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Bạn đọc thân mến, 

Ngành Dệt May Việt Nam vừa hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản 
xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm với kim ngạch xuất khẩu đạt 
18.5 tỷ USD tăng 19.3% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là đã 
vượt được cùng kỳ 2019 trước dịch bệnh 2.5%  khi cầu dệt may 
thế giới tại các thị trường xuất khẩu chủ yếu của dệt may Việt 
Nam phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên, vẫn còn đó nỗi lo dịch 
bệnh Covid-19 tiếp diễn trong làn sóng lần thứ 4 với liên tiếp các 
ngày số ca nhiễm đạt kỷ lục mới. Chưa bao giờ cả nước phải căng 
mình chống dịch như lúc này, cái nắng tháng 7 dường như gắt 
hơn bao giờ hết!

Lại một lần nữa, ngành dệt may Việt Nam đối diện thử thách 
nhưng chắc chắn sẽ vượt qua, đảm bảo mục tiêu vừa chống 
dịch, vừa hoạt động sản xuất kinh doanh duy trì được đà phục 
hồi tốt của 6 tháng đầu năm. 

Các bài viết trong số Tạp chí số tháng 7/2021 này sẽ cung cấp cho 
bạn đọc bức tranh 6 tháng đầu năm của ngành dệt may và các 
bài phân tích, dự báo, nhận định tình hình những tháng cuối năm. 

TỰ CƯỜNG – SÁNG TẠO – ĐOÀN KẾT để hoàn thành tất cả các 
mục tiêu của năm 2021. 
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ỨNG PHÓ DỊCH COVID-19

Thư của Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Thư của Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT 
Tập đoàn Dệt May Việt NamTập đoàn Dệt May Việt Nam

Kính gửi: Người lao động và cán bộ quản lý các doanh nghiệp thuộc 
Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Chúng ta đang thực sự ở vào thời kỳ khó khăn nhất trong suốt 18 tháng có dịch bệnh Covid 
-19, các địa phương là trung tâm sản xuất có tỷ trọng lớn, hiệu quả cao của Tập đoàn đều 
nằm trong tâm dịch, mà nghiêm trọng nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng 
Tháp, Bình Định. Lần đầu tiên trong hệ thống các doanh nghiệp của Tập đoàn có các ca F0 
và diễn biến trên diện rộng, cùng với việc áp dụng chính sách giãn cách, cách ly của các địa 
phương để phòng chống dịch, nhiều cơ sở sản xuất của Tập đoàn đã phải giảm mạnh sản xuất 
từ 50-70%, thậm chí phải dừng sản xuất trong 14 ngày nếu có F0.

Trong tháng 5, với dịch bệnh ở khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang và một số tỉnh phía Bắc, hệ 
thống chúng ta đã có khoảng 5000 lao động không thể đi làm do giãn cách gồm gần 3000 lao 
động của Công ty May Đáp Cầu, trên 500 công nhân Công ty May Việt Thành của Tổng công 
ty Đức Giang dừng sản xuất trong 14 ngày, hiện tượng thiếu từ 100-300 công nhân không đến 
được nhà máy do nơi ở nằm trong khu vực cách ly xuất hiện ở tất cả các doanh nghiệp như 
May 10, Đức Giang, Hưng Yên, Nam Định… Sau một tháng khó khăn, tình hình miền Bắc đã 
ổn định trở lại. 

Tuy vậy, tình hình căng thẳng hơn khi dịch bệnh lan ra tại khu vực miền Nam mà trọng tâm là 
thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trong 10 ngày qua số lượng lao động không thể đi làm đã lên tới 
trên 10.000 người, lớn nhất là của Việt Tiến, Hữu Nghị tại Đồng Tháp. Dự kiến trong những 
ngày tới đây, khi thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và nhiều địa phương áp dụng Chỉ thị 16 
trong 15 ngày thì số lượng này còn tăng nhanh. Khó khăn sẽ còn chồng chất hơn khi chúng 
ta đang có đủ đơn hàng ở tất cả các đơn vị đến hết tháng 9 và một phần đến tháng 12, cam 
kết giao hàng và thực hiện trách nhiệm của hợp đồng kinh tế cũng là rủi ro rất lớn với từng 
doanh nghiệp.

Sáu tháng đầu năm đã ghi nhận những kết quả rất tốt, tổng thể chung về hiệu quả Tập đoàn 
chúng ta đã quay lại cao hơn cả mức trước dịch bệnh của 6 tháng đầu năm 2019 tới trên 
40%. Nhưng những thành quả đó hoàn toàn có thể mất đi nếu các giải pháp sáng tạo về sản 
xuất kinh doanh trong điều kiện có dịch không được triển khai quyết liệt. Đồng thời còn có 
thể có hệ lụy nghiêm trọng với chuỗi cung ứng và trên hết là đời sống của người lao động tại 
các doanh nghiệp.

Trong bối cảnh xuất hiện rủi ro ngoại vi rất lớn mà chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn chỉ 
còn con đường kiểm soát thiệt hại ở mức tối thiểu, Đảng uỷ - Hội đồng quản trị Tập đoàn kêu 
gọi toàn thể người lao động và các cấp cán bộ quản lý trong Tập đoàn:

• Thực hiện nghiêm túc, triệt để các quy định về 5K, các hướng dẫn của ngành Y tế và chính 
quyền địa phương. Bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình cũng là bảo vệ doanh nghiệp.

• Người lao động ủng hộ, hợp tác với cấp quản lý trong thực hiện các biện pháp phòng dịch. 
Đặc biệt là có tinh thần xung phong vào làm việc và ăn ở, sinh hoạt tại doanh nghiệp nếu có 
yêu cầu để giữ được tối đa khả năng sản xuất, không phải đóng cửa.

• Các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất và lưu trú tại chỗ, đăng ký với cơ 
quan quản lý nhà nước trên địa bàn để có thể thực hiện ngay khi tình huống xảy ra, kể cả với 
doanh nghiệp ở các vùng hiện chưa có diễn biến dịch bệnh ở miền Bắc và miền Trung. Nhất là 
với hệ thống sợi, dệt cần có phương án đảm bảo trên 80% lao động có thể làm việc và lưu trú.

• Các doanh nghiệp đang ở ngoài vùng dịch phát động thi đua làm việc với năng suất cao nhất, 
bù đắp một phần những thiếu hụt do các doanh nghiệp bạn phải hạn chế sản xuất.

• Hội đồng quản trị, Cơ quan điều hành Tập đoàn trực tiếp tiếp nhận các kiến nghị từ các đơn 
vị, tham gia phối hợp giải quyết với chính quyền địa phương cấp tỉnh, thành phố để đảm bảo 
tối đa hoạt động sản xuất và giao hàng ra cảng.

• Cơ quan điều hành Tập đoàn chuẩn bị phương án hỗ trợ tài chính doanh nghiệp khó khăn, 
hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động có đủ điều kiện nhận hỗ trợ của Nhà nước có thể 
tiếp cận nhanh chính sách mới. Đồng thời nghiên cứu chuẩn bị các phương án hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp nếu xảy ra tranh chấp hợp đồng kinh tế vì lý do chậm giao hàng.

• Lãnh đạo Tập đoàn và hệ thống Y tế dệt may tập trung cho khả năng tiếp cận nhanh nhất 
vắc-xin đến các doanh nghiệp trong điểm nóng của dịch.

• Tổ chức Công đoàn quan tâm chăm lo đời sống người lao động trong khu vực có dịch, không 
được đi làm. Đồng thời phát động người lao động sẵn sàng tham gia sản xuất và sinh hoạt tại 
đơn vị nếu có tình huống yêu cầu. Phối hợp với cán bộ quản lý tại doanh nghiệp lo điều kiện 
ăn ở cho người lao động.

Đảng ủy, Hội đồng quản trị Tập đoàn chia sẻ những vất vả, khó khăn của doanh nghiệp trong 
điều kiện hiện nay và kêu gọi toàn thể người lao động đoàn kết, sáng tạo, chia sẻ với nhau và 
với doanh nghiệp để cùng vượt qua thử thách lần này, đảm bảo doanh nghiệp chúng ta tồn tại 
và phát triển bền vững.
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NHỮNG BÀI HỌC RÚT RA 

TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

6 THÁNG ĐẦU NĂM  

C
húng ta vừa hoàn thành 
một nửa chặng đường 
của năm 2021 được dự 
đoán với nhiều yếu tố 
bất định, trong đó yếu 

tố bất định của rủi ro ngoại vi từ đại 
dịch Covid-19 đã xảy ra. Với việc dịch 
bệnh quay trở lại trong làn sóng thứ 
4 từ ngày 27/4 đến nay, số lượng ca 
nhiễm đã gấp 4 lần so với tổng 18 
tháng trước đó cộng lại, dịch bệnh 
ở chính trong các trung tâm công 
nghiệp từ Bắc Giang, Bắc Ninh, nay 
lan vào tới thành phố Hồ Chí Minh, 
Bình Dương, Đồng Nai và cả Đà Nẵng. 

Những trung tâm công nghiệp chế 
biến chế tạo lớn nhất của đất nước 
đã bị dịch bệnh càn quét, ngành Dệt 
May và các doanh nghiệp của Vinatex 
cũng nằm chung trong hoàn cảnh 
đó. Và lần này, đúng như dự báo, tình 
hình còn phức tạp hơn khi chúng 
ta đều đang có hợp đồng, có trách 
nhiệm pháp lý đi kèm với lợi ích hoặc 
thiệt hại về kinh tế, chứ không chỉ 
còn là vấn đề của tiền lương hỗ trợ 
công nhân phải ngừng việc như nửa 
đầu năm 2020. 

Nhìn lại chặng đường nửa năm qua, 
rút ra bài học kinh nghiệm trong 
quản trị tình huống bất định, cũng 
như xác định các nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm của Tập đoàn và các doanh 
nghiệp là nội dung cần làm để củng 
cố niềm tin ở năng lực ứng phó, 
nhưng cũng không chủ quan lơ là 
trong điều kiện hiện nay.

GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

NHÌN LẠI KẾT QUẢ CỦA 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Sáu tháng đầu năm 2021 ghi nhận 
những phục hồi tích cực của tổng cầu 
trên thị trường thế giới. Với sự tăng 
trưởng trở lại ở mức độ cao tại các 
nước phát triển, lần đầu sau 3 năm 
dự báo của Ngân hàng thế giới (WB) 
về tốc độ tăng GDP của tháng 6/2021 
cao hơn dự báo tháng 1, trong đó đột 
biến chính ở thị trường Mỹ với tốc 
độ trên 6%, là mức cao nhất trong 80 
năm qua sau khi xảy ra khủng hoảng. 
Trụ đỡ cầu tăng đã làm cho lưu lượng 
giao dịch hàng hoá dệt may tăng cao, 
đem lại nguồn đơn hàng dài, số lượng 
lớn cho phần lớn doanh nghiệp sau 1 
năm thiếu hụt nặng nề. 

Sau 6 tháng, kim ngạch xuất khẩu 
Dệt May Việt Nam đã đạt gần 19 tỷ 
USD, tăng trên 19% so với 2020, đặc 
biệt đã vượt qua cả con số của cùng 
kỳ 2019 là 2,5%, chứng tỏ một sự 
phục hồi khá sớm so với dự báo phải 
hết 2021 mới quay lại ngưỡng 2019, 
thậm chí đến quý 3/2022. Sự phục 
hồi này ngoài yếu tố cầu, còn có cả 
yếu tố dịch chuyển cung, do nhóm 
các nước xuất khẩu dệt may lớn 
như Ấn Độ, Bangladesh, Cambodia 
bị dịch bệnh hoành hành trên quy 
mô lớn, doanh nghiệp không thể 
hoạt động, trong khi ở Việt Nam đến 
hết tháng 4, tình hình kiểm soát dịch 

bệnh khá tốt, doanh nghiệp có thể 
phát huy hết tốc lực cho sản xuất. 
Bên cạnh ngành May có đủ đơn 
hàng dù đơn giá còn thấp thì điểm 
sáng đặc biệt đến từ ngành Sợi. 
Sau 24 tháng liên tục khó khăn, cầu 
thấp, nhiều thời điểm giá bán dưới 
giá thành thì từ tháng 10/2020, tình 
hình ngành này đã sáng lên, cầu và 
cả giá bán tăng cao. Ước tính hiệu 
quả của 6 tháng đầu năm 2021 về 
cơ bản có thể bù đắp được toàn bộ 
phần thiệt hại của 2 năm 2019, 2020; 
đưa ngành Sợi trở lại thành ngành 
có đóng góp trên 60% hiệu quả 
hợp nhất toàn Tập đoàn, dù chỉ ở 12 
đơn vị với quy mô ~7000 lao động, 
chiếm dưới 10% lao động trực tiếp 
của Tập đoàn, và dưới 5% nếu tính 
đến cả các đơn vị may cấp 2. 

Tổng thể ước tính doanh thu hợp 
nhất tương đương cùng kỳ do 
không còn doanh thu sản phẩm 
PPE (đồ dùng bảo hộ cá nhân), và 
xu thế dịch chuyển ngắn hạn hợp 
đồng quay lại mô hình CM để giảm 
rủi ro tài chính cũng như thời gian 
giao hàng nguyên liệu vì dịch bệnh. 
Tuy nhiên, lợi nhuận hợp nhất của 
Tập đoàn hoàn thành trên 70% kế 
hoạch cả năm trong 6 tháng đầu 
năm, tăng trưởng khoảng 190% so 
với cùng kỳ, đồng thời bằng 140% 
cùng kỳ 2019 trước đại dịch, với 
đóng góp lớn từ ngành Sợi và sự ổn 
định ở mức gần tương đương trước 
dịch của ngành May. 

Tài chính, nhân lực, thị trường toàn 
hệ thống ổn định kể cả ở các đơn vị 
còn nhiều khó khăn trong quá trình 
tái cấu trúc như Đông Xuân, Đông 
Phương, Dệt May Nam Định vẫn có 
kết quả khả quan. Các mô hình quản 
trị chia sẻ (shared management) 
trong ngành Sợi để cùng nâng cao 
năng lực cạnh tranh và tận dụng 
lợi thế gộp của các doanh nghiệp 
bước đầu có những đóng góp nhất 
định. Mô hình quản trị rủi ro với hệ 
thống thông tin dự báo tập trung 
từ tập đoàn có những cải tiến rõ rệt, 
thông tin thông suốt và sớm hơn so 
với trước. Bước đầu có những thành 
công đáng ghi nhận trong thí điểm 
chuyển đổi số quản lý ngành Sợi. Mô 
hình đào tạo trực tuyến từ Tập đoàn 
xuống các đơn vị đã được triển khai 
với 5 buổi đào tạo, trung bình 1 buổi/
tháng cho hàng trăm cán bộ quản lý, 
cập nhật tình hình, dự báo và chỉ đạo 
kịp thời, cũng như trang bị cách tiếp 
cận mới cho cán bộ cấp trung tại DN.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ HĐQT, 
CQĐH đến các doanh nghiệp có 
chất lượng, kịp thời hơn, mọi doanh 
nghiệp thuộc tập đoàn gắn kết vững 
chắc hơn với công ty Mẹ. Đồng thời, 
lãnh đạo các doanh nghiệp cũng có 
tiến bộ đáng ghi nhận trong phương 
pháp quản trị, chủ động ứng phó với 
tình hình mới.

Kết quả tích cực trong kinh doanh 
cũng được thể hiện qua việc tổ chức 
thành công các đại hội cổ đông tại 
doanh nghiệp thành viên đúng hạn, 
được cổ đông đánh giá tốt, kết thúc 
với đại hội cổ đông Tập đoàn ngày 
29/6 vừa qua. 

Về giá cổ phiếu VGT đã có sự phục 
hồi cao hơn khá nhiều so với mức 
bình quân trên thị trường, cụ thể 
chỉ số HOSE index chỉ tăng 27.7% 
từ 1103 điểm ngày 31/12/2020 lên 
1408 điểm ngày 30/6/2021 nhưng thị 
giá VGT đã tăng 88% từ 10.300 VNĐ 
VNĐ một cổ phiếungày 31/12/2020 
lên 19.400VNĐ ngày 30/6/2021, đây 
là mức giá ổn định trong 4 tháng 
qua với nhiều thời điểm lên gần 
21.000VNĐ 1 cổ phiếu. Nếu tính từ 
thời điểm đáy về giá tháng 5/2020 thì 
thị giá VGT đã tăng hơn 350%. 

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 
chúng ta vẫn nhận thấy những hạn 
chế còn tồn tại, cụ thể là:

• Kết quả đạt được phần lớn do sự 
phục hồi sớm của thị trường và sự 
thiếu hụt nguồn cung từ các quốc 
gia cạnh tranh, dẫn tới Việt Nam 
có được lợi thế trong ngắn hạn về 
nguồn hàng, là điểm đến an toàn 
gần như duy nhất trong chuỗi cung 
ứng toàn cầu. Các tác động chủ quan 
của hệ thống quản trị Tập đoàn lên 
kết quả chung chưa thực sự rõ nét và 
bền vững.

• Mô hình kinh doanh sau 1 năm dịch 
bệnh đã có sự linh hoạt cao hơn, chủ 
động hơn nhưng phần lớn vẫn gói 
gọn trong mô thức cũ, khách hàng 
cũ, phương thức tiếp cận chưa có đổi 
mới căn bản.

• Chuyển đổi số chưa thực sự được 
triển khai diện rộng trong quản lý sản 
xuất, quản lý đơn hàng và chuỗi cung 
ứng. Chưa tạo được sự khác biệt giữa 
các doanh nghiệp của Tập đoàn và 
các doanh nghiệp khác. Nguyên 
nhân cơ bản là nhận thức về nhu cầu 
chuyển đổi số, sự tham gia trực tiếp 
vào chương trình ở một số lãnh đạo 
doanh nghiệp, lãnh đạo Ban chức 
năng chưa đầy đủ, chủ động.

• Những mô hình thử nghiệm mới 
trong quản lý theo nhóm ngành 
sản xuất của Tập đoàn (horizontal 
management) bên cạnh đóng góp 
tích cực còn xuất hiện cả sự chậm trễ, 
chưa linh hoạt, thậm chí cản trở tốc 
độ xử lý những vấn đề ở tầm mức Tập 
đoàn đối với doanh nghiệp. 

• Xử lý quan hệ trong hệ thống quản 
lý ma trận (matrix management) với 
các ban chức năng đang có và các 
ban mềm theo ngành sản xuất chưa 
thực sự trơn tru, còn nhiều chồng 
chéo. Phân công, phân nhiệm, quy 
trình phối hợp giữa ban chức năng và 
các ban kinh doanh mềm chưa hoàn 
thiện kịp thời.

• Các chương trình, kế hoạch liên quan 
đến phát triển nhân lực, quy hoạch, 
cập nhật hệ thống tiêu chí đánh giá 
người đại diện còn chậm trễ.
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Bài: Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG
Bí thư Đảng ủy 

Chủ tịch HĐQT Vinatex 
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Dự báo mới nhất trong tháng 6 vừa 
qua của WB cho thấy tốc độ tăng 
trưởng toàn cầu khoảng 5.6% cao 
nhất trong điều kiện sau đợt khủng 
hoảng của 80 năm qua, nhưng tổng 
sản lượng toàn cầu đến 2022 dự kiến 
vẫn thấp hơn trước dịch Covid -19 
khoảng 2%. Điểm đặc biệt là phục 
hồi tăng trưởng chủ yếu lại đến từ 
các nền kinh tế phát triển OECD, 
trong đó Mỹ có đóng góp trọng 
yếu với GDP dự kiến tăng 6.8% cao 
hơn dự báo tháng 1/ 2021 tới 3.3%. 
Trung Quốc cũng có tốc độ tăng 
cao với 8.5%, cao hơn dự báo tháng 
1 khoảng 0.6%. Tuy nhiên các nền 
kinh tế mới nổi và các nước đang 
phát triển (emerging market and 
developing economies – EMDEs) 
trong đó có Việt Nam (từ 6.8% xuống 
6.6%) lại có dự báo tháng 6 thấp đi 
so với tháng 1 do sự quay trở lại của 
dịch bệnh, tỷ lệ tiêm vacxin thấp làm 
khả năng tăng trưởng bền vững bị 
nghi ngờ. Dự báo đến 2022, GDP 
đầu người và cả sản lượng sản xuất 
của 2/3 các nước EMDEs vẫn thấp 
hơn mức 2019 trước dịch. 

Nguyên nhân cản trở lớn cho phục 
hồi thương mại toàn cầu từ góc 
độ các nước EMDEs được chỉ ra là 
do chi phí thương mại xuyên biên 
giới (cross-border trade costs) tăng 
cao. Trung bình từ các nước EMDEs 
có chi phí thương mại cao hơn 
các nước phát triển khoảng 50%, 
trong đó 1/3 là do chi phí vận tải và 
logistic, còn 1/3 là do các chính sách 
thương mại. Dự báo trong 6 tháng 
cuối năm chi phí này vẫn duy trì ở 
mức cao và là rủi ro trọng yếu cho 
phục hồi thương mại.

Ngoài ra, sức ép của rủi ro lạm phát 
cũng được đánh giá khá cao tại các 
nước EMDEs khi dư địa chính sách 
tiền tệ và tài khoá không còn nhiều 
sau 2 năm có những chính sách hỗ 
trợ cho nền kinh tế.

Đối với Việt Nam, sau năm 2020 
với xuất siêu kỷ lục trên 19 tỷ USD, 
6 tháng đầu năm nay đã ghi nhận 
nhập siêu ~1.5 tỷ USD. Tuy dự trữ 

DỰ BÁO 6 THÁNG CUỐI NĂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

ngoại tệ cao kỷ lục, nhưng áp lực duy 
trì tỷ giá sẽ bị giằng xé bởi cả yếu tố 
cán cân thương mại và việc đảm bảo 
quản lý rủi ro Mỹ đưa Việt Nam trở lại 
danh sách thao túng tiền tệ. Tỷ giá 
neo ổn định cũng là bất lợi đối với 
các ngành xuất khẩu như dệt may 
trong khi các quốc gia như Ấn Độ, 
Bangladesh… đều có điều chỉnh nội 
tệ giảm so với USD.

Riêng với dệt may, thị trường Mỹ 
vẫn đang là thị trường quan trọng 
nhất của ngành May, với tốc độ tăng 
trưởng gần 30% trong 6 tháng đầu 
năm ghi nhận mức tăng cao nhất 
sau 14 năm qua kể từ khi Việt Nam 
trở thành thành viên WTO. Tuy nhiên, 
chính vì lẽ đó lại tiềm ẩn rủi ro trong 
chính sách của Mỹ với Việt Nam, 
nhất là trong điều kiện  điều khoản 
301 của luật thương mại 1974 vẫn 
chưa hoàn toàn được giải toả trong 
tiếp cận của Mỹ. Với Trung Quốc, 6 
tháng qua đã vươn lên nằm trong 
top 3 các nước nhập khẩu hàng dệt 
may của Việt Nam mà chủ yếu là của 
ngành Sợi. Sự nhạy cảm trong chính 
sách và nhu cầu của Trung Quốc với 
ngành Sợi Việt Nam đã trở nên rất 
cao mang tính ảnh hưởng trọng yếu 
đến hiệu quả của ngành.

Với Vinatex, sau nửa đầu năm 2021 
khả quan, chúng ta cũng bắt đầu có 
những rủi ro mới như (1) các doanh 
nghiệp trọng yếu Phong Phú, Việt 
Tiến, Việt Thắng, Nhà Bè, Hữu Nghị 
nằm trong vùng có dịch bệnh với 
nguy cơ cao phải làm việc giãn cách, 
huy động tỷ lệ lao động thấp; (2) đã 
xuất hiện các ca bệnh trong DN của 
Vinatex hoặc trong cụm/khu công 
nghiệp có DN của Vinatex đóng 
quân như tại Đáp Cầu, Hữu Nghị, …; 
(3) các mặt hàng thế mạnh chưa có 
biểu hiện phục hồi như suite nam, 
nữ; (4) ngành Sợi có đóng góp lớn 
về hiệu quả nhưng có độ nhạy cảm 
cao với thị trường, vị thế kinh doanh 
chưa bền vững; (5) cơ hội thị trường 
tốt, nhưng nếu không đảm bảo tiến 
độ vì dịch bệnh ngăn cản tổ chức 
sản xuất thì có nguy cơ hệ luỵ về 
kinh tế.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn và các 
đơn vị cần tập trung vào các cụm 
giải pháp chính sau:

• Quản lý chặt chẽ và thực hiện 
nghiêm chính sách phòng, chống 
dịch Covid -19. Thúc đẩy tối đa việc 
đăng ký tiêm vacxin cho công nhân 
từ nguồn kinh phí SXKD của doanh 
nghiệp, nhất là ưu tiên cho các DN 
phía nam, DN may quy mô lớn.

• Với ngành May, tối đa hoá khả năng 
cung ứng trong điều kiện thị trường 
tốt do dịch chuyển ngắn hạn về Việt 
Nam do dịch bệnh ở các nước khác.
Linh hoạt sử dụng kể cả phương 
thức kinh doanh bậc thấp (CMT) để 
giảm rủi ro cung ứng nguyên liệu, 
vốn lưu động, với mục tiêu đạt kim 
ngạch cao nhất có thể. Có giải pháp 
sử dụng năng lực sản xuất khu vực 
sản phẩm chưa phục hồi thị trường 
một cách hợp lý, duy trì nhân lực và 
chi phí cố định tối thiểu.

• Với ngành Sợi: cần xác định và 
kiên định mục tiêu có danh mục thị 
trường, khách hàng, phương thức 
kinh doanh cân đối. Phát huy lợi thế 
tập trung để phát triển khách hàng 
chuỗi cung ứng bền vững lâu dài. 
Duy trì và có giải pháp phòng ngừa 

bất định thị trường sợi cũng như thị 
trường nguyên liệu bông, xơ.

• Với ngành Dệt: tập trung đảm bảo 
việc gia nhập chuỗi cung ứng thành 
công sau thời gian sản xuất thử 
nghiệm, chờ đánh giá của các đơn 
vị dệt kim. Hình thành cơ sở cung 
ứng sợi cho doanh nghiệp dệt kim 
ổn định, cùng tham gia cạnh tranh 
để duy trì vị trí trong chuỗi mới được 
xác lập.

• Về đầu tư: phê duyệt chính thức kế 
hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025, 
trong đó quan tâm đến ngành Sợi 
cả về chiều sâu và đầu tư mới. Đồng 
thời có đột phá trong đầu tư khu vực 

gia dụng, tạo sản phẩm mới là đầu 
kéo cho các thành phần khác như 
sợi, nhuộm tham gia được chuỗi chủ 
động của Tập đoàn.

• Về tài chính: ưu tiên ổn định dòng 
tiền và quản trị hiệu quả sử dụng 
vốn lưu động trong đó có liên thông 
vốn từ tập đoàn với các đơn vị. 

• Về nhân lực: hoàn thiện chính sách 
và quy hoạch với người đại diện vốn 
Vinatex tại doanh nghiệp khác. Tiếp 
tục đẩy mạnh tuyển dụng cán bộ 
mới, trẻ tại công ty mẹ và các chi 
nhánh. Tạo nguồn nhân lực tham gia 
vào các công ty thành viên chi phối, 
trước mắt là các công ty 100% vốn.

• Về quản trị chung: đẩy nhanh đề 
án số hoá dữ liệu quản trị trong 
ngành Sợi, dữ liệu quản lý chung 
cấp Tập đoàn. Xử lý văn bản số 
cấp Tập đoàn cũng như từng bước 
chuẩn hoá hệ thống phần mềm 
quản trị tài chính- kế toán tại các 
đơn vị chi phối. 

Tựu trung, Vinatex đã có 6 tháng 
đầu năm thành công trên cả 
phương diện kết quả sản xuất kinh 
doanh và đổi mới hệ thống quản 
trị. Bài học rút ra một lần nữa vẫn 
là TỰ CƯỜNG – SÁNG TẠO – ĐOÀN 
KẾT. Tuy nhiên tình hình 6 tháng 
cuối năm còn nhiều bất định cần 
luôn chủ động dự báo, liên tục điều 
chỉnh phương thức đáp ứng thị 
trường và điều kiện kinh doanh với 
mục tiêu phục hồi hiệu quả SXKD 
2021 đạt tối thiểu bằng 2019 (lợi 
nhuận hợp nhất trên 750 tỷ đồng). 

Hội đồng quản trị trân trọng ghi 
nhận những đóng góp của cơ quan 
điều hành, lãnh đạo các doanh 
nghiệp, các tổ chức chính trị - xã 
hội trong doanh nghiệp và toàn 
thể đội ngũ người lao động và tin 
tưởng ở khả năng hoàn thành tất 
cả các mục tiêu của năm 2021.
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DOANH NGHIỆP DỆT MAY
TIẾP CẬN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 

HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trong 2 ngày 30/6 và 1/7. Với nhiệm vụ xây 
dựng chương trình – kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết tại các đảng bộ, chi bộ 
cơ sở, Ban thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn xin tóm tắt các nội dung quan trọng liên quan 

trực tiếp đến các doanh nghiệp, cũng như gợi mở phương pháp tiếp cận 
xây dựng chương trình.
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CÁC CHỦ TRƯƠNG LỚN TRONG 
NGHỊ QUYẾT  

Tầm nhìn:

Bên cạnh các nội dung như các đại 
hội khác, thì Đại hội XIII còn làm 
nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện 
chiến lược phát triển kinh tế xã hội 
2011-2020; 10 năm thực hiện Cương 
lĩnh sửa đổi 2011.

Xác lập mục tiêu đến năm 2030 – là 
năm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập 
Đảng và tầm nhìn 2045 là 100 năm 
ngày thành lập nước.

Chủ đề:

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng 
phát triển đất nước, phát huy ý chí, 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; 
tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng 
bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và 
bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững 
môi trường hoà bình, ổn định; phấn 
đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở 
thành nước phát triển theo định 
hướng XHCN.

Điểm mới trong chủ đề so với các Đại 
hội trước là:

Bổ sung “chỉnh đốn” và “hệ thống 
chính trị”, bổ sung “khơi dậy khát 
vọng phát triển” và xác định mục 
tiêu “đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở 
thành nước phát triển theo định 
hướng XHCN”.

Mục tiêu phát triển đất nước

Mục tiêu tổng quát:

Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng 
lực cầm quyền và sức chiến đấu của 
Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị trong sạch vững mạnh toàn 
diện; củng cố, tăng cường niềm tin 
của nhân dân với Đảng, Nhà nước; 
chế độ XHCN; khơi dậy khát vọng 
phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 
phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với 
sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn 

Bài: BAN TUYÊN GIÁO
ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN

diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây 
dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, 
giữ vững môi trường hoà bình, ổn 
định; phấn đấu giữa thế kỷ XXI, nước 
ta trở thành nước phát triển, theo 
định hướng XHCN.

Điểm mới: bổ sung “năng lực cầm 
quyền” vào nội dung xây dựng Đảng, 
bổ sung “toàn diện”, “củng cố, tăng 
cường niềm tin của nhân dân với 
Đảng, Nhà nước; chế độ XHCN” và bổ 
sung “công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.

Mục tiêu cụ thể:

Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, thống 
nhất đất nước: là nước đang phát 
triển, có công nghiệp theo hướng 
hiện đại, vượt qua mức thu nhập 
trung bình thấp.

Đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm 
thành lập Đảng: là nước đang phát 
triển, có công nghiệp hiện đại, thu 
nhập trung bình cao.

Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm 
thành lập nước: trở thành nước phát 
triển có thu nhập cao.

Điểm mới của mục tiêu cụ thể:

Các đại hội trước ngoài mục tiêu tổng 
quát, chỉ đưa ra một số chỉ tiêu phát 
triển kinh tế trong 5 năm. Lần này có 
mục tiêu 5 năm, 10 năm và tầm nhìn 
tới 2045.

Tháng 7/2020, Tổ chức Thương mại 
thế giới công bố tiêu chí phân loại các 
quốc gia:

• Thu nhập thấp: GDP/người/năm 
dưới 1.036 USD.

• Thu nhập trung bình thấp: 
GDP/người/năm dưới 4.045 USD.

• Thu nhập trung bình cao:        
GDP/người/năm từ 4.045 – 12.535 
USD.

• Hiện nay năm 2020, 
GDP/người/năm của Việt Nam là 
2.770 USD.

Mục tiêu đến 2025 : GDP đầu người 
đạt 4.700-5.000 USD.

Mục tiêu đến 2030: GDP đầu người 
đạt 7.500 USD.

Định hướng phát triển đất nước 10 
năm 2021 – 2030

Định hướng thể chế phát triển bền 
vững được đề ra trong văn kiện Đại 
hội Đảng thể hiện nhận thức mới 
về tầm quan trọng đặc biệt của thể 
chế phát triển bền vững đối với công 
cuộc xây dựng và phát triển đất 
nước. Đồng thời xác định một cách 
nghiêm khắc, trách nhiệm là thể chế 
phát triển của chúng ta còn nhiều 
hạn chế, vướng mắc, gây khó khăn 
cho huy động nguồn lực… Cùng với 
những hạn chế của hệ thống thì phát 
triển bền vững là xu thế, là quy luật và 
yêu cầu khách quan.

Định hướng về tiếp tục hoàn thiện 
thể chế phát triển kinh tế thị trường 
định hướng XHCN. Nếu ở Đại hội XII 
là nâng cao hiệu lực quản lý kinh tế 
và quản lý nhà nước về kinh tế, thì Đại 
hội XIII là “tạo môi trường thuận lợi để 
huy động, phân bổ và sử dụng hiệu 
quả các nguồn lực”.

Định hướng về Giáo dục- Đào tạo và 
khoa học công nghệ, yêu cầu mới là 
“tạo đột phá trong đổi mới căn bản, 
toàn diện GD-ĐT, phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao, thu hút và 
trọng dụng nhân tài”. Về khoa học 
công nghệ nêu rõ và cụ thể hơn việc 
lựa chọn phát triển một số ngành và 
lĩnh vực trọng điểm, thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo.

