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Sáng 27/5, tại Hà Nội, Đoàn 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam tổ chức 
lễ phát động nhân dân cả 
nước ủng hộ công tác phòng, 
chống dịch COVID-19 theo 
hình thức trực tuyến trong 
toàn quốc nhằm vận động 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
ở trong và ngoài nước tiếp 
tục chung tay cùng Đảng, 
Nhà nước và nhân dân quyết 
tâm đẩy lùi dịch bệnh. 

BBT Tạp chí DM & TTVN 
xin trích đăng nội dung bài 
phát biểu của Chủ tịch nước 
Nguyễn Xuân Phúc tại buổi lễ.
Nguồn: https://ncov.moh.gov.vn/vi/
web/guest/-/6847912-201

SỰ HOÀ QUYỆN CỦA "Ý ĐẢNG - LÒNG DÂN" 
TRONG CUỘC CHIẾN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

V
iệt Nam là một dân tộc 
có truyền thống đoàn 
kết sắt son, luôn thể hiện 
được bản lĩnh, ý chí vững 
vàng mỗi khi đương 

đầu với mọi hiểm nguy, thách thức 
– nhờ vậy, không có khó khăn nào 
mà chúng ta không thể vượt qua. Tại 
thời điểm này, phẩm chất của dân 
tộc ta lại một lần nữa được củng cố 
và phát huy rất toàn diện. Đại dịch 
COVID-19 đã và đang đe dọa an toàn 
- sức khỏe nhân dân ta. Xã hội bị xáo 
trộn, kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm 
trọng, đặc biệt là với những người 
dân nghèo. Rất nhiều gia đình đã 
mất việc làm, hoặc thu nhập hết sức 
bấp bênh trong 1 năm rưỡi qua.

Ở thời điểm này, khi mà thế giới đã 
có khả năng sản xuất vắc xin và tiến 
hành tiêm chủng rộng khắp, bình 
quân mỗi ngày vẫn có thêm trên 
dưới nửa triệu ca nhiễm mới trên 
toàn cầu. Việt Nam chúng ta, sau 
những thành công ở những giai 
đoạn đầu, trong những ngày vừa 
qua chúng ta ghi nhận hàng trăm 
ca nhiễm mới mỗi ngày. Đợt bùng 
phát dịch bệnh lần này rất nguy 
hiểm do chủng virut mới đang lây 
lan rất nhanh, đòi hỏi toàn Đảng, 
toàn quân, toàn dân ta phải tập 
trung toàn bộ tâm trí và nguồn lực, 
đồng sức, đồng lòng đẩy lùi đại địch 
bằng những biện pháp và quyết 
tâm rất cụ thể.

Tôi rất xúc động được thay mặt lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước đến dự Lễ phát 
động đợt cao điểm vận động Nhân 
dân cả nước ủng hộ công tác phòng 
chống dịch bệnh COVID-19 do Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì.

Tôi xin chân thành gửi đến các đồng 
chí đại biểu, các vị khách quý tham 
dự ở điểm cầu Trung ương và 63 
điểm cầu của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam lời thăm hỏi ân cần. Thay mặt 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi biểu 
dương những nỗ lực cố gắng không 
ngừng nghỉ, ngày và đêm, của các 
cơ quan trong hệ thống chính trị, 
Ban Chỉ đạo quốc gia, các bộ ngành, 
cấp ủy, chính quyền các cấp, các 

đoàn thể nhân dân, các lực lượng 
trực tiếp tham gia như y tế, quân đội, 
công an, bộ đội biên phòng trong 
công tác phòng chống đại dịch.

Tôi vô cùng cảm động khi nhìn thấy 
những khóe mắt đỏ cay, những 
vành mắt quầng thâm và luôn thấu 
hiểu sự vất vả, nguy hiểm, sự hy 
sinh của những người làm công tác 
chống dịch ở tuyến đầu mặt trận. Tôi 
gửi lời thăm hỏi, chia sẻ khó khăn 
của các Bệnh viện, các Khu Công 
nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp và hộ 
gia đình phải thực hiện cách ly, giãn 
cách xã hội, đang phải điều trị bệnh, 
và nhất là những tình cảm đặc biệt 
đến các y bác sỹ và lực lượng chức 
năng đang vượt qua khó khăn bất kể 
ngày đêm, bất chấp mọi hiểm nguy 
để bảo đảm an toàn sức khỏe, tính 
mạng của nhân dân.

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn, 
thách thức, đại dịch COVID-19 đã 
nhiều lần tấn công chúng ta, nhưng 
với tinh thần “chống dịch như chống 
giặc”, chúng ta đã kiểm soát và đẩy 
lùi dịch bệnh, ngăn chặn được sự 
lây lan trong cộng đồng, thực hiện 
thành công “nhiệm vụ kép” vừa bảo 
đảm an toàn tính mạng, sức khỏe 
người dân vừa duy trì sản xuất kinh 
doanh và bảo đảm an sinh xã hội.

Thắng lợi bước đầu quan trọng này 
là kết quả của sự quyết tâm cao, ý 
chí thống nhất trong hành động 
của toàn Đảng, toàn quân và sự 
đồng lòng, ủng hộ của nhân dân 
cả nước, kiều bào, bạn bè ta ở nước 
ngoài với một tinh thần đoàn kết “lá 
lành đùm lá rách”.

Việt Nam đã trở thành điểm sáng 
của thế giới trong công tác phòng 
chống dịch COVID-19 về mặt hiệu 
quả và chi phí thấp, song trên hết 
vẫn là niềm tin sắt son, tinh thần 
đoàn kết, đồng lòng ủng hộ của 
người dân, là sự hòa quyện của "Ý 
Đảng – Lòng Dân". 

Tôi rất xúc động khi biết nhiều gương 
tốt, việc tốt trong phòng chống dịch 
bệnh thể hiện trách nhiệm với xã 
hội, với cộng đồng. Nhiều người đã 
sẵn lòng “nhường cơm sẻ áo”, chia 

lại số khẩu trang ít ỏi của mình cho 
người khác, có những cháu bé đã 
dùng tiền mừng tuổi để mua khẩu 
trang, nước rửa tay sát khuẩn tặng 
mọi người. Có cụ ông, cụ bà trên 90 
tuổi, trên 100 tuổi đã dành những 
đồng tiền tiết kiệm để ủng hộ nhiều 
tấn gạo; có người nông dân nghèo 
bán cả mảnh đất – tài sản lớn nhất 
của gia đình để đóng góp cho 
phòng chống dịch.

Nhiều cá nhân, doanh nghiệp và 
nhiều bộ ngành và cán bộ khoa học 
đã tình nguyện đóng góp nguồn 
lực tài chính, thời gian, sức lực, kinh 
nghiệm và những sáng kiến thiết 
thực cho công tác phòng chống dịch.

Kiều bào ta ở nước ngoài, các chính 
phủ và bạn bè ta ở năm châu cũng 
đã "nhường cơm sẻ áo", tài trợ tiền, 
vật tư y tế, vắc xin cho Việt Nam. 
Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt 
Nam vô cùng biết ơn, trân trọng và 
ghi nhận những đóng góp quý giá 
đó của các mạnh thường quân. 

Từ đợt I năm 2020, kinh phí các tầng 
lớp nhân dân đóng góp về Mặt trận 
để tham gia phòng chống dịch trên 
cả nước gồm cả tiền và hiện vật 
quy đổi có giá trị lên tới hơn 2.400 tỉ 
đồng, nhờ đó đã góp phần bổ sung 
nguồn lực cùng chính quyền các 
cấp hỗ trợ kịp thời cho các cá nhân, 
hộ gia đình trong nước, người Việt 
Nam ở nước ngoài gặp khó khăn do 
ảnh hưởng dịch bệnh. Như lời Bác 
Hồ kính yêu đã dạy dù “khó vạn lần 
dân liệu vẫn xong”, chúng ta đã cùng 
nhau đoàn kết, dựa vào dân, tạo nên 
sức mạnh của cả dân tộc trong cuộc 
chiến chống đại dịch vừa qua.

Đến nay đã có 30 tỉnh, thành phố 
bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch 
bệnh. Nhiều ca bệnh đã tử vong, số 
ca mắc COVID-19 hàng ngày tiếp 
tục tăng cao, có ngày mấy trăm ca, 
với hàng ngàn trường hợp F1, F2, 
trong đó đáng lo ngại là có nhiều 
ca F0 được phát hiện tại cộng đồng. 
Các địa phương như Bắc Giang, Bắc 
Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, 
Hải Dương… là những địa phương 
bị ảnh hưởng nặng nề. Chưa đầy 1 
tháng mà số ca mắc trong nước đã 
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gấp 2 lần cả 3 đợt dịch cộng lại, có 
thể nói quy mô dịch tăng rất nhanh.
Lực lượng chức năng đang ngày 
đêm nỗ lực để kiểm soát, truy vết, 
điều tra dịch tễ để chặn đứng nguồn 
lây. Số người thực hiện cách ly tập 
trung đã lên đến hàng trăm nghìn 
lượt người, nhiều nơi phải huy động 
cả trường học, doanh trại quân đội 
để làm nơi cách ly. Tôi được biết, 
song song với ứng phó dịch bệnh, 
Chính phủ đang nỗ lực chỉ đạo 
ngành Y tế tích cực, khẩn trương 
khai thác nguồn cung ứng và tổ 
chức tiêm vắc xin cho nhân dân trên 
cả nước. Chính phủ đã lập Quỹ Vắc 
xin phòng chống COVID-19 từ NSNN 
và các nguồn khác.

Trước những khó khăn và cấp bách 
của tình hình dịch bệnh, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam đã chủ động, khẩn 
trương đề xuất với Đảng, Nhà nước 
tổ chức phát động để vận động 
nguồn lực xã hội, chia sẻ, đồng hành 
cùng Chính phủ và các ngành trong 
công tác phòng chống COVID-19.
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Đất nước rất cần sự chủ động chung 
tay, góp sức của mỗi người dân. 
Những lúc khó khăn nhất, gai góc 
nhất là dịp để mỗi người dân chúng 
ta thể hiện khí chất của tinh thần 
dân tộc, sự đoàn kết, “bầu ơi thương 
lấy bí cùng”, “đồng thanh tương ứng, 
đồng khí tương cầu”, cùng hành 
động có trách nhiệm vì đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước 
và Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tôi 
kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các 
doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phần kinh tế, các tổ chức và đồng 
bào cả nước, kiều bào ta ở nước 
ngoài, bạn bè và nhân dân các nước, 
tùy theo điều kiện và khả năng, 
tham gia đóng góp ủng hộ về vật 
chất lẫn tinh thần để cùng với toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân ta sớm 
chiến thắng dịch bệnh.

Nhân đây tôi cũng đề nghị các cấp, 
các ngành, đồng bào, đồng chí 
không được lơ là chủ quan, luôn đề 
cao ý thức với bản thân, gia đình và 
cộng đồng xã hội, quán triệt tinh 
thần “chống dịch như chống giặc”. Tôi 
đề nghị Chính phủ dồn mọi nguồn 
lực, quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu 
quả trong phòng chống đại dịch 
COVID-19, kiểm soát tốt nguy cơ lây 
bệnh từ bên ngoài, dập dịch triệt để 
bên trong, “truy vết thần tốc, khoanh 
vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong 
tỏa, giãn cách xã hội ở phạm vi và thời 
hạn cần thiết, chặn đứng nguồn lây”, 
đề cao chiến lược 5K + Vắc xin, thần 
tốc xét nghiệm và tiêm vắc xin cho 
nhân dân, bảo đảm an toàn ở mức 
cao nhất cho các cơ sở y tế, khu công 
nghiệp, khu dân cư đông người.

Đặc biệt, mục tiêu đảm bảo đủ vắc 
xin, triển khai nhanh, hiệu quả và 
an toàn kế hoạch tiêm vắc xin ở tại 
thời điểm này có ý nghĩa chiến lược, 
quyết định rất lớn đến thành quả 
chống dịch, đưa xã hội trở lại nhịp 
sống bình thường cũng như thực 
hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa 
phòng chống dịch vừa đảm bảo 
phát triển kinh tế cho năm 2021 và 
những năm tiếp theo.

Tôi cũng xin nhấn mạnh, chúng ta 
cần luôn duy trì, làm tốt công tác 

Sức mạnh của khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc luôn là nguồn lực quan 
trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt 
qua mọi khó khăn, thử thách. Chúng 
ta sẽ cùng nhau làm tất cả để Việt 
Nam có thể vừa chống dịch, vừa duy 
trì phát triển, đảm bảo sức khỏe và 
hạnh phúc của nhân dân.

Tôi tin tưởng, hưởng ứng Lời kêu gọi 
của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, tinh thần yêu 
nước, thương nòi và tinh thần vượt 
khó của người Việt Nam sẽ lại được 
phát huy cao độ, huy động được sức 
mạnh vật chất và tinh thần to lớn 
phục vụ công cuộc phòng chống 
dịch bệnh COVID-19. Tất cả chúng ta 
đoàn kết, tin tưởng nhất định thắng 
lợi, chúng ta nhất định thành công.

truyền thông, thông tin tới người 
dân một cách chính xác, kịp thời, 
hiệu quả, góp phần tạo đồng thuận 
xã hội, nâng cao nhận thức và sự chủ 
động của người dân trong phòng 
chống dịch.

Một lần nữa, tôi đánh giá cao quý vị 
có mặt tại Hội trường này và tại 63 
điểm cầu cả nước, cảm ơn và biểu 
dương tinh thần trách nhiệm của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ 
động đề xuất với Đảng, Nhà nước 
tổ chức phát động để vận động 
nguồn lực xã hội, chia sẻ, đồng hành 
cùng Chính phủ, các ngành, các 
địa phương trong công tác phòng 
chống COVID-19. Tôi đánh giá cao 
nghĩa cử của mọi doanh nghiệp, 
các tổ chức và các nhà hảo tâm đã 
hưởng ứng cuộc vận động.
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Đ
ây là một xu hướng 
phát triển tất yếu khi 
vật liệu mới - vật liệu 
nano dần thay thế vai 
trò của sắt thép. Trong 

tương lai gần, có thể các phương tiện 
giao thông, trong đó chủ yếu là ô tô, 
sẽ là các trung tâm xử lý thông tin mà 
người lái xe chỉ còn là người chơi trên 
“máy tính bảng”. Đó là mục tiêu cạnh 
tranh của các hãng sản xuất xe lớn. 
Cùng với đó là năng lượng sử dụng 
cho giao thông cũng hướng theo 
năng lượng tái tạo, bền vững, mà sản 
phẩm cốt lõi của nó sẽ là hệ thống 
pin tái nạp.

Các kinh nghiệm hàng trăm năm 
sản xuất cơ khí của cách mạng công 
nghiệp lần thứ 1 và 2, kể từ khi có xe 
ô tô Ford và của các hãng ô tô lâu 
đời, nay không còn giá trị tạo ra năng 
lực cạnh tranh. Ở kỷ nguyên xe điện, 
phần lớn giá trị thặng dư trong một 
chiếc xe sẽ thuộc về các nhà sản xuất 
pin và các công ty công nghệ cung 
cấp các giải pháp thông minh, từ hệ 
thống lái tự động, cảm biến, giải trí, 
AI, và nhất là các công nghệ sạc pin 
thuận tiện, kể cả khi xe đang chạy, 
kéo dài thời gian hữu dụng của pin.

Trong năm 2020, tổng doanh số điện 
thoại thông minh toàn cầu sụt giảm 
nghiêm trọng tới 12,5%, đi cùng với 
việc gián đoạn nguồn cung ứng linh 
kiện do đại dịch Covid-19 và chiến 
tranh thương mại. Câu hỏi đặt ra là, 
có phải chăng chu kỳ kinh doanh 

Bài: Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG
Bí thư Đảng ủy 

Chủ tịch HĐQT Vinatex 

DỆT MAY

Vừa qua, VinSmart tuyên bố ngừng nghiên cứu, sản xuất điện thoại di động và tivi 
để tập trung cho các mảng mới, mà một mảng đáng chú ý đó là các tính năng thông 

minh trên phương tiện giao thông. Apple và KIA Motors cũng đang xúc tiến một 
thoả thuận hợp tác sản xuất xe điện thông minh hồi đầu năm nay.

tăng trưởng của ngành điện thoại 
thông minh đã kết thúc, dư địa sáng 
tạo để tạo ra nhu cầu mới của người 
tiêu dùng không còn nhiều, cạnh 
tranh giữa các hãng quá khốc liệt 
và sản phẩm điện thoại thông minh 
không còn là sản phẩm có rào cản kỹ 
thuật cao để ngăn chặn các đối thủ 
mới ra nhập thị trường? 

Các hãng điện thoại thông minh hiện 
nay buộc phải chuyển hướng sang 
các mảng thị trường khác, tuy nhiên 
kết quả còn rất khiêm tốn, kể cả với 
Apple hay Samsung. Tuy nhiên, trong 
số các nhà sản xuất điện thoại thông 
minh lớn hiện nay đã có doanh 
nghiệp hình thành khá rõ nét bước 
đi ở giai đoạn tiếp theo và Huawei là 
một ví dụ điển hình.

Tại Trung Quốc, trên thị trường đã 
bắt đầu bán các sản phẩm ô tô điện 
SERES SF5, trong đó Huawei cung 
cấp cho hãng xe này toàn bộ các giải 
pháp công nghệ hiện đại nhất như 
các tính năng tự lái, giải trí, tối ưu hiệu 
suất pin, …

Dù trong năm 2020 rất khó khăn, 
Huawei vẫn bán được 152 triệu chiếc 
điện thoại thông minh, đứng thứ 3 
trên thế giới. Khác với các hãng điện 
thoại khác, Huawei nghiên cứu rất 
nhiều công nghệ nằm ngoài lĩnh vực 
di động, công ty này đã đăng ký sáng 
chế công nghệ tiết kiệm pin cho các 
phương tiện chạy điện, theo đó tăng 
hiệu suất pin từ 86% lên 89%, tương 
đương tăng 4,5% phạm vi di chuyển 
cho xe chạy điện, yếu tố quan trọng 
nhất quyết định thành công trong 
lĩnh vực xe điện thông minh. Các lĩnh 
vực khác như điện toán đám mây, 
phần mềm, ICT… cũng ghi nhận 
những thành công bước đầu của 
công ty này. Trong Q1/2021, bất chấp 
doanh thu giảm 16,5%, Huawei vẫn 
có lợi nhuận tăng 11% . 

Như vậy có thể thấy, liên tục chuyển 
đổi, tìm hướng đi mới ngay từ khi 
chưa có cả những biểu hiện đầu 
tiên về suy thoái là cách hành động 
của các ông chủ doanh nghiệp toàn 
cầu. Rõ ràng ở quy mô cực lớn, việc 
dịch chuyển của họ rất khó khăn, 

tốn nhiều “năng lượng – cả động 
năng và thế năng”, nhưng họ vẫn 
quyết định phải làm vì sự sống còn 
lâu dài của doanh nghiệp. Và cũng có 
lẽ chúng ta chỉ có thông tin tiếp cận 
từ các doanh nghiệp nổi tiếng, còn 
ở khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa 
thường không có thông tin, nhưng 
có thể dự báo cũng là một khu vực 
hết sức năng động với sự thay đổi 
của thị trường.

Trở lại với Vingroup và việc dừng sản 
xuất điện thoại thông minh, chúng 
ta không ở trong cuộc để phân tích 
sâu về chiến lược, nhưng hoàn toàn 
có thể thấy ở đó bài học về sự quyết 
đoán trong thực hiện chiến lược, xem 
xét lại chiến lược và rút lui, tái cấu 
trúc kịp thời. Bản lĩnh dám thoái có 
thể nói còn cao cường hơn cả dám 

GÓC NHÌNGÓC NHÌN 
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tiến công mà lịch sử Việt Nam đã ghi 
nhận trong chiến dịch Điện Biên Phủ 
khi Tổng tư lệnh quyết định rút toàn 
bộ lực lượng ra để thay đổi phương 
châm tác chiến từ đánh nhanh thắng 
nhanh sang đánh chắc tiến chắc.

Vậy về phương diện lý thuyết, có cơ sở nào 
cho chúng ta một khung phân tích về khả 
năng và thời điểm cần tái tạo doanh nghiệp 
trước khi quá muộn không?

Sớm hay muộn, mọi doanh nghiệp, 
ngay cả những doanh nghiệp thành 
công nhất sẽ không còn cơ hội phát 
triển. Đối mặt với hiện thực khó chịu 
này, họ phải tự tái tạo theo định kỳ. 
Khả năng đạt được việc chuyển từ 
giai đoạn trưởng thành (maturate) 
sang ngay giai đoạn phát triển tiếp 
theo mà không bị đi vào giai đoạn 
thoái trào (decline) chính là điều 
phân biệt giữa công ty có hiệu suất 
cao, bền vững với các công ty thành 
công ngắn hạn. Một thống kê trong 
cuốn sách Stall point (Điểm đình 
trệ) cho biết, nếu công ty đã để xảy 
ra tình trạng đình trệ thì có ít hơn 
10% doanh nghiệp phục hồi hoàn 
toàn. Một con số bất ngờ, ở phạm 
vi thế giới, có lẽ tỷ lệ phục sinh được 
doanh nghiệp yếu kém còn thấp 
hơn cả ở Việt Nam. Và chính vì con số 
thống kê nản lòng này mà phần lớn 

(trên 2/3) các công ty đình trệ cuối 
cùng đã dẫn tới chuyển nhượng 
hoặc chấm dứt hoạt động. Các phân 
tích, tìm bài học kinh nghiệm chỉ 
ra rất nhiều nguyên nhân của hiện 
tượng đình trệ kéo dài dẫn tới tan rã 
như: hiệu suất quản lý thấp, đánh giá 
sai thị trường và người tiêu dùng… 
Nhưng có thể nói, điểm chung nhất 
là các doanh nghiệp này đã đợi quá 
lâu trước khi sửa những thành luỹ 
đang huỷ hoại doanh nghiệp.

Đường cong chữ S: Có thể mô phỏng 
quá trình kinh doanh của một doanh 
nghiệp từ khi khởi nghiệp như một 
đường cong chữ S như trên hình 
minh họa với các doanh nghiệp 
bình thường. Doanh nghiệp sẽ trải 
qua giai đoạn khởi đầu, đi ngang, 
phát triển chậm, rồi đến giai đoạn 
tăng trưởng phát triển nhanh, sau 
đó đi vào giai đoạn trưởng thành 
thể hiện qua độ dốc đường cong 
chững lại, rồi sẽ bước vào giai đoạn 
thoái trào. Trên hình vẽ minh hoạ, 
khác với các công ty thông thường, 
công ty có hiệu suất cao, trên đỉnh 
của giai đoạn trưởng thành họ đã 
có bước chuyển quan trọng trong 
tái tạo doanh nghiệp để bước tiếp 
ngay sang một giai đoạn phát triển 
mới mà không bị đi vào giai đoạn 
thoái trào. 

Đường cong chữ S mà doanh nghiệp 
hay quan tâm theo dõi, đánh giá, về 
bản chất là đường cong thể hiện các 
chỉ số tài chính của doanh nghiệp. 
Đó chính là tốc độ tăng doanh thu, 
lợi nhuận, thị phần, hay tỷ suất lợi 
nhuận trên vốn, tỷ suất lợi nhuận 
trên doanh thu… Thực tế thống kê 
đã cho thấy, mọi chỉ tiêu tài chính có 
vẻ “màu hồng” nhất ngay trước khi 
công ty đi vào suy thoái. 

Vậy căn cứ vào những tín hiệu nào 
để thúc đẩy nhà quản lý phải bắt 
đầu quá trình tái tạo, đưa doanh 
nghiệp vào 1 đường cong chữ S mới 
mà không bị rơi vào giai đoạn suy 
thoái, nhất là khi các chỉ tiêu kinh 
doanh hiện tại thậm chí đang rất 
tốt, giá cổ phiếu lên cao?

Rất may mắn là chúng ta có thể 
dự báo được giai đoạn đi xuống 
về các chỉ tiêu tài chính thông qua 
3 đường cong chữ S khác thể hiện 
trên hình vẽ dưới đây. Cả 3 đường 
cong này đều có xu thế đi xuống 
(vào giai đoạn thoái trào) ngay khi 
đường cong tài chính còn chưa lên 
đến đỉnh cao, nhờ đó nhà quản lý có 
thể hành động sớm để ngăn chặn 
đường cong tài chính đi vào giai 
đoạn suy thoái. Ba đường cong chữ 
S ẩn đó là:
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Trưởng thành

Thời gian

Doanh nghiệp hiệu suất cao

Doanh nghiệp bình thường

Trưởng thành

Thời gian

Mức độ liên quan
của thị trường

Phát triển nhân tài

Sự khác biệt của các 
năng lực cạnh tranh

Đường cong chữ S 
về hiệu quả tài chính

Hình 1 – Mô hình đường cong chữ S giữa doanh nghiệp bình thường và doanh nghiệp hiệu suất cao

Hình 2: Mô hình 3 đường cong chữ S ẩn

Sự khác biệt của các năng lực: Thực 
chất rất lâu trước khi doanh nghiệp 
đạt đỉnh về doanh thu thì các nền 
tảng cạnh tranh hình thành nên nó 
đã hết hiệu lực. Ví dụ như, khi doanh 
nghiệp của chúng ta đưa ra sản phẩm 
veston cách đây gần 20 năm, nó là 
một ví dụ thành công về đầu tư phát 
triển mặt hàng khác biệt, chính nó đã 
tạo nên hiệu quả đột biến cho một số 
doanh nghiệp đi đầu trong sản phẩm 
này. Nhưng rõ ràng chỉ sau 3 - 4 năm, 

rất nhiều doanh nghiệp đã học theo 
mô hình đầu tư này, và vì vậy mặc dù 
hiệu quả tài chính của doanh nghiệp 
veston còn tốt đến tận năm 2017, 
nhưng về bản chất của cạnh tranh 
thì mô hình tạo ra lợi thế cạnh tranh 
của các doanh nghiệp veston đã mất 
đi ngay từ khoảng 2010 do sự copy, 
đi theo của rất nhiều doanh nghiệp. 
Nếu xét về phương diện chiến lược, 
thì chính thời điểm 2010 - 2012 là thời 
điểm các doanh nghiệp làm veston 

bắt đầu phải chuẩn bị tái tạo doanh 
nghiệp do mô thức kinh doanh 
đã không còn “độc quyền” và chắc 
chắn đường cong tài chính sẽ thoái 
trào sau đó vài năm. Với đặc điểm 
suất đầu tư thấp, rào cản công nghệ 
không cao, ngành Dệt May, nhất là 
ngành May sẽ có chu kỳ “năng lực 
cạnh tranh tối ưu” ngắn nhất, áp lực 
luôn cần chuyển đổi công thức tạo 
lợi nhuận là lớn nhất trong các ngành 
công nghiệp.
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Phát triển nhân tài: Doanh nghiệp 
thường mất tập trung vào việc duy 
trì và phát triển lực lượng nhân tài 
thật sự. Nhân tài ở đây không chỉ 
dành cho khái niệm nhân sự ở các 
vị trí cấp cao, mà nó được hiểu rộng 
là những người có năng lực tốt 
trong toàn bộ các vị trí công việc 
thuộc về chuỗi giá trị của doanh 
nghiệp. Trong các doanh nghiệp 
kinh doanh đang phát triển nhưng 
cạnh tranh ngày càng gia tăng, áp 
lực lớn hàng ngày của họ là cải 
thiện biên lợi nhuận. Và vì thế, họ 
luôn có áp lực hoạt động tinh gọn 
hơn, ở một mặt, điều này là tích cực 
với việc cải thiện năng suất, tinh 
giản quy trình hoạt động. Tuy nhiên 
trong thực tế, khi thực hiện các giải 
pháp tinh gọn, doanh nghiệp đã 
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giảm cả nhân viên lẫn sự đầu tư vào 
nhân tài. Nhìn vào đường cong chữ 
S về nhân lực có thể thấy chỉ dấu 
sớm cho tương lai khó khăn về khía 
cạnh tài chính nếu chúng ta thiếu 
nguồn nhân tài từ ngay thời điểm 
kinh doanh đang ổn định. 

Mức độ liên quan của thị trường: 
Đây chính là sự theo dõi, nghiên 
cứu trước của doanh nghiệp về 
các nhu cầu của thị trường, xác 
định khả năng bị thay thế bởi các 
giải pháp sản phẩm mới, hoặc phát 
hiện sớm sự cạn kiệt ý tưởng cạnh 
tranh, dẫn tới nhiều doanh nghiệp 
có thể cùng tham gia vào lĩnh vực 
kinh doanh này, doanh nghiệp 
sẽ bước vào giai đoạn cạnh tranh 
thảm khốc về giá. Nói ngắn gọn 

lại, đây chính là sự suy sụp khi nền 
tảng cạnh tranh trong một ngành 
(thị trường ngách) dịch chuyển 
khỏi mô hình đang phổ biến.

Vậy giải pháp chủ yếu để tái tạo sớm doanh 
nghiệp là gì?

Một danh mục gợi ý mang tính 
chất đặt ra nội dung cho các nhà 
quản lý quan tâm để chuẩn bị gồm:

1. Tập trung vào các cạnh biên

Nhà quản lý và bộ máy của mình 
cần có sự quan tâm phân tích thoả 
đáng các sản phẩm, dịch vụ ở cạnh 
biên của hiệu quả tài chính. Có 
nghĩa là, dùng các sản phẩm kém 
hiệu quả nhất của mình để phân 

tích dự báo nguy cơ lan ra trong 
tương lai đến các sản phẩm có biên 
lợi nhuận tốt hơn của mình. Không 
hòa lẫn danh mục các sản phẩm với 
nhau để làm mất đi tín hiệu cảnh 
báo sớm. Việc phân tích sẽ dựa trên 
khung phân tích về năng lực cạnh 
tranh, nhất là sự khác biệt của sản 
phẩm, ý tưởng sáng tạo mang lại 
lợi ích cho khách hàng trong sản 
phẩm. Ngay trong ngành May của 
chúng ta, xu thế cạnh tranh khốc 
liệt về giá ngược chiều với chi phí 
tăng lên, đưa chúng ta vào áp lực. 
Nếu không có giải pháp đột phá 
về năng suất, thì chắc chắn biên 
lợi nhuận suy thoái. Đồng thời phải 
phân tách được mục tiêu khả thi 
về tăng năng suất do kỹ năng lao 
động – quản trị; với khả năng phải 
tăng năng suất thông qua hàm 
lượng công nghệ đáp ứng được 2 
đầu vào chủ yếu đó là giá bán sản 
phẩm và giá mua các nguyên liệu 
chính, trong đó tỷ lệ lớn nhất là giá 
mua sức lao động.

2. Duy trì nhân tài thặng dư

Mọi nguồn lực về nguyên tắc cần 
được huy động tối đa, hiệu suất sử 
dụng tài sản từ trước đến nay luôn 
là một chỉ tiêu kiểm soát và càng 
gần 100% càng được coi là tối ưu 
về phương diện tài chính. Tuy nhiên, 
riêng nguồn nhân lực, đặc biệt là 
nhân tài lại là lĩnh vực các công ty 
có hiệu suất cao duy trì có thặng 
dư. Họ coi thặng dư này là nguồn 
lực để tìm ra hướng đi mới sớm hơn 
các đối thủ, phòng ngừa khả năng 
suy thoái vì hệ sản phẩm – dịch vụ 
hiện có bị lỗi thời. Để duy trì thặng 
dư này, đương nhiên phải tốn kém 
chi phí, thậm chí chi phí thu nhập 
tốt cho các nhân tài có khả năng 
làm R&D. 

