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Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) sẽ tổ chức chương trình đào tạo nội bộ 
trực tuyến (không thu phí) cho các doanh nghiệp có vốn Vinatex với mục tiêu 
củng cố và cập nhật kiến thức cho các bộ lãnh đạo cấp trung tại các doanh 

nghiệp trong hệ thống của Tập đoàn; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nhân 
sự quản lý cấp trung, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

  THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO:
Tổ chức đào tạo trực tuyến, 1 buổi/tuần, thời gian 3 tiếng/buổi, vào sáng thứ 7 hàng 
tuần, khai giảng từ ngày 18/9/2021 và kết thúc vào đầu tháng 12/2021.

  GIẢNG VIÊN: 
Chương trình đào tạo có sự tham gia chuẩn bị và thuyết giảng trực tiếp của Chủ tịch 
Tập đoàn – ông Lê Tiến Trường; Lãnh đạo Cơ quan điều hành Tập đoàn; Hiệu trưởng 
và các giảng viên của Trường ĐH Công nghiệp Dệt May Hà Nội; chuyên gia lĩnh vực 
hội nhập quốc tế – ông Vương Đức Anh, Chánh VP HĐQT, nguyên Trưởng nhóm 
đàm phán quy tắc xuất xứ Hiệp định CPTPP cùng sự tham gia cố vấn học thuật và 
trực tiếp giảng dạy của Tiến sỹ Phạm Kim Ngọc – Trưởng bộ môn Khoa học Quản lý 
– Viện Kinh tế và quản lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Giám đốc chương trình 
EMBA của Viện công nghệ Châu Á (AIT) tại Việt Nam.

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
Chương trình đào tạo dự kiến gồm 12 buổi, cụ thể như sau:

STT
(Buổi) NGÀY NỘI DUNG

1 18/9    Khai giảng, định hướng mục tiêu toàn khóa đào tạo.
    Tổng quan dệt may thế giới, vị trí của dệt may Việt Nam trong chuôi dệt may toàn cầu, lợi thế, cơ hội thách 

thức của DMVN từ các FTA (ngành DMVN sẽ tiếp tục phát triển hay không, nếu phát triển tiếp cần vượt 
qua thách thức nào)

2 25/9 Quản trị chiến lược

3 2/10 Tổng quan về quản trị Tài chính doanh nghiệp, các chỉ tiêu tài chính quan trọng, đọc hiểu Báo cáo tài chính, 
các vấn đề về dự án đầu tư mới và vận hành

4 9/10 Quản trị tài chính trong doanh nghiệp dệt may (nửa buổi về ngành sợi, nửa buổi về ngành may)

5 16/10 Quản trị sản xuất

6 23/10 Quản trị sản xuất trong ngành dệt may

7 30/10 Marketing (tập trung về chăm sóc khách hàng, xử lý khiếu nại và quan hệ với khách hảng “B to B”, các tiêu chí 
khách hàng đánh giá để thỏa mãn họ)

8 6/11 Quản lý chuỗi cung ứng

9 13/11 Quản trị nhân sự bao gồm:
- Phương pháp thiết kế công việc
- Quy trình xử lý công việc
- Nguyên tắc trả lương
- Phương pháp và nguyên tắc đánh giá

10 20/11 Quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát nội bộ

11 và 12 27/11
và

4/12

Kỹ năng mềm bao gồm:
- Lập kế hoạch (PDCA)
- Quản trị thời gian
- Thuyết trình và báo cáo
- Thương lượng/đàm phán
- Năng lực ảnh hưởng Influencing others)

Doanh nghiệp đăng ký học viên tham dự khóa đào tạo vui lòng liên hệ với: 

Bà Trần Thị Thu Thảo - Trưởng Ban Quản lý nguồn nhân lực
ĐT: 0913 044 391, email: thaott@vinatex.com.vn 

hoặc bà Lương Thị Duyên - Chuyên viên Ban QLNNL
ĐT: 035 8757001, email: duyenlt@vinatex.com.vn

THÔNG BÁO 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
NỘI BỘ TRỰC TUYẾN CỦA VINATEXVINATEX



TỔNG BIÊN TẬP
LÊ TIẾN TRƯỜNG
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
VŨ ĐỨC GIANG - Cố vấn cao cấp 

Chủ tịch Vitas

TRẦN QUANG NGHỊ - Cố vấn cao cấp

Phó Chủ tịch HĐQT Vinatex

ĐẶNG VŨ HÙNG

TV HĐQT, TGĐ Vinatex 

CAO HỮU HIẾU

Phó TGĐ Vinatex, TB Tuyên giáo - Đoàn thể Vinatex

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
VƯƠNG ĐỨC ANH
Chánh Văn phòng HĐQT

THƯ KÝ TÒA SOẠN
NGUYỄN KIỀU GIANG 

THIẾT KẾ MỸ THUẬT
VƯƠNG NGUYỄN

Văn phòng đại diện tại TP. HCM
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huệ - Q.1 - TP. HCM
Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hồng
Điện thoại: 028. 38244044, máy lẻ 131
Di động: 0989 112 553

Tòa soạn
Địa chỉ: 25 Bà Triệu - Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: 024. 38257700
Email: tttt@vinatex.com.vn

In tại: Công ty TNHH MTV In báo Hà Nội mới
GPHĐBC 439/GP-BTTTT-3/2012
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ẢNH BÌA:

Công nhân Tổng công ty Đức Giang 
sản xuất theo mô hình "3 tại chỗ"

THƯ TÒA SOẠN

ẢNH: Xuân Quý

THƯ TÒA SOẠN

Bạn đọc thân mến! 

Mong muốn lớn nhất hiện nay của toàn xã hội và của doanh 
nghiệp không gì khác ngoài “Kiểm soát dịch bệnh”. Theo thông 
lệ tháng 9 hàng năm, Ban biên tập Tạp chí thường tập trung 
cho chủ đề giáo dục, đào tạo nhưng năm nay chúng tôi đã theo 
những người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” để cùng chứng 
kiến những “tháng ngày không quên”; để bạn đọc cùng được 
sống, cùng cảm nhận sự vất vả, khó khăn với người lao động 
trong bầu không khí đặc biệt của mùa thu tháng 9 năm 2021. 

Dù còn muôn vàn khó khăn phải đối mặt trong những tháng 
cuối năm nhưng ngành dệt may vẫn luôn khát khao vươn lên 
trong đại dịch. 

Tuy nhiên chúng ta cũng cần nhìn vào thực tế về sự phục hồi của 
các quốc gia cạnh tranh như Ấn Độ, Bangladesh để có những 
bước chuẩn bị phù hợp. Cùng với giải pháp tổ chức sản xuất 
chống đứt gãy chuỗi cung ứng từ kinh nghiệm quốc tế, Ban biên 
tập hy vọng sẽ đem lại nhiều góc nhìn giúp doanh nghiệp dệt 
may Việt Nam sớm có được sự phục hồi tốt nhất và nhanh nhất.

BAN BIÊN TẬP
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QUỐC GIA CẠNH TRANH

THỜI TRANG & CUỘC SỐNG

TIN TỨC & SỰ KIỆN

GÓC NHÌN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

M Ụ C  L Ụ C

06 Khát khao phát triển, nỗ lực 
vươn lên trong đại dịch

10 Đầu tư nhà máy sợi 2 tầng - 
Cách làm mới từ dự án của 
Công ty cổ phần Sợi Phú Bài

14 Những tháng ngày không quên

18 Tổng công ty Đức Giang: Ngôi 
nhà thứ hai trong những ngày 
sản xuất “3 tại chỗ”

22 Biến động về lãi suất & tỷ giá

26
Kinh tế Việt Nam 8 tháng đầu 
năm và dự báo 4 tháng cuối 
năm 2021: Doanh nghiệp đối 
mặt với nhiều áp lực

28 Giải pháp tổ chức sản xuất 
chống đứt gẫy chuỗi cung 
ứng từ kinh nghiệm quốc tế

34 Ý kiến chuyên gia

70
Các chính sách hỗ trợ người 
lao động và người sử dụng lao 
động gặp khó khăn do đại dịch 
Covid-19

74 Bản tin Vinatex tháng 8+9/2021

76 Bản tin công đoàn

54 Sự gia tăng của dịch vụ cho 
thuê thời trang

58 Bí mật Tác động nhanh người 
khác qua ngôn ngữ cơ thể

36 Chuyển đổi số trong đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng 
cao cho ngành dệt may

42 Áp dụng công nghệ số vào 
chuỗi cung cấp sản xuất may 
mặc như thế nào?

62 Dolce & Gabbana Alta Moda 
2021: Sự trở lại của những show 
diễn hoàn mỹ

66 Táo xanh

46 Dệt may Bangladesh phục hồi 
cùng những hỗ trợ mạnh mẽ từ 
Chính phủ

50 Sáng kiến và bước đi của Chính 
phủ Ấn Độ hỗ trợ ngành dệt 
may bứt phá
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T
ham gia cùng Đoàn đại 
biểu cấp cao của Việt Nam 
tham dự Hội nghị các Chủ 
tịch Quốc hội thế giới lần 
thứ 5, bên cạnh việc tham 

dự các diễn đàn doanh nghiệp tại Áo 
ngày 6/9, tại Bỉ ngày 8/9, tại Phần Lan 
10/9, đoàn cán bộ cấp cao của Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) do 
ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT 
và ông Trần Quang Nghị – Phó Chủ tịch 

HĐQT dẫn đầu đã có các cuộc gặp gỡ 
với các đối tác tại châu Âu.

VIỆT NAM - ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN 
CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

Thời gian qua, Việt Nam đã đạt được 
nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh 
vực, trong đó có việc thực hiện mục 
tiêu kép vừa kiểm soát, phòng chống 
đại dịch Covid - 19 vừa duy trì phát 
triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. 

Bài: GIANG NGUYỄN

KHÁT KHAO PHÁT TRIỂN, 
NỖ LỰC VƯƠN LÊN 

T R O N G  Đ Ạ I  D Ị C H

■ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong chuyến thăm làm việc với Nghị viện châu Âu và Vương quốc Bỉ- Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Từ ngày 5-11/9/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại 
biểu cấp cao của Việt Nam tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới 
lần thứ 5 (WCSP5) tại Cộng hòa Áo, thăm làm việc với Nghị viện châu Âu (EP), 
Vương quốc Bỉ và thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan. Ngoài tăng cường 
ngoại giao nghị viện, chuyến công tác lần này của Đoàn đại biểu cấp cao của 
Việt Nam còn thể hiện sự nỗ lực của Việt Nam cùng các nước và cộng đồng 
doanh nghiệp chia sẻ giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, duy trì chuỗi 
cung ứng, sản xuất toàn cầu, tìm giải pháp thúc đẩy phục hồi kinh tế.

GÓC NHÌN 
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Về đối ngoại, Việt Nam tiếp tục củng 
cố, đưa các mối quan hệ vào chiều 
sâu, tham gia tích cực và hiệu quả tại 
các cơ chế hợp tác đa phương trên 
các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại 
giao nhà nước, ngoại giao nghị viện 
và đối ngoại nhân dân. 

Trong bối cảnh đó, chuyến công 
tác của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn 
đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta 
chuyển tải thông điệp, hình ảnh về 
đất nước Việt Nam với một Quốc 
hội hành động, là quốc gia có trách 
nhiệm, chủ động, tích cực trong hợp 
tác đa phương, có chính sách đối 
ngoại rộng mở, khát khao phát triển, 
nỗ lực vươn lên trong đại dịch.

Chủ tịch Quốc hội và Đoàn tham dự 
Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế 
giới khẳng định cam kết chủ động, 
tích cực, tham gia có trách nhiệm các 
hoạt động ngoại giao nghị viện đa 
phương của Việt Nam; tiếp tục phát 
huy vai trò và vị thế của Việt Nam tại 
các cơ chế hợp tác nghị viện khu vực 
và thế giới, góp phần thúc đẩy các nỗ 
lực ngoại giao chung của Đảng, Nhà 
nước vì lợi ích quốc gia, dân tộc. 

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình 
Huệ, tình hình thế giới dự báo có 
những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, 
thách thức đan xen, trong đó đại dịch 
Covid-19 đã và đang tiếp tục gây 
ảnh hưởng sâu rộng đối với nền kinh 
tế toàn cầu, gây ra những tổn thất 
nghiêm trọng về người và nguy cơ 
đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng, tác 
động mạnh tới tăng trưởng kinh tế, 
sinh kế và việc làm của người dân. Tuy 
nhiên, trong khó khăn và thách thức 
có mở ra nhiều cơ hội mới. 

Giai đoạn 5 năm qua từ năm 2016-
2020, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 
trung bình khoảng 6%/năm. Nhìn lại 
cả quá trình 35 năm đổi mới, tăng 
trưởng kinh tế Việt Nam đạt mức 
bình quân 7%. Năm 2020 tuy bị tác 
động nặng nề của đại dịch Covid-19 
nhưng Việt Nam vẫn thực hiện thành 
công nhiệm vụ kép, vừa kiểm soát 
hiệu quả dịch bệnh, có mức tăng 
trưởng kinh tế 2,91%, thuộc nhóm 
rất ít các nước có tăng trưởng dương 
và tăng trưởng kinh tế cao nhất trên 
thế giới. 

Trong 8 tháng năm 2021, mặc dù bị 
ảnh hưởng nặng nề của biến chủng 
Delta tại TP Hồ Chí Minh và một số 
tỉnh, thành phía Nam nhưng nền kinh 
tế Việt Nam vẫn đạt được những kết 
quả tích cực. Các tổ chức xếp hạng 
tín nhiệm quốc tế đều nâng triển 
vọng tín nhiệm của Việt Nam lên tích 

cực, các chỉ số kinh tế vĩ mô đang ở 
tình trạng rất ổn định.  

Với dân số hiện nay gần 100 triệu 
người, Việt Nam trở thành nền kinh 
tế lớn thứ 3 trong khu vực ASEAN, 
đứng thứ 40 trong Top 40 nền kinh 
tế lớn nhất thế giới với quy mô GDP 

■ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế tại Bỉ. 
Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

■ Quang cảnh Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

■ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

GÓC NHÌN
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trên 350 tỷ USD. Với kết quả thu hút 
FDI rất tích cực, Việt Nam lần đầu tiên 
được UNCTAD đưa vào danh sách 
20 quốc gia thu hút FDI thành công 
hàng đầu thế giới. Quỹ Tiền tệ quốc 
tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế 
Việt Nam đạt xấp xỉ 6,5% trong năm 
2021, cao hơn mức tăng trưởng 6% 
của toàn thế giới.  

Trong bối cảnh các Hiệp định tự do 
thương mại thế hệ mới được ký kết, 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư, sự dịch chuyển tái cơ cấu, đa 
dạng hóa đầu tư của dòng vốn đầu tư 
quốc tế, cùng với thời kỳ dân số vàng 
của Việt Nam đang tạo ra thời cơ lớn 
cho Việt Nam để cơ cấu lại nền kinh 
tế, ứng dụng chuyển đổi số, chuyển 
đổi mô hình tăng trưởng nhanh, bền 
vững và bao trùm. 

Chủ tịch Quốc hội cho biết về đầu 
tư nước ngoài, Việt Nam chủ trương 

thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài 
một cách có chọn lọc, lấy chất lượng, 
hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi 
trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. 
Đồng thời, ưu tiên thu hút các dự án 
lớn thuộc lĩnh vực công nghệ cao, đổi 
mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển; 
có sự lan tỏa, cam kết hợp tác, tạo 
thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt 
Nam tham gia chuỗi cung ứng của 
khu vực và toàn câu vào chuỗi giá trị; 
thúc đẩy kinh tế số và đóng góp tích 
cực vào sự phát triển bền vững kinh 
tế xã hội của Việt Nam.

ĐOÀN LÃNH ĐẠO CẤP CAO CỦA 
VINATEX GẶP GỠ VỚI CÁC ĐỐI 
TÁC TẠI CHÂU ÂU

Trong khuôn khổ chuyến đi, Đoàn 
lãnh đạo cấp cao của Vinatex đã gặp 
và làm việc với Đoàn cấp cao của 
Rieter và Tập đoàn Dassy.

Tại cuộc gặp với Đoàn cấp cao của 
Rieter, có sự tham dự của các đại 
biểu: Ông Thomas Kutler – Phó Chủ 
tịch Tập đoàn; Ông Roger EbehRT – 
Giám đốc kinh doanh toàn cầu; Ông 
Zimmermann – Giám đốc kinh doanh 
châu Á Thái Bình Dương, hai bên đã 
trao đổi các nội dung liên quan đến: (i) 
kế hoạch đầu tư trung hạn của Vinatex 
trong 5 năm tới, giai đoạn 2021-2025; 
(ii) kế hoạch hợp tác đối tác chiến 
lược giữa Rieter và Vinatex thành lập 
trung tâm đào tạo và dịch vụ sau bán 
hàng của Rieter tại Nam Định; (iii) kế 
hoạch hợp tác giữa Rieter và Vinatex 
xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư 
sử dụng công nghệ, thiết bị mới trong 
ngành sợi tại Trường Đại học Công 
nghiệp Dệt May Hà Nội thuộc Vinatex. 
Ngoài ra hai bên cũng trao đổi quan 
điểm và dự báo ngành sợi toàn cầu 
hậu Covid -19.

Tiếp CEO Tập đoàn Dassy, lãnh đạo 
Vinatex tập trung vào cung ứng 
trọn gói sản phẩm cho Dassy, nhất 
là sản phẩm chống cháy. Tập đoàn 
Dassy tại Châu Âu có 45 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và 
cung ứng quần áo bảo hộ lao động. 
Là nhãn hàng “quần áo bảo hộ lao 
động chuyên nghiệp” phổ biến tại 
EU, Dassy sở hữu trung tâm nghiên 
cứu phát triển (R&D) riêng, tự thiết 
kế phát triển mẫu, mua nguyên liệu 
và sản xuất quần áo trang phục bảo 
hộ lao động chuyên nghiệp, chất 
lượng cao.

Hiện Dassy có nhà máy may tại Srilanka 
với 2000 công nhân, tại Tuy-ni-di với 
2000 công nhân. Hàng năm, Tập 
đoàn sản xuất khoảng 4 triệu sản 
phẩm bảo hộ lao động với ý tưởng 
là bảo hộ lao động thời trang, tiện 
dụng, có thể mua ở cửa hàng. Ngoài 
ra, Tập đoàn có hệ thống trên 1000 
cửa hàng có bán các mặt hàng thời 
trang tại 26 quốc gia và vùng lãnh 
thổ tại Châu Âu…

Chủ tịch HĐQT Vinatex Lê Tiến Trường 
chia sẻ: Chuyến đi lần này cùng với 
Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam 
tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc 
hội thế giới lần thứ 5 do Chủ tịch 
Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu 
đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác với 
các đối tác phù hợp với mô hình sản 

■ Buổi làm việc của Vinatex với Tập đoàn Dassy.

■ Chủ tịch HĐQT Vinatex Lê Tiến Trường trao đổi với đại biểu Đoàn cấp cao của Rieter.
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Năm 2021, năm có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng 
đối với Việt Nam, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030 và Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025, Việt Nam 

đã đưa ra quan điểm phát triển kinh tế - xã hội trong giai 
đoạn tới, đó là phát triển nhanh và bền vững, dựa chủ yếu 

vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 
số; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; khơi dậy khát 

vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự 
cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết; xây dựng nền 
kinh tế tự chủ trên cơ sở làm chủ công nghệ, chủ động và 

tích cực trong hội nhập quốc tế, phát huy nội lực là yếu tố 
quyết định gắn với ngoại lực và sức mạnh thời đại; gắn kết 

phát triển kinh tế, xã hội, môi trường với quốc phòng, an 
ninh và đối ngoại.

xuất kinh doanh của Vinatex, đặc biệt 
chú trọng đến kế hoạch đầu tư mới 
trong giai đoạn 5 năm tới 2021-2025, 
tập trung đầu tư chiều sâu (thay thế, 
nâng cấp) máy móc thiết bị hiện đại 
có nguồn gốc xuất xứ châu Âu, hệ 
thống quản trị trung tâm, tích hợp 
chuyển đổi số, sử dụng ít lao động thủ 
công, nâng cao trình độ của nguồn 
nhân lực, tiết kiệm năng lượng, giảm 
phát thải khí nhà kính. Các thương 
hiệu nổi tiếng đến từ Châu Âu như 
Rieter, Trutzscheler, Savio, Schlafhorst, 
Uster, Lopfer đã đang và sẽ tiếp tục 
được Vinatex lựa chọn như một giải 
pháp nhằm đồng bộ dây chuyền sản 
xuất để tạo ra được những sản phẩm 
được định vị ở phân khúc thị trường 
cao cấp trên thế giới.

