cho con nợ không có đảm bảo).

Quản tài viên Mỹ (Quản trị viên phá 
sản): Hội quản tài viên Mỹ chịu sự 
giám sát của Ban Tư pháp Mỹ.

Quản tài viên Mỹ đóng một vai trò 
quan trọng trong việc giám sát tiến 
trình của một vụ việc phá sản và giám 
sát việc quản trị nó theo chương 11. 
Quản tài viên Mỹ chịu trách nhiệm 
giám sát hoạt động kinh doanh của 
con nợ đang sở hữu và việc nộp các 
báo cáo hoạt động và các khoản phí. 
Ngoài ra, Quản tài viên giám sát các 
đơn yêu cầu bồi thường và hoàn trả 
của các chuyên gia, các kế hoạch 
phá sản và tuyên bố công khai được 
nộp cho toà án và uỷ ban các chủ nợ. 
Quản tài viên Mỹ tổ chức tiến hành 
cuộc họp các chủ nợ, thường được 
gọi là “họp hạng mục 341” theo một 
trường hợp trong chương 11. 11 U.S.C 
§ 341. Quản tài viên Mỹ và các chủ nợ 
có thể thẩm vấn con nợ là những 
đối tượng đã tuyên thệ tại cuộc họp 
hạng mục 341 liên quan đến các hoạt 
động, hành vi, tài sản và việc quản trị 
vụ việc phá sản của con nợ.

Trong các số Tạp chí tới, chúng tôi sẽ 
tiếp tục cung cấp thông tin nghiên 
cứu sâu hơn về:

- Điều kiện để một doanh nghiệp Mỹ 
tuyên bố phá sản theo Chương 11, 

- Thứ tự ưu tiên trả nợ theo Chương 
11, 

- Thẩm quyền của Tòa án,

- Vai trò và hoạt động của Ủy ban các 
chủ nợ và Quản tài viên.

Đây là những nội dung hết sức quan 
trọng trong bối cảnh hiện có nhiều 
khách hàng Mỹ của doanh nghiệp 
Dệt May tuyên bố hoặc “dọa” phá sản 
theo Chương 11 để đàm phán giảm 
giá các khoản nợ tiền hàng.

4

1

2

3

4

  Nguồn: The Washington Post

  Nguồn: The Toybook

  Nguồn: Investopedia

  Nguồn: Tạp chí Forbes
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Bài: HUYỀN TRÂN
(Tổng hợp và biên dịch)

Nguồn: https://www.just-style.com/analysis/india-garment-makers-
hit-hard-by-second-covid-wave_id141301.aspx
https://qz.com/2002075/indian-garment-workers-are-caught-
between-covid-19-and-lost-wages/
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0972262920984589

Ấn Độ cũng giống như phần 
còn lại của thế giới, tiếp tục bị 
nhấn chìm trong cuộc khủng 
hoảng Covid-19 với tốc độ và 
quy mô không giảm. Làn sóng 
thứ hai của đại dịch tại quốc gia 
này được nhận định có mức lây 
lan gấp 4 lần so với làn sóng 
thứ nhất và biến chủng mang 
tên B.1.617 này đã lây lan ra 44 
quốc gia trên thế giới. Tổ chức 
Y tế Thế giới (WHO) gọi chủng 
này là “một biến chủng đáng lo 
ngại” với toàn thế giới. 

NGÀNH DỆT MAY ẤN ĐỘ 
BỊ ẢNH HƯỞNG NẶNG NỀ 
BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19

DỆT MAY
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T
ính đến thời điểm hiện tại, 
ngày 13/5/2021, Ấn Độ 
ghi nhận 23,3 triệu người 
nhiễm Covid-19, đỉnh 
điểm có những ngày số 

ca nhiễm mới lên đến trên 400.000 
người. Các bệnh viện và trung tâm y 
tế trên khắp Ấn Độ đang phải vật lộn 
để đối phó với số lượng ca mắc mới 
quá lớn và cần thêm nguồn cung cấp 
oxy, bộ xét nghiệm nhanh và những 
trang thiết bị chăm sóc sức khỏe. Sự 
bùng phát dịch bệnh có nguy cơ làm 
trật bánh thương mại trong nhiều 
tháng và nhiều năm tới, cũng như 
gây nguy hiểm cho việc làm của hàng 
triệu người. Là một trong những 
quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất 
thế giới, lĩnh vực sản xuất quần áo và 
dệt may của Ấn Độ cũng đang phải 
đối mặt với sự gián đoạn mới. 

Bối cảnh chung của ngành 

Trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra, 
ngành Dệt May Ấn Độ đã gặp khó 
khăn với các vấn đề như thiếu nâng 
cấp công nghệ, cơ sở hạ tầng kém 
hiệu quả, cơ cấu ngành phân tán, 
nhu cầu thấp tại các thị trường xuất 
khẩu lớn như Mỹ và EU do ảnh hưởng 
của cuộc khủng hoảng tài chính toàn 
cầu và sự cạnh tranh gia tăng từ các 
nước như như Việt Nam, Bangladesh, 
Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ trong các 
lĩnh vực như hàng may mặc, vải bông 
và thảm. Tất cả những yếu tố này tạo 
ra một nền tảng yếu kém cho lĩnh vực 
Dệt May của Ấn Độ và sẽ càng làm 
phức tạp thêm tác động tổng thể 
đối với lĩnh vực này trong quá trình 
ngành vượt qua cơn bão Covid-19.

Tính đến năm 2018 - 2019, ngành 
công nghiệp sử dụng trên 105 triệu 
người cả trực tiếp và gián tiếp, đóng 
góp khoảng 12% –13% vào tổng sản 
lượng công nghiệp, 12% vào tổng 
xuất khẩu và 2% –2,5% vào tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP) của đất nước. 
Trong thực tế, ngành này tạo ra việc 
làm quan trọng thứ hai sau nông 
nghiệp.

Trong năm 2021, kim ngạch xuất 
khẩu Dệt May Ấn Độ sang Mỹ đạt 
2,25 tỷ USD, tăng 4,73% trong quý 
I/2021 so với cùng kỳ. Tuy nhiên bắt 

đầu từ tháng 4/2021, nước này đang 
phải chịu tác động nặng nề do làn 
sóng Covid-19 mới siêu lây nhiễm đã 
ảnh hưởng nặng nề tới sản xuất may 
mặc, khiến nhiều nhà máy bị đóng 
cửa và đơn hàng bị giao trễ nhiều so 
với quy định. Hiện tại theo ước tính 
của Ủy ban xuất khẩu Dệt Ấn Độ, xuất 
khẩu dệt may trong năm tài khóa 
2020/2021 này sẽ suy giảm 13% so 
với năm tài khóa trước đó. 

Thách thức của ngành trước bối 
cảnh đại dịch

Từ những thực tế nêu trên, điều quan 
trọng là phải nhận thức được một số 
vấn đề và thách thức trước sự bùng 
phát của Covid-19. Nói một cách 
ngắn gọn, những vấn đề và thách 
thức này có thể bao gồm từ nhu cầu 
tiêu dùng thấp do mất việc làm và 
giảm lương của người mua, người lao 
động và người tiêu dùng bị nhiễm 
bệnh, và gián đoạn chuỗi cung ứng. 

Có lẽ một trong những tác động tức 
thời quan trọng nhất của Covid-19 
đối với ngành Dệt May Ấn Độ là 
doanh số bán hàng sụt giảm do các 
cửa hàng bắt buộc phải đóng cửa 
trên diện rộng. Với việc người bán 
và khách hàng tiềm năng phải tuân 
theo các chuẩn mực giãn cách xã hội 
nghiêm ngặt đã tác động đến doanh 
số bán hàng dệt may nói chung. Các 
lập luận đang được đưa ra về hiệu 
quả của bán lẻ trực tuyến, tuy nhiên 
trong những cuộc khủng hoảng như 

thế này, việc hàng hóa và dịch vụ 
“không thiết yếu” không được giao 
dịch thông qua bán lẻ trực tuyến. Lựa 
chọn giao dịch trực tuyến dường như 
không phải là một giải pháp thay thế 
khả thi có thể cứu ngành khỏi cuộc 
khủng hoảng doanh số sụt giảm.

Một hậu quả khác đối với ngành Dệt 
May trong nước là giảm các giao 
dịch thương mại (xuất khẩu và nhập 
khẩu) với phần còn lại của thế giới. 
Với nhu cầu toàn cầu thấp, hầu hết 
các thương hiệu hàng dệt may đang 
chứng kiến lượng hàng tồn kho tăng 
đột biến, khối lượng và giá trị thương 
mại thấp. Mặc dù nguồn cung đầu 
vào từ Trung Quốc có thể cải thiện 
trong trung hạn, các điểm đến xuất 
khẩu chính của Ấn Độ như Mỹ và EU 
cũng đang chìm trong khủng hoảng. 
Điều này đã ảnh hưởng xấu đến nhu 
cầu đặt hàng dệt may của họ, đặc 
biệt là từ các nhà xuất khẩu lớn trên 
toàn cầu như Ấn Độ.

Trong bối cảnh sản xuất và doanh số 
toàn cầu giảm, điều kiện việc làm và 
tiền lương của NLĐ ngành Dệt May 
Ấn Độ có chiều hướng tiêu cực rõ 
ràng là điều hiển nhiên. Đóng cửa 
nhà máy và không trả lương có lẽ là 
mối đe dọa lớn nhất đối với đời sống 
kinh tế xã hội của người lao động 
ngành Dệt May. 

Về các yếu tố bên cung như sản xuất, 
việc làm, chuỗi cung ứng và giá nhập 
khẩu nguyên liệu thô có ý nghĩa quan 
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trọng đối với ngành Dệt May của Ấn 
Độ. Cùng với các yếu tố bên cầu như 
khoảng cách xã hội, hành vi/nhu cầu 
của người tiêu dùng và xuất khẩu, 
Covid-19 đang tác động đến ngành 
Dệt May theo nhiều hướng thông 
qua mối liên kết giữa các yếu tố này. 
Do đó, trong khi khoảng cách xã hội 
được coi là một yếu tố “bên cầu”, nó 
có tác động trở lại “bên cung” về ảnh 
hưởng của nó đối với sản xuất (công 
nhân nhà máy ở nhà, do đó, hoạt 
động sản xuất bị đình trệ), việc làm 
(nhân viên bị sa thải hoặc yêu cầu 
ở nhà do các yêu cầu về giãn cách 
xã hội), chuỗi cung ứng (gián đoạn 
trong chuỗi cung ứng) và giá nhập 
khẩu nguyên liệu thô (đóng cửa nhà 
máy gây ra gián đoạn chuỗi cung 
ứng và sản xuất ở các nước nguồn, 
do đó làm tăng giá nguyên liệu cho 
các nước nhập khẩu). 

Cuộc đấu tranh với đại dịch của 
công nhân may mặc 

Cũng giống như nhiều nơi trên khắp 
Châu Á, công nhân làm việc trong 
các xưởng may của Ấn Độ - phần 
lớn là phụ nữ, thường được trả lương 

thấp, khiến người lao động không có 
nhiều an toàn về tài chính. Họ hầu 
như không thể chịu được bất kỳ một 
gián đoạn nào đối với thu nhập của 
họ, bởi đây là nguồn thu duy nhất 
giúp họ nuôi sống bản thân và gia 
đình. Do đó, khi đại dịch xảy ra, nhiều 
người đã phải gánh chịu hậu quả 
nặng nề, đối mặt với nạn đói và nợ 
nần để tồn tại, trong bối cảnh các nhà 
máy cắt giảm việc làm và giờ làm việc 
để duy trì hoạt động kinh doanh, bởi 
nguồn thu chính của họ - các công ty 
phương Tây, đều đang giảm đơn đặt 
hàng do nhu cầu về quần áo tại các 
quốc gia này suy yếu. 

Trong khi các đơn hàng may mặc bắt 
đầu có dấu hiệu tăng lên kể từ sau 
đợt dịch thứ nhất, thì lệnh phong 
tỏa của Ấn Độ do làn sóng lây lan 
mới gây ra đang làm dấy lên lo ngại 
về việc các nhà máy sẽ giảm việc 
làm và không còn cơ hội kinh doanh 
khi các khách hàng từ Mỹ và Châu 
Âu chuyển hướng đặt hàng sang 
quốc gia khác. Không rõ liệu chính 
phủ có cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào 
hay không, tuy nhiên viện trợ không 
phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Một 

cuộc khảo sát vào năm 2020 đối với 
các công nhân may mặc ở Karnataka 
– bang miền Nam Ấn Độ cho thấy, 
hầu hết người lao động không nhận 
được sự hỗ trợ từ người sử dụng lao 
động hoặc chính quyền địa phương.  
Sanjay Arora – Giám đốc kinh doanh 
của Công ty Tư vấn Wazir Advisors 
chia sẻ: “Đã có nhiều lao động nghỉ 
việc, sản xuất giảm và nhu cầu giảm. 
Các nhà máy kéo sợi đang hoạt động 
với công suất giảm, vì 15% đến 20% 
lực lượng lao động của họ đang bị 
nhiễm Covid-19”. 

Sự gia tăng của các ca lây nhiễm dự 
kiến sẽ cản trở khả năng của các nhà 
sản xuất trong việc hoàn thành các 
hợp đồng đã ký kết. Sanjay Arora nói: 
“Chúng tôi có nhiều đơn hàng xuất 
khẩu, nhưng vì đại dịch, công nhân 
nhập cư đang rời bỏ các cụm khu 
công nghiệp may mặc, đặc biệt là ở 
Maharashtra, Delhi, Bangalore”. 

Việc sản xuất quần áo bị hạn chế do 
gián đoạn lao động, nhu cầu về sợi 
polyester cũng giảm, gây ra vấn đề 
cho các nhà máy kéo sợi. Các nhà 
máy này có đơn hàng xuất khẩu 

không bị ảnh hưởng, nhưng việc 
phân phối lại là vấn đề đau đầu vì đại 
dịch đã làm gián đoạn hoạt động của 
các hãng vận tải và container. Ngoài 
ra, các công ty đang dựa vào nhu 
cầu trong nước và không tập trung 
vào việc lập kế hoạch dự phòng cho 
việc vận chuyển. Ông Sanjay Arora 
cảnh báo, những vấn đề mới đang 
nảy sinh có thể làm đảo lộn sự phục 
hồi tài chính của các công ty Dệt May 
Ấn Độ từ tháng 10 năm nay cho đến 
tháng 2 năm sau. 

Kandasamy Selvaraju – Tổng thư ký 
Hiệp hội các nhà máy miền Nam 
Ấn Độ nói rằng, ông rất vui vì ít nhất 
chính phủ cũng đang cho phép 
ngành Dệt May tiếp tục hoạt động. 
Ông lập luận rằng, một số “công nhân 
sẽ an toàn khi ở trong các nhà máy 
hơn là ở nhà của họ”, với mật độ dân 
cư lớn ở nhiều thành phố như của Ấn 
Độ. Ông không hi vọng chính phủ sẽ 
giải cứu ngành bằng các khoản trợ 
cấp lớn bổ sung. “Năm ngoái, chính 
phủ đã phải chi 21 lakhcrore rupee 
(21 nghìn tỷ INR – 282 tỷ USD) cho 
quỹ cứu trợ, và bạn không thể mong 
đợi chính phủ lại đưa ra các biện 
pháp cứu trợ vì chúng tôi không có 
kinh phí”. 

Selvaraju nhấn mạnh rằng, làn sóng 
Covid-19 mới đang ngăn cản các cuộc 
gặp mặt trực tiếp quan trọng: “Mọi thứ 
không thể được thực hiện trực tuyến. 
Trong ngành Dệt May, mọi người phải 
tận mắt xem các thiết kế vải”. 