Trong ngành Dệt May đã có doanh 
nghiệp chuyên sản xuất chỉ may, 
nhưng duy trì chi phí nghiên cứu 
về các giải pháp sản xuất quần 
áo không cần đường may dùng 
chỉ (sewing) mà sử dụng dán, ép 
nhiệt… Sự duy trì này chỉ để đảm 
bảo doanh nghiệp này không là 
người đi sau trong việc sáng tạo 

ra một sản phẩm thay thế chỉ may 
(sewing thread) mà nếu được phát 
minh sẽ là hồi chuông cáo chung 
cho ngành chỉ và cả ngành May 
thông thường như hiện nay. Ở đây 
quay lại quan điểm Nghiên cứu phát 
triển chính là mua bảo hiểm cho sự 
an toàn dài hạn của doanh nghiệp.

3. Kịp thời thay đổi lãnh đạo cấp 
cao sớm và triệt để hơn đối thủ 
cạnh tranh

Mục tiêu là tạo ra sức sống mới 
trong tư duy lãnh đạo và không bị 
“nhốt” trong các thành công của 
quá khứ và hiện tại.

Trong điều kiện thị trường biến 
động liên tục bởi cả những tác 
động của cuộc Cách mạng công 
nghiệp 4.0 cũng như các rủi ro 
ngoại vi như dịch bệnh, việc duy trì 
khả năng phát hiện sớm để bắt tay 
sớm vào quá trình tái tạo công ty 
trở nên hết sức quan trọng, chu kỳ 
sống khoẻ của doanh nghiệp đang 
ngày càng ngắn lại. 

Để duy trì và triển khai được 3 giải 
pháp trên thì rất cần doanh nghiệp 
xây dựng được môi trường quản lý 
theo các quan điểm:

 √ Cá nhân và tương tác chủ 
động quan trọng hơn là các 
quy trình và công cụ mang 
tính ổn định đến mức xơ cứng, 
quan liêu;

 √ Phần mềm chạy tốt quan trọng 
hơn các tài liệu và hướng dẫn 
đầy đủ vì với khối lượng thông 
tin phải xử lý cực lớn hiện nay, 
hầu như không còn thời gian 
để tham chiếu vào các quy 
định, quy trình;

 √ Cộng tác với khách hàng quan 
trọng hơn là thương lượng 
hợp đồng. Bản chất của một 
hợp đồng là ngắn hạn, cộng 
tác với khách hàng mới có 
được các đối tác lâu dài;

 √ Phản hồi tích cực, chủ động 
với các thay đổi hơn là bám sát 
kế hoạch.

GÓC NHÌNGÓC NHÌN 
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Lược dịch: ĐẶNG THANH HUYỀN
 Nguồn: http://www.oxfordenergy.org

Giải mã tầm nhìn của Lãnh đạo Trung Quốc từ kế hoạch 5 năm 
(FYP) lần thứ 14 về một Trung Quốc tự chủ nhưng vẫn hội nhập 

toàn cầu và ý nghĩa của nó đối với hoạt động kinh doanh.

T
rong tháng ba vừa qua, 
các cuộc họp chính trị 
thường niên quan trọng 
nhất của Trung Quốc đã 
diễn ra với hàng nghìn đại 

biểu tham dự Đại hội Đại biểu Nhân 
dân Toàn quốc, Cơ quan Lập pháp 
Quốc gia và Hội nghị Hiệp thương 
Chính trị Nhân dân Trung Quốc, cơ 
quan cố vấn chính trị hàng đầu, được 
triệu tập trong một tuần tại Trung 
tâm Hội nghị Quốc gia ở Bắc Kinh. 
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã 
phê duyệt kế hoạch 5 năm lần thứ 14 
(2021 - 2025) của Trung Quốc, một kế 
hoạch chiến lược lớn trong nửa thập 
kỷ tới, cũng như các mục tiêu trong 
dài hạn đến năm 2035.

Đối với giới kinh doanh, các cuộc họp 
Hai phiên thảo luận đã gióng lên một 
hồi chuông quan trọng hướng họ 
tập trung xem xét cách thức Bắc Kinh 
định hướng nền kinh tế Trung Quốc 
trong năm tới, cho đến năm 2025 và 
hơn nữa. Những nội dung chủ chốt 
bao gồm:

1. Ưu tiên tăng trưởng chất lượng 
hơn là tăng trưởng số lượng;

2. Xây dựng Trung Quốc trở thành 
một cường quốc sản xuất và công 
nghệ tự chủ;

3. Tăng tốc hướng tới nền kinh tế 
carbon thấp để giúp đạt được các 
mục tiêu khí hậu vào năm 2030/2060;

4. Đạt được “nền thịnh vượng chung” 
thông qua các chiến lược tái tạo 
nông thôn mới và đô thị hoá;

5. Tiến tới việc từng bước tự do hoá 
môi trường kinh doanh;
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6. Nâng cao vai trò lãnh đạo của 
Trung Quốc trong quản trị kinh tế 
khu vực và toàn cầu;

7. Tạo ra nguồn lực lớn đối trọng với 
Hoa Kỳ.

Ưu tiên tăng trưởng chất lượng 
hơn là tăng trưởng số lượng

Sau khi Trung Quốc là nền kinh tế 
toàn cầu duy nhất tránh khỏi sự suy 
thoái vào năm ngoái, báo cáo hoạt 
động hàng năm của Chính phủ do 
Thủ tướng Lý Khắc Cường đưa ra đã 
đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hơn 
6% cho năm 2021; thâm hụt ngân 
sách năm 2021 được đưa ra ở mức 
khoảng 3,2%, thấp hơn mức cao kỷ 
lục của năm ngoái là 3,6%. Hạn ngạch 
đối với trái phiếu đặc biệt của Chính 
phủ cấp địa phương cũng được đưa 
ra thấp hơn khoảng 100 tỉ Nhân dân 
tệ (tương đương 15 tỷ Đô la) so với 
năm ngoái. Một khảo sát của các 
nhà kinh tế thuộc Bloomberg chỉ ra 
dự báo mức tăng trưởng hàng năm 
đối với nền kinh tế Trung Quốc trung 
bình sẽ là 8.4%. 

Đối với giai đoạn kế hoạch 5 năm lần 
thứ 14 này, báo cáo cũng xác nhận 
rằng chiến lược “Tuần hoàn kép” (dual 
circulation strategy) thực chất chính là 
trọng tâm của mô hình tăng trưởng 
nền kinh tế Trung Quốc trong những 
năm tới. Chiến lược tuần hoàn kép 
nhắm đến việc định hướng Trung 
Quốc hướng về thị trường nội địa 
rộng lớn và tăng cường khả năng tự 
lực kinh tế khi nước này phải đối mặt 
với môi trường bên ngoài ngày càng 
thách thức.

Xây dựng Trung Quốc trở thành 
một cường quốc sản xuất và tự chủ 
công nghệ

Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành 
quốc gia dẫn đầu về đổi mới vào năm 
2035, Chính phủ tuyên bố sẽ tập trung 
vào việc đạt được “những đột phá 
trong công nghệ lõi”, bao gồm thế hệ 
trí tuệ nhân tạo tiếp theo, chất bán 
dẫn, điện toán đám mây và các lĩnh 
vực quan trọng khác, cũng như thành 
lập thêm các phòng thí nghiệm quốc 

gia và các trung tâm đổi mới sáng tạo. 
Bắc Kinh cũng sẽ đặt mục tiêu đưa 
56% đất nước sử dụng mạng 5G.

Đến năm 2025, Chính phủ đặt mục 
tiêu nền kinh tế kỹ thuật số chiếm 
khoảng 10% tổng sản lượng kinh tế 
mới tăng thêm của Trung Quốc. Từ 
năm 2021 - 2015, chi tiêu cho nghiên 
cứu và phát triển (R&D) sẽ tăng hơn 
7% mỗi năm. Năm nay, Trung Quốc sẽ 
tăng 10.6% chi tiêu cho nghiên cứu cơ 
bản. Báo cáo cũng chỉ ra rằng Chính 
phủ sẽ tiếp tục chính sách “khấu trừ 
thuế thêm 75% chi phí nghiên cứu và 
phát triển của các doanh nghiệp” và 
“nâng mức này lên 100% đối với các 
doanh nghiệp sản xuất”.

Đặc biệt, Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 
nêu rõ trọng tâm đổi mới chính là tập 
trung thúc đẩy cuộc Cách mạng Công 
nghiệp lần thứ 4 và biến Trung Quốc 
thành một siêu cường quốc sản xuất 
tiên tiến, vạch ra các kế hoạch nhằm 

tăng cường khả năng cạnh tranh toàn 
cầu của Trung Quốc trong các lĩnh vực 
như Robot, phương tiện giao thông 
sử dụng năng lượng mới, phát triển 
ngành hàng không, máy móc nông 
nghiệp và một số lĩnh vực khác.

Lần đầu tiên Chính phủ cũng tuyên 
bố mở rộng các nỗ lực chống lại độc 
quyền kinh doanh như một phần cố 
gắng đảm bảo cạnh tranh công bằng 
trên thị trường. Tuyên bố được đưa ra 
gần đây sau khi Chính quyền Trung 
Quốc có một loạt động thái nhắm 
vào các gã khổng lồ công nghệ trong 
nước cho thấy cách tiếp cận cứng 
rắn hơn để quản lý các lĩnh vực công 
nghệ đang bùng nổ của Trung Quốc 
có thể được tăng cường hơn nữa.

Tăng tốc hướng tới nền kinh tế 
carbon thấp

Trung Quốc đang tìm cách đẩy mạnh 
các nỗ lực loại trừ carbon trong nền 

kinh tế, báo cáo chỉ ra lộ trình hướng 
tới việc thực hiện các mục tiêu đạt 
mức phát thải cao nhất vào năm 
2030 và đạt mức trung hòa carbon 
vào năm 2060. Trong năm 2021, 
Chính phủ công bố mục tiêu giảm 
cường độ năng lượng khoảng 3%. 
Trong 05 năm tiếp tới, các nhà chức 
trách đặt mục tiêu cắt giảm cường 
độ năng lượng là 13.5% và cường độ 
carbon là 18%.

Hứa hẹn sẽ “tạo ra một động lực lớn 
để phát triển các nguồn năng lượng 
mới”, Chính phủ có kế hoạch sử dụng 
nhiên liệu không hoá thạch khoảng 
20% năng lượng vào năm 2025, so 
với 15% vào cuối năm 2019. Ví dụ, 
công suất điện hạt nhân sẽ được 
tăng thêm 40% để đạt 70 gigawat 
trong năm năm tới. Tuy nhiên, trong 
khi tăng tốc thúc đẩy năng lượng 
tái tạo, Bắc Kinh cũng sẽ tiếp tục 
thúc đẩy “việc sử dụng than sạch và 
hiệu quả”. Điều này gây thất vọng 
cho nhiều nhà hoạt động khí hậu - 
những người đang hy vọng chuyển 
đổi, dừng sử dụng than đá, cũng như 
không có mục tiêu hạn chế tổng mức 
tiêu thụ năng lượng trong kế hoạch 
5 năm lần thứ 14 hoặc giới hạn tổng 
thể về lượng khí thải carbon.

Cam kết carbon thấp vào năm 2025 
đã đánh dấu một khởi đầu chậm 
chạp trên con đường đạt được các 
cam kết về khí hậu 2030 - 2060 của 
Trung Quốc, với những hoài nghi chỉ 
ra mâu thuẫn tiềm ẩn giữa các mục 

tiêu trong ngắn hạn và dài hạn. Hiện 
tại, có khả năng lượng khí thải sẽ tiếp 
tục tăng cho đến năm 2025. Điều này 
sẽ làm trì hoãn những tiến bộ quan 
trọng cần thiết trong quá trình loại 
trừ carbon cho đến nửa sau của thập 
kỷ này. Kế hoạch 05 năm lần thứ 14 
báo hiệu rằng, các nhà chức trách có 
mục tiêu đạt được tiến bộ gia tăng 
trong ngắn hạn trong khi tiếp tục 
tăng cường chi tiêu cho các công 
nghệ carbon thấp. Điều này có vẻ khả 
thi do Trung Quốc đã chứng minh 
được khả năng nhanh chóng áp 
dụng công nghệ mới như tận dụng 
năng lượng điện gió ngoài biển.

Bảo vệ thiên nhiên và định hình 
chương trình đa dạng sinh học 
toàn cầu

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
đảm bảo sự hài hoà giữa con người 
và thiên nhiên, Trung Quốc sẽ chuyển 
dịch nhanh hơn để tạo ra các “lá chắn 
sinh học” nhằm bảo vệ hệ sinh thái tự 
nhiên và thiết lập một “hệ thống khu 
bảo tồn thiên nhiên”: Mở rộng độ che 
phủ rừng lên 24.1% tổng diện tích 
đất của Trung Quốc, tăng từ 23,2% 
vào năm 2019, để đạt được kết quả 
như vậy sẽ phải trồng hơn 11 triệu ha 
rừng mới vào năm 2025.

Trung Quốc đã đăng cai tổ chức Hội 
nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí 
hậu (COP15) vào cuối năm nay, hội 
nghị da dạng sinh học quan trọng 
nhất trong một thập kỷ, cho thấy Bắc 
Kinh đã ưu tiên hơn nữa việc mở rộng 
các nỗ lực bảo vệ thiên nhiên. Trong 
những năm gần đây, Bắc Kinh cũng 
đang thúc đẩy cộng đồng doanh 
nghiệp đóng vai trò tích cực hơn 
trong việc bảo tồn đa dạng sinh học 
ở trong và ngoài nước.

Đạt được “nền thịnh vượng chung” 
thông qua tái tạo nông thôn mới 
và đô thị hoá

Chính phủ Trung Quốc đã tuyên 
bố chiến thắng trong cuộc chiến 
lâu dài chống lại đói nghèo, đánh 
dấu sự kết thúc chính thức của 
chiến dịch có chữ ký của Chủ tịch 
Tập Cận Bình nhằm đưa gần 100 

triệu người thoát khỏi đói nghèo từ 
năm 2012. Hiện Bắc Kinh đang điều 
chỉnh chiến lược quốc gia về xoá 
đói giảm nghèo hướng tới tái tạo 
nông thôn, với mục đích đạt được 
“sự thịnh vượng chung” bằng cách 
ngăn chặn người dân tái nghèo và 
thu hẹp phân chia giàu nghèo giữa 
thành thị và nông thôn.

Chính phủ có kế hoạch để tỷ lệ đô 
thị hoá của Trung Quốc đạt 65% dân 
số năm 2025 và 75% - tỷ lệ của một 
nền kinh tế tiên tiến - vào năm 2035. 
Với khoảng 550 triệu dân đang sinh 
sống tại nông thôn, thúc đẩy thành 
công các chiến lược tái tạo nông 
thôn và đô thị hoá mới sẽ là yếu tố 
quan trọng tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc mở rộng tầng lớp trung lưu 
và giải phóng toàn bộ tiềm năng của 
nền kinh tế Trung Quốc.

Tiến tới việc từng bước tự do hoá 
môi trường kinh doanh

Trong suốt thời kỳ đại dịch và suy 
thoái kinh tế toàn cầu, Bắc kinh đã 
cố gắng trấn an cộng đồng doanh 
nghiệp quốc tế rằng chiến lược “Tuần 
hoàn kép”. Các nhà chức trách tiếp 
tục nhấn mạnh sức hấp dẫn và tiềm 
năng trong dài hạn của thị trường 
Trung Quốc cũng như liên tục nhấn 
mạnh các cam kết thức đẩy tự do hoá 
hơn nữa việc tiếp cận thị trường cho 
các doanh nghiệp nước ngoài. Các 
công ty nước ngoài sẽ được đặc biệt 
khuyến khích đầu tư vào sản xuất tiên 
tiến, công nghệ cao và công nghệ 
mới, cũng như các ngành bảo tồn 
năng lượng và bảo vệ môi trường, ở 
các khu vực miền Trung và miền Tây 
của đất nước.

Một báo cáo của Ngân hàng Thế 
giới năm ngoái cho thấy Trung Quốc 
đã trở thành nước có nền cải cách 
hàng đầu trong số các nền kinh tế 
lớn trong việc cải thiện môi trường 
kinh doanh, nằm trong top 10 nhà 
cải cách toàn cầu nhanh nhất trong 
hai năm liên tiếp. Trung Quốc cũng 
đã có một bước nhảy vọt từ vị trí thứ 
78 trong báo cáo năm 2018 của Ngân 
hàng Thế Giới lên vị trí 31 trong bảng 
xếp hạng năm ngoái.
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Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, các 
quy định mới sẽ tập trung vào việc rà 
soát an ninh đối với hai loại hình đầu 
tư nước ngoài, bao gồm quân sự và 
các lĩnh vực khác liên quan đến quốc 
phòng và an ninh, cũng như các lĩnh 
vực nông nghiệp, năng lượng và tài 
nguyên trọng yếu đối với an ninh 
quốc gia. Người phát ngôn của Bộ 
Thương Mại gần đây đã lưu ý rằng 
“Thực hiện rà soát an ninh đối với đầu 
tư nước ngoài có ảnh hưởng hoặc 
có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc 
gia là một thông lệ quốc tế thường 
xuyên. Các nền kinh tế lớn đã thiết 
lập hoặc đang cải thiện các cơ chế rà 
soát an ninh như vậy.”

Nâng cao vai trò lãnh đạo của 
Trung Quốc trong quản trị khu vực 
và toàn cầu

Phản ánh nỗ lực không ngừng của 
Bắc Kinh nhằm nâng cao vai trò lãnh 
đạo của mình trên khắp Châu Á và 
toàn cầu, báo có chỉ ra Trung Quốc 
sẽ tiếp tục “tăng cường hợp tác kinh 
tế đa phương, song phương” trong 5 
năm tới. Điều này bao gồm các cam 
kết cụ thể “duy trì thể chế thương 
mại đa phương”, ủng hộ việc phê 
chuẩn và thực hiện Hiệp định Đối 
tác Kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP) 

và Hiệp định Trung Quốc - Châu Âu 
(EU). Hiệp định toàn diện về đầu tư 
(CAI) và đẩy nhanh các cuộc đàm 
phán về một hiệp định thương mại 
tự do với Nhật Bản và Hàn Quốc. 
Ngoài ra, Bắc Kinh nhắc lại cam kết 
“tích cực xem xét tham gia” Hiệp định 
Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương (CPTPP).

Chính phủ Trung Quốc cũng đã 
chính thức phê chuẩn RCEP trước 
thời hạn 3 tháng và kêu gọi các nước 
thành viên khác tuân theo. Một khi 
RCEP có hiệu lực như dự kiến vào 
cuối năm nay hoặc đầu năm 2022, 
Trung Quốc với tư cách là cường 
quốc kinh tế của hiệp định, sẽ có vị 
trí thuận lợi để tận dụng khuôn khổ 
đa phương mới như một phương 
tiện để củng cố vai trò lãnh đạo 
khu vực và đảm bảo các hiệp định 
thương mại tự do mới và sâu sắc hơn 
với các nước tham gia khác.

Trong suốt giai đoạn Kế hoạch 5 
năm lần thứ 14, Bắc Kinh được kỳ 
vọng sẽ tiếp tục tận dụng các khuôn 
khổ quan hệ đa phương và song 
phương không chỉ như là phương 
tiện để tăng cường hội nhập sâu 
rộng hơn nữa giữa Trung Quốc và 
nền kinh tế toàn cầu mà còn để 

thúc đẩy quyền lực mềm của quốc 
gia này, đặc biệt là nhằm vào tăng 
cường vị thế của mình với tư cách là 
nhà lãnh đạo quan trọng nhất trong 
vòng tiếp theo của toàn cầu hoá. 

Tạo ra nguồn lực lớn đối trọng với 
Hoa Kỳ

Trong bối cảnh sự cạnh tranh giữa 
các cường quốc với Hoa Kỳ, Chính 
phủ Trung Quốc cho biết họ sẽ 
“thúc đẩy sự phát triển hai bên 
cùng có lợi giữa Trung Quốc - Hoa 
Kỳ quan hệ kinh doanh trên cơ sở 
bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau” 
mà không cung cấp thêm thông tin 
chi tiết. Với việc Ông Biden đắc cử 
Tổng thống Mỹ, Bắc Kinh có thể hy 
vọng mối quan hệ song phương sẽ 
trở nên cân bằng và dễ đoán hơn so 
với trong suốt nhiệm kỳ tổng thống 
của Ông Trump.

Bắc Kinh sẽ theo dõi sát sao việc 
tân Tổng thống Mỹ thúc dẩy tăng 
cường quan hệ với các đồng minh 
và đối tác truyền thống của Mỹ cuối 
cùng có dẫn đến sự xuất hiện của 
một liên minh đa phương tập trung 
vào việc “kiềm chế” Trung Quốc hay 
không. Việc áp dụng chiến lược 
“tuần hoàn kép” như một mô hình 

kinh tế mới của Trung Quốc trong 
tương lai cho thấy rõ ràng rằng các 
chiến lược gia Trung Quốc đang 
tăng cường sức mạnh để chuẩn 
bị cho các cuộc chiến thương mại 
không chỉ với Mỹ mà còn với cả các 
nền kinh tế lớn khác.

Tăng cường quản lý Hồng Kông

Tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn 
quốc, các nhà lập pháp đã thông 
qua dự thảo Quyết định cải tiến hệ 
thống bầu cử của Hồng Kông. Việc 
tái cơ cấu được nêu trong nghị quyết 
“những người yêu nước quản lý Hồng 
Kông bao gồm việc thay đổi quy mô 
và thành phần của Uỷ ban Bầu cử của 
Thành phố, cũng như Hội đồng lập 
pháp, cơ quan lập pháp của Hồng 
Kông, theo hướng ủng hộ các nhà 
lãnh đạo thân Bắc Kinh. Luật sẽ được 
soạn thảo và sớm có hiệu lực.

Trong một bài phát biểu giải thích về 
những thay đổi Theo kế hoạch, Ông 
Wang Chen, Phó chủ tịch Uỷ ban 
thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân 
dân Toàn quốc phát biểu rằng “bạo 
loạn và hỗn loạn” gần đây đã chỉ ra 
“những lỗ hổng và khiếm khuyết 

rõ ràng” trong hệ thống bầu cử của 
Hồng Kông cần được giải quyết. 

Sau khi năm ngoái áp dụng luật an 
ninh quốc gia cho Hồng Kông, việc 
đại tu hệ thống bầu cử đánh dấu một 
bước nữa của Bắc Kinh trong việc 
tăng cường quản lý thành phố. Đã có 
nhiều lo ngại cho rằng sự suy thoái 
liên tục quyền tự chủ chính trị của 
Hồng Kông có thể làm suy yếu đáng 
kể sức hấp dẫn của nó với tư cách là 
một trung tâm tài chính và thương 
mại toàn cầu hàng đầu.

Mục tiêu dài hạn đến năm 2035

Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 qua Hai 
phiên thảo luận vừa qua đã thông 
qua các Mục tiêu dài hạn đến năm 
2035, gồm tập hợp các mục tiêu phát 
triển dài hạn và có mối liên quan chặt 
chẽ với các ưu tiêu trung hạn được 
đặt ra cho Trung Quốc trong 5 năm 
tới. Năm 2035 giữ một vị trí đặc biệt 
quan trọng, bởi nó là mốc đánh dấu 
nửa chặng đường giữa hai mục tiêu 
trăm năm đầy khát vọng của lãnh 
đạo Trung Quốc, được gọi là “Two 
100s”, trên hành trình hướng tới đạt 
được “Giấc mơ Trung Hoa”.

Năm 2021, Kỷ niệm 100 năm thành 
lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, 
đánh dấu sự hoàn thành chính thức 
việc xây dựng “một xã hội phát triển 
thịnh vượng” ở Trung Quốc. Mốc Kỷ 
niệm 100 thứ hai sẽ là kỷ niệm 100 
năm ngày thành lập nước Cộng hoà 
Nhân dân Trung Hoa vào năm 2049, 
với mục tiêu hiện thực hoá một Trung 
Quốc hiện đại hoá hoàn toàn vào thời 
điểm đó. Những mục tiêu lớn này hy 
vọng sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng và 
thịnh vượng liên tục ở Trung Quốc, 
đặc biệt tập trung vào việc nâng cao 
phúc lợi của người dân Trung Quốc 
và cuối cùng là khôi phục đất nước 
trở lại sự vĩ đại trong quá khứ.

Các mục tiêu cần đạt được đến 
năm 2035 của Trung Quốc: 

 √ Hoàn thành xây dựng “nền kinh 
tế hiện đại hoá”.

 √ Tạo ra những đột phá lớn trong 
công nghệ lõi, cùng với việc 
Trung Quốc trở thành một quốc 
gia không chỉ đi đầu mà còn trở 
thành “lãnh đạo kiểm soát” về sự 
đổi mới sáng tạo.

 √ Tăng cường đáng kể tầm ảnh 
hưởng của văn hoá Trung Quốc 
đối với thế giới.

 √ Giảm phát thải carbon đều đặn 
sau khi đạt đỉnh vào năm 2030 
và về cơ bản đạt được mục tiêu 
xây dựng “Trung Quốc tươi đẹp”.

 √ Đảm bảo sự mở cửa của Trung 
Quốc.

 √ Về cơ bản đạt được hiện đại 
hoá “hệ thống và năng lực quản 
trị” của Trung Quốc, với một hệ 
thống pháp quyền mạnh mẽ.

 √ Nâng GDP bình quân đầu người 
lên mức của “các nước phát triển 
vừa tầm”, với sự gia tăng đáng kể 
của tầng lớp trung lưu.

 √ Thúc đẩy việc thực hiện sáng 
kiến về hoà bình “Peaceful China” 
lên cấp độ cao hơn và về cơ bản 
đạt được hiện đại hoá về an ninh 
quốc phòng.



22 23DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

DỆT MAY DỆT MAY

22 23DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

Bài: VƯƠNG ĐỨC ANH 
Nguồn: Hội đồng dệt may Trung Quốc

Trong “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14” (2021-
2025), ngành Dệt May Trung Quốc sẽ thúc 
đẩy nâng cao chất lượng về công nghệ, 
thời trang và phát triển bền vững. Thay vì 
tập trung vào mục tiêu gia tăng theo chiều 
rộng, ngành công nghiệp dệt may sẽ lấy 
phát triển chất lượng cao làm khâu đột phá. 
Bằng cách nâng cao năng lực đổi mới, năng 
lực phát triển bền vững và khả năng phân 
bổ nguồn lực, ngành Dệt May của Trung 
Quốc đặt mục tiêu trở thành ngành trụ cột 
cho phát triển kinh tế và xã hội quốc gia, 
một ngành cơ bản giúp cải thiện sinh kế của 
người dân và một ngành có lợi thế trong 
hợp tác quốc tế và phát triển hội nhập. 

Tăng cường hỗ trợ chiến lược của khoa học và công nghệ

Nâng cao tính độc lập đổi mới trong lĩnh vực khoa học 
và công nghệ. Ngành công nghiệp Dệt May của Trung 
Quốc sẽ tăng cường R&D (nghiên cứu và phát triển) và 
đổi mới trong các lĩnh vực như vật liệu và thiết bị sợi 
mới, công nghệ và thiết bị sản xuất xanh, hàng dệt may 
tiên tiến và thiết bị chính sản xuất dệt may thông minh. 
Bằng cách tăng cường nghiên cứu cơ bản và đổi mới ban 
đầu, ngành công nghiệp dệt may cố gắng vượt qua nút 
thắt cổ chai của các công nghệ cốt lõi, lấp đầy khoảng 
trống công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực sợi hiệu suất 
cao như sợi carbon, para-aramid, polyimide và vật liệu 
composite liên quan.

Hoàn thiện hệ thống đổi mới công nghệ. Ngành công 
nghiệp dệt may của Trung Quốc sẽ thành lập các phòng 
thí nghiệm trọng điểm của ngành và các trung tâm đổi 
mới công nghệ, đồng thời thúc đẩy việc phân bổ và chia 
sẻ nguồn lực tối ưu giữa các doanh nghiệp, viện nghiên 
cứu khoa học và trường đại học chủ chốt. Hỗ trợ các 
doanh nghiệp đi đầu trong việc hình thành liên đoàn đổi 
mới sáng tạo để thực hiện các dự án khoa học và công 
nghệ lớn. Chủ động hội nhập vào mạng lưới đổi mới sáng 
tạo toàn cầu và tăng cường hợp tác quốc tế.

Nâng cao hiệu quả chuyển đổi và trình độ công nghiệp 
hóa của các thành tựu khoa học và công nghệ. Hệ thống 
quản lý toàn diện về quyền sở hữu trí tuệ sẽ được cải thiện 
hoàn toàn để thiết lập toàn bộ chuỗi, bao gồm cả việc tạo 
ra, sử dụng, bảo vệ, quản lý và cung cấp dịch vụ. Xây dựng 
hệ thống tiêu chuẩn, thúc đẩy hội nhập các tiêu chuẩn 
trong nước và quốc tế.

Nâng cao quy mô và chất lượng nhân tài khoa học và 
công nghệ. Ngành công nghiệp dệt may của Trung Quốc 
sẽ thành lập một nhóm đổi mới công nghệ với trình độ 
hàng đầu quốc tế. Phát triển các ngành dệt may theo định 
hướng nghiên cứu trình độ cao và ươm mầm các tài năng 
nghiên cứu cơ bản. Tăng cường kết nối giữa giáo dục 
nghề nghiệp, giáo dục đại học và giáo dục phổ thông để 
mở rộng quy mô đào tạo nhân tài dệt may chuyên nghiệp 
và tổng hợp.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH 
DỆT MAY TRUNG QUỐC TRONG KẾ HOẠCH 
5 NĂM LẦN THỨ 14 

Thúc đẩy chu kỳ công nghiệp 
(industrial cycle) và nâng cao mức độ 
hiện đại hóa của chuỗi công nghiệp 
và chuỗi cung ứng

Định hình lợi thế của hệ thống sản 
xuất dựa trên nền tảng vững chắc, 
ngành công nghiệp dệt may của 
Trung Quốc sẽ hoàn thiện toàn bộ 
hệ thống sản xuất dây chuyền công 
nghiệp từ sản xuất sợi, nhuộm và hoàn 
thiện, đến sản xuất sản phẩm cuối 
cùng. Tập trung vào các nguyên liệu 
mới chiến lược và các lĩnh vực trọng 
điểm, thúc đẩy sự phát triển của hàng 
dệt kỹ thuật. Phát triển mạnh mẽ thiết 
bị thông minh và xây dựng các phân 
xưởng, nhà máy dệt may thông minh 
dựa trên nền tảng công nghệ thông 
tin mới nổi. Ngành công nghiệp Dệt 
May của Trung Quốc sẽ đẩy nhanh 
việc xây dựng cơ sở hạ tầng mới như 
nền tảng Internet công nghiệp và 
trung tâm dữ liệu lớn, phát triển các 
mô hình sản xuất và hình thức kinh 
doanh mới như sản xuất theo định 
hướng dịch vụ và tạo ra một chuỗi 
cung ứng thông minh, linh hoạt.