Trong vận hành chiến lược hoạt 
động, Vinatex luôn chủ động đàm 
phán với khách hàng mới, thị trường 
mới trong khối CPTPP và khối EU, tìm 
kiếm các đối tác lâu dài, đồng thời có 
thời gian lựa chọn hướng sản phẩm 
phù hợp để đồng nhất, nâng cao 
hiệu quả và tính chuyên nghiệp của 
các doanh nghiệp. Gắn công tác thị 
trường với việc nghiên cứu đầu tư, 

■ Đoàn đại biểu Vinatex tặng quà Đoàn cấp cao của Rieter.

bổ sung nhanh năng lực sản xuất 
trong ngắn hạn nhưng theo một 
quy hoạch tổng thể dài hạn, với mục 
tiêu nâng cao giá trị gia tăng của sản 
phẩm dệt may, đồng thời đáp ứng 
các yêu cầu về quy tắc xuất xứ của 
các FTA thế hệ mới như CPTPP hay 

EVFTA. Quan tâm đẩy mạnh các hoạt 
động xúc tiến thương mại và đầu tư 
nhằm thu hút các nhà đầu tư vào 
thị trường dệt may Việt Nam; tăng 
cường công tác đàm phán, hội nhập, 
nghiên cứu các chính sách thương 
mại Quốc tế… ❏
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ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SỢI 2 TẦNG
Cách làm mới từ dự án của Công ty cổ phần 
Sợi Phú Bài

BAN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty CP Sợi Phú Bài là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh Sợi có thương 
hiệu trên thị trường trong nước cũng như xuất khẩu với quy mô 5 vạn cọc sợi được 
đầu tư và đưa vào hoạt động từ năm 2002 -2003. Trong suốt 18 năm qua, Công 
ty chưa có một dự án đầu tư mới nào, chỉ đầu tư thay thế máy móc thiết bị nhỏ 
lẻ. Dự án “Đầu tư nhà máy kéo sợi 30.240 cọc sợi tại Công ty CP Sợi Phú Bài” ra 
đời nhằm mở rộng quy mô sản xuất, định hướng sản xuất một số mặt hàng chất 
lượng cao, đa dạng hóa các sản phẩm có thương hiệu, nhân rộng mô hình quản 
trị hiệu quả mà Công ty đã có trong nhiều năm qua. 

 Toàn cảnh Nhà máy 3 vạn cọc sợi mới

công suất 
thiết kế khoảng 

550 tấn
tháng

tổng diện tích 
đất sử dụng 

9,570m230.240 cọc
quy mô 
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D
ự án Đầu tư nhà máy 
kéo sợi 30.240 cọc được 
thiết kế 2 tầng đầu tiên 
trong hệ thống các Nhà 
máy Sợi thuộc Tập đoàn 

được xây dựng ngay trong khuôn 
viên của Công ty. Dự án khởi công 
tháng 10/ 2019, đi vào hoạt động vào 
cuối tháng 6/2021, công suất thiết 
kế khoảng 550 tấn/tháng, mặt hàng 
mục tiêu là sợi cotton chải kỹ chi số 
bình quân Ne 32-34 hướng tới các thị 
trường Hàn Quốc, Nhật Bản và một 
số thị trường châu Âu. Ngay sau khi 
đi vào vận hành, Nhà máy đã nhanh 
chóng hoạt động ổn định, sản phẩm 
sợi có chất lượng tốt, đáp ứng được 
yêu cầu cao của các khách hàng. Điều 
này cho thấy Công ty đã có sự chuẩn 
bị tốt ngay từ những bước đầu tiên - 
chuẩn bị dự án cho đến đưa dự án vào 
vận hành. 

Nhà máy Sợi 2 tầng với cách bố trí tại 
khu đất trống trong khuôn viên Công 
ty với tổng diện tích đất sử dụng 
9,570m2 (trong đó phần nhà xưởng 
là 9.072 m2) (126mx72m). Dây chuyền 
công nghệ được bố trí tối ưu bao 
gồm 02 tầng: 

i) Tầng 1 gồm kho nguyên liệu, kho 
sợi thành phẩm, các công đoạn máy 
bông, sợi con, ống.

ii) Tầng 2 gồm các công đoạn còn 
lại: Máy chải thô, cuộn cúi, chải kỹ, 
ghép-thô, các công đoạn được 
bố trí theo đúng sơ đồ dòng chảy, 
trong đó hệ thống cung cấp thô tự 
động (Automatic Roving Bobbin 
Transportation Systems) được thiết kế 
đặc thù gồm hệ thống vận chuyển tự 
động thô từ máy thô (tầng 2) xuống 
máy sợi con (tầng 1) và vận chuyển tự 
động lõi thô theo chiều ngược lại qua 
hộp kỹ thuật.

Ngoài ra, công trình nhà xưởng 2 
tầng cũng được bố trí đầy đủ bao 
gồm phòng thí nghiệm (100m2); suốt 
da, phòng chức năng (05 phòng, quy 
mô 40-50 m2/phòng), bố trí 02 thang 
máy đảm bảo vận chuyển người/vật 
tư… Công trình nhà xưởng cũng bao 
gồm 1300m2 dự trữ không gian cho 
tương lai, linh hoạt khi sử dụng trong 
các tình huống và hệ thống mái phù 
hợp cho lắp đặt hệ thống pin năng 

lượng mặt trời sử dụng một phần 
năng lượng sạch cho sản xuất.

Với mục tiêu ban đầu là đầu tư dây 
chuyền máy móc thiết bị hiện đại 
với mức độ tự động hóa cao, kết nối 
công nghệ 4.0, sản phẩm chất lượng 
tốt, sử dụng ít lao động và tiết kiệm 
năng lượng, việc lựa chọn công nghệ 
mới nhất tại thời điểm đầu tư đã 
được đặt ra, máy móc thiết bị của dự 
án hầu hết có xuất xứ Châu Âu hoặc 
G7. Có thể kể đến: 

Dây chuyền bông chải của 
Truetzschler với hai thiết bị mới nhất 

là: Máy xé kiện BOP chiều rộng làm 
việc của bàn bông lên tới 3,5m khả 
năng phối trộn bông đều hơn, năng 
suất cao hơn. Máy chải thế hệ mới 
nhất TC19i với tính năng giám sát  và  
tự động điều chỉnh cự ly kim mui và 
kim thùng lớn bằng sensor. Ngoài ra, 
máy chải thông minh TC19i còn có 
thể kết nối với phần mềm “My wires” 
trong đó thể hiện được trạng thái và 
hồ sơ sử dụng  kim chải từ đó đề xuất 
thời gian bảo dưỡng kim chải hỗ trợ 
tối đa cho việc đặt hàng thay thế linh 
kiện kịp thời.

 Máy bông chải Truetzschler
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Máy ghép sơ bộ 02 đầu ra SB-D 26, 
máy ghép tự động làm đều RSB-D50 
máy cuộn cúi  E36 chải kỹ E86 là thế 
hệ mới năng suất cao và hiện đại 
nhất năm 2020 của Rieter, tất cả các 
máy trên đều được lựa chọn phù hợp 
với thùng cúi đường kính 1000mm 
đảm bảo khai thác với hiệu suất cao.

Trong toàn bộ hệ thống máy móc 
thiết bị chính của Dự án chỉ sử dụng 
duy nhất máy thô và hệ thống “line 
thô” CMT - Hi Corp có xuất xứ từ 
Trung Quốc (được thiết kế riêng cho 
nhà xưởng 2 tầng tại Phú Bài)  nhưng 
cũng là công nghệ mới, tiên tiến, có 
khả năng tích hợp tốt với hệ thống 
máy sợi con Rieter, giá cả cạnh tranh, 
đã được sử dụng và đánh giá cao tại 
một số nhà máy như Sợi Phú Hoàng, 
Sợi Phú Thọ và một số doanh nghiệp 
sợi FDI khác. Ưu điểm lớn nhất của 
“Hệ thống Link thô phân đoạn” này là 
tiết giảm đáng kể lao động, nếu trước 
đây, công đoạn thô cần 16 lao động 
(bao gồm 2 nhân lực xử lý thô màng) 
thì nay với công nghệ link thô đổ sợi 
tự động kết hợp với link thô sang sợi 
con, thay thô gián đoạn không dừng 
máy, tở thô màng tự động, tự động 
pha bông hồi từ thô màng vào dây 
chuyền cung bông... chỉ cần 7-8 lao 
động (giảm tới 50% lao động).

Máy sợi con G32 của Rieter mới được 
đầu tư tại Dự án hoạt động ổn định 
rất tối ưu khi kết nối hệ thống line 
cung cấp sợi thô tự động và kết nối 
link tự động với máy đánh ống sự kết 
hợp này rất ưu việt với các mặt hàng 
ổn định đồng thời hiệu quả hơn khi 

 Máy ghép, Cuộn cúi, Chải kỹ của Rieter

  Máy thô và line thô của CMT

 Máy con G32 Link ống

kết hợp sử dụng xe điện cho người 
đi tua. So sánh với dây chuyền 3 vạn 
cọc cũ vận chuyển thô bằng xe và sử 
dụng máy ống Magazin thì phải cần 
đến 46 lao động cho việc đi tua máy 
con, thay thô và xếp lõi, 42 lao động 
cho gian máy ống thì đối với dây 
chuyền theo mô hinh mới chỉ cần 32 
lao động cho khu vực máy sợi con và 
11 người cho gian máy ống, đây thực 
sự là một sự chênh lệch về nhân lực 
đầy ấn tượng trên dây chuyền kéo 
sợi 30.240 cọc này. Với hệ thống link 

đi âm dưới đất hay còn gọi là “chìm” 
từ máy sợi con G32 sang máy ống, 
hệ thống này rất thuận lợi cho việc di 
chuyển, thao tác của người lao động 
(phù hợp với xu hướng đi tua sử dụng 
xe điện, giảm sức lao động) giữa khu 
vực link và cũng đạt tính thẩm mỹ cao 
trong thiết kế nhà máy sợi. Hệ thống 
điều khiển VOS III giúp kiểm soát, cài 
đặt, phân tích và thống kê hiệu suất 
dữ liệu sản xuất và các lỗi cọc sợi. Máy 
ống QPro Ex là thế hệ máy hiện đại 
mới nhất của Muratec có sử dụng đầu 
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  Máy thí nghiệm Uster 6

cắt Uster Quantum 3 cắt lọc xơ ngoại 
lai và các thành phần PP, kết hợp bộ 
đổ sợi ống tự động AD.

Hệ thống máy thí nghiệm sử dụng máy 
Uster 6, Tensojet 5 là những thiết bị thế 
hệ mới nhất của Uster với tốc độ Test 
mẫu nhanh và độ chính xác cao nhờ 
các công nghệ cảm biến mới nhất, 
kiểm soát chặt chẽ các số liệu về chỉ 
tiêu chất lượng của bán thành phẩm và 
các loại sợi trên dây chuyền. Sự kết hợp 
giữa Uster 6, Tensojet 5 và đầu cắt lọc 
Uster Quantum 3 được hỗ trợ với phần 
mềm UQX (Uster Quanlity Expert) cung 
cấp thông tin về hiệu suất Dệt thoi đối 
với từng loại sợi thành phẩm, kiểm soát 
hoàn toàn thông số cắt lọc và chất 
lượng sợi trên máy ống…

Toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị 
chính của Dự án đều sử dụng công 

Quyết định đầu tư Nhà máy Sợi 3 vạn cọc có thể nói là một quyết 
định “táo bạo” nhưng sáng suốt của HĐQT và Cơ quan Điều hành 

Công ty. Chia sẻ về quyết định đầu tư Nhà máy, Chủ tịch Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam - ông Lê Tiến Trường cho biết:

Với tư duy đầu tư Nhà máy Sợi thông thường, trên diện tích gần 10.000m2 
Công ty chỉ đầu tư được một nhà máy mới với quy mô 1,5 vạn cọc sợi. Vì 
vậy khi nâng lên thành Nhà máy Sợi 2 tầng thì quy mô đã thành 3 vạn 
cọc mà không làm tăng chi phí xây dựng quá lớn, quy mô 3 vạn cọc sợi là 
một modun tương đối hợp lý trong việc vận hành sản xuất Nhà máy Sợi. 
Sự thành công bước đầu của Nhà máy đến từ 3 yếu tố quan trọng: Công 
ty đã chuẩn bị kỹ lưỡng các công việc chuẩn bị đầu tư, từ lựa chọn công 
nghệ thiết bị, thiết kế nhà xưởng, tuyển dụng và đào tạo lao động, thu 
xếp thị trường cho sản phẩm mới; Lựa chọn đầu tư tự động hóa, đầu tư 
thiết bị hiện đại nhằm định vị sản phẩm trên thị trường là các sản phẩm 
sợi có đẳng cấp, tiết giảm lao động và thân thiện môi trường; Đội ngũ cán 
bộ tham gia là những người giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, mong 
muốn có một Nhà máy mới đáng tự hào.

Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG
Chủ tịch HĐQT Vinatex

  Máy ống QPro Ex

LOẠI SỢI
U CVm Neps Thin Thick Neps

IPI
(%) (% ) (140%) (-50%) (50%) (200%)

Ne 30/1 Cocd-W - CF - 880x/m 10.28 12.85 1170 1.30 43 180 224

Bảng chất lượng sợi Cotton Cd của Nhà máy Sợi 3 vạn cọc (báo cáo ngày 5/9/2021)

nghệ hiện đại có thể kết nối với các 
phần mềm hoặc hệ thống quản trị tập 
trung để cập nhật được các dữ liệu về 
sản lượng, hiệu suất, số giờ dừng máy, 
biểu đồ nhiệt ẩm trong từng gian máy 
theo thời gian thực, có thể liên kết các 
dữ liệu từ đầu cắt lọc Uster Quantum 
3 với hệ thống Uster 6 trong phòng 
thí nghiệm… từ các thiết bị di động, 

Sau 20 tháng xây dựng và lắp đặt máy 
móc thiết bị, Dự án có sự chuẩn bị kỹ 
càng từ khâu chuẩn bị dự án, đào tạo 
nguồn nhân lực, lựa chọn máy móc 
thiết bị phù hợp, cán bộ quản lý và 
người lao động làm chủ được công 

nghệ, tận dụng được cơ sở hạ tầng, 
các “vệ tinh” xung quanh và thị trường 
sẵn có. Do đang còn trong giai đoạn 
sản xuất thử, nên tốc độ khai thác 
chưa hết công suất, mặt hàng sản 
xuất thử chủ yếu là sợi Ne 30 CoCD, 
chỉ tiêu chất lượng sợi được thống kê 
theo bảng trên.

Nhà máy dự kiến sau khi vận hành 
ổn định toàn bộ hệ thống, tổng số 
lao động là 130 người cho 3 vạn cọc 
sợil, giảm hơn 50% số lao động so với 
dây chuyền 3 vạn cọc cũ, đạt mức sử 
dụng lao động tiệm cận tiên tiến so 
với ngành sợi trên thế giới ❏
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Những tháng ngày 

KHÔNG QUÊN
Dịch bệnh diễn biến phức tạp, “3 tại chỗ” là giải pháp tình thế với các doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh. Chưa có tiền lệ, cả doanh nghiệp và người lao 
động đều không tránh khỏi băn khoăn khi “vận hành” giải pháp không mấy 

dễ dàng này. Tuy nhiên, tất cả đã dần được tháo gỡ ở Nhà máy xử lý hoàn tất 
Vải thuộc Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân chính bởi sự nỗ lực của 

doanh nghiệp và sự đồng lòng, thấu hiểu của người lao động.

  Công nhân tham gia sản xuất “3 tại chỗ”.

Bài: HOÀNG ANH
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GIỮ VỮNG THÀNH TRÌ SẢN XUẤT

Nhà máy xử lý hoàn tất Vải thuộc 
Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông 
Xuân nằm tại khu công nghiệp Dệt 
may Phố Nối B, xã Nghĩa Hiệp huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Nhanh chóng 
nắm bắt được sự chỉ đạo của UBND 
Thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên 
ngay khi dịch Covid-19 mới bùng 
phát, lãnh đạo Công ty đã khẩn 
trương họp bàn và thống nhất quyết 
định cho lao động người Hà Nội 
đang làm việc trong 3 ca sản xuất tại 
Nhà máy Vải tại Hưng Yên thực hiện 
phương án đã chuẩn bị cho tình 
huống đặc biệt. Đó là sản xuất theo 
phương án “3 tại chỗ” với mục tiêu 
vừa chống dịch, vừa đáp ứng sản 

xuất giao hàng đúng tiến độ đã ký 
kết với khách hàng.

Theo nhận định của lãnh đạo công ty, 
phương án sản xuất “3 tại chỗ” giúp 
cho người lao động Hà Nội đang 
làm việc tại Nhà máy Vải ổn định vị 
trí sản xuất tại nhà máy, không phải 
di chuyển giữa vùng đỏ có dịch 
(Thành phố Hà Nội) và vùng xanh an 
toàn (tỉnh Hưng Yên), đảm bảo vừa 
đáp ứng yêu cầu chống dịch của địa 
phương, vừa đáp ứng lao động đủ 
cho 3 ca sản xuất, thực hiện được 
cam kết giao hàng đúng tiến độ 
trong tháng 7 và tháng 8 với khách 
hàng. Đối với nhóm người lao động 
là người Hưng Yên, được phép di 
chuyển giữa nơi lưu trú và Nhà máy 
trong ngày và tuân thủ tuyệt đối 5K.

Ông Nguyễn Thọ Tuấn - Giám đốc 
Nhà máy Vải cho biết: Công tác 
chuẩn bị cho phương án 3 tại chỗ 
đã được Nhà máy Vải và Công ty lên 
phương án chuẩn bị từ đầu tháng 
7 theo yêu cầu của Ban quản lý các 
khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Tuy 
nhiên ngoài điều kiện vật chất chỗ 
ăn, nghỉ, sinh hoạt hàng ngày, thực 
hiện quy trình sàng lọc đầu vào bằng 
test kiểm tra âm tính Covid-19 theo 
quy định thì công tác tư tưởng cho 
cán bộ công nhân ở lại thực hiện “3 
tại chỗ” mới thực sự là thách thức mà 
đội ngũ lãnh đạo, quản lý nhà máy 
phải đối mặt. 

Ngay sau khi có quyết định chuyển 
đến người lao động về việc sẽ 
phải triển khai thực hiện 3 tại chỗ                

(ngày 24/7), Giám đốc Nhà máy đã 
đến từng tổ sản xuất, động viên từng 
người lao động về việc duy trì sản 
xuất, duy trì đơn hàng có ý nghĩa to 
lớn đối với Nhà máy Vải. Sau buổi tiếp 
xúc và động viên tinh thần, 57 lao 
động/ 60 lao động người Hà Nội đã 
sẵn sàng ở lại thực hiện 3 tại chỗ trên 
địa bàn khu công nghiệp của Hưng 
Yên, chấp nhận xa gia đình trong thời 
gian 2 tuần để thực hiện nhiệm vụ 
sản xuất, đồng hành cũng công ty 
hoàn thành đơn hàng đúng tiến độ, 
bằng mọi giá giữ được chữ “tín” cho 
doanh nghiệp trong thời kỳ cả nước 
chống dịch đầy khó khăn.

Ông Nguyễn Thọ Tuấn chia sẻ: Nhiều 
phương án được triển khai để công 
tác “3 tại chỗ để sản xuất an toàn” đã 
được lãnh đạo Nhà máy cũng như 
lãnh đạo Công ty nghiêm túc triển 
khai đến toàn thể người lao động, 
như: Tuân thủ 5K theo hướng dẫn 
của Bộ Y tế, thường xuyên đeo khẩu 
trang, phân tách các lao động thành 
tổ sản xuất khác nhau theo nhóm. 
Đối với đơn vị giao nhận lương thực 
thực phẩm, có khu vực trung gian 
để nhận đồ, hạn chế tiếp xúc. Đối 
với các phương tiện của nhà cung 
cấp nguyên, nhiên liệu; đối tác vận 
chuyển xuất hàng: tuyệt đối lái xe 
giao, nhận hàng phải có test Covid-19 
âm tính hiệu lực 72 tiếng mới được 
vào khuôn viên Nhà máy, có chỗ ngồi 
riêng để lái xe ngồi chờ, hạn chế giao 
tiếp trực tiếp với người lao động của 
Nhà máy. Đối với các văn bản giấy 
tờ, bút ký nhận được phun cồn khử 

GÓC NHÌN

15DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM



khuẩn để đảm bảo hạn chế tối đa 
tiếp xúc nguồn lây. Quán triệt tinh 
thần tự giác cho người lao động: chủ 
động vệ sinh bằng cồn các vị trí tay 
nắm cửa, khu vực lấy nước uống, bề 
mặt bàn ghế làm việc ít nhất 3 ngày 
1 lần… “Mục tiêu “giữ vững thành trì 
sản xuất” an toàn là tinh thần cốt lõi 
của toàn thể người lao động nhà máy 
trong việc triển khai “3 tại chỗ”- Ông 
Tuấn khẳng định.