Định hướng về xây dựng văn hoá và 
con người, so với Đại hội XII có sự đổi 
trật tự, từ “xây dựng nền văn hoá VN 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, 
con người VN phát triển toàn diện” 
đến Đại hội XIII nhấn mạnh lên trước 
phát triển con người toàn diện và xây 
dựng nền văn hoá VN tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc .

Định hướng về quản lý phát triển xã 
hội: nhấn mạnh xây dựng môi trường 
xã hội có đạo đức lành mạnh, chất 
lượng dân số, gắn dân số với phát 

Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025
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triển, chú trọng an ninh XH, an ninh 
con người.

Định hướng về tài nguyên và môi 
trường: tập trung chủ động thích 
ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, 
phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. 
Lấy bảo vệ môi trường sống và sức 
khoẻ nhân dân làm mục tiêu hàng 
đầu; kiên quyết loại bỏ dự án gây 
ô nhiễm môi trường, đảm bảo chất 
lượng môi trường sống, bảo vệ đa 
dạng sinh học và hệ sinh thái; xây 
dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần 
hoàn, thân thiện với môi trường.

Định hướng về Quốc phòng- An 
ninh: nhấn mạnh một số khía cạnh 
cụ thể trong phương hướng về quốc 
phòng- an ninh đó là “chủ động ngăn 
ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung 
đột từ sớm, từ xa; phát hiện sớm, xử 
lý kịp thời các yếu tố bất lợi…”

Định hướng về đối ngoại: đòi hỏi 
mới là “chủ động – tích cực, gắn với 
đảm bảo hiệu quả”.

Định hướng về dân chủ XHCN: yêu 
cầu tăng cường và đề cao “quyền 
làm chủ trực tiếp và vai trò tự quản 
của nhân dân”.

Định hướng về xây dựng nhà nước 
pháp quyền XHCN: điểm mới của 
Đại hội XIII là “tăng cường công khai, 
minh bạch, trách nhiệm giải trình, 
kiểm soát quyền lực gắn với kỷ luật, 
kỷ cương trong hoạt động của nhà 
nước và của cán bộ, công chức, viên 
chức”.

Định hướng về công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng. Nhấn mạnh điểm 
mới gắn công tác xây dựng Đảng với 

xây dựng hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt 
động hiệu quả, hiệu lực.

Định hướng về các mối quan hệ lớn: 
Cương lĩnh  sửa đổi bổ sung năm 
2011 có xác định 8 mối quan hệ lớn 
là (1) quan hệ giữa đổi mới, ổn định 
và phát triển; (2) giữa đổi mới kinh tế 
và đổi mới chính trị (3) giữa kinh tế 
thị trường và định hướng XHCN (4) 
giữa phát triển lực lượng sản xuất và 
hoàn thiện từng bước quan hệ sản 
xuất XHCN (5) giữa tăng trưởng kinh 
tế và phát triển văn hoá, thực hiện 
tiến bộ và công bằng xã hội (6) giữa 
xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc 
XHCN (7) giữa độc lập, tự chủ và hội 
nhập quốc tế (8) giữa Đảng lãnh đạo, 
nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. 
Đại hội XII bổ sung quan hệ lớn thứ 
9 là mối quan hệ giữa nhà nước, thị 
trường và xã hội. Đại hội XIII bổ sung 
mối quan hệ thứ 10 là quan hệ giữa 
thực hành dân chủ và tăng cường 
pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội.

Phát triển kinh tế giai đoạn 5 năm 
2021-2025

1. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng 
trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng 
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả 
và sức cạnh tranh của nền kinh tế:

Điểm mới đầu tiên xuất hiện ngay 
từ tiêu đề của báo cáo, thêm thành 
tố “phát triển nhanh và bền vững 
đất nước”.

Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ 
cấu lại nền kinh tế là mục tiêu xuyên 
suốt từ Đại hội XI tới nay. Tuy nhiên 
đến Đại hội XIII nhấn mạnh các nội 
dung mới sau:

định: “thể chế kinh tế thị trường định 
hướng XHCN còn nhiều vướng mắc 
bất cập. Năng lực xây dựng thể chế 
còn hạn chế; chất lượng luật pháp và 
chính sách trên một số lĩnh vực còn 
thấp. Môi trường đầu tư kinh doanh 
chưa thực sự thông thoáng minh 
bạch. Chưa tạo được đột phá trong 
huy động, phân bổ và sử dụng hiệu 
quả các nguồn lực phát triển. Thể chế 
phát triển, điều phối kinh tế vùng chưa 
được quan tâm và chậm được cụ thể 
hoá bằng pháp luật nên liên kết vùng 
còn lỏng lẻo”. Thống nhất và đưa ra 
ngay từ đầu văn kiện nội hàm của kinh 
tế thị trường định hướng XHCN. 

Trong xây dựng thể chế tập trung 
tháo gỡ các điểm nghẽn và nâng 
cao chất lượng thể chế. Giải quyết 
tốt hơn mối quan hệ giữa nhà nước, 
thị trường và xã hội; nâng cao chất 
lượng, hiệu quả quản trị quốc gia.

Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ; 
nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế 
quốc tế.

GỢI MỞ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN 
TẠI DOANH NGHIỆP

Từ các nội dung tóm tắt trên, có thể 
nhận thấy những đặc điểm chiến 
lược quan trọng của giai đoạn mới 
cần được đảng bộ, chi bộ tại các DN 
cụ thể hoá trong chương trình hành 
động của mình bao gồm nhưng 
không hạn chế:

1. Từ chủ đề Đại hội với các thành tố 
“tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và hệ thống chính trị”, “…khơi 
dậy khát vọng phát triển”,  DN cần 
tiếp cận theo 3 nhiệm vụ chính:

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng – là các giải 
pháp nâng cao hiệu quả của tổ chức 
Đảng tại cơ sở. Tập trung phát triển 
Đảng viên mới có trình độ để tham gia 
quản lý DN cổ phần với các chỉ tiêu, 
mục tiêu cụ thể.

Xây dựng và chỉnh đốn hệ thống 
chính trị, trong DN có thể thu hẹp tập 
trung vào hiệu suất, hiệu năng của 
hệ thống quản lý. Xây dựng hệ thống 
quản lý minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, 
đóng góp trực tiếp vào năng lực cạnh 
tranh của DN.

Khơi dậy khát vọng phát triển, trước 
hết là tạo dựng được môi trường đổi 
mới sáng tạo trong DN. Động viên 
khích lệ, đãi ngộ thoả đáng các nhân 
tố đổi mới, sáng tạo. Qua đó hình 
thành các giá trị cạnh tranh mới cho 
DN trong điều kiện thị trường biến 
động và áp lực cạnh tranh cao.

2. Trong mục tiêu tổng quát, có nhấn 
mạnh đến năng lực cầm quyền. Trong 
DN chính là năng lực của cả hệ thống 
quản trị, bao gồm cả năng lực sản 
xuất kinh doanh, tầm nhìn chiến lược, 
đến năng lực lãnh đạo quần chúng và 
mức độ tín nhiệm với tổ chức với cán 
bộ chủ chốt là đảng viên gương mẫu, 
tiên phong.

3. Trong các chỉ tiêu cụ thể về GDP 
đầu người, cần bám vào các chỉ tiêu 
này để hình thành mục tiêu thu 
nhập cho người lao động trong DN. 
Đồng thời từ mục tiêu thu nhập, trên 
cơ sở giá cả thị trường dệt may thế 
giới có tính toán cụ thể về sử dụng 
lao động, cũng như lựa chọn công 
nghệ có khả năng tạo ra thu nhập 
phù hợp cho người lao động. Cụ thể:

• Nhấn mạnh mô hình tăng 
trưởng mới cần tận dụng tốt cơ 
hội của cuộc CM công nghiệp 
lần thứ 4, cần dựa trên tiến bộ 
KHCN, sáng tạo và đổi mới.

• Phát triển các sản phẩm có lợi 
thế cạnh tranh, sử dụng công 
nghệ cao, thân thiện môi trường, 
tham gia hiệu quả vào chuỗi 
cung ứng toàn cầu.

• Xác định kinh tế số đến 2025 
chiếm khoảng 20% nền kinh tế, 
đến 2030 chiếm 30%.

• Xoá bỏ mọi rào cản, định kiến với 
kinh tế tư nhân, phấn đấu đến 
2030 có 2 triệu DN. Đóng góp 
của khối tư nhân chiếm 60-65% 
tổng GDP cả nước.

• Lựa chọn phát triển một số 
ngành trọng điểm, dựa trên 
công nghệ hiện đại, có giá trị gia 
tăng cao.

• Quy hoạch không gian lãnh thổ 
quốc gia một cách hợp lý, phát 
huy tốt nhất các lợi thế đặc thù 
của mỗi vùng, địa phương, tăng 
cường tính liên kết nội vùng và 
liên vùng để tham gia vào chuỗi 
giá trị toàn cầu, tạo không gian 
phát triển mới.

2. Tiếp tục hoàn thiện toàn diện, đồng 
bộ thể chế kinh tế thị trường định 
hướng XHCN:

Kế thừa và phát triển các nhận thức 
của Đảng ta về quá trình đổi mới và 
về mô hình kinh tế thị trường định 
hướng XHCN từ Đại hội VI – Đại hội XII, 
tuy nhiên văn kiện Đại hội  XIII khẳng 

• Đến năm 2025: GDP đầu người 
đạt 4.700-5.000 USD thì thu nhập 
của người lao động cần khoảng 
1.3-1.4 lần GDP, tương đương từ 
6.150 USD- 6.500 USD/ năm.

• Đến năm 2030: GDP trên đầu 
người đạt 7.500 USD/năm thì thu 
nhập người lao động trong DN 
phải đạt từ ~10.000 USD/năm .

4. Từ các chủ trương về phát triển 
kinh tế cần xây dựng chiến lược phát 
triển của doanh nghiệp phù hợp các 
định hướng:

• Làm chủ công nghệ - đây là mục 
tiêu cao và rất thách thức với các 
DN dệt may, nhất là trong ngành 
nhuộm hoàn tất. Nhưng cần 
được DN quan tâm, đánh giá, 
cân nhắc trong quá trình đầu tư 
phát triển.

• Đầu tư theo hướng tận dụng các 
phát minh, sáng chế của cuộc 
CM công nghiệp lần thứ 4. Trong 
đó nhấn mạnh đến tự động hoá. 
Là chỉ dấu định hướng trong 
chiến lược lựa chọn công nghệ 
đầu tư tại DN.

• Hoạt động đảm bảo bảo vệ 
môi trường, tiết kiệm nguồn tài 
nguyên không tái tạo (nước, than, 
dầu mỏ). Định hướng sản xuất 
xanh, sạch và kinh tế tuần hoàn.

• Chuyển đổi số và kinh tế số đóng 
góp 20%-30% GDP là mục tiêu 
cho các hoạt động kinh doanh 
theo hướng số hoá trong doanh 
nghiệp. Bao gồm cả kinh doanh 
đến người tiêu dùng (B2C) và 
giữa các DN trong chuỗi cung 
ứng với nhau (B2B).

Học tập Nghị quyết Đại hội XIII với tinh 
thần cầu thị, sáng tạo, chuyển hoá 
các chủ trương lớn trong Nghị quyết 
thành các công việc cụ thể, thiết thực 
tại DN là mục tiêu, nhiệm vụ trọng 
tâm của các cấp uỷ. Đưa Nghị quyết 
vào thực tiễn sản xuất kinh doanh 
một cách hiệu quả là cách tốt nhất xây 
dựng niềm tin của quần chúng vào 
Đảng, vào mô hình kinh tế thị trường 
định hướng XHCN ở nước ta.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng của Đảng bộ Tập đoàn Vinatex

Học tập, quán triệt Nghị quyết tại các điểm cầu thuộc Đảng bộ Tập đoàn
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Bài: VĨNH HỒNG

Trong diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công đoàn Dệt May Việt Nam cùng các công đoàn cơ sở đã có nhiều hoạt động đồng hành với 

doanh nghiệp và người lao động trong tháo gỡ khó khăn, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. 

Nhận diện khó khăn

Làn sóng thứ 4 của đại dịch Covid-19 
là giai đoạn phức tạp và khó khăn lớn 
đối với Việt Nam. Dịch bùng phát mạnh 
tại những địa phương vốn là trung tâm 
kinh tế của cả nước như Bắc Giang, Bắc 
Ninh và mới đây là TP.HCM. Đây cũng 
là những tỉnh, thành phố có nhiều 
doanh nghiệp trong hệ thống đóng trú; 
những xáo trộn, khó khăn cho cả doanh 
nghiệp (DN) lẫn người lao động (NLĐ) 
là điều không thể tránh khỏi. 

Do chính sách giãn cách, cách ly của địa 
phương, nhiều DN đã phải giảm mạnh 
sản xuất từ 50-70%, thậm chí phải dừng 
sản xuất 14 ngày do có F0. Nhiều NLĐ 
không thể đến làm việc do nhà máy 
hoặc nơi ở nằm trong khu phong tỏa, 
dẫn đến tình trạng thiếu lao động 
nghiêm trọng.

Trước tình hình trên, Công đoàn Dệt 
May Việt Nam (CĐDMVN) và các công 
đoàn cơ sở (CĐCS) đã có những hoạt 
động chung tay cùng DN vừa duy trì 
sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo 
phòng chống dịch; chăm lo nhằm tháo 
gỡ một phần khó khăn cho NLĐ; đồng 
thời, chuẩn bị sẵn sàng các phương án 
để bố trí cho NLĐ sản xuất và ăn nghỉ 
tập trung trong điều kiện nhà máy bị 
cách ly.

Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời đến NLĐ

Cổng Thông tin điện tử, trang Facebook, 
chương trình Truyền hình, Truyền thanh 
của Tập đoàn DMVN, CĐDMVN, các 
nhóm Zalo của cán bộ công đoàn 
trong hệ thống thường xuyên đăng 
tải các thông tin về phòng chống dịch 
bệnh, chia sẻ các phương pháp hay, 
cách làm hiệu quả, những mô hình 
chăm lo thiết thực, những kinh nghiệm 

tổ chức sản xuất trong điều kiện không 
bình thường. 

Các CĐCS cũng nắm bắt, đối thoại, giải 
quyết kịp thời những nguyện vọng 
chính đáng của NLĐ. Nhờ đó, tư tưởng 
NLĐ ổn định, thấu hiểu những khó 
khăn và đồng lòng cùng DN vượt qua 
thách thức.

Hỗ trợ CĐCS và NLĐ tháo gỡ khó khăn, phòng 
chống dịch bệnh

Trong những ngày qua, CĐDMVN đã 
hỗ trợ 1,06 tỷ đồng cho 27 CĐCS khu 
vực miền Nam để đồng hành cùng DN 
phòng chống dịch tại nơi làm việc. 

Hỗ trợ 100 triệu đồng cho lực lượng 
sinh viên tình nguyện của trường Đại 
học Nguyễn Tất Thành tham gia phòng 
chống dịch trong các khu cách ly, thực 
hiện công tác điều tra truy vết khoanh 
vùng dập dịch.... 

Hỗ trợ kinh phí may trang phục tặng 
đội ngũ y bác sỹ tuyến đầu chống dịch 
tại TP.HCM 30 triệu đồng; các CĐCS 
cùng cá nhân đóng góp 170 triệu đồng. 

Hỗ trợ cho 10 NLĐ là F0, hơn 200 F1 và 
gần 400 F2 tại các CĐCS phải nghỉ cách 
ly. Tổng số tiền chi hỗ trợ NLĐ (tính đến 
ngày 7/7/2021) là 500 triệu đồng.

Trong thời gian tới, CĐDMVN tiếp tục 
phối hợp với CĐCS rà roát các đối tượng 
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để kịp thời 
hỗ trợ cho NLĐ.

Thiết thực bảo vệ, chăm lo cho NLĐ 

Trước diễn biến phức tạp của dịch 
Covid-19 tại TP.HCM, gần 800 điểm bị 
phong tỏa, các chợ truyền thống phải 
đóng cửa, nhu yếu phẩm khan hiếm, 

đời sống NLĐ bị đảo lộn, hết sức khó 
khăn. Thấu hiểu những điều đó, các 
CĐCS phía Nam đã có sáng kiến “đi chợ 
giúp NLĐ”, thậm chí còn sơ chế, nấu ăn 
sẵn để NLĐ ổn định sinh hoạt, yên tâm 
sản xuất. Đồng thời, việc làm này còn 
giúp NLĐ không phải đi vào những nơi 
tập trung đông người như chợ đầu mối, 
siêu thị… tránh việc có thể mang virus 
lây nhiễm cho gia đình và công ty. 

Để có được nguồn thực phẩm tươi 
sống, giá rẻ hơn so với thị trường, các 
cán bộ công đoàn đã phải nỗ lực gấp 
nhiều lần, thay nhau “canh” tại các chợ 
đầu mối, tìm kiếm, giới thiệu cho nhau 
các nhà cung cấp để có được nguồn 
hàng tốt. Nhiều cán bộ công đoàn 
đã phải thực hiện xét nghiệm thường 
xuyên để có giấy chứng nhận đảm 
bảo cho việc ra vào chợ đầu mối mua 
nhu yếu phẩm cho NLĐ. Một số đơn vị 
mua lương thực, thực phẩm bằng hình 
thức giao hàng không tiếp xúc, vì thế 
các cán bộ công đoàn lại phải trực tiếp 
vận chuyển, sắp xếp một lượng hàng 
rất lớn, rất nặng vào Công ty. Một số 
CĐCS còn chủ động tìm kiếm và kêu 
gọi sự chung tay từ các nhóm từ thiện, 
các mạnh thường quân để có nhu yếu 
phẩm hỗ trợ thêm cho NLĐ khó khăn. 

Dù tiếp cận nguồn thực phẩm chất 
lượng, giá bình ổn trong điều kiện hiện 
tại rất khó, nhưng nhờ sự “lăn xả” của các 
cán bộ công đoàn, mà bữa cơm của 
bản thân và gia đình NLĐ vẫn đảm bảo 
đủ chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh 
thực phẩm. Có đơn vị bổ sung thêm trà, 
gừng, chanh, sả, sữa, vitamin để NLĐ có 
thêm sức đề kháng chống lại dịch bệnh.

Không chỉ tại Công ty, mà ngay cả với 
những NLĐ bị cách ly tại các khu vực bị 
phong tỏa, CĐCS cũng nhanh chóng, 
kịp thời hỗ trợ để đảm bảo họ có đủ 

lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm 
sử dụng trong 14 ngày. 

Chị Trần Thị Thanh Phượng – Chủ tịch 
CĐCS Tổng Công ty Việt Thắng cho 
biết: “Hoạt động này góp phần làm 
giảm nguy cơ lây lan bệnh dịch, bên 
cạnh đó NLĐ được mua hàng thực 
phẩm an toàn, chất lượng, đảm bảo 
giá rẻ hơn thị trường, và quan trọng 
không bị mất thời gian nhiều. Cụ thể, 
NLĐ muốn mua hàng phải trật tự đi 
từ lối vào để đến quầy rau củ đầu tiên, 
mỗi người chỉ được đi 1 vòng để chọn 
lựa, kết thúc ở lối ra của quầy thanh 
toán. Cùng với việc hàng hóa được 
chia sẵn thành gói nhỏ với giá dao 
động từ 5000-20.000đ/phần, công 
nhân sẽ “đi chợ” rất nhanh và thuận 
tiện, giảm được sự tập trung đông 
người và đảm bảo giãn cách an toàn”.

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh – Công nhân 
Tổng Công ty Việt Thắng chia sẻ: “Rau 
do công đoàn bán rất tươi, giá cũng 
hợp lý. Trong bối cảnh dịch bệnh như 
này, công đoàn tạo điều kiện cho công 
nhân lao động được mua bán một 
cách thuận tiện, an toàn như vậy rất là ý 
nghĩa, công nhân chúng tôi rất ủng hộ 
mô hình này”.

Cũng như vậy, chị Huỳnh Thị Hồng 
Thắm – Công nhân Tổng Công ty Việt 
Thắng bộc bạch: “Giá hàng hóa tại cửa 
hàng công đoàn Tổng Công ty rẻ hơn 
thị trường 20%, lại đa dạng và tươi ngon, 
thậm chí có loại được chế biến sẵn rất 
tiện dụng. Có thể đi chợ ngay trong 
khuôn viên Tổng Công ty thì chúng tôi 
không cần lo lắng đi mua thực phẩm ở 
bên ngoài nữa.”

Nhằm giải quyết bất cập của nhiều 
CNLĐ do ở xa hoặc làm các công việc 
như lái xe, giao hàng… cứ 3 ngày 
phải đến trung tâm xếp hàng chờ xét 
nghiệm một lần để đủ điều kiện đi qua 
các vùng, các tỉnh, trong khi những 

điểm xét nghiệm thường quá tải, nguy 
cơ lây nhiễm cao và mất nhiều thời gian, 
các CĐCS đã đề xuất chuyên môn ký 
hợp đồng với lực lượng xét nghiệm của 
quân đội. Dù kinh phí có thể cao hơn 
nhưng thuận tiện, tiết kiệm thời gian 
và quan trọng là an toàn hơn do không 
phải tập trung ở nơi quá đông người. 

Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa 
nêu trên, các công đoàn sơ sở đã vừa 
bảo vệ, chăm lo cho NLĐ, vừa đồng 
hành hỗ trợ DN phòng, chống dịch 
hiệu quả.

Lắng nghe, vận động, trấn an NLĐ

Các DN trong hệ thống đã có những 
ca F0, tâm lý chung của NLĐ lúc đó là 
hoảng loạn, lo lắng. Như tại Xí nghiệp 
May Việt Long (Tổng Công ty Việt Tiến), 
khi phát hiện có ca F0, nhiều công nhân 
có biểu hiện muốn rời công ty về nhà 
ngay vì sợ lây nhiễm. Trước hình hình có 
thể xảy ra hỗn loạn, tổ chức công đoàn 
đã đứng ra trấn an, ổn định tâm lý cho 
NLĐ, giải thích với họ về nguy cơ nếu đi 
ra khỏi nhà máy lúc này rất có thể sẽ làm 
lây lan virus cho gia đình và cộng đồng. 
Khi đó, tình hình dịch bệnh sẽ mất kiểm 
soát, thành phố sẽ “vỡ trận”. Nhờ đó NLĐ 
đã hiểu vấn đề, tiếp tục sản xuất, chờ 
đợi cơ quan chức năng đến truy vết, xét 
nghiệm trong toàn xí nghiệp.  

Ngoài ra, với những công nhân, NLĐ 
không phải giãn cách, cách ly, các cán 
bộ công đoàn đã vận động, khuyến 
khích họ làm thêm việc, thêm giờ, bù 
cho những người không thể đến làm 
việc, để năng suất không bị giảm sút, 
đảm bảo tiến độ giao hàng. 

Sẵn sàng phương án “3 tại chỗ”

Trong điều kiện vừa sản xuất vừa 
bảo đảm an toàn phòng chống dịch, 
phương án “ăn, ngủ, làm việc” tại nhà 
máy được nhiều DN đã hoặc đang 

chuẩn bị triển khai như: May Hữu 
Nghị, Dệt May Liên Phương, Quốc tế 
Phong Phú, Tổng Công ty Phong Phú 
và 6 đơn vị trong cụm Việt Thắng. Để 
chuẩn bị cơ sở vật chất một cách đầy 
đủ nhất cho NLĐ, các CĐCS đã phải 
bắt tay vào chuẩn bị từ những đồ 
dùng vật dụng như giường chiếu, TV 
đến thuốc xịt muỗi, xà bông, bột giặt.... 
Hệ thống nhà vệ sinh cũng được bổ 
sung thêm thiết bị phục vụ tắm giặt. 
Ngoài ra, bếp ăn cũng phục vụ 3 bữa 
ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày cho 
NLĐ. CNLĐ trước khi chuyển vào ở tại 
công ty đều được xét nghiệm 2 lần và 
phải có kết quả âm tính. 

Mặc dù chi phí cho phương án này khá 
cao, ví dụ như May Hữu Nghị do có F0, 
nhà máy bị trưng dụng thành nơi cách 
ly cho 1.200 lao động, chi phí 2 lần xét 
nghiệm và đầu tư cơ sở vật chất ước 
tính gần 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, để đảm 
an toàn cho NLĐ, ổn định sản xuất cũng 
như chia sẻ gánh nặng do “quá tải” tại 
các khu cách ly, DN đều sẵn sàng chi trả. 
Bản thân NLĐ cũng chia sẻ và tự nguyện 
hợp tác với DN, cùng “đồng tâm, đồng 
lòng, đồng lực” thực hiện mục tiêu kép, 
vừa sản xuất vừa chống dịch. 

DN và NLĐ là lực lượng chính góp 
phần phát triển kinh tế xã hội, song 
trong bối cảnh dịch bệnh, họ lại là 
những đối tượng bị ảnh hưởng nặng 
nề nhất. Toàn Tập đoàn, trong đó, tổ 
chức Công đoàn luôn mong muốn 
được chia sẻ, đồng hành cùng DN 
và NLĐ vượt qua khó khăn. Những 
hành động mà công đoàn các cấp 
thực hiện tưởng như nhỏ bé, song nó 
lại mang một sức mạnh to lớn - sức 
mạnh của sự gắn kết và cộng đồng 
trách nhiệm để DN, tổ chức công 
đoàn và NLĐ cùng đoàn kết vượt qua 
khó khăn. 

Hy vọng rằng, dịch bệnh nhanh chóng 
được kiếm soát, NLĐ Dệt May sớm 
được tiêm vaccine, DN thành công 
trong duy trì, đẩy mạnh sản xuất kinh 
doanh, CNLĐ lại được trở về với cuộc 
sống bình yên trong trạng thái bình 
thường mới. Trong tâm thức của mỗi 
cán bộ, công nhân Dệt May, chắc chắn 
sẽ luôn nhớ về những tháng ngày kiên 
trì, nỗ lực vượt qua đại dịch, để thêm 
trân quý,  tự hào khi được sống và làm 
những việc ý nghĩa, vì sự phát triển 
bền vững của ngành.
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Ngành Dệt May 

có thể coi Trung Quốc 

là đối tác để cùng phát triển

CHÚNG TA ĐÃ CHỨNG KIẾN NỬA NĂM 2021 VỚI NHIỀU THÁCH THỨC, CAM GO TRONG PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ GIỮA HAI LÀN SÓNG DỊCH COVID-19. NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM (DMVN) LẠI 
ĐỨNG TRƯỚC MỘT NGHỊCH CẢNH, KHI ĐƠN HÀNG NHIỀU HƠN NHƯNG RỦI RO CŨNG NHIỀU 
HƠN. VẬY TRONG THỜI GIAN NỬA NĂM CÒN LẠI, LIỆU CÒN CÓ NHỮNG VẤN ĐỀ NÀO TIẾP TỤC 
GÂY KHÓ CHO CHÚNG TA? PV TẠP CHÍ DỆT MAY VÀ THỜI TRANG VIỆT NAM CÓ CUỘC TRAO ĐỔI 
VỚI ÔNG NGUYỄN ĐỨC KIÊN – CHUYÊN GIA KINH TẾ, TỔ TRƯỞNG TỔ TƯ VẤN KINH TẾ CỦA THỦ 
TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ NỘI DUNG NÀY.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đức Kiên

Bài: KIỀU BÍCH HẬU
(Thực hiện)

Xin ông cho biết những nhận xét 
của mình về kết quả kinh tế Việt 
Nam 6 tháng đầu năm 2021?

Trong 6 tháng đầu năm 2021, chúng 
ta đang đà phục hồi kinh tế thì bị 
ảnh hưởng nghiêm trọng của hai 
làn sóng dịch Covid-19. Làn sóng 
thứ ba diễn ra hồi tháng 2/2021. 
Làn sóng thứ tư diễn ra từ 27/4 và 
kéo dài hơn, nghiêm trọng hơn bởi 
nó lây lan trong khu công nghiệp, 
là khu vực sản xuất công nghiệp 
phục vụ xuất khẩu, là động lực 
tăng trưởng của chúng ta. Mặc dù 
vậy, trong 5 tháng đầu năm, chỉ số 
sản xuất công nghiệp của Việt Nam 
cũng đã tăng 9,9% so với cùng kỳ 
năm trước. Nhưng dự báo trong 6 
tháng đầu năm, với ảnh hưởng của 
dịch bệnh tại Bắc Ninh, Bắc Giang, 
thì con số tăng trưởng có thể thấp 
hơn. Duy chỉ có ngành chế biến, chế 
tạo lại tăng trưởng được hai con số, 
lên tới 12,6%, là điểm sáng của phát 

thay đổi được cách tiếp cận với dịch 
Covid-19 thì dự báo sắp tới chúng ta 
tiếp tục mất mùa du lịch 2021. Thực 
tế các nước châu Âu mới vào mùa 
du lịch từ tháng 7 đến 15/9, nhưng 
chưa có gì đảm bảo chúng ta sẽ 
khống chế được dịch và mở cửa cho 
khách quốc tế đến Việt Nam mùa 
du lịch năm nay. Du lịch và các dịch 
vụ xung quanh đóng góp khoảng 
8% GDP, như vậy dù sản xuất công 
nghiệp có tăng lên, nhưng ta mất 
khoản lớn như thế từ du lịch thì ảnh 
hưởng tới toàn bộ nền kinh tế là 
tương đối nặng nề. 

Nhìn về cán cân xuất nhập khẩu, ta 
thấy có một điểm đáng lưu ý, đó là 
trong 4 tháng đầu năm 2021 Việt 
Nam xuất siêu, nhưng khi vào dịch 
sau hai tuần đầu tiên của tháng 
5/2021 thì Việt Nam nhập siêu. Điều 
đó cho thấy dịch có tác động lớn tới 
cán cân xuất nhập khẩu và nền kinh 
tế Việt Nam. Tất nhiên nhập siêu của 
Việt Nam trong thời gian 5 tháng 
đầu năm mới là 369 triệu USD, chưa 
phải là con số quá lớn, nhưng nó 
cũng chỉ ra một điều rằng, nền kinh 
tế của Việt Nam còn quá mẫn cảm 
trước biến động của nền kinh tế thế 
giới, tính miễn dịch và tính phòng 
dịch của nền kinh tế Việt Nam còn 
yếu. Do đó đặt ra vấn đề chúng ta 
cần tái cơ cấu nền kinh tế. 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, có 
một số vấn đề nổi lên, đó là chúng 
ta xử lý lạm phát tốt, nhưng do biến 
động giá hàng, vật tư nguyên liệu 

đầu vào tăng nhiều, dẫn đến xu 
hướng tăng giá gồm: nguyên vật 
liệu, lương thực, giá thức ăn chăn 
nuôi, khiến nguồn cung cho nền 
kinh tế Việt Nam trong vài tháng 
nữa còn khó khăn, đặc biệt trong 
lĩnh vực nông nghiệp, khi chúng ta 
không tái được đàn heo, gia cầm thì 
không có thịt heo cung ứng dịp tết. 
Trong tháng 9,10 không có đủ gia 
cầm cung cấp trong mùa nhạy cảm 
khi miền Bắc có bão và nguồn cung 
thủy sản giảm. 

Tốc độ tăng đầu tư công thì vẫn có 
nhưng bị tác động bởi giá đầu vào 
của nguyên vật liệu, và giãn cách xã 
hội làm tiến độ giải ngân, thi công ở 
một số công trình bị hạn chế. Một 
số địa phương còn tiến hành phòng 
chống dịch không linh hoạt, ví dụ ở 
công trường xây dựng không cho 
công nhân đến làm việc dẫn đến 
tiến độ thi công ảnh hưởng. Do 
đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã 
buộc phải nhắc nhở các địa phương 
không nên máy móc trong phòng, 
chống dịch. 

Thị trường chứng khoán có chỉ số 
VN Index lên khá cao, cỡ 1400 điểm. 
Có xu hướng thị trường chứng 
khoán và bất động sản tách ra khỏi 
nền kinh tế thực nên vẫn tăng cao 
cả ở Việt Nam và thế giới. Thực tế 
đó chứng minh một điều là các 
gói hỗ trợ kinh tế của các quốc gia 
công nghiệp phát triển và chính 
sách nới lỏng tiền tệ của ngân hàng 
trung ương các nước này tác động 
rất mạnh đến thị trường và khiến 
cho chứng khoán, bất động sản trở 
thành kênh tạo lợi nhuận tốt cho 
nhà đầu tư. Dự báo trong quý II, 
tốc độ tăng trưởng sẽ dưới 6%, dao 
động 0,7 – 0,5 điểm, xuống 5,3 hoặc 
5,5% trong khoảng dự báo. Điều này 
đặt ra áp lực rất lớn cho điều hành 
của Chính phủ với nền kinh tế trong 
6 tháng cuối năm 2021. Nếu muốn 
đạt tốc độ tăng trưởng cả năm 6% 
để cân đối thu chi ngân sách thì 
nhiệm vụ là tương đối nặng nề.

Có một số điểm chúng ta cần lưu 
ý cân nhắc trong điều hành kinh tế 
để tránh khó khăn cho chính mình. 

triển trong 6 tháng đầu năm 2021.
Mặc dù có hai làn sóng dịch liên tiếp 
trong vòng 6 tháng, mà Việt Nam 
vẫn đạt được con số tăng trưởng 
như thế, cho thấy cách tiếp cận của 
chúng ta trong phòng chống dịch 
và triển khai đảm bảo sản xuất  vẫn 
đang hiệu quả. Nông nghiệp là lĩnh 
vực ít ảnh hưởng hơn trong dịch 
Covid-19, đạt tốc độ tăng trưởng 
khá, khoảng 3,9%. Nhưng nông 
nghiệp gặp khó ở thị trường tiêu 
thụ, và phân khúc bán hàng, bởi 
phần lớn thị trường của sản phẩm 
nông nghiệp là ở các khu công 
nghiệp thì lại bị ảnh hưởng của dịch 
nên họ có thời gian bị đóng cửa. 
Điều đó thúc đẩy chúng ta cần thay 
đổi phương thức bán hàng đối với 
sản phẩm nông nghiệp.