Tập hợp các nguồn lực để thúc đẩy 
ngành dệt may phát triển theo chiều 
sâu. Làm sâu sắc thêm sự kết hợp giữa 
sản xuất và tài chính. Ngành công 
nghiệp dệt may của Trung Quốc sẽ 
khuyến khích hoạt động mua bán và 
sáp nhập cũng như liên minh giữa 
các doanh nghiệp để đạt được lợi thế 
bổ sung về nguồn lực. Tăng cường 
tập trung công nghiệp một cách hợp 
lý, hình thành nhóm doanh nghiệp 
dệt may đẳng cấp quốc tế, có năng 
lực cạnh tranh quốc tế. Các nền tảng 
dịch vụ công cần đóng một vai trò 
quan trọng trong tích hợp nguồn lực, 
thúc đẩy hợp tác thượng nguồn và 
hạ nguồn trong chuỗi công nghiệp, 
đồng thời đạt được sự phát triển 
tổng hợp và đồng bộ của các ngành 
công nghiệp, trường đại học và viện 
nghiên cứu.

Nâng cao năng lực và củng cố hệ 
sinh thái an toàn công nghiệp. Với 
mục tiêu cải thiện các lĩnh vực chính 
và các mắt xích yếu của chuỗi công 
nghiệp, ngành Dệt May của Trung 
Quốc sẽ phát triển mạnh mẽ nguồn 

nguyên liệu từ than đá cho sợi hóa 
học và công nghệ liên quan đến sợi 
hóa học dựa trên sinh học. Hướng 
dẫn trồng bông đa vùng để đảm bảo 
an toàn nguồn nguyên liệu dệt may. 
Chủ động ứng phó với các vấn đề 
mới của ngành như bảo mật mạng 
dữ liệu.

Thúc đẩy sự cân bằng giữa cung và cầu dựa 
trên nhu cầu trong nước ngày càng tăng

Tối ưu hóa hệ thống cung cấp sản 
phẩm dựa trên cải tiến chất lượng 
cao. Ngành công nghiệp Dệt May 
của Trung Quốc sẽ tăng cường 
nghiên cứu các xu hướng thời trang, 
phát triển và ứng dụng các vật liệu 
và công nghệ mới để cải thiện sinh 
kế của người dân. Trang phục thông 
minh, sản phẩm bền vững sẽ là tâm 
điểm ngày càng được nhiều người 
trong ngành quan tâm. Với sự trợ 
giúp của đổi mới công nghệ và đổi 
mới ứng dụng, ngành Dệt May Trung 
Quốc sẽ mở rộng ứng dụng hàng dệt 
may trong các lĩnh vực chiến lược 
liên quan đến nền kinh tế quốc dân 
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và đời sống của người dân, chẳng hạn 
như y tế và vệ sinh, quốc phòng và 
công nghiệp quân sự, hàng không vũ 
trụ, và liên tục mở rộng thị trường tiêu 
dùng mới tiềm năng.

Dẫn đầu xu hướng nâng cấp tiêu dùng 
dựa trên việc xây dựng thương hiệu. 
Dựa trên sự phát triển của “những bậc 
thầy, những thương hiệu nổi tiếng và 
những sự kiện quan trọng”, ngành Dệt 
May của Trung Quốc vẫn cam kết tạo 
ra một hệ sinh thái thời trang mang 
đặc trưng Trung Quốc, có sức ảnh 
hưởng tầm quốc tế và mang nét đặc 
trưng của thời đại. Hình thành một 
nhóm các thương hiệu độc lập mang 
đặc trưng và nội hàm văn hóa Trung 
Quốc. Và thúc đẩy liên tục sự phát 
triển sáng tạo và theo định hướng thị 
trường của di sản văn hóa phi vật thể 
dệt may.

Nâng cao hiệu quả của việc chuyển 
đổi tiêu dùng với việc xây dựng kênh 
làm cốt lõi. Ngành công nghiệp Dệt 
May của Trung Quốc sẽ tích cực thúc 
đẩy việc tích hợp các kênh trực tuyến 
và ngoại tuyến (offline), đồng thời đẩy 
nhanh việc áp dụng các mô hình và 
hình thức kinh doanh mới như thương 
mại điện tử phát sóng trực tiếp (live 
broadcast e-commerce) và tiếp thị 
cộng đồng (community marketing). 

sẽ xuất khẩu nhiều thiết bị và công 
nghệ độc lập hơn, đầu tư hơn nữa 
vào hợp tác Mekong – Lan Thương 
và các khu vực quan trọng khác. Tăng 
cường hệ thống trách nhiệm xã hội 
của các doanh nghiệp Trung Quốc ở 
nước ngoài, để tạo ra một môi trường 
kinh doanh tốt cho sự phát triển 
công nghiệp.

Thúc đẩy sự chuyển đổi bền vững của ngành 
dệt may

Tập trung vào các mục tiêu đạt mức 
phát thải cao nhất vào năm 2030 
– “carbon peak” và đạt mức trung 
hoà carbon – “carbon neutrality” 
vào năm 2060, ngành Dệt May của 
Trung Quốc sẽ thiết lập một hệ 
thống công nghiệp để phát triển 
vòng tròn xanh và carbon thấp. Tăng 
cường quản lý toàn bộ vòng đời và 
thực hiện quy hoạch xanh, thiết kế 
xanh, đầu tư xanh, sản xuất xanh, lưu 
thông xanh và tiêu dùng xanh một 
cách toàn diện.

Tăng cường đổi mới công nghệ xanh. 
Các công nghệ chính để tái chế đang 
được phát triển, bao gồm công nghệ 
sợi xanh, công nghệ nhuộm và hoàn 
tất với lượng nước tiêu thụ ít hơn và 
sử dụng ít hóa chất hơn, công nghệ 
sản xuất xanh. Ngành dệt may sẽ thúc 
đẩy sản xuất sạch trong toàn bộ chuỗi 
ngành, nhằm kiểm soát các chất ô 
nhiễm trong quá trình sản xuất và tái 
chế tài nguyên một cách toàn diện.

Tăng cường hệ thống quản lý xanh. 
Bằng cách cải thiện hơn nữa các tiêu 
chuẩn xanh và hệ thống chứng nhận 
xanh, một loạt các minh chứng về 
các nhà máy xanh, sản phẩm xanh và 
các ngành công nghiệp chuỗi cung 
ứng xanh có thể được lấy làm ví dụ 
cho toàn ngành. 

Tạo ra một hệ thống chuỗi cung ứng 
xanh. Ngành công nghiệp Dệt May 

Tạo lợi thế mới trong hợp tác và cạnh tranh 
quốc tế dựa trên cơ sở mở cửa ở mức độ cao

Củng cố những lợi thế của ngoại 
thương. Trong khi phát triển sâu rộng 
các thị trường truyền thống, ngành 
Dệt May của Trung Quốc cũng sẽ 
tập trung vào các thị trường mới nổi. 
Thống nhất các tiêu chuẩn và chứng 
nhận chất lượng công nghiệp của 
Trung Quốc với các tiêu chuẩn quốc tế.

Giới thiệu các nguồn tài nguyên 
chất lượng cao. Thu hút các nguồn 
lực toàn cầu với lưu thông nội địa 
ở Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu 
tiêu dùng và nhu cầu công nghiệp 
trong nước ngày càng tăng. Hướng 
dòng vốn nước ngoài đầu tư nhiều 
hơn vào các ngành sản xuất tiên tiến, 
tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi 
trường, thúc đẩy chuyển đổi và nâng 
cấp ngành dệt may trong nước.

Thúc đẩy hợp tác năng lực sản xuất. 
Ngành Dệt May của Trung Quốc 

của Trung Quốc sẽ khuyến khích 
thiết kế và phát triển các sản phẩm 
xanh và cải thiện mức độ bền vững 
của hàng dệt may. Tăng cường phát 
triển và ứng dụng sợi và vải xanh. 
Với sự trợ giúp của Internet, có thể 
tạo ra một nền tảng thông tin để 
tái chế chất thải cho các khu công 
nghiệp dệt may.

Ví dụ cụ thể:

 • Tỉnh Giang Tô sẽ tập trung vào 
việc xây dựng cơ sở hạ tầng 
chất lượng, tiêu chuẩn mạnh 
mẽ, đo lường, bằng sáng chế… 
Điều này sẽ mang lại sự chuyển 
đổi công nghệ quy mô lớn 
bằng cách thúc đẩy sản xuất 
thông minh và giới thiệu hàng 
dệt may cao cấp, thông minh 
và xanh. Tỉnh cũng sẽ hỗ trợ 
sáp nhập và tổ chức lại, đóng 
cửa các nhà máy lạc hậu.

 • Tỉnh Chiết Giang sẽ nâng cấp 
năng lực sản xuất và dây chuyền 
công nghiệp. Tỉnh cũng sẽ xây 
dựng các cụm dệt may tiên 
tiến bằng cách tổ chức lại các 
đơn vị dệt nhuộm và in, thúc 
đẩy phát triển sợi hóa học, vải 
dệt cao cấp và vải xanh, cũng 
như các thương hiệu dệt may 
gia dụng mới, để xây dựng một 
cụm sản xuất dệt may mang 
đẳng cấp thế giới.

Tỉnh Hồ Bắc sẽ tập trung vào việc 
cải thiện sự đa dạng và chất lượng 
của hàng dệt may và các mặt hàng 
tiêu dùng khác. Tỉnh cũng sẽ ra mắt 
các thương hiệu mới, và khuyến 
khích sự phát triển chuyên nghiệp 
của các doanh nghiệp. Tỉnh Thiểm 
Tây sẽ thúc đẩy sự chuyển đổi của 
ngành dệt may bằng cách phát 

triển các tòa nhà cao cấp, thông 
minh và xanh mới. Tỉnh cũng sẽ 
thúc đẩy chuyển đổi kinh tế tư nhân 
theo hướng trung - cao cấp của 
chuỗi công nghiệp và chuỗi giá trị.

Tối ưu hóa bố trí công nghiệp và xây dựng 
sự phát triển phối hợp trong khu vực

Phát huy hết lợi thế so sánh trong 
khu vực. Tích hợp phát triển công 
nghiệp vào việc xây dựng chiến 
lược của Khu vực Vịnh lớn Quảng 
Đông - Hồng Kông - Macao cũng 
như Đồng bằng sông Dương Tử. 
Hình thành bố cục công nghiệp 
với các đặc điểm riêng biệt, lợi 
thế bổ sung, liên kết vùng và phát 
triển phối hợp trên cơ sở xem xét 
đầy đủ các quy luật kinh tế, phân 
bổ tài nguyên và khả năng môi 
trường. Khu vực phía đông của 
Trung Quốc nên tập trung vào phát 
triển từ trung cấp đến cao cấp, xây 
dựng các trung tâm R&D, trung tâm 
thiết kế và trung tâm thương hiệu 
tầm cỡ quốc tế; khu vực miền Trung 
cần tạo môi trường kinh doanh tốt 
hơn và chuyển dịch ngành dệt may; 
khu vực phía tây và đông bắc cần 
dựa vào tài nguyên đặc trưng, văn 
hóa dân tộc và các nghề thủ công 
truyền thống, ... phát triển mạnh 
các mặt hàng dệt đặc trưng.

Tăng cường phát triển cụm công 
nghiệp lớn ở các địa bàn, vùng 
trọng điểm. Đẩy mạnh việc xây 
dựng và nâng cấp các cụm công 
nghiệp dệt may. Như vậy có thể 
thúc đẩy nền kinh tế thị trấn. Bước 
tiếp theo, các cụm công nghiệp kỹ 
thuật số, các cụm sản xuất tiên tiến 
và các cụm công nghiệp thời trang 
sẽ được phát triển. Các cụm dệt 
may và thị trấn thời trang đẳng cấp 
thế giới có thể được thành lập dựa 

trên sự tích hợp hiệu quả các nguồn 
lực chất lượng cao khác nhau.

Định hướng chuyển dịch có trật tự 
để tạo sự cân đối phát triển giữa 
các vùng. Bằng cách phát huy lợi 
thế hàng đầu của các ngành công 
nghiệp ven biển phía Đông và dư 
địa phát triển công nghiệp rộng 
lớn ở miền Trung và miền Tây, sự 
phát triển cân đối giữa các vùng 
của ngành dệt may sẽ được thúc 
đẩy hơn nữa. Các dự án hàng đầu 
sẽ thúc đẩy sự chuyển dịch có trật 
tự các lĩnh vực hỗ trợ trong chuỗi 
công nghiệp, hình thành các lợi thế 
công nghiệp mới ở các vùng dịch 
chuyển đến. Các hoạt động như hội 
nghị công nghiệp, triển lãm quy mô 
lớn, tuần lễ thời trang có thể thúc 
đẩy việc chuyển giao các nguồn lực 
vượt trội của ngành đến các khu vực 
miền Trung và miền Tây.

Chiến lược “tuần hoàn kép – dual 
circulation” hướng tới thị trường nội địa 
của Trung Quốc

Các số liệu thống kê liên quan cho 
thấy mức tiêu thụ xơ sợi bình quân 
đầu người của các nước phát triển 
như Anh, Nhật Bản, Canada nhìn 
chung ở mức 20-30 kg/năm. Chỉ riêng 
Hoa Kỳ mức tiêu thụ chất xơ bình 
quân đầu người của đã từng vượt quá 
40 kg, nhưng sau đó cũng đã giảm 
xuống còn khoảng 35 kg sau cuộc 
khủng hoảng tài chính năm 2008. 
Năm 2019, mức tiêu thụ sợi bình quân 
đầu người của Trung Quốc đã đạt 23 
kg. Từ số liệu này có thể thấy tốc độ 
gia tăng của nhu cầu sợi trong nước 
của Trung Quốc sẽ dần chậm lại. Tuy 
nhiên, xét góc độ giá trị, năm 2019, chi 
tiêu tiêu dùng quần áo bình quân đầu 
người của Mỹ và Ý đạt gần 1.300 USD, 
và của Đức và Nhật Bản nói chung đạt 
khoảng 1.000 USD. Tuy nhiên, ở Trung 
Quốc, chi tiêu cho tiêu dùng quần 
áo bình quân đầu người năm 2019 là 
215 USD và người dân thành thị chỉ 
đạt 295 USD, cho thấy ngành dệt may 
vẫn còn nhiều không gian để phát 
triển thị trường nội địa thông qua 
việc nâng cao giá trị gia tăng và đặc 
biệt GDP đầu người của Trung Quốc 
hiện đã trên 10.000 USD và còn tiếp 
tục tăng trong thời gian tới. 
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Bài: KIỀU MAI
(Thực hiện)

Hiện nay, khi thực trạng vừa 

giãn cách vừa sản xuất khiến 

doanh nghiệp may gặp nhiều khó 

khăn và kém hiệu quả, thì việc 

tiêm vaccine phòng Covid-19 

(vaccine) là giải pháp tối ưu để 

DN may vốn sử dụng nhiều lao 

động có thể sản xuất hiệu quả, 

an toàn, hoàn thành được mục 

tiêu đề ra năm 2021. 

xuất. Tuy nhiên, trong thời gian này, 
các DN đều nhận ra rằng muốn đạt 
miễn dịch cộng đồng, đảm bảo sản 
xuất an toàn trong lâu dài, thì cần 
sẵn sàng tham gia tiêm vaccine cho 
toàn bộ NLĐ.

Vậy tổng số NLĐ hiện nay trong 
các DN thành viên Tập đoàn là bao 
nhiêu, thưa ông?

Chúng tôi có tổng số 150.000 NLĐ 
trong các DN trên cả nước. Có DN quy 
mô tới 5000 NLĐ tập trung ở một vị 
trí, còn lại phổ biến ở mức 2000 NLĐ 
tập trung ở một vị trí. Do đó nguy cơ 
bị lây lan bệnh dịch trong môi trường 
sản xuất là rất cao. Trong thời gian 
hơn một năm qua, chúng tôi đã luôn 
đề cao vấn đề kiểm soát dịch bệnh. 
Nhưng trên hết, vẫn là mong muốn 
được tiếp cận vaccine, tiêm phòng 
cho tất cả đội ngũ CBCNV.

Kể từ đầu năm 2019, dịch bùng 
phát nhiều đợt, vậy có khi nào 
NLĐ trong DN thuộc Tập đoàn bị 
nhiễm bệnh?

Trong 3 đợt dịch đầu tiên, các DN 
trong Tập đoàn hoàn toàn không có 
người bị mắc bệnh dịch. Tuy nhiên, 
trong đợt dịch thứ tư, thì có DN ở Bắc 
Ninh và Đà Nẵng có NLĐ là F0. Đây 
là lần đầu tiên trong 18 tháng có đại 
dịch lan tràn, NLĐ trong DN thuộc 
Vinatex nhiễm bệnh, dẫn tới việc 
DN tại nơi đó buộc phải ngừng sản 

“Vinatex sẽ cố gắng lo chi phí tiêm vaccine 
phòng Covid -19 cho toàn bộ NLĐ”

xuất, bị thiệt hại không nhỏ. Với năm 
2020, khi cả thế giới trong đại dịch, 
nhu cầu ngừng lại, người mua không 
nhận hàng thì chúng tôi cũng đã khó 
khăn. Nhưng năm 2021, tình hình 
còn phức tạp hơn khi thế giới đã vận 
hành bình thường, đã có các hợp 
đồng kinh tế, thời gian giao hàng 
cụ thể, trách nhiệm rõ ràng gắn với 
nhà sản xuất. Do vậy, việc dừng sản 
xuất, giao hàng chậm, dù là do yếu 
tố khách quan thì vẫn là nội dung 
cần thương lượng kỹ với người mua 
để giảm thiểu thiệt hại cho cả hai 
phía. Đơn cử, khi bị chậm sản xuất, 
mà phải đổi việc vận chuyển hàng từ 
đường thủy sang đường hàng không 
thì DN may cho đơn hàng đó.

Ông có quan điểm thế nào về Quỹ 
vaccine phòng, chống Covid-19 
của Chính phủ?

Quỹ vaccine phòng, chống 
Covid-19 của Chính phủ được 
thành lập không chỉ mang tính chất 
là một quĩ tài chính, mà còn thể 
hiện sự quyết tâm của toàn xã hội 
chung sức đóng góp cho chương 
trình cung ứng vaccine cho toàn 
dân, đảm bảo > 75% người dân Việt 
Nam được tiêm vaccine, thực hiện 
miễn dịch cộng đồng. Quyết tâm 
chung này của toàn xã hội thể hiện 
nhận thức vai trò của vaccine đối với 
việc phòng dịch Covid-19, và cũng là 
sự chia sẻ của khu vực người dân có 
điều kiện kinh tế với khu vực người 

T
uy nhiên, việc tiếp cận 
nguồn vaccine cho đến 
thời điểm trung tuần 
tháng 6/2021 tại Việt Nam 
còn nhiều hạn chế. Thậm 

chí có DN sẵn sàng chi tiền lo đủ 
vaccine cho NLĐ nhưng chưa thể có 
ngay được nguồn hàng để mua. Là 
một Tập đoàn có số lượng NLĐ đông 
đảo, Vinatex có kế hoạch như thế nào 
để tiếp cận nguồn vaccine một cách 
hợp lý nhất trong hoàn cảnh hiện 
tại. Chúng ta cùng trò chuyện với 
Chủ tịch HĐQT Vinatex – ông Lê Tiến 
Trường về vấn đề này.

Thưa ông, hiện nay các lãnh đạo 
DN trong Tập đoàn có nhận thức 
ra sao đối với việc tiêm phòng 
vaccine cho NLĐ?

Các DN dệt may với đặc thù là sử 
dụng nhiều NLĐ, ngay từ năm 2020 
khi vừa xảy ra dịch Covid-19 đã rất có 
ý thức trong việc phòng chống dịch, 
cố gắng không để dịch bệnh lan ra 
trong cộng đồng NLĐ, đảm bảo sản 

dân còn khó khăn, không có thu 
nhập, chưa có việc làm, sao cho mọi 
người dân đều có thể tiếp cận được 
vaccine.  Riêng với Vinatex, chúng tôi 
sẽ đảm bảo kinh phí lo tiêm vaccine 
cho 150.000 NLĐ trong đợt đầu. Sau 
khi có đủ nguồn vaccine, chúng tôi 
cam kết xem xét lo nguồn kinh phí 
để tiêm vaccine cho cả người nhà 
của NLĐ Vinatex (bao gồm chồng, 
con – những người sống chung nhà 
với NLĐ) để đảm bảo an toàn cho 
NLĐ Vinatex.

Vậy dự kiến tổng nguồn tiền để 
chi phí tiêm vaccine cho NLĐ của 
Vinatex, cũng như cả người nhà 
của họ là bao nhiêu, và Vinatex sẽ 
lo nguồn này như thế nào?

Với 150.000 NLĐ, dự kiến chúng tôi 
phải có 300.000 liều vaccine. Nếu 
lo tiêm cho cả người nhà của NLĐ 
Vinatex, thì dự kiến chúng tôi cần 
trên 1 triệu liều vaccine. Tổng chi phí 
tính ra khoảng 400 tỷ VNĐ. Chúng 
tôi không huy động, mà coi đây là 
việc cần làm của từng DN trực thuộc 
Vinatex. Mỗi DN cần tự lo nguồn 
chi phí tiêm vaccine cho NLĐ của 
mình. Trong trường hợp DN nào 
thực sự khó khăn, thì Tập đoàn sẽ 
hỗ trợ khoản chi này. Hiện nay nhà 
nước đã cho phép hạch toán chi phí 
mua vaccine vào chi phí sản xuất. 
DN có thể tiết kiệm, giảm các hoạt 
động khác để đảm bảo có thể chi trả 
khoản mua vaccine cho NLĐ.

Việc tiêm vaccine này có ý nghĩa 
thế nào đối với Tập đoàn trong giai 
đoạn hiện nay? 

Nếu thiếu vaccine, không miễn dịch 
được cộng đồng, chúng tôi rất căng 
thẳng và phải tổ chức sản xuất theo 
phương pháp giãn cách, không hoạt 
động đủ công suất thiết kế, sử dụng 
lao động ít hơn. Đơn cử, một nhà 
xưởng may trung bình thiết kế cho 
1200 NLĐ làm việc, nhưng khi phải 
giãn cách thì chỉ có thể đảm bảo 
cho 700-800 NLĐ làm việc. Tổ chức 
sản xuất như thế không có hiệu quả. 
Không là giải pháp lâu dài cho DN. DN 
có thể chịu đựng được trong vòng 1-2 
năm, chứ không thể kéo dài hơn nữa. 
Việc tiêm vaccine là giải pháp ý nghĩa 
giúp DN có thể đảm bảo SX trong điều 
kiện bình thường trong thời gian tới. 

Và việc DN chi tiền lo tiêm vaccine 
cho NLĐ cũng như người nhà của 
họ mang lại ý nghĩa gì, thưa ông?

Tôi cho rằng đây là trách nhiệm của 
DN, doanh nhân đối với NLĐ, là tình 
cảm của người sử dụng LĐ đối với 
người LĐ. Với cả quá trình NLĐ làm 
việc trong DN, ngoài việc được hưởng 
lương, thì việc được lo tiêm vaccine là 
một hành động chăm sóc ân tình, là 
yếu tố đạo lý xuất phát từ DN. Nếu có 
điều kiện tốt, thì DN cần chăm lo cho 
cả người nhà của NLĐ, và điều kiện 
tốt hơn nữa thì đóng góp chăm lo 
cho cả cộng đồng. Với cách thức như 

vậy, mỗi DN đã góp phần giảm áp lực 
cho ngân sách nhà nước.

Ông có kiến nghị gì trong việc tiếp 
cận nguồn vaccine hiện nay?

Hiện nay chúng tôi mới tiếp cận được 
vaccine theo Nghị quyết 21/NQ-
CP2021. Nguồn này phân bổ cho các 
Ban chỉ đạo phòng chống dịch ở các 
đơn vị trong vùng dịch. Tuy nhiên, 
Nghị quyết 21/NQ-CP2021 thực thi 
khi Tp. HCM chưa trở thành vùng dịch 
nên riêng các đơn vị của Vinatex ở Tp. 
HCM lại chưa được tiêm, vì thế chúng 
tôi mong sớm điều chỉnh để những 
nơi dịch vừa phát sinh thì các Ban chỉ 
đạo ở tuyến đầu các DN được tiếp 
cận vaccine ngay. Họ là những người 
không thể làm việc từ nhà, mà phải 
hàng ngày tiếp cận với nhiều NLĐ, 
nguy cơ lây nhiễm cao. Hiện nay mới 
chỉ những người trong Ban chỉ đạo 
tuyến trên được tiêm vaccine, chúng 
tôi mong muốn tiếp tục triển khai 
rộng thêm để sớm tiêm vaccine cho 
các Ban chỉ đạo ở các vùng xa hơn, tới 
các DN, công ty con và các nhà máy 
trực thuộc họ. Sau những người tuyến 
đầu này, thì triển khai tới lực lượng 
NLĐ tại các trung tâm sản xuất lớn tại 
các KCN, có nguy cơ cao hơn ở các DN 
lẻ nằm riêng biệt. Tiếp đó, đến các DN 
có từ 2000 NLĐ trở lên. Cuối cùng mới 
đến các DN có số lượng NLĐ chỉ vài 
trăm người như các DN sợi, dệt. 

Xin cảm ơn ông!

GÓC NHÌNGÓC NHÌN 



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

GÓC NHÌNGÓC NHÌN 

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

KIÊN TÂM CHỜ ĐỢI
CHỦ TỊCH MAY ĐÁP CẦU - ÔNG LƯƠNG VĂN THƯ:

Giữa làn sóng thứ tư đại dịch Covid-19, tại trung tâm dịch Bắc Giang - 
Bắc Ninh, lòng người nóng như lửa đốt. Ông Lương Văn Thư - Chủ tịch 

HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP May Đáp Cầu vừa lo đàm phán với 
khách hàng để giãn thời gian giao hàng, đàm phán chuyển đơn hàng 

sang nơi sản xuất khác, vừa gửi đơn tới các cấp để xin nới cách ly nhà 
máy, cho công nhân đi làm bình thường. Mọi chuyện dường như đang 

ở ngoài sự kiểm soát của ông và Ban lãnh đạo Công ty.
Bài: KIỀU HẬU

(Thực hiện)

P
hóng viên Tạp chí DM & 
TTVN trò chuyện với ông 
và được ông chia sẻ thực tế 
chống dịch tại nhà máy cùng 
mối lo lắng giữa tâm dịch:

Thưa ông, tình hình chống dịch ở May Đáp 
Cầu hiện nay ra sao?

Với ba làn sóng dịch trước, chúng tôi 
đã thực hiện rất chu đáo nên không 
có ca nào nhiễm bệnh. Tuy nhiên 
trước dự báo làn sóng thứ tư dịch 
có diễn biến mạnh và khó khăn hơn, 
chúng tôi cũng đã tổ chức công tác 
chống dịch chặt chẽ, với 100% thực 
hiện 5K. Khi làn sóng thứ tư bùng 
phát tại Bắc Ninh, Bắc Giang nơi có 
nhà máy của May Đáp Cầu trú đóng, 
thì chúng tôi lập tức tăng cường một 
loạt các nội dung kiểm soát, bao gồm 
thiết lập Tổ công tác chống Covid-19 
do Chủ tịch và phó Chủ tịch công 
đoàn các đơn vị chịu trách nhiệm 
đứng đầu, kiểm tra thông tin hàng 
giờ, hàng ngày, cập nhật các sự cố 
nếu có để xử lý. Đo thân nhiệt, khai 
báo y tế, thực hiện việc người nào có 
người trong gia đình từ vùng dịch về 
phải được kiểm tra y tế nghiêm ngặt. 

Công tác ghi chép và lưu thông tin 
về dịch bệnh được Tổ công tác thực 
hiện đầy đủ. 

Vậy cho đến nay May Đáp Cầu có trường 
hợp F0 nào không, thưa ông?

Cho tới ngày 15/5/2021 chúng tôi 
nhận được tin báo có một công nhân 
có vợ là F0. Do đó lập tức chúng tôi 
cho cả tổ sản xuất có công nhân là 
F1 nghỉ làm việc, đi xét nghiệm cả tổ 
và cách ly. Đến 3 ngày sau thì trường 
hợp F1 đó chuyển thành dương tính, 
như vậy cả tổ sản xuất đã trở thành F1. 
Chúng tôi cho phun khử khuẩn toàn 
bộ khu vực sản xuất đó, xét nghiệm 
toàn bộ 1500 công nhân tại nhà máy 
ở Đáp Cầu. Tuy tất cả đều âm tính 
nhưng công tác chống dịch vẫn được 
siết chặt tại nơi sản xuất. Từng chi tiết 
nhỏ cũng phải làm kỹ, ví dụ như tay 
nắm cửa ra vào phải được lau nhiều 
lần trong ngày. Các khu công cộng 
như nhà ăn, nhà vệ sinh cũng được 
khử khuẩn, lau dọn các vật dụng liên 
tục, rèn thành nếp vệ sinh quen thuộc. 
Chúng tôi nhắc nhở công nhân phải 
đeo khẩu trang liên tục 100% thời 
gian, thực hiện giãn cách để bảo vệ 
bản thân, gia đình và cộng đồng. Ví 
dụ thế này, công đoàn giải thích cho 
người lao động rằng, nếu hai anh 
cùng đeo khẩu trang, đứng cách nhau 
một mét và nói chuyện, thì nguy cơ 
lây lan là 5%. Nhưng nếu một người 
đeo khẩu trang, một người không đeo 
thì nguy cơ lây lan tăng lên tới 70%. 
Câu chuyện đó đánh động anh em rất 
hiệu quả. Mọi người đều thấy việc đeo 
khẩu trang là đương nhiên, không ai 
tùy tiện bỏ khẩu trang nữa. Công tác 
chống dịch chúng tôi làm tốt, và sau 
đó 3 tuần ở các nhà máy May Đáp Cầu 
không phát sinh thêm F0.

Như vậy công tác sản xuất có đảm bảo 
không, thưa anh?

Chúng tôi vẫn sản xuất rất tích cực 
cho đến khi có Chỉ thị 56 của tỉnh 
Bắc Ninh, yêu cầu các doanh nghiệp 
phải thực hiện cách ly, cho công 
nhân ăn nghỉ tại chỗ làm việc để 
phòng Covid-19 lây lan, thì người lao 
động của chúng tôi không chịu. Họ 
cho rằng thời bây giờ điều kiện kinh 
tế không khó khăn tới mức phải ăn 
ngủ bên máy như thế. Vậy cho nên 
họ nghỉ, không đi làm. Chúng tôi vận 
động họ cách nào cũng không nổi. 
Hơn nữa, kể cả họ có đi làm, nhưng 
thực hiện giãn cách, chỉ được chưa 
tới 50% số máy hoạt động, chỗ ăn 
ngủ cho người lao động cũng không 
đủ nữa. Vả lại, nếu người lao động đi 
làm, thì phải được xét nghiệm PCR 
hai lần âm tính mới đủ điều kiện. 
Trong thời gian đi làm, mỗi tuần phải 
làm xét nghiệm PCR một lần. Chi phí 
xét nghiệm đắt đỏ do doanh nghiệp 
chi. Nếu tính sản xuất trong điều kiện 
như vậy thì không hiệu quả. Cho nên 
cực chẳng đã, chúng tôi buộc phải 
dừng sản xuất từ 18/5 đối với nhà 
máy ở Thị Cầu, Đáp Cầu, và từ 2/6 đối 
với nhà máy ở Yên Phong.