Ujwal Lahoti – Chủ sở hữu của Lahoti 
Overseas có trụ sở tại Mumbai, 
chuyên cung cấp sợi, vải và bông thô 
cho các nhà xuất khẩu hàng may mặc 
Ấn Độ và khách hàng nước ngoài ở 
Trung Quốc, Bangladesh, Việt Nam, 
Mỹ Latinh và Châu Âu, đồng ý rằng, 

cuộc khủng hoảng hiện nay đặt ra 
những thách thức lớn về mặt hậu cần. 

Để duy trì sức lao động của họ, công 
nhân thường phải ở trong nhà máy 
để ngăn ngừa sự lây nhiễm từ bên 
ngoài, vì vậy họ phải được cho ăn và 
ở tại chỗ. Mọi công nhân phải thường 
xuyên được kiểm tra Covid-19. Ông 
nói: “Để thu xếp cho tất cả những lao 
động này trong nhà là một nhiệm vụ 
thực sự lớn. Các nhà máy đang hoạt 
động với hiệu suất trung bình là 50%”. 

Mỗi nhà máy có một số công nhân 
ở trong khuôn viên nhà máy, với các 
công ty cần có thẻ đi lại đặc biệt để 
lao động bên ngoài được đưa vào 
bên trong nhà máy của họ. Lahoti 
nói rằng, sự gián đoạn như vậy chắc 
chắn sẽ ảnh hưởng đến quá trình sản 
xuất và giao hàng. “Sẽ có lỗ”, mặc dù 
các khách hàng của ngành Dệt May 
vẫn được thông báo rằng “Tất cả các 
lô hàng bị trì hoãn đang được khách 
hàng chấp nhận và họ không thể hủy 
bỏ”. Ông Lahoti chia sẻ thêm: “Các 
hãng tàu đã tăng phí vận chuyển và 
số lượng tàu giảm. Nguồn cung cấp 
container cũng rất kém. Đó cũng là 
thách thức rất lớn đối với các nhà 
xuất khẩu”. 

Các quy định “đóng cửa” khác 
nhau

Có một vấn đề là mỗi bang của Ấn 
Độ lại đưa ra các quy định “đóng cửa” 
khác nhau. Chandrima Chatterjee – 
Giám đốc về tư vấn quản trị tại Hội 
đồng xúc tiến xuất khẩu hàng may 
mặc cho biết, hầu hết các nhà máy 
trong cụm sản xuất quần áo và dệt 
may “đã có thể tiếp tục sản xuất”. Bà 
nói rằng, xuất khẩu từ các bang quan 
trọng như Tamil Nadu, Maharashtra 
và Rajasthan dự kiến sẽ tiếp tục sản 

xuất. Bà chia sẻ: “Đây không phải là 
kịch bản của năm ngoái”, khi thương 
mại xuất khẩu bị ngừng trệ. 

Trong khi thủ đô Delhi bị đóng cửa 
cho đến ngày 3/5, các cơ sở sản xuất 
hàng may mặc ở bang Karnataka 
của Ấn Độ đã được phép hoạt động 
với 50% lực lượng lao động của họ 
trong thời gian bị đóng cửa hai tuần 
vừa qua. 

Ấn Độ đã đóng cửa vào ngày Thứ 
Ba (27/4) với lệnh chính thức, khẳng 
định tất cả các chức năng, xã hội, 
chính trị, thể thao, giải trí, học thuật, 
văn hóa, tôn giáo và các cuộc tụ họp, 
các hội thánh khác đều bị cấm và các 
địa điểm tôn giáo sẽ vẫn đóng cửa 
cho đến ngày 12/5. 

Theo báo cáo của địa phương, tất cả 
các ngành, cơ sở công nghiệp và đơn 
vị sản xuất liên quan đến sản xuất 
hàng may mặc đều được phép hoạt 
động với điều kiện tuân thủ các biện 
pháp phòng chống dịch Covid-19.

Trong một tuyên bố được đăng trên 
trang LinkedIn của AEPC vào ngày 
28/4, Chủ tịch Hội đồng xúc tiến 
xuất khẩu hàng may mặc (AEPC) A 
Sakthivel đã cảm ơn Bộ trưởng Dệt 
May Smriti Zubin Irani và Yediyurappa 
đã cho phép các đơn vị sản xuất hàng 
may mặc hoạt động theo nhu cầu. 
“Các đơn vị xuất khẩu hàng may mặc 
sử dụng nhiều lao động và phần lớn 
là người nhập cư từ các bang khác. 
Việc đóng cửa các nhà máy sẽ gây 
khó khăn cho việc kêu gọi NLĐ khi 
mở cửa trở lại. Đồng thời, việc đóng 
cửa nhà máy có thể dẫn đến việc 
không giao được đơn hàng xuất khẩu 
cho người mua nước ngoài, gây mất 
uy tín và giảm đáng kể thu nhập từ 
xuất khẩu”. Ông cũng lưu ý: “Hầu hết 
các đơn vị sản xuất hàng may mặc 
cũng đang sản xuất hàng dệt y tế, bộ 
dụng cụ PPE và khẩu trang cho cả thị 
trường trong nước và quốc tế”. 

Theo cơ quan xếp hạng tín dụng 
ICRA, một bộ phận của Moody’s 
Investors Services, lĩnh vực may mặc 
của Ấn Độ có thể sẽ không phục hồi 
hoàn toàn về mức trước Covid-19 
cho đến năm 2023. 
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Doanh nghiệp thích ứng 
với thay đổi thói quen mua sắm 
của người tiêu dùng

Bài: XUÂN QUÝ

Đại dịch Covid-19 đã gây ra những ảnh hưởng về mọi mặt đối với cuộc sống hàng ngày của 
người dân trên khắp thế giới. Khi kinh tế khó khăn thì bắt buộc người dân phải tiết kiệm chi 
tiêu. Những thay đổi trong tâm lý tiêu dùng của người dân đã buộc các doanh nghiệp phải có 
những sáng tạo, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới. 

N
ghiên cứu mới nhất của 
Ernst & Young công bố 
tháng 3 năm 2021 về 
diễn biến của thị trường 
và hành vi của khách 

hàng cho thấy những đặc điểm mới 
trong xu hướng của người tiêu dùng 
hàng dệt may trên thế giới. Trong đó, 
có 32% người tiêu dùng trên thế giới 
quan tâm đến việc lựa chọn những 
sản phẩm phù hợp với túi tiền và 
công năng sử dụng mong muốn; 
25% quan tâm đến sản phẩm đảm 
bảo sức khỏe; 15% quan tâm đến sự 
trung thực, minh bạch của doanh 
nghiệp làm ra sản phẩm này; và 16% 
quan tâm đến doanh nghiệp sản 
xuất xanh, sạch và bảo vệ môi trường. 

Như vậy có thể thấy đến 88% người 
tiêu dùng trên thế giới khi sử dụng 
các sản phẩm dệt may chủ yếu 
quan tâm đến công dụng, phù hợp 
túi tiền, doanh nghiệp làm ra sản 
phẩm và sản xuất sạch, bảo vệ môi 
trường. Các yếu tố về thời trang, 
thương hiệu qua đợt dịch Covid-19 

năm 2020 đã suy giảm một cách rõ 
ràng. Sự trung thành của người tiêu 
dùng với thương hiệu đã giảm rất 
mạnh, đây cũng là đặc điểm mà các 
nhà sản xuất cần bám sát. 

Chính những thay đổi về hành 
vi tiêu dùng của người dân trong 
đại dịch đã dẫn đến những doanh 
nghiệp càng lớn, có quan hệ với 
những tập đoàn, thương hiệu lớn 
trên thế giới thì càng có khả năng 
xảy ra rủi ro suy giảm cao hơn so với 
nhu cầu của thị trường. Điều này 
thể hiện rất rõ trong quý I/2021 khi 
tất cả các thương hiệu lớn đang làm 
việc với ngành Dệt May Việt Nam 
đều tăng trưởng, phục hồi không 
nhanh bằng các thương hiệu trung 
bình, những thương hiệu giao 
dịch trên mạng, bán hàng nhanh, 
không có thương hiệu nhưng tiện 
ích tốt, được trải nghiệm tốt và đáp 
ứng được yêu cầu của khách hàng, 
thuận tiện trong yêu cầu mua bán 
mà không cần đặt ngoài. Thực tế, 
mức độ tăng trưởng ngành May 

xuất khẩu của nước ta trong quý 
I/2021 là yếu hơn nhiều so với sự 
phục hồi của thị trường toàn cầu 
đạt được. 

Tuy có được kết quả sản xuất kinh 
doanh tốt trong quý I/2021 nhưng 
về cơ bản các doanh nghiệp trong 
ngành Dệt May Việt Nam vẫn tồn 
tại những điểm yếu. Trong đó, kết 
quả quý I của ngành Sợi chưa phải 
là kết quả bền vững vì nó không tới 
từ chiến lược và cơ cấu kinh doanh 
mới mà là do thị trường quyết định. 
Đối với ngành Dệt - Nhuộm thì quý 
I so với cùng kỳ năm trước đã suy 
giảm nhiều vì năm trước các doanh 
nghiệp chủ yếu làm vải dệt kim 
kháng khuẩn. Đối với ngành May, 
hiện tại có rất ít đơn vị trong Tập 
đoàn có thương thảo đơn hàng cao 
cấp trong quý III và luôn phải đối 
diện với rủi ro khi các nước đóng 
cửa do tình hình dịch bệnh dẫn 
đến nguy cơ thiếu hụt đơn hàng. 

Cùng với đó, ngành Dệt May Việt 
Nam vẫn phải đối diện với những 
rủi ro tiềm ẩn khi dịch bệnh tiếp tục 
lan rộng ở các nước Nhật Bản, Ấn 
Độ, Pháp, Đức, Anh… có thể sẽ gây 
ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu 
tiêu thụ trên toàn cầu, nhất là đối 
với các hàng hóa chuẩn mực, có 
thương hiệu bán qua các siêu thị. 
Ngành Sợi sau khoảng 5 tháng sôi 
động thì từ tháng 4/2021 đã có dấu 
hiệu của sự trầm lắng trở lại khi giá 
bông đang lên mà giá sợi lại giảm. 

Chính vì vậy, để tạo được niềm tin 
với người tiêu dùng và phát triển 
bền vững, các doanh nghiệp trong 
Ngành cần phải đầu tư nghiêm túc 
vào khâu nghiên cứu và phát triển 
sản phẩm. Xác định phân khúc của 
mình và động lực của sự gắn kết với 
những người tiêu dùng tiềm năng, 
sau đó tạo ra sản phẩm cho phù 
hợp. Thay đổi cách thức bán hàng, 
sẵn sàng cho thương mại điện tử và 
xây dựng những trải nghiệm số ưu 
việt hơn cho khách hàng. Tìm giải 
pháp công nghệ tổng thể nhằm 
nâng cao năng lực quản trị, phát 
triển nguồn lực, tận dụng lợi thế và 
cơ hội khi thị trường phục hồi.

THỜI TRANG & CUỘC SỐNG
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Bài: Ông LÊ QUỐC ÂN
Nguyên Chủ tịch HĐQT Vinatex

                                               
Trong kinh doanh, việc nắm bắt được sở trường, sở đoản của nhân viên và đối tác là 
rất quan trọng. Chúng ta thường nghe câu nói nổi tiếng trong binh thư của Tôn Tử: 
“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Người ta cũng đã đúc kết “thiên thời, địa 
lợi, nhân hòa” là ba yếu tố quyết định cho sự thành công của doanh nghiệp. Nhưng 

suy cho cùng, chính con người sẽ quyết định cho những yếu tố đó, do khả năng 
chi phối và nắm bắt của mình. 

NGÔN NGỮ CƠ THỂ
TRONG KINH DOANH

M
ột đội ngũ cán bộ 
quản lý và nhân viên 
chỉ làm việc hiệu quả 
khi họ được đặt trong 
một hệ thống đúng 

người đúng việc. Muốn thế họ cần 
được đánh giá, đào tạo, giao việc và 
phát triển đúng với sở trường và tính 
cách của họ. Vấn đề là làm sao để có 
thể đánh giá đúng tính cách và hành 
vi của mỗi con người?

Các chuyên gia tâm lý cho rằng DISC 
chính là một trong những công cụ 
để hỗ trợ việc nhận diện tính cách và 
hành vi của con người có hiệu quả 
nhất. Mô hình DISC được William 
Moulton Maston, một nhà sinh lý 
và tâm lý học của Mỹ, xây dựng từ 
năm 1928. Trải qua hơn 90 năm, mô 
hình này đã liên tục được bổ sung và 
đã trở thành một trong những sách 
giáo khoa gối đầu giường của khoa 
học về đánh giá hành vi con người. 

Vậy DISC là gì và áp dụng nó như 
thế nào?

DISC là tên tắt tiếng Anh của: 
Dominance (Thống trị), Influence 
(ảnh hưởng), Steadiness (kiên định) 
và Compliance (Tuân thủ). Maston 
đã phân chia hành vi con người dựa 
trên 4 nhóm chính theo lý thuyết 
DISC của ông như sau:

1/ Dominance: Nhóm thống trị

Nhóm này có tính quyết đoán nhanh, 
tự tin, năng nổ, nhanh nhẹn, mạnh 
mẽ và chú trọng nhiều đến kết quả 
cuối cùng. Nhược điểm của nhóm 
này là không đi sâu vào chi tiết và 
kém kiên nhẫn.

2/ Influence: Nhóm ảnh hưởng

Nhóm người này có khả năng thuyết 
phục người khác tốt dựa trên khả 

năng xã giao, hòa đồng, thân thiện, 
nhiệt tình và cởi mở của họ. Nhược 
điểm của họ là nhiều khi bốc đồng 
và thiếu kiểm soát.

3/ Steadiness: Kiên định 

Là nhóm người cẩn trọng, điềm tĩnh, 
hòa nhã, tận tâm với công việc và 
biết lắng nghe người khác nhưng ít 
có tính quyết đoán. Họ sẽ gặp khó 
khăn khi môi trường thay đổi hoặc 
khi phải thực thi nhiều việc cùng 
một lúc.

4/Compliance: Tuân thủ

Nhóm người này ít có sáng tạo, e 
ngại cái mới nhưng có tư duy logic 
và coi trọng sự chính xác và tuân thủ 
kế hoạch đã đặt ra. Tuy nhiên nhóm 
người này sẽ gặp khó khăn khi có 
nhiều nhóm lợi ích trong đơn vị hoặc 
khi phải bắt buộc thay đổi kế hoạch 
vì lý do khách quan.

Dĩ nhiên con người vốn phức tạp, và 
thường biểu hiện trạng thái tâm lý và 
hành vi của mình một cách tổng hợp 
trong một hoặc nhiều dạng nói trên 
ở những mức độ khác nhau. Người 
ta thường thấy rằng nhóm trội về D, 
I là nhóm luôn chủ động trong mọi 
việc; trong khi nhóm trội về C, S thì 
thường lại thụ động; Nhóm trội về I, 
S thường căn cứ trên con người để 
ra quyết định; còn nhóm trội về D, C 
thì dựa trên yêu cầu công việc để ra 
quyết định.

CHỦ ĐỘNG

THỤ ĐỘNG

CÔNG VIỆC CON NGƯỜI

Ảnh hưởngThống trị

Tuân thủ Tuân thủ

..