HIỆU QUẢ TỪ SỰ ĐỒNG LÒNG

Trong 14 ngày đầu tiên thực hiện sản 
xuất 3 tại chỗ, Nhà máy luôn nhận 
được sự quan tâm của Ban Lãnh đạo 
Công ty về điều kiện ăn nghỉ, tái tạo 
sức lao động, bố trí các không gian 
rộng thoáng, như hội trường, nhà văn 
phòng, đảm bảo đủ chỗ nghỉ cho đội 
ngũ người lao động đi ca, đi thời gian 
hành chính... Các khoảng cách nghỉ 
ngơi được bố trí hợp lý theo khuyến 
cáo 5K của Bộ Y tế, quan tâm điều 
kiện nghỉ ngơi cho công nhân giữa 
mùa hè. Các điều kiện hỗ trợ như ăn 
3 bữa/ngày; hỗ trợ tiền thực hiện “3 
tại chỗ” theo chương trình của công 
ty 100.000đồng/người/ngày; những 
động viên khích lệ về tinh thần đã 
tạo ra cho người lao động một tinh 

thần làm việc hăng hái, vượt lên trên 
khó khăn do thiếu hụt lao động, tình 
hình dịch bệnh căng thẳng. Người 
lao động nỗ lực luân phiên tăng ca 
để hoàn thành các ca sản xuất vải 
chất lượng, hiệu quả.

Ngay khi UBND Hà Nội tiếp tục thông 
tin về việc nối dài thực hiện giãn cách 
thêm 14 ngày (ngày 6/8), toàn thể 
người lao động Hà Nội đang thực 
hiện “3 tại chỗ” tiếp nhận thông tin 
cũng đã có tâm lý hụt hẫng, nhưng 
rất nhanh chóng, lãnh đạo Nhà máy 
và tổ chức Công đoàn đã họp tuyên 
truyền đến người lao động ổn định 
lại tinh thần, thống nhất thực hiện 
tiếp tục công tác “3 tại chỗ” vì mục 
tiêu kép “vừa chống dịch, vừa duy trì 
sản xuất”.

Với guồng sản xuất 3 ca liên tục giữa 
mùa hè oi bức, môi trường tiếp xúc 
hóa chất thường xuyên, đôi lúc tinh 
thần người lao động có đi xuống, 
nhưng nhờ những hoạt động ngoài 
sản xuất như thể dục thể thao, tổng 
vệ sinh dọn mặt bằng ngày chủ nhật, 
những bữa ăn nấu chung cải thiện 
bếp ăn công nghiệp… đã giúp cho 
tập thể người lao động dường như 
có sự gắn bó với nhau hơn, từ đó chia 
sẻ bớt nỗi nhớ gia đình, cân bằng 
được thể trạng và duy trì được hiệu 
quả công việc. 

Ông Nguyễn Văn Trường - Chủ tịch 
công đoàn Nhà máy cho biết: Hiểu 
được những trở ngại với cả doanh 
nghiệp và người lao động khi phải 
kéo dài phương án “3 tại chỗ”, nhưng 
kiên định với mục tiêu kép, chúng tôi 
đã tuyên truyền, động viên, khích lệ 
người lao động đồng hành với đơn vị 

vượt qua giai đoạn khó khăn chung 
để không bị trì hoãn những kế hoạch 
đã đặt ra. Đi đôi với tuyên truyền là 
cố gắng chăm lo đời sống tinh thần 
và vật chất cho người lao động một 
cách thuận lợi nhất trong điều kiện 
phòng chống dịch nghiêm ngặt. Sức 
mạnh tập thể chính là điều kiện tiên 
quyết để giữ vững thành trì sản xuất 
an toàn, hiệu quả.

Chị Phạm Thị Hồng Quyên - Tổ trưởng 
tổ Cán bộc bạch: Những lo lắng của 
công nhân khi thực hiện phương án 
sản xuất kinh doanh khá “đặc biệt” đã 
nhanh chóng được lãnh đạo đơn vị, 
tổ chức công đoàn hóa giải. Chúng tôi 
hiểu thực hiện giải pháp tình thế này 
là trách nhiệm, nghĩa vụ nhưng cũng 
là quyền lợi của người lao động. Bởi 

  Những sản phẩm của “3 tại chỗ”.
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Ghi nhận hiệu quả bước đầu từ phương án “3 tại chỗ” tại Nhà 
máy, ông Cao Hữu Hiếu- Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may 

Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân chia sẻ: 
Đợt dịch lần thứ 4 đến đúng thời điểm Công ty chuẩn bị triển khai đơn 
hàng với một khách hàng mới rất tiềm năng. Đây lại là đơn hàng đầu 
tiên, làm tiền đề cho sự hợp tác lâu dài trong tương lai, là cơ hội để Công 
ty nâng cao công suất Nhà máy vải lên 300 -500 tấn/ tháng. Chính vì vậy 
phương án sản xuất "3 tại chỗ" đã được HĐTV, Cơ quan Điều hành Công 
ty triển khai tại Nhà máy Vải. Chúng tôi thật sự cảm động khi toàn thể 60 
CBCNV của Nhà máy Vải đã đồng lòng, tự nguyện, quyết tâm thực hiện 
sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" trong hơn một tháng qua trước điều 
kiện hết sức khó khăn khi vừa phải chống dịch, vừa sản xuất đáp ứng 
thời gian giao hàng. Đây sẽ là yếu tố quan trọng để Công ty hoàn thành 
mục tiêu kép năm 2021 và phát huy năng lực sản xuất kinh doanh trong 
những năm tiếp theo.

chúng tôi không “đơn độc” mà luôn 
nhận được sự quan tâm, chia sẻ và 
bảo đảm an toàn từ lãnh đạo đơn 
vị; được duy trì việc làm và thu nhập 
trong thời điểm dịch bệnh khó khăn. 
Mỗi người lao động chúng tôi đều nỗ 
lực phát huy sức lao động sáng tạo 
để khẳng định dù trong tình thế, điều 
kiện nào cũng chung sức vượt qua 
để đến “đích” một cách an toàn, giảm 
thiểu những thiệt hại có thể xảy ra với 
đơn vị… Và đây mãi là những tháng 
ngày không quên với chúng tôi, để 
sau này mỗi khi nhớ về sẽ thấy có rất 
nhiều kỷ niệm.

Với sự nỗ lực, chung sức đồng lòng 
của cả hệ thống, trong 4 tuần thực 
hiện “3 tại chỗ”, sản lượng nhà máy 
vẫn đạt công suất trung bình 5-6 tấn 
vải thành phẩm/ngày, góp phần vào 
thành quả 165 tấn vải thành phẩm 
cho tháng 7; đến thời điểm 22/8 sản 
lượng nhà máy ghi nhận 180 tấn 
thành phẩm, một con số khiêm tốn 
nhưng thật sự ấn tượng khi nhà máy 
đang duy trì mục tiêu kép.

Những nỗ lực thực hiện triển khai 
“3 tại chỗ“ của người lao động Nhà 
máy xử lý hoàn tất Vải thuộc Công 
ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân 
như được đền đáp, ngày 8/8/2021, 
khách hàng thông báo Nhà máy Vải 

được đánh giá là điểm sản xuất an 
toàn, đảm bảo được yêu cầu hỗ trợ 
nguồn cung thiếu hụt do tình trạng 
dừng sản xuất trong chuỗi cung ứng 
của khách hàng. Với niềm tin về chất 
lượng, thời gian giao hàng trong điều 
kiện hết sức khó khăn như hiện nay, 
khách hàng tiếp tục đàm phán ký 
hợp đồng nối tiếp cho các tháng tiếp 
theo của năm 2021 và thương thảo 
hợp đồng cho năm 2022.

Giám đốc Nhà máy Vải Nguyễn Thọ 
Tuấn bày tỏ: Người lao động tin tưởng 
vào các quyết sách của lãnh đạo 
Công ty, luôn nỗ lực phấn đấu đóng 
góp vào hiệu quả sản xuất của đơn 
vị. Những ngày tháng chống dịch 
này sẽ lùi dần vào quá khứ, nhưng 
chắc chắn nó sẽ còn được nhắc đến 
nhiều nữa sau này trong câu chuyện 
của những người công nhân hôm 
nay, kể cho những người thân trong 
gia đình, cho con cháu họ về những 
ngày tháng sản xuất trong điều kiện 
“chống dịch như chống giặc”. Họ đã 
sống, san sẻ, cống hiến vì cái chung 
của một tập thể. Thật tự hào được 
cùng sát cánh, đồng hành với người 
công nhân của chúng tôi trong 
những ngày không quên này”❏

300-500 tấn
tháng

đạt công suất 
trung bình 

5-6 tấn vải 
thành phẩm/ngày

180 tấn 
thành phẩm/tháng

Ông CAO HỮU HIẾU
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, 

Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân 

Công suất 
Nhà máy Vải

giai đoạn
2021 - 2025
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TỪ SỰ QUYẾT TÂM, CHỦ ĐỘNG 
CỦA DOANH NGHIỆP

Ngay khi dịch Covid-19 diễn biến 
phức tạp trên địa bàn cả nước nói 
chung và thành phố Hà Nội nói 
riêng, TCT Đức Giang đã chủ động 
xây dựng các phương án kịch bản 
vừa phòng dịch, vừa vận hành sản 
xuất để đảm bảo an toàn cho người 
lao động đồng thời không bị đứt gãy 
chuỗi sản xuất kinh doanh của đơn vị 
với các đối tác. Quyết tâm cao nhất là 
giữ được ổn định trong bối cảnh dịch 
diễn biến nguy hiểm, khó lường.

Với yêu cầu cấp bách phòng chống 
dịch được đặt lên hàng đầu, TCT đã 
tuyên truyền, nhắc nhở CBCNV thực 
hiện nghiêm các chỉ thị của Chính 
phủ, Thành phố; qui định của Bộ Y 
tế… Đặc biệt, TCT đã nhanh chóng 
“kích hoạt” các biện pháp tối ưu nhất, 
phù hợp với điều kiện SXKD của đơn 

vị để đảm bảo công tác phòng chống 
dịch một cách hiệu quả nhất. 

Đặc biệt, phương án “Sản xuất an 
toàn 3 tại chỗ và một cung đường 
hai điểm đến” của TCT Đức Giang đã 
được Chủ tịch UBND quận Long Biên 
chấp thuận ngay sau khi có sự đánh 
giá cao của đoàn kiểm tra liên ngành 
quận đến kiểm tra, đánh giá tình hình 
thực hiện Chỉ thị 16 và 17 của Chính 
phủ và Thành phố Hà Nội tại đơn vị. 

Ông Phạm Thanh Tùng, Bí Thư Đảng 
ủy, Phó Tổng giám đốc Thường trực 
TCT cho biết: Với hơn 900 lao động 
trực tiếp, trong đó có nhiều lao động 
đến từ các vùng đỏ bùng phát dịch, 
TCT xây dựng phương án song song 
2 hình thức “3 tại chỗ và một cung 
đường hai điểm đến” để đảm bảo 
duy trì sản xuất kinh doanh trong 
điều kiện an toàn phòng, chống dịch. 

Ngôi nhà thứ hai 
             trong những ngày sản xuất 

“3 TẠI CHỖ”

TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG:

Trong những ngày dịch 
Covid-19 diễn biến 

căng thẳng, trong các 
xưởng May của Tổng 

công ty Đức Giang vẫn 
sáng đèn và đều đều 
tiếng máy chạy. Tạm 

gác lại những âu lo 
về dịch bệnh, người 

lao động vẫn miệt mài 
đồng hành cùng doanh 

nghiệp bám chuyền, 
bám máy để không bị 

đứt gãy chuỗi lao động 
sản xuất trước sự tấn 
công của dịch bệnh. 
Với họ, những ngày 

thực hiện “3 tại chỗ” 
tại đơn vị, họ có thêm 
“ngôi nhà thứ hai” để 
vững tâm làm việc…

Bài: GIANG NGUYỄN

GÓC NHÌN 

18 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM



Từ công tác tuyên truyền, động viên 
của TCT, hơn 120 lao động đến từ các 
vùng có dịch đã tự nguyện ở lại đơn 
vị để sản xuất “3 tại chỗ”. 

Có được sự đồng thuận của người lao 
động, lãnh đạo TCT xác định để có được 
sự quyết tâm thì cần sự nỗ lực vượt 
khó, quan tâm chăm lo các điều kiện 
sinh hoạt, làm việc cho người lao động 
trong thực hiện giải pháp tình thế này. 

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Đảng 
ủy, Hội đồng quản trị, Ban điều hành 
TCT Đức Giang đã dành diện tích 

1.000m2, trang bị 200 giường 2 tầng 
(400 người) tại tầng 2 khu nhà 3 tầng 
làm chỗ ở cho CBCNV đang cư trú 
tại các địa phương có người mắc F0, 
người lao động không thể áp dụng 
“Một cung đường hai điểm đến” mà 
chuyển sang mô hình “3 tại chỗ”. 

Khu phòng ở thoáng mát, thường 
xuyên được mở cửa thông gió để 
đảm bảo an toàn phòng dịch. Mỗi 
người lao động đều tự ý thức đảm 
bảo các qui định phòng, chống              
dịch cho bản thân và cho mọi người 
xung quanh.

TCT đã triển khai theo đúng quy 
chuẩn như: 5m2/người, đảm bảo 
PCCC, có chỗ tắm, giặt, Wifi để trao 
đổi thông tin, có tủ đựng đồ dùng cá 
nhân, sổ nhật ký theo dõi sức khỏe, 
hoạt động hằng ngày… Người lao 
động được đơn vị chăm lo 3 bữa ăn/
ngày, nước uống, hoa quả, thực hiện 
nghiêm thông điệp “5K”. Đặc biệt, 91% 
CBCNV đã được tiêm vắc xin phòng 
Covid -19. TCT tiến hành lấy mẫu xét 
nghiệm nhanh 3 ngày/lần để giám sát 
ca F0 có trong đơn vị. 

Khu vực bếp ăn rộng rãi, thoáng mát 

  Các chuyền may duy trì năng suất lao động “3 tại chỗ”.

  Khu phòng ở sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo nghiêm ngặt qui định phòng, chống dịch.
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được chia làm 3 ca. Mỗi bàn chỉ phục 
vụ 2 người ăn, có vách ngăn phòng 
dịch; thực phẩm đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm và dinh dưỡng…

Một vùng xanh an toàn được thiết 
lập tại khu vực sản xuất kinh doanh 
của TCT Đức Giang, lãnh đạo doanh 
nghiệp tìm mọi giải pháp để ứng 
phó với dịch bệnh, duy trì hoạt động, 
tranh thủ được năng suất lao động 
của công nhân. Chuỗi sản xuất kinh 
doanh không bị đứt gãy là nỗ lực 
“kép” của doanh nghiệp bởi chi phí 
phát sinh và công sức của tập thể 
CNCNV-NLĐ là không hề nhỏ.

ĐẾN ĐỘNG LỰC VÀ NIỀM TIN 
CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chị Vũ Thị Minh- Xưởng May 1 cho 
biết: Nhà tôi ở khu vực Đông Anh, nơi 
phát sinh nhiều ca bệnh F0, nên khi 
TCT thông báo về phương án “3 tại 
chỗ”, tôi đã tự nguyện đăng ký tham 
gia để đảm bảo an toàn cho bản 
thân, cho gia đình, đơn vị và hơn cả 
là vẫn được làm việc. 25 năm gắn bó 
với đơn vị, trải qua bao thăng trầm, 

song đây là lần đầu tiên mà tôi và 
nhiều công nhân chứng kiến những 
“khoảnh khắc” đặc biệt của “3 tại chỗ”. 
Gạt đi những lo lắng, băn khoăn lúc 

ban đầu khi Tổng công ty thông báo 
mô hình sản xuất mới này, giờ đây 
sau những ngày thực hiện “3 tại chỗ“, 
chúng tôi hoàn toàn yên tâm lao 

  Khu nhà ăn bố trí giãn cách, có vách ngăn chống giọt bắn.

  Chị Vũ Thị Minh- Xưởng May 1

25 năm gắn bó với đơn vị, trải qua bao thăng trầm, song 
đây là lần đầu tiên mà tôi và nhiều công nhân chứng kiến 
những “khoảnh khắc” đặc biệt của “3 tại chỗ”
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động, sản xuất trong vùng xanh an 
toàn tại đơn vị.

Yên tâm bởi lãnh đạo Tổng công ty, 
tổ chức công đoàn đã chăm lo chu 
đáo, đầy đủ điều kiện sinh hoạt, ăn, 
ở, làm việc cho lực lượng công nhân                         
“3 tại chỗ“ bên cạnh thực hiện nghiêm 
ngặt các qui định phòng, chống dịch. 
Cùng với đó, chúng tôi còn được 
xét nghiệm nhanh Covid-19 thường 
xuyên; được tiêm vắc xin phòng dịch; 
được đảm bảo việc làm và thu nhập 
trong giai đoạn khó khăn hiện nay… 
Đây chính là động lực, là niềm tin để 
người lao động yên tâm đồng hành 
cùng doanh nghiệp thực hiện “mục 
tiêu kép”. 

Cũng như vậy, chị Dương Thu Hiên - 
Xưởng May 2 chia sẻ: Chúng tôi cảm 
thấy may mắn khi được chăm lo các 
điều kiện làm việc, an toàn phòng 
dịch và sinh hoạt hằng ngày khi mà 
Tổng công ty đang phải căng mình 
ứng phó với sự bùng phát nguy hiểm 
của dịch bệnh. Điều kiện lưu trú 3 
tại chỗ được đơn vị chăm lo đầy đủ 
khiến chúng tôi thực sự yên tâm cả 
về vật chất lẫn tinh thần nên vững 
tâm phát huy khả năng lao động, 
sáng tạo trong mỗi vị trí công việc để 
hoàn thành cao nhất năng suất lao 
động. Mỗi ngày, các chuyền may vẫn 
chạy đều đặn, công tác phòng dịch 
được đảm bảo nghiêm ngặt, an toàn 
khiến chúng tôi rất yên tâm lao động 
sản xuất và tin tưởng dịch bệnh sớm 
được đẩy lùi… 

“Những ngày “3 tại chỗ” tại đơn vị cho 
chúng tôi cảm nhận về “ngôi nhà thứ 
hai” mà mình có được ở những thời 
khắc khó khăn nhưng đặc biệt này. Và 
chúng tôi hiểu, dù khó khăn đến đâu, 
Tổng công ty cũng sẽ tạo động lực và 
niềm tin để người lao động tiếp tục 
gắn bó, đồng hành trong mỗi hành 
trình sản xuất kinh doanh, phát triển 
bền vững của doanh nghiệp. Gia 
đình cũng yên tâm động viên chúng 
tôi bám việc, bám chuyền từ những 
thông tin kết nối thường xuyên qua 
hệ thống mạng mà đơn vị đầu tư lắp 
đặt để chúng tôi cập nhật và chia sẻ 
với gia đình sau những ca làm việc. 

Sự chu đáo, quan tâm của lãnh đạo 
Tổng công ty giúp chúng tôi ổn định 
tư tưởng, không giao động trước 
những thông tin bên ngoài và động 
viên nhau hoàn thành tốt nhất phần 
việc của mình”- Chị Dương Thu Hiên 
bộc bạch.