Vậy các anh xử lý thế nào với đơn hàng 
đã ký?

Thực sự là chúng tôi đang rơi vào 
cảnh “sống dở chết dở” chưa từng xảy 
ra trước đây. Hàng ngày tôi như ngồi 
trên đống lửa, muốn chạy đến các nơi 
để giao dịch thì từng chốt chặn từng 
phường quá nghiêm ngặt. Hơn 800 
chốt chặn mọi đường ngang ngõ tắt. 
Chúng tôi đang đàm phán với khách 
hàng để giãn thời gian giao hàng, 
khách hàng có thông cảm, nhưng 

giãn không được lâu. Hàng quần áo 
có thời vụ, là loại hàng nhanh, không 
thể hàng cho mùa này chuyển sang 
mùa khác được. Chúng tôi đành 
chuyển đơn hàng đi nơi sản xuất 
khác, nhưng tình hình cũng ngoài 
tầm kiểm soát. Mọi thứ cực kỳ khó 
khăn và chúng tôi chưa có giải pháp 
nào khả dĩ có thể thực hiện ngay để 
giải quyết các đơn hàng. Tình hình 
cách ly quá nghiêm ngặt như thế này 
thì chúng tôi không thể xoay sở được.

Công ty đã có kiến nghị gì với các cấp 
chính quyền để việc sản xuất có thể được 
thông suốt?

Chúng tôi đã gửi đơn đi các nơi đề 
nghị nới lỏng cách ly. Nhưng Chỉ thị 
56 của tỉnh đã ban hành, rất khó lay 
chuyển. Tỉnh Bắc Ninh còn làm chặt 
hơn cả Bắc Giang, đến nay đề nghị 
của chúng tôi vẫn chưa được đáp 
ứng. Nhà máy vẫn đóng cửa, chúng 
tôi ngồi trên đống lửa nhìn đơn 
hàng đã ký, nhìn thời gian trôi đi mà 
đau lòng. 

Nhưng công nhân của các anh đã được tiêm 
phòng vaccine, theo tôi được biết như vậy. 
Tại sao không tổ chức cho họ được đi làm?

Như tôi đã nói, công nhân của chúng 
tôi sống quanh nhà máy, gia đình họ 
ở đó, họ không muốn bị “nhốt” trong 
nhà máy nên họ quyết không đi làm. 
Nếu chúng tôi để họ đi về khi hết giờ 
làm thì vi phạm Chỉ thị 56. Camera 
gắn khắp nơi, ở cổng nhà máy, các 
đường đi, chúng tôi không cách nào 
tổ chức sản xuất được dù 50% công 
nhân May Đáp Cầu đã được tiêm 
phòng vaccine. Chỉ còn cách chờ đợi 
cho làn sóng này lắng xuống, hết thời 
gian cách ly và giãn cách xã hội thì 
mới tổ chức sản xuất lại được. Chúng 
tôi tính rằng, trong trường hợp cuối 
tháng 6/2021, mọi thứ yên ổn, tổ 
chức sản xuất lại được thì May Đáp 
Cầu mới có thể trụ lại, bằng không 
thì nguy cơ phá sản tiềm ẩn là điều 
khó tránh. Lúc này, tôi xin nhắc lại, là 
chúng tôi chỉ còn cách kiên tâm chờ 
đợi mà thôi.

Xin cảm ơn ông và mong rằng dịch sớm qua 
đi, và May Đáp Cầu được an ổn sản xuất.
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TỔNG GIÁM ĐỐC TCT MAY 10 THÂN ĐỨC VIỆT

THAY ĐỔI TỪNG GIỜ 
TRƯỚC THÁCH THỨC 
COVID-19 KÉO DÀI

Đứng vững trong đại dịch

Thưa anh, trước tình hình làn sóng 
thứ 4 dịch bệnh Covid-19 đang 
hoành hành dữ dội tại một số khu 
công nghiệp, thì May 10 có giải 
pháp nào để phòng dịch an toàn 
và đảm bảo sản xuất kịp tiến độ 
các đơn hàng?

Ngay khi làn sóng thứ 4 có dấu hiệu 
bùng phát, TCT May 10 đã kích hoạt 
đồng bộ công tác phòng chống dịch 
đã được áp dụng hiệu quả từ những 
lần trước đó như: đi qua buồng khử 
khuẩn, đo thân nhiệt, rửa tay bằng 
nước sát khuẩn, bên cạnh đó điều 
chỉnh các ca làm việc theo khối sản 
xuất và khối văn phòng, điều chỉnh 
giờ ăn trưa để tránh tập trung một 
lúc quá nhiều người.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch của 
May 10 đã chủ động “xây dựng những 
kịch bản” để ứng phó với dịch bệnh 
một cách linh hoạt và hiệu quả, đảm 
bảo an toàn sức khỏe cho toàn thể 
người lao động. Quan trọng nhất là rà 
soát, truy vết, khoanh vùng người lao 
động có tiếp xúc hoặc ở gần bán kính 
ca nhiễm F0, F1. Tinh thần là làm triệt 
để kiên quyết, yêu cầu cách ly F2, và 
thậm chí là F3 tại nhà. Ngoài ra, khâu 
tuyên truyền cũng rất quan trọng.

Do nguy cơ lây lan của dịch bệnh đa 
phần là từ tiếp xúc trực tiếp hoặc qua 
không khí trong môi trường kín, do 
đó, May 10 yêu cầu người lao động 
tuân thủ triệt để quy định 5K khi làm 
việc hay thậm chí là giải lao. Các bàn 
ăn đều sử dụng vách ngăn và giới hạn 
tối đa 4 người, trên bàn luôn có poster 

tuyên truyền để nhắc nhở người lao 
động về hướng dẫn phòng dịch.

May 10 có phương án ứng phó dài 
hơi nào với kịch bản Covid -19 kéo 
dài? Liệu có sáng tạo nào trong 
thời gian qua để vượt qua thách 
thức đại dịch, ổn định phát triển?

Xã hội dùng khái niệm “bình thường 
mới” để chỉ hàng loạt những thay đổi 
về mọi mặt đời sống mà người dân 
phải làm quen trong dịch Covid-19. 
Còn “bình thường mới tại May 10”, có 
nghĩa là nếu trước kia chúng tôi lập 
kế hoạch theo quý, theo tháng, thậm 
chí cho cả năm, thì bây giờ kế hoạch 
có thể thay đổi từng ngày, từng giờ 
tùy theo diễn biến thực tế. 

Ban điều hành và toàn thể CBCNV 
May 10 vừa phải lo sản xuất kinh 
doanh, vừa phải thực hiện nghiêm 
ngặt các biện pháp phòng chống 
dịch bệnh, với mục tiêu không để 
ca bệnh Covid-19 nào xuất hiện ở 
May 10, không để ai bị bỏ lại phía 
sau. Để duy trì hoạt động sản xuất 
kinh doanh trong cả ngắn và trung 
hạn, chúng tôi vẫn nỗ lực tìm kiếm 
đơn hàng để người lao động được 
sản xuất các sản phẩm truyền thống, 
các mặt hàng là thế mạnh làm nên 
thương hiệu May 10, tương xứng với 

sự đầu tư công nghệ và thiết bị. 
Hy vọng rằng những khó khăn trở 
ngại do đại dịch Covid-19 gây ra sẽ 
là chất xúc tác để May 10 chúng tôi 
phát huy nội lực và sức mạnh truyền 
thống trong hơn 7 thập kỉ gây dựng, 
để đứng vững sau đại dịch và tiếp tục 
phát triển đi lên.

Tìm hướng đột phá mới

Covid -19 có đem lại bài học mới 
mẻ nào cho bản thân anh, và 
May 10?

Thời gian vừa qua, bản thân tôi và tập 
thể hàng chục nghìn người lao động 
May 10 đã thực sự thay đổi mạnh mẽ 
và toàn diện, từ tốc độ ra quyết định, 
tốc độ làm việc đến thay đổi tư duy, 
thói quen… Với hơn 20 năm gắn bó 
với May 10, điều tôi trăn trở nhất kể từ 
khi trở thành Tổng Giám đốc May 10 
là làm sao để giữ gìn tốt nhất những 
thành quả, giá trị cốt lõi mà các thế 
hệ trước đã dày công tạo dựng và 
tìm ra những hướng đi đột phá mới 
để giúp doanh nghiệp ổn định trong 
giai đoạn hiện nay và ngày càng phát 
triển bền vững trong tương lai.

May 10 đã tích lũy được nền tảng với 
nhiều giá trị cốt lõi để trở thành một 
thương hiệu Dệt May hàng đầu tại 

Bài: KIỀU MAI
(Thực hiện)

“Những khó khăn trở ngại do đại 

dịch Covid-19 gây ra sẽ là chất 

xúc tác để May 10 chúng tôi phát 

huy nội lực và sức mạnh truyền 

thống trong hơn 7 thập kỉ gây 

dựng, để đứng vững sau đại dịch 

và tiếp tục phát triển đi lên.” – 

Tổng Giám đốc May 10 Thân Đức 

Việt khẳng định trong chiến 

lược vừa SXKD vừa chống đại 

dịch kéo dài.



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

DỆT MAY DỆT MAY

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

Việt Nam. Với 18 đơn vị thành viên 
tại 07 tỉnh thành trong cả nước, May 
10 khẳng định được tiềm lực và vị 
thế dẫn đầu của mình ngay cả trong 
giai đoạn kinh tế khủng hoảng. May 
10 đã trở thành đối tác tin cậy của 
nhiều khách hàng lớn trên thế giới, 
ngày càng mở rộng mạng lưới xuất 
khẩu. Trong thời gian tới, May 10 
sẽ tiếp tục phát triển các dòng sản 
phẩm thời trang cao cấp mang tính 
đột phá cả về kiểu dáng, chất liệu, 
công nghệ nhằm cạnh tranh với các 
thương hiệu thời trang ngoại nhập.

Tổng công ty có kế hoạch tự tìm 
nguồn vaccine phòng Covid-19 
để tiêm cho toàn bộ đội ngũ?

Trong bối cảnh thực hiện nhiệm 
vụ kép, vừa phòng, chống dịch 
Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển 
kinh tế, hầu hết các DN đều mong 
muốn tiếp cận, đặt mua vaccine 
Covid-19. Bởi theo một số thông tin 
tham khảo, thì chi phí tiêm vaccine 
ngừa Covid-19 chỉ bằng 1/3 chi phí 
xét nghiệm PCR, đây là giải pháp căn 
cơ, lâu dài và tiết kiệm. DN sẵn sàng 
đồng hành cùng Chính phủ để xã 
hội hóa nguồn vaccine. 

Chính phủ đã có Nghị quyết số 21/
NQ-CP về mua và sử dụng vaccine. 
Không chỉ May 10 mà tin chắc các DN 
khác cũng rất mong Nghị quyết này 
sớm được triển khai, bởi dịch bệnh sẽ 
không chờ ai. Bản thân chúng tôi đã 
đưa ra các kịch bản chống dịch khác 
nhau nhưng mọi sự chuẩn bị chỉ 
mang tính ứng phó. Do vậy, vaccine 
sẽ đóng vai trò trọng yếu. 

Giữ tinh thần lạc quan

Kinh nghiệm của riêng anh để giữ 
sức khỏe, sự cân bằng trong thời 
gian căng thẳng suốt hai năm qua?

Bộ Y tế phát động chiến dịch “Ở nhà 
vẫn vui” (HappyAtHome), kêu gọi mọi 
người ở nhà và chia sẻ những câu 
chuyện, khoảnh khắc vui vẻ, tích cực 
trong thời gian ở nhà làm việc. Chiến 
dịch này nhằm truyền đi thông điệp 
hạn chế đến nơi đông người và đã 
được đông đảo người dân tham gia 

hưởng ứng. Trên các trang mạng xã 
hội cũng xuất hiện nhiều hơn những 
bữa cơm ấm cúng được mọi người 
chia sẻ, mang theo thông điệp tích 
cực, lạc quan.

Thay vì ra ngoài tụ tập, vui chơi, rất 
nhiều người đã lựa chọn tập thể dục, 
tập yoga... nhằm rèn luyện sức khỏe 
và hạn chế tối đa sự lây nhiễm từ 
ngoài cộng đồng. Những thói quen 
không tốt cũng đã dần dần được 
điều chỉnh. Tất cả đều tạo ra lối sống 
lành mạnh, thư giãn để lạc quan 
chống dịch.

Theo khía cạnh nào đó, có lẽ cũng 
phải “cảm ơn Covid-19” vì nhờ đó 
mà bản thân tôi và May 10 đã thực 
sự thay đổi một cách toàn diện: bản 
lĩnh, ý chí quyết tâm, tốc độ ra quyết 
định, cường độ làm việc, thói quen… 
Nhưng trên tất cả là May 10 đã phát 
huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ và 
nhân văn, sẵn sàng đương đầu và 
vượt qua mọi khó khăn, thách thức. 
Về bản thân tôi trong mọi tình huống, 
luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan, 
cách suy nghĩ tích cực để sáng suốt 
tìm ra giải pháp tốt nhất.

Anh cho biết về các hoạt động vì 
cộng đồng của May 10 
thời gian qua?

Trước những nỗ lực phòng, chống 
dịch đồng bộ, kịp thời và hiệu quả 
của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và 
Nhân dân Việt Nam; mặc dù các hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của TCT 
May 10 phải chịu ảnh hưởng do đại 
dịch, song với quyết tâm góp phần 

cùng cả nước và thành phố đẩy lùi 
dịch bệnh Covid-19, May 10 tiếp tục 
thể hiện trách nhiệm xã hội, chung 
tay cùng Chính phủ và cộng đồng 
đẩy lùi đại dịch Covid-19 thông qua 
các hoạt động thiện nguyện:

 √ Trao tặng 10.000 khẩu trang 
vải nano bạc kháng khuẩn cho 
huyện Gia Lâm - TP. Hà Nội.

 √ Trao tặng 15.000 khẩu trang vải 
dệt kim 02 lớp kháng khuẩn cho 
huyện Thuận Thành - Bắc Ninh.

 √ Trao tặng 25.000 chiếc khẩu 
trang y tế kháng khuẩn cho cán 
bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu 9.

 √ Trao tặng 30.000 khẩu trang y 
tế kháng khuẩn cho kiều bào 
của 03 nước: Lào, Campuchia, 
Thái Lan.

 √ Trao tặng 3.000 bộ phòng 
dịch, 50.000 khẩu trang 4 lớp 
kháng khuẩn, 500 thùng sữa 
cho nhân dân huyện Việt Yên – 
Bắc Giang.

Trong năm 2020, mặc dù đại dịch 
Covid-19 lan tràn khắp thế giới, và xảy 
ra hiện tượng đứt gãy chuỗi cung ứng dệt 
may toàn cầu, gây ra rất nhiều khó khăn 
cho một DN lấy may xuất khẩu là chủ 
đạo như May 10, nhưng với những nỗ lực 
sáng tạo, chuyển đổi nhanh SX đáp ứng 
nhu cầu mới của thị trường, Tổng công 
ty cũng đảm bảo đủ công ăn việc làm 
cho toàn bộ người lao động. Do đó, TCT 
vẫn đạt doanh thu 3.485 tỷ đồng, vượt 
30% so với kế hoạch và vượt 3,5% so với 
cùng kỳ 2019.
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MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP “VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG” TẠI TCT MAY 10-CTCP:

Vì người lao động 
là tài sản trân quý nhất

Trưởng thành từ những xưởng may quân trang nhỏ bé, thủ công tại chiến khu Việt Bắc - đơn 
vị hậu cần của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, trải qua 75 năm 
xây dựng và phát triển, Tổng Công ty May 10 – CTCP (May 10) đã trở thành một trong những 

Doanh nghiệp thuộc Top đầu của ngành Dệt May Việt Nam. Năm 1998, May 10 đã vinh dự được 
Đảng và Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Một trong những 

động lực khiến cho May 10 có thể bền bỉ vươn mình lớn lên trong một Ngành nhiều cạnh 
tranh như Dệt May, đó chính là sức mạnh tổng hợp đến từ đội ngũ lãnh đạo có tâm, có tầm, và 

lực lượng 12.000 cán bộ công nhân viên, người lao động. Nhắc đến May 10, không thể không 
nhắc đến văn hóa doanh nghiệp đậm chất riêng, văn hóa của tình 

đoàn kết, tình thân, nơi mỗi người lao động đều là một “người nhà”.
Bài: MẠC DUNG

C
ó thể nói, đối với các doanh nghiệp Dệt May, 
NLĐ chính là nguồn sống. Bởi vậy, với con số 
12.000 cán bộ công nhân viên - NLĐ (CBCNV-
NLĐ), đây vừa là tài sản quý giá, vừa là trách 
nhiệm vô cùng to lớn mà các thế hệ lãnh đạo 

May 10 phải quan tâm, lo lắng chu toàn.

May 10 đã xây dựng được mô hình “Vì người lao động” rất 
đặc biệt mà ít nơi có được. Nếu có dịp ghé thăm May 10, 
chúng ta sẽ chứng kiến đầy đủ hạ tầng xã hội, từ Trạm y 
tế, Trường Mầm non, Trường đào tạo nghề, Khách sạn, Ký 
túc xá, Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân,... đa tiện ích, 
đa phúc lợi, phục vụ gần như tất cả mọi nhu cầu thiết 
yếu nhất của NLĐ và sinh viên của May 10.

Năm 1956, ngay sau khi chuyển từ Chiến khu Việt Bắc về 
Gia Lâm – Hà Nội, May 10 đã dành 10 hecta đất trong tổng 
số 15 hecta quỹ đất của mình để xây dựng các công trình 
phục vụ đời sống của CBCNV-NLĐ, trong đó có nhà trẻ, 
khu tập thể, nhà ăn, chợ, trường cấp 1, trường dạy nghề, 
trạm y tế... Hiện nay trừ trường Tiểu học đã bàn giao về 
phường, tất cả các thiết chế khác vẫn được May 10 duy trì 
và nâng cấp, mục tiêu để chăm lo không chỉ đời sống vật 
chất và còn bồi đắp về đời sống tinh thần cho NLĐ.

Mặc dù Tổng Công ty (TCT) đã chuyển sang hoạt động 
theo mô hình cổ phần hóa từ năm 2005, nhưng mục tiêu 

hướng đến con người của May 10 vẫn tiếp tục được kế 
thừa và phát triển xuyên suốt nhiều thế hệ Lãnh đạo. 
Sự khác biệt đó dẫn đến một nét văn hóa hoàn toàn tự 
nhiên, một thứ bản sắc đậm chất “May 10”, đó là NLĐ 
ở đây luôn được nhận những chế độ đãi ngộ tốt nhất, 
được quan tâm xây dựng những thiết chế thiết thân 
nhất, nhờ vậy mà NLĐ nơi đây đều mang thứ tình cảm 
gắn bó đậm đà với May 10. Chuyện một gia đình công 
nhân có tới 3 thế hệ từng theo học tại Trường Mầm non 
May 10, hay tới 4 thế hệ đều tham gia lao động, công tác 
tại TCT không phải là hiếm gặp.

1/ Trường Mầm non May 10: 

- Sứ mệnh: Khai mở tiềm năng của bé để giáo dục nên 
các thế hệ có thể lực khỏe mạnh, trí tuệ thông minh, 
nhân cách hoàn thiện.

- Những nét đặc trưng:

+ Tọa lạc ngay bên cạnh doanh nghiệp, là ngôi trường lâu 
đời nhất của ngành May.

+ Nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo và quản lý May 10 đã 
trưởng thành từ ngôi trường này.

+ Có tư cách pháp nhân và được sử dụng con dấu riêng.
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- Quá trình hình thành và phát triển:

Từ những ngày đầu thành lập năm 1956, Trường Mầm 
non May 10 được đặt tên là Nhà trẻ May 10, với “sứ mệnh” 
vô cùng giản dị là giúp chăm sóc, nuôi dạy các cháu nhỏ 
là con CBCNV May 10 để bố mẹ yên tâm lao động, công 
tác. Với mục đích đầy tính nhân văn ấy, Nhà trẻ May 10 
đã cùng với TCT ngày một trưởng thành, trở thành một 
trong những Trường Mầm non trong doanh nghiệp được 
thành lập sớm nhất ở Việt Nam. Khu nhà tranh tre, nứa lá 
đơn sơ khi xưa, giờ đây đã biến thành một ngôi trường to 
đẹp, khang trang, được đầu tư nhiều thiết bị hiện đại hỗ 
trợ cho công tác nuôi dạy các cháu. Cán bộ, giáo viên của 
Trường được tuyển dụng và đào tạo bài bản, đáp ứng cả 
về số lượng và chất lượng chuyên môn. 

Một điều đặc biệt khiến cho ngôi trường này trở thành 
điểm gửi gắm tin cậy cho rất nhiều gia đình công nhân 
trẻ May 10, và mang nhiều ưu thế so với các trường trong 
khu vực lân cận, đó là trường nhận trông giữ trẻ cả thứ 7 
và các tháng hè mà không hề tăng thu học phí, giúp cho 
bố mẹ không bị xáo trộn công tác khi phải bố trí người 
trông con trong các dịp này. Trường còn bố trí giáo viên 
đón giữ trẻ sớm hơn (trước 7 giờ sáng), trả trẻ muộn hơn 
(sau 6 giờ chiều) và cũng không hề có phụ thu, thuận 
lợi cho phụ huynh là công nhân gấp gáp về giờ làm ca 
kíp. Thêm một điều mà rất ít trường mầm non nào làm 
được, đó là Trường nhận trông các cháu từ 6 tháng tuổi 
trở lên, trong khi hầu hết các trường khác chỉ nhận trẻ từ 

Trường mầm non May 10.
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+ Hoạt động theo phương châm kết hợp đông - tây y 
trong chẩn đoán và điều trị bệnh.

- Quá trình hình thành và phát triển:

Trạm Y tế May 10 được khai sinh ngay khi những xưởng 
may quân trang ở chiến khu Việt Bắc ra đời vào những 
năm 1947. Đến năm 1956, khi Xưởng May 10 chuyển 
về Hà Nội, Trạm Y tế May 10 vẫn duy trì, được biên 
chế thành Phòng Y tế với đầy đủ trang thiết bị, dụng 
cụ y tế với chức năng: tổ chức sơ cứu, cấp cứu, khám 
bệnh và điều trị các bệnh thông thường. Năm 1993, 
khi Xí nghiệp May 10 chuyển đổi thành Công ty May 
10, Phòng Y tế cũng được xây dựng chuyên khoa riêng 
biệt, sau đó nâng cấp thành Phòng khám bệnh Đa khoa 
Công ty May 10. 

Cứ thế, Phòng y tế cũng từng bước lớn lên cùng với TCT 
May 10, đến nay “quân số” đã lên tới hàng chục y, bác sĩ 
với nhiều trang thiết bị hiện đại, giúp chăm sóc và bảo 
vệ sức khỏe cho NLĐ ngay tại chỗ.

Đồng hành cùng hoạt động sản xuất kinh doanh của 
TCT May 10, Phòng Y tế - Môi trường Lao động (hay 
còn gọi là Phòng khám bệnh Đa khoa May 10) luôn nỗ 
lực làm việc hết mình bằng lương tâm và trách nhiệm 
của người thầy thuốc, thực hiện công tác chăm sóc sức 
khỏe cho CBCNV May 10 và nhân dân khu vực lân cận... 
Đặc biệt, trong giai đoạn cả nước căng mình phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19, phòng khám đã chủ động 
tham mưu cho lãnh đạo, đồng thời triển khai xây dựng 
các phương án phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả, 

TCT May 10 tổ chức khám sức khỏe cho NLĐ.

theo tinh thần chỉ đạo của ngành Y tế, của Chính phủ. 
Một “chiến công” nhỏ của tập thể y, bác sĩ, lãnh đạo và 
NLĐ May 10 đến thời điểm này, chính là giữ cho toàn 
bộ TCT an toàn, không có ca mắc Covid-19. Đây chính 
là yếu tố sống còn đối với doanh nghiệp, giúp NLĐ yên 
tâm công tác, đảm bảo sản xuất diễn ra thông suốt, 
trơn tru, góp phần giúp May 10 đạt được kết quả kinh 
doanh tương đối tích cực trong giai đoạn hiện tại.

3/ Trường Cao đẳng nghề Long Biên

- Sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho May 
10 và các DN Dệt May, đảm bảo sinh viên ra trường làm 
được việc ngay, không phải đào tạo lại.

- Những nét đặc trưng:

+ Mô hình trường bên cạnh doanh nghiệp;

+ Chương trình đào tạo 2+1: 2 năm học Lý thuyết + 1 
năm Thực hành;

+ Đào tạo theo Module phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp;

+ Cấp chứng chỉ năng lực nghề cho người học sau khi 
tốt nghiệp.

- Quá trình hình thành và phát triển:

Ít ai biết rằng, ngôi trường nhỏ bé này cũng đã có tới 65 
năm trưởng thành và phát triển. Bắt nguồn từ lớp học 
May đầu tiên với quy mô khiêm tốn được khai giảng vào 
năm 1956, đến năm 1995, Trường Đào tạo thuộc Công ty 
May 10 đã được thành lập theo quyết định của Bộ Công 
nghiệp nhẹ, với nhiệm vụ đào tạo công nhân kỹ thuật 
lành nghề May và cán bộ quản lý cấp cơ sở, tổ trưởng sản 
xuất, cung cấp nguồn nhân lực chính cho May 10 và các 
doanh nghiệp trong ngành Dệt May Việt Nam. Năm 1996, 
Trường được nâng cấp thành Trường Công nhân Kỹ thuật 

May & Thời trang, và đến năm 2008 chính thức chuyển 
thành Trường Cao đẳng nghề Long Biên (LBC).

Với tầm nhìn phấn đấu trở thành ngôi trường chuyên 
nghiệp theo đẳng cấp quốc tế trong hệ thống các trường 
đào tạo nghề cả nước, một cơ sở đào tạo uy tín và tin cậy 
cho Doanh nghiệp, Nhà trường luôn duy trì vận dụng mô 
hình đào tạo dạy nghề của các nước tiên tiến trên thế giới, 
đồng thời điều chỉnh để phù hợp với xu thế phát triển của 
Việt Nam. Đó là đào tạo nghề gắn chặt với doanh nghiệp, 
cùng doanh nghiệp xây dựng chương trình đào tạo, gắn 
lý thuyết đi đôi với thực hành. Bên cạnh đó, Nhà trường 
đã tận dụng tối đa lợi thế sẵn có của May 10, để sinh viên 
có điều kiện trải nghiệm thực tế ở từng vị trí công việc, 
thành thạo kỹ năng sống, kỹ năng tay nghề ngay từ khi 
còn ngồi trên ghế nhà trường. Ban Lãnh đạo Tổng công 
ty, lãnh đạo các phòng ban cũng trực tiếp đứng lớp giảng 
dạy, không chỉ truyền đạt kiến thức thực tế, kỹ năng mềm, 
kỹ năng quản lý, mà còn truyền được lửa yêu nghề cho 
sinh viên. Phương châm đào tạo, cũng như định hướng 
giá trị thương hiệu của Nhà trường chính là, “Dạy làm 
Người trước, dạy làm Nghề sau”, để sinh viên ra trường 
được trang bị cả đam mê với Nghề, cũng như kỹ năng 
làm Nghề. Tỉ lệ sinh viên ra trường xin được việc làm gần 
như đạt con số tuyệt đối chính là minh chứng rõ nhất cho 
hiệu quả đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Long Biên.

4/ Ký túc xá

- Sứ mệnh: Mang đến mái nhà ấm cúng cho CNV - NLĐ, 
sinh viên của May 10.

- Những nét đặc trưng:

+ Ký túc xá được trang bị đầy đủ tiện ích, giúp NLĐ và các 
em sinh viên yên tâm công tác và học tập.

+ Là công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam 
lần thứ XII.

12-18 tháng tuổi. Điều này xuất phát từ sự thấu hiểu, cảm 
thông đối với những trở ngại của phần đông lao động nữ 
khi phải quay trở lại làm việc sau thời kì nghỉ thai sản. Về 
chương trình học, ngoài những nội dung do ngành Giáo 
dục quy định, Trường Mầm non May 10 còn tổ chức cho 
các cháu tham quan khu sản xuất, các chương trình biểu 
diễn thời trang tại trường hoặc các chương trình của TCT, 
nhằm giáo dục thẩm mỹ và định hướng nghề nghiệp 
cho các cháu có năng khiếu.

Với mục tiêu hoạt động chính là giúp đỡ chăm lo cho con 
em NLĐ, nên tiêu chí lợi nhuận không phải là ưu tiên của 
ngôi trường đặc biệt này. Các cháu là con NLĐ gửi tại đây 
còn được May 10 hỗ trợ 50% học phí. Hàng năm, May 10 
đều tài trợ cho Nhà trường kinh phí sửa sang, nâng cấp 
phòng học, đầu tư cơ sở vật chất cũng như lương thưởng 
cho đội ngũ giáo viên. Ngôi trường này chính là nơi chứa 
đựng đầy tình thương yêu của nhiều thế hệ người May 
10, là nơi chắp cánh cho những ước mơ thời thơ ấu bay 
cao bay xa, góp phần ươm những mầm xanh tương lai 
của đất nước.

2/ Phòng Y tế - Môi trường Lao động:

- Sứ mệnh: Cung cấp giải pháp và triển khai các hoạt 
động nhằm đáp ứng có hiệu quả nhu cầu phòng ngừa 
bệnh tật, nâng cao sức khỏe cho NLĐ và cộng đồng.

- Những nét đặc trưng:

+ Phòng khám đa khoa May 10 là 1 mô hình y tế trong 
doanh nghiệp.

DỆT MAY
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- Quá trình hình thành và phát triển:

Trong số những người sống tại ký túc xá, một nửa là sinh 
viên đang theo học tại LBC, một nửa là NLĐ đang làm việc 
tại May 10. Ký túc xá của May 10 có diện tích không lớn, chỉ 
là một khu nhà 6 tầng với tổng diện tích sàn chưa tới 2.000 
m2. Tuy nhiên, nơi đây khiến cho người ta sinh ra thứ cảm 
giác ấm cúng như ở nhà. Bởi lẽ, không khó để nhận thấy 
sự dụng tâm, chăm chút trong từng tiện ích nhỏ: tòa nhà 
được bố trí thang máy để tiện đi lại; khu vực để xe, quầy 
bán hàng dịch vụ phía dưới tòa nhà; các phòng ở đều có 
bếp và nhà vệ sinh khép kín, điều hòa, bình nóng lạnh, hệ 
thống mạng; có camera an ninh, bảo vệ trực 24/7. Bởi lẽ, 
có “an cư”, thì mới có thể “lạc nghiệp”.

5/ Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

- Sứ mệnh: là nơi gặp gỡ giữa đoàn viên và NLĐ, để giao 
lưu, chia sẻ, cùng giúp đỡ nhau trong chuyên môn và 
trong đời sống văn hóa tinh thần.

- Những nét đặc trưng:

+ Tổ chức các hoạt động phong phú, mang tính gắn kết 
giữa các đoàn viên công đoàn.