Trong ba lĩnh vực, thì khu vực dịch 
vụ thương mại bị ảnh hưởng nhất, 
đặc biệt là khối du lịch, vận tải, và 
khối nhà hàng. Nếu chúng ta không 
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Thứ nhất là mặc dù Mỹ đã tạm dừng 
điều tra Việt Nam với điều 301 luật 
bảo hộ thương mại chống phá giá 
và chống nâng giá đồng tiền nhưng 
không có nghĩa là trong thời gian 
tới họ không xem xét nữa. Tiếp đó là 
hiện nay tốc độ tăng xuất khẩu của 
chúng ta vào thị trường Mỹ và tăng 
nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc 
rất lớn. Thứ hai là tác động dịch 
bệnh đến các địa phương và ngành 
nghề khác nhau, nên chúng ta phải 
đòi hỏi chính sách hỗ trợ và động 
viên của Chính phủ không được 
đại trà và phải phù hợp với từng 
địa phương. Chúng ta cần có chính 
sách riêng biệt, đặc thù với từng địa 
phương. Ví dụ 1 triệu đồng hỗ trợ/
tháng cho người lao động với khu 
vực Bắc Giang, Bắc Ninh thì khác với 
Hà Nội, Tp. HCM. 

Trong ngành Dệt May sử dụng 
nhiều lao động, thì dự báo người lao 
động (NLĐ) sau dịch có quay về làm 
với dệt may không, hay sẽ chuyển 
sang khu vực ngành nghề khác? Các 
xí nghiệp may Bắc Giang, Bắc Ninh 
có thể phải đối mặt với việc NLĐ di 
chuyển về Lạng Sơn, không quay về 
làm việc nữa. Các xí nghiệp có khả 
năng gặp khó trong huy động NLĐ 
sau dịch. Nếu không giữ được NLĐ 
như trước khi dịch xảy ra, đòi hỏi 
các xí nghiệp cần có giải pháp ngắn 
hạn, trung hạn. 

Và những dự báo của ông về 
kinh tế Việt Nam trong 6 tháng 
cuối năm?

Kinh tế VN 6 tháng cuối năm phụ 
thuộc vào 3 yếu tố. Thứ nhất là khả 
năng kiểm soát dịch bệnh. Điều này 
phụ thuộc khả năng dập dịch nhanh 
hay không, chúng ta có chủ động 
vaccine không. Thứ hai là khả năng 
phục hồi của các ngành bị tác động 
trực tiếp. Bao gồm từ hai phía: thị 
trường có chấp nhận sự quay lại của 
các ngành đó không và các ngành 
có khả năng đáp ứng thị trường với 
nhu cầu thay đổi hay không. Thứ ba 
là hiệu quả các chính sách hỗ trợ mà 
Chính phủ đang triển khai. Ngay từ 
tháng 2/2021, Chính phủ đã nghiên 
cứu hỗ trợ, và đến tháng 5/2021 
chúng ta có 3 nhóm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp: Một là Thông tư 03 
của Ngân hàng nhà nước về chuyển 
nhóm nợ và giữ nguyên nhóm nợ 
của các DN bị ảnh hưởng Covid-19 
được kéo dài đến sau năm 2023, 
đảm bảo cho DN khả năng tiếp cận 
nguồn vốn của ngân hàng. Hai là 
Chính phủ đã ban hành Nghị định 
52 về giãn, hoãn, miễn thuế cho DN. 
Ba là Chỉ thị 13 của Thủ tướng Chính 
phủ về đẩy nhanh tiến độ đầu tư 
công. Như vậy là những vấn đề vĩ 
mô đã được Chính phủ xử lý nhanh 
và chủ động, nhưng Chính phủ còn 
đang nợ nền kinh tế một việc: Hỗ 

trợ trực tiếp cho NLĐ như thế nào. 
Việc này triển khai còn chậm. Hiện 
trạng là một chính sách mà có thể 
áp dụng cho tất cả các khu vực khác 
nhau, vì làm kiểu cào bằng nên khá 
lúng túng. Vì thế, hiện nay chúng ta 
đang tổng kết lại các gói hỗ trợ lần 
trước, nhận thức để đổi mới phương 
thức hỗ trợ có hiệu quả hơn. 

Liệu trong nửa cuối năm, tình 
hình và chính sách tiền tệ, tỷ 
giá và lãi suất có gì biến động 
không, thưa ông? Những biến 
động đó có ảnh hưởng thế nào 
tới các doanh nghiệp dệt may 
xuất khẩu?

Hiện nay chúng ta vẫn duy trì một 
chính sách tiền tệ linh hoạt, ta 
không neo cứng đồng Đô la Mỹ vào 
đồng Việt Nam, mà căn cứ theo tín 
hiệu thị trường để bơm tiếp hay tạm 
dừng tín dụng để ổn định mặt bằng 
giá. Bên cạnh đó, chúng ta vẫn giữ 
ổn định lãi suất, mặc dù trong thời 
gian vừa qua, một số ngân hàng 
thương mại có điều chỉnh lãi suất 
huy động, nhưng đối với lãi suất vay 
và phần lãi suất do ngân hàng nhà 
nước điều chỉnh thì đang giữ mức 
thấp và dự báo trong 6 tháng tới 
không có thay đổi lớn trong chính 
sách tiền tệ. 

Về cơ bản chính sách tiền tệ sẽ giữ 
ổn định trong cả năm 2021. Có 
chăng chỉ điều chỉnh chính sách tài 
khóa để thông qua gói hỗ trợ thuế, 
hỗ trợ DN tương đối lớn. Ngoài ra, khi 
đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu 
hạ tầng, thì phí logistics của công ty 
vận chuyển hàng may giảm đi, tạo 
thuận lợi hơn cho DN dệt may.

Về tốc độ tăng trưởng GDP và 
xuất khẩu của Việt Nam 2021, 
ông có dự đoán thế nào?

Tuy Việt Nam có thể không đạt mức 
tăng trưởng GDP 6% nhưng cũng 
sẽ không thấp quá, dao động từ 
5-6%. Xuất khẩu trong quý III sẽ 
tăng trở lại. Trong quý II, vào tháng 
5 và nửa đầu tháng 6 do ảnh hưởng 

dịch nên hàng xuất khẩu bị giảm. 
Trong ngành Dệt May, theo Hiệp 
hội Dệt May Việt Nam, phần lớn 
DN may đã có đơn hàng đến hết 
quý III, như vậy dự báo về cơ bản 
là hàng cho vụ Noel, năm mới 2022 
ngành DMVN đã ký được đơn hàng 
rồi. Vấn đề là chúng ta có ký tiếp 
được đơn hàng cho vụ hè - thu 
2022 hay không. Hàng hè - thu là 
đến tháng 3/2022 chúng ta phải 
giao, và muốn có hàng đó thì trong 
quý III, quý IV chúng ta phải có hợp 
đồng. Đó là thách thức đặt ra cho 
ngành Dệt May. 

Theo ông, liệu còn có rủi ro nào 
tiềm ẩn cho sức khỏe kinh tế 
nước ta?

Hiện nay, chúng ta có rủi ro lớn nhất 
là Covid-19. Rủi ro thứ hai là về địa 
chính trị, chiến tranh thương mại. 
Nếu các vấn đề quan hệ giữa Trung 
Quốc – Mỹ – EU không được cải 
thiện, vẫn trong trạng thái nghi kị 
nhau, quan hệ giữa EU - Mỹ với Nga 
và khu vực Trung Đông vẫn tiếp 
tục bất ổn thì thị trường xuất khẩu 
cũng sẽ gặp khó khăn. Ngược lại nó 
cũng tạo điều kiện cho chúng ta 
thay thế được một số mặt hàng mà 
ta đang xuất khẩu vào các quốc gia 
truyền thống như Nhật, Đông Bắc 
Á, Bắc Mỹ và châu Âu. Hiện nay số 
liệu xuất khẩu của ta vào thị trường 
Bắc Mỹ đang chứng minh điều đó 
– ta đang thay thế được một số các 
nhà xuất khẩu truyền thống vào thị 
trường này. Nhưng vấn đề đặt ra 
là đó chỉ là những mặt hàng trong 
ngành dệt may và nông sản. Nhưng 
còn hàng điện, điện tử, điện thoại 
thông minh đang là một ẩn số. 
Nếu 5G ở khu vực Tây Âu triển khai 
mạnh thì điện thoại sẽ có khả năng 
xuất khẩu được nhiều hơn nữa. Nếu 
5G bị chậm lại, trục trặc tiến độ thì 
thị trường điện thoại thông minh bị 
ảnh hưởng, khả năng xuất khẩu của 
Samsung cũng ảnh hưởng, không 
có đột phá lớn so với năm trước.

Xin ông cho biết về tình hình 
kinh tế năm 2021 của các quốc 

gia xuất khẩu dệt may cạnh 
tranh với Việt Nam là Trung 
Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, 
Myanmar. Liệu với tình hình 
như vậy, có thuận lợi hay khó 
khăn gì cho xuất khẩu dệt may 
của Việt Nam?

Tôi có quan điểm khác với Vitas và 
Vinatex trong vấn đề này. Tôi không 
đặt Trung Quốc là một đối tượng 
đang cạnh tranh với mình. Bởi so 
thực lực ngành Dệt May Trung Quốc 
với Việt Nam thì họ đang nắm đằng 
chuôi. Tôi không nghĩ nên dùng khái 
niệm Trung Quốc là đối thủ cạnh 
tranh của Việt Nam, mà coi Trung 
Quốc là một đối tác. Chúng ta cần 
tận dụng khả năng, năng lực của 
họ theo kiểu nước nổi thuyền nổi, 
để phát triển cùng họ. Nhưng khả 
năng cạnh tranh gây khó khăn cho 
chúng ta trong quá trình xuất khẩu, 
chủ yếu do vấn đề giá thành, chứ 
không phải vấn đề kỹ thuật. Chính 
Bangladesh, Myanmar, Campuchia 
là đối thủ cạnh tranh của ta. Ví dụ 
Campuchia, ta thắng họ về vốn và 
công nghệ còn giá nhân công của 
Campuchia rất cạnh tranh. Nhiều 
khi họ hạ giá gia công thấp hơn Việt 
Nam. Hay Bangladesh và Myanmar 
hiện cũng đang cạnh tranh giá gia 
công kinh khủng. 

Vấn đề đặt ra đối với dệt may là 
phải chọn mặt hàng làm sao cho 
kết hợp hài hòa giữa sử dụng nhân 
công lao động và tự động hóa. Đưa 
tự động hóa vào để giảm chi phí. 
Các mặt hàng như dệt kim chẳng 
hạn có thể tự động hóa cao. Hoặc 
ta tự động hóa từng khâu, như 
khâu sợi, dệt, nhuộm là có thể tự 
động hóa cao, giảm giá thành 
xuống. Tạo điều kiện cho may phát 
triển. Phải hình thành chuỗi và có 
điều hành phân phối việc trong 
chuỗi. Đây là vấn đề quan trọng đặt 
ra cho ngành. Tìm được lời giải cho 
vấn đề này rất khó, cần đến vai trò 
tập hợp của Hiệp hội DMVN và vai 
trò đi trước của Tập đoàn DMVN. 

Xin cảm ơn ông!
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Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Về lâu dài, nếu duy trì mô hình xuất 
khẩu như hiện nay, Việt Nam sẽ ngày 
càng tụt hậu. Mỗi năm ngành hàng 
điện tử xuất khẩu đạt kim ngạch 100 
tỷ USD; dệt may xuất khẩu khoảng 40 
tỷ USD; da giày 20 tỷ USD. Ba ngành 
hàng này xuất khẩu đạt 170 tỷ USD 
mỗi năm. Dù chiếm kim ngạch rất lớn 
trên tổng kim ngạch 270 tỷ USD xuất 
khẩu của cả nước nhưng giá trị gia 
tăng thu được thực tế không cao. Cụ 
thể, với ngành dệt may, nguyên phụ 
liệu nhập khẩu tăng mạnh đến trên 
20%. Riêng vải may mặc đạt gần 5,9 
tỷ USD, tăng 30,9%.

Điều quan trọng nhất của công ty hiện nay không phải là năng suất và 
sản lượng, mà là chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng và đảm bảo 
an toàn cho người lao động. Mỗi sáng thức dậy, chúng tôi lo ngại nhất 
là có thêm khu vực nào đó bị căng dây phong tỏa, vì hơn 500 công 
nhân của công ty ở rải rác tại quận Bình Thạnh, Gò Vấp và Quận 12... Vốn 
thiếu hụt lao động, nay lại có khoảng 60 người bị cách ly tại các khu 
phong tỏa, công ty luôn phải căng thẳng điều phối lao động ở các dây 
chuyền sản xuất.

Nguyên phụ liệu nhập khẩu tăng cao 
những tháng qua do ngành dệt may 
gần đây đã phục hồi trở lại với khối 
lượng đơn hàng cao. Nhiều doanh 
nghiệp đã có đơn hàng đến hết năm 
2021. Việc gia tăng nhập khẩu nguyên 
phụ liệu dệt may đã góp phần giúp 
kim ngạch xuất khẩu ngành hàng này 
tăng trưởng đến 15% trong 5 tháng 
đầu năm. Việc các doanh nghiệp tăng 
cường nhập khẩu nguyên liệu sản 
xuất, đặc biệt là nhóm hàng điện tử, 
hàng hóa công nghệ cao và máy móc, 
thiết bị nhập khẩu sẽ giúp tạo ra dư 
địa và cơ hội để tăng xuất khẩu trong 
thời gian tới. Chưa kể, trong bối cảnh 
giá nhập khẩu tăng mạnh, doanh 
nghiệp còn có tâm lý tích trữ thêm 
nguyên liệu để phòng trường hợp 
dịch bệnh kéo dài.

Phát triển tốt công nghiệp hỗ trợ mới 
giúp Việt Nam nâng cao giá trị giá tăng 
trong xuất khẩu, tăng hàm lượng nội địa 
từ đó giảm nhập khẩu nguyên phụ liệu, 
linh phụ kiện, bớt phụ thuộc nước ngoài. 
Việt Nam sẽ dần chuyển từ nền kinh tế 
gia công, lắp ráp xuất khẩu sang trình độ 
sản xuất cao hơn. Vấn đề này thời gian 
qua đã có nhiều hô hào phát triển, nhiều 
chính sách, giải pháp nhưng chưa làm 
được như kỳ vọng.

Trong lúc chi phí sản xuất tăng, 
giá nhận đơn hàng giảm, các 
doanh nghiệp kiến nghị Nhà 
nước hỗ trợ doanh nghiệp giảm 
chi phí, giãn thời gian đóng bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế … 
đến cuối năm; giảm, giãn các loại 
thuế để doanh nghiệp chủ động 
hơn về tài chính lo cho sản xuất 
trước mắt.

Theo tôi, tăng trưởng GDP năm 2021 của Việt Nam khó đạt được mục 
tiêu như mong muốn đề ra là 6,5%, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh 
vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay. Hồi đầu năm, chúng tôi dự báo 
năm 2021 tăng trưởng GDP có thể đạt 6,5-6,7%, nhưng thời điểm 
hiện tại chúng tôi đã điều chỉnh hạ mức dự báo tăng trưởng năm nay 
xuống còn từ 6,1-6,3% (theo kịch bản cơ sở), tức là giảm khoảng 0,4 
điểm phần trăm so với dự báo đầu năm.

Ông Vũ Đức Giang, 
Chủ tịch Hiệp hội Dệt May 
Việt Nam:

Ông Võ Quốc Hào, 
Tổng Giám đốc Công ty 
CP May Bình Minh: 

TS. Lê Quốc Phương, 
nguyên Phó Giám đốc 
Trung tâm Thông tin 
Công nghiệp & Thương mại 
(Bộ Công Thương):

Ông Phạm Xuân Hồng, 
Chủ tịch Hội Dệt May 
Thêu Đan TP.HCM:

Ông Phạm Phú Cường, 
Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 
May Nhà Bè (NBC):

Ông Trương Thanh Hoài, 
Cục trưởng 
Cục Công nghiệp
(Bộ Công Thương):

Ông Cấn Văn Lực, 
Chuyên gia kinh tế: 

Thực hiện việc giãn cách xã hội của UBND TP.HCM theo Chỉ thị 16, từ ngày 8/7/2021, NBC đã chuẩn 
bị chỗ ăn, nghỉ tại chỗ cho toàn bộ CBCNV, người lao động tại khu A, phường Tân Thuận Đông, 
quận 7. Để động viên những CBCNV, người lao động ở lại làm việc, NBC đã thưởng thêm mỗi 
người 100.000 đồng/ngày và tăng cường chất lượng bữa ăn thêm ít nhất 25% so với ngày thường. 
Bên cạnh đó, lãnh đạo Tổng Công ty cũng yêu cầu toàn thể CBCNV, người lao động nghiêm chỉnh 
tuân thủ và thực hiện đúng 5K theo khuyến cáo của Bộ Y Tế. Với sự đoàn kết và nỗ lực phấn đấu 
của toàn thể CBCNV, người lao động, tôi tin rằng NBC sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
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HƯỚNG TỚI ĐỐI TÁC 
CHIẾN LƯỢC CÓ TẦM CỠ!

TỔNG GIÁM ĐỐC VNC NGUYỄN SONG HẢI

Bài:  KIỀU BÍCH HẬU
(Thực hiện)

Ông Nguyễn Song Hải vừa 
nhậm chức Tổng Giám 
đốc VNC (Tổng Công 
ty Dệt May miền Bắc 
Vinatex) tháng 6/2021 
khi thị trường sợi-dệt-
may có những diễn biến 
và thách thức mới. Ông 
đã dành cho Tạp chí Dệt 
May - Thời trang Việt 
Nam cuộc phỏng vấn về 

những vấn đề này.

Xin ông cho biết tình hình thị 
trường sợi trong 6 tháng vừa qua 
và dự đoán của ông về diễn biến thị 
trường sợi trong 6 tháng cuối năm?

Sau gần 2 năm gặp khó khăn chưa 
từng có, thị trường sợi 6 tháng vừa 
qua có khởi sắc, các đơn vị sản xuất 
sợi có thuận lợi hơn trước về đơn 
hàng và giá bán. Tuy nhiên các yếu 
tố chi phí logistic, chi phí nhân 
công, chi phí liên quan cho phòng, 
chống dịch Covid-19… tăng cao đã 
giảm phần nào hiệu quả SXKD của 
ngành sợi.

Dự kiến 6 tháng cuối năm 2021, thị 
trường tương đối thuận lợi trong 
quý 3, tuy nhiên quý 4 sẽ không còn 
thuận lợi như 6 tháng đầu năm do 
giá bông lên cao trong khi giá sợi 
lại giảm xuống, cầu trên thị trường 
sợi không còn nóng như 6 tháng 
đầu năm, chi phí logistic liên tục 
tăng. Cộng thêm các khó khăn do 
dịch Covid-19 hoành hành làm cho 
chi phí sản xuất và bán hàng tăng 
cao, các doanh nghiệp không khéo 
léo trong cân đối SXKD có thể dẫn 
đến sản xuất hiệu quả kém, thậm chí 
thua lỗ.

Với những dự đoán ấy, VNC có 
hành động gì, thưa ông?

Ngay ngày đầu quý III/2021, Hội 
đồng thành viên VNC đã họp với 
Cơ quan điều hành Tổng Công ty 
và Tổng Giám đốc các đơn vị thành 
viên để phân tích, xem xét và có 

các chỉ đạo cụ thể trong hoạt động 
SXKD sợi của VNC.

Cụ thể, các đơn vị trong hệ thống 
VNC cần căn cứ lợi thế mặt hàng; 
uy tín, chất lượng sản phẩm, quan 
hệ bạn hàng, tận dụng cơ hội thị 
trường để có đơn hàng thuận lợi và 
hiệu quả nhất. VNC sẽ thường xuyên 
nắm bắt tình hình SXKD của các đơn 
vị thành viên để có chỉ đạo, hướng 
dẫn cụ thể cho các đơn vị. Bản thân 
Công ty mẹ VNC cũng có các hoạt 
động tự doanh, ngoài đem lại hiệu 
quả kinh tế cho VNC, còn hỗ trợ 
thêm cho các đơn vị trong hệ thống.

Trên cương vị mới - Tổng Giám 
đốc VNC – ông có chiến lược nào 
để chuỗi cung ứng nội bộ của 
VNC được hoàn thiện?

Thực tế, để nói về vấn đề chiến 
lược ngay bây giờ thì hơi sớm. Vừa 
rồi, Hội đồng thành viên VNC cũng 
đã yêu cầu cơ quan điều hành và 
lãnh đạo các đơn vị trong hệ thống 
xây dựng chiến lược sản xuất kinh 
doanh, phát triển chuỗi cung ứng, 
đầu tư phát triển, phát triển nguồn 
nhân lực, tài chính v.v…

Theo tôi, chuỗi cung ứng nội bộ của 
VNC cần phát triển trên cơ sở năng 
lực cạnh tranh của VNC, đó là chuỗi 
cung ứng sợi - dệt nhuộm - may hàng 
dệt kim và hàng gia dụng (khăn).

Để hoàn thiện chuỗi cung ứng này, 
VNC cần tập trung đầu tư nâng 

cao năng lực sản xuất, chất lượng 
sản phẩm. Cùng với đó là nâng cao 
hiệu quả quản trị nhà máy, doanh 
nghiệp trong hệ thống và mấu chốt 
là có được hệ thống khách hàng, 
đối tác chiến lược có tầm cỡ.

Ông nhận định thế nào về những 
thách thức và rủi ro nào trên con 
đường 5 năm tới của VNC?

Trong năm 5 tới, chắc chắn còn 
nhiều thách thức, rủi ro từ các yếu 
tố bên ngoài, như:

Thách thức và rủi ro từ thị trường 
khách hàng: Hành vi tiêu dùng của 
khách hàng có thể thay đổi trong thời 
gian tới khiến nhu cầu khách hàng 
thay đổi, doanh nghiệp có thể phải 
định vị lại sản phẩm của mình, tập 
trung đầu tư nguồn lực để đáp ứng 
yêu cầu thị trường và khách hàng.

Thách thức và rủi ro từ thị trường 
lao động: Người lao động ngày 
càng có nhiều sự lựa chọn về công 
việc, nghề nghiệp. Chỉ các doanh 
nghiệp có khả năng trả thu nhập 
cạnh tranh, môi trường làm việc tốt, 
văn hóa doanh nghiệp tiên tiến mới 
có đủ khả năng thu hút lao động. 

Thách thức và rủi ro từ phát triển của 
khoa học công nghệ: Việc áp dụng 
KHCN đang diễn ra phổ biến và quy 
mô ngày càng lớn, đem lại lợi thế 
cạnh tranh rất cao. Doanh nghiệp 
không có khả năng, điều kiện áp 
dụng KHCN vào sản xuất sẽ có nguy 
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cơ tụt hậu và không còn được khách 
hàng lựa chọn.

Thách thức và rủi ro từ năng lực 
quản trị doanh nghiệp: Doanh 
nghiệp hoạt động hiệu quả đòi 
hỏi đội ngũ quản trị doanh nghiệp 
phải có đủ năng lực, bao gồm 
cả chuyên môn, nghiệp vụ, kinh 
nghiệm, bản lĩnh…. Để xây dựng 
được đội ngũ như vậy cần thời 
gian, chính sách thu hút, hiệu quả 
SXKD phải tốt dần lên.

Thách thức và rủi ro từ chính sách, 
pháp luật: Đất nước đổi mới, phát 
triển và hội nhập quốc tế bắt buộc 
hệ thống pháp luật trong nước thay 
đổi theo. Điều này cũng tạo thách 
thức và rủi ro cho doanh nghiệp 
trong việc vận dụng, áp dụng chính 
sách, quy định mới cho phù hợp.

Thách thức và rủi ro từ yếu tố bất 
ngờ, khó dự đoán như dịch bệnh, 
chiến tranh thương mại: Thực tế 
thời gian qua cho thấy, môi trường 
kinh doanh không còn êm đềm 
như trước. Các vấn đề mang tính 
quốc tế và toàn cầu luôn là thách 
thức và rủi ro cho doanh nghiệp. 

Trước những khó khăn khó đoán 
định này, VNC phải kiên định mục 
tiêu đã được xác định từ khi thành 
lập, lựa chọn con đường đi phù 
hợp dựa trên lợi thế của mình để 
doanh nghiệp phát triển.

Quan điểm của ông trong phát 
triển nguồn nhân lực cho VNC?

Nguồn nhân lực luôn là yếu 
tố then chốt của bất kỳ doanh 
nghiệp nào và không thể loại trừ 
VNC. Trong bối cảnh nguồn nhân 
lực của Công ty mẹ và các đơn vị 
thành viên còn thiếu và yếu, trong 
thời gian tới, VNC sẽ có kế hoạch 
tuyển dụng, đào tạo, bố trí công 
việc phù hợp cho nguồn nhân lực, 
đặc biệt chú trọng nguồn nhân lực 
chất lượng cao. Đối với lao động 
trực tiếp sản xuất, VNC và các đơn 
vị cần chú trọng tạo môi trường 
làm việc tốt, thu nhập cạnh tranh 
trên thị trường.

VNC sẽ tiếp tục hợp tác với các 
trường đại học đào tạo ngành dệt 
may để tiếp nhận sinh viên về thực 
tập nghề, tuyển dụng và phát triển 
nhân tài.

VNC cũng mong Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Tổng 
Công ty phát triển nguồn nhân 
lực như điều động cán bộ quản lý, 
chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ; 
tổ chức đào tạo, phát triển nguồn 
nhân lực cho VNC và các đơn vị 
trong hệ thống.

Xin ông chia sẻ một số nét cơ 
bản về doanh thu của VNC 6 
tháng đầu năm 2021 và dự tính 
doanh thu 6 tháng cuối năm?

Trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh 
thu của VNC đạt 1.483 tỷ đồng, dự 
kiến doanh thu 6 tháng cuối năm 
đạt 1.523 tỷ đồng, tổng cộng cả 
năm dự kiến đạt 3.007 tỷ đồng, vượt 
5% so với kế hoạch Tập đoàn giao. 
Để đạt được doanh thu trên, bản 
thân Công ty mẹ VNC và các đơn vị 
thành viên phải rất nỗ lực. Bên cạnh 
đó, để hoàn thành nhiệm vụ năm 
2021 và các năm tiếp theo, VNC 
mong tiếp tục nhận được sự quan 
tâm, giúp đỡ, hợp tác của Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam, các khách hàng, 
bạn hàng trong và ngoài Tập đoàn.

Xin trân trọng cảm ơn ông!
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CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG 
DỆT MAY THẾ GIỚI 
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG 
DỆT MAY THẾ GIỚI                                                         
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Bài:  HỒNG HẠNH 
(Lược dịch và Tổng hợp theo Just-style)

Việt Nam dường như đang ở vị thế tốt nhất để mở 

rộng xuất khẩu hàng may mặc so với các quốc gia 

cạnh tranh. So với Trung Quốc, khi tìm nguồn cung 

ứng từ Việt Nam người mua hàng từ phương Tây ít 

phải lo lắng hơn về các yếu tố như chiến tranh 

thương mại hay lao động cưỡng bức.

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG DỆT MAY THẾ GIỚI 
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Cầu thị trường và các yếu tố ảnh hưởng

6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu dệt may thế 
giới ước đạt 281,91 tỷ USD, tăng 2,33% so với cùng kỳ 2020. 
Trong đó, nhập khẩu dệt may của thị trường Mỹ ước đạt 
58,04 tỷ USD, tăng 11,96% so với cùng kỳ 2020, nhập khẩu 

thị trường EU đạt 135,05 tỷ USD, tăng 5,25% so với cùng 
kỳ 2020. 

Nhập khẩu dệt may các thị trường lớn hầu hết đều chứng 
kiến đà phục hồi tốt trong 6 tháng đầu năm 2021. Điều 
này phản ánh nhu cầu đã quay trở lại và người tiêu dùng 
có cái nhìn lạc quan hơn với tình hình kinh tế thế giới nói 
chung và tại Mỹ, EU nói riêng. Thị trường tiêu thụ may mặc 
khởi sắc nhờ các gói hỗ trợ kích thích kinh tế có hiệu quả, 
song song với các biện pháp tiêm chủng vắc-xin trên diện 
rộng tại Mỹ và EU.

Mới đây, Euromonitor đưa ra dự báo nếu tiếp tục đà tăng 
trưởng như mấy tháng đầu năm 2021, doanh số bán lẻ các 
mặt hàng quần áo tại Mỹ có thể đạt tăng trưởng từ 3,6%-
6,7% so với 2020. Doanh số bán lẻ các mặt hàng tại EU 
trong 6 tháng 2021 cũng đạt tăng trưởng khá, dao động 
quanh ngưỡng 2-3%/tháng. 

Nhìn chung, cầu thị trường hàng may mặc trong 6 tháng 
đầu năm 2021 đón nhận nhiều dấu hiệu khả quan, các đơn 
hàng đã quay lại thị trường, tuy nhiên yếu tố bất định của 
dịch bệnh với các biến chủng mới có thể sẽ ảnh hưởng 
đến nhu cầu hàng may mặc trong 6 tháng cuối năm.

6T.2019 6T.2020 Ước
6T.2021

6T.20/6T.19  
(%)

6T.21/6T.20 
(%)

Thế giới 307.885 275.491 281.910 -10,52 2,33 

Mỹ 57.743  51.840  58.040 -10,22 11,96 

EU 134.584 128.321 135.058 -4,65 5,25 

Nhật Bản 17.156 17.658 16.263 2,93 (7,90)

Hàn Quốc 7.387  6.864  7.667 -7,08 11,70 

Khác  91.015 70.808 64.882 -22,20 (8,37)

Nguồn: Trademap

Bảng 1: Nhập khẩu dệt may thế giới và những thị trường lớn 6 tháng 2021
(ĐV: tỷ USD)
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6T.2019 6T.2020 Ước
 6T.2021

Thay đổi 
6T.20/6T.19 (%)

Thay đổi 
6T.21/6T.20 (%)

Tổng 57.743 51.840 58.040 -10,22 11,96

Trung Quốc 18.118 19.510 21.879 7,68 12,14

Việt Nam 6,797 6,409 7,227 (5.71) 12.77

Ấn Độ 4.617 3.372 4.110 (26,97) 21,9

Mê-xi-cô 2.630 2.034 2.392 (22,66) 17,61

Bangladesh 3.225 2.589 2.550 (19,72) -1,49

Indonesia 2.482 2.003 1.810 (19,30) -9,65

6T.2019 6T.2020 6T.2021 6T.20/6T.19  
(%)

6T.21/6T.20 
(%)

Tổng 134.584 128.321 135.058 -4,65 5,25

Trung Quốc 22.107 26.816 33.056 21,30 23,27

Bangladesh 12.015 10.101 9.202 (15,93) -8,9

Thổ Nhĩ Kỳ 9.318 7.296 8.629 (21,70) 18,27

Ấn Độ 5.456 4.319 4.232 (20,84) -2,02

Pakistan 3.543 3.087 3.323 (12,87) 7,66

Việt Nam 2.597 2.159 2.263              (16,88) 4,85

THAY ĐỔI TRONG BỨC TRANH CẠNH TRANH THEO QUỐC GIA

Kim ngạch xuất khẩu các quốc gia cạnh tranh

Bảng 2: Các nhà cung cấp dệt may thị trường Mỹ 6 tháng 2021                       
(ĐV: triệu USD)

Bảng 3: Xuất khẩu đối thủ cạnh tranh sang EU 6 tháng 2021 
(triệu USD)

Nguồn: Trademap

Nguồn: Trademap

Khả năng cạnh tranh

Trung Quốc: So với các đối thủ cạnh tranh, mặc dù chi 
phí lao động tăng nhưng các nhà sản xuất hàng may 
mặc “Made in China” của Trung Quốc vẫn có một số lợi 
thế riêng biệt xét trên các phương diện: năng suất cao, 
lao động có tay nghề tốt và cơ sở hạ tầng hoàn thiện. 
Năng lực sản xuất cao cũng cho phép các nhà máy may 
mặc của Trung Quốc đáp ứng một cách rất linh hoạt 

đối với nhu cầu ngày càng tăng của các nhà nhập khẩu, 
chẳng hạn như các yêu cầu trong việc điều chỉnh số 
lượng đặt hàng, chủng loại sản phẩm hoặc lịch trình 
vận chuyển trong thời gian ngắn. So với nhiều đối thủ 
cạnh tranh khác ở Châu Á, thời gian cung cấp đơn hàng 
của Trung Quốc được coi là nhanh nhất. Tuy nhiên, căng 
thẳng thương mại Mỹ - Trung chưa chấm dứt vẫn là mối 
quan tâm hàng đầu của người mua hàng trong việc lựa 
chọn Trung Quốc như một nhà cung cấp lý tưởng.

28DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

Việt Nam: Là lựa chọn thay thế phổ biến cho các sản phẩm 
“Made in China”, Việt Nam là một trong số ít các nhà cung 
ứng có thể đáp ứng một cách đầy đủ và cân bằng nhất 
trong một loạt các tiêu chí được đặt ra, từ chi phí tìm nguồn 
cung ứng, tốc độ đáp ứng thị trường, tính linh hoạt, hay việc 
tuân thủ trách nhiệm xã hội và môi trường. Bằng cách tận 
dụng tư cách thành viên từ một số Hiệp định thương mại 
tự do lớn đã ký kết, Việt Nam cũng là một trong số rất ít nhà 
cung cấp hàng may mặc có thể tận dụng các ưu đãi về thuế 
quan vào các thị trường nhập khẩu may mặc lớn của thế giới 
như EU và Nhật Bản, Hàn Quốc…. Bên cạnh đó, sự ổn định 
trong chính trị cộng với vị trí chiến lược đã giúp Việt Nam đạt 
được nhiều lợi thế. 