. .
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Vấn đề là làm sao để biết một 
người nào đó có tâm lý và hành 
vi mạnh về nhóm nào, hoặc 
những nhóm nào?

Năm 1956, Walter Clarke, một nhà 
tâm lý học, đã xây dựng bảng trắc 
nghiệm Activity Vector Analysis dựa 
trên lý thuyết mô hình DISC của 
Marston. Sau đó năm 1965, nhóm 
của Merenda, Peter F. và Clarke đã lập 
bảng mô tả thái độ và tình huống để 
người được trắc nghiệm tự trả lời. Từ 
đó có thể xếp nhóm tính cách vượt 
trội của người đó. Ngày nay thì đã có 
hàng ngàn công ty trắc nghiệm trên 
thế giới chuyên giúp các nhà tuyển 
dụng phân nhóm tính cách và hành 
vi của nhân viên trước hoặc sau khi 
tuyển dụng.

Phương pháp trắc nghiệm tuy chính 
xác, nhưng có nhược điểm là mất 
thời gian chuẩn bị và nhiều khi cho 
kết quả sai, hoặc mất tác dụng do 
người được khảo sát biết trước là họ 
đang bị phân tích. 

Câu hỏi đặt ra là: “Có cách nào đánh 
giá tâm lý và hành vi của mỗi người 

một cách nhanh chóng trong lúc 
người đó không biết?”. Nhiều nghiên 
cứu cho thấy ngôn ngữ cơ thể của 
mỗi người chính là chỉ dấu để tiết lộ 
tính cách của họ. Không có gì tiện lợi 
hơn cho nhà tuyển dụng, nhà quản 
lý và kinh doanh khi có thể đánh giá 
được tâm lý và hành vi của đối tác chỉ 
sau vài phút tiếp xúc, trò chuyện với 
họ qua ngôn ngữ cơ thể của họ.

Ngôn ngữ cơ thể có thể được 
nhận biết qua thống kê 
xã hội học

Ngôn ngữ cơ thể (body language) 
là tập hợp vẻ mặt, giọng nói và cử 
chỉ của một người ở trạng thái tự 
nhiên của người đó. Theo tiến sĩ Lê 
Đức Du trong tác phẩm “Những Bí 
Mật của Ngôn Ngữ Cơ Thể” thì có 
khoảng 700.000 tín hiệu của cơ thể, 
nhưng chỉ có khoảng 300 tín hiệu 
là có tính chung nhất, trong đó có 
7 loại cảm xúc trên gương mặt con 
người do di truyền và gần như nhất 
quán ở mọi người, bất kể khác biệt 
văn hóa gồm: vui sướng, buồn bã, 
giận dữ, sợ hãi, ngạc nhiên, căm 
ghét, khinh bỉ.

Chúng ta có thể qua ngôn ngữ cơ 
thể mà nhận định người đối diện 
thuộc nhóm cá tính nổi trội nào:

Nhóm D (Thống trị)

Nhóm người rất tự tin, hay tỏ quyền 
lực ra ngoài. Khi tiếp xúc với đối tác 
họ thường cho thấy có năng lượng 
rất dồi dào và tự tin với hai tay gác 
sau đầu, hoặc khuỳnh ra đặt trên 
đùi hoặc thoải mái dang rộng. Họ 
có thế ngồi hoặc đứng rất vững 
chắc. Mắt nhìn thẳng vào đối tác.

Nhóm I (Thuyết phục)

Nhóm người này luôn vồn vã và 
có nụ cười hết cỡ khi tiếp xúc với 
đối tác. Họ thường di chuyển trong 
khi tiếp xúc. Khi nghe đối tác nói, 
họ thường tỏ vẻ chăm chú bằng 
cách nghiêng đầu hoặc nghiêng 
người lắng nghe. Họ còn biểu lộ sự 
thích thú (có thể giả tạo) bằng cách 
hướng rốn, bàn chân về phía đối 
tác khi nghe đối tác nói. Dù đứng 
hay ngồi, cơ thể họ luôn có tư thế 
mở hai tay hoặc hai chân một cách 
phù hợp.

Nhóm S (Kiên định)

Những người thuộc nhóm này rất khó thay đổi lập 
trường và có biểu hiện không thích nghe thuyết 
phục. Khi nói chuyện họ thường khép hai tay hoặc 
hai chân. Xoay hướng rốn và bàn chân lệch phía 
đối tác và tỏ vẻ khó chịu khi đối tác đến quá gần 
(chạm vào không gian an toàn). Khi ngồi nghe thì 
đầu hay gục xuống thể hiện không muốn nghe 
thêm. Khi đối tác đang nói thì họ thường đảo mắt, 
nhìn quanh để tỏ là không quan tâm đến vấn đề.

Nhóm C (Tuân thủ)

Những người thuộc nhóm này tự thấy họ ít quyền 
lực, thiếu tự tin để tiếp thu cái mới. Trong câu 
chuyện họ khá thân thiện và hay mỉm cười. Khi ngồi 
thường để hai tay khép trước đùi, hoặc khoanh tay 
trước bụng. Thế đứng hoặc ngồi thường khép nép, 
thiếu vững chãi. 

Ngôn ngữ cơ thể được dùng để chủ động 
hướng đối tác theo ý mình

Trong tác phẩm “5 Bí Mật Để Điều Khiển Nhanh 
Người Khác Qua Ngôn Ngữ Cơ Thể”, tác giả Lê Đức 
Du cho rằng có thể nhận biết ngôn ngữ cơ thể 
của người khác đồng thời cũng có thể dùng ngôn 
ngữ cơ thể của mình để lôi cuốn đối tác đi theo ý 
của mình. Nội dung hấp dẫn này sẽ được trình bày 
trong kỳ tới.

GÓC NHÌNGÓC NHÌN 
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RALPH LAUREN RA MẮT HỆ THỐNG NHUỘM COTTON 
KHÔNG NƯỚC THẢI CÓ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG RỘNG 
ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI

Tập đoàn Ralph Lauren đã ra mắt hệ thống “Color on Demand” 
(màu sắc theo nhu cầu), được giới thiệu là một kỹ thuật 
nhuộm màu mang tính cách mạng. Hệ thống này sẽ giúp các 
thương hiệu có thể nhuộm vải cotton bền màu hơn, hiệu quả 
và nhanh hơn bao giờ hết. Hàng năm việc nhuộm vải sẽ tiêu 
tốn hàng nghìn tỷ lít nước và tạo ra khoảng 20% lượng nước 
thải trên thế giới. Nước thải chưa qua xử lý này gây ô nhiễm 
cực kỳ nghiêm trọng và để có thể tái sử dụng lượng nước đó 
cần thông qua yêu cầu xử lý nghiêm ngặt, kéo dài và rất tốn 
kém. “Color on Demand” là một hệ thống không chỉ cho phép 
tái chế và tái sử dụng tất cả nước từ quá trình nhuộm mà 
còn giảm đáng kể lượng hóa chất, thuốc nhuộm, thời gian và 
năng lượng sử dụng trong quá trình nhuộm vải cotton. 

CÔNG TY Y TẾ MỸ SIREN GIỚI THIỆU SẢN PHẨM CHĂM 
SÓC BỆNH NHÂN TỪ XA

Siren là công ty công nghệ y tế tiên phong trong việc phát 
triển hàng dệt gắn cảm biến vi mô cho các ứng dụng y tế. 
Công ty đã công bố sản phẩm Siren Staffing, một chương 
trình theo dõi bệnh nhân từ xa (RPM). Chương trình này cung 
cấp các sản phẩm tất chân của Siren, nó có thể theo dõi liên 
tục nhiệt độ bàn chân giúp bệnh nhân tiểu đường dễ dàng 
kiểm soát sức khỏe của họ. Theo dõi nhiệt độ đã được thiết 
lập lâm sàng như một dấu hiệu sinh lý quan trọng của chấn 
thương và được khuyến nghị như một công cụ để phát hiện 
và ngăn ngừa loét bàn chân do tiểu đường (DFUs). DFUs xảy 
ra ở 25% số người mắc bệnh tiểu đường, chiếm hơn 43 tỷ đô 
la chi phí chăm sóc sức khỏe hàng năm ở Mỹ và là nguyên 
nhân hàng đầu của các ca tháo khớp chân.

Bản tin

&
Khoa học

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

Ảnh: PRNewsfoto / Siren Care

Siren Staffing được phát triển dựa trên những tiện ích từ 
những sản phẩm tất Siren, sử dụng các tính năng y tế đã 
được cấp phép giúp điều chỉnh hoạt động RPM phù hợp 
với các phương pháp chăm sóc bệnh chân. Các cảm biến 
của tất Siren cung cấp chương trình theo dõi nhiệt độ 
và mối liên hệ với những bệnh nhân có nguy cơ bị biến 
chứng để đánh giá tình trạng bệnh ở chân của họ.

HYOSUNG'S CREORA REGEN ELASTANE THU HÚT SỰ 
CHÚ Ý CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP DENIM

Các nhà sản xuất vải denim đang tìm kiếm và kết hợp với 
các nhà sản xuất sợi sinh thái mới nhất nhằm đưa ra giải 
pháp cho sợi bền vững được tạo ra từ vải tái chế 100%.

Trong số các giải pháp sợi bền vững của mình, Hyosung 
nhấn mạnh đến việc tái chế 100% creora regen elastane 
được chứng nhận GRS, được làm từ chất thải tái chế, đã 
có nhu cầu kể từ khi ra mắt vào năm 2020. Creora regen 
elastane của Hyosung đã thu hút sự chú ý của Tejidos Royo, 
một nhà sản xuất denim hàng đầu, luôn cam kết về tính 
bền vững. Jóse R. Royo, Giám đốc Kinh doanh của Tejidos 
Royo cho biết: “Điều thực sự thú vị đối với chúng tôi khi làm 
việc với Hyosung là họ có giải pháp cho phép chúng tôi có 
thể sản xuất vải denim được làm từ 100% nguyên liệu tái 
chế”. Hyosung cũng sẽ chia sẻ về công nghệ 3D Max creora 
elastane, cho phép các sản phẩm denim có các tính năng 
hiệu suất kép - siêu co giãn và khả năng phục hồi tuyệt vời, 
giúp sản phẩm được lâu bền theo thời gian. 

VẢI TƠ SEN

Hoa sen là quốc hoa của Ấn Độ không chỉ bởi vẻ đẹp của 
nó. Loài hoa này có tầm quan trọng về tôn giáo và văn hóa, 
nở ra từ bùn. Biểu tượng của sự tinh khiết và tri thức này 
được dùng vào nhiều mục đích khác nhau. Những cánh 
hoa màu phấn, lá lớn màu xanh lục và thân màu nâu có 
giá trị cao. Ngó sen ngoài bổ dưỡng còn được đánh giá 
cao về hàm lượng xơ. Đặc biệt, các tơ mảnh, tinh tế được 
chiết xuất từ thân cây sen và được dệt thành vải có đặc 
tính giống như tơ tằm được gọi là “Vải tơ sen”.

Vải tơ sen là một trong những loại vải đắt và hiếm nhất trên 
thế giới do toàn bộ quy trình sản xuất tơ sen hoàn toàn 
được làm thủ công. Loại tơ tự nhiên này chỉ được chiết 
xuất bởi một số thợ thủ công lành nghề trên khắp thế giới. 
Đây là một quá trình tốn nhiều thời gian, hơn thế nữa, số 
lượng vải sản xuất cũng hạn chế. Việc chiết xuất đủ lượng 
tơ sen cho một chiếc khăn có thể mất hai tháng và thành 
phẩm cuối cùng có thể đắt gấp 10 lần lụa thông thường.

VẢI DỆT ĐIỆN TỬ CÓ THỂ THAY ĐỔI TƯƠNG LAI CỦA 
QUẦN ÁO VÀ MÀN HÌNH

Các nhà khoa học đã tạo ra một loại vải dệt thông minh 
mới có khả năng thay đổi tương lai của cả màn hình và 
quần áo. Chất liệu vải mềm mịn, thoáng khí và bền cho 
phép sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau. Hơn 
nữa, nó có thể được giặt và mặc mà không phải lo về 
việc sẽ bị mài mòn, hư hỏng. Tuy nhiên, loại vải điện tử 
có chức năng giống như một màn hình. Nó thậm chí 
có thể được tích hợp bàn phím cảm ứng và bộ nguồn, 
cả hai đều được làm bằng vải, biến vải thành máy tính.

Theo bài nghiên cứu này được đăng trong tạp chí Nature 
gần đây, vải có thể hiển thị một bản đồ tương tác hoặc 
được sử dụng để gửi hoặc nhận tin nhắn thoại thông 
qua điện thoại thông minh được kết nối qua Bluetooth. 
Mục đích sử dụng chính của loại vải này là chăm sóc sức 
khỏe và giúp những người cảm thấy khó giao tiếp có 
thể thể hiện qua quần áo của họ. Trong báo cáo nhóm 
nghiên cứu chỉ ra cụ thể vải có thể được kết nối với các 
tín hiệu từ não, sau đó phân tích để hiểu cảm giác của 
người dùng và cuối cùng truyền đạt thông tin trên mặt 
trước của vải

ĐẠI HỌC THỤY ĐIỂN SẢN XUẤT SỢI XENLULO 
DẪN ĐIỆN

Các nhà khoa học tại Đại học Công nghệ Chalmers, Thụy 
Điển đã chế tạo ra sợi xenlulo dẫn điện, mở ra hướng đi 
cho hàng dệt điện tử bền vững. Với nhu cầu sử dụng 
các vật liệu hữu cơ, tái chế trong hàng dệt điện tử ngày 
càng lớn mà lượng rác thải điện tử ngày càng gia tăng, 
sợi xenlulo có thể giúp cho các sản phẩm may mặc tích 
hợp các thiết bị điện tử.

Các nhà khoa học tại Đại học Aalto, Phần Lan đã phát 
triển quy trình sản xuất sợi xenlulo. Các nhà nghiên cứu 
của Đại Học Chalmers đã tạo ra sợi dẫn điện bằng cách 
nhuộm sợi trong vật liệu polyme dẫn điện. Các nhà 
nghiên cứu đã đo độ dẫn điện của sợi sau xử lý và thấy 
rằng sợi xenlulo có độ dẫn điện cao kỷ lục, độ dẫn điện 
có thể cao hơn nữa thông qua việc bổ sung các dây 
nano bạc. Các thử nghiệm cho thấy sau nhiều lần giặt 
độ dẫn điện vẫn được duy trì. Nghiên cứu cho thấy sợi 
cellulose mang lại tiềm năng to lớn như một vật liệu cho 
hàng dệt điện tử và có thể được sử dụng cho nhiều mục 
đích khác nhau.

Các nhà khoa học cho rằng, giờ đây với nhiều phát minh 
mới các sợi xenlulo dẫn điện đóng một vai trò quan 
trọng trong việc cải thiện cuộc sống. Lĩnh vực chủ đạo là 
chăm sóc sức khỏe, nơi các chức năng như điều chỉnh, 
theo dõi và đo lường các chỉ số sức khỏe khác nhau có 
thể mang lại rất nhiều lợi ích. Rộng hơn là trong ngành 
công nghiệp dệt may, việc chuyển đổi sang nguyên liệu 
bền vững là một giải pháp được khuyến khích, các vật 
liệu tự nhiên đang dần thay thế sợi tổng hợp.