- Quá trình hình thành và phát triển:

Năm 2017, điểm sinh hoạt văn hóa công nhân của May 
10 chính thức ra mắt và nhận được sự hưởng ứng nhiệt 
tình của NLĐ ở đây.

Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân được đặt ngay 
trong khuôn viên khu văn hóa - thể thao của TCT. Bước 
đầu, điểm sinh hoạt văn hóa công nhân được đầu 

Lễ khai trương kí túc xá May 10.

tư 3 sân cầu lông tiêu chuẩn; 1 sân chơi tổ chức sự 
kiện ngoài trời và hội khỏe thường kỳ; 1 thư viện gồm 
400 đầu sách; 1 hội trường đa năng có diện tích trên 
400m2 tại Trường Cao đẳng nghề Long Biên. Bên cạnh 
đó, TCT đã cải tạo, nâng cấp 1 nhà ăn công nhân diện 
tích 600m2, trang bị các thiết bị phụ trợ tiêu chuẩn, 
thường xuyên tổ chức các sự kiện chăm lo đời sống vật 
chất, tinh thần cho NLĐ trong TCT.

Công đoàn TCT đã xây dựng chương trình hoạt động 
của điểm sinh hoạt văn hóa theo từng tháng, quý, 
năm; định kỳ tổ chức hội nghị NLĐ, hội thảo, tọa đàm 
theo chuyên đề thiết thực với việc làm, thu nhập và 
đời sống của CBCNV-NLĐ; thường xuyên tổ chức và 
phát động các hoạt động, phong trào văn hóa, văn 
nghệ, thể dục thể thao, giúp CBCNV-NLĐ được tái 
tạo sức lao động, được hưởng thụ và sáng tạo thêm 
những giá trị văn hóa.

Chúng tôi tự đặt ra 
cho mình một sứ 
mệnh, đó là phải 
xây dựng May 10 là 
Công ty sản xuất ra 
HẠNH PHÚC "
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Một số việc cần làm trong công tác 
chống dịch Covid-19 tại các DN Vinatex

Hiện nay, làn sóng thứ 4 đại dịch Covid-19 đang đe dọa 
tới mục tiêu SXKD của các DN Dệt May. Để vận hành các 
văn bản của Bộ Y Tế  và của các cơ quan hữu quan khác 
chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 tại DN, tôi xin gợi ý  
một số việc cần làm như sau:                                                       

Bài: Thầy thuốc Nhân dân
Bác sỹ NGUYỄN ĐÌNH DŨNG
Giám đốc Bệnh viện Dệt May

1- Tại phòng khám y tế:

1.1  Nhất thiết trong khi khám, cấp thuốc, làm thủ thuật chuyên môn phải có đủ phương tiện Bảo 
hộ lao động như: quần áo, găng, khẩu trang y tế...       
    
1.2 Bàn làm việc, ghế ngồi, phương tiện chuyên môn phải được lau rửa mỗi ngày, tối thiểu là 3 
lần: sáng, trưa, chiều. Khoảng cách đảm bảo tối thiểu 1m. Mọi nhân viên y tế phải đảm bảo chắc 
chắn rửa tay bằng xà phòng và xịt thuốc chuyên ngành khi tiếp xúc.

1.3  Không để số người đến khám vượt quá 2 người chờ.     
                                
1.4 Nhân viên Y tế nhất thiết trước khi khám chữa bệnh cần khai thác yếu tố dịch tễ học, đo nhiệt 
độ bằng thuỷ ngân.                                 
         
1.5 Mở sổ khám chữa bệnh riêng, theo dõi thống ke về dịch tễ học, báo cáo cuối ngày hoặc đột 
xuất với cấp có thẩm quyền.           
    

1.7 Cán bộ y tế bố trí thời gian kiểm tra nhà ăn với nội dung trách nhiệm cụ thể do lãnh đạo công 
ty giao. Cần kiểm tra khoảng cách bàn, ghế, số người ngồi trong cùng bàn đảm bảo khoảng cách 
theo quy định tối thiểu là 1m. Cần kí biên bản kiểm tra theo ca sản xuất hàng ngày có chữ kí hai 
bên. Giám sát nhân viên nhà ăn về thực hiện đảm bảo qui định bảo hộ lao động an toàn và theo 
qui định của lãnh đạo Công ty nhưng phù hợp với yêu cầu của Bộ Y Tế. Báo cáo đầy đủ với cấp có 
thẩm quyền công ty.        
 
1.8 Phối hợp phòng hành chính, bảo vệ kiểm tra ngày 2 lần: lau các “Nắm đấm” cửa ra, vào khu 
hành chính, khu vệ sinh, lau bàn ghế bằng dung dịch cloramin, hoặc thuốc khử khuẩn. Chú ý lau 
cửa thang máy. Các thao tác của nhân viên bảo vệ, hành chính được giao nhiệm vụ đảm bảo đúng 
kỹ thuật. Đảm bảo chắc chắn những công việc vệ sinh phòng dịch bằng các biên bản hàng ngày.         
        
1.9 Sau một ngày làm việc (hoặc ca) nhất thiết cần báo cáo cấp trên có thẩm quyền và nhận chỉ 
đạo mới.          
    
2-  Với lãnh đạo DN:  
                                  
 2.1 Ra quyết định thành lập Ban Chỉ Đạo phòng chống dịch Covid-19 nhất thiết có cán bộ y tế, 
có chức năng nhiệm vụ cho Ban và mỗi một thành viên cụ thể theo quy định của pháp luật, phân 
cấp tới tận Tổ sản xuất.       
                                        
2.2 Cử cán bộ theo dõi cập nhật thông tin từng buổi sáng, chiều để trình cấp có thẩm quyền quyết 
định. Mở số điện thoại NÓNG, xây dựng Quy chế hoạt động có thưởng, phạt, có sự kiểm tra, giám 
sát. Phối hợp với y tế địa phương, y tế ngành Dệt May. Vận dụng linh hoạt các văn bản chỉ đạo của 
các cấp  phù hợp với SXKD của công ty.        
                          
2.3- Chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện theo qui định để xử lí khi xảy ra dịch. Tập huấn, diễn tập 
để rút kinh nghiệm cần thiết.

2.4- Chuẩn bị sẵn danh sách CBCNV được ưu tiên Tiêm vacxin theo Nghị quyết 21/NQ-CP2021. 
Phương án và hướng dẫn tiêm chủng tại Công ty khi được triển khai đảm bảo đúng quy trình, an 
toàn tuyệt đối cho NLĐ tại công ty. 

2.5- Khi được tiêm vaccine mở rộng có tính chất đại trà, thì sẽ xảy ra hiện tượng từ 
6-10% người được tiêm có phản ứng bị sốt, ốm cần nghỉ việc từ 1-2 ngày, gây ra 
tình trạng thiếu lao động tạm thời, các DN cần chuẩn bị phương án giải quyết 
phù hợp để không bị tắc nghẽn sản xuất.

1.6 Cập nhật các báo cáo, chỉ thị, văn bản chuyên môn, dịch tễ liên 
quan với cấp có thẩm quyền bằng văn bản vào một khung giờ nhất định, 

và nhận các chỉ thị tiếp theo để thực hiện. Tất cả đều 
được ghi chép đầy đủ vào sổ Chống dịch Covid-19.       
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T
rong những ngày cao điểm của làn sóng thứ 4 
đại dịch Covid-19 ập vào Việt Nam, những y, bác 
sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Dệt May phải làm 
việc và sống trong nguy hiểm. Đặc biệt, người 
thuyền trưởng đang chèo lái con thuyền bệnh 

viện trong sóng dữ lại càng phải chịu đựng căng thẳng hơn. 
Nhìn vào nhật ký dày đặc ghi chép những nhiệm vụ, sự việc 
hàng ngày của Thầy thuốc nhân dân, Bác sĩ Nguyễn Đình 
Dũng – Giám đốc Bệnh viện Dệt May, tôi mới thấy được 
những thách thức quá lớn và rủi ro tiềm ẩn quá nhiều mà 
ông phải đối phó từng phút, từng giờ.

Từ lúc làn sóng thứ 4 dịch bệnh khởi phát vào cuối tháng 
4/2021, bác sĩ Nguyễn Đình Dũng đã bắt đầu làm việc 12 
tiếng mỗi ngày. Buổi sáng, ông bắt đầu làm việc từ 6h30, và 
cho tới tận 18h30 mới rời Bệnh viện. Tối về nhà, ông tiếp tục 
làm việc khoảng 2 giờ đồng hồ trên máy tính để xử lý thư từ, 
các thông tin cần cập nhật trong công tác điều hành Bệnh 
viện và phòng chống dịch. Thời gian làm việc mỗi ngày kéo 
dài, cộng thêm sự căng thẳng khi dịch bệnh leo thang, phát 
sinh tình huống mới cần xử lý từng giờ, đã khiến ông rất 
mệt mỏi. Nhưng như một chiến binh dày dạn, ông quyết 
tâm không để mình bị khống chế bởi cảm giác và giới hạn 
của sức lực, ông tiếp thêm nguồn năng lượng cho mình 
bằng cách thư giãn ngắm hoa, lá, quả, chụp ảnh hoa nở, 
hoa tàn trong khuôn viên bệnh viện, trên đường đi, hoặc khi 
vui đùa với các cháu ở nhà sau giờ ăn tối.

Ứng phó với đại dịch, trong bộ tiêu chí đặt ra, thì tiêu chí 
đầu tiên cần thực hiện rốt ráo, đó là không để Bệnh viện bị 
lây nhiễm thành ổ dịch. Mức báo động cao nhất được đặt 
ra cho toàn thể CBNV Bệnh viện, và ngoài những biện pháp 
phòng dịch đã thực hiện thành công, giúp Bệnh viện vượt 
qua ba đợt dịch trước đây, thì còn những biện pháp mới 
hơn đã được đưa vào áp dụng, trong đó có việc đầu tư thiết 
bị và tổ chức khu vực xét nghiệm Covid-19 tại chỗ.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Dệt May cũng đã hỗ trợ và sát cánh 
cùng các doanh nghiệp dệt may trong Tập đoàn để thực 
hiện tốt công tác phòng dịch, kiểm tra thực địa, tư vấn 
chuyên môn và thông tin, nhằm giúp cho việc vừa sản xuất, 
vừa chống dịch hiệu quả tại doanh nghiệp. Bác sĩ Nguyễn 
Đình Dũng cũng đã nhận chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập 
đoàn để phối hợp với Văn phòng, Ban Quản lý nguồn nhân 
lực của Tập đoàn, tìm nguồn vắc xin để tiêm cho toàn bộ 
CBNV Y tế Bệnh viện, cũng như các nhân sự của Tập đoàn 
trong nhóm đối tượng cần tiêm phòng vắc xin trong thời 
gian sớm nhất theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nhật ký của vị bác sĩ, giám đốc Bệnh viện Dệt May cũng chỉ 
ra mối lo lớn của người quản lý. Đó là trong thời gian dịch 
bệnh leo thang, số bệnh nhân đến bệnh viện đã giảm đi một 
nửa. Với những bệnh không phải cấp tính, thì bệnh nhân tạm 
tránh đến bệnh viện điều trị trong thời điểm có Covid-19, bởi 
ai cũng biết đây là nơi nguy hiểm, rủi ro cao. Nhưng nếu cứ 
để tình trạng như vậy, nghĩa là bài toán cân bằng của Bệnh 
viện không giải được. Bác sĩ Dũng đã bàn bạc với đội ngũ y 
bác sĩ phương pháp xử lý vấn đề, và thống nhất đưa ra cách 
giải quyết, đó là thực hiện dịch vụ bác sĩ gia đình, khám chữa 

bệnh tại nhà. Khi bệnh nhân không đến bệnh viện được, thì 
bác sĩ sẽ đến với bệnh nhân. Quy trình điều trị tại nhà phải 
đảm bảo sự an toàn tuyệt đối và không thực hiện các thủ 
thuật đòi hỏi các phương tiện và kỹ thuật cao. 

Khâu vệ sinh phòng dịch là một việc làm hàng ngày, luôn 
có trong nhật ký của Bác sĩ và phải thực hiện kỹ lưỡng, tỉ mỉ, 
chu toàn. Phun khử khuẩn, lau chùi thiết bị, đồ dùng, đeo 
khẩu trang, đo thân nhiệt, tổ chức lại giường bệnh, khu vực 
khám bệnh giữ khoảng cách an toàn, tích trữ vật tư y tế dự 
phòng, khu vực cách ly khi có trường hợp nhiễm bệnh,… 
Ngay khi các bệnh nhân nội trú chuyển đi, thì phải làm sạch 
khu vực bệnh nhân từng ở. Bên cạnh đó, ngay khi phát hiện 
ra có trường hợp F1 tới khám bệnh, thì lập tức các y, bác sĩ, 
nhân viên thuộc diện F2 phải thực hiện cách ly, làm việc tại 
nhà và báo cáo thường xuyên tình hình sức khỏe. Ổ dịch 
tiềm tàng nguy cơ phải được xử lý triệt để và kiểm tra chặt 
chẽ các trường hợp tiếp xúc, có khả năng là F3, F4, để theo 
dõi phòng ngừa.

Những cuộc tập huấn chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ sẵn 
sàng phục vụ khám chữa bệnh được tổ chức sao cho đảm 
bảo an toàn, những cuộc họp liên tục để chỉ đạo phương 
pháp mới, tình hình mới được thực hiện bất kể thời gian 
nào để triển khai nhiệm vụ tức thời. Nhiều kịch bản được 
đặt ra để lường trước và tính toán phương án ứng phó, 
trong đó có những khó khăn như thiếu nhân lực do phải 
cách ly, thậm chí là phải đóng cửa bệnh viện. Trước mắt, 
toàn đội ngũ đang căng mình “chiến đấu”, cố gắng cầm cự 
đến hết tháng 6/2021.

Hiện giờ, giải pháp “dời bệnh viện về nhà” là cách giải bài 
toán tốt nhất trong ngắn hạn khi lượng bệnh nhân đến 
bệnh viện suy giảm. Trong trường hợp tiên lượng xấu, việc 
kiểm soát dịch kéo dài và nhiều thách thức hơn, số ca nhiễm 
trong toàn quốc không giảm, lượng vắc xin không đáp ứng 
đủ nhu cầu, thì Bệnh viện Dệt May muốn tồn tại được, cần 
phải sáng tạo một chiến lược lâu dài ứng phó với tình trạng 
sống chung với đại dịch.

Những dòng nhật ký của Bác sĩ còn tiếp tục, mỗi con chữ 
là một mối lo, và mỗi dòng chữ là một nhiệm vụ mà để 
triển khai nó, cũng lấy đi biết bao thời gian, mồ hôi và năng 
lượng làm việc của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Dệt May. Bác 
sĩ Dũng cũng đang gấp rút hoàn thành tài liệu hỗ trợ cho 
các Lãnh đạo Doanh nghiệp dệt may trong phương pháp 
phòng chống Covid-19 lâu dài.

Trong thư động viên các y, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện 
Dệt May, Tổng Giám đốc Vinatex Đặng Vũ Hùng đã viết: “Tôi 
đánh giá cao và biết ơn đội ngũ các bác sĩ, nhân viên y tế 
Bệnh viện Dệt May đã nỗ lực hết mình để Bệnh viện an 
toàn trong ba làn sóng dịch Covid-19 trước đây. Mong rằng, 
trong làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 này, toàn thể anh 
chị em đội ngũ Bệnh viện Dệt May sẽ tiếp tục vững vàng, 
bản lĩnh và sáng tạo trong phương pháp chống dịch, để 
giữ được an toàn cho chính mình, đảm bảo năng lực chữa 
bệnh ngay trong thời gian giãn cách xã hội cũng như sự 
phát triển không ngừng của Bệnh viện.”.
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Bài: KIỀU BÍCH HẬU

GÓC NHÌNGÓC NHÌN 

NHẬT KÝ BÁC SĨ BỆNH VIỆN DỆT MAY  

GIỮA LÀN SÓNG ĐẠI DỊCH COVID-19 

Thầy thuốc Nhân dân - Bác sĩ Nguyễn Đình Dũng

Phòng lab Bệnh viện Dệt May
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TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN
55 NĂM XÂY DỰNG, 

TRƯỞNG THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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Bài: Ông NGUYỄN XUÂN DƯƠNG 
CHỦ TỊCH HĐQT MAY HƯNG YÊN

Từ khi thành lập và trong suốt quá trình 55 năm xây dựng, 
phát triển, Tổng Công ty May Hưng Yên đã luôn gắn với những 
giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, gắn liền với sự phát 
triển của ngành Dệt May Việt Nam, với những thăng trầm của 
nền kinh tế Việt Nam. 

C
ó thể nói, sự phát triển 
của Tổng Công ty May 
Hưng Yên trong 55 năm 
qua được chia ra thành 4 
giai đoạn:

GIAI ĐOẠN I (1966- 1976): 
MƯỜI NĂM VƯỢT QUA BOM ĐẠN, VỪA SẢN 
XUẤT VỪA SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU

Công ty được thành lập ngày 
19/5/1966, đúng vào ngày sinh lần 
thứ 76 của Chủ tịch Hồ Chí Minh - 
vị lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân 
tộc Việt Nam. Đó là niềm tự hào lớn 
lao của nhiều thế hệ CBCNV May 
Hưng Yên.

Công ty được thành lập với sứ mệnh 
thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà 
nước là phân tán lực lượng sản xuất 
để tiếp tục phát triển kinh tế, mở 
rộng xuất khẩu, tăng cường liên kết 
với các nước xã hội chủ nghĩa; đồng 
thời chống lại cuộc chiến tranh phá 
hoại bằng không quân của đế quốc 
Mỹ ra miền Bắc. 

Ngày đầu thành lập với tên gọi là 
Xí nghiệp May Hưng Yên, nhà máy 
được xây dựng tại Ấp Dâu - Hiến 
Nam thị xã Hưng Yên. Trong suốt 10 
năm, từ 1966 - 1975 Xí nghiệp phải 

tổ chức sản xuất trong điều kiện sơ 
tán khó khăn. Thời điểm chiến tranh 
phá hoại ác liệt, công nhân phải đêm 
làm, ngày nghỉ. Nhưng với quyết tâm 
tất cả để chiến thắng giặc Mỹ xâm 
lược, tất cả cho tiền tuyến, mỗi người 
làm việc bằng hai, vừa may hàng xuất 
khẩu, vừa may quân trang để gửi ra 
tiền tuyến. 

Đêm ngày 07 tháng 07 năm 1972, 
máy bay Mỹ đã ném bom vào thị xã 
Hưng Yên và Xí nghiệp May Hưng Yên. 
Hàng chục người dân bị chết, công 
nhân 5 người bị thương. Nhưng bom 
đạn không khuất phục được tinh thần 
yêu nước, ý chí quật cường chống 
Mỹ. Nhiều thanh niên Xí nghiệp lên 
đường tham gia quân đội và thanh 
niên xung phong. Những người ở lại 
sản xuất ngày đêm không nghỉ để 
đáp ứng những đơn hàng xuất khẩu 
và gửi quân trang ra tiền tuyến.

Lớp công nhân đầu tiên của May 
Hưng Yên vốn xuất thân từ người 
nông dân, từ thợ thủ công, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng đã chiến thắng 
bom đạn, vượt qua khó khăn, thử 
thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ. Vừa xây dựng kinh tế miền Bắc, 
vừa góp người góp của cùng đồng 
bào cả nước giải phóng miền Nam, 
thống nhất Tổ quốc.

Trong giai đoạn này, Xí nghiệp ghi 
nhận những đóng góp của lớp cán 
bộ, công nhân đầu tiên làm nòng 
cốt xây dựng công ty:

Bí thư Đảng ủy:  

• Đồng chí Cao Văn Giới

• Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải

Giám đốc xí nghiệp: 

• Đồng chí: Nguyễn Như Huỳnh 
(1966 – 1972)

• Đồng chí: Hoàng Văn Cống 
(1972 – 1976)

Cùng các đồng chí cán bộ kỹ thuật, 
nghiệp vụ được điều động tăng 
cường từ Xí nghiệp May Thăng 
Long; Công ty Tocontap, … đã góp 
những viên gạch đầu tiên xây dựng 
nên May Hưng Yên.
 
GIAI ĐOẠN II (1976 – 1990): 15 NĂM KHẮC 
PHỤC KHÓ KHĂN THIẾU THỐN, CÙNG CẢ 
NƯỚC TÌM ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN

Từ năm 1976 rời nơi sơ tán là Ấp 
Dâu – Hiến Nam, May Hưng Yên 
được chuyển về đường Trưng Trắc - 
Minh Khai - Thị xã Hưng Yên để xây 

dựng cơ sở mới. Tổ chức sản xuất 
và chăm lo đời sống cho công nhân 
trong điều kiện thiết bị, công nghệ 
lạc hậu; cơ chế quản lý của nhà 
nước theo cơ chế kế hoạch hóa tập 
trung, quan liêu bao cấp. 

Nền kinh tế vừa bị tàn phá bởi 
chiến tranh lại bị các lực lượng thù 
địch bao vây cấm vận. Khó khăn 
chồng chất khó khăn. Đời sống 
người lao động cực kỳ thiếu thốn: 
Nhà tập thể thì dựng bằng tranh 
tre, vách đất nên đã 4 lần xảy ra hỏa 
hoạn; Tiền lương người công nhân 
không đủ sống. Nhưng công ty vẫn 
duy trì sản xuất, mạnh dạn cùng 
các doanh nghiệp dệt may khác 
tham gia sản xuất hàng gia công 
cho Liên Xô thông qua hiệp định 
19 tháng 5, để đổi lấy hàng hóa về 
cải thiện đời sống cho người lao 
động. Khó khăn là vậy, nhưng công 
ty vẫn luôn hoàn thành vượt mức 
kế hoạch; vẫn dành dụm vốn xây 
trường mầm non để nuôi dạy con 
công nhân; Vẫn cử cán bộ, công 
nhân đi đào tạo nâng cao tay nghề 
để chuẩn bị cho những chương 
trình phát triển sau này.

Trong muôn vàn khó khăn đó, cán 
bộ, công nhân May Hưng Yên vẫn 
duy trì sản xuất, ổn định đời sống, 
vẫn một lòng kiên trung đi theo 
Đảng, tin vào sự nghiệp đổi mới, 
vào một tương lai tốt đẹp rồi sẽ đến.

Giai đoạn này có công đóng góp 
của các đồng chí lãnh đạo công ty:

 √ Ông Nguyễn Tấn Đắc – Giám 
đốc (1976 – 1980)

 √ Ông Nguyễn Thế Ngô – Giám 
đốc (1980 – 1987)

 √ Bà Lương Thị Hữu – Giám đốc 
(từ năm 1987)

GIAI ĐOẠN III (1990 – 2004):
14 NĂM CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN

Từ năm 1990, trước chính sách 
đổi mới và phát triển kinh tế của 
Đảng, mặc dù phải đối mặt với sự 
khủng hoảng chính trị ở Đông Âu 

và Liên Xô làm mất thị trường xuất 
khẩu hàng may mặc, nhưng với 
tinh thần cách mạng tiến công, “tự 
cứu mình trước khi trời cứu” như lời 
đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Văn 
Linh đã nói, nên Công ty May Hưng 
Yên bằng sự nỗ lực của mình, tự 
bứt phá đưa hàng trăm lao động 
vào May Hữu Nghị – Sài Gòn học 
việc để mở rộng thị trường xuất 
khẩu sang các nước tư bản, đồng 
thời mở thêm cơ sở sản xuất ở trục 
đường quốc lộ số 5 thuộc huyện 
Mỹ Hào – Hưng Yên, tiếp cận nhanh 
với khách hàng, mở rộng thị trường 
vào Tây Âu và Nhật Bản. 

Từ bước đầu mở rộng phát triển 
đúng hướng tận dụng được thời cơ 
Việt Nam ký kết hiệp định thương 
mại với Mỹ và ra nhập WTO. Cùng 
với sự giúp đỡ của bạn bè trong và 
ngoài nước, nên trong 14 năm đó 
công ty không những đã vượt qua 
khó khăn, củng cố sản xuất mà còn 
mở thêm 5 nhà máy mới là: 

 √ May Hưng Long – 1996

 √ May Phố Hiến – 1997

 √ May Hưng Việt – 1999

 √ May Mỹ Hưng – 2000

 √ May Tiên Hưng – 2003

Trong 10 năm, giá trị sản xuất công 
nghiệp tăng lên 2,5 lần, tạo thêm việc 
làm cho gần 4.000 lao động. Mức thu 
nhập của người lao động đã đi vào 
thế ổn định và phát triển.

Giai đoạn này đánh dấu sự chuyển 
biến mạnh mẽ tích cực của công ty 
dưới sự chèo lái vững vàng và hiệu quả 
của Bà Lương Thị Hữu – Bí thư Đảng 
ủy, Tổng Giám đốc (1987 – 2004).

GIAI ĐOẠN IV (2005 – 2020)
15 NĂM CHUYỂN ĐỔI VÀ TĂNG TỐC

Đây là giai đoạn doanh nghiệp đã 
chuyển đổi thành Công ty Cổ phần 
với tỷ lệ Tập đoàn Dệt May Việt Nam 
nắm cổ phần chi phối – (Ban đầu là 
51% và hiện nay là 35,1%)

Về vốn điều lệ:

Năm 2005 là 13,5 tỷ

Năm 2020: 162 tỷ tăng 12 lần (trong 
đó 90% tăng từ quỹ đầu tư tích lũy 
của doanh nghiệp)
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Phát triển về lượng:

Công ty mở rộng sản xuất tại Hưng 
Yên và cùng các công ty thành viên 
trong hệ thống tham gia xây dựng 
thêm 8 nhà máy. 

 √ Công Ty CP May Bảo Hưng

 √ Công Ty CP May Hưng Long 2

 √ Công ty CP May Phú Hưng

 √ Công ty CP May Châu Giang

 √ Công ty CP May Sơn Động

 √ Công ty CP May Ninh Bình 1

 √ Công ty CP May Ninh Bình 2

 √ Công ty CP May Hưng Bình 

Với tổng số vốn đầu tư trên 300 tỷ 
đồng, trong đó Tổng công ty May 
Hưng Yên góp trên 80 tỷ đồng (bằng 
từ 20 – 78% vốn điều lệ). Trong đó 

có công ty xây dựng để hỗ trợ đồng 
bào miền núi theo phân công của 
Tập đoàn Dệt May Việt Nam (May 
Sơn Động), có công ty hỗ trợ doanh 
nghiệp trong ngành để cứu họ khỏi 
phá sản (May Ninh Bình, May Hưng 
Long 2, May Châu Giang …)

Nhờ sự mạnh dạn đầu tư phát triển 
này mà May Hưng Yên đã nâng giá 
trị sản xuất công nghiệp đạt 760 
tỷ đồng, tăng gần 6 lần so với năm 
2004. Doanh thu toàn hệ thống (tính 
theo giá FOB đạt trên 5.000 tỷ đồng), 
tạo thêm việc làm cho gần 7.000 lao 
động, đưa số lao động trong toàn hệ 
thống lên 15.000 người.

Phát triển về chất: 

Trong 15 năm qua, công ty liên tục 
cải tiến phương thức quản lý, áp 
dụng khoa học kỹ thuật và công 
nghệ; Chuyển đổi toàn bộ công ty 
thành viên thành các công ty cổ 
phần. Đầu tư hàng trăm tỉ đồng cho 
việc đổi mới thiết bị và cải tạo nhà 

quan tâm đến nhà ở công nhân và 
nuôi dạy con công nhân. Tiếp tục 
cải tạo nhà tập thể, tạo chỗ ở cho 
500 lao động mới, đầu tư 10 tỷ đồng 
xây dựng khu phòng học cao cấp 
tại trường mầm non. Hiện nay nhà 
trường đã nhận và chăm sóc hơn 
400 cháu. 

Nhờ sự phát triển vượt bậc và toàn 
diện đó mà công ty đã được nhà 
nước, chính phủ và các cấp, các 
ngành trao tặng nhiều phần thưởng 
cao quý:

 √ Năm 2011 TCT được Nhà nước 
trao tặng Huân chương Độc lập 
hạng Nhì. 

 √ Trong 5 năm từ 2011 đến 2016, 
TCT liên tục nhận được cờ thi 
đua của Chính phủ và cờ thi 
đua của Tổng Liên đoàn LĐVN. 

 √ Các năm 2014, 2015, 2018 được 
bình chọn là Doanh nghiệp Vì 
người lao động.

 √ Đảng bộ TCT luôn giữ vững 
truyền thống Đảng bộ trong 
sạch vững mạnh, có thành tích 
tiêu biểu 22 năm liên tục. Mỗi 
năm giới thiệu với Đảng từ 7 
-10 quần chúng ưu tú để bồi 
dưỡng, kết nạp.

 √ Năm 2015 và năm 2020, Đảng 
bộ được Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên 
tặng Cờ.

 √ Đoàn thanh niên Tổng công 
ty luôn phát huy vai trò xung 
kích, sáng tạo trong lao động 
sản xuất, Phong trào thi đua 
“Lao động giỏi, lao động sáng 
tạo” mỗi năm đã có trên 100 
sáng kiến được ĐVTN chế tạo 
và được áp dụng có hiệu quả 
trong sản xuất. Hàng năm được 
đánh giá là Tổ chức đoàn Vững 
mạnh toàn diện và được các 
cấp Bộ đoàn khen thưởng.

Giai đoạn này ghi nhận sự đóng góp 
của các Thành viên HĐQT Tổng công 
ty và các đồng chí trong cơ quan 
điều hành doanh nghiệp:

HĐQT TCT trong 4 nhiệm kỳ:

 • Ông Nguyễn Xuân Dương

 • Bà Phạm Nguyên Hạnh 

 • Bà Lương Thị Hữu

 • Ông Tạ Minh Tân

 • Bà Phạm Thị Phương Hoa

 • Bà Phạm Thị Lan Hương

 • Ông Nguyễn Văn Trung

 • Bà Bùi Thị Lý

Và các Ông, Bà trong cơ quan 
điều hành:

• Ông Nguyễn Xuân Dương

• Bà Phạm Thị Phương Hoa

• Bà Phạm Thị Lan Hương

• Ông Nguyễn Văn Trung

• Bà Bùi Thị Lý

• Ông Chu Hữu Nghị

Đã lãnh đạo các đoàn thể Công 
Đoàn, Thanh Niên, phụ nữ cùng 
toàn thể CBCN hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ trong 15 năm qua. 

DỆT MAY DỆT MAY
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2030

Căn cứ định hướng phát triển của 
ngành Dệt May Việt Nam đến năm 
2030, Tổng Công ty May Hưng Yên 
sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực, duy 
trì và phát triển các công ty thành 
viên theo hướng bền vững, xanh, 
hiệu quả, vì người lao động. Để 
ứng phó với dịch Covid-19 và tận 
dụng sự phát triển của cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4, TCT 
nhanh chóng chuyển đổi doanh 
nghiệp thành doanh nghiệp kinh 
tế số, đáp ứng hội nhập nền kinh 
tế số trong giai đoạn tới. Hội nhập 
sâu hơn vào thị trường may mặc 
toàn cầu bằng cách chuyển dần từ 
sản xuất gia công (CM) sang FOB 
và ODM. 