Trong 6 tháng đầu năm, TCT Đức 
Giang đã hoàn thành kế hoạch đặt ra, 
tăng trưởng 9% so với cùng kỳ, đặc 
biệt doanh thu nội địa tăng 200%. 
Dự báo quý 3 sẽ tiếp tục đảm bảo 
được năng lực sản xuất kinh doanh 
nếu quản lý được dịch bệnh, phương 
án “3 tại chỗ và một cung đường 2 
điếm đến” phát huy được hiệu quả. 
Năm 2021, Đức Giang dự báo hoàn 

thành kế hoạch đặt ra, riêng nội địa 
sẽ chiếm 25% doanh thu và tăng 
trưởng khoảng 170%.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo TCT, để thực 
hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, 
vừa đảm bảo sản xuất thì chi phí 
phát sinh cho “3 tại chỗ” rất lớn, nếu 
tình hình này kéo dài, TCT sẽ gặp rất 
nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, để chủ 
động ứng phó với những diễn biến 
của dịch bệnh, TCT vẫn có những 
phương án dự phòng nhằm duy trì “3 
tại chỗ”, xây dựng kịch bản sản xuất 
kinh doanh những tháng cuối năm 
để đạt được mục tiêu đề ra, khẳng 
định uy tín với khách hàng và niềm 
tin với người lao động❏

  Chị Dương Thu Hiên - Xưởng May 2

Chúng tôi cảm thấy may mắn khi được chăm lo các điều kiện 
làm việc, an toàn phòng dịch và sinh hoạt hằng ngày khi mà 
Tổng công ty đang phải căng mình ứng phó với sự bùng phát 
nguy hiểm của dịch bệnh. Điều kiện lưu trú 3 tại chỗ được 
đơn vị chăm lo đầy đủ khiến chúng tôi thực sự yên tâm cả 
về vật chất lẫn tinh thần nên vững tâm phát huy khả năng 
lao động, sáng tạo trong mỗi vị trí công việc để hoàn thành 
cao nhất năng suất lao động. Mỗi ngày, các chuyền may vẫn 
chạy đều đặn, công tác phòng dịch được đảm bảo nghiêm 
ngặt, an toàn tạo động lực để chúng tôi vận hành lao động 
sản xuất và tin tưởng dịch bệnh sớm được đẩy lùi… 
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D
ự án đầu tư phát triển                  
là các chương trình 
đầu tư xây dựng mới, 
nâng cấp hoặc mở rộng 
nhằm tạo ra năng lực 

mới trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh, thể hiện ý chí chiến lược 
của doanh nghiệp trong con đường 
phát triển trong một khoảng thời 
gian nhất định.

Với tính chất dài hạn nên các dự án 
đầu tư phát triển thường mang tính 
rủi ro cao, do sở hữu qui mô vốn đầu 
tư lớn, thời gian vận hành khai thác 
lâu dài, đòi hỏi tính cam kết triển 
khai, sự chuẩn bị về các nguồn lực 
con người và vốn ngắn hạn; khai thác 
và kiểm soát các yếu tố về thị trường, 
kinh tế xã hội…

Một trong những yếu tố quyết định 
đến sự thành bại trong suốt quá trình 
đầu tư và vận hành khai thác, đó là 
tính chất vốn đầu tư dự án, nó được ví 
như “dòng máu trong cơ thể” để đảm 
bảo cho nhà máy từ khi bắt đầu cho 
đến khi kết thúc giai đoạn dự án đưa 
vào khai thác được cung cấp đầy đủ 
năng lượng tới bất cứ vị trí nào. Vậy, 
những yếu tố nào sẽ tác động đến 
tính chất của vốn đầu tư dự án?

- Thời gian hoàn vốn đầu tư của                 
dự án

- Chi phí vốn đầu tư dự án: là các 
khoản tiền mà doanh nghiệp bỏ 
ra để trả cho việc sử dụng vốn của 
các bên để đầu tư dự án, gồm: 

o Chi phí vốn chủ, chúng ta 
thường hay gọi là cổ tức đối với 
công ty cổ phần hoặc lợi nhuận 
phân chia đối với công ty TNHH.

o Chi phí vốn vay bao gồm: lãi 
vay và chênh lệch tỷ giá của 
đồng tiền nhận nợ đối với đồng            
Việt Nam.

Đứng trên giác độ của ban điều hành, 
việc sử dụng đồng vốn nào cũng 
phải thực hiện thanh toán chi phí, 
sự khác biệt sẽ nằm ở việc có hoàn 
vốn và mức và thời điểm thanh toán 
lãi suất để phân biệt giữa vốn vay và 
vốn chủ. 

Trên quan điểm đó, dựa vào tính chất 
sản phẩm và hiệu quả dự án để xác 
định tỷ lệ đòn cân nợ đối với từng dự 
án, việc xác định một tỷ lệ cố định 
trong việc đầu tư các dự án khác 
nhau về loại hình sản xuất, hiệu quả 
hoạt động như hiện nay: Vốn chủ/

B I Ế N  Đ Ộ N G  V Ề

&LÃI SUẤT
TỶ GIÁ

Bài: VŨ THỊ THÙY DƯƠNG

Lãi suất, tỷ giá luôn là 
chủ đề được các doanh 
nghiệp quan tâm. Trong 
số Tạp chí tháng 7 chúng 
tôi đã có những phân tích 
và dự báo về diễn biến tỷ 
giá và lãi suất ảnh hưởng 
đến hoạt động xuất nhập 
khẩu của doanh nghiệp 
dệt may. Trong số Tạp 
chí tháng này chúng tôi 
phân tích vai trò và tầm 
quan trọng của lãi suất 
và tỷ giá đối với các dự án 
đầu tư của doanh nghiệp, 
cùng với việc sử dụng các 
đồng tiền nhận nợ để đầu 
tư dự án là những yếu tố 
ảnh hưởng trọng yếu đến 
hiệu quả và khả năng 
thanh toán trong những 
năm đầu của các dự án 
đầu tư mới.
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Vốn vay là 30/70 được xem là duy ý 
chí, không phù hợp để đảm bảo khả 
năng thanh toán cho các dự án.

Bên cạnh đó, việc sử dụng các đồng 
tiền nhận nợ để đầu tư dự án đóng 
vai trò hết sức quan trọng trong giai 
đoạn đầu của dự án, ảnh hưởng lớn 
đến khả năng thanh toán trong giai 
đoạn đầu hình thành dự án  thời 
điểm đang khó khăn trong việc hình 
thành một sản phẩm đủ tiêu chuẩn 
theo yêu cầu của khách hàng và cũng 
là thời kỳ đầu để tìm kiếm, tìm hiểu 
khách hàng đồng hành lâu dài. Sẽ  rất 
khó khăn để đạt được điểm hòa vốn 
khi nhà máy chưa đạt công suất theo 
thiết kế. Việc thanh toán lãi suất bằng 
đồng VND sẽ bị tác động gián tiếp 
bởi sự biến động tỷ giá của các đồng 
tiền, lý do đã có sự cân bằng của 
Ngân hàng nhà nước (NHNN) về các 
loại tỷ giá. Tuy nhiên, doanh nghiệp 
phải thanh toán một lượng lớn tiền 
mặt được xác định bởi lãi suất và gốc 
vay rất lớn giai đoạn ban đầu, dẫn 
đến ảnh hưởng khá nghiêm trọng 
đến khả năng thanh toán.

Việc thanh toán bằng đồng ngoại tệ 
cũng có nhiều mặt trái buộc doanh 
nghiệp phải kiểm soát về lãi suất và 
tỷ giá, trong đó tỷ giá là một trong 
những yếu tố biến động khó dự đoán, 
đặc biệt là các đồng ngoại tệ khác 
với đồng USD, trong việc thanh toán 
các khoản nợ đến hạn, song với các 
doanh nghiệp có nguồn thu ngoại tệ, 
đây không phải là vấn đề khó khăn 
về khả năng thanh toán, nó sẽ là có 
một số vấn đề vướng mắc liên quan 
đến việc trình bày các khoản vay có 
gốc ngoại tệ được qui đổi theo tỷ giá 
tác động đến việc trình bày hiệu quả 
SXKD của doanh nghiệp.

Từ các trao đổi trên, trong phạm vi bài 
viết, chúng tôi đưa ra một số dự báo 
của các ngân hàng về lãi suất và tỷ 
giá, những yếu tố ảnh hưởng trọng 
yếu đến hiệu quả và khả năng thanh 
toán trong những năm đầu của 
các dự án đầu tư mới để các doanh 
nghiệp đánh giá và cân nhắc phù 
hợp vào đặc điểm của từng doanh 
nghiệp trong việc lựa chọn đồng tiền 
nhận nợ để đảm bảo khả năng thanh 
toán cho doanh nghiệp:

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 15/1/2021, Cơ quan Đại diện 
thương mại Mỹ (USTR) đã đưa ra báo 
cáo điều tra về các luật, quy định, 
chính sách và thông lệ áp dụng của 
Việt Nam liên quan đến định giá 
đồng tiền theo Mục 301 của Đạo luật 
Thương mại Mỹ năm 1974. Theo đó, 
cơ quan này khẳng định Việt Nam có 
thao túng tiền tệ (định giá thấp đồng 
nội tệ, tạo gánh nặng và hậu quả gây 
thiệt hại cho thương mại Mỹ) nhưng 
trước mắt chưa có hành động trừng 
phạt cụ thể (chưa áp thuế nhập khẩu 
bổ sung, hoặc chưa đưa ra các biện 
pháp trừng phạt để bù đắp thiệt 

hại tương ứng cho thương mại Mỹ). 
Chính phủ hai nước sẽ tiếp tục làm 
việc về vấn đề này.

Để đạt được thống nhất với Bộ Tài 
chính Mỹ về vấn đề tiền tệ sau phiên 
họp trực tuyến của hai bên trong 
tháng 7, đồng thời, thể hiện thiện 
chí của phía Việt Nam trong việc giải 
quyết vấn đề thao túng tiền tệ mà Mỹ 
đã tạo áp lực lên Việt Nam, NHNN đã 
có những động thái khi định hướng 
VNĐ tăng giá rõ nét trong năm 2021 
(tính từ đầu năm đến nay, VND đã 
tăng khoảng 1,12% so với đồng USD); 

Ngoài ra, mặc dù làn sóng dịch bệnh 
Covid-19 lần thứ tư tác động tiêu cực 
đến các dòng tiền cơ bản như cán 
cân thương mại, giải ngân đầu tư trực 
tiếp nước ngoài, cung cầu ngoại tệ 
vẫn duy trì ở trạng thái thuận lợi với 
mức thặng dư ước khoảng 1,5 tỷ USD, 
kéo theo xu hướng giảm tỷ giá USD/
VND trên thị trường.

Ngày 11/8/2021, NHNN đã công bố 
chính sách mua ngoại tệ mới với hai 
điều chỉnh quan trọng: Chuyển hình 
thức mua ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng 
sang hình thức mua ngoại tệ giao 
ngay; và tiếp tục hạ tỷ giá USD/VND từ 
22.850 (quy đổi từ tỷ giá mua kỳ hạn 6 
tháng 22.975) xuống còn 22.750. 

Diễn biến tỷ giá USD/VND 8 tháng đầu năm 2021

01-Jan 01-Feb 01-Mar 01-Apr 01-May 01-Jun 01-Jul 01-Aug 24-Aug

USD/VND 23,080 23,045 23,020 23,065 23,050 23,044 23,010 22,950 22,820 

(Nguồn: https://vn.investing.com/currencies/usd-vnd-historical-data)
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Theo nhận định của bộ phận nghiên 
cứu ngân hàng BIDV, tỷ giá USD/VND 
có thể duy trì đà giảm tiệm cận đến tỷ 
giá giao ngay của NHNN trong những 
tháng cuối năm 2021.

DỰ BÁO TỶ GIÁ USD/VND ĐẾN 
NĂM 2025

Nhằm mục đích phục hồi nền kinh tế 
sau đại dịch Covid-19, Mỹ sẽ áp dụng 
những chính sách tài khóa và chính 
sách tiền tệ để kích thích kinh tế tăng 
trưởng, việc làm suy yếu USD trong 
thời gian tới là một trong những biện 
pháp mà Mỹ nhắm đến. Định giá 
giảm USD làm ảnh hưởng tăng giá 
các đồng tiền khác trên thế giới (EUR, 
GBP, JPY, CHF…) và VND cũng không 
ngoại lệ. Bên cạnh đó, Việt Nam mong 
muốn đạt được thỏa thuận với Mỹ về 
việc giải quyết vấn đề thao túng tiền 
tệ mà Mỹ đã tạo áp lực lên Việt Nam 
theo Mục 301 của Đạo luật Thương 
mại Mỹ năm 1974. Dự báo trong thời 
gian tới tỷ giá USD/VND có xu hướng 
giảm. Nhóm nghiên cứu của ngân 
hàng Standar Chartered đưa ra dự 
báo về tỷ giá USD/VND từ nay đến 
hết năm 2025 như sau:

Dự báo về tỷ giá đến năm 2025

2020 30/06/21 SPOT 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F

USD/VND 23,080 23,014 22,820 22,850 22,500 22,000 21,500 20,900 

‘+/-  (230)  (350)  (500)  (500)  (600)

% -1.00% -1.53% -2.22% -2.27% -2.79%

(Nguồn: Ngân hàng Standar Chartered)

Dự báo về lãi suất Hiện tại Q3/21 Q4/21F Q1/22F Q2/22F Q3/22F Q4/22F 2023F

LS trung -dài hạn 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%

LS qua đêm VNIBOR 0.73% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

LS trái phiếu KH 5 năm 0.88% 2.90% 2.90% 3.00% 3.00% 3.10% 3.10% 3.10%

(Nguồn: ngân hàng Standard Chartered)

DIỄN BIẾN VỀ LÃI SUẤT

Lãi suất trên thị trường chịu ảnh 
hưởng rất lớn từ các quyết định của 
Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). 
Sau cuộc khủng hoảng kinh tế do đại 
dịch covid-19 năm 2020, Fed tuyên bố 
ngân hàng này sẽ tiếp tục biện pháp 
kích thích cho đến khi kinh tế phục 

hồi hoàn toàn, kể cả khi lạm phát 
tăng lên mức cao nhất trong hơn một 
thập kỷ qua. Từ giữa tháng 3/2020, 
Fed giảm lãi suất về 0-0,25% và mức 
lãi suất này có thể được áp dụng ít 
nhất đến năm 2023 (theo tuyên bố 
của Chủ tịch Fed – ông Powell tại 
cuộc họp ngày 27-28/7/2021). 

Trên cơ sở điều hành lãi suất của Fed, 
dự báo về tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ 
lệ lạm phát của Việt Nam; tình hình 
tiêm chủng vaccine; diễn biến của 
đại dịch Covid-19 và mong muốn 
phục hồi kinh tế sau đại dịch, nhóm 
nghiêm cứu của ngân hàng Standard 
Chartered đưa ra dự báo về lãi suất từ 
nay cho đến hết năm 2023 như sau:
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Hiện nay các ngân hàng thương 
mại trong nước chưa đưa ra 
công thức tính lãi suất sau 
khi chuyển đổi lãi suất tham 
chiếu theo LIBOR sang lãi suất 
tham chiếu khác theo lộ trình 
ngừng áp dụng LIBOR đến hết 
30/6/2023 của FCA. Việc chuyển 
đổi lãi suất tham chiếu LIBOR 
được cố định theo kỳ hạn 3 
tháng/6 tháng sang lãi suất thả 
nổi theo lãi suất qua đêm bình 
quân của từng quốc gia đòi hỏi 
khi lập kế hoạch tài chính, dự 
án đầu tư có lãi vay ngoại tệ cần 
tính toán biên độ giao động của 
lãi suất đủ lớn để tránh rủi ro.

CHUYỂN ĐỔI LÃI SUẤT LIBOR SANG LÃI SUẤT THAM CHIẾU KHÁC

Ngày 05/03/2021, Cơ quan Kiểm soát tài chính Anh (FCA) đã thông báo về việc ngừng sử dụng lãi suất cho vay liên 
ngân hàng London (LIBOR) là lãi suất tham chiếu cho các khoản vay ngoại tệ, sản phẩm phái sinh theo lộ trình đến ngày 
30/06/2023. 

Các lãi suất tham chiếu được lựa chọn để thay thế LIBOR là lãi suất của các giao dịch repo có tài sản bảo đảm và tính 
toán dựa trên lãi suất của các giao dịch thực tế. Dự kiến các lãi suất tham chiếu thay thế đối với 3 ngoại tệ có ảnh hưởng 
nhiều nhất sẽ là:

Đồng tiền Lãi suất tham chiếu hiện tại Lãi suất tham chiếu thay thế

USD USD LIBOR
SOFR (Secured Overnight Financing Rate) - 

Lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm (Fed)

EUR EUR LIBOR/ EURIBOR
€STR (Euro Short- Term Rate) - Lãi suất ngắn hạn bằng đồng Euro

 Tuy nhiên có nhiều phương pháp tiếp cận, có thể cùng tồn tại €STR 
và EURIBOR

JPY JPY LIBOR/ TIBOR
TONAR – Lãi suất qua đêm bình quân Tokyo (BoJ)

Tuy nhiên có nhiều phương pháp tiếp cận, có thể cùng tồn tại JPY 
TIBOR và TONAR.

GBP GBP LIBOR
SONIA - Lãi suất tham chiếu phản ánh bình quân lãi suất vay qua 
đêm bằng đồng Bảng Anh (BoE)

CHF CHF LIBOR SARON - (Lãi suất qua đêm bình quân của Thụy Sỹ (SIX)
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C
hịu ảnh hưởng nặng nề khi dịch Covid-19 
tiếp tục diễn biến phức tạp, chỉ số sản xuất 
công nghiệp tháng 8/2021 giảm 4,2% so với 
tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 
trước. Tính chung 8 tháng năm 2021, chỉ số 

sản xuất công nghiệp tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 
trước, mặc dù cao hơn tốc độ tăng 2,2% của cùng kỳ 
năm 2020 nhưng thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng 9,5% 
của cùng kỳ năm 2019.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 8 tháng năm 
2021 là 85,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 24,2% so với cùng 
kỳ năm 2020. Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có 
thời hạn là 43,2 nghìn doanh nghiệp, chiếm 50,5% tổng 
số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA 
VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG

Tháng 8/2021 Tháng 8/2020Tháng 7/2021

279,8

(Đơn vị: Nghìn tỷ đồng)

10,5%
33,7%

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 
tháng 8/2021 đạt 279,8 nghìn tỷ đồng, giảm 10,5% so với 
tháng trước và giảm 33,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính 
chung 8 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3.044,5 nghìn tỷ đồng, 
giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố 
giá giảm 6,2% (cùng kỳ năm 2020 giảm 5,8%).

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính 
đến ngày 20/8/2021 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn 
đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của 
nhà đầu tư nước ngoài đạt 19,12 tỷ USD, giảm 2,1% so với 
cùng kỳ 2020.

Bài: XUÂN QUÝ

KINH TẾ VIỆT NAM 8 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ DỰ BÁO 4 THÁNG CUỐI NĂM 2021:

(Đơn vị: Tỷ USD)

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA

Tháng 8/2021 Tháng 8/2020Tháng 7/2021

27,86
26,26% 5,4%

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 ước đạt 26,2 tỷ 
USD, giảm 6% so với tháng trước (tháng 7 đạt 27,86 tỷ 
USD) và giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 
8 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 212,55 
tỷ USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó 
khu vực kinh tế trong nước đạt 55,69 tỷ USD, tăng 10,5%, 
chiếm 26,2% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn 
đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 156,86 tỷ USD, tăng 
25,5%, chiếm 73,8%. Trong 8 tháng qua, có 30 mặt hàng 
đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,8% tổng 
kim ngạch xuất khẩu (trong đó 6 mặt hàng xuất khẩu đạt 
trên 10 tỷ USD, chiếm 63,1%).

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 
TÍNH CHUNG 8 THÁNG NĂM 2021

Khu vực kinh tế 
trong nước

Khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài (kể cả dầu thô)

212,55

55,69

156,86

(Đơn vị: Tỷ USD)

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2021 của Tổng 
cục Thống kê, đại dịch Covid-19 đã “ngấm sâu” vào tất cả các ngành/lĩnh vực 
quan trọng như sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, chỉ số giá tiêu dùng 
(CPI), bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng…

DOANH NGHIỆP ĐỐI MẶT 
VỚI NHIỀU ÁP LỰC
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Kinh tế thế giới dự báo tiếp tục khởi sắc trở lại nhờ chiến 
lược tiêm chủng vaccine Covid-19 và các nền kinh tế lớn 
của thế giới là Mỹ và EU mở cửa trở lại, thị trường tiêu 
dùng được phục hồi mạnh mẽ. Nhu cầu tiêu dùng các 
mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như điện tử, 
dệt may, da – giày, chế biến nông sản, thủy sản… sẽ tăng 
mạnh trở lại. Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập khẩu của 
Việt Nam vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn khi dịch bệnh còn 
diễn biến phức tạp. 

Những khó khăn, lo ngại của cộng đồng doanh nghiệp 
trong bối cảnh hiện nay đến từ cả phía cung và cầu.