Ảnh: Vải từ tơ sen
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Tác giả: JAVIER TROCOLI LLORENS
Người dịch: HOÀNG THU HÀ 

Ô nhiễm ở mức độ kính hiển vi từ các sản 
phẩm dệt đã trở thành vấn đề toàn cầu. 
Microplastic là bất kỳ các hạt/các mảnh 
plastic có kích thước nhỏ hơn 5 mm. Gây ô 
nhiễm môi trường hàng ngày, microplastic 
có chứa hoặc mang các hóa chất nguy hại có 
tác động tiêu cực lên thiên nhiên và sức khỏe 
con người, nên việc tiêu hóa microplastic 
thông qua nước hoặc thức ăn như là cá hoặc 
nghêu sò, là mối lo ngại đặc biệt. 

Nguồn ảnh: Grazia Daily

Mặc dù sự thực rằng 
microplastic mang lại 
nhiều điều nguy hại, 
không có quy chuẩn 
hoặc yêu cầu đánh giá 
hoặc hạn chế lượng 
microplastic mà quần 
áo có thể giải phóng 
vào nước trong quá 
trình giặt.

M
ột trong các nguồn 
chịu trách nhiệm 
cho giải phóng 
microplastic vào môi 
trường là giặt quần 

áo. Trong quá trình giặt, quần áo 
rụng ra các xơ microplastic li ti. Các 
hạt microplastic này không được 
máy giặt giữ lại mà cũng không lọc 
được trong quá trình gia công nước 
thải và kết quả là kết thúc ở các 
dòng sông hoặc đại dương. Một khi 
các hạt này đi vào môi trường thủy, 
chúng can thiệp vào chuỗi thức ăn, 
tạo nên các rủi ro dài hạn tiềm tàng 
cho các sinh vật sống và toàn bộ hệ 
sinh thái.

Với mối lo ngại ngày càng tăng trong 
các tổ chức chính phủ, các tổ chức 
phi chính phủ và người tiêu dùng về 
tác động của ngành thời trang lên 
môi trường thì việc ngành thực hiện 
hành động nghiêm túc chống lại ô 
nhiễm microplastic ngày càng trở 
nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Ô NHIỄM MICROPLASTIC TỪ VẬT LIỆU DỆT 
VẤN ĐỀ TƯỞNG NHƯ VI MÔ 

NHƯNG TÁC ĐỘNG VĨ MÔ

Vào thời điểm bài báo này ra đời 
thì chưa có tiêu chuẩn của ngành 
hoặc các quy trình kỹ thuật chuyên 
xem xét lượng microplastic rụng ra 
từ quá trình giặt gia dụng. Eurofine 
Soflines & Leather đã phát triển một 
phương pháp để định lượng xơ rụng 
ra từ quần áo trong quá trình giặt gia 
dụng, và nhận diện được mối quan 
hệ giữa microplastic rơi ra và các 
thuộc tính chính của quần áo như 
là trọng lượng vải và thành phần 
xơ, như là một cách thức để hỗ trợ 
ngành thời trang hiểu rõ hơn vấn đề 
chính yếu này của ngành.
                                                                                                                                                   
MICROPLASTIC LÀ GÌ?

Việc giải phóng không có chủ ý 
microplastic vào nước sạch và nước 
đại dương toàn cầu là mối lo ngại 
cho sức khỏe con người và môi 
trường, và nhiều rủi ro tiềm tàng 
như là gây hại đến sinh sản, béo phì 
và làm tổn thương các cơ quan vẫn 
chưa được hiểu đầy đủ.

Thuật ngữ microplastic (trong một số 
trường hợp sử dụng thuật ngữ ngắn 
gọn MP) là nói tới các hạt vật liệu 
polyme có kích thước nhỏ chưa tới 5 
mm. Phụ thuộc vào nguồn gốc, các 
hạt microplastic được phân loại hoặc 
là miroplastic sơ cấp hay thứ cấp.

Microplastic sơ cấp là plastic được 
đưa trực tiếp vào môi trường dưới 
dạng các hạt nhỏ và được thêm có 
chủ ý vào sản phẩm, như là mỹ phẩm, 
gel tắm hoặc thuốc đánh răng; hoặc 
có nguồn gốc từ việc mài các vật 

thể plastic trong quá trình sản xuất, 
sử dụng hoặc bảo dưỡng, như là 
microplastic từ lốp xe hoặc quần áo 
trong sản xuất và quá trình giặt.

Microplastic thứ cấp có nguồn 
gốc sau khi thoái biến các vật thể 
polyme có kích thước lớn thành các 
mảnh plastic nhỏ hơn khi phơi ra môi 
trường. Quá trình này xảy ra dưới ảnh 
hưởng của nhiều yếu tố môi trường 
như là thoái biến quang học, ô xy hóa, 
độ ẩm, nhiệt độ cực đoan v.v. Một số 
ví dụ về microplastic thứ cấp là các 
microplastic từ phế thải plastic, như là 
túi đi chợ, lưới đánh cá hoặc cốc nhựa.

Trong bài báo này, việc phân tích 
việc định lượng microplastic rụng ra 
là nói tới microplastic sơ cấp.

CÁC ẢNH HƯỞNG CỦA 
MICROPLASTIC LÊN ĐẠI DƯƠNG 
VÀ CÁC MÔI TRƯỜNG NƯỚC KHÁC

Plastic là vật liệu cực kỳ phổ biến trong 
đời sống hàng ngày của chúng ta do 
các ứng dụng và sử dụng đa năng. 
Tuy nhiên, một trong các tính chất 
của plastic nói chung là tốc độ thoái 
biến sinh học của nó rất chậm – nó 
có thể mất “nhiều thập kỷ” hoặc thậm 
chí hàng trăm năm để phân hủy”.

Theo một nghiên cứu, 35% 
microplastic sơ cấp được tìm thấy 
trong đại dương trên thế giới có thể 
là do giặt quần áo tổng hợp, còn mài 
mòn bánh xe trong khi lái xe và bụi 
đô thị lần lượt chếm 28% và 24% 
microplastic.
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Mặc dù nhiều nghiên cứu được thực 
hiện hỗ trợ dữ liệu này, các nhà khoa 
học vẫn đang nghiên cứu thêm 
nguồn gốc của microplastic và theo 
một nghiên cứu gần đây thì vi xơ 
trong nước đại dương chủ yếu gồm 
các polyme tự nhiên. Nghiên cứu 
phát hiện ra rằng 79,5% vi xơ trong 
nước đại dương là xenlulo, 12,3% 
có nguồn gốc động vật và 8,2% có 
nguồn gốc tổng hợp.

Dữ liệu này là quan trọng về khía 
cạnh nhu cầu ngày càng tăng về xơ 
tổng hợp và sản xuất xơ tổng hợp. 
Sản lượng xơ tổng hợp toàn cầu đã 
tăng hơn gấp đôi trong 20 năm qua 
và sự tăng trưởng này được ước tính 
tiếp tục trong thập kỷ tới, đạt 145 
triệu tấn trong năm 2030 nếu xu thế 
này vẫn được duy trì.

62% sản lượng xơ trong sản lượng 
107 triệu tấn xơ toàn cầu hiện nay 
là xơ tổng hợp,  với polyeste là loại 

MICROPLASTIC RỤNG RA TỪ QUÁ 
TRÌNH GIẶT QUẦN ÁO

Như đã nói ở trước, 35% microplastic 
sơ cấp có nguồn gốc từ việc giặt 
quần áo. Trong quá trình bảo quản và 
giặt quần áo làm từ vật liệu dệt, vải 
chịu ứng suất cơ học và mài mòn gây 
ra phân mảnh xơ dệt, và kết quả là 
dẫn đến làm rụng các microplastic sơ 
cấp vào nước. Các microplastic rụng 
ra này được dòng nước mang đi và đi 
qua hàng rào chắn của nhà máy xử lý 
nước thải, đi vào nhiều thủy vực (khu 
vực chứa nước) khác nhau.

Các chất độc và các kim loại nặng 
dính vào plastic bề mặt và sau khi đi 
tới đại dương thì được nhiều loài sinh 
vật biển khác nhau như là các loài 
động vật phù du tiêu hóa   dưới dạng 
thức ăn. Hậu quả là microplastic rụng 
ra từ quần áo trong quá trình giặt đi 
vào chuỗi thức ăn và cuối cùng có thể 
ảnh hưởng tới con người. Trong khi 
cần nhiều nghiên cứu nữa thì các nhà 
khoa học tin rằng plastic đang được 
con người tiêu hóa có thể có nhiều 
kết quả tiêu cực. Các ảnh hưởng có 
thể gồm tổn thương gan, các vấn đề 
về sinh sản, chậm trễ trong phát triển 
ở trẻ em và viêm mãn tính. Vì tính 
chất bền vững sinh học của plastic, 
tác động có thể kéo rất dài, và nó thể 
cần nhiều cố gắng để sửa chữa các 
vấn để chúng ta đã và đang tạo ra 
trong hai hoặc ba thập kỷ qua như là 
kết quả của ô nhiễm microplastic.

KHÔNG CÓ TIÊU CHUẨN HÓA 
NGÀNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP 
KỸ THUẬT

Mặc dù sự thực rằng microplastic 
đưa ra nhiều mối nguy hiểm, không 
có quy chuẩn hoặc yêu cầu đánh giá 

xơ được sản xuất nhiều nhất, chiếm 
51,5% tổng sản lượng xơ.

Ngoài ô nhiễm do microplatic gây 
ra, một vài nghiên cứu bổ sung cho 
thấy rằng microplastic có thể hoạt 
động như là chất mang các chất 
độc, như là các chất gây ô nhiễm 
hữu cơ (POP) và các kim loại nặng, 
khi các chất nguy hại này dính vào 
bề mặt của microplastic khi được 
phơi ra môi trường.

Trong khi nước thải từ ngành công 
nghiệp và các hộ gia đình được xử 
lý tại nhà máy xử lý nước thải để 
làm sạch nước và để loại bỏ các 
chất độc trước khi nước quay trở lại 
vòng tuần hoàn nước, thì các nhà 
máy không thể loại bỏ microplastic 
do kích thước của chúng cực nhỏ 
(<5 mm). Mặc dù điều này đã được 
biết đến trong vài năm nay, vẫn 
chưa có tiến bộ nào trong sửa chữa 
vấn đề này.

hoặc hạn chế lượng microplastic mà 
một sản phẩm may mặc có thể giải 
phóng vào nước trong quá trình giặt. 
Ngoài ra, việc đo lường microplastic 
từ nguồn dệt chưa được nghiên cứu 
sâu để tạo nên các tiêu chuẩn hoặc 
phương pháp một mặt sẽ giúp đánh 
giá khách quan và định lượng, và mặt 
khác là hỗ trợ trong tìm kiếm các giải 
pháp có thể.

Có nhiều giải pháp kỹ thuật khác nhau 
hiện có trên thị trường, tuy vậy cần 
nghiên cứu thêm để xác định hiệu 
suất và hiệu quả không chỉ về giữ lại 
xơ hoặc tránh việc làm rụng xơ vào 
nước, mà còn về cách thức tránh làm 
thay đổi các tính chất của vải và quần 
áo, hoặc hiệu quả của một chu kỳ giặt.

Về định lượng microplastic, các 
nhóm làm việc kỹ thuật về tiêu chuẩn 
hóa và các thỏa thuận liên ngành 
công nghiệp gần đây đã được tạo 
ra để theo đuổi thử nghiệm hài hòa 
cần cho đánh giá đúng vấn đề và 
nghiên cứu khảo sát các lựa chọn 
khả thi để giải quyết việc giải phóng 
microplastic trên toàn cầu.

EUROFIN ĐỊNH LƯỢNG LƯỢNG 
MICROPLASTIC RỤNG RA

Eurofins Softlines & Leather đã phát 
triển một phương pháp nội bộ cho 
phép các khách hàng định lượng và 
mô tả đặc tính microplastic rụng ra 
từ quần áo hoặc vải bằng cách mô 
phỏng quá trình giặt gia dụng.

Thử nghiệm này được xây dựng dựa 
trên một phương pháp có thể lặp lại 
và tái lặp, và cung cấp kết quả sau 
nhiều thử nghiệm và xem xét nội bộ 
kỹ lưỡng. Mục tiêu chính của phép 
thử là định lượng microplastic rụng 
ra trong quá trình giặt bằng cách 
dùng các điều kiện và các thông số 
tiêu chuẩn và được kiểm soát, như 
vậy sẽ cung cấp thông tin về lượng 
microplastic rụng ra trong một hoặc 
nhiều chu kỳ giặt lặp lại.

TÓM TẮT PHƯƠNG PHÁP

Phương pháp có thể được sử dụng 
để định lượng microplastic rụng ra từ 
các mẫu vải hoặc quần áo.

Trước khi thử nghiệm, các mẫu 
được đánh giá các tính chất dệt cơ 
bản, gồm thành phần, cấu trúc và 
trọng lượng.

Thực hiện quá trình giặt mô phỏng 
bằng cách sử dụng một trống kín 
quay để tạo nên chuyển động, mô 
phỏng tác động cơ học của máy 
giặt. Trống cũng được trang bị thêm 
các vật liệu không phải vật liệu dệt 
và không phải polyme, mô phỏng sự 
mài mòn gây ra trong quá trình giặt 
khi quần áo hoặc vải tiếp xúc với các 
quần áo khác trong chu kỳ giặt.

Tất cả nước sử dụng trong quá trình 
giặt được gom lại từ trống để lọc, 
và tất cả các hạt lơ lửng trong dung 
dịch được gom lại. Để lọc, chúng tôi 
dùng các lưới lọc tiêu chuẩn và được 
chứng nhận, có các kích thước lỗ 
khác nhau; việc này giúp phân đoạn 
các dải kích thước của các hạt rụng 
ra trong khi giặt.

Phương pháp này có thể phân loại 
các hạt rụng ra theo các dải kích 

thước khác nhau và cũng cung cấp 
thông tin về định lượng ngoại suy 
các hạt rụng ra theo đơn vị (tức là 
sản phẩm may mặc), theo trọng 
lượng hoặc theo bề mặt. Ba thông 
số này là quan trọng để có được bức 
tranh chính xác về microplastic rụng 
ra thực, do quần áo được sản xuất ra 
với khối lượng lớn.

Ngoài ra bằng cách dùng kỹ thuật 
phân tích hiện đại nhất, kính hiển 
vi SEM, các phân tích FTIR và quang 
phổ Raman và các phân tích hóa 
học, chúng tôi có thể xác định được 
loại xơ, cung cấp thêm dữ liệu cho 
khách hàng.

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỊNH 
LƯỢNG MICROPLASTIC RỤNG RA

Các kết quả dưới đây là sau khi phân 
tích 598 mẫu nhận được. Tất cả các 
mẫu rụng microplastic với các cường 
độ khác nhau. Phân tích quan sát 
được bốn yếu tố chính và mối tương 
quan của chúng với microplastic 
rụng ra:
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• Chiều dài xơ và cấu trúc sợi: người 
ta thấy rằng vải và quần áo được làm 
từ sợi có chứa xơ có chiều dài dài hơn 
thì rụng ít hạt hơn vào nước.

• Độ bền của xơ thành phần: không 
phải tất cả các xơ có cùng khả năng 
chịu được ứng suất cơ học của quá 
trình giặt. Do điều này và kết hợp các 
yếu tố khác (ứng suất nhiệt, tác động 
cơ học và độ bền xơ), mà xơ trong sợi 
có thể đứt và đi vào nước. Nói chung, 
polyeste chịu ứng suất cơ học tốt 
hơn poliamit.

• Xử lý hoàn tất bề mặt sợi và vải: 
xử lý hoàn tất sợi và vải có thể dẫn 
đến tác động khác nhau của rụng xơ.