Tập trung phát triển nguồn nhân 
lực theo hướng “lấy tinh bù đa” để 
vừa đáp ứng yêu cầu tiếp nhận 
thiết bị và công nghệ tiên tiến, 
hiện đại; vừa ứng phó với việc dịch 
chuyển lao động của các ngành, 
các nước khác đầu tư vào Việt 
Nam trong giai đoạn sau Covid-19. 
Trong 10 năm tới năng suất tính 
theo USD/công phải tăng 50 % để 
đưa thu nhập của người lao động 
năm 2030 đạt 18 triệu đồng/người/
tháng. Phấn đấu để người lao động 
Việt Nam có mức thu nhập ở nhóm 
trung bình cao như Nghị quyết Đại 
hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra.

xưởng; Áp dụng hàng ngàn sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật vào quản lý vào 
sản xuất; Nâng cao năng suất lao 
động gấp 3 lần; Nâng cao thu nhập 
cho người lao động gấp 6 lần. Duy trì 
và phát triển vốn, tăng giá trị tài sản 
cố định doanh nghiệp lên trên 200 
tỷ đồng, tăng trên 15 lần so với năm 
2004. Giá trị vốn hóa trên thị trường 
chứng khoán của Tổng Công ty May 
Hưng Yên đạt 650 tỷ đồng (toàn hệ 
thống đạt trên 2.000 tỷ đồng).

Kim ngạch xuất khẩu hàng năm 
của toàn hệ thống đã đạt gần 300 
triệu USD. Năm 2020 mặc dù bị ảnh 
hưởng Covid-19 nhưng lợi nhuận 
toàn hệ thống vẫn đạt gần 300 tỉ 
đồng. Nộp ngân sách năm 2020 đã 
đạt trên 90 tỷ đồng. Thu nhập bình 
quân đầu người đạt 9,5 triệu đồng/
người/tháng (có doanh nghiệp đạt 
trên 12 triệu đồng/ người/tháng).

Ngoài việc nâng cao mức thu nhập 
bình quân cho người lao động, Tổng 
công ty May Hưng Yên không ngừng 

Qua chặng đường 55 năm xây dựng và phát 
triển, Tổng công ty May Hưng Yên được xây 
dựng bằng tình cảm và trách nhiệm của hơn 
16.000 CBCNV, đã khẳng định doanh nghiệp 
không chỉ đơn thuần là một đơn vị SXKD giỏi, 
hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, mà còn 
là điểm sáng trong sự nghiệp xóa đói, giảm 
nghèo, trách nhiệm vì cộng đồng, luôn quan 
tâm đến người lao động. 
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Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Dù đã giảm được sự bất bình 
đẳng giữa doanh nghiệp tư 
nhân và doanh nghiệp Nhà 
nước, giữa doanh nghiệp tư 
nhân và doanh nghiệp có vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài, 
nhưng còn không ít doanh 
nghiệp cho rằng, họ vẫn bị đối 
xử bất bình đẳng hơn so với các 
doanh nghiệp “sân sau” nên đây 
cũng là vấn đề đáng lo ngại.

Tình hình Covid-19 trên thế giới, châu Á và tại Việt Nam đang trở nên 
nghiêm trọng, đặc biệt tại các khu công nghiệp. Đây thực sự là mối lo 
lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến sự tồn tại của các doanh nghiệp và việc làm, 
đời sống người lao động, đặc biệt với các doanh nghiệp sử dụng nhiều 
lao động. Hiện nay, các doanh nghiệp trong ngành đã ký kết đơn hàng, 
nhiều doanh nghiệp đã ký đến hết năm, nếu không sản xuất, giao hàng 
đúng hạn sẽ bị phạt, hủy đơn hàng, thiệt hại toàn ngành có thể lên tới 
hàng tỷ USD và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Việt Nam.

Dịch Covid-19 sẽ tiếp tục có 
những diễn biến khó lường, 
trong khi sức cạnh tranh trên thị 
trường đang ngày càng gay gắt, 
khốc liệt. Do đó, thời gian tới, 
ngành dệt may cần thực hiện 
chiến lược phát triển bền vững, 
đi đầu trong xu hướng sản xuất 
"xanh hóa", phát triển theo chiều 
sâu, gia tăng sản phẩm có giá trị 
cao, cải tiến công tác quản trị, tái 
cấu trúc các DN, tạo chuỗi cung 
ứng nội khối và hệ sinh thái dệt 
may tiên tiến, tận dụng tốt các 
FTA, tham gia sâu chuỗi cung 
ứng dệt may toàn cầu, phát triển 
dòng thương hiệu của Vinatex.

Sau một năm chịu tác động của 
Covid-19, tình hình doanh nghiệp rất 
khác. Nhiều doanh nghiệp đã không 
thể trụ được, phải giảm số lao động, 
thậm chí đã đóng cửa hoặc chuyển sang 
ngành nghề kinh doanh khác. Thực tế 
buộc các doanh nghiệp phải thay đổi, cơ 
cấu lại hoạt động, chiến lược kinh doanh, 
bộ máy tổ chức… Người lao động cũng 
vậy, cũng không ngồi nhà nhận tiền hỗ 
trợ và chờ quay trở lại công việc như 
năm ngoái, vì họ đã thấy tình thế, phải 
tìm kiếm việc làm mới.

Hiệp hội và cộng đồng doanh 
nghiệp dịch vụ logistics tích cực 
phối hợp với các địa phương, 
doanh nghiệp sản xuất và 
thương mại để có các giải pháp 
cho việc thúc đẩy vận chuyển, 
lưu thông hàng hóa đảm bảo 
an toàn, thông suốt trong tình 
hình dịch bệnh. Đồng thời, có 
biện pháp hỗ trợ như giảm chi 
phí lưu kho, lưu bãi, giảm phí vận 
chuyển, bốc xếp hàng hóa, các 
doanh nghiệp phân phối, trung 
tâm thương mại, siêu thị.

Ông Vũ Tiến Lộc, 
Chủ tịch VCCI:

Ông Vũ Đức Giang,
Chủ tịch Vitas:

TS. Nguyễn Đình Cung,
nguyên Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu quản lý kinh tế 
Trung ương:

Ông Hong Sun, 
Phó Chủ tịch Hiệp hội 
Doanh nghiệp Hàn Quốc 
tại Việt Nam:

Ông Trần Quốc Khánh,
Thứ trưởng Bộ Công 
Thương:

Ông Lê Tiến Trường,
Chủ tịch HÐQT Vinatex:

Chính phủ Việt Nam đã rất thành công trong việc đối phó với đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, 
nếu chưa thể tiêm vaccine ngừa Covid-19 đại trà, dịch bệnh có thể bùng phát trở lại ở bất cứ 
đâu và bất cứ thời điểm nào. Do vaccine hiện nay còn khó mua và số liều được nhận chưa 
cao, Việt Nam có thể ưu tiên các nhóm đối tượng cần tiêm phòng vaccine Covid-19 tham 
gia tiêm chủng trước. Chẳng hạn, từ năm ngoái đến nay, dịch Covid-19 chưa tác động trực 
tiếp đến ngành sản xuất. Tuy nhiên, trong đợt bùng phát lần này, một số tỉnh thành lân cận 
Hà Nội ở phía Bắc - một trong những khu vực quan trọng của sản xuất và xuất khẩu - đã chịu 
ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh. Tôi cho rằng Việt Nam nên ưu tiên tiêm vaccine cho các 
khu vực và những người lao động tham gia vào lĩnh vực sản xuất.
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Ý tưởng xanh 
của nữ doanh 
nhân ngành May
Hiếm có người phụ nữ nào hội tụ đủ cả nhan sắc, trí tuệ và sự 
chu đáo vẹn toàn trong đối nội, đối ngoại, thành công trong 
công việc kinh doanh nơi thương trường nhiều thách thức như 
chị Phạm Thị Lan Hương – Giám đốc Công ty CP May Xuất khẩu 
Ninh Bình. Ở chị, luôn tỏa sáng vẻ đẹp của nghị lực và tình yêu.

Bài: KIỀU MAI

G
iữa thời đại dịch 
Covid-19 hoành hành, 
tôi gặp chị Lan Hương, 
để phỏng vấn chị về 
chuyện đơn hàng, về 

việc khách hàng hoãn hoặc hủy 
đơn hàng đã ký,… Những tưởng 
sẽ giống hầu hết những người cầm 
chịch doanh nghiệp may mặc khác, 
chị sẽ mang vẻ mặt lo lắng, và sẽ 
than thở với tôi biết bao khó khăn 
chung và riêng đang đè nặng lên 
tâm trí, nhưng tôi đã rất ngạc nhiên 
khi nhìn thấy chị vẫn tươi vui, khỏe 
khoắn, và nhất là nụ cười ấm áp 
làm yên lòng bất cứ ai vẫn nở trên 
môi chị. Có vẻ như một lần nữa, 
khó khăn không thể tước đi niềm 
vui sống cũng như tình yêu công 
việc của chị Lan Hương. Chị bảo tôi: 
“Chưa biết ngày mai ra sao, nhưng 
hôm nay tôi và đội ngũ công nhân 
vẫn đang làm việc hết sức mình.”

Quả vậy, nếu lúc này đây ta cứ làm 
việc hết mình, thì có sao đâu nhỉ! 
Những nỗi lo như thiếu đơn hàng, 
khách hàng không còn khả năng 
chi trả, công nhân có người bị 
nhiễm Covid-19 và phải đóng cửa 
nhà máy,… chỉ là ở thì tương lai. Và 
tương lai vẫn chưa kịp tới. Chị Lan 
Hương nắm được sức mạnh của 
hiện tại, với kinh nghiệm ấy, chị 
đã có thể vượt qua hết khó khăn 
này tới khó khăn khác, và chị vẫn 
tiến bước tiếp, ở nơi nhiều người 
khác đã dừng lại. Chị còn làm tôi 
ngạc nhiên hơn, khi cho biết, trong 
năm 2020, Công ty CP May Xuất 
khẩu Ninh Bình đã dành ra 400 
triệu đồng để trồng 15 hecta rừng 
phòng hộ tại miền Trung, góp phần 
ngăn chặn giặc lũ. Ngoài ra, công ty 
cũng đã dành gần 200 triệu đồng 
may áo rét, chăn, ba lô, túi, và mua 
đồ dùng học tập tặng các cháu học 
sinh nghèo vùng cao phía Bắc.

Trả lời cho câu hỏi tại sao trong lúc 
đơn hàng may mặc đang khó khăn, 
khách còn giảm giá gia công, chị 
không “tích cốc phòng cơ” mà lại 
đưa một số lượng tiền khá lớn vào 
việc mang tính thiện nguyện như 
thế. Chị Lan Hương chia sẻ, rằng 
việc thiện, với chị, không cần đợi 

giàu có dư giả mới làm, mà cần làm 
ngay cả lúc chính mình đang phải 
vật lộn mưu sinh. Hơn nữa, việc 
dành một khoản tiền trồng rừng, 
chính là khoản đầu tư luôn sinh lợi, 
cho cộng đồng và cho chính mình. 

Năm 2020, trận lũ lịch sử ở miền 
Trung lấy đi bao mạng sống và tài 
sản của người dân đã khiến chị Lan 
Hương trăn trở nhiều. Chị nghĩ, tại 
sao miền Trung bị thiên tai đã nhiều 
năm, mà vẫn không có giải pháp 
triệt để ngăn chặn tình trạng đó. 
Sau một thời gian nghiên cứu, chị 
nhận ra một trong những nguyên 
nhân chính, đó là rừng đầu nguồn 
đã bị mai một rất nhiều. Nếu như 
chị và đội ngũ CBCNV Công ty CP 
May Xuất khẩu Ninh Bình cùng 
chung ý chí đóng góp cho xã hội 
bằng cách trồng rừng, thì sẽ tạo 

nên sự thay đổi, kéo nhiều cá nhân, 
tập thể trong nước cùng làm theo, 
và dần dần sẽ tạo nên một đất 
nước tươi xanh nhất, ngăn chặn 
phần nào thiên tai bão lũ. “Việc sản 
xuất kinh doanh chỉ thực sự phát 
triển trọn vẹn khi môi trường sống 
quanh ta an toàn, khi cộng đồng 
quanh ta được sống bình yên.” Chị 
Hương bày tỏ quan điểm của mình 
trong sản xuất kinh doanh và trách 
nhiệm xã hội.

Trong quý I/2021, khi vừa kết thúc 
Tết nguyên đán, chị Lan Hương đã 
cùng 15 anh chị em khác trong 
Công ty lên đường vào Quảng Trị 
để thực hiện kế hoạch trồng rừng. 
Đoàn cũng chở theo xe 2 tấn gạo 
và nhiều quần áo, đồ dùng khác để 
tặng cho bà con miền Trung còn 
đang thiếu thốn do hậu quả của đợt 
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lũ lụt vừa qua. Chị Lan Hương quyết 
định chọn loại cây có giá trị cao như 
lim xanh, dổi, sao đen,… những 
loại phải có thời gian sinh trưởng 
ít nhất 80 năm mới được khai thác 
để trồng rừng. Công ty phối hợp 
với bà con Vân Kiều nơi sở tại trồng 
rừng tại khu vực Gio Linh, Bến Hải 
(Quảng Trị). Đây là một khu vực bao 
la, cây lớn đã bị chặt hết, chỉ còn cây 
bụi và dây leo chằng chịt. Đoàn đã 
mang những cây giống cao chừng 
1 mét, thân nhỏ bằng ngón tay để 
trồng tại đây. “Đất khu vực này rất 
xốp, màu mỡ, đảm bảo cây sẽ lên 
tốt. Chúng tôi cũng đã trả công cho 
bà con khu vực sở tại để họ chăm 
sóc cây thường xuyên. Nếu chẳng 
may có cây nào chết thì sẽ trồng 
dặm lại. Những cây mới trồng cần 
được chăm sóc trong thời gian 5 
năm. Sau đó, cây có thể tự lớn và 
xanh tốt mà không cần chăm bón 
gì nữa.” – Chị Lan Hương cho biết.

Thật kỳ lạ, sau khi đi trồng rừng 
về một thời gian, thì đến cuối quý 
I/2021, nhiều đơn hàng mới lại đến 
với Công ty CP May Xuất khẩu Ninh 
Bình. Chị Lan Hương cùng đội ngũ 
của mình vui vẻ tất bật sản xuất sao 
cho có thể giao hàng đúng hạn. Từ 
tháng 4/2021, đơn hàng về càng 
nhiều hơn, giá gia công cũng đã 
cao hơn trước. Chị Lan Hương đã 
quyết định đầu tư thêm máy cắt 
tự động mới để tăng năng suất, 
đảm bảo đơn hàng. “Với tình hình 
khả quan, đơn hàng về nhiều hơn, 
chúng tôi lại hăng say sản xuất, lại 
có thể tích lũy và có dòng tiền để 
đầu tư cải tạo nhà máy, không gian 
xung quanh, trồng nhiều cây xanh, 
tạo cảnh quan đáp ứng tiêu chuẩn 
nhà máy xanh. Sau đó chúng tôi sẽ 
tiếp tục đầu tư vào cơ sở Ninh Bình 
2, xây thêm nhà máy, xưởng mới, 
nhà điều hành, máy móc thiết bị 
hiện đại…” – Chị Lan Hương phấn 
khởi nói.

Từ câu chuyện của chị về cách ứng 
xử với khó khăn, tôi nhận ra một 

điều thật sâu sắc rằng, nếu trong 
khó khăn, mà ta chỉ mải nghĩ về nó, 
than thở về nó, thì sẽ bị nó nhấn 
chìm. Chị Lan Hương lại có cách 
khác, đó là dành năng lực nghĩ đó 
để làm những việc có ích cho người 
khác, cho cộng đồng trong tầm tay. 
Những hành động vì lợi ích cộng 
đồng đó tạo thành một vòng tròn 
và có sức mạnh dịch chuyển tình 
thế một cách kỳ diệu.  

Chị Lan Hương cũng không thích 
nói nhiều về những khó khăn vất 
vả. Trái lại, chị thích chăm lo tới bữa 
ăn ca của công nhân, tới việc đưa 
anh chị em đến những nơi chăm 
sóc sức khỏe, thư giãn, tới việc tìm 
những khóa học phát triển bản thân 
để cho đội ngũ cán bộ chủ chốt đi 
học, bổ sung các kỹ năng làm giàu 
tinh thần, mua sách tặng sách và 
khuyến khích anh chị em đọc sách, 
nâng cao chất lượng sống, tổ chức 
cho lực lượng lao động trẻ gặp gỡ 
các bậc tiền bối từ thời xây dựng 
nhà máy để trò chuyện, chia sẻ 
những kinh nghiệm sống và câu 
chuyện lịch sử của nhà máy… Đó 
là một phong cách khác biệt trong 
lãnh đạo, trong công tác nhân sự, 
vừa biết gần mà lại biết xa của chị. 

Ở Công ty CP May Xuất khẩu Ninh 
Bình, gần ngàn người lao động coi 
chị Lan Hương như người chị, người 
mẹ, người bạn. Mỗi khi có chuyện 
mệt mỏi, họ muốn nhìn thấy chị, 
chưa cần kể câu chuyện riêng của 
mình, chưa cần chị an ủi hay cho lời 
khuyên, chỉ cần nhìn thấy nụ cười 
của chị, là họ biết họ có thể vượt qua. 

“Mỗi khi chị ấy giao việc mới, dù khó 
tới đâu, chúng tôi cũng không bao 
giờ gãi đầu gãi tai than khó. Đơn giản 
là trong từ điển của chị Lan Hương 
không có từ “khó”. Đơn giản là cứ làm 
thôi. Nhìn thấy chị, là chúng tôi đủ 
thấy tin tưởng. Chị ấy làm được, thì 
chúng tôi cũng làm được.” – Một cán 
bộ kỹ thuật chia sẻ cảm nhận của 
mình về vị nữ lãnh đạo này. 
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Sự phục hồi của 

sau đại dịch Covid-19

Bài: MINH TRÍ( Tổng hợp & Biên dịch)
Nguồn: https://www.just-style.com/news/
gap-inc-q1-rebound-puts-it-back-on-track/
https://en.wikipedia.org/wiki/Gap_Inc.

Thông tin chung về GAP Inc. 

Tập đoàn GAP (được biết đến là 
GAP Inc. hoặc GAP, sau đây được 
gọi là GAP Inc. hoặc Tập đoàn) 
được thành lập vào năm 1969 bởi 
Donald Fisher và Doris F. Fisher, trụ 
sở chính được đặt tại San Francisco, 
California. Công ty hiện sở hữu 6 
thương hiệu chính: GAP (trùng tên 
với Tập đoàn), Banana Republic, Old 
Navy, Intermix, Hill City và Athleta. 
Tập đoàn GAP Inc. là nhà bán lẻ lớn 
nhất ở Mỹ và đứng thứ 3 về tổng số 
các cửa hàng trên toàn thế giới, sau 
Inditex Group và H&M. 

Gia đình Fisher vẫn tham gia sâu vào 
công ty, cùng sở hữu phần lớn cổ 
phiếu của công ty. Donald Fisher giữ 
chức Chủ tịch Hội đồng quản trị cho 
đến năm 2004, đóng vai trò trong việc 
lật đổ Giám đốc điều hành khi đó là 
Millard Drexler vào năm 2002, và vẫn 

ở trong Hội đồng quản trị cho đến khi 
ông qua đời vào ngày 27 tháng 9 năm 
2009. Vợ của Fisher và con trai của họ, 
Robert J. Fisher đều nằm trong Ban 
giám đốc của Gap. Robert kế nhiệm 
cha mình, giữ vị trí Chủ tịch vào 
năm 2004 và cũng là Giám đốc điều 
hành tạm thời sau khi Paul Pressler từ 
chức vào năm 2007, trước khi được 
kế nhiệm bởi Glenn K. Murphy cho 
đến năm 2014. Từ tháng 2 năm 2015 
đến tháng 11 năm 2019, Art Peck là 
Giám đốc điều hành của Gap Inc, cho 
đến khi ông được thay thế bởi Sonia 
Syngal vào tháng 3 năm 2020. 

Vào tháng 11 năm 2020, Gap Inc. 
đã hợp tác với Afterpay để lên kế 
hoạch cải thiện trải nghiệm mua 
sắm kỹ thuật số cho khách hàng. 
Vào tháng 2 năm 2021, Gap Inc. 
đã công bố khoản đầu tư 140 
triệu USD để xây dựng một trung 
tâm phân phối rộng 850.000 foot 
vuông (tương đương 260.000 m2) ở 
Longview, Texas, vì họ dự báo hoạt 
động kinh doanh trực tuyến của 
Tập đoàn sẽ tăng gấp đôi trong hai 
năm tới. Trung tâm mới sẽ có thể xử 
lý một triệu đơn hàng mỗi ngày sau 
khi được hoàn thành vào năm 2022.

Kết quả hoạt động đầu năm 2021

Sau một năm hỗn loạn do đại dịch 
gây ra, GAP đã công bố một con số 
rất ấn tượng và về cơ bản doanh 
nghiệp đã trở lại trạng thái so với 
trước khi đại dịch diễn ra. Trong 
quý đầu tiên của năm 2020, doanh 
số bán hàng tổng thể đã tăng hơn 
89%. Và so sánh với cùng kỳ năm 
2019, doanh số bán hàng đã tăng 
7,7%, tương đương 285 triệu USD 
tiền mặt. 

 √ Doanh thu thuần Quý I tăng 
89% so với cùng kỳ lên 4 tỷ 
USD và tăng 8% so với mức 
trước đại dịch Covid-19 năm 
2019; 

 √ Thu nhập ròng đạt 166 triệu 
USD so với mức lỗ ròng 932 
triệu USD năm 2020 và mức 
227 triệu USD năm 2019. 

Sự phục hồi này đã cho phép GAP 
chuyển từ khoản lỗ ròng 932 triệu 
USD vào năm ngoái thành lợi nhuận 
166 triệu USD vào thời điểm hiện 
tại. Mặc dù có hơi thất vọng, khi thu 
nhập ròng vẫn giảm 26,9% trong quý 
đầu tiên của năm nay so với cùng 
kỳ của năm 2019, mặc dù tỷ suất lợi 
nhuận gộp đã tăng lên. Lý do chủ yếu 
đến từ chi phí cao hơn – đặc biệt là 
do chi phí vận chuyển tăng và chi phí 
lãi vay tăng.  

Mặc dù đang có sự phục hồi về tổng 
thể, tuy nhiên còn phụ thuộc khá 
nhiều vào sự nỗ lực từng thương 

Tập đoàn bán lẻ quần áo của Mỹ 
- GAP Inc. đã có một bước chuyển 
ngoạn mục, từ lỗ ròng 932 triệu 
USD trong quý I năm ngoái sang 
lãi 166 triệu USD trong thời điểm 
hiện tại. 
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hiệu. Tất nhiên, tất cả các ngành đều 
công bố mức tăng trưởng so với năm 
ngoái, tuy nhiên, nếu so với năm 2019 
thì không phải ngành nào cũng tăng.
 
OLD NAVY

Old Navy được thành lập vào năm 
1994, là thương hiệu thuộc Tập đoàn 
GAP Inc. Thương hiệu mang đậm 
chất Mỹ, với màu sắc trẻ trung, năng 
động cùng tính ứng dụng cao, phù 
hợp với mọi thành viên trong gia 
đình với giá cả hợp lý. 

Old Navy được ví là ngôi sao sáng của 
Tập đoàn. Doanh số bán hàng tại thị 
trường Mỹ của thương hiệu đã tăng 
121% so với năm ngoái và gần 28% 
so với năm 2019. Giá bán cạnh tranh 
kết hợp với phong cách giản dị, đời 
thường, phù hợp cho mọi gia đình đã 
trở thành xu hướng vô cùng hấp dẫn 
đối với người tiêu dùng. 

Người dân đã bắt đầu mua sắm trở 
lại sau một năm phải thực hiện giãn 
cách xã hội. Nhờ những ưu thế của 
mình, Old Navy thu hút các bậc làm 
cha làm mẹ và các gia đình muốn làm 
mới tủ quần áo trong khi vẫn “quản lý 
chặt” hầu bao. Cả hai yếu tố này đã 
giúp Old Navy tăng trưởng số lượng 
khách hàng và giá trị giao dịch trong 
quý I/2021.

ATHLETA

Athleta cũng là một ngôi sao sáng 
của GAP Inc., được thành lập vào 
năm 2009 tập trung vào mảng quần 
áo thể thao dành cho nữ. Doanh số 
bán hàng tại Mỹ của thương hiệu này 
tăng 42% so với năm ngoái và tăng 
56% so với năm 2019. 

Athleta đang tạo ra một thị trường 
ngách mạnh mẽ trong lĩnh vực thể 
thao, vốn là một lĩnh vực vẫn đang 
trong đà tăng trưởng. Mặc dù Athleta 
chiếm một phần tương đối nhỏ trong 
tất cả các hoạt động kinh doanh của 
Tập đoàn, nhưng thương hiệu này 
còn nhiều triển vọng tăng trưởng 
trong những năm tới.

vẫn đang loay hoay tìm kiếm mục 
tiêu mới cho mình. Dường như tại 
các cửa hàng có rất ít (nếu có) sự 
thay đổi về chủng loại hàng hóa 
hoặc mẫu mã, và mặc dù điều này 
không quan trọng lắm trong quý 
đầu tiên của năm 2021, khi người 
dân chi tiêu rất mạnh tay, nhưng sẽ 
trở thành vấn đề lớn hơn rất nhiều 
khi người tiêu dùng bắt đầu thắt 
chặt hầu bao. Khi đó, tăng trưởng 
của Tập đoàn sẽ phụ thuộc rất lớn 
vào việc chiếm lĩnh thị trường. 

GAP đang có một số sáng kiến được 
triển khai, chẳng hạn như bộ sưu 
tập về các thiết bị đồ dùng trong 
gia đình mà hãng sẽ cho ra mắt 
cùng với Walmart. Mặc dù sự kiện 
này có thể tạo ra sự quan tâm của 
công chúng và giúp tăng trưởng 
doanh số bán hàng, nhưng nó lại 
thể hiện sự tuyệt vọng và suy nghĩ 
ngắn hạn. Chúng tôi đặt ra câu hỏi, 
liệu Walmart có phải là đối tác phù 
hợp hay không. Chúng tôi cũng bối 
rối không biết điều này phù hợp với 
chiến lược hợp tác rộng rãi hơn với 
thương hiệu YZY như thế nào. Đối 
với chúng tôi, có vẻ như GAP đang 
cố gắng tìm kiếm các giải pháp 
ngắn hạn, ngẫu nhiên, thay vì có 
một tầm nhìn dài hạn, nhất quán. 

BANANA REPUBLIC

Banana Republic được Tập đoàn 
mua lại vào năm 1983, hiện vẫn 
là một thương hiệu yếu kém so 
với các thương hiệu khác của GAP 
Inc, mặc dù doanh số bán hàng tại 
Mỹ tăng 36% so với năm ngoái và 
nhưng giảm 32% so với năm 2019. 
Banana Republic vốn rất tập trung 
vào hàng may mặc nhưng thật 
không may, giờ đây đã và đang mất 
đi rất nhiều khách hàng của mình. 
Điều này có thể chỉ là tạm thời và sự 
phục hồi có thể sẽ thành hiện thực 
vào cuối năm, khi có nhiều người 
quay trở lại làm việc tại chốn công 
sở hơn. Tuy nhiên, rõ ràng là Banana 
Republic sẽ tiếp tục phải cạnh tranh 
và cố gắng nhiều hơn nữa so với 
các thương hiệu chị em của mình, 

cũng như cần phải có nhiều cải tiến 
vượt bậc hơn nữa.

KẾT LUẬN

Mặc dù doanh số bán hàng tại Mỹ 
của cả mạng lưới GAP đã cải thiện 
đến 79% so với năm ngoái, tuy 
nhiên nếu so với thời điểm trước 
đại dịch là năm 2019 thì vẫn giảm 
gần 9%. Con số tăng trưởng 79% 
là một con số đáng kinh ngạc, bởi 
Tập đoàn đã đạt được nó trong 
bối cảnh các cửa hàng bán lẻ phải 
đóng cửa trong những khoảng thời 
gian Chính phủ áp lệnh lockdown. 
Điều này cho thấy, về cơ bản các 
thương hiệu thuộc GAP Inc. đang 
phát triển tốt hơn rất nhiều so với 
cùng kỳ các năm trước. Tuy nhiên 
chúng tôi cho rằng, GAP Inc. hiện 
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S
ản phẩm dệt may “thông minh” là sản phẩm 
được sản xuất tích hợp công nghệ (công nghệ 
vật liệu, hóa học, sinh học, điện tử,...) nhằm cung 
cấp thêm các tính năng mới, đặc biệt. Sản phẩm 
dệt may thông minh mở ra nhiều ứng dụng tiềm 

năng như khả năng giao tiếp, tương tác với các thiết bị 
khác, dẫn truyền năng lượng, biến đổi thành các vật liệu 
khác, bảo vệ người sử dụng khỏi các tác động xấu của môi 
trường xung quanh.

Khái niệm về vật liệu dệt, sản phẩm dệt may thông minh

Vật liệu dệt, sản phẩm dệt may thông minh (VLDTM) là 
vật liệu/cấu trúc/hệ thống/sản phẩm dệt may mà có thể 
cảm nhận và phản ứng với điều kiện môi trường hoặc các 
kích ứng như cơ, nhiệt, hóa, điện, điện từ hoặc các thứ 
khác. VLDTM có thêm tính năng mới: thông minh và có 
thể tương tác. Sản phẩm dệt may “tương tác” là một mảng 
mới trong ngành công nghiệp dệt may, nó là các vật liệu 
chủ động cảm nhận và kích hoạt các tính năng đặc biệt. 
VLDTM dường như có “khả năng nghĩ”, một số có bộ nhớ, 
có khả năng xử lý, phân tích, phản ứng và chúng có khả 
năng thích nghi với môi trường,… Tất cả VLDTM đều có 
sự chuyển đổi năng lượng từ kích thích tới phản ứng của 
vật liệu, là dạng vật liệu phức tạp và tích hợp. Chúng có 
khả năng tự thay đổi khi nhiệt độ, áp suất, tỷ trọng, năng 
lượng,… thay đổi. Chúng giải phóng (cung cấp) các dưỡng 
chất/độ ẩm cho da; theo dõi các chỉ số sức khỏe như nhịp 
tim, huyết áp, nhiệt độ cơ thể, mồ hôi,… ánh sáng/âm 
thanh phát ra từ trang phục khi biểu diễn, khi vận động,… 
VLDTM cũng có những tính chất vật lý như vật liệu dệt 
truyền thống: độ mềm dẻo, độ giãn, có khả năng giặt giũ 
nhưng vẫn giữ được tính dẫn nhiệt/điện/điện từ/cơ/hóa. 
VLDTM có tính tiện nghi, nhẹ, thoáng khí và đặc biệt là có 
khả năng chăm sóc, bảo dưỡng được. 

Bài: NGUYỄN SỸ PHƯƠNG - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA

Chức năng chính của VLDTM: cảm nhận (tín hiệu), truyền 
tải dữ liệu, kích hoạt, lưu giữ (dữ liệu/năng lượng), kết nối 
(thông tin). Ba thành phần cơ bản của VLDTM là: Bộ cảm 
biến (Sensor) là hệ thống cung cấp các thần kinh để phát 
hiện các tín hiệu; Bộ phận kích hoạt (Actuator) kích hoạt 
các tín hiệu; và Cơ cấu điều khiển (Controlling Units) điều 
hành quá trình tạo ra sản phẩm thích hợp.