Về phía cung: Khó khăn lớn nhất về phía cung hiện nay 
của các doanh nghiệp là việc không bảo đảm được quá 
trình lưu thông, vận chuyển hàng hóa thông suốt phục 
vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa do các quy 
định về phòng dịch phức tạp và không thống nhất giữa 
nhiều địa phương.  Đặc trưng của ngành công nghiệp 
là tính kết nối sản xuất theo chuỗi không phân biệt địa 
giới hành chính, do đó, các khó khăn về lưu thông, vận 
chuyển hàng hóa do yêu cầu phòng dịch sẽ dẫn đến 
nguy cơ làm đứt gãy chuỗi cung ứng – trong đó đặc biệt 
là chuỗi cung ứng lao động, ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến đầu vào sản xuất của doanh nghiệp. Do đó, một số 
quy định về phòng chống dịch bệnh cần phải được điều 
chỉnh, sửa đổi để đảm bảo mục tiêu vừa duy trì sản xuất 
cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm sức khỏe, an toàn tính 
mạng cho người lao động và cộng đồng.

Về phía cầu: Dự báo trong thời gian tới, do ảnh hưởng 
của dịch bệnh và các quy định của nhiều địa phương về 
giãn cách xã hội, đơn hàng trong nước của các doanh 
nghiệp sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Đối với các mặt hàng 
xuất khẩu chủ đạo như điện tử, dệt may và da – giày, đa 
số các doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết năm 2021. 
Tuy nhiên, nếu không sớm có các giải pháp giúp doanh 
nghiệp khắc phục tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng 
trong nước, sớm quay trở lại sản xuất ngay bây giờ, doanh 
nghiệp sẽ phải đối mặt với nguy cơ khách hàng quốc tế 
sẽ dừng, huỷ đơn hàng để chuyển sang nước khác, đến 
khi dịch được kiểm soát, doanh nghiệp khó có thể nối lại 
các mối quan hệ kinh doanh đã mất ❏

(Đơn vị: Tỷ USD)

NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

Tháng 8/2021 Tháng 8/2020Tháng 7/2021

29,11
27,55,5%

21,2%

Về nhập khẩu hàng hóa, tháng 8 ước đạt 27,5 tỷ USD, 
giảm 5,5% so với tháng trước (tháng 7 đạt 29,11 tỷ USD) 
và tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 
tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước 
đạt 216,26 tỷ USD, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm trước, 
trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 76,05 tỷ USD, 
tăng 29,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 140,21 
tỷ USD, tăng 36,4%.

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 
TÍNH CHUNG 8 THÁNG NĂM 2021

Khu vực kinh tế 
trong nước

Khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài

216,26

76,05

140,21

(Đơn vị: Tỷ USD)

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa tháng 8 ước tính 
nhập siêu 1,3 tỷ USD. Tính chung 8 tháng năm 2021, cán 
cân thương mại hàng hóa nhập siêu 3,71 tỷ USD (cùng kỳ 
năm 2020 xuất siêu 13,69 tỷ USD). Đây là tháng thứ tư liên 
tiếp Việt Nam ghi nhận nhập siêu.

Trước những ảnh hưởng nặng nề do đợt dịch lần thứ 4 
đem lại, nhiều tổ chức đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của 
Việt Nam trong năm 2021. Ngân hàng Thế giới (World 
Bank -WB) mới đây hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt 
Nam, dự kiến chỉ còn khoảng 4,8% cho cả năm 2021. Dự 
báo này, thấp hơn hẳn 2% so với dự báo do Nhóm Ngân 
hàng Thế giới đưa ra vào tháng 12/2020, có xét đến tác 
động tiêu cực của đợt dịch Covid-19 hiện nay đến các 
hoạt động kinh tế. Tiếp sau WB, Standard Chartered cũng 
hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay từ 
6,5% xuống 4,7%, năm 2022 cũng từ 7,3% xuống 7%. Đây 
là lần thứ ba Standard Chartered hạ dự báo tăng trưởng 
kinh tế Việt Nam trong năm nay, từ mức 7,8% đưa ra hồi 
đầu năm, lần lượt xuống còn 6,7%; 6,5% và hiện là 4,7%. 
Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) đã hạ dự 
báo tăng trưởng GDP năm 2021 từ 1-1,5% so với dự báo 
đưa ra hồi quý I.

Có thể thấy, trong 4 tháng còn lại của 
năm 2021, để doanh nghiệp ổn định, 

tăng trưởng sản xuất và xuất nhập khẩu 
phụ thuộc lớn vào kết quả của việc kiểm 
soát dịch bệnh cũng như tiến trình tiêm 

chủng vaccine ngừa Covid-19 và hiệu 
quả của các giải pháp hỗ trợ đối với 

doanh nghiệp, người dân 
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GIẢI PHÁP TỔ CHỨC SẢN XUẤT  

CHỐNG ĐỨT GẪY CHUỖI CUNG ỨNG 
TỪ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

Bài: ĐẶNG BÁ NAM

Hệ thống chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu hầu như bị gián đoạn 
do chủng virus coronavirus (Covid-19) lan rộng. Đại dịch Covid-19 đã 
phá vỡ hầu hết các liên kết vận chuyển và cơ chế phân phối giữa các 
nhà cung cấp, cơ sở sản xuất và khách hàng. Do đó, cần phải có giải 
pháp cho mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững trong thời kỳ hậu 
đại dịch. Những thách thức về quản lý sản xuất và vận hành trong đại 
dịch; các chiến lược, chính sách để cải thiện khả năng phục hồi và 
tính bền vững của hệ thống; nhiều giải pháp khác nhau để xử lý những 
vấn đề như vậy trong tương lai là những nội dung mà các nhà quản lý 
cần quan tâm trong đại dịch này.
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XÁC ĐỊNH RÕ THÁCH THỨC

Mục tiêu thứ 3 trong 17 mục tiêu 
phát triển bền vững của Liên hợp 
quốc (UN) có hướng tới việc “thúc 
đẩy để có một sức khỏe và cuộc sống 
tốt cho mọi lứa tuổi”, tuy nhiên khi đại 
dịch Covid-19 xảy ra đã đặt ra những 
vấn đề mới cho tính bền vững xã hội 
của con người và doanh nghiệp do 
hầu hết các doanh nghiệp và chuỗi 
cung ứng đang phải vật lộn để ứng 
phó với những tác động tiêu cực của 
đại dịch toàn cầu này. 

Mạng lưới chuỗi cung ứng và sản xuất 
toàn cầu đã bị ảnh hưởng sâu và rộng 
do sự lây lan của Covid-19. Các nhà 
máy sản xuất ngừng hoạt động hoặc 
hoạt động cầm chừng, chuỗi cung 
ứng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm 
đầu ra bị gián đoạn do các hạn chế 
về thương mại và vận tải. Tuy nhiên 
khi đề cập đến Covid-19, hầu hết 
các ý kiến mới chỉ tập trung vào khía 
cạnh y tế trong khi những quan điểm 
về quản lý sản xuất và vận hành lại 
không có. Để giải quyết những thách 
thức trên và đưa ra cách thức quản 
lý sản xuất và vận hành của mạng 
lưới chuỗi cung ứng cần xác định 
rõ những thách thức mà các doanh 
nghiệp sản xuất và dịch vụ phải đối 
mặt, đồng thời tìm kiếm các giải pháp 
để xử lý tình huống sau đại dịch.

HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KIỂM 
SOÁT ĐẠI DỊCH

Đối với hệ thống sản xuất của doanh 
nghiệp, khi đại dịch Covid-19 xuất 

hiện, nhu cầu về các mặt hàng như 
máy thở, găng tay, tấm che mặt, khẩu 
trang và chất khử trùng tăng cao, 
nhiều công ty lớn trên thế giới như 
General Motors, Ford Motors,… đã 
chuyển sang sản xuất máy thở; nước 
sát khuẩn, bộ đồ phòng hộ cá nhân,... 
để đáp ứng nhu cầu của xã hội, từ đó 
cho thấy cần phải có một hệ thống 
sản xuất kinh doanh uyển chuyển có 
thể thay đổi khi cần thiết. 

Có thể mô tả hoạt động sản xuất của 
một vài công ty sản xuất hàng đầu 
thế giới trước và trong Covid-19.

Ở nước ta, nhiều doanh nghiệp đã 
có mô hình chuyển đổi linh hoạt như 
vậy, có thể kể đến các doanh nghiệp 
dệt may nhanh chóng chuyển sang 
việc sản xuất khẩu trang vải, bộ trang 
phục phòng dịch,… các doanh 
nghiệp như Vingroup chuyển sang 
sản xuất máy thở, vắc xin,… 

Như vậy có thể nói, kỷ nguyên hậu 
Covid-19 mở ra cơ hội cho các 
doanh nghiệp có phản ứng nhanh, 
bền vững do đó hệ thống chuỗi 

cung ứng và sản xuất phải linh hoạt 
hơn và nhờ đó khả năng phục hồi 
nhanh hơn.

Ở cấp quản lý vĩ mô, Chính phủ, cơ 
quan quản lý, tổ chức y tế của một 
quốc gia cần được chuẩn bị trước để 
đối phó với đại dịch nhằm kiểm soát 
việc sản xuất các mặt hàng thiết yếu 
và không thiết yếu; có các biện pháp 
hỗ trợ tài chính; phát triển hạ tầng 
công nghệ thông tin, để hoạt động 
họp/làm việc/học tập trực tuyến hạn 
chế tiếp xúc tránh lây lan dịch bệnh. 
Các cơ quan có thẩm quyền đã phân 
loại từng giai đoạn của đại dịch EID 
(bệnh truyền nhiễm mới) để có sự 
chuẩn bị ứng phó, kiểm soát và đánh 
giá theo các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị đối phó với đại dịch  

Các doanh nghiệp sản xuất và dịch 
vụ cần dự trữ các vật dụng cần thiết 
và nguyên liệu đầu vào để đáp ứng 
yêu cầu của khách hàng trong thời 
gian xảy ra đại dịch, nên tập trung 
nhiều hơn vào sản xuất các mặt hàng 
thiết yếu và đảm bảo nguồn cung đủ 

Các công ty Ngành công nghiệp Lĩnh vực sản xuất trước 
Covid-19

Lĩnh vực sản xuất trong 
Covid-19

Ford Sản xuất ô tô Xe cộ Máy hô hấp và máy thở

Tesla Sản xuất ô tô Tế bào quang điện và 
phương tiện

Máy thở

Airbus Sản xuất máy bay Phi cơ Máy thở

Zara Thời trang Quần áo Khẩu trang phẫu thuật

Bacardi Rượu bia Rượu Rum Nước rửa tay

Gucci Quần áo Quần áo Khẩu trang

Nhà máy sản xuất vũ khí 
của Ấn Độ

Phòng thủ Thiết bị phòng thủ Máy thở

Nguồn: Diễn đàn Kinh tế Thế giới, 2020b.
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cho tình huống bất ngờ. Ngoài ra, các 
chính sách liên quan đến tìm nguồn 
cung ứng, lập kế hoạch hàng tồn kho, 
vận tải và kế hoạch sản xuất được 
đánh giá là những giải pháp quan 
trọng để giảm tác động của đại dịch.

Bước 2: Bản chất và tác động của đại dịch

Sự lan rộng của Covid-19 đã làm gián 
đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu theo 
một số cách như sau:

• Giảm nhu cầu đối với một số loại 
sản phẩm (ô tô, phương tiện giao 
thông công cộng và dệt may).   

• Một số sản phẩm có nhu cầu tăng 
vọt (máy đo/quét thân nhiệt, máy 
thở, khẩu trang, chất khử trùng, 
thiết bị bảo hộ y tế và các mặt hàng 
thực phẩm thiết yếu).

• Tình trạng thiếu hụt nguồn cung 
cấp nguyên liệu đầu vào.

• Ảnh hưởng đến khả năng vận 
chuyển và giao nhận sản phẩm 
đúng hạn.   

• Đảm bảo năng lực của lực lượng 
lao động để duy trì sản xuất.   

Để giải quyết các vấn đề nêu trên, 
cần phải có một kế hoạch sản xuất 
đặc biệt, linh hoạt cho thời kỳ đại 
dịch, trong đó chú ý đến khả năng 
sản xuất các mặt hàng thiết yếu. Phát 
triển hệ thống sản xuất phi tập trung 
nhờ việc ứng dụng các công nghệ 
tiên tiến như AI, in 3D, phân tích dữ 
liệu, robot, hệ thống không gian 
mạng thực-ảo. Ví dụ, việc ứng dụng 
công nghệ kỹ thuật số ở một số công 
đoạn sẽ giúp duy trì sự giãn cách 
xã hội trong quá trình sản xuất như: 
kiểm soát di chuyển của người lao 
động, dùng robot để cấp phát thuốc 
cho người bệnh, robot bốc xếp hàng 
hóa, giao hàng bằng máy bay không 
người lái, …

Bước 3: Các biện pháp ứng phó với              
đại dịch

Các biện pháp kiểm soát sự bùng 
phát của đại dịch EID dựa trên đề 
xuất được áp dụng ở cấp độ toàn 
cầu, quốc gia, khu vực hoặc thậm chí 
trong một cộng đồng nhỏ. Điều quan 

trọng nhất để ngăn chặn được dịch 
bệnh là phải giảm tỷ lệ lây nhiễm, tỷ 
lệ tử vong và nâng cao năng lực tiêm 
chủng, đồng thời có thể bắt buộc 
phải áp dụng các biện pháp phong 
tỏa hoặc kiểm dịch trên phạm vi của 
cả một quốc gia.

Bước 4: Đánh giá đại dịch

Do Covid-19 hầu hết các ngành sản 
xuất cần phải phục hồi năng lực sản 
xuất và tìm các nguồn cung ứng 

nguyên liệu khác nhau. Việc phát 
triển lại ngành công nghiệp này cũng 
cần được hỗ trợ thêm từ các chính 
phủ quốc gia và khu vực. Covid-19 
đang làm chậm đáng kể thương 
mại toàn cầu vì hầu hết các tuyến 
đường thương mại bị gián đoạn hoặc 
chuyển hướng do đại dịch. Trước 
những tác động như vậy, đây là thời 
điểm thích hợp để các ngành áp 
dụng và triển khai những ứng dụng 
của công nghiệp 4.0 và công nghệ số 
trong sản xuất. 

Chuỗi cung ứng dịch vụ cũng bị ảnh 
hưởng lớn do sự lây lan của dịch 
Covid-19. Hầu hết các ngành dịch vụ 
như hậu cần, khách sạn, nhà hàng và 
du lịch đều giảm mạnh về nhu cầu, 
do vậy doanh nghiệp dịch vụ nên sử 
dụng công nghệ số để xử lý các yêu 
cầu của khách hàng, giúp giảm thiểu 
nguy cơ lây nhiễm Covid-19. 

Yêu cầu về lực lượng lao động và việc 
lập kế hoạch của họ cũng là một phần 
quan trọng trong thời kỳ hậu đại dịch. 
Việc chủ động áp dụng các công 
nghệ tự động hóa như vận chuyển 
nguyên vật liệu tự động, internet kết 
nối vạn vật (IoT), robot cộng tác giúp 

Cần phải có một kế 
hoạch sản xuất đặc 

biệt, linh hoạt cho thời kỳ đại 
dịch, trong đó chú ý đến khả 
năng sản xuất các mặt hàng 
thiết yếu. Phát triển hệ thống 
sản xuất phi tập trung nhờ 
việc ứng dụng các công nghệ 
tiên tiến như AI, in 3D, phân 
tích dữ liệu, robot, hệ thống 
không gian mạng thực-ảo.
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giảm mật độ công nhân trong suốt 
quy trình sản xuất.

Khi có đại dịch, các vấn đề về ô nhiễm 
môi trường và phát thải các-bon được 
giảm bớt tuy nhiên áp lực lại dồn lên 
các khía cạnh kinh tế và xã hội, do 
đó cần phải đánh giá tác động của 
cả 3 khía cạnh kinh tế, xã hội và môi 
trường trong đại dịch đến quá trình 
sản xuất kinh doanh. Tác động của 
đại dịch đến sự phát triển “vốn con 
người” được mô tả như sau:

• Việc quản lý lao động của doanh 
nghiệp dưới tác động của Covid-19 
sẽ bền vững hơn: Đại dịch buộc 
doanh nghiệp phải hạn chế tối đa 
lực lượng lao động có mặt trong 
nhà máy, điều này làm giảm năng 
suất lao động. Doanh nghiệp 
muốn người lao động quay trở lại 
nhà máy bắt buộc phải có các biện 
pháp bảo vệ an toàn cho họ nhờ 
đó mà sức khỏe người lao động 
được theo dõi thường xuyên hơn.

• Áp dụng các chương trình xây 
dựng năng lực cho người lao động 
có thể đáp ứng được công nghệ số 
(năng lực “ảo”).

• Xem xét lại các chính sách nhân 
sự để duy trì lực lượng lao động 
hiện có, tuyển dụng và đào tạo lực 
lượng lao động mới để duy trì sản 
xuất, giảm thiểu tác động do thiếu 
lao động ảnh hưởng đến quá trình 
sản xuất.

• Tập trung vào phúc lợi và sức khỏe 
tinh thần cho người lao động

• Doanh nghiệp phải tuyên truyền 

liên tục các biện pháp phòng 
dịch tới người lao động bao gồm 
các kiến thức về giãn cách xã hội, 
vệ sinh cá nhân, sử dụng khẩu 
trang để giảm thiểu tác động của 
Covid-19, đồng thời tạo được môi 
trường làm việc áp dụng công 
nghệ số trong tương lai.

Doanh nghiệp phải 
tuyên truyền liên tục 

các biện pháp phòng dịch 
tới người lao động bao gồm 
các kiến thức về giãn cách xã 
hội, vệ sinh cá nhân, sử dụng 
khẩu trang để giảm thiểu tác 
động của Covid-19, đồng thời 
tạo được môi trường làm việc 
áp dụng công nghệ số trong 
tương lai.

KHUYẾN NGHỊ VỚI CÁC NHÀ 
QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ HOẠCH 
ĐỊNH CHÍNH SÁCH

Trong phạm vi sản xuất:   

Chính phủ cần hỗ trợ hệ thống sản 
xuất bằng cách ban hành các chính 
sách ưu đãi toàn diện cho doanh 
nghiệp. Các chính sách sản xuất ở tầm 
quốc gia và toàn cầu cần được sửa đổi 
cho phù hợp với tình hình đại dịch.

Các cơ sở sản xuất nên áp dụng công 
nghệ 4.0 và thúc đẩy các công nghệ 
số như: AI, in 3D, robot, hệ thống 
không gian mạng thực-ảo, sản xuất 
kỹ thuật số, blockchain... để sản xuất 
hàng hóa.

Cần có một cơ chế phối hợp mạnh 
mẽ giữa các bên liên quan: chính 
phủ, doanh nghiệp, y tế, các tổ chức 
phi chính phủ và có thể cả quân sự 
để kiểm soát tốt hơn tỷ lệ lây nhiễm.

  Cán bộ CĐCS phát khẩu trang cho CNLĐ   Tăng cường tuyên truyền công nhân nâng cao ý thức phòng, chống 
dịch Covid-19
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Việc kiểm soát đại dịch có thể được 
xử lý bằng việc áp dụng hệ thống 
quản lý công nghệ thông tin để chia 
sẻ các mô hình sản xuất.   

Trong phạm vi tiêu dùng:    

Covid-19 tạo ra sự thay đổi lớn trong 
việc tiêu thụ các mặt hàng thiết yếu 
do đó các nhà quản lý ngành cần 
xem xét nhu cầu đối với các mặt 
hàng thiết yếu trong thời kỳ đại dịch.

Việc phong tỏa ở nhiều nơi trên thế 
giới làm nhu cầu giao hàng trực 
tuyến tăng cao, đặc biệt là các mặt 
hàng thực phẩm và hàng tạp hóa, 
đây cũng là một nguyên nhân tạo ra 
chất thải thực phẩm trong đại dịch, 
do vậy cần phải đánh giá các chính 
sách quản lý chất thải.

Do các hoạt động di chuyển bị hạn 
chế, việc tiêu thụ nhiên liệu hóa 
thạch giảm đi là cơ hội cải thiện tính 
bền vững của môi trường.

Trong giai đoạn Covid-19 việc ứng 
dụng các nền tảng truyền thông 
xã hội cũng tăng lên là cơ hội quan 
trọng để các doanh nghiệp đánh giá 
hành vi và xu hướng tiêu dùng của 
khách hàng.