• Thành phần vải: là một yếu tố 
quyết định khi được kết hợp với các 
yếu tố được mô tả ở trên. Khi so sánh 
ba thành phần khác nhau của các 
loại xơ được dùng phổ biến nhất 
(bông, poliamit, polyeste), người ta 
thấy rằng do kết quả của thành phần 
vải, bông rụng lượng xơ lớn nhất so 
với polyamit và polyeste.

Phân tích chỉ ra trên hình 1 cho thấy 
phản ứng của các mẫu xơ khác nhau 
sau một lần giặt, cụ thể là tổng các 
hạt rụng vào nước, được tính bằng 
miligam hạt trên một kilogam vải.

Như là một phần của nghiên cứu, 
chúng tôi cũng xem xét kỹ một vài 
giả thiết phổ biến về microlplastic 
rụng ra và đưa ra các phát hiện sau:

• Trọng lượng vải: giả thiết rằng 
mẫu càng nặng thì càng nhiều xơ 
rụng ra. Dữ liệu của chúng tôi không 
cung cấp mối liên hệ rõ ràng giữa 
trọng lượng mẫu vải và phản ứng 
rụng xơ của mẫu.

• Cấu trúc vải: khi so sánh các vải 
có cùng thành phần với trọng lượng 
tương tự thì không thể kết luận rằng 
cấu trúc của vải trực tiếp dẫn đến 
lượng lớn hơn microplastic rụng ra.

• Nguồn gốc xơ:  không có bằng 
chứng gợi ý rằng các loại vải có cùng 
thành phần nhưng được làm từ xơ 
“nguyên” hoặc “tái chế” rụng ra các 
lượng microplastic khác nhau.

MÔ TẢ ĐẶC TÍNH CỦA RỤNG 
MICROPLASTIC

Đối với tất cả các thử nghiệm được 
thực hiện, Eurofins đã phân loại và 
nghiên cứu cả kích thước các hạt và 
microplastic rụng ra trong các mẫu 
khác nhau và theo các kích thước lỗ 
lọc khác nhau.

Các kết quả cho thấy rằng các loại vải 
giải phóng các xơ có kích thước khác 
nhau, với chiều dài biến thiên từ 0,45 
µm tới > 500 µm (như được xác định 
bằng cách dùng các kích thước lỗ lọc 
khác nhau).

Các kết quả cho thấy rằng lượng lớn 
hơn các xơ rụng ra có chiều dài trong 
khoảng 0,45 µm tới dưới 50 µm, và 
được rụng ra trong khoảng 1 tới 10 
chu kỳ giặt. 

Hình 1 – Xơ rụng ra từ các loại vải khác nhau

Hình 2 – Chiều dài của các xơ rụng ra
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Sau 10 chu kỳ giặt thì một số mẫu 
cho thấy gia tăng nhẹ về giải phóng 
các hạt có kích thước lớn hơn, thậm 
chí tỷ lệ lớn nhất của xơ rụng ra vẫn 
có thể được cho là các xơ có chiều 
dài trong khoảng 0,45 µm tới dưới 
50 µm (hình 2).

Chúng tôi cũng xem xét lượng 
microplastic và các hạt rụng ra trong 
nhiều chu kỳ giặt. Dữ liệu từ tất cả 
các mẫu được thử nghiệm cho 
nhiều lần giặt và làm khô (làm khô tự 
nhiên) chỉ ra rằng lượng microplastic 
và hạt giải phóng ra bởi các mẫu 
có xu hướng giảm sau nhiều chu 
kỳ giặt. Chúng tôi đã quan sát được 
rằng phần lớn việc giải phóng các 
hạt micro và microplastic xảy ra 
trong 20 chu kỳ giặt đầu tiên (của cá 
mẫu được nghiên cứu).

MẤY LỜI CUỐI

Ngành dệt cũng như các ngành 
công nghiệp liên quan tới polyme 
đang ở tuyến đầu của thách thức 
môi trường mới, các thách thức 
này sẽ yêu cầu các bên quan tâm 
trong chuỗi cung cấp cộng tác để 
giảm tới mức thấp nhất rủi ro của 
microplastic tới bản thân chúng 
ta, tới các thế hệ tương lai và môi 
trường của chúng ta.

Các tiêu chuẩn và phương pháp để 
đánh giá tác động của microplastic 
và quan trọng nhất là các giải pháp 
cần được đưa ra sớm bởi cố gắng 
mạnh mẽ tại mỗi bước của chuỗi 
cung cấp – từ sản xuất các sản phẩm 
bền lâu hơn và có khả năng chống 
lại rụng xơ tốt hơn cho tới giảm 
lượng microplastic đi tới các thủy 
vực (nơi chứa nước).

Eurofins Softlines &Leathers đưa ra 
một bộ đầy đủ các giải pháp mà mỗi 
tổ chức mua hàng và nhà cung cấp 
sẽ yêu cầu trong toàn chuỗi cung 
cấp dệt và da giày. Thông qua Trung 

Hình 3 – Microplastic giải phóng ra từ vải polyeste dệt thoi sau vài chu kỳ giặt và làm khô
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tâm kỹ thuật của chúng tôi tại Tây 
Ban Nha và Anh và các phòng thí 
nghiệm ở châu Á, châu Âu và Mỹ, các 
giải pháp bền vững, các dịch vụ thử 
nghiệm cũng như các dịch vụ pháp lý 
và tuân thủ của chúng tôi mà chúng 
tôi có thể hỗ trợ khách hàng để đảm 
bảo chất lượng sản phẩm của họ và 
sự tuân thủ. Chúng tôi tham gia vào 
các tổ chức công nghiệp khác nhau 
và các hiệp hội dẫn dắt sự an toàn và 
tuân thủ của sản phẩm ở nhiều nơi 
trên thế giới, và sẽ tham gia và các 
nhóm làm việc kỹ thuật dành cho 
tiêu chuẩn hóa và các thảo thuận liên 
ngành về microplastic.
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Việt Nam lại đang đối mặt với 1 đợt dịch mới, có nguy cơ cao hơn các đợt dịch cũ với sự xuất hiện 
của N440K, một biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở một số vùng của Ấn Độ, 
được cho là có khả năng gây tử vong cao gấp 15 lần so với các biến chủng trước đó. Vì vậy “Làm 
việc từ xa tại nhà” hay “Work from home” là một trong hai cụm từ được chia sẻ nhiều nhất trong 
những ngày dịch bệnh đang bùng phát bên cạnh cụm từ “Social distancing – cách ly xã hội”. 
Không ít doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam đã áp dụng hình thức làm việc từ xa tại nhà, để 
đảm bảo sức khỏe của nhân viên, đảm bảo được tiến độ công việc cũng như cắt giảm các chi phí 
thuê mặt bằng, điện nước, văn phòng phẩm, … cho doanh nghiệp.  
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KHÓ KHĂN, ÁP LỰC KHI LÀM VIỆC TẠI NHÀ

Điều kiện cơ sở vật chất không đủ để đáp ứng

Đối với nhân viên văn phòng làm việc trực tiếp bằng máy 
tính cá nhân thì có lẽ làm việc từ xa không có quá nhiều 
khó khăn vì mọi công việc đều được giải quyết online, 
báo cáo trực tiếp với cấp quản lý.

Nhưng đối với một số vị trí đặc biệt hơn như nhân viên 
thiết kế, lập trình web,… cần một không gian đủ yên tĩnh 
và máy tính được trang bị đầy đủ thì có lẽ làm việc tại nhà 
sẽ không phải hình thức tối ưu nhất.

Khi máy tính, điều kiện cơ sở vật chất không đáp ứng đủ 
nhu cầu của công việc thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến 
độ và chất lượng. Đây vẫn là một trong những bất cập 
điển hình của hình thức làm việc từ xa tại nhà. 

Không được giao tiếp thường xuyên

Việc giao tiếp trong công việc đóng vai trò quan trọng 
giúp các cá nhân có thể xử lý, trao đổi và bàn bạc công 
việc một cách nhanh chóng và chính xác. Giao tiếp với 
đồng nghiệp không chỉ giúp giải quyết công việc mà 
còn giúp giải tỏa căng thẳng khi áp lực, cần sự chia sẻ. 
Đây là nhược điểm lớn mà khi nhân viên làm việc ở nhà 
sẽ bị hạn chế có thể dẫn đến những tình trạng như: 
buồn, chán, stress,… 

Dễ mất tập trung, xao nhãng

Work From Home là một sự lựa chọn không mấy thích 
hợp với một số người có khả năng tập trung kém, đặc 
biệt là những người có con nhỏ. Họ rất dễ bị xao nhãng 
hay mất tập trung vì phải cho con ăn, chăm sóc gia đình, 
nấu cơm hay dọn dẹp.

Với nhiều yếu tố chi phối, không thể phủ nhận việc để 
nhân viên làm ở nhà sẽ gây ra những bất cập kể trên dẫn 
đến công việc tồn đọng, không thể hoàn thành đúng 
tiến độ.

Giải pháp

Bạn cần nâng cao tinh thần kỷ luật tự giác. Thức dậy và 
tập trung vào công việc mỗi ngày khi bạn ở trong môi 
trường gia đình cần rất nhiều kỷ luật tự giác và động lực. 
Những cám dỗ từ chiếc giường khi trời lạnh. Nếu không 
tự giác, bạn có thể sinh ra tính ỉ lại, không chịu làm việc 
đúng giờ, những công việc được phân ra hoàn thành 
trong ngày có thể bị chuyển sang ngày tiếp theo. Và cứ 
như vậy, công việc bị trì trệ, không đúng tiến trình gây ra 
stress, áp lực ngay trong ngôi nhà của mình. 

ƯU ĐIỂM, LỢI ÍCH KHI LÀM VIỆC TỪ XA TẠI NHÀ

Chủ động sắp xếp công việc

Bạn có thể nhận thấy rằng ưu điểm nổi trội của hình thức 
làm việc từ xa đó chính là đem tới sự chủ động, thoải 
mái khi làm việc. Bạn sẽ không phải quan tâm và bị gò 
bó trong những quy tắc nơi công sở về trang phục, thái 
độ, giờ làm việc và vị trí. Trong quá trình làm việc, bạn sẽ 
có thể hoàn toàn tập trung để hoàn thiện công việc mà 
không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn của mọi người xung 
quanh, hay bị tác động bởi môi trường và mất thời gian 
để tham gia các cuộc họp. 

Đồng thời, làm việc tại nhà có tính linh hoạt cao, cho 
phép bạn làm việc trong thời gian hiệu quả nhất, những 
bộ đồ mặc thoải mái ở nhà cũng giúp bạn cảm thấy 
tuyệt vời nhất khi làm việc. 

Tiết kiệm thời gian và giảm căng thẳng

Nếu như bạn không phải di chuyển nhiều, điều này có 
thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thậm chí, nó cũng 
có thể làm giảm mức độ căng thẳng hàng ngày của bạn. 
Bên cạnh đó, khi làm việc từ xa bạn cũng sẽ tiết kiệm 
được cho mình một khoản chi phí đáng kể cho việc ăn 
uống và di chuyển. Hơn thế nữa, bạn sẽ có nhiều thời 
gian hơn để hoàn thành những công việc cá nhân, chăm 
lo cho gia đình mà vẫn đảm bảo được tiến độ công việc 
nếu biết cách sắp xếp thời gian một cách hợp lý. Với hình 
thức làm việc từ xa, bạn sẽ có nhiều không gian riêng tư 
hơn cho bản thân để phát huy khả năng tư duy sáng tạo, 
sự chủ động cũng như hạn chế tối đa việc bị mắc phải 
những áp lực căng thẳng ảnh hưởng đến hiệu quả công 
việc và cuộc sống cá nhân.

Giảm bớt tiếng ồn: Mặc dù có thể có những tiếng ồn hay 
phiền nhiễu ở nhà. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng kiểm 
soát chúng hơn là những tiếng ồn đến từ đồng nghiệp, 
nhân viên hay tiếng ồn văn phòng khác.
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Giảm căng thẳng: Khi bạn làm việc tại nhà, bạn sẽ kiểm 
soát mức độ căng thẳng của mình nhiều hơn và có thể 
dễ dàng bỏ đi hay nghỉ ngơi khi công việc trở nên đặc 
biệt bế tắc. 

Bạn có thể cải thiện cân bằng công việc/cuộc sống của 
bạn. Nhiều chủ kinh doanh luôn đấu tranh với việc tìm 
kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân 
của họ. Làm việc tại nhà có thể làm cho sự cân bằng này 
dễ dàng hơn một chút để duy trì.

CẦN CHUẨN BỊ NHỮNG GÌ ĐỂ LÀM VIỆC TẠI NHÀ

Máy tính, laptop

Nếu bạn sử dụng máy tính bàn để làm việc và quá trình 
vận chuyển máy tình từ công ty về nhà để phục vụ công 
việc quá khó khăn thì đừng quên nghĩ tới laptop. Laptop 
luôn là thiết bị làm việc di động nhanh chóng, gọn nhẹ 
mà bạn có thể mang theo ở bất cứ đâu.

Đồng bộ dữ liệu trên Cloud

Nếu bạn đã có sẵn máy tính ở bên người nhưng các dữ 
liệu quan trọng lại không có sẵn để truy cập thì cũng 
như không. Bởi vậy, đừng quên backup dữ liệu của mình 
lên Cloud, nếu cẩn trọng hơn thì ngay khi tạo file đã lưu 
trên Cloud. Điều này sẽ giúp cho bạn dù có đang ngồi ở 
2 máy tính khác nhau thì dữ liệu vẫn sẽ được đồng bộ 
qua lại đầy đủ.

Bạn có thể lưu trữ dữ liệu của mình trên các dịch vụ như 
Dropbox, One Drive, Google Drive hay iCloud Drive,... 
đều được. Thậm chí những nền tảng lưu trữ này còn cho 
phép bạn quay lại các phiên bản đã lưu trước đó của file.

Yêu cầu cấp sẵn các quyền truy cập cần thiết

Một số hệ thống của nhiều công ty sẽ chỉ cho phép truy 
cập khi có VPN (mạng riêng ảo) hoặc một số trang web sẽ 
chỉ được truy cập từ một vài địa chỉ IP cụ thể. Nếu như bạn 

đang làm việc trong các hệ thống nội bộ kiểu này, đừng 
quên liên hệ trước với phòng IT để xin cấp quyền truy cập 
sẵn. Điều này luôn hữu ích ngay cả khi bạn nghỉ phép, đi 
du lịch, có việc cần xử lý gấp ngoài giờ hành chính.

Chuẩn bị sẵn tai nghe và microphone

Làm việc ở nhà cũng đồng nghĩa với việc các cuộc họp 
hành cũng sẽ diễn ra trực tuyến trên các công cụ online 
như Zoom, Google Meets, Microsoft Teams,... Và để 
không làm phiền tới người khác, bạn nên chuẩn bị sẵn 
tai nghe được tích hợp micro, nếu không thì có thể sử 
dụng tạm micro của máy tính.

Làm việc độc lập một mình

Trên công ty, bạn làm việc theo nhóm và tất nhiên là 
không phải việc nào cũng có thể làm 1 mình. Nhưng 
bạn nên chuẩn bị tinh thần và cố gắng để bản thân có 
thể làm việc độc lập nhiều nhất có thể, hoàn thành công 
việc trơn tru với hiệu quả cao.

Giai đoạn đầu khi làm việc tại nhà, có thể bạn sẽ thấy 
hiệu quả không được cao so với làm việc trên công ty. 
Đây là điều thường thấy trong giai đoạn đầu tiên, và nó 
là thứ bạn cần rèn luyện để nâng cao hơn nữa năng lực 
làm việc từ xa của mình. Đây cũng là yếu tố mà các nhà 
tuyển dụng đánh giá cao từ các ứng viên.