Bangladesh: Lợi thế lớn nhất của Bangladesh là chi phí 
sản xuất cạnh tranh, với mức lương công nhân thuộc hạng 
thấp nhất thế giới (dưới 100 USD mỗi tháng). Thêm vào đó, 
quần áo xuất khẩu từ Bangladesh sang EU và Nhật Bản được 
hưởng quyền tiếp cận thị trường miễn thuế theo chương 
trình EU - Everything But Arms (EBA) và chương trình Hệ 
thống Ưu đãi Tổng quát (GSP) của Nhật Bản. Tuy nhiên, các 
nhà sản xuất hàng may mặc tại Bangladesh trong thời gian 
qua gặp khá nhiều khó khăn khi thiếu nguồn lực (chẳng hạn 
như quần áo PPE cho công nhân may mặc tuyến đầu) và cơ 
sở hạ tầng kém phát triển. Trên hết, về cơ cấu mặt hàng, nếu 
như trước đây các công ty thời trang phương Tây thường 
tìm nguồn cung cấp các mặt hàng cơ bản với số lượng lớn 
từ Bangladesh, giờ đây họ đã chuyển sang các đơn đặt hàng 
nhỏ hơn với nhiều loại sản phẩm khác nhau để đáp ứng sự 
thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng. 

Sự chuyển dịch đơn hàng 

Thời vụ xuất khẩu hàng may mặc của Bangladesh đã có sự 
thay đổi mạnh mẽ hơn, bắt đầu từ năm 2020 so với Trung 
Quốc và Việt Nam. Điểm mấu chốt nằm ở cơ cấu sản phẩm 

xuất khẩu. Như đã đề cập trước đó, Trung Quốc và Việt Nam 
xuất khẩu nhiều loại sản phẩm đa dạng hơn, trong khi xuất 
khẩu hàng may mặc từ Bangladesh tập trung vào các mặt 
hàng thời trang cơ bản. Các nguồn tin trong ngành chỉ ra 
rằng từ tháng 2/2020 đến tháng 2/2021, nhập khẩu hàng 
may mặc của Hoa Kỳ từ Trung Quốc và Việt Nam đã có sự 
thay đổi đáng kể về cơ cấu - bao gồm nhiều mặt hàng ít phổ 
biến hơn như áo len, váy suông và quần thể thao thay vì váy, 
áo sơ mi như truyền thống. Còn đối với Bangladesh, so với 
cùng kỳ, cơ cấu sản phẩm hàng may mặc của Hoa Kỳ nhập 
khẩu từ Bangladesh hầu như không thay đổi. Nói cách khác, 
từ 2020, mặc dù thời kỳ đầu có nhiều đơn hàng bị hủy, song 
các nhà máy may mặc ở Trung Quốc và Việt Nam dường như 
có nhiều khả năng nhận được đơn hàng tìm nguồn cung 
ứng mới hơn các nhà sản xuất ở Bangladesh do lợi thế đáp 
ứng linh hoạt và nhanh nhẹn hơn trong sản xuất.

Về thị trường, Mỹ, EU và Nhật Bản vẫn là những thị trường 
truyền thống đối với cả ba quốc gia cung ứng dệt may 
chính, mặc dù tổng kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc 
của 3 nước này trong năm 2020 đều giảm so với năm 2019 
nhưng tỷ trọng xuất khẩu sang 3 thị trường lớn kể trên 
không giảm, thậm chí còn tăng, Trung Quốc tăng từ 49% 
năm 2019 lên 53,6% năm 2020, Việt Nam tăng từ 64,9% lên 
69,1%và Bangladesh tăng từ 46% lên 48,5%. Kết quả này 
cho thấy rằng so với nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung ứng 
của các công ty thời trang, việc đa dạng hóa thị trường 
xuất khẩu của các nước sản xuất hàng may mặc trong thời 
kỳ đại dịch gặp nhiều thách thức hơn. Việc khai thác sang 
các thị trường quốc tế mới thường cần huy động nhiều 
nguồn lực, trong khi các nhà xuất khẩu đang gặp khó khăn 
về tài chính. Hơn nữa, nhập khẩu hàng may mặc trên toàn 
cầu giảm mạnh do Covid-19, khiến cho việc khai thác thị 
trường mới không mấy khả quan.

Mặc dù chúng ta khá lạc quan rằng tình hình tiêu thụ 
may mặc thế giới sẽ tăng trưởng tích cực vào năm 2021, 
nhưng không thể dự đoán sớm thời điểm trở lại mức trước 
Covid-19 khi mà đại dịch vẫn đang diễn biến phức tạp. 
Điều này có nghĩa là các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng 
may mặc ở Trung Quốc, Việt Nam và Bangladesh vẫn cần 
chuẩn bị những kịch bản có thể xảy ra gây gián đoạn chuỗi 
cung ứng vào năm 2021. Ở thời điểm hiện tại, kịch bản hủy 
hoặc hoãn đơn hàng mới trong 6 tháng cuối năm 2021 sẽ 
ít có khả năng xảy ra.

Theo một số chuyên gia đầu ngành, trong số cả ba quốc 
gia, Việt Nam dường như đang ở vị thế tốt nhất để mở 
rộng xuất khẩu hàng may mặc. So với Trung Quốc, khi tìm 
nguồn cung ứng từ Việt Nam, người mua hàng từ phương 
Tây ít phải lo lắng hơn về các yếu tố chiến tranh thuế 
quan và lao động cưỡng bức. Khả năng đáp ứng linh hoạt 
nhiều loại sản phẩm cũng là lợi thế cạnh tranh mà Việt 
Nam vượt trội hơn so với Bangladesh. Tuy nhiên, cũng cần 
lưu ý vụ điều tra của Mỹ đối với Việt Nam theo Mục 301 
về thao túng tiền tệ và sử dụng gỗ bất hợp pháp chưa kết 
thúc, rủi ro hàng hóa Việt Nam bị Mỹ áp thuế nhập khẩu 
bổ sung vẫn luôn thường trực.  
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1. Chi phí logistics tại Việt Nam đứng đâu 
so với thế giới? 

Báo cáo về Chỉ số logistics thị trường 
mới nổi 2021 do nhà cung cấp dịch 
vụ kho vận hàng đầu thế giới Agility 
mới công bố, cho thấy Việt Nam tăng 
thêm 3 bậc xếp hạng so với năm 
2020, đứng ở vị trí thứ 8 trong Top 10 
quốc gia đứng đầu.

Tuy nhiên, chi phí logistics của Việt 
Nam còn cao, chiếm khoảng hơn 
20% GDP. Trong khi đó, mức chi phí 
logistics trung bình trên thế giới, chỉ 
khoảng 11% GDP.

Quy mô thị trường logistics toàn cầu 
ước đạt 3.215 tỷ USD vào năm 2021, 
tăng 17,6% so với năm 2020.

Thị trường logistics Việt Nam đang 
thu hút khoảng tới trên 30.000 doanh 
nghiệp. Theo công ty nghiên cứu 
Orbis Research, về bản chất, hầu hết 
doanh nghiệp cung ứng dịch vụ 
logistics vẫn là các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ, cung cấp dịch vụ logistics giá 
trị gia tăng thấp, 90% có số vốn đăng 
ký dưới 10 tỷ VND, chỉ khoảng 5% có 
số vốn trong khoảng 10-20 tỷ VND, 
còn lại là hơn 20 tỷ VND.

Trong khi chi phí logistics theo % 
GDP của Hoa Kỳ đã giảm từ khoảng 
16% vào năm 1981 xuống còn gần 
10% vào năm 1990 và duy trì trong 
khoảng 7-8% trong suốt thập kỷ qua. 
Kết quả này nhờ vào những cải tiến 
ấn tượng trong việc quản lý hàng tồn 

kho, đây là một yếu tố quan trọng 
trong việc duy trì chi phí logistics 
của Hoa Kỳ ổn định hàng năm ở mức 
7-8% trong GDP.

Đối với Việt Nam, theo Báo cáo cuối 
kỳ 2014 “Dịch vụ vận tải tư vấn hỗ trợ 
Bộ Giao thông vận tải về phát triển 
vận tải đa phương thức” của Công 
ty tư vấn ALG của Ngân hàng Thế 
giới (WB) thì chi phí logistics của Việt 
Nam tương đương 20,9% GDP, trong 
đó chi phí cho vận tải chiếm khoảng 
60%, mức chi phí cao so đối với các 
nước phát triển. Trong đó chi phí vận 
tải chiếm 59%, chi phí xếp dỡ chiếm 
21%, chi phí lưu kho chiếm 11%, chi 
phí đóng gói chiếm 8% trong tổng 
chi phí logistic tại Việt Nam.

Cũng trong Báo cáo này chi phí 
logistic của ngành dệt may chiếm 

9,3% giá thành sản phẩm, đây là 
một con số đáng lưu ý. 

Công bố trong Sách Trắng VLA 2018 
“Chi phí logistics tương đương với 
GDP của Việt Nam năm 2017 ở 
mức 14,5%-19,2%, ước tính chi phí 
logistics theo GDP là khoảng 16,8%, 
tương đương với giá trị khoảng 42 tỷ 
USD”, có sự cải thiện so với Báo cáo 
vào năm 2014 của Công ty tư vấn 
ALG của Ngân hàng Thế giới (WB) 
chi phí logistics của Việt Nam tương 
đương 20,9% GDP.

Tỷ lệ chi phí logistics so với GDP thể 
hiện trình độ phát triển và vai trò của 
logistics trong nền kinh tế. So sánh với 
các quốc gia khác như Trung Quốc có 
tỉ lệ này là 14,5%, các quốc gia phát 
triển như Hoa Kỳ và Singapore là 
khoảng 7,5-8,5%.

Nguồn: Annual State of Logistics Report 2020

Bài: VƯƠNG ĐỨC ANH
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Tỷ lệ % các chi phí/
doanh thu

Tỷ trọng từng chi phí/tổng 
chi phí logistic Lý do

Chi phí vận chuyển và 
xếp dỡ

4,8 53,5% Cơ sở hạ tầng giao thông

Chi phí kho bãi 1,97 21,9%
Thiết bị lưu kho, xếp dỡ lạc hậu, 
không đồng bộ, làm chậm quá 

trình bốc dỡ, gây hỏng hóc hàng 
hoáChi phí hàng tồn kho 

(lưu kho thuê ngoài)
1,41 15,7%

Chi phí quản lý logistics 0,78 8,7% Chi phí “không chính thức” 

Tổng chi phí logistic/
doanh thu

8,96

3/6/2021 
($/40 ft con)

10/6/2021
($/40 ft con)

17/06/2021 
($/40 ft con)

Thay đổi 
hng năm (%)

Composite index               6,464               6,727               6,957 306%

Shanghai - Rotterdam             10,462             10,522             11,196 534%

Rotterdam - Shanghai               1,629               1,715               1,583 43%

Shanghai - Genoa               9,900             10,472             10,845 500%

Shanghai - Los Angeles               5,952               6,313               6,358 197%

Los Angeles - Shanghai                   779                  808                   931 78%

Shanghai - New York               7,559               8,251               8,017 195%

New York - Rotterdam                   991               1,102               1,121 120%

Rotterdam - New York               3,720               3,988               4,607 92%

Nguồn: Niêm giám thống kê Vận tải và Logistics 2018
Nguồn: Drewry

Nguồn: DrewryNguồn: Báo cáo Logistics Việt Nam 2020

2. Cấu thành chi phí logistics gồm những 
chi phí nào? Chi phí nào lớn nhất?

Theo Báo cáo Logistic Việt Nam 2020 
thực hiện khảo sát yêu cầu các doanh 
nghiệp xếp hạng 6 loại chi phí logistics 
thành phần trong tổng chi phí logistics 
theo thứ tự 6 là cao nhất và 1 là thấp 
nhất. Kết quả cho thấy chi phí vận 
chuyển - giao nhận, chi phí mua hàng, 
chi phí kho bãi lần lượt là những khoản 

chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tiếp 
theo đó là các loại chi phí dự trữ, chi phí 
dịch vụ khách hàng và chi phí xử lý đơn 
đặt hàng và hệ thống thông tin logistics

Kết quả cho thấy, quản trị vận chuyển 
là hoạt động mà các doanh nghiệp 
nhận thấy cần phải cải tiến nhất do 
đây là khoản chi phí lớn nhất trong 
tổng chi phí logistics tại các doanh 
nghiệp hiện nay.

Tỷ trọng chi phí logistic/doanh 
thu trong Báo cáo Logistics Việt 
Nam 2020:

70,8% số doanh nghiệp tham gia 
khảo sát cho biết tỷ trọng chi phí 
logistics của doanh nghiệp trên 
tổng doanh thu chỉ nhỏ hơn 10% và 
20,1% số doanh nghiệp có tỷ trọng 
chi phí logistics trên tổng doanh 
thu nằm trong khoảng 11 - 20%.

3. Giá cước container 40’ tăng gần gấp 4 
trong 1 năm qua do đâu? Sẽ kéo dài đến bao giờ?

Bảng biến động giá cước container 40’ từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2021

Bảng giá cước biển một số tuyến vận tải quốc tế chính
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Có thể thấy cước vận tải biển trung 
bình đã tăng khoảng 3,5 lần kể từ 
tháng 6 năm 2020, cá biệt gấp 6 lần 
như tuyến: Shanghai – Rotterdam; 
Shanghai – Genoa.

Nguồn cơn:

 √ Các biện pháp đóng cửa, giãn 
cách xã hội làm chậm thương 
mại toàn cầu, thay đổi thói quen 
tiêu dùng và có lượng cầu tiêu 
dùng bị giữ lại chờ bùng nổ. 
Theo khảo sát của McKinsey, khi 
việc đóng cửa giảm bớt và vắc-
xin được tiêm rộng rãi, những 
khoản tiết kiệm này chuyển 
thành nhu cầu bị dồn nén chờ 
được giải phóng trong thứ mà 
chúng ta có thể gọi là “mua sắm 
trả thù”. Các loại hàng hóa như 

may mặc, làm đẹp và điện tử sẽ 
tiêu tốn một phần lớn chi tiêu 
tiêu dùng sau đại dịch.

 √ Mất cân bằng thương mại giữa 
Trung Quốc và phương Tây và 
căng thẳng thương mại giữa 
Trung Quốc và Mỹ. 

Mất cân bằng thương mại không 
phải là vấn đề mới (đặc biệt là giữa 
Trung Quốc và Mỹ), nhưng xuất khẩu 
toàn cầu của Trung Quốc đã tăng 
60,6% trong 2 tháng đầu năm 2021, 
khi nhiều nền kinh tế phương Tây bắt 
đầu phục hồi sau đại dịch và nhu cầu 
đối với hàng hóa Trung Quốc tăng 
vọt. Thặng dư thương mại toàn cầu 
của Trung Quốc đạt 103,25 tỷ vào 
đầu năm 2021, tăng 32% so cùng kỳ 
năm ngoái.

Các container chở hàng tiêu dùng, 
điện thoại từ Trung Quốc tới Mỹ tăng 
mạnh khi Mỹ kiểm soát dịch bệnh, 
nhu cầu tiêu dùng quay lại nhanh và 
mạnh khiến năng lực bốc xếp tại các 
cảng bờ Tây của Mỹ không theo kịp. 
Hình dung cứ 3 container dời Trung 
Quốc sang Mỹ thì chỉ 1 container 
quay trở lại.

Đồng thời do mất cân bằng thương 
mại giữa Mỹ với Trung Quốc, nhu cầu 
nhập khẩu hàng hóa nông sản Mỹ 
của Trung Quốc thấp. Các hãng vận 
tải thay vì đưa container vào nội địa 
lấy hàng nông sản xuất ngược trở lại 
thì họ cho chuyển nhanh container 
rỗng quay lại Trung Quốc và khi các 
nền kinh tế phương tây phục hồi dẫn 
đến việc cạnh tranh về container và 
đã đẩy giá lên cao. 

 √ Thiếu nhân lực tại các cảng biển 
do đại dịch.

 √ Và cũng không ngoại trừ khả 
năng các công ty vận tải biển 
lớn đang lợi dụng tình hình. 

Tình trạng cước vận tải biển tăng 
cao sẽ kéo dài đến bao giờ?

Thế giới đứng trước rủi ro ngoại vi 
về cước vận tải biển tăng. Từ vụ việc 
con tàu Ever Given của hãng tàu 
biển Evergreen mắc cạn tại kênh 
đào Suez vào tháng 3 năm nay khiến 
cả thế giới phải giật mình về sự 
phụ thuộc lưu thông hàng hóa vào 
các tuyến đường biển quan trọng, 
hàng hóa vận chuyển đường biển 
qua kênh đào Suez mỗi ngày trị giá 
khoảng 9,6 tỷ USD.  

Đồng thời, đại dịch vẫn đang dẫn 
đến sự gián đoạn, như việc đóng cửa 
đột ngột cảng container Yantian của 
Trung Quốc - một phần của cảng 
container lớn thứ 4 thế giới Thâm 
Quyến - vào đầu tháng 6 năm nay. 
Mặc dù các hoạt động đã được nối 
lại, nhưng sự tắc nghẽn và nhu cầu 
tiếp tục thực hiện các biện pháp để 
ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 
làm cho sự chậm trễ tiếp tục gia 
tăng. Mặc dù Trung Quốc và các 
quốc gia thương mại lớn khác đang 
đạt được tiến bộ với các chương 
trình tiêm chủng, việc tạo miễn dịch 
sẽ mất nhiều thời gian và do đó, việc 
gián đoạn hoạt động sẽ vẫn là rủi ro 
trong những tháng tới.

Các hãng vận tải container đã có kết 
quả tài chính vượt trội trong thời kỳ 
đại dịch, và trong 5 tháng đầu năm 
2021, đơn đặt hàng đóng mới tàu 
container toàn cầu đạt mức cao kỷ lục 
là 229 tàu với tổng sức chở 2,2 triệu 
TEU. Khi các tàu mới này sẵn sàng đưa 
vào sử dụng trong năm 2023, sẽ làm 
tăng năng lực vận chuyển container 
6%. Tuy nhiên nhu cầu quay lại nhanh 
khi các nền kinh tế lớn hồi phục cùng 
với việc chưa có phương thức vận tải 
thay thế trong khi 60% lượng hàng 
hóa toàn cầu được vận chuyển bằng 
container dẫn đến giá cước có thể 
tiếp tục tăng, ít nhất trong quý 3 năm 
nay. Và ngay cả khi hạn chế về năng 
lực vận tải được cải thiện, giá cước 
vận tải có thể vẫn ở mức cao hơn so 
với trước đại dịch.

4. Doanh nghiệp phải làm gì để duy trì 
hiệu quả trước tình hình chi phí logistic 
nói chung và cước vận tải biển nói riêng 
tăng cao?

Trước hết phải khẳng định đối với 
vận tải biển là vấn đề toàn cầu, chắc 
chắn sẽ tác động đến Việt Nam là 
nền kinh tế mở, hoạt động xuất 
nhập khẩu gần gấp đôi quy mô GDP. 
Còn đối với chi phí logistic tại Việt 
Nam cao hơn so với các quốc gia 
khác là vấn đề tầm quốc gia, doanh 
nghiệp tự mình không thể tác động 
làm giảm các chi phí này. 

Việc giá cước vận tải tăng cũng sẽ tạo 
áp lực giảm giá mua hàng, đây là rủi 
ro ngoại vi doanh nghiệp chỉ có thể 
tìm cách hạn chế tối đa ảnh hưởng. 
Đối với các doanh nghiệp may mặc 
gia công, đa phần xuất khẩu FOB 
không phải lo việc thuê vận chuyển 
nên việc có thể làm để chia sẻ khó 
khăn với khách hàng chính là đảm 
bảo thời gian giao hàng khi việc lùi 
thời gian khởi hành, tăng thời gian 
quá cảnh của các hãng tàu là tương 
đối phổ biến hiện nay và đặc biệt 
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh 
diễn biến phức tạp tại Việt Nam như 
hiện nay. 

Đối với các doanh nghiệp làm FOB tự 
lo nguyên phụ liệu phải chịu chi phí 
vận chuyển nguyên phụ liệu thì việc 
cần làm là:

- Trao đổi với khách hàng để có kế 
hoạch sớm cho việc mua nguyên 
vật liệu. 

- Làm việc với một đơn vị logistic 
đáng tin cậy để giảm thiểu rủi ro giá 
cước vận chuyển bị điều chỉnh thất 
thường. 

- Xem xét các phương thức vận 
chuyển thay thế nếu hợp lý.

Ngoài ra, để theo dõi, kiểm soát được 
chi phí logistic, về lâu dài doanh 
nghiệp cần xem xét có bộ phận 
chuyên môn về logistic giúp theo dõi 
biến động các chi phí cấu thành chi 
phí logistic, lựa chọn đơn vị logistic 
cạnh tranh, chất lượng và dịch vụ 
tốt. Trong Báo cáo logistics Việt 
Nam 2020 chỉ ra trong số 97 doanh 
nghiệp tiến hành điều tra, có tới 88% 
số doanh nghiệp cho biết họ chưa 
có bộ phận Logistics hoặc Quản 
lý chuỗi cung ứng riêng biệt trong 
cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, 
34% số doanh nghiệp khảo sát chức 
năng logistics do phòng xuất nhập 
khẩu đảm nhiệm; 24% do phòng 
kinh doanh; 11% do phòng kế 
hoạch sản xuất; 5% do phòng vật tư 
và 11% bị phân tán ở nhiều bộ phận 
chức năng khác nhau trong doanh 
nghiệp. 12% số doanh nghiệp đã 
thành lập phòng logistics và quản 
lý chuỗi cung ứng đều là các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
hoặc doanh nghiệp có quy mô lớn. 
Việc phân tán chức năng quản trị 
logistic tại nhiều bộ phận trong 
doanh nghiệp có lẽ cũng là tình 
trạng phổ biến đối với các doanh 
nghiệp dệt may. Do đó, để nâng cao 
hiệu quả kiểm soát chi phí logistic, 
doanh nghiệp cũng cần xem xét đến 
việc tổ chức quản trị vấn đề này.
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG 
NGUYÊN PHỤ LIỆU 
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
Thị trường bông

Tương quan cung cầu, giá bông 

So với dự kiến tháng 5/2021 thì trong báo cáo mới nhất 
của Bộ Nông Nghiệp Mỹ, sản lượng toàn cầu dự kiến trong 
vụ 2021/22 được điều chỉnh giảm nhẹ 0,1 triệu tấn bông 
và lượng tiêu thụ toàn cầu được điều chỉnh tăng nhẹ 0,3 
triệu tấn. Những điều chỉnh cung cầu đã làm cho lượng 
tồn kho cuối kỳ vụ 2021/22 giảm 0,4 triệu tấn, còn 19,4 
triệu tấn. Nếu bỏ qua giai đoạn Trung Quốc dự trữ bông 
tồn kho từ vụ 2012/13 đến vụ 2015/16 thì lượng tồn kho 
cuối vụ 2021/22 đang cao ở mức thứ 3 trong lịch sử. 

Chỉ tiêu 2018/19 (5) 2019/2020 (4) 2020/21 (3) Ước T5-
2021/22 (2)

Ước T6-
2021/22 (1) (3)/(4) (1)/(3)

Số dư đầu kỳ 17.7 17.4 21.3 20.3 20.3 22.4% -4.7%

Sản xuất 25.8 26.4 24.7 26.0 25.9 -6.4% 4.9%

Tiêu thụ 26.2 22.4 25.7 26.4 26.7 14.7% 3.9%

Nhập khẩu 9.2 8.9 10.3 9.9 10.1 15.7% -1.9%

Xuất khẩu 9.0 9.0 10.3 9.9 10.1 14.4% -1.9%

Số dư cuối kỳ 17.4 21.3 20.3 19.8 19.4 -4.7% -4.4%

Bài: PHƯƠNG  THANH

B1: Bảng cân đối tồn kho bông thế giới (ĐV: triệu tấn)

C1: Sản lượng bông toàn cầu (ĐV: triệu tấn)

C2: Tiêu thụ bông toàn cầu (ĐV: triệu tấn)

C3: Xuất khẩu bông toàn cầu (ĐV: triệu tấn)

Xét ở phạm vi quốc gia, so với mùa vụ 2020/21, Trung Quốc 
có sự thay đổi vụ 2021/22 đáng kể nhất với sản lượng giảm 
0,4 triệu tấn và tiêu thụ tăng 0,2 triệu tấn. Sở dĩ có sự thay 
đổi này là do tình hình thời tiết xấu ở Tân Cương đã làm giảm 
năng suất gieo trồng bông, trong khi đó Trung Quốc lại 
đang tăng công suất sản xuất hàng dệt may nhằm đón đầu 

kinh tế thế giới hồi phục nhờ tiêm chủng vắc xin Covid-19 
trên diện rộng. Tuy nhiên, Trung Quốc hiện vẫn chưa có ý 
định tăng cường nhập khẩu bông khi mà vẫn duy trì hạn 
ngạch nhập khẩu ở mức thấp trong năm 2021. Điều này dự 
kiến sẽ làm giảm tồn kho cuối kỳ của Trung Quốc từ 8,5 triệu 
tấn vụ 2020/21 xuống còn 7,7 triệu tấn trong vụ 2021/22.

(Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ)

(Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ)

(Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ)

(Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ)
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C4: Nhập khẩu bông toàn cầu (ĐV: triệu tấn)

C6: Giá bông nhập khẩu bình quân các tháng của Việt Nam (ĐV: USD/tấn)

C7: Giá xơ PSF tại một số thị trường

C5: Giá bông trên thị trường quốc tế

Sản lượng bông vụ 2021/22 dự kiến tăng mạnh ở Mỹ và 
Brazil, tăng nhẹ ở Ấn Độ, Pakistan và các nước khác. Lượng 
tiêu thụ dự kiến vụ 2021/22 tăng ở hầu hết các quốc gia. 
Giao dịch thương mại toàn cầu dự kiến giảm so với mùa vụ 
trước từ 10,3 triệu tấn xuống còn 10,1 triệu tấn. Xuất khẩu 
bông của Mỹ, Brazil dự kiến giảm do những quan ngại về 
tình hình vận chuyển từ các nước này. Trong khi đó xuất 
khẩu bông của Úc tăng mạnh gấp 2,3 lần do sản lượng sản 
xuất tăng cao. Việt Nam sẽ tăng nhập khẩu bông vụ này 
lên 0,1 triệu tấn, ngược lại Bangladesh giảm lượng nhập 
khẩu 0,1 triệu tấn. 

Tổng quan về giá

Giá bông đầu năm 2021 tăng mạnh do nhu cầu tăng ở các 
nước sản xuất sợi sau khi kinh tế toàn cầu có dấu hiệu phục 
hồi và mức tồn kho sợi bắt đầu cạn kiệt. Trong tháng 3, giá 
bông giảm 15% do những căng thẳng giữa Trung Quốc và 
các nhãn hàng may mặc liên quan đến việc sử dụng bông 
Tân Cương. Đến tháng 4, giá bông phục hồi mạnh có thể 
một phần do tình trạng khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 
tại Ấn Độ, tình hình thiếu hụt bông tại Pakistan. Tháng 5 
giá giảm và phục hồi nhẹ vào tháng 6. 

Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ đã cho thấy 
mức chênh lệch giữa sản lượng và tiêu thụ vụ 2021/22 
được thu hẹp so với vụ trước, đồng thời giao thương giảm 
nhẹ. Vì vậy, nhiều khả năng giá bông sẽ được điều chỉnh 
giảm trong ngắn hạn. 

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, tình hình thương mại giữa 
Mỹ và Trung Quốc có tác động mạnh đến giá bông. Theo 
thỏa thuận giai đoạn một giữa Mỹ và Trung Quốc, Trung 
Quốc đã tăng cường nhập khẩu bông Mỹ trong năm 2020 
và tiếp tục trong năm 2021. Xét theo tình hình cung cầu 
hiện tại thì khả năng cao Trung Quốc sẽ phải tăng cường 
nhập khẩu bông để bù đắp cho lượng bông tồn kho cuối 
kỳ bị suy giảm. Tuy nhiên, những bước tiếp theo của thỏa 
thuận chưa có gì rõ ràng, không có gì chắc chắn một thỏa 
thuận tiếp theo liệu có được ký kết vào cuối năm hay không.

Bông là mặt hàng có tính chất đầu cơ cao nên giá cả 
thường xuyên biến động. Nhà đầu tư rất khó để đưa ra xu 
hướng chính xác cho ngắn hạn. Nhưng xét về dài hạn, kỳ 
vọng về sự phục hồi kinh tế sau khi tiêm vắc xin Covid-19 
mở rộng sẽ là nhân tố hỗ trợ giá bông duy trì trên mức 2 
USD/kg cho những tháng cuối năm 2021. 

Tình hình nhập khẩu bông của Việt Nam

Khối lượng bông nhập khẩu vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 20121 ước đạt 886 nghìn tấn, trị giá 1.596 triệu USD, 
đơn giá bình quân 1.800 USD/tấn; tăng 13,5% về lượng, 26,5% về trị giá và 11,4% về đơn giá so với cùng kỳ. Sản lượng 
nhập khẩu của các công ty FDI như Texhong, Brotex, Kyungbang, Tainan, Huafu thường xuyên duy trì trên mức 50% tổng 
sản lượng nhập khẩu bông của Việt Nam. Mỹ vẫn là nước dẫn đầu xuất khẩu bông vào Việt Nam, tiếp theo là Brazil và Ấn 
Độ. Sunray, Bros, Paul Reinhart, Louis Dreyfus, Olam, Viterra là những nhà cung cấp lớn, chiếm trên 50% sản lượng bông 
nhập khẩu của Việt Nam.

Thị trường xơ 

Giá xơ tại các nước tăng cao trong tháng 1, tháng 2/2021. 
Tại Trung Quốc, giá xơ giảm nhẹ vào tháng 3 và gần như 
đi ngang trong quý 2/2021. Giá xơ polyester đạt đỉnh vào 
26/2 ở mức 1,24 USD/kg, tăng 39% so với hồi đầu năm, 
trong khi giá sợi filament chỉ tăng khoảng 18%. Trong khi 
đó, giá xơ tiếp tục tăng trong tháng 3 tại Ấn Độ và Pakistan, 
trong khi giảm nhẹ trong tháng 4 và đi ngang trong tháng 
5 và tháng 6/2021.

(Nguồn: Tổng hợp từ Hải quan Việt Nam)

(Nguồn: Emergingtextile.com)(Nguồn: Emergingtextile.com)

Giá xơ polyester tăng hồi đầu năm nhờ nhu cầu cao và giá 
nguyên liệu PTA & MEG tăng cao do việc thắt chặt nguồn 
cung ở Viễn Đông. Tuy nhiên, từ tháng 3 đến nay, do ảnh 
hưởng của khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 ở Ấn Độ và 
Pakistan khiến sản xuất sợi giảm, làm giảm nhu cầu về xơ. 
Tuy nhiên, hiện nay giá dầu đang tăng cao, tất yếu sẽ kéo 
theo giá PTA và MEG tăng trong thời gian tới. Mặt khác, nhu 
cầu dệt may trên thế giới cũng dần hồi phục nhờ việc tiêm 
vắc xin Covid-19 đang được triển khai ở diện rộng trên toàn 
thế giới, dự kiến giá xơ sẽ tăng trong quý 3/2021. 

(Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ)
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Thị trường sợi

Có thể thấy rằng thị trường sợi 6 tháng đầu năm 2021 
diễn biến hết sức đặc biệt, là sự bù đắp cho những suy 
giảm trong một thời gian dài trước đó. Tồn kho sợi ở 
Trung Quốc và các nước sản xuất dệt may đã cạn kiệt, 
cùng với lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm có nguồn 
gốc từ bông Tân Cương của Mỹ đã tác động mạnh đến 
chuỗi cung cầu sợi, khiến nhu cầu sợi tăng cao. Từ đầu 

C8: Giá sợi cotton trên thị trường quốc tế

B2: Xuất khẩu xơ sợi của Việt Nam 5T/2021

C9: Giá sợi poly trên thị trường quốc tế

(Nguồn: Emergingtextile.com)

(Nguồn: Emergingtextile.com)

Tình hình xuất khẩu xơ, sợi của Việt Nam 

Xuất khẩu xơ sợi của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2021 đạt 
818 nghìn tấn, trị giá 2.168 triệu USD, tăng 136% về lượng 
và 160,5% về trị giá. Đơn giá xuất khẩu trung bình tháng 5 
tăng 19% so với hồi đầu năm 2021 và tăng 32% so với cùng 
kì năm ngoái. Về cơ cấu thị trường theo khối lượng, Trung 

năm đến giữa tháng 3, giá sợi cotton có mức tăng mạnh 
nhất 18%, tiếp đến là sợi poly-visco tăng 16%, sợi poly và 
sợi pha poly-cotton chỉ tăng 2%. Giá sợi cotton trong quý 
2 chững lại, mặc dù vẫn tốt hơn so với giá sợi pha và sợi 
poly. Được hưởng lợi từ việc giá sợi tăng cao và giá bông 
đầu vào thấp trước đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất sợi 
đã bắt đầu có lãi sau hai năm kinh doanh ảm đạm. Tuy 
nhiên, sau 6 tháng đầu năm giá sợi tăng cao thì thị trường 
đang dần tìm lại điểm cân bằng, giá sợi bắt đầu chững lại.