Tình trạng phong tỏa nhiều nơi khiến 
cho người tiêu dùng có xu hướng 

Việc phong tỏa ở 
nhiều nơi trên thế giới 

làm nhu cầu giao hàng trực 
tuyến tăng cao, đặc biệt là 
các mặt hàng thực phẩm 
và hàng tạp hóa, đây cũng 
là một nguyên nhân tạo ra 
chất thải thực phẩm trong 
đại dịch, do vậy cần phải 
đánh giá các chính sách 
quản lý chất thải.

tích trữ nhiều hàng thiết yếu, điều 
này có thể gây thêm áp lực trong việc 
quản lý nhu cầu của khách hàng. Do 
đó, các doanh nghiệp cần phải lập 
kế hoạch sản xuất để đảm bảo cung 
ứng đầy đủ hàng thiết yếu theo nhu 
cầu của khách hàng. 

Chuỗi cung ứng và lĩnh vực logistic:    

Ngoài việc giảm thiểu chi phí, hàng 
tồn kho và tăng hiệu suất sử dụng tài 
sản, đây là cơ hội cho các nhà quản 
lý chuyển đổi từ mạng lưới chuỗi 
cung ứng thông thường sang mạng 
lưới cung ứng kỹ thuật số (DSN). Nhờ 
DSN, quy trình đầu cuối, sự cộng tác, 
phối hợp, khả năng đáp ứng trong 
chuỗi phát triển mạnh hơn, giúp 
chuỗi cung ứng và hoạt động logistic 
trở nên linh hoạt hơn. DSN không 
giới hạn ở bất kỳ ngành hoặc lĩnh vực 
nào. Mục tiêu cụ thể của DSN bao 
gồm giảm rủi ro chuỗi cung ứng và 
giúp cho các doanh nghiệp nhanh 

ONLINE DELIVERY
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chóng điều chỉnh và phục hồi sau 
những gián đoạn do đại dịch gây ra.

Các trung tâm phân phối, kho hàng 
có thể được trang bị rô bốt và các 
phương tiện dẫn đường tự động để 
xếp dỡ hàng hóa, nhằm duy trì giãn 
cách, hạn chế tiếp xúc, giảm nguy cơ 
lây nhiễm dịch bệnh.

Xây dựng chiến lược mạng lưới 
sản xuất trong đó tăng sự lựa chọn 
đối với các nhà cung cấp nguyên 
liệu đầu vào, nhà cung cấp dịch vụ 
logistic… nhằm giảm thiểu sự gián 
đoạn sản xuất.

Phát triển hệ thống vận chuyển và 
phân phối linh hoạt hơn để đáp ứng 
nhu cầu sản xuất và tiêu thụ ngày 
càng cao.

Covid-19 giúp cải thiện tính bền 
vững về môi trường của chuỗi cung 
ứng. Tuy nhiên, môi trường bền vững 
không đủ để giải quyết kịch bản kinh 

Các trung tâm phân 
phối, kho hàng có thể 

được trang bị rô bốt và các 
phương tiện dẫn đường tự 
động để xếp dỡ hàng hóa, 
nhằm duy trì giãn cách, hạn 
chế tiếp xúc, giảm nguy cơ 
lây nhiễm dịch bệnh.

doanh sau đại dịch. Các nhà nghiên 
cứu và hoạch định chính sách nên tập 
trung vào phát triển các chuỗi cung 
ứng bền vững và linh hoạt về kinh tế 

- môi trường - xã hội. Chuỗi cung ứng 
cần xem xét phúc lợi xã hội (đảm bảo 
việc làm) và các hoạt động theo dõi 
sức khỏe trong và sau đại dịch❏
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Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Giao Bộ Y tế sớm hoàn thiện Chiến 
lược tổng thể về phòng, chống dịch 
trong tình hình mới, tập trung vào 
vắc-xin, xét nghiệm và điều trị; nâng 
cao năng lực hệ thống đáp ứng, trở 
lại trạng thái bình thường mới vào 
năm 2022. Bộ Y tế chủ trì xây dựng 
hướng dẫn triển khai các biện pháp 
nới lỏng và khôi phục các hoạt động 
theo nguyên tắc mở cửa có lộ trình, 
từng bước có kiểm soát và liên tục 
đánh giá để kịp thời điều chỉnh phù 
hợp, dựa trên nguyên tắc "sản xuất 
phải an toàn, an toàn để sản xuất.

Nếu các ca nhiễm Covid-19 không 
được kiểm soát trong tháng 9, tốc 
độ tăng trưởng có thể sẽ tiếp tục 
suy giảm. Theo đó, Ngân hàng Nhà 
nước khả năng sẽ thực hiện một đợt 
cắt giảm lãi suất mới. Tăng trưởng 
kinh tế có khả năng phục hồi trong 
quý IV và hoạt động thương mại 
toàn cầu được cải thiện sẽ hỗ trợ 
cho hoạt động xuất nhập khẩu của 
Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế quý III 
dự kiến chậm lại.

Để tổ chức lại sản xuất, cần nguồn lực lao động rất lớn. Tuy nhiên, lượng người lao động 
đã dịch chuyển trong làn sóng dịch Covid-19 vừa qua đang bị kiểm soát chặt chẽ ở các địa 
phương, tạo ra đứt gãy về nguồn lực và không có nguồn lực này thì dây chuyền sản xuất 
không thể hoạt động được. Nếu mở cửa thì việc khôi phục sản xuất cũng phải mất hai, ba 
tháng mới thu hút đủ nguồn lực, thậm chí phải bỏ ra chi phí để đào tạo nguồn lực. Bởi vì 
nguồn lực từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương… đã về các địa phương miền Trung, miền Bắc rất 
nhiều rồi. Như vậy làm sao kêu gọi họ được. Đây cũng là vấn đề rất thách thức cho chúng tôi.

Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính: 

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

Tổng Giám đốc 
Ngân hàng Standard 
Chartered Việt Nam 
Michele Wee:
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Doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam còn rất nhiều dư 
địa để tăng trưởng, phát triển trong thời gian tới. Cơ hội từ 
thị trường mới do Việt Nam tạo được lòng tin chiến lược 
quan trọng với hầu hết các quốc gia, là đầu mối quan trọng 
cho nhiều hiệp định tự do thương mại (EU-VN FTA, RCEP, 
CPTPP,...); Dòng dịch chuyển sản xuất và đầu tư đến Việt 
Nam nhờ tiềm năng tăng trưởng cao, nền kinh tế mở.

Giữa lúc dịch bệnh căng thẳng, doanh 
nghiệp sẵn sàng dành nhà xưởng, mặt 
bằng cho xây dựng bệnh viện dã chiến; 
gần như cống hiến toàn bộ tài sản cho 
nhà nước chống dịch, không khác gì 
thời chiến. Rất mong khi quay lại phục 
hồi sản xuất, doanh nghiệp cũng nhận 
được sự đồng hành của chính quyền, 
nhân dân trên mặt trận kinh tế. Hy vọng 
các cấp chính quyền đều thấm nhuần 
tư tưởng của Thủ tướng rằng "lợi nhuận 
cùng hưởng, rủi ro cùng chia sẻ" để 
cùng đồng hành với doanh nghiệp, tin 
tưởng doanh nghiệp để phục hồi và 
phát triển.

Covid-19 được ví như một sự 
kiện "thiên nga đen", là khủng 
hoảng doanh nghiệp chưa từng 
thấy, chưa có tiền lệ nên hầu 
hết các doanh nghiệp đều tỏ ra 
lúng túng. Đặc biệt với doanh 
nghiệp Việt Nam việc quản trị 
rủi ro, quản trị khủng hoảng 
còn khá tự phát, chưa xây dựng 
được cơ chế quản trị rủi ro theo 
phương pháp luận thì càng bố 
rối và chỉ biết trông chờ vào sự 
giúp đỡ từ bên ngoài.

Thành viên Tổ tư vấn 
kinh tế của Thủ tướng, 
GS.TS Nguyễn Đức Khương:

Chủ tịch Hiệp hội 
Doanh nghiệp TP.HCM 
Chu Tiến Dũng:

Chủ tịch Công ty TNHH 
Tư vấn tài chính và 
Quản trị kinh doanh 
Deloitte Việt Nam 
Hà Thị Thu Thanh:

Hiện mỗi tháng có khoảng 10.000 doanh nghiệp (DN) phá sản. Trường hợp nếu không 
kiểm soát được dịch bệnh, sẽ có khoảng 150.000 DN phá sản trong năm nay, nguyên 
nhân chính là do DN bị mất tính thanh khoản, mất khả năng chi trả. Tiền bạc với DN 
giống như máu trong bộ máy tuần hoàn cơ thể con người. Thiếu tiền bạc, mất thanh 
khoản giống như cơ thể mất máu dần và dẫn đến cái “chết” của DN. Một DN mất thanh 
khoản cũng sẽ kéo theo các đối tác của họ không thu xếp được dòng tiền và mất thanh 
khoản theo sau đó.
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CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC 
ĐẠI HỌC

Trên thế giới, đã có nhiều nghiên cứu 
về mô hình chuyển đổi số trong các 
trường đại học nhưng tựu trung tại, 
có thể tổng kết trong hình 1. Mô hình 
cho thấy bao trùm quá trình chuyển 
đổi số trong trường đại học là chiến 
lược chuyển đổi số nhà trường. Chiến 
lược chuyển đổi số của nhà trường 
nhấn mạnh vào việc xác định các 
mục tiêu tổng thể và nêu rõ định 
hướng mong muốn của quá trình 

chuyển đổi số. Chiến lược chuyển đổi 
số được xem là bước đầu tiên trên 
hành trình và là cơ sở để thực hiện 
thành công mục tiêu chuyển đổi số 
khi các điều kiện bên ngoài và bên 
trong thay đổi. 

Trong đào tạo, quá trình chuyển đổi 
số thể hiện ở nhiều mặt trong đó có 
việc rút ngắn quy trình tuyển sinh 
bằng cách sử dụng các công cụ số, 
tổ chức giảng dạy trên môi trường số 
để sinh viên có thể học tập ở bất cứ 
địa điểm nào có kết nối Internet mà  

Chuyển đổi số là một trong những nhu cầu cấp thiết đối với hầu hết các tổ chức 
hiện nay trong đó có trường đại học. Quá trình chuyển đổi số trong giáo dục nói 
chung và giáo dục đại học nói riêng diễn ra ngày càng nhanh và mạnh, đặc biệt 
là do tác động của đại dịch Covid-19 đòi hỏi các trường đại học phải chuyển đổi 
số quyết liệt hơn để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan trong bối cảnh giảng 
viên và sinh viên không thể tiếp xúc trực tiếp. Là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao cho ngành dệt may, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội 
đã từng bước tiếp cận và thích ứng với xu hướng đào tạo mới này.

Bài: TS. HOÀNG XUÂN HIỆP
Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

trong đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao cho ngành dệt may

CHUYỂN ĐỔI SỐ
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Chiến lược số hóa trường đại học

CHUYỂN ĐỔI SỐ 
TRONG GIÁO DỤC 

ĐẠI HỌC

Văn hóa nhà trường
- Làm việc từ xa
- Giao tiếp ứng xử 
- Học tập suốt đời
- Liêm chính học thuật

An ninh mạng 
- Tường lửa
- Phần mềm diệt virus
- Bảo mật tài khoản

Cơ sở hạ tầng công nghệ 
- Đường truyền Internet
- Thiết bị, phần mềm
- Cổng thông tin số
-  Thư viện số

Đào tạo nhân sự 
- Giảng viên
- Cán bộ quản lý
- Chuyên viên
- Kỹ thuật viên

Chuyển đổi số trong quản lý
- Mô hình quản lý 
- Quy định quản lý 
- Thúc đẩy thương hiệu số
- Truyền thông số

Chuyển đổi số trong đào tạo 
- Tuyển sinh
- Giảng dạy
- Học tập
- Học liệu, giáo trình

Chuyển đổi số trong nghiên cứu 
khoa học
- Hội thảo
- Kênh khai thác tài liệu
- Nghiên cứu số hóa

không phải đến trường. Muốn thực hiện có 
hiệu quả việc giảng dạy này thì nhà trường 
phải xây dựng hệ thống học liệu trực tuyến 
một cách có hệ thống để sinh viên có tài liệu 
học tập từ xa qua mạng Internet, có bài giảng 
trực tuyến để tự học, có hệ thống đánh giá 
trực tuyến để sinh viên có thể tự đánh giá sự 
tiến bộ của bản thân trong quá trình đào tạo.

Nghiên cứu khoa học là một trong những 
trụ cột quan trọng của một trường đại học, 
vì vậy quá trình chuyển đổi số trong nghiên 
cứu khoa học cũng nhận được sự quan tâm 
lớn của các nhà trường. Chuyển  đổi số trong 
nghiên cứu khoa học trước hết phải giúp 
giảng viên, sinh viên có điều kiện tham gia 
nhiều hội thảo khoa học trong nước và quốc 
tế được thực hiện trên môi trường số. Giảng 
viên và sinh viên phải được tiếp xúc, khai thác 
các tài liệu khoa học trên môi trường số phục 
vụ cho quá trình nghiên cứu khoa học như: 
các sách chuyên khảo, các công trình nghiên 
cứu khoa học đã công bố. Bên cạnh đó, các 
nghiên cứu khoa học của trường đại học 
trong quá trình chuyển đổi số cũng được thực 
hiện theo định hướng giúp thúc đẩy quá trình 
số hóa tại các doanh nghiệp.

Muốn thực hiện quá trình chuyển đổi số trong 
trường đại học thì không thể không đề cập 
tới hạ tầng công nghệ cho chuyển đổi số. Hạ 
tầng công nghệ điển hình cho chuyển  đổi số  
đầu tiên phải đầu tư là đường truyền Internet 

tốc độ cao, hệ thống máy chủ để quản trị 
dữ liệu trong toàn hệ thống nhà trường, hệ 
thống phần mềm để điều hành thống nhất 
trong toàn bộ cơ cấu quản lý. Bên cạnh đó, 
hạ tầng công nghệ của trường đại học khi 
chuyển  đổi số cần có là cổng thông tin điện 
tử để kết nối với thế giới trong không gian số, 
thư viện số để sinh viên có thể truy cập tài liệu 
học tập từ xa.

An ninh mạng là một trong những thành 
phần quan trọng của quá trình chuyển đổi 
số tại các trường đại học. Muốn thực hiện 
chuyển đổi số một cách an toàn, bảo mật 
và giữ được bản quyền các tài sản trí tuệ của 
nhà trường thì trường đại học phải xây dựng 
quy chế an ninh mạng, bảo mật hệ thống tài 
khoản trong trường; thiết lập các tường lửa và 
cài đặt các phần mềm diệt virus để đảm bảo 
an toàn thông tin cho tất cả các thiết bị công 
nghệ thông tin tại trường.

Văn hóa nhà trường cũng là một trong những 
thành phần giúp cho quá trình chuyển đổi số 
của trường đại học đạt hiệu quả cao. Để nhà 
trường vận hành có hiệu quả trong chuyển 
đổi số thì trường đại học phải xây dựng được 
văn hóa làm việc từ xa thay cho văn hóa làm 
việc trực tiếp như truyền thống; xây dựng 
được quy tắc ứng xử chuẩn mực của cán bộ 
viên chức, sinh viên khi làm việc trên không 
gian mạng; xây dựng được văn hóa học tập 
suốt đời trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, 

 Hình 1: Mô hình chuyển đối số trong giáo dục đại học
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chuyên viên và thúc đẩy sự liêm 
chính về học thuật khi mà các dữ liệu 
được khai thác dễ ràng qua Internet.

Vấn đề quan trọng nhất, có tính 
quyết định đến quá trình chuyển 
đổi số trong trường đại học chính 
là vấn đề đào tạo nhân sự đáp ứng 
yêu cầu chuyển đổi số. Đội ngũ phải 
được đào tạo đầu tiên là giảng viên 
vì giảng viên quyết định chất lượng 
đào tạo của trường và giảng viên là 
nhân tố chủ chốt vận hành hệ thống 
đào tạo, hằng ngày  tiếp xúc với sinh 
viên trên môi trường số. Giảng viên 
phải được đào tạo để có thể sử dụng 
các công cụ số trong giảng dạy trực 
tuyến, đánh giá sinh viên trực tuyến 
và hỗ trợ sinh viên học tập trực 
tuyến. Giảng viên cũng phải là người 
thành thạo trong việc khai thác các 
tài nguyên trực tuyến cho công tác 
nghiên cứu  khoa học và hướng  dẫn 
sinh viên nghiên cứu khoa học. 

Đội ngũ thứ hai phải được đào tạo 
thích ứng với chuyển đổi số là đội 
ngũ cán bộ quản lý, chuyên viên của 
các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ 
quản lý nhà trường bằng các công 
cụ số. Đội ngũ này phải được đào tạo 
để sử dụng thành thạo các nghiệp 
vụ trên nền tảng số như: quản lý đào 

tạo, quản lý sinh viên, quản lý  nhân 
sự, quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật 
chất, quản lý tài nguyên số…

Cuối cùng là đội ngũ kỹ thuật viên 
quản lý và bảo trì phải được đào tạo 
một cách có hệ thống để có thể vận 
hành và bảo trì toàn bộ thiết bị phần 
cứng và phần mềm của nền tảng số 
trong trường đại học.

7 TRỤ CỘT TRONG CHUYỂN ĐỔI 
SỐ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN             
LỰC CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH 
DỆT MAY 

Trường Đại học Công nghiệp Dệt 
May Hà Nội đã xây dựng định hướng 
chuyển đổi số mạnh mẽ trong giai 
đoạn 2015-2020 và hiện đang tiếp 
tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong 
giai đoạn 2021-2025. Căn cứ vào 
khung chuyển đổi số trong giáo dục 
đại học, nhà trường đã thực hiện 
chuyển đổi số từng phần trong nhà 
trường trên các trụ cột sau:

Chuyển đổi số trong quản lý

Nhà trường đã thiết kế mô hình quản 
lý theo hướng từng bước đáp ứng 
chuyển đổi số, theo đó có bộ phận 
chuyên trách quản lý phần cứng của 
hệ thống công nghệ thông tin, có bộ 

phận chuyên trách theo dõi hệ thống 
quản lý đào tạo chạy trên nền tảng 
số, có các nhân sự chuyên trách nhập 
dữ liệu và quản lý dữ liệu phân tán tại 
các khoa/trung tâm đào tạo.

Về các quy định quản lý trong giai 
đoạn chuyển đổi số: nhà trường đã 
xây dựng quy chế quản lý đào tạo 
dựa trên nền tảng số thống nhất 
trong toàn trường từ năm 2015; đây 
là khung pháp lý quan trọng để số 
hóa toàn bộ công tác quản lý đào tạo 
đại học. Bên cạnh đó, nhà trường xây 
dựng chính sách khuyến khích giảng 
viên xây dựng các bài giảng, học liệu 
số một cách có hệ thống theo chuẩn 
SCORM để chia sẻ trực tuyến; xây 
dựng quy định quản lý thi trực tuyến, 
quy định quản lý hoạt động truyền 
thông qua cổng thông tin điện tử và 
Fanpage của trường.

Chuyển đổi số trong đào tạo

Bắt đầu từ năm 2020, việc chuyển đổi 
số trong đào tạo tại trường Đại học 
Công nghiệp Dệt May Hà Nội được 
thúc đẩy mạnh mẽ lên một tầm cao 
mới để ứng phó với sự tác động của 
đại dịch Covid-19. Cụ thể như sau:

Công tác tuyển sinh được chuyển đổi 
số ở mức độ cao bằng cách giúp thí 
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sinh có thể nộp hồ sơ xét  tuyển, dự 
các buổi tư vấn ngành nghề, nhận 
kết quả xét tuyển, nhận giấy báo 
nhập học, làm thủ tục nhập học... 
hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến, 
vì vậy đã tối ưu hóa quy trình tuyển 
sinh đại học năm 2020 và 2021.

Việc đào tạo các học phần lý thuyết 
và thực hành tư duy trong thời kỳ 
giãn cách do dịch được nhà trường 
thực hiện hoàn toàn trực tuyến bằng 
phần mềm Zoom, Ms Team, Google 
meet. Công tác đánh giá người học 
trực tuyến được thực hiện bằng 
nhiều phần mềm như Google form 
hay Ms Team. Bên cạnh đó, việc đánh 
giá người học tại trường còn được 
thực hiện thông qua phần mềm thi 
trực tuyến, tổ chức bảo vệ khóa luận, 
bài tập lớn bằng hình thức trực tuyến.