Sản xuất VLDTM bao gồm các công đoạn quan trọng là 
cấy/gép/in/nhúng,… các cảm biến trong quá trình tạo 
vải/sợi/xử lý hoàn tất,… đến quá trình cắt và kết nối các 
mảnh thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Phân loại vật liệu dệt thông minh:

 • Vật liệu dệt thông minh thụ động là các vật liệu/cấu 
trúc/hệ thống mà chỉ có thể cảm nhận các điều kiện 
hoặc kích ứng của môi trường. Nó chỉ chứa các cảm 
biến, hiện lên những gì đang xảy ra, như thay đổi màu 
sắc, hình dạng, nhiệt, điện trở. 

 • Vật liệu dệt thông minh chủ động có thể vừa cảm 
nhận và phản ứng với điều kiện hoặc kích ứng từ môi 
trường. Nếu các thiết bị truyền động được tích hợp 
vào vật liệu dệt thụ động nó sẽ trở thành vật liệu dệt 
chủ động, có thể phản ứng với các kích ứng cụ thể.   

 • Vật liệu dệt siêu thông minh là vật liệu/cấu trúc/hệ 
thống có 3 chức năng, đầu tiên nó có thể cảm nhận 
các kích ứng từ môi trường, thứ hai nó có thể phản ứng 
dựa theo loại kích ứng và thứ 3 nó có thể thích ứng và 
điều chỉnh trạng thái tùy theo điều kiện môi trường.

 • Vật liệu dệt thông minh có trí tuệ cao hình thành trí 
tuệ nhân tạo cho máy tính. Nó có thể được cấu thành 
bởi sự kết hợp giữa vật liệu siêu thông minh và giao 
diện máy tính trình độ cao. Loại vật liệu dệt này chưa 
hiện thực trong thời điểm hiện nay!

Ứng dụng của VLDTM

Chăm sóc sức khỏe: 

Khi sử dụng sản phẩm dệt may thông minh con người có 
thể biết được tình trạng và nhu cầu về sức khỏe của bản 
thân. Các thiết bị đeo/mặc giúp liên tục theo dõi các tín 
hiệu sinh lý trong các hoạt động thường ngày. Quần áo 
thông minh có vai trò quan trọng trong việc giám sát sức 
khỏe của các bệnh nhân mãn tính hoặc đang trong giai 
đoạn phục hồi. Quần áo có thể theo dõi sức khỏe hoặc sự 
vận động của cơ thể, các thông tin thu được có thể được 
gửi không dây đến bác sĩ hoặc các chuyên gia y tế. Tự động 
điều chỉnh nhiệt độ quần áo để đáp ứng với điều kiện khắc 
nghiệt. Vải khử trùng cho đồ thể thao có chứa đặc tính 
chống vi khuẩn để chống lại mùi và mồ hôi. Vải tổng hợp có 
đặc tính quản lý độ ẩm có thể điều tiết và hấp thụ mồ hôi, 
kháng khuẩn. Vải có khả năng sẽ thay đổi màu sắc khi thay 
đổi độ PH. Quần áo làm từ polyme dẫn điện phát ra ánh 

sáng khi chúng nhận được tín hiệu điện từ, vải điều chỉnh 
nhiệt độ bề mặt của quần áo để đạt được sự thoải mái về 
sinh lý. Vải có thể tạo ra một cảm giác “hạnh phúc” thông 
qua các đặc tính chống căng thẳng, dẫn truyền thuốc, có 
chất dưỡng ẩm hoặc vitamin, ngăn chặn tia cực tím,...

Vật liệu
Sản phẩm &

Dệt may thông minh

Ngành công nghiệp dệt may đã có một bước 
tiến lớn chuyển mình từ việc chỉ đơn thuần 
cung cấp sản phẩm may mặc thông thường 
trở thành một ngành có tác động tích cực 
tới sự phát triển của xã hội. Những đổi mới 
công nghệ trong ngành công nghiệp dệt may 
không chỉ đem lại lợi ích cho ngành mà còn 
tác động tích cực đến cuộc sống của con 
người trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, 
hoạt động thể thao, quân sự, an ninh, vũ trụ, 
bảo vệ môi trường,...

Mặt nạ vải dưỡng da

Quần áo lót thích ứng với điều kiện nhiệt độ, độ ẩm thay đổi

Trang phục thay đổi màu theo cường độ ánh sáng

Thời trang/cuộc sống: 

Một số sản phẩm dệt may thông minh có ứng dụng ngoại 
quan như thay đổi màu sắc, phát sáng theo nhịp điệu hoặc 
hiển thị hình ảnh, đoạn phim. Phản chiếu ánh sáng: chúng 
phản chiếu ánh sáng trong bóng tối, phản ứng với tia UV. 
Chúng phát ra sự thay đổi màu đảo ngược khi được kích 
hoạt bởi bức xạ cực tím. Thuốc nhuộm in huỳnh quang 
phát sáng vào ban đêm, chúng có thể được sử dụng trên 
đầu và thiết kế sẽ nổi bật dưới ánh đèn tại một sàn nhảy. 
Mùi hương có thể được thêm vào vải sợi, từ đó có thể được 
giải phóng/kích hoạt tạo nên mùi hấp dẫn. Khi vải cọ sát 
vào da, bọt khí tự động vỡ ra và giải phóng hương thơm. 
Vải tự làm sạch được sử dụng cho đồ lót, đồ công sở, đồ 
thể thao,…
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Hoạt động thể thao: 

Sản phẩm dệt may thông minh góp phần tăng hiệu quả 
thành tích, tạo sự thoải mái và bảo vệ cho người sử dụng. 
Vận động viên có thể sử dụng quần áo thi đấu được tích 
hợp cảm biến cho phép theo dõi và ghi nhận các dữ 
liệu sinh trắc học góp phần cải thiện phong độ. Vật liệu 
dệt may với hiệu suất cách nhiệt đặc biệt, bảo vệ cơ thể 
chống lại nhiệt độ rất thấp hoặc cao bằng aerogel, đặc 
biệt phù hợp cho những người làm việc trong môi trường 
khắc nghiệt, cho các hoạt động thể thao/ngoài trời khắc 
nghiệt. Vải kháng nước nhưng thoáng khí của Goretex, 
quản lý ẩm của Coolmax, thậm chí có thể giữ thân nhiệt 
cố định bằng công nghệ thay đổi pha,… Bề mặt vải được 
mô phỏng như cấu trúc da cá mập nhằm giảm ma sát với 
nước khi bơi lội,…

Quân sự/An ninh/Vũ trụ: 

Trong những môi trường đặc biệt nguy hiểm, rất cần các 
sản phẩm quần áo nhằm tăng khả năng bảo vệ con người 
một cách kịp thời: theo dõi các dấu hiệu quan trọng, ngăn 
chặn chất độc hại, giao tiếp không dây tới đơn vị trung 
tâm, đồng đội, làm dịu vết thương (khi bị thương),… Sản 
phẩm dệt may thông minh có thể tích hợp cùng các thiết 
bị đeo (Wearable), các phần mềm trên điện thoại thông 
minh, thiết bị đeo trong lĩnh vực an ninh, quân sự, quốc 
phòng, vũ trụ. 

Công nghiệp, giao thông vận tải

Vật liệu dệt thông minh ghi nhớ hình dạng (SMM) được 
đặc trưng bởi khả năng phục hồi hình dạng ban đầu của 
chúng từ một biến dạng đáng kể và đàn hồi cao khi chịu 
một kích thích cụ thể như lực nén. Ở những trạng thái 
nhiệt độ, môi trường khác nhau, chúng có khả năng giả 
định các hình dạng khác nhau; khi nhiệt độ môi trường 
biến đổi chúng đạt được hình dạng trạng thái phù hợp.

Nhu cầu của các sản phẩm dệt thông minh đã tăng liên 
tục do ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp 
và tiêu dùng. Các nước phát triển và đang phát triển đều 
gia tăng nhu cầu với nhiều xu hướng đổi mới. Thị trường 
dệt may thông minh toàn cầu được phân khúc dựa trên 
chức năng, ứng dụng và địa lý. Trên cơ sở ứng dụng, thị 
trường dệt may thông minh được chia thành các ngành 
thời trang/giải trí, thể dục thể thao, y tế, quân sự/quốc 
phòng/vũ trụ, giao thông vận tải, công nghiệp,…

Hiện tại, sản phẩm dệt may thông minh có giá thành cao 
vì chi phí sản xuất cao do đòi hỏi phải sử dụng công nghệ 
cao, tích hợp các nguyên vật liệu cao cấp và rất tinh vi.

Các công ty lớn hoạt động trong thị trường này tiêu 
biểu như: tại Hoa Kỳ Komodo Technologies, Neopenda, 
Owlet Baby Care, SUPAspot, LS&CO., WEARBEX, DuPont 
de Nemours Inc., Jabi Inc. Tại Canada: Carre Technologies 
(Hexoskin); Vista Medical Ltd. Tại Pháp SPINALI DESIGN; 

Filand: Polar Electro; Denmark: Ohmatex AS; UK: BAE 
Systems Plc và Taiwan: AiQ Smart Clothings Inc.

Trang phục thông minh của vận động viên

Trang phục thông minh  Quân sự/ An ninh/ Vũ trụ

Thị trường hàng dệt may thông minh

Dệt May thông minh đã mở ra sân chơi mới cho ngành 
công nghiệp dệt may trên toàn cầu. Tiềm năng phát triển 
của hàng dệt may thông minh rất lớn. Quy mô thị trường 
dệt may thông minh toàn cầu đạt 1,619 tỷ đô la năm 2020 
và được dự báo sẽ đạt 3,255 tỷ đô la vào năm 2024 với tốc 
độ tăng trưởng CAGR (2017-2022) rất cao 42,55%/năm. 

Nhu cầu của các sản phẩm dệt thông minh đã tăng liên 
tục do ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp 
và tiêu dùng. Các nước phát triển và đang phát triển đều 
gia tăng nhu cầu với nhiều xu hướng đổi mới. Thị trường 
dệt may thông minh toàn cầu được phân khúc dựa trên 
chức năng, ứng dụng và địa lý. Trên cơ sở ứng dụng, thị 

trường dệt may thông minh được chia thành các ngành 
thời trang/giải trí, thể dục thể thao, y tế, quân sự/quốc 
phòng/vũ trụ, giao thông vận tải, công nghiệp,… 

Hiện tại, sản phẩm dệt may thông minh có giá thành cao 
vì chi phí sản xuất cao do đòi hỏi phải sử dụng công nghệ 
cao, tích hợp các nguyên vật liệu cao cấp và rất tinh vi.

Các công ty lớn hoạt động trong thị trường này tiêu 
biểu như: tại Hoa Kỳ Komodo Technologies, Neopenda, 
Owlet Baby Care, SUPAspot, LS&CO., WEARBEX, DuPont 
de Nemours Inc., Jabi Inc. Tại Canada: Carre Technologies 
(Hexoskin); Vista Medical Ltd. Tại Pháp SPINALI DESIGN; 
Filand: Polar Electro; Denmark: Ohmatex AS; UK: BAE 
Systems Plc và Taiwan: AiQ Smart Clothings Inc.
Tổng hợp từ các tài liệu:

1. Lê Tiến Trường, Hoàng Xuân Hiệp,... Ngành công nghiệp dệt may Việt 
Nam với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Nhà xuất bản Bách khoa 
HN, năm 2020.

2.Ömer Faruk Görçün. The Rise of Smart Factories in the Fourth Industrial 
Revolution and Its Impacts on the Textile Industry. International Journal of 
Materials, Mechanics and Manufacturing, Vol. 6, No. 2, April 2018.

3. Global smart fabrics market (2020-2025), Mordor Interlligence, Industry 
report, India 2019.
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Bài: HOÀNG HÂN
(Tổng hợp)

Vừa sến vừa sang, vừa đặc trưng cho nữ tính lại là thứ quý ông đích thực mới 

dám dùng…... Màu hồng dường như mang trong mình quá nhiều mâu thuẫn, khiến 

nó trở thành nỗi ám ảnh không tên trong thời trang cao cấp.

T
rong lần xuất hiện tại 
buổi họp báo đầu tiên 
với tư cách Đệ nhất Phu 
nhân Mỹ tháng 4/1994, 
Hilary Clinton đã ghi danh 

trong lịch sử Mỹ với nhất danh “họp 
báo hồng”. Cây phê bình thời trang 
trên Washington Post lúc đó, Robin 
Givhan, đã viết: “Đây không phải là 
một bộ phục trang màu hồng; đây 
chính là một mánh khoé quan hệ 
công chúng cực kỳ điêu luyện”.

“Thế lưỡng nan của bà Clinton”, ông 
Givhan viết, “chính là rằng phụ nữ 
không có đồng phục riêng cho công 
việc. Họ không có cách ăn mặc nào 
giúp bảo vệ bản thân khỏi những lời 
bình luận khắt khe; vốn đã bị bão 
hòa trong tâm lý học đại chúng”.

Quả đúng như vậy. Trong lịch sử thời 
trang, không có màu nào phản ánh tốt 
hơn tâm lý học đại chúng như hồng.

Có lẽ một phần vì màu hồng, trong 
nhiều nền văn hóa, được xem như 
biểu tượng của nữ giới. (Màu hồng 
còn gắn liền với bà Clinton một lần 
nữa, khi bà đứng lên phát biểu về 
chủ đề “Quyền phụ nữ là quyền con 
người”. Sự kiện diễn ra tại Đại hội Phụ 
nữ lần thứ 4 ở Bắc Kinh khoảng một 
năm sau đó).

Dẫu vậy, mối liên hệ giữa màu hồng 
và tính nữ chưa dừng lại ở đó. Cũng 
như không phải sự nữ tính là ý nghĩa 
duy nhất của màu hồng. Một màu 
hồng gây tranh cãi mới đúng là thứ 
mà thế giới thời trang đã gán cho 
nó. Không thể phủ nhận rằng kể 
từ khi màu hồng xuất hiện trên sàn 
diễn – từ Prada, Balenciaga cho đến 
Hood By Air và Comme des Garcon 
– chúng ta đều cố gắng phân tích 

ý nghĩa của nó, điều không thường 
xảy ra với những màu sắc khác.

Năm 2014, cuộc triển lãm “Think 
Pink” tại Bảo tàng Mỹ thuật ở Boston 
lại tiếp tục góp phần đưa màu hồng 
vào khuôn khổ đặc trưng mâu 
thuẫn. Cuộc triển lãm đã trưng ra 
những bằng chứng cho thấy cả đàn 
ông và phụ nữ đều mặc màu hồng 
vào những năm 1700; hay những 
bức họa chú bé với bộ đầm hồng 
trong thế kỷ 18 đã đánh đổ tư duy 
thông thường cho rằng “màu hồng 
là của phụ nữ”.

Cố gắng lý giải hiện tượng đó, học 
giả Jo Paoletti đã viết trong cuốn 
sách Pink and Blue: Telling the Boys 
from the Girls in America (Hồng và 
Xanh: Phân biệt bé trai và bé gái ở 
Mỹ) rằng, trong nhiều thế kỷ, màu 

hồng chủ yếu là sắc màu thể hiện 
sức lực và tuổi trẻ, chứ không phải 
món quà riêng biệt chỉ dành cho nữ 
giới.

Năm 1918, cuộc triển lãm tại Boston 
cũng trình làng cuốn catalogue 
quần áo với màu hồng dành cho 
nam sinh. Nhà thiết kế Michelle 
Finamore khi ấy đã tuyên bố, “nó 
mạnh mẽ và đầy đam mê, và vì nó 
quả thực bắt nguồn từ màu đỏ”.

Finamore giải thích: Màu hồng bắt 
đầu trở thành chuẩn mực trong thời 
trang nữ giới sau Thế chiến thứ hai, 
khi Christian Dior giới thiệu bộ sưu 
tập New Look như một lời đáp trả với 
khẩu phần hạn hẹp thời hậu chiến.

Cánh đàn ông trở lại làm lực lượng 
lao động chính, và phụ nữ làm hồi 
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Nhưng, cũng giống như khi Kay Thompson hát vang 
câu hát “Think Pink” trong bộ phim huyền thoại Funny 
Face, dù màu hồng có là “đường chân trời tuyệt vời” và 
“joie de vivre” mới vào cuối những năm 1950 đi nữa, nó 
cũng là màu sắc của dầu gội đầu, kem đánh răng và bồn 
rửa chén. Nó hiện đại, nhưng cũng tượng trưng cho chủ 
nghĩa thương mại thời đại mới.

Vào thời điểm bùng nổ kinh tế giữa những năm 1990, Gianni Versace 
và Karl Lagerfeld đều rất chuộng màu hường plastic.

Người mẫu Claudia Schiffer đã sải bước trên đường băng 
trong bộ tracksuit màu hồng đậm, được đính kèm biểu 
tượng C kép của Chanel trong bộ sưu tập Xuân Hè 1996. 
Và đó cũng là mùa mốt Lagerfeld cho ra đời loại áo lót 
siêu nhỏ mang tính biểu tượng, cùng với hàng loạt loại 
túi mua sắm đóng mác Chanel – mang màu hồng phớt 
đăng đối hoàn hảo với kỷ nguyên của những chú búp 
bê Barbie.

Quá hấp dẫn trong khía cạnh thương mại, nhưng dường 
như đó cũng chính là yếu tố khiến Miuccia Prada tránh 
né màu sắc ấy trong nhiều năm liền. Sau khi cho ra mắt 
BST Thu Đông 15 mang sắc màu kẹo ngọt. Mà thiết kế nổi 
bật là bộ pant suit hồng và đầm dolly bird. Bà đã phân 
trần với Alexander Fury: “Thế giới đang rơi vào lối mòn sáo 
rỗng”. Và “đó là lý do mà các show cuối đều liên quan đến 
họa tiết động vật; hay biểu tượng nơ hồng, vì mọi người 
đều yêu thích chúng”.

Trong một bài viết đăng trên The Independent năm 2004, 
Prada từng hồi tưởng về tuổi thơ “lớn lên trong nỗi tị hiềm 
với những đôi giày màu hồng”. Lí do là vì mẹ bà chỉ ưa 
chuộng tông sắc nâu nhã nhặn. Thế nhưng, cũng là nhà 
thiết kế Prada ấy, lại luôn tỏ ra cảnh giác với màu hồng. 
Khi bà đi theo hướng thời trang thanh lịch đậm màu tri 
thức. Trong mùa mốt Thu Đông 15, Prada trình làng màu 
sắc ấy. Điều đó như một “tiêu điểm gây tranh cãi”, như 
chính bà thừa nhận.

Từ bản ngã mâu thuẫn…

Trong những năm gần đây, màu hồng lại một lần nữa 
trở thành tâm điểm, khi sắc màu này được đề cập đến 
trong các cuộc tranh cãi nảy lửa về giới tính. Đặc biệt khi 
nó biểu trưng cho sự công bằng giới trên sàn catwalk. 
Nếu như Alessandro Michele trình làng chiếc áo len màu 
hồng nóng bỏng trên thân hình xăm trổ của mẫu nam 
Lorens trong mùa mốt Xuân Hè 17; thì màu hồng phớt 
nhẹ nhàng lại là điểm sáng nhất trong bộ sưu tập Hood 
By Air của Shayne Oliver Xuân Hè 16. Mới đây nhất, Fenty 
x Puma đã nhuộm rực sàn catwalk với bộ sưu tập mang 
tông hồng tươi sáng.

Điều kỳ lạ là, cùng lúc vượt qua lằn ranh giới tính, màu 
hồng cũng được xem như biểu tượng của nữ quyền. 
Chúng xuất hiện với tần suất dày đặc trong cuộc diễu 
hành Women’s March ở Washington. Điều này như cái tát 

thẳng mặt từ bất kỳ phụ nữ mạnh mẽ nào đối với thế giới 
bất công mà họ đang chịu đựng. Một cách tinh tế hơn, 
màu hồng cũng đang được khôi phục trong nền văn hoá 
pop. Và tái định vị như biểu tượng sức mạnh của nữ giới: 
buổi biểu diễn tràn ngập màu hồng của Rihanna tại VMAs 
2016; hay bộ suit tí hon trong màn trình diễn rực lửa ở 
Grammys 2017.

Nếu biểu tượng văn hóa pop của những năm 90 chính là 
Gwyneth Paltrow, nữ minh tinh nổi bật với bộ đầm dạ hội 
hồng của Ralph Lauren tại Oscar năm 1999; thì giờ đây, nó 
đã được thay thế bằng chiếc áo khoác hồng của Solange 
trong Cranes in the Sky.

…đến một màu hồng thuần nhất

Gây tranh cãi với lịch sử thăng trầm nhất lịch sử thời trang, 
nhưng hồng cũng được xem là màu sắc đem đến cảm 
giác tươi vui, nhẹ nhõm không gì so sánh được. Trong 
những năm 60 và 70, nhà nghiên cứu Alexander Schauss 
đã xem xét các phản ứng tâm sinh lý đối với màu hồng. 
Ông tạo ra màu sắc gọi là P-618, sau được đổi tên thành 
“hồng Baker-Miller”. Ông phát hiện “Baker-Miller tạo tác 
động làm chậm nhịp tim, mạch và hô hấp hơn các màu 
sắc khác”.

Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: trong thời điểm hỗn loạn 
như hiện tại, khi hầu hết vấn đề vẫn chưa được giải quyết, 
màu sắc nào sẽ là phù hợp nhất? Và nhà thiết kế đến từ 
New York, Sander Lak, không ngại ngần khẳng định: “Nếu 
luôn mặc màu hồng, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn”.
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sinh sự sống tại những căn nhà đổ nát. Sự chuyển dịch 
đó khiến các doanh nghiệp đồng loạt nhảy vào sản xuất 
dòng đồ gia dụng mang tông màu hồng nhạt, để tạo nên 
không khí vui tươi đầy sức sống. Hồng trở thành màu sắc 
định hình nên những dòng sản phẩm dành cho phụ nữ 
kể từ đó.

Cuộc cách mạng hồng khác mang tên Elsa Schiaparelli, đã đi tiên 
phong với một màu hồng rất khác giữa hai cuộc Thế chiến.

Màu hồng, như Schiaparelli khẳng định, rất “tươi tắn, bất 
khả, rực rỡ, mang đến sự sống, giống như mọi ánh sáng, 
mọi loài chim và mọi chú cá trên thế giới này cộng lại”. 
Cách pha màu yêu thích trộn lẫn đỏ và trắng của bà (tạo 
nên sắc hồng nghiêng về fuchsia) đã trở nên nổi tiếng 
với cái tên “shocking pink”, khi nó trường tồn cùng bao bì 
sống động của chai nước hoa Shocking! năm 1937. Đối 
với Schiaparelli, màu hồng là “một màu gây sốc, tinh khiết 
và không bị pha loãng.”
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Bài: KHANH KHANH (Tổng hợp)

Thung lũng nhỏ Ba Khan thuộc hồ 
thủy điện Hòa Bình. Gần như biệt 
lập với thế giới bên ngoài, thế nên 
cảnh sắc Ba Khan vẫn giữ được nét 
hoang sơ vốn có hấp dẫn tất cả mọi 
du khách khi đã một lần đặt chân 
đến đây. Cùng tìm hiểu ngay những 
kinh nghiệm du lịch Ba Khan qua 
bài viết sau để có một chuyến đi 
thật nhiều thú vị mà vẫn an toàn 
sau khi tình hình dịch đã được kiểm 
soát bạn nhé!

B
a Khan là một xã thuộc 
huyện Mai Châu (Hoà 
Bình) cách Hà Nội chừng 
100km và có diện tích chỉ 
hơn 20km². Từ trung tâm 

thành phố Hoà Bình, du khách phải 
đi khoảng 50km theo hướng QL6 đi 
Mai Châu để tới được Ba Khan. Đến 
chân đèo Thung Khe, bạn rẽ ngay ở 
ngã ba trước đèo. Vì giao thông ở 
đây khá thuận lợi và chặng đường 
cũng không quá dài thế nên Ba 
Khan được rất nhiều phượt thủ lựa 
chọn làm điểm đến để tận hưởng và 
thưởng ngoạn cảnh sắc tuyệt đẹp 
nơi đây.

Đến Ba Khan có gì hấp dẫn?
Trên bản đồ, Ba Khan là một vùng 
đất giáp ranh trên cung đường đến 
Mai Châu và Mộc Châu. Do đèo 
Thung Khe quanh năm phủ mây án 
ngữ giấu nhẹm đi viên ngọc quý Ba 
Khan, cũng vì địa điểm du lịch này 
nằm sát Mai Châu và Mộc Châu – hai 
điểm đến đã quá nổi tiếng, nên vô 
tình Ba Khan đã bị quên lãng.

Đến du lịch Ba Khan Hoà Bình, bạn 
sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh 
mà một bên là vách núi hùng vĩ, một 
bên là dòng sông Đà xanh biếc như 
dài vô tận chảy qua những hòn đảo 

nhỏ nhấp nhô, tất cả hoà quyện 
vào thành một bức tranh sơn thuỷ 
hữu tình ngay trên vùng núi rừng 
Tây Bắc.

Giữa lòng hồ Ba Khan yên ả và rộng 
lớn, du khách có thể soi bóng mình 
trong chiếc gương khổng lồ và khẽ 
chạm tay để cảm nhận vị lạnh mát 
lành tự nhiên giữa chốn sơn thủy 
hữu tình. Còn gì thích thú hơn 
được ngồi vào những chiếc thuyền 
độc mộc, bắt đầu hành trình ngao 
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Ba Khan – Hòa Bình 
Thiên đường bị lãng quên

du sơn thủy, hít thở bầu không khí 
trong lành của nơi đây?

Nếu có cơ hội đến Ba Khan, nhất 
định các bạn phải ghé qua thác 
nước Gò Lào hùng vĩ ẩn mình lặng lẽ 
trong rừng trúc xanh rì. Có thể nhìn 
thấy dòng thác này trên đường đi, 
thác Gò Lào giống như một cô tiên 
nằm giữa núi rừng, yểu điệu thả mái 
tóc trắng xoá mềm mại từ trên cao 
xuống. Bên trên đằng xa là những 
mái nhà thấp thoáng trong những 
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tán lá xanh dày khiến cho khung 
cảnh vốn đã mê hoặc lòng người 
lại càng thêm tráng lệ, điểm xuyết 
hương vị tiêu dao, làm du khách 
càng thêm phần choáng ngợp. 

Buổi sớm ở Ba Khan là một không 
gian huyền ảo với mây trời giăng mờ 
khắp thung lũng, len lỏi trắng xoá 
hết các đồi núi trùng điệp. Khung 
cảnh những dải mây bao quanh đồi 
núi như quyến rũ lòng người, che 
khuất đi những con đường ngoằn 
ngoèo, uốn lượn.

Đến buổi chiều, khi sương tan hết và 
mây cũng cao hơn, toàn bộ khung 
cảnh non nước Ba Khan được hiện 
ra trước mắt. Những hòn núi nhấp 
nhô, trùng điệp mọc giữa lòng hồ 
được ví như một vịnh Hạ Long trên 
cạn chính là điểm nhấn nơi đây. Bình 
nguyên Ba Khan nằm lọt thỏm trong 
thung lũng dưới chân đèo cùng 
ruộng đá tai mèo nằm xen kẽ những 
ruộng hoa súng hai bên. Dường như 
tạo hoá cũng đã thật ưu đãi như ban 
cho nơi đây một khung cảnh nên 
thơ đến vậy.

Ở đâu để nghỉ dưỡng
Được ví như Hạ Long trên cạn, 
nhưng vì nằm gần các địa điểm du 

lịch nổi tiếng như Bản Lác Mai Châu, 
Mộc Châu Sơn La nên Ba Khan còn 
được ví như một thiên đường ngủ 
quên. Dù sao thì du lịch ở đây vẫn 
chưa được phát triển nhiều.

Một vùng đất có vẻ đẹp thiên nhiên 
hùng vĩ còn rất hoang sơ. Bạn cứ ra 
đường ở đây thì biết: Vắng teo, đìu 
hiu… Ba Khan hoàn toàn thích hợp 
cho những ai muốn nghỉ dưỡng, du 
lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng 
và du lịch sinh thái về với thiên 
nhiên. Thích ngắm cảnh có đủ núi, 
đủ sông, cả mây và ngắm hoàng 
hôn, bình minh. Quan trọng là dân 
thưa thớt, vắng người, không công 
trình nhà máy, vô cùng trong lành.

Ba Khan hiện tại chỉ có duy nhất 2 
khu nghỉ và 2 khu này có bể bơi vô 
cực view đắt giá. Đó là Mai Châu 
Hideaway và Ba Khan Village.

Những món ăn đặc sản nhất định phải 
thử khi đến đây đó là : Cá sông Đà, gà 
bản, ốc núi, cua đá. Những món ăn 
đậm chất dân tộc Thái – Mường. 

Hoạt động vui chơi khi đến đây 
không thể bỏ qua, bạn có thể 
đi thăm bản, chơi thác, đạp xe, 
Trekking Chèo Sup, thuyền Kayak 
dưới lòng hồ. 

Mai Châu Hideaway

Mai Châu HideawayBakhan Village Bakhan Village
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N
ữ phóng viên Bạch Cúc 
ngần ngại dừng lại trước 
cánh cửa gỗ nâu sậm 
đóng kín. Ngay trước lối 
vào ngoài cửa là những 

đôi giày da, giày thể thao để lộn xộn 
chen chúc và một đôi giày cao gót 
màu da lạc đà của phụ nữ được xếp 
nép vào phía bên trái cửa. Chắc hẳn 
có một cuộc họp đang diễn ra bên 
trong. Một giáo viên vừa chỉ cho 
Bạch Cúc đi về phía phòng này, ở 
cuối dãy hành lang tầng 4 khu học 
viện, là phòng làm việc của thầy Tuệ 
Tâm. Phía bên ngoài không có tấm 
biển treo nào đề tên thầy. Bạch Cúc 
nhìn đồng hồ đeo tay lần nữa, đã 
đúng 15 giờ, giờ cô hẹn với thầy Tuệ 
Tâm để phỏng vấn. Cô mạnh dạn 
co ngón tay, gõ lên cánh cửa gỗ ba 
tiếng dứt khoát.

Cánh cửa bật ra ngay lập tức, cứ như 
chỉ chờ tay cô gõ để mở. Dăm người 
đàn ông đứng lố nhố che kín cánh 
cửa, và một phụ nữ phía sau. Họ cười 
tươi chào Bạch Cúc rồi lần lượt xỏ giày 
đi ra khỏi phòng. Người phụ nữ có 
gương mặt trái xoan, mái tóc uốn dài 
bồng bềnh điệu đà thu dọn cốc tách 
trên bàn rồi cũng rút lẹ. Bạch Cúc lúc 
này mới nhìn rõ thầy Tuệ Tâm và có 
chút sựng lại.