Quốc là nước nhập khẩu chính của Việt Nam (54,4%), tiếp 
đến là Hàn Quốc (9,2%), Mỹ (4,8%), Đài Loan (3,1%), Nhật 
Bản, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia chiếm thị phần từ 
1-2%. Trung Quốc hiện đang chiếm khoảng 60% cầu về 
sợi của thế giới và có thể còn tăng trong thời gian tới do 
chuỗi dệt may của Ấn Độ đang bị đứt gãy do ảnh hưởng 
của dịch Covid-19. 

Mặc dù vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như sự biến 
động của giá nguyên phụ liệu, nhu cầu sợi trồi sụt, giá 
cước vận chuyển tăng cao, nhiều thị trường bị phong tỏa 
do dịch bệnh Covid-19 nhưng rõ ràng, thị trường sợi nửa 
đầu năm 2021 vẫn duy trì được đà tăng mạnh mẽ từ cuối 
năm 2020, mang đến biên lợi nhuận cao cho các doanh 
nghiệp sản xuất. 

5T. 2019 (Y3) 5T.2020 (Y2) 5T.2021 (Y1) Y2/Y3 Y1/Y2

KL (nghìn tấn) 668 600 818 89.8% 136.3%

KNXK (triệu USD) 1714 1351 2168 78.8% 160.5%

(Nguồn: Tổng hợp từ Hải quan Việt Nam)

Dự kiến 6 tháng cuối năm 2021, thị trường sợi sẽ có 
nhiều khó khăn hơn khi đà tăng đang giảm dần. Mặt 
khác, giá bông trong thời gian qua đã tăng cao lên trên 
2 USD/kg, do đó biên lợi nhuận sẽ giảm so với những 
tháng đầu năm. Hiện nay, các nước đang tăng cường 
tiêm vắc xin Covid-19 trên diện rộng, vì vậy cầu dệt 
may có thể hồi phục trong 6 tháng cuối năm, kéo theo 

nhu cầu sợi có thể tăng trong thời gian tới. Chúng ta có 
thể lạc quan rằng giá sợi sẽ khó có thể xuống thấp như 
trong năm 2019, 2020. Các doanh nghiệp sản xuất sợi 
cần có phương án cân đối các nguồn lực sản xuất, cơ 
cấu lại mặt hàng, thị trường để có giải pháp tốt nhất cho 
sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh thị trường nhiều 
biến động.

DỆT MAY
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DIỄN BIẾN TỶ GIÁ USD/VND, 
LÃI SUẤT TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 
VÀ DỰ BÁO 6 THÁNG CUỐI NĂM
Chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước giúp thị trường tài chính tiền tệ 
ổn định trong thời gian vừa qua cùng với tình hình lạm phát của Việt Nam đang 
trong tầm kiểm soát. Các chuyên gia dự báo tỷ giá USD/VND sẽ ít biến động và 
lãi suất vẫn duy trì ở mức thấp… Liệu đây có phải là một lợi thế cho nền kinh tế 
cũng như là yếu tố giúp doanh nghiệp có lợi thế khi lựa chọn USD để vay trong 
thời gian tới?
Bài: ĐẶNG THANH HUYỀN & NGUYỄN THĂNG LONG

Nguồn: https://emergingtextiles.com, http://bsc.com.vn/en/news
Báo cáo thị trường tiền tệ - MBSecurities
Báo cáo Triển vọng thị trường toàn cầu – Standard Chartered

T
rong 6 tháng đầu năm, 
Ngân hàng Nhà nước 
(NHNN) đã điều hành 
theo hướng nới lỏng tiền 
tệ để hỗ trợ tăng trưởng, 

trong bối cảnh kinh tế vĩ mô có nhiều 
thuận lợi, tỷ giá đồng Đô la Mỹ và Việt 
Nam đồng ổn định, lãi suất điều hành 
không đổi so với cuối năm 2020 và 
tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi 
dịch Covid -19.

Diễn biến đồng Đô la Mỹ (USD)

Tháng 6, chỉ số DXY Index đạt mức 92 
điểm. Tổng thống Joe Biden tiếp tục 
đề xuất gói ngân sách 6.000 tỷ USD 
để hỗ trợ cho nền kinh tế, nâng chi 
tiêu liên bang lên mức cao nhất kể từ 
Chiến tranh Thế giới thứ II. Như vậy, 
đồng USD sẽ chịu nhiều áp lực mất 
giá trong năm nay.

Tỷ giá USD/VND giao dịch ổn định

Thời điểm 30/6/2021, tỷ giá trung 
tâm được NHNN công bố là 

23.179 đồng/USD, tăng 31 đồng so với 
tuần trước đó. Ngân hàng Vietcombank 
niêm yết tỷ giá ở mức: 22.920 đồng/
USD và 23.120 đồng/USD.

Mỹ rút Việt Nam khỏi danh sách 
các nước gắn mác thao túng tiền 
tệ: chưa phải kết thúc vụ việc trong 
tiếp cận của Mỹ

Ngày 26/4/2021, Bộ Tài chính Mỹ 
công bố báo cáo “Chính sách kinh tế 
vĩ mô và ngoại hối của các đối tác 
thương mại chính của Mỹ”, trong đó 
Việt Nam không còn bị gắn nhãn là 
nước thao túng tiền tệ. Tuy nhiên, 
rủi ro có thể Mỹ đưa Việt Nam trở lại 
danh sách các quốc gia thao túng 
tiền tệ vẫn còn và phụ thuộc vào 
trao đổi, tham vấn  và hành động 
của các cơ quan có thẩm quyền của 
2 nước. Đặc biệt cáo buộc thao túng 
tiền tệ theo Điều tra của Mục 301 
vẫn còn đang “treo” chưa kết thúc. 

Để cân bằng giữa điều hành chính 
sách và việc không bị đưa vào danh 
sách các nước thao túng tiền tệ của 
Mỹ, những động thái thay đổi chính 
sách quản lý ngoại hối của NHNN 
cho thấy NHNN đã và sẽ không còn 
tích cực can thiệp vào thị trường 
ngoại tệ một chiều và đồng VND sẽ 
được điều tiết theo cung-cầu của thị 
trường. Có thể thấy rõ nhất là động 
thái từ đầu năm nay NHNN đã thực 
hiện việc mua USD theo hình thức kỳ 
hạn 6 tháng thay cho hình thức giao 
ngay. Đây đơn thuần là biện pháp kỹ 
thuật dùng để tránh tiêu chí thứ 3 
trong số ba tiêu chí quy kết một quốc 
gia thao túng tỷ giá của Mỹ, đó là can 
thiệp một chiều vào thị trường ngoại 
tệ trong sáu tháng liên tiếp, do trước 
đó NHNN đã liên tiếp mua ngoại tệ 
trong thời gian dài.

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt 
Nam (thành viên thuộc Tập đoàn Tài 
chính KB tại Hàn Quốc) đánh giá tiêu 
chí thao túng tiền tệ trong kỳ đánh giá 
tháng 5/2021 cho thấy Việt Nam vẫn 
vi phạm cả ba tiêu chí: Một là “thặng 
dư thương mại ngày càng tăng của 
Việt Nam với Mỹ”, hai là “thặng dư tài 
khoản vãng lai lớn trên toàn cầu”, ba 
là “sự can thiệp mạnh mẽ (của Nhà 
nước) vào ngoại hối nhằm giữ giá trị 

đồng Việt Nam thấp”. Do vậy, ngoại 
trừ trường hợp Việt Nam tiếp tục có 
những hành động để cải thiện ba 
tiêu chí đang bị đánh giá nêu trên và 
tiến hành đàm phán thành công với 
Bộ Tài chính Mỹ trong giai đoạn tới 
đây, nếu không mác thao túng tiền 
tệ của Việt Nam sẽ có thể vẫn bị duy 
trì trong kỳ đánh giá tiếp theo của Mỹ.

Điểm lại tình hình tỷ giá của một 
số đồng tiền các quốc gia có cạnh 
tranh xuất khẩu dệt may

Các quốc gia cạnh tranh xuất khẩu 
dệt may được hỗ trợ một phần bởi 
đồng tiền của các quốc gia này giảm 
giá so với đồng USD, trong khi VND 
giữ giá so, ổn định với USD trong 2 
năm vừa qua khiến hàng dệt may 
xuất khẩu của Việt Nam giảm sức 
cạnh tranh so với các quốc gia này.

Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ là đồng tiền 
giảm giá nhiều nhất trong số các 
nước có xuất khẩu dệt may do tỷ lệ 
lạm phát tại nước này tăng. Đồng tiền 

của họ giảm mạnh sẽ giúp ích cho 
các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, bất kể 
giá tiêu dùng ở nước này tăng.

Dự báo diễn biến tỷ giá trong 6 
tháng cuối năm 2021

Nguồn cung ngoại tệ được đánh giá 
vẫn duy trì trạng thái dồi dào 2021, 
khi hoạt động xuất nhập khẩu diễn 
ra sôi động và kỳ vọng dòng vốn FDI 
chảy mạnh về Việt Nam. Quỹ tiền tệ 
quốc tế (IMF) đã dự báo khối lượng 
thương mại toàn cầu sẽ tăng khoảng 
8% vào năm 2021 và với tỷ trọng 
đóng góp ngày càng cao trong xuất 
khẩu toàn cầu, Việt Nam chắc chắn sẽ 
được hưởng lợi từ xu hướng này.

Dự báo tỷ giá USD/VND sẽ ổn định 
khoảng 23.145 đồng + 0,5% trong 
nửa cuối năm nay. Như vậy, với tỷ 
giá được dự báo sẽ vẫn ổn định theo 
đúng mục tiêu của NHNN thì những 
rủi ro nếu có đối với các khoản vay 
của các doanh nghiệp bằng đồng 
USD là không đáng kể.
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Hiểu rõ về phá sản trở nên đặc biệt quan trọng trong thời kỳ khó khăn về kinh tế. Đối với các 
doanh nghiệp ngành Dệt May, việc nắm bắt được thông tin khi khách hàng của doanh nghiệp tại 
Mỹ phá sản để có thể đảm bảo được quyền lợi của mình là hết sức cần thiết. Muốn làm được như 
vậy, trước tiên doanh nghiệp cần hiểu đúng và đủ về Luật pháp hiện hành của nước sở tại. Ngoài 
những giới thiệu sơ bộ về Luật phá sản theo Chương 11 trong Tạp chí Dệt May và Thời trang Việt 
Nam số Tháng 5/2021, chúng tôi tiếp tục có bài viết để tìm hiểu sâu hơn về một số khái niệm và 

nội dung trong Chương 11.
Bài: VƯƠNG ĐỨC ANH & ĐẶNG THANH HUYỀN

Nguồn: https://uscode.house.gov
https://www.toptal.com/finance/bankruptcy

TIẾP TỤC TÌM HIỂU LUẬT PHÁ SẢN MỸ 
THEO CHƯƠNG 11 

Ở 
Mỹ, các công ty bị lâm vào tình cảnh 
khó khăn dẫn đến phá sản được đối xử 
tốt hơn so với các quốc gia khác. Với 
mục đích của Bộ luật phá sản Mỹ là ưu 
tiên việc tổ chức lại có lợi hơn là phá sản 

giải thể một công ty. Theo đó, vừa bảo toàn được công 
ty tạo ra việc làm, cung cấp hàng hóa dịch vụ có giá 
trị, đóng góp nghĩa vụ thuế mang lại lợi ích cho cộng 
đồng. Bằng việc tổ chức lại theo Chương 11, công ty 
nộp đơn phá sản có cơ hội thứ 2 trong khi các chủ nợ 
có thể nhận được khoản thu hồi cao hơn so với giải thể 
thanh lý công ty.

Giúp con nợ có một "khởi đầu mới" sau khi 
giải quyết các khoản nợ và cơ hội được tiếp 

tục hoạt động

Hợp nhất tất cả các tranh chấp có liên quan 
đến con nợ để tập trung giải quyết

Giúp con nợ có điều kiện để làm rõ các 
thỏa thuận kinh doanh phi lợi nhuận

Cung cấp cho các chủ nợ khoản thu hồi 
hơn mức họ sẽ nhận được khi giải thể 
thanh lý nợ

Giúp giải quyết vụ việc một các công bằng và 
bình đẳng cho tất cả các chủ nợ

Tạo cơ chế để đưa ra kế hoạch tổ chức lại 
công ty phá sản

Kế hoạch tái tổ chức của Công ty phá sản (con nợ) 
theo Chương 11 

Trên thực tế, phá sản theo chương 11 sẽ dẫn bên phá 
sản đến (i) tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh 
(tái cấu trúc doanh nghiệp) hoặc (ii) chuyển sang phá 
sản theo quy định tại Chương 7 - giải thể. 

Con nợ có khoảng thời gian là 120 ngày kể từ ngày 
nộp đơn cho chương 11 để đề xuất một kế hoạch tái 
tổ chức trước khi bất kỳ bên nào khác có lợi ích có thể 
đề xuất một kế hoạch. Kế hoạch là sự thỏa hiệp giữa 
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Diễn biến lãi suất và tình hình 
tín dụng

Trong 6 tháng đầu năm 2021, để 
tạo điều kiện giảm chi phí vốn cho 
người dân, doanh nghiệp và nền 
kinh tế; NHNN tiếp tục điều hành lãi 
suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm 
phát, diễn biến thị trường và mục 
tiêu chính sách tiền tệ.

Theo NHNN, từ đầu năm đến 15/6 
tín dụng toàn nền kinh tế tăng 5,1% 
(cùng kỳ năm 2020 tăng 2,26%) 
tương ứng với khoảng 470 nghìn tỷ 
đồng được các Tổ chức tín dụng cấp 
ra thị trường cho thấy tín dụng đang 
tăng trưởng khá mạnh. 

Thời gian qua, để hỗ trợ doanh 
nghiệp sản xuất, kinh doanh vượt 

qua khó khăn do ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19, nhiều ngân hàng đẩy 
mạnh cho vay với lãi suất ưu đãi. Tuy 
nhiên, theo khảo sát mức lãi suất 
thấp chỉ được áp dụng trong một 
thời gian ngắn, sau đó nhà băng điều 
chỉnh lãi suất về mức cho vay thông 
thường. Mặc dù lãi suất giảm nhưng 
không phải doanh nghiệp nào cũng 
tiếp cận được vốn vay.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn 
diễn biến phức tạp, do đó sản xuất 
kinh doanh sẽ còn khó khăn kéo dài, 
doanh nghiệp cần ít nhất một năm 
mới bắt đầu trả dần nợ gốc và lãi 
cho ngân hàng. Trong khi đó, ngân 
hàng chỉ cho vay lãi suất thấp trong 
thời gian rất ngắn, như vậy không hỗ 
trợ được doanh nghiệp là bao nhiêu. 
Một lãnh đạo doanh nghiệp xuất 

khẩu chia sẻ, hiện lãi suất doanh 
nghiệp đang vay trong đầu năm 
2021 khoảng 6,9%/năm, nhưng đến 
cuối năm nay thì mức lãi ưu đãi này 
sẽ chấm dứt, ngân hàng sẽ tính theo 
lãi suất cho vay thông thường từ 
8-10%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Dự báo về mặt bằng lãi suất cho vay 
trong thời gian tới, nhiều ý kiến cho 
rằng, sẽ phụ thuộc rất lớn vào tình 
hình kiểm soát dịch bệnh. Nếu dịch 
bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp thì 
kinh tế Việt Nam khó hồi phục nhanh. 
Khi đó, nhu cầu vốn sẽ xuống thấp và 
lãi suất cũng phải giảm theo như đã 
diễn ra trong năm 2020. Ngược lại, 
dịch được kiểm soát, nhu cầu vốn 
tiếp tục tăng, khi đó lãi suất sẽ phải 
cao hơn.

Mức lãi suất cho vay VND và USD 
được trong 6 tháng cuối năm nay dự 
báo duy trì ổn định trong khoảng sau:

Lãi suất cho vay VND ngắn hạn: 
6,7-8,5%.

Lãi suất cho vay VND trung, dài hạn: 
8,3-9,7%.

Lãi suất cho vay USD ngắn hạn: 
2,7 – 3,7%.

Lãi suất cho vay USD trung hạn; 
4,3 – 6,2%.

Mục tiêu tổng quát của việc tổ chức lại theo Chương 11
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Tòa án cũng là nơi ban hành phán 
quyết cuối cùng kết thúc vụ án sau 
khi công ty phá sản đã thực hiện 
đầy đủ nghĩa vụ theo kế hoạch tái 
tổ chức.

Vai trò và hoạt động của Quản 
tài viên

Tại bất cứ thời điểm nào khi bắt đầu 
vụ việc hoặc trước khi kế hoạch 
phá sản được xác nhận và thông 
qua thì Tòa án sẽ ra lệnh chỉ định 
Quản tài viên hoặc Giám sát viên. 
Quản tài viên được quyền yêu cầu 
công ty phá sản/con nợ (công ty 
nộp đơn phá sản theo Chương 11) 
báo cáo các vấn đề liên quan đến 
doanh thu hàng tháng, chi phí vận 
hành, việc lập tài khoản ngân hàng 
mới, thanh toán cho nhân viên và 
trả các khoản thuế… 

Nếu bên phá sản không tuân thủ 
các yêu cầu báo cáo của Quản tài 
viên, hay các lệnh của Tòa án, hoặc 
không thực hiện các bước phù hợp 
để xác nhận đơn phá sản thì Quản 
tài viên có thể đệ đơn lên Tòa án 
để yêu cầu chuyển đổi con nợ theo 
Chương 11 thành chương khác của 
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các bên liên quan chính trong vụ án, 
bao gồm cả con nợ và các chủ nợ 
của nó. Nội dung của kế hoạch tái tổ 
chức phải đảm bảo có phân loại các 
khoản nợ và nêu rõ cách thức xử lý 
của từng khoản nợ. Nếu thẩm phán 
chấp thuận kế hoạch tái tổ chức và 
các chủ nợ đều đồng ý, thì kế hoạch 
đó được xác nhận để thực hiện.

Khi tòa án đã chấp thuận, kế hoạch 
tổ chức lại sẽ được gửi đến các chủ 
nợ để xem xét. Tất cả các chủ nợ và 
các cổ đông đang sở hữu cổ phần 
của Công ty phá sản đều có quyền 
biểu quyết kế hoạch này. Họ sẽ 
nhận được:

- Kế hoạch hoặc bản tóm tắt kế 
hoạch đã được tòa án phê duyệt;

- Hồ sơ tuyên bố công khai đã được 
tòa án chấp thuận;

- Thông báo về thời gian có thể nộp 
đơn chấp nhận và từ chối kế hoạch;

- Những thông tin khác mà tòa án có 
thể hướng dẫn;

- Thông báo về thời gian ấn định để 
nộp đơn phản đối;

- Thông báo về ngày và giờ cho 
phiên điều trần khi xác nhận;

- Một phiếu biểu quyết để chấp 
nhận hoặc từ chối kế hoạch.

Thẩm quyền của Tòa án

Tòa án có thẩm quyền xem xét và 
có kết luận trước khi xác nhận hoặc 
phê duyệt kế hoạch tái tổ chức và 
đảm bảo quyền lợi của tất cả các 
bên trong vụ án và được đề xuất 
một cách thiện chí. Tòa án chịu trách 
nhiệm cuối cùng trong việc xác định 
xem phương án tổ chức lại được 
đề xuất có tuân thủ luật phá sản 
hay không. Trước khi kế hoạch tái 
tổ chức được thông qua thì Tòa án 
cũng là nơi tổ chức phiên điều trần 
để xác định Tuyên bố công khai của 
con nợ có được các bên liên quan 
chấp thuận hay không.

Bộ luật phá sản cũng như bác bỏ 
vụ việc. Theo quy định, bên phá 
sản phải trả cho Quản tài viên một 
khoản phí nằm trong khoảng $330 
đến $30.000 phụ thuộc vào khả 
năng chi trả của bên phá sản.

Vai trò và hoạt động của Ủy ban 
chủ nợ

Uỷ ban chủ nợ được chỉ định bởi 
Quản tài viên và thường là các chủ 
nợ không có bảo đảm, những đối 
tượng nắm giữ bảy phần nợ không 
có bảo đảm lớn nhất, có thể bao 
gồm cả cổ đông sở hữu cổ phần 
của bên phá sản/con nợ. Quan 
trọng là Ủy ban chủ nợ đó được lựa 
chọn một cách công bằng và là đại 
diện cho hầu hết các yêu cầu bồi 
thường khác nhau. 

Nếu được sự chấp thuận của Toà 
án thì Ủy ban này có thể thuê luật 
sư hoặc các chuyên gia khác để hỗ 
trợ việc thực hiện các nhiệm vụ của 
ủy ban chủ nợ. Việc thành lập ra Uỷ 
ban chủ nợ là một biện pháp bảo 
vệ quan trọng trong việc quản lý 
giám sát hoạt động kinh doanh của 
con nợ. Ủy ban chủ nợ có quyền thanh tra hành vi, hoạt động kinh doanh, nắm bắt tình 

hình tài chính và tham gia vào việc hoạch định kế hoạch 
phá sản/kế hoạch tái tổ chức của con nợ.

Thứ tự ưu tiên trả nợ theo Chương 11

- Ưu tiên 1: Nợ thuế, bao gồm thuế thu nhập, thuế an 
sinh xã hội, và các nghĩa vụ tài chính đối với tiểu bang 
và liên bang, địa phương;

- Ưu tiên 2: Nợ lương nhân viên, các khoản bảo hiểm y 
tế, sức khỏe cho nhân viên;

- Ưu tiên 3: Các khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản thế 
chấp và tiền lãi phát sinh;

- Ưu tiên 4: Các khoản nợ không được bảo đảm bằng tài 
sản thế chấp.

Thanh toán nợ/xóa nợ

Bên phá sản phải nộp một bản tuyên bố công khai cho 
Tòa án. Tuyên bố này phải có Danh sách chủ nợ; Bảng kê 
tài sản và nợ phải trả, thu nhập và chi tiêu hiện tại và Báo 
cáo tình hình tài chính. Những thông tin công khai này 
giúp các chủ nợ biết và đưa ra các phương án cho việc 

xử lý nợ giữa hai bên và xem xét tính khả thi kế hoạch tổ 
chức lại của con nợ.

Theo quy định việc thanh toán các khoản nợ được xác 
nhận và nằm trong kế hoạch tái tổ chức mới được thanh 
toán. Sau khi kế hoạch tái tổ chức được chấp thuận thì con 
nợ sẽ phải thực hiện thanh toán khoản nợ nằm trong kế 
hoạch phá sản và bị ràng buộc bởi các điều khoản của kế 
hoạch này. Trong quá trình tái tổ chức, có thể có một số 
thay đổi trong kế hoạch tái tổ chức tạo ra quyền hạn và 
nghĩa vụ mới thay thế cho các hợp đồng đã ký kết trước 
khi con nợ đệ đơn phá sản.

Thời gian lưu trú tự động

Khi phát sinh vụ việc không tránh khỏi có những kiện tụng 
phát sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Tuy nhiên khi 
phá sản theo Chương 11, các con nợ có thể được bảo vệ 
khỏi các vụ kiện tụng, tranh chấp tài sản thông qua việc áp 
dụng chế độ lưu trú tự động. Hầu hết các vụ kiện chống lại 
con nợ vẫn được giữ nguyên, hoặc tạm dừng, cho đến khi 
nó có thể được giải quyết tại tòa án phá sản. Điều này có 
thể là 1 giải pháp để con nợ có thêm cơ hội thời gian đàm 
phán giải quyết các vấn đề khó khăn về tài chính. Con nợ 
được Tòa án cho phép có khoảng thời gian lưu trú tự động 
có thể là kể từ khi Tòa án nhận được đơn xin phá sản.
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Tiêu dùng ở Châu Âu 
sẽ như thế nào 
sau đại dịch?

Bài: MẠC DUNG (Theo Deloitte)

Nền kinh tế châu Âu đã chịu cú sốc lớn trong năm 2020: 
2 đợt bùng phát dịch Covid-19, tỉ lệ tử vong cao đáng sợ, 
cùng với đó là 2 đợt phong tỏa nghiêm ngặt ở hầu hết các 
quốc gia. Hậu quả của nó là cuộc suy thoái kinh tế sâu sắc 
nhất trong lịch sử châu lục. Khi hầu hết các nước châu Âu 
đang trải qua đợt phong tỏa thứ 2 thì chương trình tiêm 
chủng vaccine đã đạt được những bước tiến mới, hứa hẹn 
khả năng phục hồi nền kinh tế. Câu hỏi đặt ra đối với nhiều 
doanh nghiệp lúc này, chính là: “Mọi thứ sẽ như thế nào 
sau khủng hoảng?”. Một điều dễ nhận thấy là chi tiêu tiêu 
dùng – thành tố quan trọng nhất và động lực tăng trưởng 
chính của GDP những năm gần đây – sẽ là yếu tố quyết định 
cách thức khu vực Eurozone vượt qua suy thoái và quay trở 
về mức trước đại dịch.

T
uy nhiên, việc tính toán 
tương đối phức tạp bởi 
tính cá biệt của cuộc suy 
thoái lần này. Điều khiến 
nó trở thành “vô tiền 

khoáng hậu”, chính bởi đây là hậu 
quả kéo theo của việc đóng băng 
hàng loạt các lĩnh vực, từ các hãng 
hàng không quốc tế tới những cửa 
hàng cắt tóc nhỏ bé ở miền quê. 
Các ngành dịch vụ đòi hỏi tiếp 
xúc trực tiếp với người tiêu dùng 
là những nạn nhân chịu tác động 
nghiêm trọng nhất trong nỗ lực 
ngăn chặn sự lây lan của virus.

Bởi vậy, hệ quả đối với những nhà 
điều hành doanh nghiệp trong lĩnh 
vực hàng tiêu dùng và bán lẻ, đó là 
phải từ bỏ việc kỳ vọng vào sự phục 
hồi sẽ đi theo khuôn mẫu “thông 
thường” sau mỗi cuộc khủng 
hoảng. Phạm vi của các “khả năng” 
sẽ mở rộng hơn, và phụ thuộc vào 
rất nhiều yếu tố khác nhau, như 
tốc độ của chiến dịch tiêm chủng 
mở rộng và tiềm năng giải phóng 
nhu cầu vốn đang bị dồn nén do 
đại dịch…

Để khám phá cách người tiêu dùng 
châu Âu vượt qua khủng hoảng, 
điều quan trọng là tìm hiểu được 
điểm khác biệt của cuộc suy thoái 
lần này với những đợt suy thoái 
từng xảy ra trong quá khứ, cũng 
như cách các chính sách vĩ mô ảnh 
hưởng tới tiêu dùng và các kịch bản 
có thể xảy ra trong tương lai.

Chi tiêu tiêu dùng trong thời kỳ 
suy thoái và giai đoạn phục hồi

Trong thời kỳ suy thoái, người tiêu 
dùng có xu hướng chung là thắt chặt 
hầu bao, hạn chế chi tiêu, dẫn đến các 
khoản tiền tiết kiệm không ngừng 
gia tăng. Tuy nhiên, tình hình chi tiêu 
chững lại theo mức độ không đồng 
đều ở các mặt hàng tiêu dùng khác 
nhau. Trong những lần  suy thoái trước 
đây, các loại hàng hóa lâu bền (như xe 
hơi, hàng điện tử gia dụng, trang sức, 
thiết bị làm vườn, dụng cụ thể thao, 
máy giặt…) có xu hướng biến động 
mạnh nhất về nhu cầu. Việc chi tiêu 
cho các mặt hàng này có thể sẽ bị 
hoãn lại cho đến khi nền kinh tế phục 
hồi. Ví dụ, trong cuộc khủng hoảng tài 
chính trước đây, doanh thu của lĩnh 
vực sản xuất ô tô sụt giảm hơn 20%. 
Mặt khác, nhu cầu đối với các loại 
dịch vụ và hàng tiêu dùng không bền 
thường ổn định hơn, đặc biệt là chi 
tiêu cho thực phẩm và các sản phẩm 
liên quan đến chăm sóc nhà cửa.

Tuy vậy, mức chi tiêu tiêu dùng 
không hề dễ đoán định và không 
tuân theo những khuôn mẫu đơn 
giản. Tình hình tài chính của các hộ 
gia đình đóng vai trò quan trọng, 
nhưng không phải là yếu tố duy 
nhất. Những kỳ vọng về tương lai của 
người tiêu dùng cũng quan trọng 
không kém, mặc dù khó đong đếm 
hơn nhiều. 

Sự phát triển của chi tiêu tiêu dùng 
tại Đức trong các cuộc khủng hoảng 
trước đây đã minh chứng rõ điều này. 

Từ thời kỳ hậu chiến, làn sóng suy 
thoái theo sau cuộc khủng hoảng tài 
chính toàn cầu được xem là có tác 
động mạnh mẽ nhất đối với nước 
Đức, khiến GDP nước này sụt giảm 
gần 6%, trong khi thông thường chỉ 
giảm hơn 1%. Tuy nhiên, tiêu dùng đã 
nhanh chóng phục hồi về mức trước 
suy thoái chỉ sau 6 quý.

Đợt suy giảm mạnh mẽ nhất trong 
chi tiêu tiêu dùng ở Đức đã xảy ra 
trong thời kỳ suy thoái toàn cầu, hệ 
quả của vụ nổ bong bóng dotcom ở 
thị trường chứng khoán Mỹ vào năm 
2000 và vụ khủng bố chấn động ngày 
11/9. Mặc dù nền kinh tế Đức không 
rơi vào suy thoái, đồng thời vẫn tăng 
trưởng nhẹ trong suốt cuộc suy thoái 
kinh tế toàn cầu sau đó, nhưng phải 
mất 3 năm, nước Đức mới có thể tìm 
lại mức tiêu dùng trước khi suy giảm. 
Người tiêu dùng cảm thấy họ cần 
làm việc cật lực để bù đắp lại khoản 
thu nhập bị thiếu hụt trong giai đoạn 
kinh tế khó khăn, trước khi cảm thấy 
tự tin  thoải mái chi tiêu. Có thể thấy, 
mức độ nghiêm trọng của suy thoái 
không phải là yếu tố định hình các 
khuôn mẫu tiêu dùng, mà chính là 
cách người tiêu dùng nhìn nhận và 
đánh giá tương lai tài chính của họ.

Mô hình tiêu dùng trong thời kỳ 
Covid-19

Trong những năm gần đây, tiêu dùng 
tư nhân đóng vai trò là động lực tăng 
trưởng cho khu vực đồng tiền chung 
châu Âu. Nền kinh tế châu Âu có định 
hướng xuất khẩu rõ rệt, với tỉ trọng 

xuất khẩu trong GDP của khu vực này 
cao hơn nhiều so với Mỹ hay Trung 
Quốc. Tuy nhiên, thương mại thế giới 
phần lớn bị đình trệ sau cuộc khủng 
hoảng tài chính và đầu tư doanh 
nghiệp tăng trưởng chậm chạp, trong 
khi thị trường lao động hoạt động khá 
tốt, thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng. Từ năm 
2014 đến 2019, tiêu dùng tư nhân có 
tốc độ tăng trưởng khá vững chắc.

Đương nhiên, xu hướng tăng này bị 
chặn đứng khi đại dịch Covid-19 bùng 
phát. Tiêu dùng tư nhân lao dốc 8,6% 
trong năm 2020, mức giảm sâu chưa 
từng có trước đây. Nhìn lại năm 2009, 
ở đỉnh của cuộc suy thoái do khủng 
hoảng tài chính toàn cầu, mức suy 
giảm vẫn chỉ ở mức 1,4%.

Nhìn chung, việc xem xét những mô 
hình chi tiêu tiêu dùng trong các cuộc 
suy thoái trước đây dường như không 
giúp ích nhiều trong việc tìm hiểu mô 
hình hiện tại. Chi tiêu tiêu dùng trong 
suốt cuộc khủng hoảng do Covid-19 
không đồng dạng với các mô hình 
trước đó. Thực tế, người tiêu dùng đã 
ứng xử theo những cách hoàn toàn 
trái ngược. Sau làn sóng phong tỏa 
đầu tiên tại châu Âu, chi tiêu dành cho 
các mặt hàng lâu bền phục hồi cực 
kỳ nhanh chóng, trong khi dựa theo 
những mô hình trước, chi tiêu tiêu 
dùng cho các mặt hàng này được dự 
đoán sẽ chịu những ảnh hưởng tiêu 
cực nhất, và chỉ có thể phục hồi sau 
khi suy thoái hoàn toàn kết thúc.

Ngược lại, tiêu dùng cho các mặt hàng 
không lâu bền chứng kiến sự suy giảm 
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tương đối nhẹ, và bắt đầu phục hồi 
nhanh chóng chỉ sau 1,2 tháng. Đối 
với loại hình dịch vụ, mức suy giảm 
thậm chí còn sâu hơn so với các mặt 
hàng lâu bền trong giai đoạn đầu tiên 
của cuộc khủng hoảng và vẫn chưa 
thể bù đắp lại phần suy giảm đó. 
Nguyên nhân khá rõ ràng. Các biện 
pháp phòng chống dịch Covid-19 
đòi hỏi phần lớn ngành dịch vụ châu 
Âu đóng cửa hoàn toàn. Bên cạnh đó, 
sự phục hồi nhanh chóng của tiêu 
dùng cho các mặt hàng lâu bền cũng 
phản ánh sự can thiệp của Chính 
phủ thông qua hệ thống chính sách 
nhằm bảo vệ người tiêu dùng khỏi 
các tác động cực đoan.

Các chính sách hỗ trợ thị trường 
lao động

Thu nhập khả dụng ở Liên minh 
châu Âu và Vương quốc Anh cho 
thấy sự suy giảm đáng kể trong suốt 
đợt bùng phát đầu tiên của đại dịch 
Covid-19 vào quý 1 năm 2020, nhưng 
đã phục hồi ngay trong các quý sau 
đó. Điều này nhờ vào Chính phủ các 
nước đã thực thi một loạt các chính 
sách tài chính, tiền tệ và hỗ trợ đối 
với thị trường lao động chưa từng có 
tiền lệ, nhằm hạn chế tác động của 
đại dịch đối với nền kinh tế.