Hơn 20.000 học liệu đào tạo và giáo 
trình, tài liệu học tập được số hóa 
hoàn toàn để sinh viên có thể đọc 
trong thư viện điện tử hoặc truy cập 
vào thư viện số để tìm kiếm và nghiên 
cứu vào bất cứ thời gian nào, bất cứ 
địa điểm nào có kết nối Internet.

Chuyển đổi số trong nghiên cứu 
khoa học

Trong giai đoạn 2015-2020, đặc biệt 
là trong giai đoạn 2020-2021, trường 
Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội 
đã cử 24 giảng viên tham dự các hội 
thảo khoa học trực tuyến trong nước 
và quốc tế để trao đổi học thuật và kết 
quả nghiên cứu.

Để thu thập tài liệu, số liệu phục vụ 
nghiên cứu khoa học, giảng  viên và 
sinh viên trường Đại học Công nghiệp 
Dệt May Hà Nội đã khai thác nhiều 
công bố khoa học được phát  hành 
trực tuyến. Các đề tài nghiên cứu khoa 
học cấp Bộ, cấp Nhà nước, cấp Tập 
đoàn đều được nhà trường tổ chức 
khảo sát theo hình thức trực tuyến.
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Chuyển đổi số trong nghiên cứu khoa 
học tại trường còn được định hướng 
vào việc đề xuất và thực hiện các đề 
tài nghiên cứu khoa học về chuyển 
đổi số như Ứng dụng Lean trong bối 
cảnh chuyển đổi số, công nghệ in 3D...

Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ 
phục vụ chuyển đổi số

Nhà trường đặc biệt quan tâm đầu tư 
hạ tầng công nghệ phục vụ chuyển 
đổi số tại trường. Hiện nay, trường Đại 
học Công nghiệp Dệt May Hà Nội được 
trang bị hai đường truyền Internet cáp 
quang tốc độ cao phục vụ cho việc 
kết nối mạng của hơn 750 máy tính để 
phục vụ cho công tác nghiệp vụ trên 
không gian số, đào tạo trực tuyến. Bên 
cạnh đó, nhà trường còn có hai phòng 
học được thiết kế theo mô hình nhà 
máy thông minh, đầu tư phòng quay 
video chuyên nghiệp để dựng các bài 
giảng trực tuyến.

Nhà trường đặc biệt quan tâm đến 
việc đầu tư các phần mềm phục vụ 
quản lý, giảng dạy như các phần mềm 
thiết kế thời trang ảo Clo3D giúp sinh 

viên thiết kế bộ sưu tập và sàn trình 
diễn 3D hoàn toàn trên máy tính, 
phần mềm sáng tác mẫu Illustrator, 
phần mềm quản lý nguồn lực doanh 
nghiệp ERP, phần mềm quản lý đào 
tạo và nhiều phần mềm chuyên dụng 
khác như Gerber, Lectra, Autocad, các 
phần mềm mô hình ảo…

Bên cạnh thiết bị cho chuyển đổi số 
như  trên, nhà trường cũng đã hợp 
tác với đối tác để xây dựng thư viện số 
trong đó có hơn 1,2 triệu tài liệu, sách, 
giáo trình; thư viện số này cũng được 
liên kết với 87 thư viện của các trường 
đại học khác để giảng viên và sinh viên 
có thể khai thác tư liệu cho công tác 
đào tạo, nghiên cứu khoa học. 

Cổng thông tin số của trường được 
thiết lập chủ yếu qua Website với 
những thông tin, bài viết, nghiên cứu, 
video sống động, có thể truy cập trực 
tuyến qua mạng Internet. Bên cạnh 
đó, cổng giao tiếp qua Fanpage của 
trường cũng được đầu tư khai thác 
cho công tác truyền thông với hơn 
200 video đã được đưa lên trong giai 
đoạn 2020-2021. 

An ninh mạng đáp ứng yêu cầu 
chuyển đổi số

An ninh mạng là một trong những 
công tác được chú trọng tại trường với 
nhiều hạng mục đã triển khai hiểu quả 
như: Đầu tư hệ thống tưởng lửa của 
CISCO, trang bị phần mềm diệt virus 
cho hơn 100 máy tính thực hiện công 
tác nghiệp vụ. Nhà trường cũng đã xây 
dựng nhiều quy định về công tác bảo 
mật tài khoản truy cập các hệ thống 
trực tuyến như email, thư viện điện tử, 
phần mềm quản lý đào tạo…
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Xây dựng văn hóa nhà trường đáp 
ứng yêu cầu chuyển đổi số

Văn hóa làm việc từ xa là một trong 
những nội dung được hết sức chú 
trọng. Để giám sát chất lượng giảng 
dạy trực tuyến, bộ phận thanh tra 
đều được tham dự 100% các giờ 
học. Kết quả làm việc trực tuyến của 
chuyên viên khối văn phòng được 
đo lường bằng  các sản phẩm tạo ra 
như: kế hoạch, quy chế, báo  cáo… 
và đều được phê duyệt trực tuyến 
để thực hiện.

Văn hóa giáo tiếp, ứng xử trên không 
gian mạng đã được cụ thể hóa vào 
quy chế văn hóa nhà trường; mặt khác 
trường còn thành lập tổ tư vấn truyền 
thông để thường xuyên theo dõi tư 
tưởng của sinh viên trên không gian 
mạng nhằm tư vấn, cung cấp thông 
tin… kịp thời cho sinh viên, giúp sinh 
viên giải quyết được các vướng mắc 
trong quá trình học tập tại trường.

Đào tạo nhân sự cho chuyển đổi số

Đội ngũ giảng viên của trường với 
276 người trong đó 189 người có trình 
độ tiến sĩ, thạc sĩ (chiếm 68,4%) là lực 
lượng tiên phong và đi đầu trong 
thực hiện chuyển đổi số, vì vậy nhà 
trường đã tổ chức bốn đợt tập huấn 
trong giai đoạn 2020-2021 cho toàn 
bộ giảng viên về phương pháp giảng 
dạy từ xa, làm học liệu theo chuẩn 
SCORM để chia sẻ trực tuyến, sử dụng 
các công cụ giảng dạy trực tuyến, tập 
huấn  sử dụng các phần mềm chuyên 
dụng như Clo3D, ERP, Janet… 

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ quản 
lý, chuyên viên đều được tổ chức tập 
huấn sử dụng các phần mềm cho 
chuyên môn như phần mềm quản 
lý đào tạo, phần mềm kế toán, phần 
mềm tuyển sinh…; tập huấn kỹ năng 
giao tiếp với sinh viên trên không gian 
mạng cho đội ngũ cố vấn học tập và 
phòng  công tác sinh viên.

Đội ngũ kỹ thuật viên tin học phục vụ 
chuyển đổi số cũng được nhà trường 
đặc biệt quan tâm với việc đầu tư cho 
đội ngũ này dự các khóa tập huấn của 
Microsoft, CISCO, Bộ thông tin truyền 
thông… về thiết kế hệ thống mạng, 

quản trị mạng, bảo trì, bảo mật hệ 
thống công nghệ thông tin.

ĐỊNH HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI SỐ 
GIAI ĐOẠN 2021-2025

Xây dựng chiến lược chuyển đổi số 
của trường để có cơ sở khoa học triển 
khai toàn diện và có chiều sâu hơn 
công tác chuyển đổi số.

Xây dựng nhà máy thuộc trường thành 
nhà máy thông minh để vừa nâng cao 
hiệu quả sản xuất  kinh doanh, vừa làm 
mô hình điển hình về chuyển đổi số 
cho việc học tập và nghiên cứu của 
sinh viên.

Phát triển các chương trình đào tạo 
chất lượng cao, chương trình đào tạo 

Thạc sỹ chuyên ngành dệt may được 
học tập tối thiểu 30% thời lượng trong 
môi trường số.

Đầu tư các phòng học được chuyển 
đổi số phù hợp với yêu cầu đào tạo 
các ngành mới như Logistic và quản 
trị chuỗi cung ứng, thương mại 
điện tử bao gồm: phòng học digital 
marketing, phòng  học livestream, các 
phần mềm quản trị chuỗi cung ứng 
thông minh hoàn chỉnh.

Tăng cường kết nối giảng viên, sinh 
viên trường Đại học Công nghiệp Dệt 
May Hà Nội với giảng viên, sinh viên 
quốc tế tại các trường đối tác qua các 
công cụ số để trao đổi học thuật, kinh 
nghiệm học tập ❏

 Nâng cao chất lượng đào tạo gắn với chuyển đổi số
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SỰ TIẾN HÓA CỦA CHUYỂN ĐỔI 
SỐ TRONG NGÀNH MAY MẶC

Chặng đường chuyển đổi số bắt đầu 
từ máy tự động hóa sang tích hợp IoT 
và nhắm tới phối hợp hệ sinh thái. 
Đó là chặng đường dài qua tất cả 
các ngành công nghiệp, tất cả đều 
bắt đầu từ tiến bộ của công nghệ 
phần cứng. Trong ngành may mặc, 
việc phát minh ra máy may là một 
trong những bước quan trọng nhất 
tiến tới chuyển đổi số. Để làm giảm 
thêm mật độ người lao động, tiến 
hóa của phần cứng được áp dụng với 

nhiều công nghệ khác nhau như máy 
cắt lade thông minh dựa trên trí tuệ 
nhân tạo (AI) hoặc máy may thu thập 
dữ liệu.

Mặt khác có một nhóm những công 
ty khác là những người bắt đầu phát 
triển phần mềm và các giải pháp IoT 
để quản lý chuỗi cung cấp và vận 
hành nhà máy. Giai đoạn thứ hai của 
tiến hóa thường cần nhiều thời gian 
nhất, và các công ty phần cứng và 
phần mềm không có nhiều kết nối và 
liên kết với mỗi bên. Chỉ cho đến khi 
mức độ phát triển giữa phần cứng và 

VÀO CHUỖI CUNG CẤP SẢN XUẤT 
MAY MẶC NHƯ THẾ NÀO?

Chúng ta sẽ thảo luận tất cả những gì để áp dụng công nghệ số và hiểu 
việc áp dụng công nghệ số vào một nhà máy may có thể dẫn tới hiệu quả 
tốt hơn, lợi nhuận tốt hơn và tính bền vững tốt hơn như thế nào.

Bài: HOÀNG THU HÀ
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phần mềm là tương đương thì các 
công ty của giai đoạn thứ ba sẽ bắt 
đầu tích hợp các hệ thống vào mỗi 
cấp độ của chuỗi cung cấp sản xuất 
may mặc.

Việc tích hợp phần cứng và phần 
mềm sẽ tối đa hóa sức mạnh của dữ 
liệu và tăng cường hơn nữa hiệu quả 
sản xuất, hướng tới điều mà ngành 
may mặc hiện đang tiến tới. Một số 
các công ty phần cứng đang cung 
cấp các giải pháp tích hợp cho các 
nhà máy mặc như là Brother và JUKI. 
Trong tương lai có thể dự đoán được, 
chuỗi cung cấp của ngành – không 
hạn chế tới dây chuyền sản xuất mà 
cả mỗi bên liên quan trong hệ sinh 
thái như là logistic và bán lẻ - sẽ được 
phối hợp vào hệ thống phần mềm 
được liên kết với phần cứng. Công 

nghệ AI được kỳ vọng tăng cường hệ 
thống cả phần mềm và phần cứng – 
là giai đoạn thứ tư trong sự tiến hóa 
của chuyển đổi số trong phối hợp hệ 
sinh thái ngành may.

Giai đoạn tiền sản xuất chủ yếu là 
mua nguyên liệu và chuẩn bị, từ nay 
trở đi có mức độ áp dụng công nghệ 
số thấp hơn do chi phí nguyên liệu 
khác nhau theo nhãn hàng và quốc 
gia. Sản xuất, chiếm phần lớn chi phí 
sản xuất, là quá trình chính sẽ được 
áp dụng công nghệ số tại đó các 
công nghệ khác nhau về phần cứng 
và phần mềm có thể được áp dụng và 
cập nhật, đặc biệt là trong quá trình 
cắt và may, dẫn tới việc tạo ra các giải 
pháp tích hợp để đảm bảo thông tin 
thời gian thực có thể được ghi lại để 
phân tích cho mỗi quá trình.

PHẠM VI ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ 
SỐ CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 
TRONG NGÀNH MAY

Như được chỉ ra trong hình trên, 
quá trình sản xuất gồm làm mẫu 
rập và cắt, may và kiểm tra và gia 
công lại trong chuỗi cung cấp tại 
nhà máy, và nó cũng là quá trình 
có tiềm năng được áp dụng công 
nghệ số nhiều nhất.

Làm mẫu rập và cắt: bước đầu tiên 
của quá trình sản xuất bao gồm các 
công nghệ và đổi mới khác nhau 
đang được áp dụng vào máy phần 
cứng. Có thể thực hiện cắt liên tục với 
máy NC được điều khiển bằng máy 
tính (máy CNC) và các chương trình 
hỗ trợ (CAD/CAM). Tuy nhiên, nếu chỉ 
chú trọng vào công nghệ cắt thì có 
nhiều cách thức và công cụ như là 

Nguồn: Brother Machines (Asia) Ltd.
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dao, lade, vòi phun nước, plasma và 
siêu âm phụ thuộc vào các kiểu cắt 
khác nhau. Do vậy, các lĩnh vực chính 
của đổi mới hiện giờ trong cắt có liên 
quan tới các chức năng phụ rất phức 
tạp hoặc hỗ trợ bổ sung vào công 
nghệ cắt hiện tại, bất kể cái gì có thể 
làm tăng năng suất, tính đa năng và 
năng lực so khớp mẫu rập.

Một trong những giải pháp là 
máy cắt tự động của Kuris 
Spezialmaschinen GmbH (Đức), 
được trang bị dụng cụ cắt bổ sung và 
thanh ngang. Máy cắt thực hiện việc 
cắt đồng bộ và đồng thời, như vậy có 
thể làm giảm thời gian cắt 40% để 
tăng năng suất.

Trong khi đó, máy cắt tự động của 
Zund Systemtechnik AG từ Thụy 
Sĩ cho phép người sử dụng thay đổi 
dụng cụ cắt theo cách tương tác. Máy 
cắt gồm các thanh quay hoặc thanh 
dao, các mô đun lade, các công cụ 
đục lỗ hoặc tạo nếp nhăn và các mô 
đun lấy dấu hoặc vẽ. Zund cũng có 
giải pháp phần mềm được tích hợp 
vào máy, làm quá trình cắt được phân 
đoạn thành “trước cắt”, “cắt kỹ thuật 
số”, và ‘sau cắt”. Với việc giám sát sản 
xuất của phần mềm,  dữ liệu được 
nhập khẩu từ thiết kế CAD trước đó 
và hệ thống lập kế hoạch sẽ được 
liên kết trực tiếp với máy cắt. Do dữ 
liệu được ghi lại trong thời gian thực 
trong quá trình cắt, việc phân tích 

dựa trên quá trình có thể cải thiện 
thêm hiệu suất và làm tăng tính minh 
bạch của hoạt động.

Trong khi đó, năng lực so khớp mẫu 
rập là một trong những quá trình mất 
nhiều thời gian và tốn lao động trước 
mỗi quá trình lắp ráp hàng may mặc 
thực. Nó cũng sẽ tạo ra nhiều phế liệu 
là nguyên liệu không cần thiết giữa 
cắt thô và cắt tinh. Để cải thiện độ 
chính xác của mẫu rập với ít phế liệu 
hơn, việc chiếu hình ảnh lên bề mặt 
vải trước khi cắt sẽ là rất quan trọng. 
Do vải chiếm chừng 60% tổng chi phí 
sản xuất hàng may mặc, quá trình cắt 
trở thành một trong những quá trình 
mà mỗi bên liên quan muốn bắt đầu 
cắt giảm chi phí. Do vậy tối ưu hóa vải 
trong quá trình làm mẫu rập và sau 
đó là cắt cần được quan tâm.

Phần cứng may: May chiếm chừng 
35-40% tổng chi phí sản xuất hàng 
may mặc và đưa ra một cơ hội lớn 
nữa để nhà máy kiểm soát chi phí. 
Trong những thập kỷ trước, các nhà 
máy may được đặt ở những nước 
đang phát triển. Tuy nhiên chiến lược 
chứng minh khó duy trì mô hình này 
hơn do ngày càng nhiều nhãn hàng 
đang có kế hoạch tập trung hóa dây 
chuyền sản xuất và thị trường lao 
động của châu Á không còn rẻ nhất 
nữa. Do vậy mà áp dụng công nghệ 
số là phương thức mới để giảm chi 
phí trong dài hạn, đặc biệt là sau 
Covid-19. Quá trình may có thể được 
chia làm hai chức năng nhỏ - vận 
chuyển sắp xếp nguyên liệu và ráp 
nối các chi tiết may lại với nhau. Quá 
trình vận chuyển sắp xếp nguyên liệu 
là công việc vận chuyển nguyên liệu 
từ nơi này tới nơi kia gồm nâng, di 

chuyển, đặt xuống, xác định lại vị trí 
và lưu trữ VIP (nguyên liệu đang trong 
quá trình gia công). Quá trình thường 
được thực hiện thủ công nên chỉ 21% 
số nhà máy chấp nhận hệ thống bán 
tự động.

Theo Brother Sewing (Asia) Ltd., do 
quá trình vận chuyển bố trí nguyên 
liệu chiếm 79% tổng thời gian sản 
xuất và gần 80% chi phí là liên quan 
tới vận chuyển sắp xếp nguyên liệu, 
nên nhiều hệ thống sắp xếp nguyên 
liệu được tạo ra theo các yêu cầu 
khác nhau. Ngoài nhiều hệ thống từ 
băng chuyền di chuyển tương đối 
đơn giản và các hệ thống ray đẩy-kéo 
thủ công tới các băng tải trên cao tự 
động hóa được điều khiển bằng máy 
tính và cực kỳ phức tạp thì thiết bị sắp 
xếp nguyên liệu tồn tại ở nhiều phần 
khác nhau của chuỗi cung cấp, gồm 
cắt, may, hoàn thành. 

Cũng có một số hệ thống đổi mới 
như là các phương pháp đáp ứng 
nhanh và hệ thống sản xuất đơn vị 
(UPS) của Toyota System-style (TSS). 
Nhiều đổi mới nữa với cánh tay rô bốt 
để   sắp xếp nguyên liệu đã được giới 
thiệu trong những năm gần đây, mặc 
dầu chưa được thương mại hóa tới 
cấp độ nhà máy. Đối với quá trình lắp 
ráp chi tiết may, thì may là phương 
thức phổ biến nhất chiếm tới 85% 
các phương pháp lắp ráp chi tiết may. 
May cũng sử dụng nhiều lao động và 
chiếm 35-40% tổng chi phí sản xuất, 
khuyến khích nhiều đổi mới trong tự 
động hóa may.

Một trong những phương thức được 
biết đến nhiều nhất là liên kết máy 
may với máy gia công vải như là đơn 
vị quấn cuộn vải hoặc đơn vị cán láng 
vải. Một hệ thống thay bobin tự động 
cũng sẽ làm tăng hiệu suất trong 
quá trình may. RSG Automation 
Technics GmbH &Co. KG từ Đức giới 
thiệu cơ cấu thay bobin tự động có 
bằng sáng chế. Điều mấu chốt đưa 
tiến bộ khoa học vào hệ thống may 
tự động là làm từ hai nhiệm vụ sản 
xuất trở lên và làm giảm thời gian 
bị lãng phí trong vận chuyển sắp 
xếp nguyên liệu. Ví dụ, Shenzhou 
International Group – nhà xuất khẩu 
hàng đầu hàng may mặc dệt kim của 
Trung Quốc với các khách hàng như 
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Nike, Adidas, và Uniqlo – đã chia sẻ 
rằng họ không chỉ tạo ra mô đun may 
cho lượng lớn các đơn hàng mà còn 
tự động hóa máy may gốc từ Brother 
và JUKI bằng rô bốt chỉ yêu cầu một 
người quản lý ba máy may. Quá trình 
may tự động không chỉ làm giảm chi 
phí lao động mà còn đảm bảo tính 
chính xác và chất lượng.

Phần cứng + IoT: ngoài áp dụng 
công nghệ số cho phần cứng, việc 
tích hợp IoT cũng là một phương 
thức được biết đến nhiều trong quá 
trình may. Hãy xem xét trường hợp 
này khi mà một trong những nhà sản 
xuất may mặc hàng đầu Ấn Độ đã 
đưa vào sử dụng các dây chuyền máy 
may IoT trong các nhà máy của họ.