KẾT LUẬN

Trong làn sóng Covid-19 lần thứ 4 tại Việt Nam với tính 
chất phức tạp hơn, nguy hiểm hơn, chính chúng ta sẽ 
trở thành những chiến sĩ chống dịch mạnh mẽ nhất. 
Đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch, việc 
hạn chế đi lại và làm việc tại nhà – “Work from home” trở 
nên cần thiết hơn bao giờ hết, bên cạnh đó nhất định 
phải nhớ thông điệp 5K là Khẩu trang - Khử khuẩn - 
Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế. Ngoài 
ra, 5K còn là Không ỷ lại - Không chủ quan - Không lơ 
là - Không hoang mang - Không sợ hãi. 

GÓC NHÌN
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Bài: HOÀNG HÂN
(Tổng hợp)

Đêm tiệc thời trang lớn nhất trong năm – Sự kiện Met Gala 2021 

sẽ bù lại khoảng thời gian đã mất bằng một sự kiện 

gồm hai phần đầy ý nghĩa.

S
au sự cố huỷ bỏ đáng tiếc 
vào năm 2020 do đại dịch 
Covid-19, ngày 12/4/2021 
vừa qua, sự kiện gây quỹ 
thường niên cho Viện 

Trang phục của Bảo tàng Nghệ thuật 
Metropolitan ở New York (Mỹ) – Met 
Gala đã xác nhận sẽ quay trở lại 
trong năm 2021. Là “đêm diễn thời 
trang lớn nhất hàng năm”, Met Gala 
sẽ đón chào hàng loạt khách mời 
trong danh sách của Anna Wintour 
gồm các ngôi sao đình đám, nhà 
sáng tạo trẻ, chính trị gia nổi tiếng và 
những người có tầm ảnh hưởng lớn 
tới ngành công nghiệp thời trang. 
Không chỉ là một bữa tiệc sang 
trọng hay một buổi tối phúc lợi tạo 
ra phần lớn kinh phí của Viện Trang 
phục, sự kiện Met Gala còn nhằm 
tôn vinh các thành tựu thời trang 
trong năm.

Met Gala năm nay sẽ bắt đầu diễn 
ra vào tháng 9 năm 2021 thay vì thứ 
hai đầu tiên của tháng 5 như thông 
lệ hàng năm. Năm nay, chủ đề của 
sự kiện sẽ là “Thời trang Hoa Kỳ”. Đợt 
gây quỹ sẽ kết hợp cùng hai triển 
lãm kỷ niệm 75 năm thành lập Viện 
Trang phục kéo dài từ 2021 đến 
2022. Theo ông Andrew Bolton - 
Tổng giám tuyển của Bảo tàng Nghệ 
thuật Metropolitan, chủ đề này được 
chọn nhằm ghi nhận sự ủng hộ 
của cộng đồng thời trang Hoa Kỳ 
cho Viện Trang phục trong suốt 75 
năm qua. Đồng thời tôn vinh và suy 
ngẫm về thời trang của nước Mỹ”. Cả 
hai phần của triển lãm sẽ đánh giá 
chính xác thực trạng của ngành thời 
trang nước Mỹ bao gồm bản sắc của 
ngành và những nhân vật thời trang 
quan trọng. 

Chiến dịch PR của thương hiệu thời trang 
tại Met Gala

Ở đâu có thảm đỏ, có người nổi 
tiếng và ánh đèn flash của paparazzi, 
ở đó sẽ có cơ hội cho các thương 
hiệu thời trang cao cấp làm PR và 
marketing...

Phần đầu tiên của triển lãm sẽ bắt 
đầu vào ngày 18/9/2021 với tựa đề 
“In America: A Lexicon of Fashion”. 
Buổi triển lãm này nhằm khám phá 
cách mà chúng ta – dưới tư cách là 
một cộng đồng nói về thời trang 
cũng như những từ vựng chung 

Người chủ trì sự kiện thường niên Met Gala – bà Anna Wintour tại Met Gala 2019 
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xung quanh nó. Bên cạnh đó, phần 
triển lãm đầu khai mạc vào tháng 
9 sẽ khép lại Tuần lễ Thời trang và 
đánh dấu sự trở lại sàn runway linh 
thiêng của nhiều nhà thiết kế đã 
buộc phải trình diễn trực tuyến 
trong suốt thời gian qua. Theo ông 
Bolton, ý tưởng của phần đầu triển 
lãm này được xây dựng từ cuốn sách 
“Home: A short history of a idea” của 
Witold Rybczynski. Trong phần này, 
Trung tâm Trang phục Anna Wintour 
sẽ được biến thành một ngôi nhà 
tưởng tượng với mỗi căn phòng đại 
diện cho một cảm xúc cụ thể (hạnh 
phúc, vui vẻ, nổi loạn hay hoài cổ). Từ 
đó, mang đến cho thời trang nước 
Mỹ những khía cạnh cảm xúc sâu 
lắng và khả năng dùng thời trang để 
kể chuyện.

Phần hai của triển lãm với tên gọi “In 
America: An Anthology of Fashion” 
sẽ ra mắt vào ngày 5/5/2022 và kể 
về hành trình lịch sử của thời trang 
Mỹ từ năm 1670 bằng cách trình bày 
những câu chuyện liên quan tại các 
căn phòng thời kỳ của bảo tàng . “An 
Anthology of Fashion” sẽ thông qua 
bối cảnh chủng tộc, giới tính và vật 
chất ở lịch sử để khai thác những câu 
chuyện thời trang còn dang dở. Ở đó, 
những câu chuyện liên quan đến sự 
hoà nhập cũng sẽ được đề cập tới và 
trả lời cho câu hỏi mà Prabal Gurung 
đã đặt ra trong buổi diễn mùa xuân 
2020 “Ai sẽ là người Mỹ?”.

Cũng trong thông cáo báo chí vào 
hôm thứ Hai vừa rồi, Met đã nói rằng 
buổi dạ tiệc hàng năm là “nguồn 
tài trợ chính hàng năm của Viện 
trang phục cho các hoạt động triển 
lãm, xuất bản, mua bán và cải thiện 
nguồn vốn”. Dù không tiết lộ gì thêm 
về các chi tiết ích lợi của sự kiện 
tháng 9, tuy nhiên Viện trang phục 
cho hay “đây sẽ là một phiên bản nhỏ 
và thân mật hơn” của sự kiện (dự kiến 
diễn ra vào ngày 13/9/2021) và các 
kế hoạch đang chờ xử lý theo hướng 
dẫn của chính phủ. Theo nguồn tin 
riêng từ hãng tin PageSix, vị trí dẫn 
chương trình năm nay đang được 
Ban tổ chức của Met Gala dành cho 
nhà thơ Amanda Gorman và Chủ tịch 
Hội đồng Nhà thiết kế thời trang Mỹ 
Tom Ford.

Nữ nhà thơ Mỹ Amanda Gorman

Chủ tịch Hội đồng Nhà thiết kế Mỹ – Tom Ford



68 69DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

THỜI TRANG & CUỘC SỐNGTHỜI TRANG & CUỘC SỐNG

68 69DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

Tác giả: KIỀU BÍCH HẬU

THỜI TRANG & CUỘC SỐNG

68 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

Tròng lên người bộ quần áo bộ đội sờn mòn, ẩm 
chua mồ hôi, ụp lên đầu cái mũ cối, Toan hắng 
giọng gọi to:

- Dậy đi Tít ơi, ăn sáng rồi còn đi học chứ! Gần bảy giờ rồi!

Thằng Tít giở mình trên cái phản gian giữa nhà, chẳng có 
vẻ gì là muốn dậy. Bà Liễu, vợ Toan từ buồng trong đi ra, 
tay xách nồi cơm điện:

- Ông cứ đi làm cho được việc, để tôi giục nó.

Toan ra khỏi nhà, đi chưa hết ngõ thì va phải lão Thích. 
Lão Thích chặn Toan lại, hỏi:

- Ông đi đâu thế? Sao bảo hôm nay nghỉ ở nhà đi ăn cỗ?

- À, tranh thủ ra đây có việc tí, rồi mới về thay đồ đi ăn cỗ. 
Giờ này còn sớm.

Toan trí trá cho xong, cốt là để thoát khỏi Thích. Chả là 
Thích cùng làm thợ xây với Toan trong nhóm thầu xây 
dựng của ông Doanh ở làng Thanh này. Cả nhóm đang 
nhận xây một lúc ba cái nhà, rất bận, thì Toan lại xin nghỉ 
hôm nay, lấy cớ là phải đi ăn cỗ. Thực ra, Toan sang nhà bà 
Hoa, chị họ ông, để xây cho bà đoạn tường bao ao vừa lở.

Hy vọng là trên đường đến nhà bà Hoa, Toan không gặp 
ai trong nhóm thợ của Doanh nữa, để họ khỏi phát hiện 
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chỉ là ông nội nó thôi, làm sao chịu 
trách nhiệm với nó được!

- Khổ lắm, bố cháu nó đang lao động 
bên Đài Loan, làm sao về đây mà giải 
quyết được! – Bà Liễu rên lên.

- Thế mẹ nó đâu? – Bà Hoa không 
buông tha.

- Con mẹ nó mất nết, chồng không 
có nhà, bỏ theo thằng Trung Quốc 
tám tháng nay rồi còn đâu! – Bà Liễu 
bật khóc - Chỉ còn hai đứa già này ở 
nhà cho thằng cháu bấu víu. 

Bà Hoa thở dài, vai đuội xuống. Thế 
là không xong bức tường hôm nay 
rồi. Tìm đâu ra thợ khác bây giờ. Thời 
buổi gì không biết! Thanh niên trai 
tráng trong làng đi xuất khẩu lao 
động hết ráo cả. Toàn đám già giơ 
xương như cái nhà ông Toan này 
thì cũng bị cuốn vào những nhóm 
thầu xây dựng, xây nhà triền miên. 
Xây biết bao nhà to cho lắm vào, 
nhà xây sau phải to, phải cao, phải 
hoành tráng hơn nhà xây trước. 
Nhưng trong những cái nhà to đó, 
có ai ở đâu? Chủ nhà còn đang mải 
làm thuê ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật 
Bản, họ cố kiếm tiền trả nợ xây nhà, 
rồi mua thêm miếng đất nữa để 
dành. Những đứa trẻ tuổi mới lớn, 
không có bố mẹ ở bên dạy bảo, đâm 
nổi loạn, đứa thì nghiện hút, đứa thì 
đánh nhau, đứa thì hiếp dâm, hỏng 
hết cả một thế hệ!

- Bà Hoa ơi, em trai bà làm Chủ tịch 
huyện, bà xem có nhờ ông ấy can 
thiệp với công an giúp nhà cháu 
được không? – Ông Toan dợm bước 
đi, bỗng dừng lại hỏi nhỏ.

- Thôi thôi nhờ vả gì. Rồi báo chí nó 
móc ra thì em tôi mất chức à! – Bà 
Hoa xua tay né người như tránh hủi. 
– Con ông nó xuất khẩu lao động 
ở Đài Loan cơ mà, thiếu gì tiền. Cứ 
xòe tiền che mặt thôi. Liều liệu mà 
về xem việc thằng cháu thế nào, rồi 
lên đây xây nốt bức tường cho tôi. 
Có đoạn tường ngắn một gang mà 
phiền phức quá thể.

***

ra Toan đi làm vụng cho người khác. 
Cả làng này bây giờ lắm người đi 
xuất khẩu lao động, gửi tiền về xây 
nhà rầm rầm, thợ xây bỗng đắt giá. 
Những việc xây xướng lặt vặt như 
xây đoạn tường bao của bà Hoa, 
chẳng ai muốn nhận làm. Nể bà 
Hoa năn nỉ nhiều lần, Toan phải nói 
dối để giãn việc đằng nhóm Doanh, 
tranh thủ xây cho bà Hoa.

Xây đến nửa buổi, Toan tạm nghỉ tay 
rít điếu thuốc lào, làm chén chè mạn 
đặc. Ông đang chẹp lưỡi nhậm vị 
chát ngọt của chè, thì bỗng đâu bà 
Liễu hớt hải chạy đến.

- Ối ông Toan ơi. Ông về nhà ngay 
xem thế nào. Cứu thằng cháu. Công 

an họ vừa đến trường xích cổ thằng 
Tít đi rồi!

Toan buông rơi cái kẹo lạc bóc dở:

- Tại sao công an lại bắt nó?

- Nó đánh nhau ở làng Bần, đánh 
con người ta dập lá lách rồi bỏ trốn 
về nhà. – Bà Liễu hổn hển nói – Ông 
về ngay xem thế nào, chứ tôi cháy cả 
ruột gan lên rồi đây này.

- Về là về thế nào! – bà Hoa xen vào 
câu chuyện – Ông ý đang xây dở bức 
tường. Nhờ vả mấy tháng trời ông 
ý mới thảy ra được một ngày xây 
tường cho tôi đấy. Mà sao bà không 
gọi bố nó đi giải quyết? Ông Toan 
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Hôm Chủ nhật vừa rồi, nhân lúc ông Toan đi xây nhà, 
bà Liễu đi làm phu hồ, thì thằng Tít cùng bạn đi xe máy 
xuống Bần chơi. Chúng gặp một nhóm thanh niên làng 
Bần, trong nhóm có thằng nhìn đểu thằng Tít. Thế là 
đánh nhau vì một cái nhìn đểu. Thế rồi công an huyện 
điều tra ra kẻ gây thương tích cho một thanh niên làng 
Bần là thằng Tít. Gia đình người bị hại gửi đơn tố cáo. 
Công an bắt thằng Tít về đồn để thẩm tra. 

Ông Toan nhao xuống trụ sở công an huyện được một 
chốc thì nhao trở về nhà. Thằng Tít lúc đánh nhau chẳng 
biết hùng hổ hăng tiết thế nào mà đánh dập lá lách 
thằng nhìn đểu, vậy mà giờ trong tay công an thì trông 
nó tái xanh tái tử, mắt nhìn ông nội cầu cứu như sắp bị 
giết. Ông phải cứu nó ra thôi, chứ nghe đâu đã vào tay 
công an rồi thì kiểu gì cũng khai ra, mà đã khai là sai. 
Đã sai là phạt, là tù, thằng Tít lại vừa tròn 18 tuổi được 5 
hôm. Chỉ còn ba tháng nữa là nó tốt nghiệp trung học 
phổ thông, rồi nó còn phải đi học đại học nữa, hoặc ít ra 
thì sang Nhật vừa học vừa làm. Nay mà để nó dính vào 
lao lý thì coi như thiêu rụi đời nó. Không thể được. 

Ông phải cứu nó ra thôi. Cái gì cũng có giá của nó. Muốn 
cứu cháu ra ngay, ông phải có 50 triệu đồng. 10 triệu 
đồng ký trên giấy tờ nộp phạt, còn 40 triệu đồng nộp 
ngoài cho công an họ trang trải mọi sự vụ đàng sau. Ở 
làng này, nhiều nhà có con cờ bạc, hiếp dâm, trộm cắp, 
đánh nhau,… bị công an tóm, đều đã thấu hiểu giá cả 
chạy chọt thế nào. Ông Toan cũng không thể là ngoại lệ.

Phải có tiền chạy cho thằng cháu được ra. 50 triệu đồng, 
số tiền ông làm vãi máu mắt cả năm không ra, giờ thì 
thằng cháu nội đốt vèo trong tích tắc, chỉ vì một cái 
nhìn đểu! Ước chi chúng mù hết ráo cả để khỏi phải 
nhìn đểu nhau.
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Tắt xe máy, ông Toan đi vội vào nhà, vấp phải bậc thềm 
chúi xuống suýt ngã.