Một trong những biện pháp chủ 
chốt để ổn định thị trường lao động 
châu Âu là việc triển khai hình thức 
nghỉ phép hoặc làm việc ngắn hạn. 
Hình thức này có mục đích bảo vệ 
thị trường lao động, bù đắp các chi 
phí nhân công bằng ngân sách từ 
Chính phủ, nhờ vậy người sử dụng 
lao động không cần sa thải nhân 
viên khi xảy ra suy thoái. Theo cách 
này, người lao động cũng được đền 
bù phần thu nhập sụt giảm bằng các 
khoản trợ cấp từ Chính phủ và vẫn 
giữ được việc làm.

Theo Ngân hàng Trung ương châu 
Âu, 5 quốc gia lớn nhất trong khu 
vực (Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và 
Anh) đã triển khai hình thức này ở 
quy mô lớn. Tại Pháp và Ý, 40% người 
lao động được cho nghỉ phép vào 
mùa hè năm ngoái. Tại Đức và Tây 
Ban Nha, tỉ lệ này nhỏ hơn, ở mức 
20%; trong khi ở Anh, 30% người 

lao động được cho nghỉ phép trong 
giai đoạn đỉnh điểm của cuộc khủng 
hoảng Covid-19.

Các dữ liệu về việc làm đã minh 
chứng hiệu quả của việc áp dụng các 
hình thức này đối với thị trường lao 
động. Trong khi số lượng công việc 
tính theo giờ làm giảm 15% trong 
quý 2/2020 so với quý 4/2019, số 
lượng việc làm tính trên đầu người 
chỉ giảm 3%. Điều này có nghĩa là, 
người lao động vẫn duy trì được việc 
làm, nhưng số giờ làm việc ít đi. Vì 
vậy, tỉ lệ thất nghiệp chỉ gia tăng ở 
mức độ tương đối nhẹ.

Sự bùng nổ của các khoản tiền 
gửi tiết kiệm

Tác động thứ hai rất đáng hoan 
nghênh của các phản ứng đối với 

các chính sách lớn của Chính phủ là 
sự ổn định thu nhập khả dụng. Nhìn 
chung, đối với khu vực đồng Euro và 
Vương quốc Anh, thu nhập khả dụng 
đã giảm khoảng 3% trong quý 2, lạc 
quan hơn nhiều so với mức giảm hơn 
13% của GDP, đồng thời cũng phục 
hồi khá nhanh sau đó.

Đương nhiên, có những điểm khác 
biệt giữa các nền kinh tế châu Âu, 
tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng 
của khủng hoảng tại từng quốc gia, 
xét theo cả lĩnh vực y tế và kinh tế. 
Ý, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh là 
những nước chịu ảnh hưởng nặng 
nề nhất, trong khi Pháp và Đức có các 
chỉ số về tiêu dùng phục hồi tương 
đối nhanh chóng. 

Một “tác dụng phụ” quan trọng nổi 
lên từ xu hướng này chính là, lệnh 

phong tỏa đi cùng với các khoản thu 
nhập ổn định, đồng nghĩa với việc 
người tiêu dùng không có cơ hội để 
tiêu tiền như cách họ vẫn thường làm, 
ngoại trừ thông qua các kênh online. 
Vì lẽ đó, số lượng các khoản tiền gửi 
tiết kiệm bỗng sinh sôi chóng vánh. 
So sánh với quý 4 năm 2019, tỉ lệ tiền 
gửi tiết kiệm đã tăng gấp đôi, lên mức 
25% thu nhập khả dụng trong quý 2 
năm 2020. Nhu cầu phòng thân đóng 
vai trò quan trọng trong sự bùng nổ 
chưa từng có này, tuy nhiên xuất hiện 
giả định, một phần đáng kể trong các 
khoản tiết kiệm này mang tính chất 
không tự nguyện, không còn cách 
nào khác.

Giả định này được củng cố bằng 
các minh chứng thu được từ thực 
nghiệm. Một cuộc khảo sát do Ngân 
hàng Trung ương Đức tiến hành vào 
tháng 8/2020 sau đợt phong tỏa đầu 
tiên đã khám phá được 2 lý do quan 
trọng nhất gây ra việc sụt giảm chi tiêu 
tiêu dùng, đó là khá nhiều hàng hóa, 
dịch vụ không có sẵn để cung cấp tới 
người tiêu dùng và một số khoản chi 
tiêu bỗng trở nên không cần thiết, ví 
dụ như các khoản chi cho việc đi lại 
tới nơi làm việc. Lý do về việc thu nhập 
bị thiếu hụt hoặc lo ngại bị thiếu hụt 
trong tương lai không còn là vấn đề 
nghiêm trọng.

Nói một cách khác, người tiêu dùng 
châu Âu đang ngồi trên một núi tiền 
dư dả mà họ nhất định sẽ tiêu pha 
ngay khi có cơ hội. Thử giả định tỉ lệ 

tiết kiệm 19% cho cả năm 2020, người 
tiêu dùng châu Âu có thể đã tiết kiệm 
thêm được một số tiền khoảng 450 tỷ 
EUR so với năm 2019, tương đương 
với khoảng 7% tổng chi tiêu tiêu dùng 
năm 2019. Khoản tiết kiệm này có thể 
đóng vai trò then chốt trong quá trình 
phục hồi. Chỉ sử dụng một phần trong 
số này cũng có thể là một liều thuốc 
tăng lực đáng kể để thúc đẩy chi tiêu 
tiêu dùng trong năm 2021 và những 
năm tới. Bởi lẽ đó, việc sử dụng số tiền 
này như thế nào, khi nào và tốc độ giải 
ngân trở thành một yếu tố mấu chốt 
cho sự hồi phục của khu vực châu Âu.

Các yếu tố quyết định thành bại

Thật khó để tiên đoán chính xác 
người tiêu dùng sẽ hành xử như thế 
nào khi cuộc khủng hoảng 2 mặt trận 
này chấm dứt. Yếu tố tiên quyết là tốc 
độ triển khai tiêm vaccine trên diện 
rộng, cũng như tình hình tài chính 
của người tiêu dùng và cảm nhận 
của họ về khả năng tài chính của bản 
thân, từ đó tác động tới việc chi tiêu 
thu nhập khả dụng.

Các yếu tố liên quan đến kinh tế sẽ 
tùy thuộc vào những “di chứng” mà 
cuộc khủng hoảng để lại trong tâm 
trí người tiêu dùng. Nếu nhiều người 
mất kế sinh nhai, các công ty phá sản 
hàng loạt, thì tài chính hộ gia đình và 
tâm lý tiêu dùng sẽ chịu tác động tiêu 
cực. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ làn 
sóng nhiễm bệnh và phong tỏa lần 
đầu tiên cho thấy, viễn cảnh dường 
như không quá tồi tệ. Tiêu dùng đã 
phục hồi khá nhanh ngay từ quý 
3/2020, thể hiện trạng thái phấn chấn 
của người dân khi lại được móc hầu 
bao để mua sắm. Những di chứng 
tâm lý sau đợt bùng phát dịch đầu 
tiên dường như không quá sâu sắc, 
mặc dù một số hạng mục chi tiêu như 
ăn uống tại nhà hàng rõ ràng không 
thể quay lại trạng thái bình thường. Tại 
Trung Quốc, quốc gia khá thành công 
trong việc ngăn chặn sự tái bùng phát 
của dịch bệnh trên diện rộng, nhu cầu 
chi tiêu, mua sắm, đặc biệt trong lĩnh 
vực dịch vụ đã phục hồi rất nhanh sau 
khi các biện pháp phòng chống dịch 
nghiêm ngặt được dỡ bỏ, đưa chi tiêu 
tiêu dùng quay lại mức trước đại dịch 
ngay từ cuối năm 2019.

Nhìn lại lịch sử, ta cũng tìm thấy 
nhiều tín hiệu lạc quan cho sự phục 
hồi. Sau khi đại dịch SARS bùng phát 
ở Hong Kong, nhiều chỉ số kinh tế 
lao dốc đáng kể vào quý 2/2003, 
nhưng chỉ tới quý 3/2003, nền kinh 
tế khu vực này đã nhanh chóng sôi 
động trở lại, khi khách du lịch từ đại 
lục ồ ạt tràn sang. Nỗi sợ sệt virus 
lây lan của người tiêu dùng nhanh 
chóng tiêu tan khi dịch bệnh được 
kiểm soát, và việc chi tiêu chỉ trong 
thời gian ngắn đã quay trở lại bình 
thường. Mặc dù dịch SARS không 
nghiêm trọng như đại dịch Covid-19 
và không làm đứt gãy chuỗi cung 
ứng, nhưng đây vẫn là một ví dụ cho 
thấy niềm tin của người tiêu dùng 
có khả năng hồi phục mạnh mẽ sau 
đại dịch.

Nhiều học giả có cái nhìn trái ngược 
nhau khi đánh giá tác động của 
đại dịch đối với nhân loại. Nhà sử 
học Niall Ferguson đến từ Học viện 
Hoover, Đại học Stanford cho rằng, 
Covid-19 sẽ nhanh chóng chấm dứt 
ngay từ cuối năm 2021 và chẳng 
mấy chốc sẽ rơi vào lãng quên. Ông 
đưa ra lập luận dựa vào đại dịch cúm 
châu Á vào những năm 1957-1958 
với nhiều điểm tương tự với đại dịch 
Covid-19 nhưng hiện tại chẳng mấy 
ai còn nhớ đến nó. Ở góc nhìn khác, 
nhà kinh tế học Nouriel Roubini 
hiện đang giảng dạy tại Trường kinh 
doanh Stern của Đại học New York 
lại bày tỏ lo ngại rằng, Covid-19 sẽ 
thổi bùng lên những rủi ro nghiêm 
trọng cả về tài chính, chính trị, kinh 
tế - xã hội và môi trường, gây ra một 
cơn địa chấn trong thập kỉ hiện tại.

Kịch bản nào cho tương lai?

Nhìn theo tương lai gần, có thể hình 
dung 3 kịch bản cho chi tiêu tiêu 
dùng ở khu vực đồng tiền chung 
châu Âu. 

Kịch bản cơ sở: tiêu dùng quay 
trở về mức trước đại dịch vào quý 
2/2022

Kịch bản này dự kiến bất ổn kinh 
tế sẽ còn kéo dài và các biện pháp 
hạn chế để phòng dịch vẫn được 
triển khai trên diện rộng, ngăn cản 

GÓC NHÌNGÓC NHÌN 

50 51DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

Con phố nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ



TIN TỨC & SỰ KIỆN

52 53DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

GÓC NHÌN 

52 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

sự phục hồi của châu Âu. Tuy nhiên, 
nếu các lệnh giới nghiêm được nới 
lỏng trong mùa xuân hè sẽ giúp 
vực dậy lĩnh vực tiêu dùng ở khu 
vực này, đặc biệt đối với ngành dịch 
vụ. Sự phục hồi này phần nào sẽ bị 
hao hụt do tỉ lệ thất nghiệp tăng lên 
khi các chính sách hỗ trợ thị trường 
lao động bị cắt giảm. Với kịch bản 
này, dự đoán mức GDP sẽ quay về 
mức trước đại dịch vào quý 2/2022. 
Mặc dù tâm lý người tiêu dùng có 
khởi sắc, họ vẫn sẽ tỏ ra thận trọng 
để dò xét những biến động từ thị 
trường lao động, cũng như xem xét 
các phản ứng của nền kinh tế đối 
với các chính sách vĩ mô và các biện 
pháp kiềm chế khủng hoảng của 
Chính phủ. Hơn thế, tốc độ phục 
hồi nhanh chóng trong tiêu dùng 
các mặt hàng lâu bền cho thấy khả 
năng nhu cầu đối với các mặt hàng 
này sẽ sớm chững lại và sẽ đánh 
mất vai trò đầu tàu dẫn dắt lượng 
cầu phục hồi như trước đây. Tuy vậy, 
người tiêu dùng càng tự tin về sự 
chấm hết của đại dịch thì tiêu dùng 
hồi phục càng nhanh.

Kịch bản xấu: tiêu dùng quay trở về 
mức trước đại dịch vào quý 2/2023

Trong trường hợp vaccine không 
hiệu quả như mong muốn và 
Covid-19 tiếp tục hoành hành, thì 
việc liên tục áp dụng các lệnh phong 
tỏa là điều mà xã hội tương lai phải 
làm quen. Viễn cảnh này đặc biệt 
tiêu cực khi đi kèm với việc các Chính 
phủ cuối cùng cũng phải ngừng các 
chính sách hỗ trợ việc làm tốn kém. 
Làn sóng thất nghiệp sẽ khiến tài 
chính của các hộ gia đình thêm điêu 
đứng, buộc họ phải tằn tiện và suy 
tính trong từng khoản chi tiêu. Mục 
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tiêu phục hồi kinh tế về mức GDP 
trước đại dịch sẽ là nỗ lực dài hơi và 
nhiều chông gai, với mô hình phục 
hồi nghiêng về hình chữ L hoặc W 
hơn là chữ U hoặc V.

Kịch bản tích cực: tiêu dùng quay 
trở về mức trước đại dịch vào quý 
4/2021

Một vài quốc gia đã cho thấy tốc độ 
tiêm chủng nhanh chóng, tiêu biểu là 
nước Anh với gần 1/3 dân số đã được 
chích ngừa. Nếu vaccine được phân 
phối tới các nước khác trong khu vực 
nhanh hơn, thị trường lao động có thể 
vững vàng vượt qua khủng hoảng, 
các Chính phủ có thể chấm dứt lệnh 
phong tỏa sớm hơn dự tính và cắt 
giảm các chương trình bảo vệ việc làm 
mà không tạo ra quá nhiều gián đoạn. 
Điều này có thể kích thích người tiêu 
dùng vui vẻ tiêu số tiền tiết kiệm dư dả 
mà họ đã dành dụm trong suốt thời kỳ 
khủng hoảng. Tuy vậy, việc giải phóng 
nhu cầu bị dồn nén đôi khi lại là con 

dao 2 lưỡi, một mặt giúp cải thiện môi 
trường kinh doanh, thúc đẩy đầu tư, 
mặt khác có thể khiến lạm phát tăng 
đột biến trong tạm thời. Theo chiều 
hướng tốt nhất của kịch bản này, thế 
giới có thể sẽ được chứng kiến một 
Thập niên bùng nổ khác, giống với 
thời kỳ 1920, khi kinh tế tăng trưởng 
rực rỡ sau khi Chiến tranh thế giới thứ 
nhất kết thúc và dịch cúm Tây Ban 
Nha dần đến ngày tàn.

Cả 3 kịch bản đều hợp lý, nhưng kịch 
bản cơ sở dường như là khả thi nhất 
trong thời điểm hiện tại. Tuy vậy, khi 
cân nhắc đến những rủi ro và bất ổn 
luôn thường trực, những kịch bản 
thậm chí khắc nghiệt hơn vẫn nên 
được tính đến trong các chiến lược 
phát triển của các doanh nghiệp, hay 
những sách lược cấp quốc gia. Điều 
thú vị nhất, chính là tính toán làm 
thế nào để đáp ứng nhu cầu bùng 
nổ một khi người tiêu dùng châu Âu 
có cơ hội tiêu pha số tiền tiết kiệm 
dư thừa của họ.

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN LÀM VIỆC VỚI CĐDMVN 
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NỬA ĐẦU NHIỆM KỲ 2018-2023

BẢN TIN CÔNG ĐOÀN

Chiều 16/6/2021, Đoàn Chủ tịch Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có 
buổi trao đổi, làm việc trực tuyến với 
Ban thường vụ Công đoàn Dệt May 
Việt Nam về kết quả triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn 
Việt Nam nửa nhiệm kỳ 2018-2023. 

TÔN VINH 37 GIA ĐÌNH CNVCLĐ TIÊU BIỂU NGÀNH 
DỆT MAY VIỆT NAM NĂM 2021

Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6, 
Công đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức 
Chương trình xét thưởng “Gia đình 
CNVCLĐ Dệt May tiêu biểu" năm 2021 
với 2 nhóm: Nhóm gia đình là lãnh đạo 
doanh nghiệp, cán bộ CĐCS và nhóm 

Thay mặt Đoàn chủ tịch TLĐ, đ/c 
Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung 
ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN 
ghi nhận CĐDMVN là đơn vị thực 
hiện các nội dung Nghị quyết, chủ 
trương của Tổng Liên đoàn một cách 
nề nếp; có hệ thống các chỉ tiêu đầy 

đủ, phong phú và quá trình thực hiện 
có đánh giá rút kinh nghiệm. 

Các chỉ tiêu nửa nhiệm kỳ, Công đoàn 
ngành cơ bản thực hiện đạt, trong 
đó có một số chỉ tiêu đạt cao và đã 
có nhiều đổi mới trong hoạt động 
phong trào thi đua lao động giỏi – lao 
động sáng tạo, chăm lo cho NLĐ, tổ 
chức thương lượng, đối thoại, ký kết 
TƯLĐTT...

Đoàn Chủ tịch TLĐ cũng nhất trí 
với nhận định: “Công đoàn theo mô 
hình ngành nghề là xu thế phù hợp 
với thế giới cũng như tính đáp ứng 
cao cho thực tiễn hoạt động”. Do đó, 
CĐDMVN cần có đánh giá, nhìn nhận 
về kết quả thực hiện theo mô hình 
ngành trung ương trong những năm 
qua; đồng thời nghiên cứu, hoàn 
thiện từng bước, phát huy được các 
mối quan hệ với cơ quan chuyên 
môn, Đảng ủy, các Hiệp hội, tổ chức 
liên quan... để thực sự trở thành một 
công đoàn ngành nghề có thể chi 
phối chủ yếu các CĐCS cùng ngành 
nghề trong toàn quốc. 

Đầu cầu Hội nghị tại Công đoàn Dệt May Việt Nam

gia đình là CNLĐ trực tiếp sản xuất.

Căn cứ hồ sơ đề cử của CĐCS, Công 
đoàn Dệt May đã chọn ra 01 gia đình 
CNLĐ đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam 
tôn vinh, khen thưởng giai đoạn 

2016-2020 và 36 gia đình để khen 
thưởng cấp ngành, trong đó: 13 
gia đình là lãnh đạo đơn vị, doanh 
nghiệp và cán bộ CĐCS; 23 gia đình 
là NLĐ trực tiếp sản xuất.

Như vậy số lượng được xét chọn năm 
nay đã tăng 9 gia đình so với năm 
2020, nâng tổng số gia đình tiêu biểu 
cấp ngành từ năm 2018 đến nay là 
121 gia đình.

Đảm bảo công tác phòng, chống 
dịch Covid-19, BTC không tổ chức 
chương trình tôn vinh. Công đoàn 
Dệt May đã gửi Bằng khen và phần 
thưởng qua các CĐCS để tổ chức trao 
tại cơ sở. Danh sách các gia đình được 
đăng tải trên Cổng thông tin Công 
đoàn Dệt May Việt Nam.
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KHOA HỌC & CÔNG NGHỆKHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

C     H    U   Y  Ể N   Đ ỔI   SỐC     H    U   Y  Ể N   Đ ỔI   SỐC     H    U   Y  Ể N   Đ ỔI   SỐC     H    U   Y  Ể N   Đ ỔI   SỐ
MẠCH NGUỒN CHO TĂNG TRƯỞNG

Trước áp lực của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và bối cảnh đại 

dịch Covid-19, chuyển đổi số là một trong những “mạch nguồn” để doanh 

nghiệp có thể tồn tại và bứt tốc, xây dựng nền sản xuất thông minh 

hướng đến tăng trưởng bền vững.
Bài: HOÀNG ANH

Nhận diện thị trường 

Phát biểu tại “Hội thảo phát triển 
chuỗi giá trị bền vững cùng chuyển 
đổi số cho doanh nghiệp dệt may” 
tổ chức gần đây, bà Sandy Phạm- 
Giám đốc kinh doanh cấp cao- 
Abeo International cho hay: Dịch 
Covid-19 đã làm thay đổi phương 

Diễn biến này của thị trường cũng 
đã được Trung tâm Nghiên cứu 
quan hệ lao động (ERC) chỉ ra qua 
kết quả khảo sát: Có đến 65% người 
tiêu dùng châu Âu chuyển từ tiêu 
dùng thời trang nhanh sang thời 
trang cơ bản và đây là xu hướng 
lâu dài, không chỉ diễn ra trong thời 
kỳ dịch bệnh. Các nhãn hàng cũng 
dành nhiều ưu tiên cho các mô 
hình phản ứng nhanh với nhu cầu 
thị trường thay vì tung ra vô vàn các 
bộ sưu tập để khơi gợi nhu cầu của 
người tiêu dùng. Họ cũng tập trung 
hơn vào thời trang cơ bản, với sản 
phẩm có nguyên liệu bền vững.

Covid-19 với việc giãn cách xã hội 
diễn ra trong thời gian dài cũng đã 
làm thay đổi căn bản hành vi tiêu 
dùng, làm xuất hiện những yêu cầu 
mới đối với chuỗi cung ứng, cụ thể: 
60% đơn hàng của các thương hiệu 
bình dân sẽ sản xuất theo hình thức 
OEM (nhà sản xuất thiết bị gốc), tức 
là chủ nhãn hàng sẽ chỉ phát triển 
ý tưởng còn 5 khâu tiếp theo, từ 
phác thảo thiết kế, phát triển mẫu, 
mua nguyên vật liệu, sản xuất, vận 
chuyển sẽ do các nhà cung ứng 
phụ trách.

Khoảng 20% thương hiệu cao cấp 
vẫn duy trì hình thức kinh doanh 
CMT, trong đó chủ nhãn hàng vẫn lo 
4 khâu đầu, từ phác thảo thiết kế đến 
hết mua nguyên vật liệu để đảm bảo 
chất lượng, sở hữu trí tuệ…

Khoảng 20% đơn hàng theo xu 
hướng ODM (nhà sản xuất thiết kế 
gốc) chủ yếu phục vụ trực tiếp vào 
các siêu thị.  

Một xu thế khác, đó là tăng cường 
tỷ lệ bán hàng online, nhất là với sản 
phẩm tiêu chuẩn. Ngoài ra, còn có xu 
thế giảm giá qua việc cắt giảm trung 
gian, dẫn đến cần có giải pháp để kết 
nối trực tiếp. 

Theo khảo sát của McKinsey, xu thế 
các nhãn hàng đang tạo áp lực giảm 
giá đối với nhà cung ứng (hiện đã 
có 45% các nhãn hàng đã áp dụng), 
do vậy cần phải có hệ thống quản 
lý chung, giảm lao động mà vẫn giữ 
được trung gian, cần có công cụ số 
để thay thế.

Vinatex chuyển mình 
theo xu thế chung

Giai đoạn 2021 - 2025 và xa hơn là 
tới năm 2030, nền kinh tế thế giới và 
Việt Nam sẽ tiếp tục có đà phát triển 
nhanh nhờ kế thừa những thành 
quả từ giai đoạn trước và sự phục hồi 
mạnh sau khi kiểm soát được đại dịch 
Covid-19. Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, 
tăng trưởng xanh là mô hình phát 
triển được nhiều quốc gia lựa chọn. 

Chuyển đổi số trở thành xu hướng 
tất yếu với các quốc gia, các doanh 
nghiệp trên toàn cầu và có tác động 
quan trọng đến tăng trưởng GDP 
quốc gia, năng suất lao động, năng 
lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. 
Tại nước ta trong giai đoạn 2021 - 
2030, thực hiện chuyển đổi số quốc 
gia, phát triển kinh tế số, nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức 
cạnh tranh của nền kinh tế là một 
trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của 
đất nước, được xác định trong Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng. 

Các tập đoàn, tổng ty, ngân hàng 
trong Khối doanh nghiệp trung ương 
là các doanh nghiệp nhà nước lớn có 
năng lực và trách nhiệm đi đầu trong 
thực hiện chuyển đổi số, vừa đảm 
bảo vai trò dẫn dắt và sự phát triển 
bền vững của doanh nghiệp, vừa góp 
phần lan tỏa, thực hiện thành công 
chuyển đổi số quốc gia.

Nhận thức rõ điều này, ngay từ đầu 
năm 2021, Đảng ủy Tập đoàn Dệt 

thức tiêu dùng trong ngành thời 
trang. Trong đó, thời trang nhanh 
đã giảm đáng kể, quan hệ đối tác 
trong chuỗi giá trị cũng đa dạng và 
sâu sắc hơn. Đặc biệt, bản đồ thời 
trang thế giới thay đổi, các quốc 
gia sản xuất dệt may, trong đó có 
Việt Nam phải cạnh tranh để chia 
lại thị phần.
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KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

May Việt Nam đã tổ chức Hội nghị 
Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về 
Chuyên đề "Chuyển đổi số của Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam giai đoạn 
2021-2025". Nghị quyết chuyên đề đã 
chỉ rõ những thời cơ cũng như thách 
thức, thực trạng và phương hướng 
đối với nhiệm vụ số hóa trong hoạt 
động sản xuất – kinh doanh của toàn 
hệ thống.

Ông Lê Tiến Trường - Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch HĐQTVinatex nhận định: 
Năm 2021 và các năm tiếp theo sẽ là 
giai đoạn phát triển của công nghệ 
tại Việt Nam và thế giới, tạo điều kiện 
có thể ứng dụng nhanh các sáng 
tạo công nghệ mới với chi phí ngày 
càng hợp lý. 

Có thể giảm thiểu lao động, nâng 
cao giá trị của mỗi lao động dệt may, 
tạo tiền đề cho phát triển bền vững 
ngành dệt may theo kịp mức độ tăng 
trường kinh tế trong nước.

Cơ hội là rất lớn, tuy nhiên, theo Chủ 
tịch HĐQT Lê Tiến Trường, thách thức 
cũng không nhỏ khi sự phát triển 
nhanh của công nghệ mà điển hình 
là ưu thế của big data, AI, số hóa các 
qui trình hoạt động chỉ trong 3 năm 
qua ngang bằng cả 20 năm trước, tạo 
ra thách thức lớn về nguy cơ tụt hậu 
của doanh nghiệp.

Cũng như vậy, toàn bộ các thành 
phần của chuỗi cung ứng toàn cầu 
hoạt động trong môi trường số hóa 
mà các thành viên hiện tại chưa 
được số hóa có nguy cơ bị đào thải 
ra khỏi chuỗi…

Đi nhanh, đi trước giúp dễ thu hút 
nguồn lực

Mới đây, Ban Chấp hành Đảng bộ 
Khối doanh nghiệp trung ương đã 
ban hành Nghị quyết "Thực hiện 
chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, 
đơn vị trong Khối Doanh nghiệp 
Trung ương đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030".

Nghị quyết nêu rõ: Chuyển đổi số 
trước tiên là chuyển đổi nhận thức. 
Sự vào cuộc đồng bộ của cấp uỷ, 
lãnh đạo doanh nghiệp, các tổ chức 

chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, người lao động, nhất là 
người đứng đầu ở các cấp đóng vai 
trò quan trọng đảm bảo thành công 
của quá trình chuyển đổi số. 

Mỗi doanh nghiệp, đơn vị cần xác 
định sớm lộ trình, bước đi phù hợp và 
tận dụng tối đa cơ hội để đẩy nhanh 
tiến trình chuyển đổi số. Đi nhanh, đi 
trước giúp dễ thu hút nguồn lực. Nếu 
đi chậm, đi sau, khi chuyển đổi số đã 
phổ biến thì nguồn lực trở nên khan 
hiếm, cơ hội sẽ ít đi, sẽ bỏ lỡ cơ hội 
phát triển.

Khách hàng, người lao động và người 
dân là trung tâm của chuyển đổi số. 
Chuyển đổi số phải toàn diện, xuyên 
suốt, giúp gia tăng trải nghiệm của 
khách hàng, đổi mới mô hình quản trị 
và phương thức sản xuất kinh doanh 
thông minh dựa trên nền tảng công 
nghệ số, góp phần tạo sự lan toả tới 
cộng đồng.

Đón bắt yêu cầu này, Đảng ủy Tập 
đoàn Vinatex đã nhanh chóng xác 
định đổi mới căn bản và toàn diện 
cách thức tiếp cận khách hàng bằng 
công nghệ số, nhằm tăng tốc độ xử lý, 
thích nghi trong bối cảnh của sự phát 
triển, thay đổi liên tục của thế giới.

Tập đoàn xác định đến năm 2025, 
các doanh nghiệp thành viên cơ bản 
hoàn thành việc số hóa toàn bộ hoạt 
động quản trị sản xuất, kinh doanh, 
nhân sự, hành chính.

Riêng trong năm 2021, hình thành 
quy hoạch tổng thể mô hình quản 

trị vận hành sau khi số hóa các tác 
nghiệp cụ thể từ công ty mẹ đến các 
công ty thành viên.  Xác định lộ trình 
triển khai mô hình quản trị và hoạt 
động trên nền tảng số; trước mắt 
tập trung cho quản trị sản xuất các 
ngành sợi, dệt, nhuộm, may; và các 
hoạt động quản trị ngoại vi bổ trợ 
cho sản xuất cốt lõi.  

Đối với hoạt động sản xuất, sẽ được 
số hóa, từ khâu khách hàng, chuẩn bị 
nguyên liệu, tổ chức sản xuất và quản 
trị tồn kho. Cụ thể, hoàn thiện 80% 
nền tảng ngành Sợi được chuyển đổi 
số, được cung cấp trên nhiều phương 
tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả 
thiết bị di động để ứng dụng cho các 
đơn vị. Đối với ngành May, sẽ chuyển 
đổi số với 50% nghiệp vụ cụ thể…

Sự vận hành đang đi theo đúng 
định hướng Nghị quyết số 02-NQ/
ĐUK “Thực hiện chuyển đổi số tại 
các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối 
Doanh nghiệp Trung ương đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030”. Đó 
là, các tập đoàn, tổng công ty trong 
lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây 
dựng cần đẩy mạnh chuyển đổi số 
trong hoạt động quản trị nhằm nâng 
cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí, 
tạo ra các sản phẩm dịch vụ mới, góp 
phần nâng cao sức cạnh tranh của 
doanh nghiệp.

Nhanh chóng áp dụng phương thức 
quản trị thông minh trong quản lý, 
vận hành doanh nghiệp, đẩy mạnh 
thực hiện số hoá dữ liệu, số hoá quy 
trình sản xuất kinh doanh, phân phối 
sản phẩm.

VINATEX TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Bài: ĐẶNG THANH HUYỀN  

Đ
ại hội đã biểu quyết 
thông qua các nội 
dung quan trọng, 
bao gồm: Báo cáo 
hoạt động của HĐQT 

và báo cáo tình hình sản xuất 
kinh doanh của CQĐH năm 2020, 
kế hoạch hoạt động năm 2021; 
Báo cáo kết quả của Ban kiểm 
soát năm 2020 và kế hoạch năm 
2021; Báo cáo tài chính riêng, báo 
cáo tài chính hợp nhất năm 2020; 
Kế hoạch phân phối lợi nhuận 
năm 2020; Chi trả thù lao HĐQT 

và BKS năm 2020, kế hoạch năm 
2021; Dự thảo Sửa đổi, bổ sung 
điều lệ Vinatex, dự thảo Quy chế 
hoạt động của BKS, dự thảo Quy 
chế hoạt động HĐQT và dự thảo 
Quy chế quản trị nội bộ Vinatex.

Hoàn thành các chỉ tiêu kế 
hoạch sản xuất kinh doanh 

Thời điểm này, ảnh hưởng từ cuộc 
xung đột thương mại Mỹ - Trung 
tạo ra từ năm 2019 đối với hoạt 
động sản xuất kinh doanh của 

Vinatex, đặc biệt đối với ngành 
sợi vẫn còn. Tiếp đó, năm 2020, 
nền kinh tế thế giới nói chung và 
thương mại dệt may toàn cầu nói 
riêng lại bị ảnh hưởng nặng nề 
bởi đại dịch Covid-19 khi chuỗi 
cung ứng bị gián đoạn, các biện 
pháp giãn cách xã hội, đóng cửa 
ở các quốc gia khiến nhu cầu may 
mặc sụt giảm. Đây là những tác 
nhân ảnh hưởng lớn đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của 
ngành dệt may nói chung và 
Vinatex nói riêng, đặc biệt là ảnh 

Ngày 29/6/2021, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2021. Đại hội có sự tham dự của đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; 

ông Trương Văn Cẩm - Phó Chủ tịch Vitas; ông Lê Nho Thướng – Chủ tịch Công đoàn DMVN; ông Lê 
Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex; ông Trần Quang Nghị – Phó Chủ tịch HĐQT Vinatex cùng các 
thành viên HĐQT, CQĐH, Ban kiểm soát, lãnh đạo các Ban chức năng của Vinatex, 27 cổ đông và đại 
diện cổ đông/nhóm cổ đông của hơn 448.485.500 cổ phần, tương ứng 89,7% trên tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết đã về tham dự Đại hội.

DỆT MAY
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hưởng đến việc làm và thu nhập 
của người lao động. 

Chính trong bối cảnh mới diễn ra bất 
ngờ, Hội đồng quản trị Vinatex đã xác 
định chiến lược và mục tiêu ưu tiên 
cho Tập đoàn phải đạt được đó là:

• Bảo toàn được đội ngũ lao 
động;

• Bảo toàn năng lực tài chính 
doanh nghiệp của Tập đoàn;

• Giữ vững được vị thế của Tập 
đoàn trong chuỗi cung ứng.