Ông cao chưa tới mét bảy, dáng vừa 
đậm, chắc nịch như một lão nông. 
Ông ấy đang ngồi tĩnh lặng đó, trong 
một bộ bà ba xám xanh như áo của 

các sư sãi nhà chùa, nhưng có thể 
chỉ trong tích tắc sẽ có hành động 
đáp trả nhanh như chớp. Khuôn mặt 
ông tròn, to với khung má chắc nịch 
vẻ quyết liệt. Lớp râu ria lưa thưa xùm 
xòa không cạo mà dường như được 
cắt bằng kéo điệp với mái tóc hoa râm 
cắt tỉa không theo kiểu thông thường 
khiến ông trông khá ngầu. Duy có 
đôi mắt tròn, nhỏ, với cách đảo mắt 
kỳ dị hai bên không cùng chiều khiến 
ta phân vân, khó đoán định cảm xúc 
hoặc ý định thực của ông. 

Bạch Cúc đã từng nhìn ảnh ông 
trên báo chí, trên mạng và một số 
chương trình truyền hình, nhưng đây 
là lần đầu tiên cô chạm mặt thầy Tuệ 
Tâm ngoài đời. Cô đã phải qua một 
người quen xin được số điện thoại 
của ông, và qua nhiều lần gọi điện, 
mới có được cuộc gặp quý giá ngày 
hôm nay với ông. Nghe đâu mỗi giờ 
dạy kỹ năng sống của thầy Tuệ Tâm 
được trả tới cả ngàn đô la. Nghề này 
đang nóng nhất trên thị trường giáo 
dục tự do. Người ta đua nhau đi học 
kỹ năng sống với kỳ vọng sẽ thay đổi 
cuộc đời, có tầm nhìn và kích hoạt 
năng lực tiềm ẩn, để có thể nhân 
đôi, nhân ba, x lần hiệu suất làm việc 
hoặc kinh doanh của chính mình. 
Trong khi đó, nghề này mới khởi 
phát tại Việt Nam, còn đang thiếu 
giảng viên, mà thầy Tuệ Tâm là sư tổ, 
là người thầy kỹ năng sống giỏi nhất, 
thầy của những người thầy. Bởi chính 
những trò xuất sắc nhất trong lứa 
đầu tiên của thầy Tuệ Tâm đào tạo, 
đã đều mở ra các trung tâm để dạy 
kỹ năng sống, đón được những làn 
sóng mạnh mẽ đầu tiên.

- Có 3 lựa chọn: nước khoáng, chè, 
rượu mạnh. Cô chọn thứ nào? - Thầy 
Tuệ Tâm đứng lên khỏi chiếc ghế 
xoay trong lúc hỏi.

- Nước khoáng ạ. 

- Quá dễ. – Ông đặt trước mặt cô chai 
nước khoáng Kim Bôi, rồi quay người 
đi tới tủ rượu để góc phòng. – Còn 
rượu mạnh cho tôi.

Vạt áo ông tung lên khi đi ngang 
chiếc quạt cây. Dù ông mở cửa sổ 

và cây quạt máy HD Tàu đang chạy 
vù vù, nhưng dường như không thể 
xua cái nóng giữa tháng bảy đi đâu 
được, mà nó tinh quái chạy vòng 
quanh rồi lại túm lấy ta khi cái quạt 
vừa quay sang chỗ khác. Mồ hôi rịn 
ra khắp lưng, ngực, mũi, trán Bạch 
Cúc, một cô phóng viên vốn quen 
ngồi phòng làm việc có điều hòa 
nhiệt độ mát lạnh. Cô đưa khăn giấy 
lau khắp mặt, mắt nhìn tấm thảm 
màu xám không biết dùng từ đời 
thuở nào, đã mòn vẹt và tích bụi 
dày dưới chân cô, những trang thiết 
bị đơn giản và cũ kỹ trong phòng, 
những cái chén loại rẻ tiền,… Trông 
cung cách sinh hoạt này thì người ta 
khó hình dung rằng chủ nhân của 
nó lại có thu nhập khủng như thế. 
Ông muốn hành xác chăng?

Nhưng chưa chắc đã vậy. Bạch Cúc 
sựng lại thêm lần nữa khi ông mở tủ 
rượu và cô lén nhìn. Một vài cái tên 
rượu đã khiến cô lên một cơn choáng 
nhẹ. Mỗi chai rượu có giá bằng cả 
tháng lương của cô. Không nghi ngờ 
gì nữa, đây là một dị nhân.  

Ông xách đến bàn chai brandy X.O, 
niên đại một ngàn chín trăm hồi đó, 
rót ra cốc thủy tinh rồi nghiêng cốc 
ngắm tăm của nó. 

- Cô bắt đầu hỏi đi, chúng ta có 15 
phút thôi - Thầy Tuệ Tâm nói sau khi 
tợp xong một hớp hết cả chỗ rượu 
vừa rót.

- Nếu phòng thầy có gắn máy lạnh, 
thì có lẽ em sẽ có được 51 phút. - 

Bạch Cúc nói, trong lúc tìm ứng dụng 
ghi âm trên chiếc điện thoại của cô.

- Ha ha ha - Thầy Tuệ Tâm bật cười, 
trông gương mặt ông thay đổi hẳn, 
bớt áp chế người đối diện hơn – Cô 
thấy đấy, trong cái nóng chảy người 
ra thế này, cô buộc phải làm việc thật 
nhanh chóng. Cô không thể có cảm 
giác thoải mái được.

- Tại sao người ta lại không được có 
cảm giác thoải mái chứ? - Bạch Cúc 
bắt đầu bật ghi âm, đặt điện thoại 
hướng đầu thu về phía thầy Tuệ Tâm.

- Sự thoải mái triệt tiêu nhu cầu sáng 
tạo. Hoặc nếu có sáng tạo chút đỉnh, 
thì chỉ ra được dăm mớ lèng mèng 
thôi. - Thầy nhấn mạnh - ở đây, chúng 
tôi thúc đẩy anh em vượt ra khỏi 
vùng thoải mái, cả nghĩa đen lẫn 
nghĩa bóng. 

- Tôi thấy như hành xác vậy. Phòng 
hướng tây, chật chội, hứng nắng đổ 
lửa giữa hè. Mà nghe nói thầy ngủ 
luôn ở đây, ít khi về nhà riêng. Còn 
các thầy cô giáo khác trong học viện 
Hoa Xuyến Chi này thì sao?

- Nữ có con nhỏ thì hết giờ làm sẽ về 
nhà, nam phần lớn giống như tôi. - 
Thầy Tuệ Tâm làm thêm ngụm rượu 
nữa, cười khùng khục – Chúng tôi 
sống như một bộ lạc vậy. Sự gắt kết 
keo sơn giữa các thành viên bộ lạc, 
sức mạnh sinh tồn của bộ lạc…

- Tại sao thầy dùng tên Hoa Xuyến Chi 
đặt cho học viện?
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- Cô nhìn thấy Hoa Xuyến Chi mọc 
nhiều ở đâu? - Thầy Tuệ Tâm hỏi.

- Bên đường, ven sông, bất cứ chỗ 
nào có đất hoang thì phải…

- Đó là sức mạnh sinh tồn của giống 
xuyến chi. Gió thổi, hạt giống bay đi 
khắp nơi và cây tự mọc lên, không 
cần chăm sóc, hoa nở quanh năm, 
một vẻ đẹp tự do, phóng khoáng 
nhường ấy. Không những thế, xuyến 
chi có thể làm rau ăn, thuốc chữa 
bệnh. Tinh thần cống hiến như vậy 
cũng đáng học hỏi chứ.

- Thuở nhỏ, chắc thầy sinh ra ở vùng 
nông thôn? Thầy nhớ nhất kỷ niệm 
nào hồi đó?

- Quê tôi ở Nghệ An. Một đứa trẻ ở 
nông thôn có biết bao trò nghịch. Tôi 
sống với mẹ là chính. Bố tôi công tác 
ở cách xa nhà chừng bốn chục cây số. 
Lúc thì bố về thăm nhà, lúc mẹ chở tôi 
bằng xe đạp đến chỗ bố làm việc. Thế 
rồi hồi học lớp sáu, có lần tôi mải chơi 
bỏ học, bị cô giáo chủ nhiệm báo với 
mẹ. Mẹ đánh đòn rất dữ. Tôi lừa lúc mẹ 
không để ý, bỏ nhà đi tìm bố. Lúc thì 
tôi chạy, lúc mệt tôi đi bộ, khát thì tìm 
chỗ ao, mương, suối có nước trong 
vục mặt uống. Tôi cứ theo trí nhớ mà 
tìm đường đi. Sợ nhất là lúc sẩm tối lại 
phải vượt qua một đoạn đường rừng. 

Tôi chạy như ma đuổi. Đoạn đó kinh 
khủng nhất. Ra khỏi rừng tôi bớt sợ 
hơn, dù trời đã tối mịt. Tôi cứ đi trong 
đêm, mệt quá cũng không dám nghỉ. 
Tới sáng thì tìm được đến nơi bố tôi 
công tác. Phải nói ông mừng thế nào. 
Mẹ tôi sợ hết vía, đã đánh điện báo 
với bố tôi là tôi đi mất tích, ông vừa 
thương vừa giận nhưng không dám 
nện tôi cái nào. Từ đó trở đi, tôi biết 
mình có thể vượt qua những giới hạn.

- Với một đứa trẻ lớp sáu thì đó quả 
là “chiến tích” đáng nể. - Bạch Cúc 
nhận xét – Còn thời gian qua, các 
trò của thầy khi đi học các khóa học 
kỹ năng sống về, đều tuyên bố rằng 
họ có thể nhân đôi chính mình. Vậy 
thầy cung cấp công thức gì cho họ? 
- Bạch Cúc hỏi tiếp.

- Vậy cô viết một bài báo dài 1500 
chữ trong bao lâu? - Thầy Tuệ Tâm lại 
trả lời bằng một câu hỏi.

- Cũng còn tùy thuộc vào việc tôi có 
bị phân tâm không - Bạch Cúc đáp 
- Nếu có đầy đủ tài liệu rồi, không 
ai quấy rầy, tôi có thể ngồi viết bài 
báo đó trong vòng ba đến bốn giờ 
đồng hồ. Nhưng trước đó, tôi phải 
đi phỏng vấn nhân vật, thu thập tài 
liệu, nghiên cứu và suy nghĩ tìm ý tứ. 
Nói chung là để có một bài báo ra 
đời, tôi mất ít nhất một tuần cho nó.

- Không có năng suất. - Thầy Tuệ Tâm 
lắc đầu – Cô sẽ xuất sắc làm việc nếu 
áp dụng công nghệ viết bài.

- Công nghệ viết bài ư? - Bạch Cúc 
sửng sốt – Không thể thế được. Tôi 
nghĩ, viết báo là một công việc “thủ 
công” bậc nhất, mang phong cách 
riêng, đặc thù, thông tin cũng không 
lặp lại.

- Đó là ý nghĩ quen thuộc, là lối 
mòn, là sự tự giới hạn chính mình. - 
Thầy Tuệ Tâm nói. – Hãy nghĩ vượt 
ra khỏi giới hạn thông thường. Ở 
học viện Hoa Xuyến Chi, chúng tôi 
cũng viết nội dung. Viết rất nhanh, 
rất hiệu quả nhờ công nghệ viết 
bài. Không phải mỗi tuần một bài, 
mà mỗi ngày một bài, mỗi ngày 
một ý tưởng mới. 

Bạch Cúc mở to mắt, im lặng hồi lâu. 
Đây là lần đầu tiên cô nghe nói tới 
khái niệm “Công nghệ viết bài”. Thật 
hấp dẫn, nhưng khó tin. 

Nhưng hẳn rằng, không vô cớ mà 
người ta ùn ùn kéo đến học ông. Cô 
sẽ nhân cơ hội phỏng vấn ông, để 
thử nghiệm một kỹ năng mới trong 
nghề viết. Và biết đâu đấy, cô sẽ bước 
lên một nấc thang mới, đi trước các 
đồng nghiệp của mình, tạo nên một 
lợi thế, một khác biệt….
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CHÍNH SÁCH MỚI tháng 06/2021

Cơ quan
 ban hành

Số 
Quyết định Nội dung Ngày có

hiệu lực

Chính phủ
Nghị định 
số 43/2021/
NĐ-CP

Theo đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm là cơ sở dữ liệu của 
Chính phủ được xây dựng thống nhất trên toàn quốc, dùng chung 
cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời 
thông tin về bảo hiểm phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu chính đáng của các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân.

Cơ quan, tổ chức và cá nhân được phép khai thác, sử dụng thông 
tin của mình; thông tin cá nhân của người khác nếu được người đó 
đồng ý theo quy định của pháp luật.

01/6/2021

Chính phủ
Nghị định 
số 23/2021/
NĐ-CP

Quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về 
trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
Theo quy định, Trung tâm dịch vụ việc làm muốn thành lập phải đảm 
bảo các điều kiện sau: - Có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cung cấp 
dịch vụ sự nghiệp công về việc làm; - Phù hợp với quy hoạch mạng 
lưới trung tâm dịch vụ việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt; - Có trụ sở làm việc hoặc đề án cấp đất xây dựng trụ sở làm 
việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ 
sở mới); - Có trang thiết bị để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định 
phù hợp với tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng do 
cấp có thẩm quyền ban hành; - Có ít nhất 15 người làm việc là viên 
chức; - Cơ quan có thẩm quyền thành lập đảm bảo kinh phí cho các 
hoạt động dịch vụ sự nghiệp công về việc làm theo quy định của 
pháp luật.

01/6/2021

Bảo hiểm 
xã hội

Công văn số 
1493/BHXH-
CSYT

Theo đó, bắt đầu từ ngày 01/6/2021, người dân trên toàn quốc sẽ 
được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để đi khám, 
chữa bệnh thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy.

Song song với đó, cơ sở khám, chữa bệnh sẽ sử dụng đầu đọc để 
quét mã QR Code hoặc ghi trực tiếp số thẻ BHYT trên ứng dụng VssID 
(trường hợp này chỉ áp dụng với cơ sở khám, chữa bệnh không có 
đầu đọc).

01/6/2021

Bộ Giáo 
dục và Đào 
tạo

Thông tư số 
13/2021/TT-
BGDĐT

Theo đó, văn bằng do trường nước ngoài cấp được công nhận khi 
chương trình giáo dục có thời gian học, nghiên cứu phù hợp với 
Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam và đáp ứng 
một trong hai điều kiện:

- Chương trình giáo dục được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục 
của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính kiểm định 
chất lượng tương ứng với hình thức đào tạo;

- Cơ sở giáo dục nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục 
của nước nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính cho phép đào tạo, cấp 
bằng hoặc đã được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước 
nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính kiểm định chất lượng.

01/6/2021
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BẢN TIN VINATEX
Tháng 5 /2021

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 

Ngày 31/5/2021, Đảng bộ Vinatex đã 
tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ Vinatex 
mở rộng, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị 
quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 
của BCHTW khóa XII, và quán triệt 
Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp 
tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW, 
ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa 
XII. Hội nghị được tổ chức dưới hình 
thức trực tuyến và tuân thủ nghiêm 
túc quy định về giãn cách phòng dịch 
của Chính phủ.

Hội nghị có sự tham gia của Đ/c Lê Tiến 
Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Tập đoàn Dệt May Việt Nam, chủ trì đầu 
cầu Hà Nội; Đ/c Lê Nho Thướng, Phó Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Dệt 
May Việt Nam, đồng chủ trì tại đầu cầu 
Hà Nội; Đ/c Đặng Vũ Hùng, Thành viên 
HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn, chủ 
trì đầu cầu phía Nam. Hội nghị còn 
có sự hiện diện của 150 đồng chí cán 
bộ, Đảng viên là Ủy viên Ban Thường 
vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam; thành viên HĐQT, 
CQĐH, BKS Tập đoàn; Bí thư, Phó Bí thư 
các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc và đại 
diện một số Doanh nghiệp thành viên 
của Tập đoàn, chia làm 50 điểm cầu ở 
cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Hội nghị đã nghe Đ/c Trần Thị Thu 
Thảo – Ủy viên Ban Thường vụ, 

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.”

về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 
05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ 
Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh.”

Kết luận Hội nghị, Đ/c Lê Tiến 
Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam 
đã nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của 
việc thực hiện Nghị quyết 04-NQ/
TW ngày 30/10/2016 của BCHTW 
khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 
15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, 
coi đó là giải pháp căn cơ, lâu dài 
và vô cùng cấp bách trong công 
tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, 
xây dựng tác phong, lề lối và đạo 
đức trong công tác. Đồng chí Bí thư 
Đảng ủy Tập đoàn cũng nghiêm 
khắc chỉ ra những hạn chế cần khắc 
phục trong thời gian tới, để tiếp tục 
đưa việc thực hiện Nghị quyết trở 
thành nhiệm vụ trọng tâm, được 
triển khai một cách khoa học và bài 
bản, gắn liền với thực tế hoạt động 
của Tập đoàn.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, 
Đ/c Lê Tiến Trường đã trình bày 
chuyên đề “Tìm hiểu về kế hoạch 5 
năm lần thứ 14 của Trung Quốc liên 
quan đến phát triển ngành công 
nghiệp dệt may.”

Vinatex nâng mức cảnh báo cao về dịch Covid-19

Hội nghị BCH Đảng bộ Vinatex mở rộng: Sơ kết 
5 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 
30/10/2016 của BCHTW khóa XII

Ngày 03/05/2021

Ngày 31/05/2021

vết được. Bên cạnh đó, hiện tượng 
chứa chấp các đối tượng nhập cảnh 
trái phép cũng tiềm ẩn nguy cơ lớn. 
Vinatex quyết định nâng cao mức cảnh 
báo về dịch Covid-19, sẽ gửi thông báo 
tới các đơn vị thành viên, đặc biệt là 

Trưởng Ban Quản lý Nguồn nhân 
lực đọc bản Báo cáo sơ kết 5 năm 
thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW 
ngày 30/10/2016 của BCHTW khóa 
XII về tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, những biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 
nội bộ, đồng thời đánh giá những 
ưu, khuyết điểm, thuận lợi, khó 
khăn, vướng mắc trong công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 
hiện của Đảng ủy Tập đoàn và các 
cấp ủy trực thuộc trong thực hiện 
Nghị quyết TW 4 khóa XII; xác định 
nguyên nhân, rút ra bài học kinh 
nghiệm, đề xuất các giải pháp 
nhằm xây dựng, chỉnh đốn đảng; 
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ; đề xuất 
những nội dung để tăng cường 
thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 
TW 4 khóa XII và những vấn đề thực 
tiễn ở Đảng bộ Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam.

Tiếp đó, Đ/c Cao Hữu Hiếu, Ủy viên 
Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên 
giáo – Đoàn thể Đảng ủy Tập đoàn 
đã báo cáo với Hội nghị thực hiện 
quán triệt Kết luận của Bộ Chính trị 

BẢN TIN VITAS
Tháng 5/2021

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

Cộng đồng doanh nghiệp muốn đồng hành cùng 
Chính phủ tìm nguồn vắc xin phòng chống Covid-19

Ngày 27/05/2021

Ngày 28/05/2021

là nước xuất khẩu lớn thứ hai tại thị 
trường này với thị phần đạt 11,8% và 
vẫn đang tiếp tục tăng trưởng tốt. Tuy 
nhiên, hầu như các sản phẩm xuất 
khẩu của Việt Nam hiện nay vẫn mang 
thương hiệu nước ngoài, người tiêu 
dùng trên thế giới biết rất ít về thương 
hiệu dệt may của Việt Nam. Vì vậy Vitas 
phối hợp với Amazon Global Selling 
Việt Nam tổ chức hội thảo hôm nay 
nhằm giúp các DN hiểu và tận dụng 
các cơ hội lớn của thương mại điện tử 
đặc biệt là kênh Amazon, một kênh 
TMĐT rất phổ biến và uy tín trên thế 
giới đặc biệt là tại thị trường Hoa Kỳ.

Tại hội thảo, ông Trịnh Khắc Toàn 
- Giám đốc khu vực phía Bắc của 
Amazon Global Selling Việt Nam đã 
chia sẻ về tầm nhìn, cách thức xuất 
khẩu và xây dựng thương hiệu qua 
các trang thương mại điện tử của 
Amazon tới các doanh nghiệp.

nghiêm trọng đến uy tín của Việt Nam. 
Nếu trong tháng 7-8 tới, người lao 
động không tiêm được được vắc xin 
thì rất thách thức đến mục tiêu bền 
vững của ngành dệt may Việt Nam".

Theo lời của ông Giang, các doanh 
nghiệp thành viên đang sốt ruột chờ 
vắc xin. Đáng chú ý, người đứng đầu 
Vitas cho rằng, ngành may hiện nay 
có rất nhiều doanh nghiệp FDI có mối 
quan hệ và uy tín với chính phủ các 
nước châu Âu, châu Mỹ, có thể kết nối 
để giới thiệu việc nhập khẩu vắc xin 
thuận lợi hơn.

Việc 9 Hiệp hội doanh nghiệp đại 
diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau 

Sáng 27/5/2021, Webinar "Cơ hội Xuất 
khẩu và Xây dựng Thương hiệu Dệt 
May Việt Nam với Amazon" nhằm giới 
thiệu tới các doanh nghiệp dệt may 
về cơ hội xây dựng thương hiệu qua 
kênh Thương mại điện tử (TMĐT) bán 
lẻ xuyên biên giới đã diễn ra rất thành 
công với sự tham dự nhiệt tình của hơn 
50 doanh nghiệp dệt may trên cả nước.

Phát biểu tại hội thảo, bà Hoàng Ngọc 
Ánh - Tổng Thư ký Vitas cho biết: Kim 
ngạch XK hàng dệt may của Việt Nam 
5 tháng đầu năm 2021 ước đạt trên 
15,2 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ 
năm ngoái. Mặc dù tình hình Covid-19 
còn diễn biến phức tạp nhưng với 
định hướng đúng đắn và quyết tâm, 
dự kiến KNXK hàng dệt may năm 
nay sẽ cán đích 39 tỷ USD. Hoa Kỳ là 
một thị trường xuất khẩu trọng điểm 
chiếm tỷ trọng hơn 40% trong tổng 
KNXK của Việt Nam. Việt Nam cũng 

Tại cuộc họp trực tuyến quy mô lớn 
chiều ngày 28/5/2021, Lãnh đạo liên 
minh VCCI và các hiệp hội ngành nghề 
các lĩnh vực dệt may, da giày, gỗ, điện 
tử, sữa, thủy sản,…để cùng đưa ra bản 
kiến nghị mong muốn đồng hành 
cùng Chính phủ trong việc tìm nguồn 
vắc-xin (vaccine), chi trả chi phí tiêm 
chủng cho người lao động, nhằm góp 
phần ngăn ngừa đại dịch Covid-19 lây 
lan và sớm khôi phục sản xuất

Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Vitas cho 
biết: "Hiện nay, các doanh nghiệp đã ký 
kết đơn hàng, nhiều doanh nghiệp đã 
ký đến hết năm. Nếu không sản xuất, 
giao hàng đúng hạn sẽ bị phạt, hủy 
đơn hàng, thiệt hại rất lớn và ảnh hưởng 

Các đại diện quản lý cấp cao khác 
của Amazon Global Selling Việt 
Nam cũng đã chia sẻ về mô hình 
kinh doanh trên Amazon, các công 
cụ phân tích thị trường, đánh giá 
các dòng sản phẩm hàng may 
mặc bán chạy nhất trong từng giai 
đoạn, đặc biệt là phương thức hoàn 
thiện đơn hàng FBA (Fullfilment By 
Amazon – người bán gửi hàng tại 
kho Amazon và Amazon sẽ đóng 
gói, vận chuyển hàng thay cho 
người bán hàng) và vận chuyển 
hàng hóa trong thương mại điện tử 
xuyên biên giới.

Tại phiên hỏi đáp, các chuyên gia 
cũng đã đưa ra giải pháp và kinh 
nghiệm thực tế về các vấn đề 
còn nhiều băn khoăn của doanh 
nghiệp như hàng tồn kho, phương 
thức quảng cáo hiệu quả, cách tính 
chi phí, dịch vụ vận chuyển…

thống nhất tổ chức buổi họp về chủ 
đề “Cộng đồng doanh nghiệp đồng 
hành cùng Chính phủ trong Chương 
trình tiêm chủng phòng chống dịch 
Covid-19” thể hiện sự cấp bách trong 
việc tìm giải pháp để hành động 
nhanh hơn. Các ý kiến và đóng góp sẽ 
được tổng hợp đề xuất với Thủ tướng 
Chính phủ và các cơ quan ban, bộ, 
ngành, liên quan.

Theo các doanh nghiệp, 110 triệu 
liều vaccine cam kết cung cấp cho 
Việt Nam trong năm 2021 là số lượng 
rất lớn nhưng họ vẫn băn khoăn về 
tiến độ trong tình trạng "nước sôi lửa 
bỏng" khi dịch bệnh lây lan nhanh 
như hiện nay.
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NHIỀU HOẠT ĐỘNG THI ĐUA CỦA CNLĐ DỆT MAY TRONG 
THÁNG CÔNG NHÂN.

BẢN TIN CÔNG ĐOÀN

Với chủ đề: "Đoàn kết, sáng tạo, 
vượt khó, phát triển", Tháng Công 
nhân năm nay dù diễn ra trong 
bối cảnh làn sóng thứ 4 của đại 
dịch Covid-19, song toàn thể cán 
bộ, đoàn viên, CNLĐ trong ngành 
đã nỗ lực vừa thi đua lao động sản 
xuất, vừa triển khai các biện pháp 
phòng chống dịch bệnh với các nội 
dung thiết thực như:

CÔNG ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM CHUNG TAY CÙNG 
CỘNG ĐỒNG ĐẨY LÙI COVID-19

Trong tháng 5 và đầu tháng 6/2021, 
Công đoàn Dệt May Việt Nam đã có 
các hoạt động hỗ trợ, đồng hành 
cùng nhân dân, CNLĐ tại tâm dịch 
cũng như các tập thể/cá nhân đang 
ở tuyến đầu phòng chống Covid-19. 
Cụ thể:

Hai lần tặng quà cho nhân dân, NLĐ 
của tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Lần 1 
tặng 50.000 khẩu trang y tế, lần 2 
tặng 50.000 khẩu trang y tế và 3.000 
sản phẩm áo dệt kim cho mỗi tỉnh, 
tổng trị giá 270 triệu đồng.

Thông qua Ban Công đoàn Quốc 
phòng, gửi tặng cán bộ, chiến sỹ, bộ 
đội - những người đang vất vả ngày 
đêm, căng mình chống dịch 30.000 
khẩu trang y tế. 

Thông qua Công đoàn Y tế Việt Nam 
gửi tặng đội ngũ cán bộ, nhân viên y 

Chiều 14/5/2021, Công đoàn Dệt 
May Việt Nam và Hiệp hội Dệt May 
Việt Nam đã tiến hành họp thương 
lượng Thỏa ước Lao động tập thể 
Ngành lần thứ V. Sau khi kết thúc 
thương lượng, Hiệp hội và Công 
đoàn Dệt May đã triển khai tổ chức 
lấy ý kiến của các doanh nghiệp và 
công đoàn cơ sở trực thuộc 2 bên. 
Tính đến ngày 10/6 đã có 71 đơn vị 
đồng ý với toàn bộ nội dung của Dự 
thảo TƯLĐTT ngành và đã ký giấy ủy 
quyền cho Hiệp hội và Công đoàn 
Dệt May VN ký kết chính thức.

tế đang làm nhiệm vụ tại các cơ sở y 
tế tuyến đầu phòng, chống dịch số 
tiền 50 triệu đồng.

Cơ quan VP Công đoàn Dệt May 
Việt Nam tại Hà Nội cũng đã tổ chức 
hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam và Tổng 
LĐLĐ Việt Nam nhắn tin hưởng ứng 

“Toàn dân ủng hộ phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19” để ủng hộ 
vào Quỹ Vaccine phòng, chống dịch 
Covid-19 của Chính phủ.

Mặc dù những đóng góp không 
nhiều nhưng là tấm lòng, tình cảm 
trân trọng nhất của những cán bộ 
công đoàn, CNLĐ ngành Dệt May 
gửi đến những cán bộ, chiến sỹ, y 
bác sỹ và nhân dân, NLĐ đang nỗ lực 
vượt qua khó khăn, quyết tâm chiến 
đấu với dịch bệnh.

Hưởng ứng chương trình “75 
nghìn sáng kiến vượt khó, phát 
triển” của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam phát động: Toàn 
ngành có 973 đoàn viên, người lao 
động tham gia chương trình với 
923 sáng kiến, trong đó có những 
sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc của 
các công đoàn cơ sở như Công ty 
CP Quốc tế Phong Phú; Công ty 

CP Dệt May - Đầu tư - Thương mại 
Thành Công; Công ty CP Dệt Công 
nghiệp; Tổng công ty May 10 – 
CTCP, Tổng Công ty May Hưng Yên 
–CTCP, Tổng Công ty Đức Giang-
CTCP, ĐH Công nghiệp Dệt May Hà 
Nội.

Tích cực thi đua, rèn luyện và 
chuẩn bị cho Hội thi thợ giỏi cấp 
ngành lần thứ VI: Tại các đơn vị, 
nhiều phong trào thi đua như 
“Năng suất cao - Chất lượng tốt”, 
“Năng suất - Chất lượng -Tiết kiệm 
- An toàn - Hiệu quả”, “Rải chuyền 
nhanh”, “Văn minh công nghiệp - 
Tác phong công nghiệp”, “Giỏi một 
công đoạn biết nhiều công đoạn”, 
“Phát huy sáng kiến cải tiến”, “Luyện 
tay nghề thành thợ giỏi”... được 
diễn ra với không khí sôi nổi, hào 
hứng, được sự hưởng ứng nhiệt 
tình của NLĐ. Những đơn vị đã tổ 
chức Hội thi thợ giỏi cấp công ty 
như Tổng công ty May 10, Công ty 
CP Dệt May Huế... 

Ưu tiên “mục tiêu kép”, vừa phòng 
chống dịch vừa đảm bảo an toàn 
sản xuất:  Các doanh nghiệp 
nghiêm túc thực hiện 5K. Khối văn 
phòng làm việc giãn cách luân 
phiên, 50% CBNV làm việc tại nhà, 
50% làm việc tại văn phòng, đảm 
bảo thông suốt hoạt động quản 
trị và kinh doanh. Đối với sản xuất, 
đảm bảo công nhân bám máy, đặc 
biệt trong thời gian cao điểm cần 
hoàn thành các đơn hàng đúng 
hạn.  Nhiều đơn vị đã xây dựng kịch 
bản và biện pháp ứng phó trong 
tình huống dịch Covid-19 phức 
tạp hơn.Với phương châm “An toàn 
cũng là thi đua”, các đơn vị trong 
hệ thống quyết tâm không để dịch 
bệnh lây lan, ảnh hưởng đến sức 
khỏe NLĐ, cản trở đến thi đua lao 
động sản xuất. 

HỌP THƯƠNG LƯỢNG THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ NGÀNH LẦN THỨ V

Trong cuối tháng 5 và nửa đầu tháng 
6/2021, Công đoàn Dệt May Việt Nam 
đã phát hành 02 số truyền thanh với 
các chủ đề: “Để các tháng trong năm 
luôn là Tháng Công nhân” và “Dệt May 

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THANH CÔNG ĐOÀN NỬA CUỐI THÁNG 5 
VÀ ĐẦU THÁNG 6/2021

tiếp tục chống dịch như chống giặc”. 
Để nghe lại chương trình, vui lòng truy 
cập website www.congdoandetmay.
vn hoặc https://www.facebook.com/
congdoandetmayvietnam. 
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