- Nhà có bao nhiêu tiền! - Vừa thấy vợ tất tả chạy ra, ông 
Toan hỏi luôn.

- Để tôi xem, không chắc còn được tám triệu đồng. 
Hôm vừa rồi đóng tiền học luyện thi cho thằng Tít hết 
hơn hai triệu.

- Bà phải lo cho tôi 50 triệu trong hôm nay! – Ông Toan 
thở hắt ra. Ông cũng không tin vào điều mình vừa nói.

- Cắt cổ tôi cũng không ra.

- Thì đi vay!

- Vay ai bây giờ. Nhục lắm!

- Hay là gọi cho bố nó ở Đài Loan, chứ con mẹ nó thì 
khỏi trông mong gì! – Ông Toan bàn.

- Thì ông gọi luôn đi.

- Tôi không biết gọi. Mọi khi có việc là tôi toàn nhờ 
thằng Tít gọi bố nó qua mạng. Nay nó bị công an giữ 
rồi, thì biết gọi cách nào?

Ông Toan ngồi bệt xuống bậc thềm, vò đầu. À, mà 
thằng Toàn con trai ông có cái sổ tiết kiệm gần trăm 
triệu đồng. Nửa năm trước nó gửi tiền từ Đài Loan về, 
nhờ bà Liễu mở sổ tiết kiệm cho nó. Bây giờ là lúc phải 
dùng đến.

- Này bà nó, đến ngân hàng rút tiền ra.

- Cái gì! Có chết tôi cũng không rút. Tiền con trai tôi bán 
xương bán máu xứ người để dành ra xây nhà xây cửa, tôi 
không thể rút tiền của nó được. – Bà Liễu nghẹn ngào.

- Rút ra để lo cho con nó ra ngoài, chứ tôi với bà có cắn 
được đồng xu mẻ nào đâu! – Ông Toan gắt.

***

Nửa tháng sau, ông Toan mới trở lại nhà bà Hoa, xây nốt 
bức tường dang dở.

- Thằng cháu ông sao rồi? – Bà Hoa tò mò.

- Hôm nay chủ nhật, nó không đi học, tôi khóa cửa nhốt 
nó trong nhà rồi mới đi xây tường cho bà được.

- Tội nghiệp, 18 tuổi đầu rồi mà còn bị nhốt như con chó! 
– Bà Hoa chép miệng.

- Không nhốt thế, sểnh ra ngoài nó càn quấy thì lấy tiền 
đâu mà đền. Hôm trước chỉ vì cái nhìn đểu mà mất toi 50 
triệu đồng! Cứ nghĩ đến là tôi chỉ muốn cầm dao đâm chết 
nó, hoặc là đâm chết tôi. – Ông Toan cay đắng nói.

- Không có tiền thì nghèo. Có tiền thì hỏng con cái. Thế 
sao ông không điện cho mẹ thằng Tít, bảo nó góp tiền 
chuộc con? Nó theo thằng doanh nhân Trung Quốc, kiểu 
gì chẳng kiếm được mớ tiền!

- Nhà tôi không thèm cái thứ tiền đi đánh đĩ mà có! Mẹ 
nó chứ. Đàn bà gì mà mới xa chồng có dăm ngày đã câng 
lên không chịu nổi, bỏ con bỏ chồng theo trai. Loạn hết 
cả rồi! – Ông Toan nhổm đít, hắt cặn chè vào gốc nhãn.

- Thời bây giờ nó khác quá – bà Hoa lẩm bẩm - Trước kia, 
tôi với ông nhà tôi sống xa nhau tới hơn hai chục năm 
trời, số lần ông ấy về nhà đếm được trên đầu ngón tay, 
mà tôi đâu có dám hé mắt nhìn ai. Đến khi ông ấy về 
hưu chưa được tròn năm thì lại chết. Hóa ra tôi cả đời có 
chồng như không!

- Bà tiếc à?

- Điên à? Tôi chỉ muốn yên thân! Ông có đứng dậy mà 
xây tiếp hay không hả. Tối đến nơi rồi không xây nổi 
bức tường.

Ông Toan chống gối đứng lên, khớp xương kêu lục cục 
nhắc nhở ông về tuổi tác. Nhưng ông sẽ cố xây cho xong 
bức tường này cho bà góa. Để cuối ngày, bà ấy sẽ trả cho 
ông ba trăm ngàn đồng. Ông sẽ mang tiền về nhà đưa cả 
cho vợ, như mọi khi, chẳng dám tiêu đồng nào cho mình, 
và rồi tiền ấy để làm gì nhỉ?

Vung tay, ông ném veo cái bay về phía bức tường xây dở….
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BẢN TIN VINATEX
tháng 4 /2021

Sáng 07/04/2021, tại TP. HCM, Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam đã tổ chức lễ 
công bố Quyết định bổ nhiệm Giám 
đốc điều hành Tập đoàn. 

Theo Quyết định của TGĐ, bổ nhiệm 
có thời hạn ông Phạm Xuân Trình – Ủy 
viên HĐQT Tổng Công ty CP Phong Phú 
giữ chức vụ Giám đốc điều hành Tập 
đoàn. Ông Phạm Xuân Trình được đào 
tạo chuyên môn sâu và có nhiều năm 
công tác thực tế tại doanh nghiệp của 
Vinatex, là người có nhiều kinh nghiệm 
dày dặn trong lĩnh vực dệt may.

Tại buổi lễ, ông Phạm Xuân Trình đã 
cảm ơn sự tin tưởng của HĐQT và 
CQĐH Tập đoàn. Ông vinh dự được 
HĐQT và CQĐH Tập đoàn tín nhiệm 

Ngày 23/04/2021, tại TP. HCM, Trường 
Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex 
TP. HCM (VETC) đã long trọng tổ chức 
Lễ công bố đổi tên Trường CĐ Kinh 

vĩ mô và bằng kinh nghiệm thu được 
trong thời gian gắn bó với doanh 
nghiệp sẽ thực hiện tốt công tác tham 
mưu cho HĐQT và CQĐH để Tập đoàn 
ngày càng phát triển bền vững.

Hiện quy mô đào tạo của nhà trường 
hơn 3.000 học sinh, sinh viên với 18 
ngành nghề đào tạo với các trình độ 
cao đẳng, trung cấp. Trong đó, một 
số ngành thuộc thế mạnh của Nhà 
trường như: Công nghệ kỹ thuật cơ 
điện tử, Công nghệ Kỹ thuật điện – 
điện tử, Quản trị kinh doanh, Công 
nghệ may, Thiết kế thời trang, May 
thời trang, Công nghệ sợi – dệt, Sửa 
chữa thiết bị may… Ngoài ra, mỗi 
năm nhà trường còn tổ chức đào tạo 
sơ cấp nghề và bồi dưỡng thường 
xuyên gần 3.000 học viên.

Mục tiêu phát triển của nhà trường 
đến năm 2025 hoàn thiện cơ sở vật 
chất, trang thiết bị theo hướng tiên 
tiến, hiện đại, quy mô tuyển sinh 
tăng 10% hàng năm đạt 3.000 HSSV 
hệ chính quy, phấn đấu đến năm 
2030 trở thành cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Vinatex bổ nhiệm Giám đốc điều hành

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM 
đổi tên thành Trường CĐ Công nghệ TP.HCM

Ngày 07/04/2021

Ngày 23/04/2021

và giao trách nhiệm với nhiều kỳ vọng. 
Ông Phạm Xuân Trình hứa sẽ nỗ lực tìm 
hiểu, nắm vững những chiến lược chủ 
trương cũng như cách vận hành hoạt 
động của Tập đoàn ở tầm điều hành 

tế – Kỹ thuật Vinatex TP. HCM thành  
Trường Cao đẳng Công nghệ TP. HCM. 
Việc đổi tên này chính thức có hiệu 
lực thi hành từ đầu tháng 4/2021.
 

Hội nghị BCH Đảng bộ Vinatex mở rộng, sơ kết 
5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị, sơ kết quý I/2021 và triển khai 
nhiệm vụ quý II/2021

Vinatex nâng mức cảnh báo cao về dịch Covid-19

Ngày 26/04/2021

Ngày 04/05/2021

Ngày 26/4/2021, Đảng bộ Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam đã tổ chức Hội 
nghị trực tuyến BCH Đảng bộ mở 
rộng, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, sơ kết 
quý I/2021 và triển khai nhiệm vụ 
quý II/2021 tại hai đầu cầu Hà Nội và 
TP. Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, đồng chí Cao Hữu Hiếu 
– Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng 
Ban Tuyên giáo – Đoàn thể, Phó 
Tổng Giám đốc Vinatex đã trình bày 
báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về 
“Đẩy mạnh việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh”; Đồng chí Hoàng Xuân 
Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 
ủy Vinatex, Bí thư Đảng ủy – Hiệu 
trưởng Trường Đại học Công nghiệp 
Dệt May Hà Nội thay mặt Ban Chấp 
hành Đảng bộ Vinatex đã trình bày 
báo cáo công tác Đảng và SXKD quý 
I/2021. Theo đó, trong quý I năm 
2021, mặc dù điều kiện SXKD vẫn 
còn gặp nhiều khó khăn nhưng các 
doanh nghiệp trong Tập đoàn vẫn 
hoàn thành các nhiệm vụ được giao, 
duy trì được việc làm, chính sách với 
người lao động và hoàn thành trách 
nhiệm đối với cộng đồng.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng 
chí Lê Tiến Trường – Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex đã đánh 
giá cao sự nỗ lực của Cơ quan điều 
hành, các đồng chí Lãnh đạo doanh 

Trong làn sóng mới dịch Covid 19 
đang lan rộng tại Việt Nam, các tỉnh Đà 
Nẵng, Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc,… 
đều đã có người mắc bệnh. Trong 
các vùng dịch lây lan, đều có các nhà 
máy của đơn vị thành viên Vinatex 
trú đóng. Điều này gây nguy cơ lớn 
ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh 
doanh của Tập đoàn nếu như có công 
nhân chẳng may mắc bệnh.

nghiệp đã hoàn thành tương đối tốt 
hiệu quả SXKD quí I/2021, đặc biệt là 
đối với ngành Sợi. Ngành May đã có 
việc làm đủ 6 tháng đầu năm, tuy giá 
trị đơn hàng chưa cao do mặt bằng 
chung của thế giới. 

Đối với nhiệm vụ quý II năm 2021, 
đồng chí Lê Tiến Trường nhấn mạnh, 
trong công tác xây dựng Đảng sẽ 
tổ chức hội nghị trực tuyến toàn 
Tập đoàn để học tập nghị quyết 
đại hội Đảng 13 theo quy định của 
Trung ương. Các đồng chí lãnh đạo 
các Đảng bộ cần quan tâm tới các 
chương trình của Tháng Công Nhân, 
trong đó có Hội thi thợ giỏi, chăm 
sóc, đãi ngộ, tri ân NLĐ sau một năm 
làm việc vất vả. Đặc biệt, Tháng Công 
Nhân cũng là tháng ATVSLĐ nên cần 
chú trọng đến các hoạt động an toàn 

Trong buổi lễ chào cờ đầu tháng 
5/2021, Phó Tổng Giám đốc Vinatex 
– ông Cao Hữu Hiếu đã nhấn mạnh: 
“Dịch Covid 19 đã lây lan ở một số 
địa phương trong cả nước, đặc 
biệt nguy hiểm khi có một số ca 
chưa thể truy vết được. Bên cạnh 
đó, hiện tượng chứa chấp các đối 
tượng nhập cảnh trái phép cũng 
tiềm ẩn nguy cơ lớn. Vinatex quyết 

lao động, phòng chống cháy nổ. Đối 
với việc thực hiện nhiệm vụ chính 
trị sẽ theo mục tiêu của BCH Đảng 
bộ vừa trình, tuy nhiên sẽ cân nhắc 
hết sức cẩn trọng đến các rủi ro về 
thị trường do dịch bệnh. Cần hoàn 
thành việc chỉ đạo Đại hội Cổ đông 
các cấp và Công ty mẹ Tập đoàn. 
Bên cạnh đó, Cơ quan điều hành cần 
chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư 
trung hạn của Tập đoàn và các đơn 
vị nòng cốt để trình tại Đại hội Cổ 
đông lần này. Xây dựng và chuẩn bị 
phê duyệt quy hoạch người đại diện 
tại các đơn vị…

Cũng tại Hội nghị, 8 tập thể và 14 cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong 
việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
của Bộ Chính trị đã được nhận Bằng 
khen của Đảng bộ Vinatex.

định nâng cao mức cảnh báo về 
dịch Covid 19, sẽ gửi thông báo 
tới các đơn vị thành viên, đặc biệt 
là các đơn vị ở trong vùng dịch, 
về việc cần kiên quyết và chu đáo 
trong các biện pháp phòng chống 
dịch tại nhà máy, văn phòng, nhất 
là áp dụng triệt để các biện pháp 
đã từng thành công trong chống 
dịch năm 2020.”
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TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021 
VÀ KỈ NIỆM 135 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

BẢN TIN CÔNG ĐOÀN

Hoà chung trong tinh thần của Ngày 
quốc tế lao động 1-5 trên toàn thế 
giới và khí thế thi đua lao động sôi 
nổi của toàn thể CNVCLĐ cả nước 
hưởng ứng Tháng công nhân, sáng 
26/4/2021, tại Tổng Công ty May 10-
CTCP, Công đoàn Dệt May Việt Nam 
đã tổ chức Lễ Phát động Tháng Công 
nhân năm 2021 và Kỉ niệm 135 năm 
Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Đ/c Lê Nho Thướng – UV BCH Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch 
Công đoàn Dệt May Việt Nam đã phát 
động Tháng Công nhân năm 2021 với 
chủ đề: "Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, 
phát triển" và Tháng hành động về 

Trong cuối tháng 4 và nửa đầu 
tháng 5/2021, để chào mừng 26 
năm thành lập Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam cũng như hưởng ứng 
Ngày hội toàn dân – Cuộc bầu cử 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THANH CÔNG ĐOÀN 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TỔ CHỨC CHƯƠNG 
TRÌNH BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP AN TOÀN TIÊU BIỂU 
NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM NĂM 2020

Ngày 5/5/2021, Công đoàn Dệt May 
Việt Nam, Viện Khoa học An toàn & Vệ 
sinh lao động và Tạp chí Lao động & 
Công đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết 
công tác tổ chức Chương trình bình 
chọn Doanh nghiệp an toàn tiêu biểu 
ngành Dệt May Việt Nam năm 2020. 

Thực hiện nhiệm vụ Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam về việc nghiên 
cứu, xây dựng hệ thống tiêu chí và 
phương pháp đánh giá, xếp hạng 
doanh nghiệp thực hiện pháp luật 
ATVSLĐ và bảo vệ môi trường, năm 
2020, Viện Khoa học An toàn & Vệ 

sinh lao động, Tạp chí Lao động & 
Công đoàn và Công đoàn Dệt May 
Việt Nam đã tổ chức thí điểm chương 
trình “Bình chọn doanh nghiệp an 
toàn tiêu biểu ngành Dệt May Việt 
Nam năm 2020” với 40 doanh nghiệp 
đăng ký tham gia. Trong thời gian 
từ tháng 8 đến tháng 12/2020, Hội 
đồng đánh giá đã hoàn thiện Bộ tiêu 
chí phù hợp với ngành Dệt May; trực 
tiếp khảo sát, đánh giá và chấm điểm 
20 đơn vị được lọt vào vòng 2. Và sự 
kiện công bố kết quả danh sách đánh 
giá, bình chọn doanh nghiệp an toàn 
tiêu biểu ngành Dệt May Việt Nam 

năm 2020 chính thức được tổ chức 
vào ngày 7/1/2021 tại Huế.     
 