Với mục tiêu chiến lược được Hội 
đồng quản trị đề ra như trên, tập thể 
lãnh đạo Cơ quan điều hành, cán 
bộ và người lao động Vinatex đã nỗ 
lực sáng tạo, nhanh nhạy, quyết liệt, 
đồng lòng trong triển khai nhiệm vụ. 
Tập đoàn đã làm tốt việc vượt khó 
do Covid- 19 gây ra, bảo toàn được 
đội ngũ, bảo toàn năng lực tài chính; 
100% doanh nghiệp của Vinatex duy 
trì tài chính ổn định, đảm bảo hoạt 
động thông suốt, mặc dù kết quả tuy 

có giảm so với 2019 nhưng chỉ bằng 
chưa đến 50% mức suy giảm chúng 
ta dự kiến từ kết quả quý 1. Quan 
trọng hơn các doanh nghiệp toàn 
Vinatex duy trì được vị thế tốt với các 
nhà mua hàng, trở nên một địa chỉ 
tin cậy hơn với chuỗi cung ứng.

Theo đó, kết quả sản xuất kinh 
doanh hợp nhất toàn Tập đoàn đạt:

- Doanh thu: 14.842 tỷ đồng, vượt 
kế hoạch 1,4%

- Lợi nhuận: 593,3 tỷ đồng, vượt kế 
hoạch 55,5%.

Kết quả sản xuất kinh doanh công 
ty mẹ Tập đoàn đạt:

- Doanh thu: 1.445,7 tỷ đồng, vượt 
kế hoạch 8,9%

- Lợi nhuận: 146,2 tỷ đồng, vượt kế 
hoạch 12,1%.

Định hướng mục tiêu chiến 
lược và kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2021

Năm 2021 được coi là năm bản lề, 
năm xuất phát, mang tính then 
chốt, quyết định cả hướng đi và 
tốc độ của doanh nghiệp trong giai 
đoạn 2021- 2023, giai đoạn quyết 
định cho sự phục hồi, đổi mới năng 
lực cạnh tranh, vươn tới vị thế bền 
vững hơn cho doanh nghiệp.

Bài học rút ra được từ năm 2020 
cần được tiếp tục duy trì, phát huy 
gồm:

 √ Ra quyết định nhanh, chấp 
nhận rủi ro có cân nhắc. Tốc 
độ triển khai rất nhanh, nhờ 
đó mới tận dụng được cơ hội 
ngắn hạn của các mặt hàng 
không truyền thống.

 √ Làm tốt công tác tuyên truyền 
nội bộ với người lao động nên 
nhận được sự ủng hộ cao trong 
việc san sẻ việc làm, tuyệt đối 
tuân thủ các quy định phòng 
dịch nên toàn hệ thống không 
có một xưởng sản xuất nào 
phải đóng cửa, cách ly. Đồng 
thời tuyên truyền vận động 
với khách hàng thông qua các 
hiệp hội ngành nghề quốc tế 
cũng đã đạt kết quả tích cực 
trong đảm bảo thanh toán, 
trách nhiệm với đơn hàng đã 
ký kết, giảm áp lực cho dòng 
tiền của doanh nghiệp

 √ Liên tục chủ động dự báo và 
đưa ra các kịch bản giải pháp. 
Sáng tạo và quyết tâm cao 
trong tổ chức sản xuất. Thực 
hiện chia sẻ đơn hàng, kỹ thuật 
giữa các đơn vị thành viên, tận 
dụng chuỗi cung ứng nội bộ 
với tỷ lệ cao trong thời gian 
chuỗi cung cấp gián đoạn.

Năm 2021, mặc dù thách thức của 
đại dịch Covid-19 không còn là yếu 
tố bất ngờ như năm 2020 nhưng 
đại dịch vẫn diễn ra phức tạp và đã 
làm thay đổi xu hướng tiêu dùng, 
phương thức kinh doanh cùng với 
sự sắp xếp lại của chuỗi cung ứng 
đòi hỏi HĐQT có giải pháp thích 
ứng với những thay đổi trong điều 
kiện “bình thường mới”, đó là:

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex – chủ tọa Đại hội

 √ Nâng cao năng lực sản xuất theo mô hình OEM;

 √ Chuyển đổi số cho toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp mà 
trước hết là quá trình quản trị sản xuất – tồn kho – logistic;

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

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

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

Theo đó, Vinatex xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Kế hoạch hợp nhất:

- Doanh thu: 17.365 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2020.

- Lợi nhuận: 700 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2020.

Kế hoạch công ty mẹ:

- Doanh thu: 1.522 tỷ đồng, tăng 
5,3% so với năm 2020.

- Lợi nhuận: 200,7 tỷ đồng, tăng 
37,3% so với năm 2020.

Đại hội thảo luận

Trong phần thảo luận, các cổ đông 
đã phát biểu ý kiến đánh giá cao 
công tác tổ chức bài bản của Đại 
hội và đặt câu hỏi. Ông Lê Tiến 
Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex, 
Chủ tọa Đại hội đã trả lời các vấn 
đề và cập nhật thêm thông tin mà 
các cổ đông quan tâm như: Kết quả 
sản xuất kinh doanh của Vinatex 6 
tháng năm 2021, cơ cấu cổ đông 
của Vinatex, kế hoạch thoái vốn 
của SCIC tại Vinatex, giá trị cổ phiếu 
VGT, niêm yết chính thức HNX và 
HOSE. Sau khi lắng nghe các nội 
dung trả lời Chủ tọa Đại hội, các 
cổ đông đều nhất trí và không có ý 
kiến trao đổi thêm.

Đại hội đã nhất trí thông qua việc 
miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối 
với ông Lê Khắc Hiệp để bầu bổ 
sung ông Nguyễn Xuân Đông vào 
vị trí Thành viên HĐQT Vinatex với 
100% phiếu bầu của cổ đông có 
mặt tại Đại hội. Đồng thời, Đại hội 
cũng nhất trí thông qua việc miễn 
nhiệm Thành viên Ban kiểm soát 
đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hà.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết 
của Đại hội đã được ông Vương 
Đức Anh – Chánh VP HĐQT, thư ký 
Đại hội đọc và được thông qua với 
sự nhất trí của tất cả các cổ đông 
và đại diện của cổ đông ủy quyền 
tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 
Vinatex đã kết thúc thành công 
trong sự tin tưởng và tán thành 
của cổ đông vào những nỗ lực 
hoàn thành nhiệm vụ trong giai 
đoạn tới, tiếp tục khẳng định hành 
trình Vinatex là doanh nghiệp “đầu 
tàu” trong ngành sản xuất Dệt May 
trong nước cũng như có vị thế cao 
hơn nữa đối với quốc tế.

Ông Lê Tiến Trường tặng hoa ông Nguyễn Xuân Đông – 
Thành viên HĐQT Vinatex vừa được bầu



60 61DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

DỆT MAY DỆT MAY

60 61DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM60 61DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

Mấu chốt của chuyển đổi số 

là nguồn nhân lực

Bài: GIANG NGUYỄN
(Thực hiện)

Năm 2021 tiếp tục nhiều thách thức với doanh nghiệp, trong đó có 

doanh nghiệp ngành Dệt May. Chuyển đổi số hay số hoá doanh nghiệp 

vẫn được nhận định là xu hướng cho hầu hết các ngành hàng sản xuất 

xuất khẩu. Xoay quanh vấn đề này, PV Tạp chí Dệt may và Thời trang đã 

có cuộc trao đổi với PGS.TS Bùi Thị An- nguyên Đại biểu Quốc hội, Viện 

trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng.

Theo PGS.TS, xu thế chuyển đổi số đã tác động lên nền 
kinh tế và xã hội như thế nào trong năm vừa qua?

Nghị quyết Đại hội XII đã đặt ra vấn đề về vai trò quan 
trọng của khoa học công nghệ và điều đó được khẳng 
định rõ hơn trong nghị quyết Đại hội XIII. Trong đó, 
quan điểm phát triển nhanh và bền vững dựa vào khoa 
học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là 
ưu tiên số 1.

Có thể thấy rằng chuyển đổi số đã thực sự bao phủ lên 
toàn bộ các khía cạnh của cuộc sống trong năm vừa 
qua, từ kinh tế, chính trị, xã hội và ngay cả trong cuộc 
sống đời thường. Ngay như trong những thời điểm 
dịch Covid -19 bùng phát, phải thực hiện giãn cách xã 
hội, thực hiện nghiêm ngặt các công tác phòng, chống 
dịch, chúng ta gần như hoạt động, làm việc qua các 
thiết bị thông minh: máy tính, điện thoại với sự hỗ trợ 
của mạng Internet và các phần mềm công nghệ… 

Cũng từ đây, các ứng dụng về y tế, hội họp, học trực 
tuyến ra đời và được sử dụng mạnh mẽ, điều đó đã thúc 
đẩy quá trình chuyển đổi số một cách nhanh chóng.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số đã giảm được rất nhiều các 
thủ tục hành chính. Ngoài ra, còn giúp minh bạch được 
rất nhiều vấn đề, đồng thời tiết kiệm được thời gian, 
chi phí và tiết kiệm được cả con người; thúc đẩy những 
giải pháp quản trị, quản lý, sán xuất kinh doanh hiệu 
quả hơn…

Nhiều ngành nghề đã nhanh chóng ứng dụng chuyển 
đổi số vào công tác quản lý, điều hành, sản xuất kinh 
doanh… Với ngành công nghiệp, trong đó có Dệt May, 
việc chuyển đổi số nên “chuyển động” thế nào để tạo 
bứt phá, thưa PGS.TS?

- Trong giai đoạn hiện nay, chuyển đổi số là vấn đề cấp 
thiết, do đó tất cả các ngành nghề đều phải ưu tiên cho 
công cuộc"số hoá". Đối với lĩnh vực công nghiệp, trong đó 
có Dệt May cần phát triển nền công nghiệp công nghệ 
cao theo hướng chú trọng công nghiệp thông minh; ứng 
dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, 
kinh doanh; quản lý, giám sát chuỗi cung ứng sản phẩm, 
bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác; giảm những 
khâu trung gian khi xuất khẩu ra thị trường quốc tế... 

Tiến hành thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong công 
tác quản trị để có các chính sách, điều hành kịp thời phát 
triển lĩnh vực như dự báo, xúc tiến thương mại, cảnh báo 
thị trường, quản lý quy hoạch…

Doanh nghiệp Dệt May lấy khách hàng làm trung tâm trong 
toàn bộ chuỗi giá trị; chuyển đổi mô hình, tham gia sâu vào 
chuỗi cung ứng, chủ động và minh bạch nguồn nguyên 
vật liệu đầu vào, xây dựng mô hình sản xuất linh hoạt, tự 
động hoá và tăng năng suất, đầu tư hiện đại hóa xây dựng 
thương hiệu và minh bạch tài chính, thu hút đầu tư.

Theo dự báo của các chuyên gia, chuyển đổi số và thương 
mại điện tử sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong năm 2021 và 
tạo xung lực mới cho tăng trưởng của nền kinh tế. Đồng 
thời, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam xây 
dựng những chiến lược kinh doanh mới. Tuy nhiên, tôi cho 
rằng, không chỉ Dệt May mà tất cả các ngành cần xác định 
lộ trình triển khai mô hình quản trị và hoạt động trên nền 
tảng số, không thể làm ồ ạt ngay khi chưa đảm bảo các 
điều kiện về nguồn nhân lực và điều kiện số hóa…

Gia nhập cuộc đua chuyển đổi số ngoài yếu tố nhanh, 
hiệu quả, an toàn còn cần tính đến xây dựng văn hóa 
số trong doanh nghiệp. Nhìn nhận của PGS.TS về vấn 
đề này? 

Mấu chốt của chuyển đổi số là nguồn nhân lực. Từ nhân 
lực quản trị đến nhân lực trực tiếp tham gia các chuỗi 
cung ứng sản phẩm… Vì vậy, vấn đề đặt ra là đào tạo 
nhân lực có kịp với xu thế chuyển đổi số. Cùng với đó, 
chuyển đổi số thành công sẽ giúp tiết kiệm nguồn nhân 
lực. Tuy nhiên, với đặc thù của Dệt May là gia công sản 
phẩm, thì việc chuyển đổi số cần tính đến các giải pháp 
xử lý những tình huống phát sinh về dôi dư lao động, an 
sinh xã hội.

Thực tế, trong bối cảnh thời kỳ mới công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa gắn với hội nhập, cam kết thương mại, lao động, 
xuất khẩu; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 … đã 
có nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động các 
ngành nghề. Đào tạo, sử dụng và “kích hoạt” họ thế nào 
phù hợp với xu thế chuyển đổi số, đòi hỏi sự năng động, 
nhạy bén của doanh nghiệp… Cùng với đó, các doanh 
nghiệp cần gắn bó sâu sắc chuyển đổi số với chiến lược 
và phát triển. Đặc biệt, trong một cơ quan doanh nghiệp, 
lãnh đạo phải là người đi tiên phong.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số thúc đẩy đổi mới sáng tạo, 
đề cao sự hợp tác, khuyến khích tư duy mở; sử dụng dữ 
liệu và phân tích để đưa ra các quyết định kinh doanh, 
linh hoạt nhạy bén thích nghi với những thay đổi của môi 
trường bên trong và bên ngoài doanh nghiệp… Những 
yêu cầu này đòi hỏi doanh nghiệp và người lao động phải 
thay đổi nền nếp, tác phong làm việc trong doanh nghiệp, 
đơn vị tương thích với môi trường làm việc số… Đó chính 
là văn hóa số khi xây dựng doanh nghiệp thông minh.

Xin cảm ơn PGS.TS!
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Bài: KHANH KHANH

Lụa được bao đời nay xem trọng như một biểu tượng của nét đẹp Việt 
với nhiều làng nghề dệt lụa vẫn còn được giữ gìn nguyên vẹn, tiếng tăm 
lẫy lừng khắp cõi. Từ Nha Xá, Cổ Chất của đất Bắc đến Hội An, Mã Châu 
của xứ Trung và Tân Châu của miền Tây. Lụa Việt theo năm tháng đi 
vào huyền thoại. Và có một địa điểm được xem là niềm tự hào về lụa của 
Việt Nam, được đi vào thơ ca, nhạc họa: 

“ Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông”

“Áo lụa Hà Đông” – Thơ Nguyên Sa

THỜI TRANG & CUỘC SỐNG

S
ắc lụa Hà Đông hiện lên làm 
dịu mát cái nắng mùa hè oi ả 
của Hà Nội sầm uất, thổi vào 
bao trái tim chút xao xuyến 
yêu thương của những 

người con đất Bắc. Áo lụa Hà Đông 
đi vào thơ ca, nhạc họa và trở thành 
một biểu tượng của cái đẹp đất Việt 
được gìn giữ qua bao đời, bao thế hệ. 
Nếu đã ghé thăm Hà Nội phồn hoa đô 
thị, đừng quên đến làng lụa Hà Đông 
(hay còn gọi là làng lụa Vạn Phúc) để 
một lần được “mắt thấy, tay sờ”, tìm 
hiểu một vùng đất nổi tiếng đã giữ 
gìn nét đẹp tinh hoa văn hóa Việt.

Đôi nét về làng nghề dệt lụa Hà Đông
Làng lụa Vạn Phúc Hà Đông là một 
trong những làng nghề dệt lụa nổi 
tiếng bậc nhất Việt Nam. Đây là làng 
nghề dệt lụa truyền thống đã được 
công nhận là kỷ lục “Làng nghề dệt 
lụa tơ tằm lâu đời nhất vẫn còn duy 
trì hoạt động đến ngày nay” do Trung 
tâm sách kỷ lục Việt Nam trao tặng. 
Hơn nữa, làng lụa Hà Đông cũng là 
một điểm đến hấp dẫn cả du khách 
trong và ngoài nước. 

Làng nghề dệt lụa Hà Đông nay thuộc 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, 
cách trung tâm Hà Nội khoảng 10km. 
Là một làng nghề truyền thống, thế 
nên Hà Đông vẫn lưu giữ được những 
nét đặc trưng vốn có của vùng quê 
Việt Nam ngay giữa đô thị xa hoa, 
lộng lẫy. Vốn tồn tại gần 1.200 năm, 
nơi đây được xem là cái nôi của lụa 
gấm và cũng là một trong những làng 
nghề dệt lụa đẹp nhất, nổi tiếng nhất 
Việt Nam. Qua dòng thời gian, lụa Hà 
Đông vẫn giữ được nét đẹp truyền 
thống của nó. 

Lụa Hà Đông là loại lụa được dệt nên 
từ chất liệu tơ tằm tự nhiên mang nét 
mềm mại, mịn óng, tinh tế, đạt đến 
độ hoàn mỹ trên từng đường kim mũi 
chỉ. Đẹp và bền chính là hai tiêu chí 
được đặt lên hàng đầu trong từng sản 
phẩm của lụa Hà Đông. Bởi hoa văn 
trên lụa đa dạng, trang trí cân xứng, 
đường nét thanh thoát, không rườm 
rà và mang đến sự dứt khoát, phóng 
khoáng cho người mặc. Sự tinh xảo, 
độc đáo của lụa ấy chính là đến từ 
những đôi tay khéo léo, điêu luyện và 
tấm lòng của nghệ nhân nơi đây. Sản 
phẩm tơ lụa Hà Đông gồm khoảng 
trên 70 loại the, lụa, gấm, lĩnh khác 
nhau như băng hoa, long phượng, 
mây bay, tứ quế, sa trơn, đũi hoa, vân 
thọ đỉnh,… Trong đó, lụa Vân cho đến 
bây giờ vẫn là mặt hàng nổi tiếng của 
làng nghề Hà Đông. Với đặc điểm 
trông rất trong nhưng lại không già, 
không nhăn, rất thưa nhưng lại không 
bị mỏng, đây chính là loại lụa độc 
nhất vô nhị của Hà Đông.

Tiếng đồng vọng từ nguồn cội
Các thư tịch cổ cùng một số tài liệu 
và di vật cổ còn lưu giữ cho thấy rằng 
nghề dệt của làng Hà Đông được ra 
đời vào khoảng thế kỷ IX (khoảng 
năm 845). Xưa kia, làng có tên là Vạn 
Bảo – một làng quê trù phú ven sông 
Nhuệ đầy phù sa. Lúc đó có bà Lã Thị 
Nga (còn gọi là Ả Lã Thị Nương) thuộc 
dòng dõi Vua Hùng, niên hiệu sắc 
phong là Nga Hoàng Đệ Nhị Vương 
Phi. Bà cùng chồng là Tướng Cao Biền 
đi du ngoạn khắp cõi. Khi đi qua đất 
Vạn Bảo thì thấy nơi đây có khung 
cảnh thơ mộng, bèn thốt lên: “Đất Vạn 
Bảo núi sông uốn khúc, long hổ ôm 
quanh, hai bên hai giếng nước nuôi 

dưỡng tụ khí rồng xanh. Đây thật là 
cảnh thanh nhàn”. Thấy vậy nên bà đã 
dừng lại nơi đây rồi truyền nghề trồng 
dâu, nuôi tằm, dệt lụa. Và nghề lụa 
Hà Đông khởi từ đấy. Sau khi mất, bà 
được dân làng tôn kính và phong làm 
Thành Hoàng làng. Trong miếu thờ bà 
ngày nay vẫn còn lưu lại trang lịch sử 
được viết trên đá, cùng với đó là chiếc 
khung cửi cổ xưa – chứng tích lịch sử 
của một làng nghề dệt lụa. 

Trải qua các giai đoạn phát triển, lụa 
Hà Đông dần khẳng định danh tiếng 
của mình khi từng được chọn để may 
trang phục triều đình và đặc biệt các 
sản phẩm tơ lụa của làng được ưa 
chuộng dưới triều nhà Nguyễn.

Quy trình dệt lụa
Để có một sản phẩm lụa tơ tằm 
truyền thống và tinh xảo đến từng 
chi tiết nhỏ nhất, nghệ nhân phải trải 
qua rất nhiều công đoạn, bỏ ra nhiều 
công sức và thời gian. Các bước thực 
hiện nghe thì đơn giản, thế nhưng 
thực hiện một cách thành thạo để 
tạo ra sản phẩm chất lượng thì những 
nghệ nhân phải dành rất nhiều tâm 
huyết. Mỗi dải lụa là kết quả của quá 
trình trồng dâu, nuôi tằm, kéo kén, 
ươm tơ cho đến lúc dệt. Đó chính là 
kết tinh của đất trời và thắm đượm tài 
hoa của những nghệ nhân Hà Đông.

Trồng dâu nuôi tằm là công đoạn đầu 
tiên và cực kỳ quan trọng bởi vì chất 
lượng của tơ sẽ phụ thuộc hoàn toàn 
vào quá trình chăm nuôi tằm. Khi tằm 
tạo kén thì nghệ nhân sẽ lựa chọn kén 
để chuẩn bị cho việc tiếp theo là lấy tơ 
sau khi tằm nhả tơ, đóng kén. Lúc này 
các nghệ nhân tiếp tục chọn những 
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tổ kén già có chất lượng tốt để tiến 
hành kéo kén. Sau công đoạn kéo 
kén người ta sẽ thu được những sợi 
tơ rồi chuốt thẳng và tiến hành bước 
guồng tơ. Sau khi cho tơ vào guồng 
thì đầu sợi tơ sẽ được kéo ra các lõi 
nhỏ để tiến hành mắc cửi và nối lại 
với nhau, tiếp đó sẽ đưa vào máy dệt. 
Những tấm lụa thô sau khi được dệt 
xong sẽ hiện rõ những hoa văn trên 
đó. Khoảng 2 hoặc 3 ngày sau, lụa 
thô sẽ được đem đi nhuộm màu. Để 
cho tấm lụa đẹp hơn thì công đoạn 
nhuộm vô cùng quan trọng, đặc biệt 
là khâu pha chế thuốc nhuộm phải 
theo tỉ lệ hợp lý. Lụa nhuộm xong 
sẽ được đem đi giặt rồi đem đi phơi 
dưới thời tiết nhiệt độ thích hợp. Tiếp 
theo là sấy lụa rồi cho ra thành phẩm 
cuối cùng. Ở bất kỳ công đoạn nào, 
nghệ nhân cũng phải hết sức cẩn 
thận và túc trực theo dõi 24/24 ngay 
cả khi công đoạn máy móc thực hiện.

Giữ gìn bản sắc truyền thống
Nhắc đến lụa Vạn Phúc là nhắc đến 
các loại: lụa, gấm, vóc, vân, the, lĩnh, 
bằng, quế, đoạn, sa, kỳ, cầu, đũi… 
với đặc trưng bền đẹp, mềm mại, 
vừa tạo sự sang trọng mà lại vừa gần 
gũi. Trong đó, dòng lụa vốn được 
đánh giá là quý nhất của làng Vạn 
Phúc là lụa vân với lối dệt tinh xảo. 
Trên cơ sở những đề tài trang trí từ 
nghệ thuật truyền thống, người thợ 
làng lụa Vạn Phúc sáng tạo thêm 
để thích ứng với từng chất liệu dệt 

như: ngũ phúc, long vân, thọ đỉnh, 
quần ngư vọng nguyệt, hoa lộc… 
để cho ra đời những sản phẩm đẹp. 
Người làng Vạn Phúc thường tự 
hào sản phẩm lụa quê hương từng 
là vật phẩm tiến vua các triều đại, 
từng tham gia đấu giá tại hội chợ 
Marseille, Paris và xuất khẩu sang 
nhiều quốc gia trên thế giới.

Lụa Vạn Phúc mất một thời gian dài 
trong việc loay hoay tìm lại thương 
hiệu, khi mà thị trường trong nước 
không mặn mà với lụa. Nhiều nhà 
thiết kế Việt Nam không tìm thấy 
sự đồng điệu trong việc lên ý tưởng 
sáng tạo từ sản phẩm lụa Vạn Phúc. 
Trong một Tuần lễ thời trang Việt 
Nam diễn ra tại Hà Nội, NTK Minh 
Hạnh cũng đưa ra nhận xét về sản 
phẩm lụa Vạn Phúc với mẫu mã quá 
cũ, ít thay đổi sẽ khó được các nhà 
thiết kế trong nước tìm đến, điều này 
phần nào khiến lụa Vạn Phúc khó 
đến tay người tiêu dùng.

Theo nhịp xoay chuyển của cuộc 
sống, có những thời điểm, lụa Vạn 
Phúc rơi vào nốt nhạc trầm, sản 
phẩm làm ra khó tiêu thụ hoặc các 
cửa hàng, cửa hiệu tại Vạn Phúc 
nhập hàng Trung Quốc về bán ảnh 
hưởng tới thương hiệu làng nghề. 
Không ít khách hàng đến Vạn Phúc 
mua nhầm lụa nơi khác, tạo tâm lý 
và những đánh giá chưa tích cực về 
làng nghề. Đó là thời điểm của nhiều 
năm về trước. 

Lụa Hà Đông vươn tầm thế giới
Người Vạn Phúc luôn tự hào về nghề 
truyền thống của mình. Dưới triều 
nhà Nguyễn sản phẩm lụa Hà Đông 
đã được chọn để may quốc phục cho 
hoàng triều. Sang thời kỳ Pháp thuộc, 
các sản phẩm lụa Hà Đông cũng đã 
gây dựng được tiếng vang tại hội chợ 
kinh tế Mac Xây (Pháp) năm 1973 khi 
nhận được giải cao.

Thời bấy giờ, chỉ bằng những khung 
dệt thô sơ, nguyên liệu tơ tằm nguyên 
chất nhưng dưới bàn tay khéo léo của 
các nghệ nhân, lụa Hà Đông đã trở 
thành mặt hàng được ưa chuộng của 
giới thượng lưu.

Tuy có một thời kỳ phát triển rực rỡ 
như vậy, nhưng những năm gần đây 
dưới sức cạnh tranh của nhiều mặt 
hàng lụa nhập ngoại cũng như các 
chất liệu vải khác nhau khiến lụa Vạn 
Phúc mất đi thị trường. Các sản phẩm 
lụa tơ tằm làm bằng thủ công sản 
xuất ra không đáp ứng kịp nhu cầu 
thị trường. Bên cạnh đó, sự ra đời của 
các loại vải làm từ sợi công nghiệp 
chất lượng tuy không tốt nhưng giá 
thành rẻ luôn được ưa chuộng khiến 
thị trường của lụa tơ tằm Vạn Phúc bị 
ảnh hưởng.  

Làm thế nào để giữ lửa cho làng 
nghề để lụa Vạn Phúc được bảo tồn 
và phát triển đang là nỗi trăn trở của 
những nghệ nhân làng nghề nơi 

đây. Đây cũng chính là việc các nghệ 
nhân đã dồn tâm huyết vào những 
thước lụa, nâng cao chất lượng sản 
phẩm để làng nghề vượt qua những 
khó khăn, thử thách, đứng vững trên 
thương trường.

Nói về quy trình sản xuất ra sản phẩm 
lụa tơ tằm, ông Phạm Khắc Hà, Chủ 
tịch Hiệp hội Làng nghề Vạn Phúc cho 
biết, lụa tơ tằm được xếp trong nhóm 
vải quý, được ưa chuộng, là sản phẩm 
của thiên nhiên, nhưng chứa đựng 
công sức và tâm tư của con người.

Các nghệ nhân đã phải tỉ mẩn từ 
những công đoạn đầu tiên như trồng 
dâu nuôi tằm để lấy tơ, phải kén được 
loại tơ của ấu trùng ăn lá của cây dâu 
tằm là loại tơ cho chất lượng đẹp và 
ổn định đến công đoạn làm sợi.

Giai đoạn vừa qua, lụa Vạn Phúc cũng 
gặp không ít khó khăn. Người sản 
xuất lụa phải mua nguyên liệu trôi nổi 
trên thị trường, nguồn hàng và giá 
thành không ổn định, công nghệ xử 
lý nguyên liệu còn thấp. Bên cạnh đó 
còn phải cạnh tranh với các sản phẩm 
nhập lậu từ Trung Quốc, giá thành rẻ 
hơn nên lụa Vạn Phúc cũng chịu rất 
nhiều ảnh hưởng.  

Trước những khó khăn của làng nghề 
đồng thời thực hiện chủ trương của 
thành phố khôi phục các làng nghề 
truyền thống, Quận ủy Hà Đông đã 
xây dựng và triển khai đề án phát triển 

về kinh doanh dịch vụ và thương mại, 
đặc biệt là phát triển khôi phục làng 
nghề truyền thống Vạn Phúc.

Cùng với duy trì các gian hàng hiện 
có, được Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội 
công nhận là gian hàng chuẩn, Quận 
Hà Đông đã giao nhiệm vụ cho “Hiệp 
hội Làng nghề Vạn Phúc” tham mưu, 
thành lập các doanh nghiệp để thúc 
đẩy sản xuất và mở rộng thị trường.

Ngoài việc thành lập công ty cổ phần, 
Hiệp hội Làng nghề Vạn Phúc cũng là 
nơi cải tạo hệ thống cơ sở làng nghề, 
góp phần đẩy mạnh du lịch, thương 
mại. Các hộ sản xuất cũng mở những 
lớp nâng cao kỹ thuật dệt và nâng cao 
kỹ thuật sửa chữa máy dệt.

Theo ông Phạm Khắc Hà, Chủ tịch 
Hiệp hội làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, 
3 năm gần đây, Hiệp hội được Học 
viện Mê Kông của Thái Lan mời sang 
dự hội thảo ngành dệt tơ tằm của 
các nước tiểu vùng sông Mê Kông, 
bao gồm 6 quốc gia: Việt Nam, Trung 
Quốc, Myanmar, Lào, Campuchia và 
Thái Lan.

Ngoài ra, ban tổ chức còn mời thêm 
một số nước như như Ấn Độ, Nhật 
Bản, Australia… đến để các làng 
nghề có cơ hội học tập kinh nghiệm 
sản xuất tơ tằm của các nước, từ 
đó nâng cao chất lượng sản phẩm. 
Đồng thời, tạo điều kiện cho Hiệp 
hội mang sản phẩm tham gia các 
hội chợ ở Thái Lan, Italy, Nga.

Sản phẩm đi tham dự tại các hội chợ 
được đánh giá tốt, đẹp, chất lượng. 

Và cũng thông qua những đợt hội 
thảo đó, tạo điều kiện cho các đoàn 
tham quan du lịch đến địa phương, 
tạo cơ hội cho du lịch làng nghề 
phát triển.

Đến Vạn Phúc ngày hôm nay, bộ mặt 
làng nghề như được thay áo mới, 
được quy hoạch lại, xây dựng, cải tạo 
khang trang. Tiếng máy trong các 
xưởng dệt rộn ràng, những người 
thợ dệt cần mẫn bên khung cửi để 
dệt nên những tấm lụa làm nên 
thương hiệu làng nghề.

Trong cơ chế thị trường, nhiều làng 
lụa đã phải tìm lối đi riêng để tồn tại 
và phát triển. Vạn Phúc là một trong 
những làng nghề đã thành công 
trong việc tìm ra hướng đi mới, bảo 
tồn nghề gắn với phát triển du lịch.

Hiện nay, người dân Vạn Phúc ý thức 
được rằng không có gì bền vững 
bằng chính những yếu tố truyền 
thống, những giá trị gốc cần được 
bảo tồn và phát huy. Khách du lịch 
đến với Vạn Phúc bởi muốn tìm thấy 
tinh hoa của một làng nghề trên 
những tấm lụa bản địa, tìm hiểu 
nghề truyền thống, không phải mua 
tấm lụa nhập từ nơi khác. Nhận thức 
được điều đó, người Vạn Phúc đã chú 
trọng phát huy bản sắc làng nghề, 
giữ vững nét đẹp truyền thống vốn 
có. Không chỉ ở trong nước mà lụa Hà 
Đông đã vươn ra biển lớn, nổi tiếng 
ở nhiều quốc gia trên thế giới như 
Nga, Pháp, Nhật, Thái Lan, Indonesia. 
Vì vậy, có thể nói, lụa Hà Đông chính 
là một trong những niềm tự hào lớn 
của con người Việt Nam.
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Bài: HOÀNG HÂN (Tổng hợp)

Mùa thời trang bị chia cắt vì đại dịch 
Covid-19 nhưng thật đáng nhớ bằng sự sáng 
tạo và nỗ lực đầy kinh ngạc của các nhà 
mốt. Cùng điểm lại 8 BST ấn tượng với cả 
cách thức trình diễn truyền thống và phi 
truyền thống.

T
uần lễ thời trang Xuân – 
Hè 2021 diễn ra từ mùa 
Thu 2020 trong bối cảnh 
Covid-19 tiếp tục ngăn 
cản mọi hoạt động của 

cuộc sống thường nhật. Bằng những 
nỗ lực đáng kinh ngạc, sức sáng tạo 
được đẩy lên tối đa, các sàn diễn 
thời trang vẫn sáng đèn bằng nhiều 
cách mới. Cảm hứng mặc đẹp và gây 
dựng phong cách cá nhân vẫn được 
các nhà mốt truyền đi từ các kinh đô 
thời trang. 

CHANEL

Sau một mùa Cruise gián đoạn 
không thể có sàn diễn thời trang 
hoành tráng như thường lệ, Chanel 
Xuân – Hè 2021 quay trở lại Grand 
Palais ở Paris. Sàn diễn sáng trắng với 
các ký tự tên thương hiệu khổng lồ 

được dựng lên gợi nhắc đến bảng 
chữ biểu tượng Hollywood ở vùng 
núi Santa Monica, Mỹ. Điều đó chỉ 
dẫn đến một BST lấy cảm hứng từ 
kinh đô điện ảnh Hollywood. Cuộc 
sống của những minh tinh nổi tiếng 
từ màn ảnh, thảm đỏ đến đời tư là 
nguồn cảm hứng bất tận của thời 
trang. Và trong BST này, một số trang 
phục Chanel gắn với tên tuổi các nữ 
diễn viên nổi tiếng như Grace Kelly, 
Delphine Seyrig, Jeanne Moreau… 
được tái hiện.
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LOUIS VUITTON

Buổi trình diễn của Louis Vuitton 
được diễn ra tại La Samaritaine, một 
cửa hàng bách hóa lớn nằm ở quận 
1 của thủ đô Paris. Công trình này 
là di tích lịch sử thuộc sở hữu của 
tập đoàn LVMH. Trong không gian 
của La Samaritaine, một cuộc khám 
phá thời trang hấp dẫn, hứa hẹn về 
một hành trình tuyệt vời mà Louis 
Vuitton đặt ra. BST nhấn mạnh vào 
thiết kế quần ống rộng với những 
phối trộn chất liệu cùng sự biến hóa 
trong kỹ thuật cắt may, tạo nên bức 
phông nền cho các tham vọng làm 
mờ đi những ranh giới về giới tính 
trong thời trang.

DIOR

Tác phẩm mang tên Vetrata di poesia 
visiva, 2011 là chuỗi 24 ảnh ghép 
được sắp xếp thành 18 cột, mỗi cột 
cao 7m với ánh sáng chiếu vào tạo 
hiệu ứng như những ô cửa thánh 
đường. Đây chính là tác phẩm của 
nghệ sĩ cắt dán Lucia Marcucci, tạo 
nên sàn diễn của Dior. Kỹ thuật sử 
dụng là hiệu ứng kính màu, in trên 
nền acrylic trong suốt có đèn nền. 
Với tổng diện tích khoảng 1200m2, 
khu vực sàn diễn của Dior đã đón 
chào những khán giả trở lại với nhịp 
điệu thời trang. Các tác phẩm của 
Lucia Marcucci cũng là một trong 
những nguồn cảm hứng của Giám 
đốc sáng tạo Maria Grazia Chiuri. Một 
bài thánh ca quyến rũ về sức mạnh 
của tư tưởng nữ quyền, của nghệ 
thuật may đo đã trở thành trung tâm 
trong BST mới.

PRADA

BST được mong chờ nhất mùa 
của Prada với sự ra mắt của Raf 
Simons, NTK được ngưỡng mộ 
khắp thế giới, trong vai trò đồng 
Giám đốc sáng tạo. BST được 
trình diễn theo mô hình show 
không người xem đã cân bằng 
được đặc trưng thương hiệu và 
cá tính sáng tạo của Raf Simons. 
Đó là logo tam giác ngược, 
silhouette thập niên 50 và 60, 
dòng thời trang thể thao Linea 
Rossa của Miuccia; họa tiết mang 
tính đồ họa, cách phối màu và kỹ 
thuật tailoring của Raf Simons. Có 
thể thấy lối túm vạt áo kinh điển 
của Miuccia từ năm 1988 được 
Raf Simons tái sử dụng trong BST 
này. Loạt phụ kiện như túi, giày 
cũng có nhiều điểm sáng, hứa 
hẹn tạo xu hướng, khiến các tín 
đồ thời trang “phát cuồng”.
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GUCCI

Overture of Something that Never Ended (Sự mở đầu của 
điều gì đó chưa bao giờ kết thúc) là tên gọi BST dành cho 
mùa Hè 2021 của Gucci. BST được giới thiệu dưới dạng 
phim ngắn nhiều tập. Bảy tập phim được ra mắt mỗi 
ngày trên các nền tảng YouTube Fashion, kênh YouTube 
của Gucci và website GucciFest.com. BST là câu chuyện 
cổ tích mới, vui tươi và khác thường, không bị gò bó theo 
mùa. Thiết kế đa dạng từ màu sắc, chất liệu đến kiểu 
dáng nhưng đều có chung hơi hướng hoài cổ và kích 
thích sự phối hợp sáng tạo trong cách mặc mỗi ngày.

BURBERRY

NTK Riccardo Tisci “cách ly” BST 
Burberry Xuân – Hè 2021 trong một 
khu rừng, nhưng sự vắng mặt của 
khách mời không khiến buổi trình 
diễn kém phần hấp dẫn. Riccardo 
Tisci “bắt tay” với nghệ sĩ thị giác 
Anne Imhof tạo ra đường băng độc 
đáo giữa rất nhiều cây cao cùng màn 
trình diễn nghệ thuật múa đương 
đại. BST mang tên In Bloom là hành 
trình tìm về với thiên nhiên và sự 
chiêm nghiệm về vòng tròn cuộc 
sống. Công cuộc làm mới những 
chiếc trench coat đã được tiếp diễn 
đầy táo bạo. Cách xử lý chất liệu đa 
dạng và kỹ thuật cắt may đã chứng 
minh cho ý tưởng.

HERMÈS

Giám đốc sáng tạo Nadège Vanhee- 
Cybulski “vẽ” nên một BST phóng 
khoáng với những nét vẽ tối giản. 
Sự chiếm lĩnh của chất liệu da như 
khẳng định và tiếp nối bản sắc nhà 
Hermès. Da được sử dụng một cách 
nền nã như làn da thứ hai của phái 
đẹp. Phom dáng có thể ôm sát 
nhưng vẫn không chút gò bó. Màu 
đỏ và xanh pastel hòa cùng các 
sắc độ trung tính truyền thống của 
Hermès để tạo nên BST Xuân – Hè 
thanh lịch.

DOLCE & GABBANA

NTK Domenico Dolce và Stefano 
Gabbana đưa lịch sử và văn hóa 
vùng Sicilia nước Ý vào BST mang 
tên Patchwork di Sicilia. Kỹ thuật 
patchwork trên vải đã được áp 
dụng triệt để. Mỗi thiết kế được cắt 
ghép trên nền vải cao cấp như gấm, 
chiffon, lụa voan georgette, cotton, 
satin… Sự chắp ghép vải nhiều họa 
tiết, nhiều màu sắc để mang lại cả 
BST ngập tràn sức sống Xuân – Hè. 
Đồng thời, tay nghề thủ công cũng 
được ngợi ca thông qua mỗi thiết 
kế. Các thiết kế mang ý nghĩa và câu 
chuyện của cả người sáng tạo và 
người thực hiện.

70 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM
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1 Sau cuộc phỏng vấn tuyển 
dụng kéo dài quá trưa, 
Khoa thở ra một hơi dài, 
đứng lên, bước ra khỏi văn 
phòng. Ông thấy bụng réo 

ùng ục, mắt hoa lên và miệng thì 
khô khốc. Quá đói, quá sức! Bao giờ 
việc đối diện với con người cũng là 
cuộc chiến cam go nhất. Trong một 
buổi sáng phải gặp gần trăm con 
người, để lựa ra năm mươi nhân sự 
vào công ty may xuất khẩu mà Khoa 
làm Trưởng phòng nhân sự. Mỗi 
người chỉ gặp Khoa không quá năm 
phút. Năm phút để đánh giá năng 
lực, đúng hơn là một kiểu bắt mạch 
tính cách để chọn người. Và Khoa 
ít khi lầm. Ông thường nhìn thẳng 
đôi mắt người ứng viên năm giây và 
đọc thầm anh ta. Ngoài ra, những gì 
anh ta trình bày sau đó chẳng mấy 
quan trọng.

Khoa thẳng bước về phòng Giám 
đốc Trịnh, thủ trưởng cũ của ông 
khi còn trong quân ngũ, và nay là 
Sếp của ông tại công ty may Gia 
Thành. Chợt có tiếng bước chân 
gấp gáp phía sau ông. Một cô gái 
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thấp bé đã kịp chặn trước mặt ông.
- Bác ơi, con xin bác cho con được 
làm việc. Việc gì cũng được bác ạ! 
– Cô gái nhỏ khẩn khoản, ánh mắt 
như một chú chó con tuyệt vọng.

- Xin lỗi cô, tôi quá mệt rồi! – Khoa 
xua tay – Quyết định đã phát ra thì 
không có gì thay đổi. Cô nài thêm 
chỉ tổ mất thì giờ.

Không để cô gái nhỏ kịp nói thêm, 
Khoa tránh ra và bước nhanh về 
phòng Giám đốc.

Vừa mở cửa phòng, Khoa chưa kịp 
chào Giám đốc, thì cô gái nhỏ đã 
lanh lẹ chui qua khe cửa, ngay dưới 
nách ông. Cô chặn đứng ông trước 
mặt Giám đốc.

- Bác ơi, bác không thể từ chối con 
được. – Cô gái kêu lên – Bác nghe 
con nói đã.

Cơn giận bỗng dưng nổi lên. Sự mệt 
mỏi căng thẳng kéo dài từ đầu giờ 
sáng chuyển hóa sang bực tức, Khoa 
tóm vai cô gái ương bướng, đẩy 
thẳng ra ngoài và đóng sầm cửa.

- Gì thế người anh em? – Giám đốc 
Trịnh lên tiếng. – Lỗ mãng quá đấy!

- Dai như đỉa đói. Không thể chịu 
đựng được. – Khoa cằn nhằn. – Có 
con bé lùn tè, không đủ điều kiện 
làm việc nên tôi loại, nhưng nó cứ 
bám theo lằng nhằng.

- Thôi bỏ đi. Không còn nhiều thời 
gian. Tôi với ông phải đi ngay đến 
cuộc họp với đối tác Hàn Quốc ở 
T. Plaza. Chúng ta ăn trưa trên xe. – 

Trịnh nói ngắn gọn và đẩy Khoa ra 
khỏi phòng.

2Chiếc Camry ánh bạc 
bắt đầu tăng tốc khi ra 
khỏi cổng công ty may 
Gia Thành. Vị Giám đốc 
tóc bạc ba phần đeo cặp 

kính lên và mắt ông bỗng chăm 
chú nhìn gương chiếu hậu. Đột 
ngột, ông kêu lên:

- Quay lại cổng Công ty. Nhanh! - 
Thủ trưởng quên gì ở văn phòng? 
– Khoa hỏi.

- Không. Dừng xe phía bên phải 
cánh cổng. – Trịnh nói.

Xe dừng, Trịnh mở cửa xe bước 
ra. Ngay bên chân ba - ri – e chắn 
cổng, một cô gái ngồi ôm đầu, vai 
rung lên thổn thức.

- Này cháu, đứng lên ta bảo đây. – 
Trịnh vỗ vai cô nhỏ, trông như dáng 
một thiếu niên.

Cô gái ngước lên, má nhòe nhoẹt nước.

- Ta sẽ nhận cháu vào làm việc ở công 
ty này. – Trịnh nói thật rõ từng tiếng.

- Thưa thủ trưởng, - Khoa xen vào 
– Cháu này không đủ tiêu chuẩn, 
nó chỉ cao một mét bốn mươi hai, 
không thể ngồi máy may được!

- Mặc kệ cái tiêu chuẩn của ông. – 
Trịnh gắt. Quay sang cô gái, ông nói 
nhẹ: - Ta sẽ thiết kế cho cháu một 
chiếc ghế cao hơn bình thường. Ta 
tin là cháu sẽ làm việc tốt!

Cô gái nhỏ dường như quá kinh 
ngạc. Cô lặng đi vài giây, rồi nhào 
đến ôm chân Trịnh, lắp bắp:

- Con đội ơn bác!

Trịnh cúi xuống, đỡ cô gái lên. Ông 
bảo Khoa:

- Ông gọi nhân viên, làm thủ tục 
nhận cô nhỏ này ngay lập tức.

Trên xe, Khoa mệt mỏi hỏi:

- Tại sao thủ trưởng lại nhận nó? 
Còn nhiều người có khả năng hơn 
nó đang chưa được nhận kia kìa.

- Ông nghĩ thử xem, ngày xưa, tôi 
với ông cầm súng chiến đấu, vì cái 
gì chứ? Chẳng phải là vì cuộc sống 
của những người như cô gái nhỏ 
tội nghiệp đó hay sao? Nếu tôi với 
ông, hai người lính này, mà cũng từ 
chối cô ấy, thì ai sẽ nhận cô ấy vào 
làm việc đây? Công ty nào sẽ nhận? 
Không có ai nhận hết. Tôi nhận cô 
ấy, vì nhiệm vụ của tôi với ông – 
những người lính - là bảo vệ cuộc 
sống cho bất cứ ai, trong bất cứ thời 
điểm nào.

Khoa đắng họng. Trịnh im lặng một 
lúc rồi đưa cho Khoa một hộp cơm 
ông đã chuẩn bị từ lúc nào. Khoa 
không nuốt nổi một miếng. Việc 
kinh doanh bề bộn nơi thương 
trường chao chát đã kéo ông đi 
đâu thế này? Nếu thủ trưởng không 
nhắc nhở, có lẽ ông đã quên điều 

cốt tử, có ý nghĩa nhất mà ông 
từng thề thốt – bảo vệ cuộc sống 
cho người khác, bằng bất cứ giá 
nào. Cái gọi là bận rộn hàng ngày, 
đã giật ông ra khỏi sứ mệnh. Cũng 
may, cô gái nhỏ với sự cố loại bỏ vô 
tâm hôm nay, đã kịp đánh thức ông.

3  Hội nghị Người lao động 
kết thúc, Trịnh vẫn đứng 
im sau bục phát biểu. Tay 
ông bám chặt khung gỗ, 
mắt nhìn về phía cuối hội 

trường gần ngàn con người đang xôn 
xao, nhưng hình như ông đang trôi đi 
đâu không rõ. Khoa do dự một chút 
rồi quyết định đi lên gọi thủ trưởng. 
Ông đưa tay ra trước mặt Trịnh, đón 
một cái bắt tay thật chặt.

- Chúc mừng Thủ trưởng. Bài nói 
chuyện về động lực làm việc của thủ 
trưởng thật thấm thía. Tôi nghĩ, thủ 
trưởng đã tạo nên cảm giác đồng đội 
trong tập thể người lao động ở công 
ty này. Nhìn ánh mắt họ, tôi tìm thấy 
đồng đội ở Trường Sơn năm nào…

- Này, ông. Ông còn nhớ cô nhỏ lùn 
tè. Ồ, xin lỗi vì tôi không biết tên cô 
ta. Cô gái nhỏ mà tôi buộc ông phải 
nhận vào công ty hồi năm ngoái đó. 
Tên cô ta là gì nhỉ?

- Lan Phi Điệp! - Khoa nói và mỉm 
cười kín đáo. – Cô nhỏ đánh thức 
nhiệm vụ người lính của tôi.

- Cái gì? Tên lạ vậy. Thảo nào ông 
nhớ thế. Cô ta họ Lan thật à?

- Trên giấy khai sinh thì họ tên cô ấy 
như thế. Nhưng thực ra cô ta không 
có bố chính thức, thì mẹ cô ta bịa ra 
cái họ hoa củ quả gì chẳng được. – 
Khoa cười khùng khục.

- Không có bố? Ông điều tra lý lịch 
cô ta kỹ nhỉ! – Trịnh lúc này mới chịu 
rời khỏi bục phát biểu, đi cùng Khoa.

- Thủ trưởng quên tôi là Trưởng 
phòng nhân sự à? – Khoa nói – Cái 
vụ Thủ trưởng ép tôi nhận nó, hóa 
ra là một vụ quá xương. Lý lịch của 
nó chẳng bình thường chút nào. Tôi 
phải đứng ra bảo lãnh. Nhưng thật 
may, nó đã rất cố gắng làm việc. 
Trong chuyền may, không ai phàn 
nàn về nó cả. Năng suất rất cao.

- Trong Hội nghị vừa rồi. Lan Phi 
Điệp ngồi ghế gần lối đi giữa, bên 
trái, hàng thứ hai từ dưới lên phải 
không? – Trịnh đột ngột hỏi.

- Tôi không để ý. – Khoa đáp – Mà 
sao Thủ trưởng nhận ra cô ta vậy? 
Theo tôi nhớ thì Thủ trưởng gặp cô 
ta có một lần đầu tiên ấy, ở cổng 
công ty, cách đây hơn năm rồi.

- Không biết có đúng chăng, nhưng 
mà ánh mắt ấy. Thật kỳ lạ. Phải nói 
thế nào nhỉ? – Trịnh dừng lại trước 
cửa nhà ăn tập thể, tay vò lên tóc.

- Giống như ánh mắt của chó con? 
– Khoa buột miệng.

Đất dưới chân Trịnh chợt chao đảo. 

Tác giả: KIỀU BÍCH HẬU
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Ông tóm lấy cánh tay người lính 
bên cạnh.

Ký ức sống động giật ông trở lại 
chiến trường Quảng Trị 1972. 

4 Người lính giao liên ấy 
đã lao lên chắn giữa 
Trịnh và trái lựu đạn. Cậu 
ta lãnh trọn trái lựu đạn 
phát nổ. Thật điên rồ. 

Nhưng Trịnh, thủ trưởng của cậu 
ta, đã giữ được tính mạng trọn vẹn 
cho đến ngày hòa bình. Trịnh đã 
phải vội vàng chôn xác nhiều đồng 
đội, và ông không có đủ thời gian 
để quá đau khổ cho sự hy sinh của 
một cá nhân chiến sỹ nào đó. Bom 
đạn không cho phép ông ngồi lặng 
hàng giờ mà mặc cho tình cảm 
chiếm lĩnh cả trí não. 

Nhưng khi chiến tranh kết thúc, 
có những lúc ngồi lẳng lặng một 
mình, ông nghĩ, phải chăng Duy, 
người chiến sỹ giao liên nhỏ thó 
ấy, đã cứu ông để trả nghĩa việc 
ông đã nhận cậu ta vào quân ngũ? 
Duy khao khát ra trận, nhưng chỉ 
vì thiếu cân nặng và chiều cao, mà 
cậu ta bị loại. Nhưng Duy đã tìm 
cách gặp Trịnh, xin ông chiếu cố. 
Và ánh mắt của Duy đã khiến ông 
mềm lòng. Hồi đó, ông không gọi 
tên được ánh mắt ấy, chỉ đến khi 
Khoa buột miệng gọi lên một ngữ 
danh. Phải rồi, ánh mắt của chó con. 
Trung thành, tin cậy, nài nỉ. Ánh mắt 
thúc giục ta phải hành động, bất 
kể đúng, sai. Linh tính như một ánh 
điện xẹt qua, khiến ông giật nảy 
người. Hồi đó, ông đã gói những 

mảnh thân thể cậu giao liên trong 
tấm tăng, chôn giữa rừng, khoảng 
rừng yêu thích nhất mà cậu ta thích 
mắc võng nằm nghỉ những lúc lặng 
tiếng súng. Ông nhớ rằng, có lần 
cậu ta đã dẫn ông tới đó, chỉ lên 
vòm cây, nơi có giò lan rừng nở hoa 
tím, và bảo, quanh đây có nhiều lan 
này lắm, trong thời gian đóng quân 
tại đây, cậu đã ghép thêm lan vào 
các cây cổ thụ xung quanh, để tạo 
nên một vòm lan thật lớn.

Thế mà Trịnh đã quên bẵng chi tiết 
ấy. Ông chỉ nhớ mình đánh dấu nơi 
tạm chôn cất Duy bằng một tảng 
đá lớn hình trái lê. Nhưng trong 
những lần đi tìm hài cốt Duy, ông 
đã không thể nào tìm ra đúng chỗ. 
Tảng đá đã biến đâu mất, và cây cối 
thì không còn như xưa.

5 Triển lãm quốc tế về 
nguyên phụ liệu ngành 
dệt may tại Ahmedabad, 
Ấn Độ kéo dài tám ngày. 
Vào ngày thứ bảy, Trịnh 

phải tham gia thuyết trình về năng 
lực của công ty Gia Thành trước 
hàng trăm khách hàng. Ông không 
thể thoái thác nhiệm vụ và cơ hội 
quan trọng này, nhưng lòng Trịnh 
như có lửa đốt. Càng lúc, ánh mắt 

của người lính giao liên, ánh mắt 
của cô công nhân có cái tên kỳ 
quặc Lan Phi Điệp, càng kéo ông 
vào một cảm giác về sự liên hệ máu 
thịt. Chưa bao giờ ông có được linh 
cảm mãnh liệt đến thế. Trịnh tin 
rằng không phải ngẫu nhiên hơn 
một năm trước đây ông đã cương 
quyết yêu cầu người lái xe quay trở 
lại bên cổng Công ty, để ông nhìn 
vào ánh mắt ầng ậc nước mắt của 
cô gái nhỏ, và nhận cô vào làm việc, 
bất chấp quy định của công ty do 
chính ông đặt ra. Không phải ngẫu 
nhiên ông chạm vào ánh mắt cô 
ấy ngay khi mới ngước nhìn xuống 
toàn cảnh Hội nghị người lao động, 
và rồi ánh mắt ấy khiến ông rơi vào 
một cơn cảm xúc như lên đồng, 
khiến ông thay đổi hoàn toàn nội 
dung bài nói chuyện trước Hội 
nghị. Lẽ ra ông cần trả lời những 
vấn đề khúc mắc của người lao 
động về chế độ lương, thưởng, về 
nhiệm vụ của công ty, thì ông lại 
kể câu chuyện cảm động về tình 
đồng đội. Câu chuyện tưởng như 
đi lạc đề, nhưng đã khiến toàn thể 
nhân viên bị chấn động. Họ gác lại 
những tính toán cá nhân thường 
ngày, họ cùng chung một đội ngũ. 
Họ không chỉ là đồng nghiệp, họ 
còn là đồng đội.

Giờ đây, cảm giác đồng đội lại thúc giục 
ông. Ông bèn gọi điện về cho Khoa.

- Ông tìm gặp mẹ của Lan Phi Điệp 
càng sớm càng tốt. Hãy tìm hiểu 
bằng được thông tin về bố đẻ cô ấy, 
việc này vô cùng quan trọng.

6 Lấy lý do điều tra lý lịch 
đối tượng cảm tình Đảng 
cho Lan Phi Điệp, Khoa về  
Bắc Giang gặp mẹ Điệp. 
Người phụ nữ gầy gò, da 

nhăn nheo và ánh mắt cam chịu ấy 
cuối cùng cũng kể câu chuyện tình 
của mình. Bà đã câm lặng bao năm 
nay, chịu điều tiếng gái chửa hoang 
với dân làng để bảo vệ một điều bí 
mật. Bà đã yêu một người chiến sỹ, 
họ chưa kịp làm đám cưới thì anh 
phải ra đi. Anh vào quân ngũ một 
thời gian, bà mới phát hiện mình 

Ngay sau bài thuyết trình, Trịnh đặt 
vé máy bay gấp, trở về Việt Nam. 
Ông không muốn mình bị lỡ cơn 
cảm xúc dâng trào. Ai bảo rằng 
cuộc sống không có những điều 
kỳ diệu? Tất cả mọi chi tiết được kết 
nối với nhau thật tinh tế, chờ đợi 
đôi mắt ông nhìn nhận, chờ đợi linh 
cảm của ông hòa nhập.

Bước đi như người mộng du ra sân 
bay. Gửi hành lý, làm thủ tục xuất 
cảnh, bước lên máy bay… mọi việc 
xảy ra như được cài đặt tự động, 
Trịnh chỉ biết rõ rằng, ông đang bay 
về nơi ấy, có khu rừng già với những 
gốc lim, sao, sến, lát… khổng lồ, nơi 
ông từng bắt gặp Duy, cậu chiến sỹ 
giao liên nhỏ thó thoăn thoắt leo 
lên ngồi vắt vẻo trên cây đại thụ 
như một chú khỉ tinh nghịch. Cậu 
ấy đã ghép lan cho rừng hay đã kết 
một vòm hoa cho chính mình?

Duy đã cố tình không cho ông tìm 
đến nơi mình nghỉ ngơi. Nhưng 
giọt máu mà cậu ấy vô tình để lại, 
đóa hoa từ cuộc chiến, đã trở thành 
một chỉ dẫn. Lan gọi Lan về. Chỉ 
cần đi theo tiếng gọi của Lan, tiếng 
gọi của máu mủ, thì ông sẽ kết nối 
được quá khứ. Nhắm mắt lại, nhưng 
Trịnh nhìn rất rõ, vạt rừng xanh che 
kín cả bầu trời, và dưới vòm xanh 
ấy, dòng suối hoa Lan Phi Điệp tím 
tuôn nhẹ xuống nơi đồng đội ông 
nằm. Duy ở đó, gối đầu lên ba lô, 
trong tĩnh lặng mê say, mắt mê mải 
hướng lên vòm hoa tím.

“Nếu cậu đã chọn nơi ấy để nghỉ 
ngơi, thì tôi tôn trọng cậu. Nhưng 
nhất định tôi sẽ đến thăm cậu một 
lần, đánh thức cậu, và chỉ cho cậu 
đóa Lan Phi Điệp đẹp nhất mà cậu 
chưa từng thấy. Cảm ơn cậu đã trở 
lại bên tôi!”

Duy trở lại, dù trong một hình hài 
khác, nhưng đã để một dấu hiệu 
cho ông nhận ra đồng đội. Một lần 
nữa, ông đã không từ chối. Đơn 
giản vì ông là người lính. 

Trịnh mỉm cười, nhưng mắt ông rân 
rấn nước. 

mang bầu. Nhưng lúc đó, bà đành 
câm lặng, vì không muốn chuyện lộ 
ra, anh sẽ bị kỷ luật. Bà cũng chưa 
hề báo tin cho anh, không muốn 
anh xao lãng nhiệm vụ. Nào ngờ 
anh lại hy sinh, và bà đành chôn 
chặt bí mật ấy trong lòng.

- Ông ấy tên Duy, và gia đình chưa 
tìm được hài cốt phải không? – 
Khoa hỏi.

- Sao ông biết? – Mẹ Điệp ngạc 
nhiên hỏi. – Tôi thì không có tư cách 
gì để đi tìm, nhưng anh em ruột của 
Duy đã tìm hài cốt ông ấy một số 
lần mà không thấy.

Lòng dạ nôn nao, Khoa hỏi thêm 
chi tiết về ngoại hình, tính cách của 
người bố bí mật của Điệp, sau đó ông 
gọi điện cho Thủ trưởng của mình. 
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BẢN TIN VINATEX
Tháng 6 /2021

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày Báo 
chí cách mạng Việt Nam (21/6), cán 
bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp 
chí Dệt May & Thời trang Việt Nam 
vui mừng được các đồng chí lãnh 
đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 
TW, Đại diện Hiệp Hội Dệt May Việt 
Nam, Công đoàn Dệt May Việt Nam, 
các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam; các doanh 

Ngày 23/6/2021, tại Bệnh viện Dệt 
May đã diễn ra Lễ công bố Quyết 
định thành lập Hội đồng quản lý 
(HĐQL) Bệnh viện nhiệm kỳ 2021-
2026 và đón nhận Bằng khen của Tập 
đoàn Dệt may Việt Nam.

Bà Trần Thị Thu Thảo – Trưởng Ban 
QLNNL Tập đoàn DMVN đã đọc công 
bố Quyết định HĐQL Bệnh viện Dệt 
May gồm 9 đồng chí:  Đ/c Nguyễn 
Đình Dũng – Thầy thuốc nhân dân, 
Tiến sĩ, BS, Chủ tịch HĐQL kiêm Giám 
đốc Bệnh viện Dệt May; đ/c Dương 

vị, doanh nghiệp, cộng tác viên, 
bạn đọc đã dành cho Tạp chí trong 
thời gian qua. Đây là nguồn cổ vũ, 
khích lệ, là động lực to lớn để Tạp 
chí Dệt May & Thời trang Việt Nam 
tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện 
thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, 
xứng đáng là cơ quan ngôn luận có 
uy tín của Tập đoàn và ngành Dệt 
May Việt Nam.

Đinh Văn Minh – Thạc sĩ, BS, Phó khoa 
khám bệnh Bệnh viện.

Nhân dịp này, bà Phạm Nguyên 
Hạnh – Phó TGĐ Tập đoàn, ông Cao 
Hữu Hiếu – Phó TGĐ Tập đoàn đã trao 
Bằng khen và phần thưởng cho Ban 
chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 
và các cá nhân thuộc Bệnh viện Dệt 
May đã có thành tích xuất sắc trong 
công tác phòng chống dịch.

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT 
Tập đoàn DMVN đánh giá cao những 
nỗ lực của đội ngũ Bệnh viện Dệt 
May trong công tác phòng, chống 
dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho 
Bệnh viện, không để phát sinh F0 và 
nguy cơ phát triển thành ổ dịch. Bên 
cạnh đó, với sự năng động tìm kiếm 
nguồn vaccine, Bệnh viện Dệt May 
đã tạo điều kiện cho đội ngũ tuyến 
đầu của Tập đoàn DMVN được tiêm 
vaccine trong tháng 6/2021. Lãnh 
đạo Tập đoàn cũng giao nhiệm vụ 
mới cho Bệnh viện Dệt May trong 
việc làm cầu nối vận động đủ nguồn 
vaccine cho toàn thể 150.000 NLĐ 
Tập đoàn trong thời gian sớm nhất.

Kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng 21/6

Bệnh viện Dệt May thành lập Hội đồng quản lý và đón 
nhận bằng khen Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Ngày 21/06/2021

Ngày 23/06/2021

nghiệp, cộng tác viên… đến chia 
vui, gửi lẵng hoa, điện thoại, gửi thư 
điện tử chúc mừng.

Ban Biên tập Tạp chí Dệt May & Thời 
trang Việt Nam trân trọng cảm ơn 
sự quan tâm sâu sắc, những tình 
cảm quý báu của Lãnh đạo Đảng 
ủy Khối Doanh nghiệp TW, Lãnh 
đạo Tập đoàn và các cơ quan, đơn 

Trình Xuyên – Thạc sĩ, BS, Phó GĐ 
Bệnh viện Dệt May; đ/c Nguyễn Thị 
Kim Phượng – Thạc sĩ, BS, Phó GĐ 
Bệnh viện Dệt May; đ/c Tạ Hữu Doanh 
– cử nhân kinh tế, Trưởng Ban THPC 
Tập đoàn DMVN; đ/c Nguyễn Phước 
Kim Khánh – cử nhân kinh tế, Trưởng 
Ban KS Bệnh viện; đ/c Trần Thị Hải 
Vân – cử nhân kinh tế, Điều dưỡng 
trưởng, Chủ tịch CĐ Bệnh viện; đ/c 
Phạm Tuấn Anh – Trưởng Phòng tổ 
chức hành chính; đ/c Dương Thị Lan 
Phương – Thạc sĩ, cử nhân kinh tế, 
trưởng phòng kế toán Bệnh viện; đ/c 

Trong 2 ngày 30/6 và 1/7/2021, 
Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam 
(Vinatex) đã tổ chức Hội nghị nghiên 
cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng. Hội nghị được tổ chức theo 
hình thức trực tuyến tại 70 điểm cầu.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Viết 
Thông – Tổng Thư ký Hội đồng Lý 
luận Trung ương đã truyền đạt đến 
các cán bộ, đảng viên về chủ đề Đại 
hội XIII của Đảng và 5 quan điểm chỉ 

định hướng nhiệm vụ, giải pháp trên 
các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021-
2025; các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm 
kỳ Đại hội XIII…

Cũng tại Hội nghị, các đảng viên đã 
được nghe đồng chí Cao Hữu Hiếu, 
UV Ban Thường vụ – Trưởng ban 
Tuyên giáo Đoàn thể – Phó Tổng Giám 
đốc Vinatex trình bày về Chương trình 
hành động của Đảng bộ Tập đoàn.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí 
Lê Tiến Trường, Bí thư Đảng ủy – Chủ 
tịch HĐQT Vinatex đã giao nhiệm vụ 
cho các đồng chí Bí thư Đảng bộ, chi 
bộ trực thuộc nghiên cứu chương 
trình hành động, xây dựng kế hoạch 
của Đảng bộ, chi bộ để thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Sau hội nghị học tập, quán triệt Nghị 
quyết Đại hội XIII do Đảng ủy Vinatex 
tổ chức, các đảng bộ, chi bộ cơ sở 
trực thuộc tiến hành tổ chức thảo 
luận hai nội dung: Chương trình 
hành động của Đảng bộ Tập đoàn và 
Xây dựng Kế hoạch hành động của 
đảng bộ, chi bộ.

Đảng ủy Vinatex tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học 
tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIIINgày 30/06 - 01/07/2021

đạo gồm: Những vấn đề có nguyên 
tắc trong công cuộc đổi mới; Quan 
điểm về chiến lược tổng quát phát 
triển đất nước nhanh và bền vững; 
Quan điểm động lực phát triển; Quan 
điểm về nguồn lực phát triển; Quan 
điểm về những nhân tố có ý nghĩa 
quyết định thành công sự nghiệp 
xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. 
Những điểm mới của mục tiêu tổng 
quát và phân tích kỹ về mục tiêu cụ 
thể và đề cập đến định hướng phát 
triển đất nước 10 năm 2021 – 2030, 

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng của Đảng bộ Tập đoàn Vinatex

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vinatex Lê Tiến Trường trao quyết định
cho đồng chí Nguyễn Song Hải

Lãnh đạo Tập đoàn Vinatex trao thưởng cho các cá nhân tiêu biểu

Ngày 28/6/2021 tại trụ sở Tổng Công 
ty Dệt May Miền Bắc – Vinatex (VNC) 
đã diễn ra Lễ công bố quyết định về 
công tác cán bộ. 

Tại buổi Lễ, đồng chí Trần Thị Thu Thảo 
– Trưởng Ban QLNNL Tập đoàn DMVN 
đã đọc thông báo của Tập đoàn đồng 
ý để đồng chí Nguyễn Khánh Sơn 
thôi nhiệm vụ TV HĐTV – Tổng Giám 
đốc VNC, và công bố Quyết định bổ 
nhiệm đồng chí Nguyễn Song Hải làm 
TV HĐTV – Tổng Giám đốc VNC.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí 
Nguyễn Song Hải bày tỏ niềm vinh 
dự được đảm nhiệm vị trí TV HĐTV – 

Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại VNCNgày 28/06/2021

Tổng Giám đốc VNC và trân trọng sự 
ủng hộ, tin tưởng, ghi nhận của Lãnh 
đạo Tập đoàn DMVN đối với quá trình 
công tác của bản thân. Trải qua 30 
năm phấn đấu làm việc trong ngành 

dệt may, với trách nhiệm mới được 
giao phó, đồng chíNguyễn Song Hải 
hứa cố gắng triển khai thực hiện tốt 
nhiệm vụ được giao, đưa VNC phát 
triển ổn định.
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