Đây là chương trình mang ý nghĩa 
thiết thực bởi đã thể hiện được vai 
trò, nhiệm vụ của tổ chức Công 
đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của NLĐ; đồng thời nâng cao ý thức 
của DN, NLĐ trong đảm bảo ATVSLĐ 
và phòng chống cháy nổ.

Từ thực tế triển khai chương trình, tại 
Hội nghị tổng kết, các chuyên gia đã 
đề xuất, đóng góp ý kiến điều chỉnh, 
hoàn thiện chính sách về ATVSLĐ nhằm 
nâng cao hiệu quả thực hiện công tác 
này, tiến tới xây dựng được một hệ 
thống đánh giá độc lập của Tổng Liên 
đoàn trong công tác ATVSLĐ.

đại biểu Quốc hội khoá XV và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 – 2026,  Công đoàn 
Dệt May Việt Nam đã phát hành 
02 số truyền thanh với các chủ đề: 

ATVSLĐ với chủ đề "Tăng cường đánh 
giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an 
toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia 
của an toàn, vệ sinh viên".  

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đ/c Lê Tiến 
Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Tập đoàn đã gửi lời cảm ơn, ghi nhận 
của Lãnh đạo Tập đoàn đối với đóng 
góp của tất cả CBCNVC-NLĐ trong 
hệ thống đã cùng DN vượt qua năm 
2020 đầy khó khăn và nhiều biến động. 
Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Tập 
đoàn, đ/c Lê Tiến Trường đã phát động 
phong trào "Xây dựng Doanh nghiệp 
hạnh phúc" trong toàn hệ thống với 
các tiêu chí: (1) Doanh nghiệp có khả 

năng chăm lo đến từng NLĐ,  không 
để ai bị bỏ quên trong khó khăn hay 
trong quá trình phát triển của đơn vị; 
(2) Doanh nghiệp được xây dựng trên 
cơ sở NLĐ thành thạo về kĩ năng, giỏi 
về nghề nghiệp, có khả năng đóng 
góp tốt vào sự phát triển của ngành và 
đơn vị; (3) Quản lý dựa trên cơ sở động 
viên, thuyết phục, được NLĐ hiểu và 
tự nguyện thực hiện, để mỗi doanh 
nghiệp đều trở thành doanh nghiệp tự 
giác; (4) Doanh nghiệp chỉ làm những 
việc tạo ra giá trị gia tăng, tạo lợi ích 
cho NLĐ, cổ đông và xã hội, loại bỏ dần 
những hoạt động không mang lại giá 
trị gia tăng. 

Tháng Công nhân năm nay, Công đoàn 
Dệt May xét duyệt tặng kinh phí hỗ trợ 
xây mới 07 căn nhà mái ấm công đoàn; 
tặng quà đợt 1 cho hơn 200 người lao 
động của một số đơn vị với số tiền trị 
giá hơn 250 triệu đồng. Công đoàn Dệt 
May Việt Nam vẫn tiếp tục tổng hợp đề 
xuất của các CĐCS để xem xét hỗ trợ 
NLĐ trong Tháng Công nhân và các 
tháng tiếp theo của năm.

“Vinatex – Vững bước trên con 
đường hội nhập” và “CNVCLĐ Dệt 
May với Ngày hội toàn dân”. Để nghe 
lại chương trình, vui lòng truy cập 
website www.congdoandetmay.vn 
hoặc https://www.facebook.com/
congdoandetmayvietnam. 
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CHÍNH SÁCH MỚI tháng 05/2021

Cơ quan
 ban hành

Số 
Quyết định Nội dung Ngày có

hiệu lực

Thủ tướng 
Chính phủ

Quyết định 
số 17/2021/
QĐ-TTg

Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo 
hiểm thất nghiệp, đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 
03 tháng, mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo 
nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 
4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo.

Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng, mức hỗ 
trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế 
nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng (quy định cũ 
tại Quyết định 77/2014/QĐ-TTg là tối đa 1 triệu đồng/người/tháng).

15/5/2021

Bộ Tài 
Chính

Thông tư 
19/2021/TT-
BTC

Thông tư 19 bổ sung quy định người nộp thuế có thể lựa chọn thêm 
các phương thức sau đây để thực hiện giao dịch thuế điện tử thông 
qua: (i) Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài 
chính đã được kết nối với Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; 
(ii) Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác 
(trừ điểm (i)) đã được kết nối với Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục 
Thuế; (iii) Dịch vụ thanh toán điện tử của tổ chức cung ứng dịch vụ 
trung gian thanh toán đã kết nối với Cổng Thông tin điện tử của Tổng 
cục Thuế để thực hiện nộp thuế điện tử.

Người nộp thuế (NNT) giao dịch thuế điện tử theo hình thức nào thì 
phải thực hiện đăng ký giao dịch thuế điện tử theo quy định và theo 
hướng dẫn của từng cơ quan, tổ chức mà mình lựa chọn. Với phương 
thức thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Thông tin điện tử 
của Bộ Tài chính thì khi NNT đăng ký sẽ được Tổng cục Thuế cấp thêm 
01 tài khoản để thực hiện giao dịch tại Cổng Thông tin điện tử của 
Tổng cục Thuế trên cơ sở các thông tin mà NNT đã cung cấp khi đăng 
ký qua các cổng này mà không cần phải đăng ký thay đổi, bổ sung.

03/5/2021

Bộ Giáo 
dục và Đào 
tạo

Thông tư 
09/2021/TT-
BGDĐT

Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo 
dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Hoạt động dạy học trực tuyến, theo quy định trong Thông tư của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, được thực hiện theo các bài học hoặc chủ đề 
theo chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT), bảo đảm sự tương 
tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học. Hoạt động này 
có thể hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục bằng cách thực hiện 
một phần nội dung bài học hoặc chủ đề theo CTGDPT để hỗ trợ dạy 
học trực tiếp bài học hoặc chủ đề đó. Dạy học trực tuyến cũng có thể 
thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục bằng cách thực hiện toàn 
bộ nội dung bài học hoặc chủ đề theo CTGDPT để thay thế dạy học 
trực tiếp bài học hoặc chủ đề này.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục được quyền quyết định hình thức tổ 
chức dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp; tổ chức dạy học trực 
tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục trong thời gian học 
sinh không đến trường để học tập vì lý do bất khả kháng.

16/5/2021
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BẢN TIN VITAS
tháng 4/2021

Ngày 08/04/2021, ông Lưu Tiến 
Chung - Phó Chủ tịch phụ trách 
HTQT của VITAS đã dẫn đoàn công 
tác gồm Lãnh đạo cấp cao của 1 số 
DN lớn tới thăm Công ty CP SX hàng 
thể thao (Tân Đệ - Thái Bình) và Công 
ty Sản xuất hàng may mặc TAL (KCN 
Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc) để học 
hỏi kinh nghiệm tại một mô hình 
Nhà máy Xanh điển hình, nhà máy 
tiên phong trong lĩnh vực chuyển 
đổi số, sáng tạo.

Trong 2 ngày mùng 9/4 và 19/4, 
đoàn Doanh nghiệp do Lãnh đạo 
VITAS dẫn đầu đã đến thăm Công 
ty CP May Minh Anh - Khoái Châu, 
Nhà máy Minh Anh Đô Lương tại 

Hội thảo Cơ hội Xuất khẩu và Xây dựng Thương 
hiệu Dệt May Việt Nam với Amazon

Thăm doanh nghiệp Hội viên và mô hình nhà máy 
điển hình

Ngày 08 /04/2021

Ngày 06/04/2021

của Amazon tuy số lượng ít nhưng 
lại là cơ hội tốt để doanh nghiệp dệt 
may Việt Nam xây dựng thương hiệu. 
Đặc biệt, Việt Nam có ưu thế cạnh 
tranh về giá cả khi là nước trực tiếp 
sản xuất, kỹ thuật tay nghề và chất 
lượng sản phẩm được các nhà nhập 
khẩu đánh giá khá tốt. Tuy nhiên, để 
tiếp cận với thị trường như Mỹ hay 
Châu Âu, doanh nghiệp Việt cần tìm 
hiểu, nghiên cứu kỹ về thị hiếu người 
tiêu dùng ở từng thị trường để có 

Sáng 06/04/2021, tại Khách sạn Le 
Meridien Sài Gòn, TP.HCM, Hiệp hội 
Dệt May Việt Nam (VITAS) kết hợp với 
Amazon Global Selling Việt Nam đã 
tổ chức Hội thảo: "Cơ hội Xuất khẩu 
và Xây dựng Thương hiệu Dệt May 
Việt Nam với Amazon" với gần 100 đại 
biểu đến từ 50 doanh nghiệp dệt may, 
thương hiệu thời trang Việt.

Đại diện của Amazon nhận định, bán 
hàng qua kênh thương mại điện tử 

những thay đổi trong thiết kế, cung 
cấp những sản phẩm phù hợp nhất.

Đại diện của Amazon cũng đã đưa ra 
nhiều biện pháp cụ thể để giải đáp nỗi 
băn khoăn lớn nhất của đa số các đại 
biểu tham dự là: làm thế nào để giải 
quyết hàng tồn cho doanh nghiệp lần 
đầu tham gia kênh TMĐT. Nhờ đó, các 
doanh nghiệp đã có thêm quyết tâm 
để tham gia sân chơi này.

Hội thảo là cơ hội để doanh nghiệp 
Việt Nam đẩy mạnh sản xuất, phát 
triển sản phẩm, xây dựng thương 
hiệu, tận dụng các cơ hội lớn của 
thương mại điện tử để mở rộng thị 
trường quốc tế, kết nối thêm được 
nhiều khách hàng, đối tác phù hợp 
và tin cậy. Các doanh nghiệp kỳ vọng 
sẽ có cơ hội xây dựng được thương 
hiệu dệt may Việt Nam trên trường 
quốc tế.

Nghệ An. Trong chuyến tham quan 
lần này, VITAS vô cùng ấn tượng với 
quy trình sản xuất hiện đại hóa cùng 
hàng loạt trang thiết bị máy móc tự 
động tại Nhà máy của Minh Anh. 
Những thành tựu mà Minh Anh đã 
đạt được trong quá trình xây dựng 
và phát triển cho thấy sự nỗ lực, cải 
tiến không ngừng từ Ban Lãnh đạo 
Tập đoàn, Công ty CP May Minh Anh 
Khoái Châu nói riêng và MIAN Group 
nói chung.

Đoàn cũng tới thăm Công ty CP SX 
hàng thể thao (Tân Đệ-Thái Bình); 
Công ty TNHH MTV Dệt 8/3 - Nhà 
máy Sợi Yên Mỹ; Công ty CP May 
Việt Ý - Hưng Yên và Nhà máy Dệt 
Nhuộm - Công ty TNHH MTV Dệt 
kim Đông Xuân.

Ngày 09/04/2021, bà Hoàng Ngọc 
Ánh –Tổng thư ký VITAS đã đến thăm 
và trao giấy chứng nhận hội viên 
mới cho Công ty CP Everpia. Everpia 

Trong 02 ngày từ 22 đến 23/04/2021 
tại Khách sạn Sài Gòn Prince, Tp. 
HCM đã diễn ra lớp tập huấn “Kiểm 
toán nước & năng lượng”, do VITAS 
phối hợp tổ chức cùng với WWF và 
Công ty Tài chính Quốc Tế - IFC. Lớp 
tập huấn nhằm nâng cao ý thức và 
năng lực trong quản lý năng lượng 
và nước sao cho tiết kiệm nhất, tăng 

Ngày 27/4/2021, VITAS cùng CNV 
International tại Việt Nam (CNVI), 
trực thuộc Christelijk Nationaal 
Vakverbond (CNV), công đoàn lớn 
thứ hai ở Hà Lan, Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam (TLĐLĐVN), Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI) đã cùng nhau hợp tác triển khai 
thực hiện Dự án “Đối thoại tại nơi làm 
việc và thương lượng hiệu quả trong 
ngành dệt may”. Mục tiêu: Góp phần 

Ngày 20/04/2021 tại Khách sạn Sài 
Gòn Prince, Tp. HCM đã diễn ra lớp 
tập huấn “Kỹ thuật nhuộm đúng 
ngay từ đầu” do VITAS phối hợp với 
Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên 
nhiên WWF tổ chức dành riêng cho 
cấp Quản lý kỹ thuật nhuộm của các 
doanh nghiệp dệt, nhuộm và wash.

Lớp tập huấn đã giới thiệu cho các 
học viên về danh mục Công nghệ 
tốt nhất và Thực hành tốt về môi 
trường trong ngành Dệt May, các 
xu hướng mới trong ngành Nhuộm; 
hướng dẫn về các kỹ thuật nhuộm 
mới như: nhuộm không dùng nước, 
giảm hóa chất độc hại, tiết kiệm 

Lớp tập huấn “Kỹ thuật nhuộm đúng ngay từ đầu” 
tại Tp. HCM

Lớp tập huấn kiểm toán nước & năng lượng tại Tp. 
HCM

Dự án “Đối thoại tại 
nơi làm việc và thương 
lượng hiệu quả trong 
ngành dệt may”

Ngày 20/04/2021

Ngày 22-23/04/2021

Ngày 27/04/2021

cường sử dụng năng lượng tái tạo, tối 
ưu sử dụng nước, nâng cao hiệu quả 
sản xuất kinh doanh, thực hiện tuân 
thủ các cam kết về môi trường trong 
các FTAs thế hệ mới; được dành riêng 
cho cấp Quản lý, Nhân viên Bộ phận 
Bảo trì - Cơ Điện và Hệ thống nước 
của các doanh nghiệp trong ngành 
dệt may.

xây dựng quan hệ lao động hài hòa, 
ổn định và tiến bộ, giảm tranh chấp 
lao động, thông qua việc thúc đẩy đối 
thoại xã hội tại nơi làm việc và thương 
lượng tập thể ở ngành dệt may tại Việt 
Nam. Hiện phần một của dự án đã kết 
thúc với kết quả thí điểm một số DN 
dệt may tham gia ký kết thỏa ước tại 
Huyện Văn Lâm - Hưng Yên, Quận Tân 
Bình & Quận Thủ Đức - Tp.HCM, Huyện 
Trảng Bom & Tp. Biên Hòa - Đồng Nai.

nước cũng như các kỹ thuật hỗ 
trợ nhuộm (Sóng siêu âm, Vi sóng, 
Plasma, Laser, Carbon Dioxide siêu 
tới hạn, nhuộm điện hóa…); hướng 
dẫn cụ thể các phương pháp pha 
màu và xử lý tùy theo đặc tính và 
thành phần của các loại sợi để 
nhuộm đúng ngay từ lần đầu.

là công ty trực tiếp sản xuất sản 
phẩm Everon - thương hiệu chăn ga 
gối đệm Hàn Quốc. Sau 20 năm có 
mặt tại Việt Nam, công ty Everpia đã 
liên tục đầu tư đổi mới công nghệ, 
thiết kế sản phẩm, nâng cao chất 
lượng quản lý để trở thành một đại 
diện tiêu biểu của ngành sản xuất 
các sản phẩm Chăn ga gối đệm và 
Bông tấm tại Việt Nam. Công ty hiện 
có 3 nhà máy tại Hà Nội, Hưng Yên 
và Đồng Nai. 
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