Một trong những công ty xuất khẩu 
may mặc hàng đầu ở Ấn Độ - Texport 
Syndicate India Ltd. – đã thực hiện 
IoT trong nhà máy may để tân trang 
toàn bộ sản xuất kinh doanh chủng 
loại hàng thời trang. Khi một dự án 
mới được thiết lập bởi TSIL tại Kodur 
District, Annathapur, Andhra 
Pradesh, ở thời điểm mang tính 
đột phá mang tính cách mạng của 
Networked & Digitised Environment, 
nhóm quản lý TSIL đã quyết định đầu 
tư vào nhà máy thông minh để sản 
xuất nhanh và hiệu quả cao.

Công ty có máy may thông minh 
Brother và Juki được hỗ trợ IoT  – với 
tỷ lệ bằng nhau – cung cấp dữ liệu 
sản xuất và phân tích online trong 
thời gian thực, và dễ vận hành. Do 
thực hiện việc này mà phản ứng 
trong dây chuyền may tới bất kỳ vấn 
đề sản xuất nào nhanh hơn rất nhiều. 

Các yếu tố chủ chốt của nhà máy 
thông minh mà công nghệ IoT đưa 
ra như sau:

1.  Tháo gỡ nút thắt cổ chai của 
dòng sản xuất

2.  Tăng hiệu suất

3.  Giảm thời gian dừng máy và 
thay phụ kiện nhanh

4.  Sử dụng tối ưu các nguồn tài 
nguyên với nhận diện trơn tru 
các nguồn không hoạt động/
hoạt động dưới mức

5.  Thời gian phản ứng nhanh (đặc 
biệt là vấn đề bảo dưỡng)

6.  Giám sát nhanh bằng thị giác - 
bằng công bố dữ liệu thời gian 
thực online

7.  Tính minh bạch liêm chính 
bằng cách loại trừ sự can thiệp 
thủ công trong quản lý dữ liệu

 Về phía IoT của Juki JaNests, các thiết 
bị đầu cuối đặt tại mỗi trạm làm việc 
được thiết kế để giám sát, theo dõi và 
báo cáo toàn bộ các hoạt động của 
sàn sản xuất. Điều này cải thiện đáng 
kể sự cân đối của quá trình sản xuất, 
khả năng hình dung chuỗi cung cấp 
(supply chain visibility) và thời gian của 
chu kỳ sản xuất. Các thiết bị đầu cuối 
này cho phép toàn bộ nhà máy trao 
đổi thông tin nhanh chóng và có hiệu 
quả, đồng thời làm giảm thời gian cần 
để phản ứng tới các vấn đề và thực 
hiện công việc  quản trị. JaNets hoạt 
động để chuyển đổi thời gian phi sản 
xuất thành thời gian sản xuất hoặc nói 
cách khác làm tăng hiệu suất.

TSIL đã thành công đáng kể bằng 
cách đầu tư vào công nghệ này và đã 
chứng kiến tác động rất to lớn lên:

•  Rút ngắn đường cong học (learning 
curve)

•  Tối ưu hóa hiệu quả

•  Tính liêm chính và kiểm soát các 
hoạt động sản xuất

Một trong những khách hàng từ 
Brother Machinery (Asia) Ltd là Công 
ty cổ phần May Hai (May Hai) từ 
Việt Nam; công ty bán các sản phẩm 
may mặc là quần áo thời trang, jacket 
và hàng may mặc dệt kim. May Hai đã 
chấp nhận hệ thống NEXIO và đã có 
thay đổi đáng kể với cải thiện lô nhỏ. 
Hệ thống đưa ra ba điều cải thiện sản 
xuất lô nhỏ: 1) đo lường nhanh và 
chính xác; 2) báo cáo nhanh; 3) chia 
sẻ dữ liệu giữa các bên liên quan. “Kết 
quả là chúng tôi có thể tăng năng 
suất 5%”, May Hai báo cáo như vậy.

Dựa trên khảo sát của Brother về 66 
nhà máy có phòng Kỹ thuật công 
nghiệp (Industrial Engineering – IE), 
họ đã thấy tiềm năng thị trường để 

làm giảm lao động thủ công – về mặt 
truyền thống yêu cầu 40% thời gian 
làm việc và 23.000 USD một năm, 
giảm thời gian làm việc tới 88% và 
cắt giảm chi phí, tức là từ 7.680 giờ 
xuống 960 giờ.

Phần mềm tích hợp: Mặc dầu có vài 
nhà sản xuất phần cứng chín muồi 
đã giới thiệu các giải pháp IoT của 
họ hướng tới áp dụng công nghệ số, 
nhiều nhà cung cấp giải pháp đang 
tham gia vào cuộc cạnh tranh từ viễn 
cảnh phần mềm. Để bước vào cạnh 
tranh cung cấp giải pháp áp dụng 
công nghệ số, Zilingo và Coats cả 
hai chọn cách thức nhanh để củng 
cố tính khả thi công nghệ. Họ tận 
dụng các đối tác chiến lược vốn có 
của mình, và các bên liên quan trong 
chuỗi cung cấp may mặc gồm các 
nhà sản xuất, các thương gia bán 
lẻ, các nhà phân phối và các nhãn 
hàng toàn cầu. Do vậy, nhận thức cao 
trong những công ty trong ngành sẽ 
giúp họ giới thiệu giải pháp áp dụng 
công nghệ số ra thị trường, điều này 
được ông Keith Fenner, Tổng Giám 
đốc của Coats Digital cho rằng “đây 
là bắt đầu của thời đại mới đầy thú vị 
cho việc giới thiệu các giải pháp phần 
mềm của chúng tôi. Coats Digital chú 
trọng một cách rõ ràng và khác biệt 
và củng cố rằng trong khi Coats tiếp 
tục là một công ty sản xuất công 
nghiệp thì chúng tôi cũng đang đổi 
mới công nghệ cho tương lai để cải 
thiện cách thức ngành thời trang 
phát triển, chi phí, mua nguyên vật 
liệu và sản xuất sản phẩm một cách 
bền vững  trong tương lai”.

Ngoài việc cung cấp nhiều giải pháp, 
Zilingo và Coats đang chú trọng hơn 
vào lên kế hoạch và lên lịch trước khi 
sản xuất, nhắm vào cắt giảm thời gian 
và tiền để tối ưu hóa đầu ra cuối cùng. 
Trong khi đó, một vài công ty khác 
chú trọng vào giải pháp sản phẩm 
SaaS (software as a service) với các giải 
pháp tối ưu hóa tự động thực và cá 
nhân hóa giải pháp của họ cho nhiều 
ngành công nghiệp khác nhau❏

_______________
Nguồn:  https://apparelresources.com/
technology-news/manufacturing-
tech/digitalise-apparel-manufacturing-
supply-chain/
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■ Nguồn: https://vcosa.vn/

Dệt may Bangladesh

PHỤC HỒI CÙNG 
NHỮNG HỖ TRỢ MẠNH MẼ 
TỪ CHÍNH PHỦ

Bài: VƯƠNG ĐỨC ANH - ĐOÀN THỊ THU HƯƠNG

Dịch Covid-19 đã làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu, trong đó ngành dệt 
may của Bangladesh đã trải qua một thời gian rất khó khăn và sụt giảm nghiêm 
trọng, đặc biệt là hàng may mặc. Tuy nhiên đó là câu chuyện của quá khứ, trong 
Tạp chí số này chúng tôi sẽ điểm lại các chính sách hỗ trợ ngành dệt may của 
Chính phủ Bangladesh cùng với các kiến nghị chính sách hỗ trợ mới với ngành 
để phục hồi xuất khẩu dệt may của Bangladesh.
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LAO ĐAO VÌ COVID-19

Trong năm tài khóa 2018-2019, 
Bangladesh là nhà cung cấp hàng 
may mặc lớn thứ hai trong chuỗi 
cung ứng hàng may mặc toàn cầu 
với kim ngạch xuất khẩu 34,13 tỷ 
USD. Tuy nhiên trong năm tài chính 
2019-2020 do tác động của Covid-19 
xuất khẩu hàng may mặc bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng, kim ngạch 
xuất khẩu chỉ đạt 27,94 tỷ USD, giảm 
gần 20% với giá trị tuyệt đối hơn 
6 tỷ USD so với trước dịch (theo dữ 
liệu của Cục Xúc tiến Xuất khẩu -EPB 
của Bangladesh). Theo báo cáo của 
Tổ chức thương mại thế giới (WTO), 
năm 2020 Bangladesh đã để mất vị trí 
nhà sản xuất hàng may mặc lớn thứ 
2 thế giới, Việt Nam đã vươn lên thay 
thế vị trí thứ 2 của Bangladesh với kim 
ngạch xuất khẩu khoảng 29 tỷ USD.

Mặt khác, lĩnh vực dệt may chính như 
dệt, kéo sợi, hoàn thiện, nhuộm và 
giặt đã mất xấp xỉ 2,3 tỷ USD vào năm 
2020 do bỏ lỡ hai sự kiện bán hàng 
quan trọng nhất bao gồm Pahela 
Baishakh và Eid-ul-Fitr cũng như hầu 
hết các nhà máy đã ngừng hoạt động 
do Covid-19. Các nhà cung cấp hàng 
may mặc của Bangladesh đã phải đối 
mặt với việc bị gián đoạn và huỷ bỏ 
các đơn hàng trị giá 3,18 tỷ USD. 

PHỤC HỒI TỪ CÁC GÓI HỖ TRỢ

Thực tế, kim ngạch xuất khẩu hàng 
may mặc của Bangladesh trong năm 
tài chính 2020-2021 (kết thúc vào 
tháng 6/2021) đạt 31,5 tỷ USD (cả 
ngành đạt 38,7 tỷ USD), tăng gần 13% 
so cùng kỳ năm trước, mặc dù vẫn 
thấp hơn 7% kết quả của năm 2018-
2019 trước dịch. Xuất khẩu hàng dệt 
kim tăng 21,94% so cùng kỳ năm 
trước, đạt xấp xỉ 17 tỷ USD, xuất khẩu 
hàng dệt thoi cũng tăng 3,24% so 
cùng kỳ năm trước, đạt 14,5 tỷ USD, 
đặc biệt xuất khẩu hàng dệt gia dụng 
(home textiles) tăng 49,17% so cùng 
kỳ năm trước, đạt 1,13 tỷ USD.

Cùng với sự phục hồi nhu cầu tại các 
thị trường chính của Bangladesh như 
EU và Mỹ, các chính sách hỗ trợ của 

Chính phủ Bangladesh góp phần 
quan trọng giúp ngành dệt may 
Bangladesh phục hồi trong năm tài 
chính 2021-2022. 

Chính phủ đã phân bổ các gói kích 
cầu, chính sách hỗ trợ và ưu đãi cho 
ngành dệt may, chủ yếu để duy trì 
hoạt động kinh doanh và việc làm 
trong thời điểm khủng hoảng khi 
một số lượng lớn công nhân mất việc 
làm và các nhà máy,xí nghiệp phải 
đối mặt với tình trạng đình trệ và 
thậm chí là huỷ bỏ các hoạt động sản 
xuất. Các chính sách hỗ trợ của Chính 
phủ Bangladesh cụ thể như sau:

Từ tháng 3/2020 đến tháng 6/2020, 
Chính phủ Bangladesh đã sử dụng 
12,2 tỷ USD, chiếm 3,7% GDP để hỗ 
trợ đại dịch Covid-19 với định hướng 
hỗ trợ chính vào các ngành xuất khẩu, 
nông nghiệp, người lao động có thu 
nhập thấp và các doanh nghiệp bị 
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Một 
trong số các gói hỗ trợ của Chính 
phủ có liên quan đến ngành may 
mặc gồm:

Gói kích thích 50 tỷ BDT (khoảng 595 
triệu USD) dành cho các ngành công 
nghiệp định hướng xuất khẩu: Hình 
thức hỗ trợ vay để trả lương công 
nhân trong 3 tháng (từ T4-T6/2020). 
Người vay sẽ trả khoản vay trong 

vòng 2 năm bao gồm thời gian ân 
hạn sáu tháng với lãi suất 2%.

Gói 300 tỷ BDT giải ngân qua ngân 
hàng nhằm cung cấp nguồn vốn lưu 
động cho các ngành bị ảnh hưởng 
trong đó may mặc được đánh giá là 
ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, 
khoản vay này có lãi suất 9%, một nửa 
do người đi vay chịu và một nửa do 
Chính phủ hỗ trợ.

Gói 200 tỷ BDT cung cấp nguồn vay 
vốn lưu động cho các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ (tiểu thủ công nghiệp). 
Các khoản vay có lãi suất là 9%, trong 
đó 4% do người đi vay chịu và 5% do 
Chính phủ hỗ trợ.

Gói thỏa thuận LC giáp lưng, Quỹ 
Phát triển Xuất khẩu đã được tăng từ 
3,5 tỷ USD lên 5 tỷ USD để tạo điều 
kiện cho nhập khẩu thêm nguyên 
liệu thô, lãi suất 2%.

Gói tái cấp vốn tín dụng 50 tỷ BDT 
trước khi giao hàng với lãi suất 9%, 
trong đó ngân hàng hỗ trợ 3% và 
khách hàng chịu 6%.

Ngân hàng Bangladesh (BB) có 
chương trình tái cấp vốn 30 tỷ BDT 
(khoảng 357 triệu USD) dành cho 
người lao động có thu nhập thấp, 
nông dân, thương nhân các doanh 

■ Công nhân nhà máy dệt may tại Dahka, Bangladesh, trở lại làm việc sau đợt phong tỏa đầu tiên 

vào tháng 5/2020. Ảnh: Reuters.
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Tỷ lệ tiêm vắc xin tại Bangladesh tính đến hết tháng 8/2021:

 Số người tiêm 1 mũi: 11,5% dân số (19.340.488)

 Số người đã tiêm 2 mũi: 5,2% (8.733.784)

 Số lao động dệt may được tiêm chỉ chiếm gần 2% trong 
tổng số hơn 4 triệu lao động của ngành, trong đó số lao 
động này mới chỉ tiêm mũi 1. 

Nguồn: Thedailystar

nghiệp quy mô nhỏ. Hạn mức cho 
vay cá nhân từ 880 USD đến 35.000 
USDtrong đó BB sẽ tính lãi suất 1% 
đối với ngân hàng thương mại, lãi 
suất 3,5% đối với Tổ chức tài trợ tín 
dụng vi mô (MCFIs) và MCFIs sẽ 
tính lãi suất 9% đối với khách hàng. 
Khách hàng sẽ hoàn trả khoản vay 
trong vòng 1 đến 2 năm kể cả thời 
gian ân hạn.

Bên cạnh các gói hỗ trợ của Chính 
phủ, hàng loạt các sáng kiến khác 
cũng được triển khai hỗ trợ các 
doanh nghiệp và người dân trong 
dịch Covid-19, điển hình như:

 Ngân hàng Bangladesh tạm hoãn 
thanh toán các khoản vay để giúp 
khách hàng không bị vỡ nợ.

 Gia hạn thời hạn sử dụng LC từ 180 
ngày lên 360 ngày đối với hàng 
hóa nhập khẩu nguyên liệu, nông 
cụ… từ 90 ngày lên 180 ngày đối 
với thuốc cứu sinh.

 Giảm lãi suất Repo từ 6% xuống 
còn 5,75% và 5.25%.

 Mua lại chứng khoán Chính phủ.

 Khuyến mại các dịch vụ thanh toán.

Từ đầu năm 2021, Chính phủ 
Bangladesh đã ban hành 16 công 

■ Công nhân làm việc tại một nhà máy dệt ở Asulia, Bangladesh. Ảnh: AFP/TTXVN

báo về các hạn chế để ngăn chặn sự 
lây nhiễm Covid-19. Dịch Covid-19 
vẫn diễn biến phức tạp, do vậy Chính 
phủ Bangladesh sẽ thực hiện đóng 
cửa nghiêm ngặt trở lại từ ngày 
23/7/2021, tuy nhiên   sẽ cho phép 
mở các nhà máy may mặc để có 
thể tiếp tục sản xuất và giữ cam 
kết của họ với các khách hàng 
quốc tế, bất chấp tỷ lệ tiêm vắc xin 
tại quốc gia này còn rất thấp.

Về phía chủ nhà máy, họ quyết định 
sẽ vận hành hết công suất, duy trì các 
nguyên tắc về sức khỏe, bất chấp cả 
chỉ thị của Chính phủ trước việc giảm 
một nửa lực lượng lao động tại nhà 
máy trong lúc số ca nhiễm và tử vong 

do Covid-19 vẫn gia tăng. Họ cho 
rằng không có giải pháp thay thế nào 
để giữ cho lĩnh vực này hoạt động 
trong bối cảnh toàn quốc bị đóng 
cửa, để giữ cho nền kinh tế tồn tại.

Tính đến tháng 7/2021, Chính phủ 
Bangladesh đã triển khai thêm 5 gói 
hỗ trợ tổng trị giá 32 tỷ BDT (tương 
đương 372 triệu USD) để giúp đỡ 
những người thu nhập thấp trong đó 
có công nhân may mặc bị tác động 
bởi những biện pháp phong tỏa do 
dịch Covid-19, đồng thời Chính phủ 
nước này cũng có kế hoạch tăng quy 
mô của gói hỗ trợ tài chính nhằm đáp 
ứng nhu cầu ngày càng tăng của số 
người bị tác động bởi đại dịch.
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TIẾP TỤC CÁC KIẾN NGHỊ CHÍNH 
SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 
DỆT MAY

Để hỗ trợ đà phục hồi của ngành dệt 
may, các chủ nhà máy địa phương, 
thương nhân, các nhà xuất khẩu và 
lãnh đạo cơ quan thương mại trong 

lĩnh vực may mặc, dệt may, hóa chất, 
khăn bông và phụ kiện đã tiếp tục 
kiến nghị một số hỗ trợ chính sách 
và ưu đãi trong ngân sách cho năm 
tài khóa 2021-2022 để bù đắp thiệt 
hại trong thời gian đại dịch, cụ thể 
như sau:

Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất 
khẩu hàng may mặc Bangladesh 
(BGMEA); Hiệp hội các nhà sản xuất và 
xuất khẩu hàng dệt kim Bangladesh 
(BKMEA) và Hiệp hội các nhà máy dệt 
Bangladesh (BTMA) kiến nghị Chính 
phủ các chính sách hỗ trợ:

BKMEA kiến nghị miễn thuế nhập khẩu các hóa chất được sử dụng để vận hành các nhà 
máy xử lý nước thải để bảo vệ môi trường.

BGMEA kiến nghị:

Đối với các doanh nghiệp may mặc tiếp tục chính sách ưu đãi thuế doanh nghiệp 
(corporate tax): tiếp tục áp thuế doanh nghiệp ở mức 10% đối với các nhà máy xanh và 
12% đối với các nhà máy thường trong 5 năm tới. Kiến nghị mở rộng đối tượng áp dụng 
cho doanh nghiệp sản xuất phụ kiện cho ngành dệt may, hiện mức thuế doanh nghiệp 
cho nhóm sản xuất phụ kiện là 32,5%.  

Kiến nghị Chính phủ giảm thuế thu nhập thu tại nguồn (source tax) xuống 0,25% từ mức 
hiện tại là 0,5% trong ít nhất 5 năm.

TAX

Các nhà máy dệt sơ cấp cũng 
kiến nghị bỏ thuế nhập khẩu tạm 
ứng 5% đối với hạt polyethylene 
terephthalate (PET) nhập khẩu để 
sản xuất sợi. Ngoài ra, họ cũng đề 
xuất miễn thuế nhập khẩu cho các 
bộ phận phụ tùng của máy dệt dựa 
trên chứng nhận từ Hiệp hội các nhà 
máy dệt - BTMA.

Các nhà máy dệt, nhà sản xuất hàng 
may mặc kiến nghị Chính phủ có 
chính sách thuế VAT ngang bằng giữa 
các nhà máy sản xuất sợi nhân tạo và 
sản xuất sợi bông ở mức 3 Takas/kg 
(khoảng 276 Việt Nam đồng/kg) để 
tạo điều kiện đa dạng hóa sản phẩm. 
Hiện các nhà máy sản xuất sợi nhân 
tạo phải trả thuế VAT ở mức 6 Takas/

kg khi bán hàng. Ngoài ra những nhà 
máy sản xuất vải từ sợi nhân tạo phải 
trả thuế VAT 5% trong khi những nhà 
máy sử dụng sợi bông thì không cần 
phải trả mức thuế này. Chính sự phân 
biệt và thiếu công bằng như vậy đã 
trở thành rào cản trong việc đa dạng 
hóa sản phẩm và cản trở các nhà 
nhập khẩu sợi nhân tạo❏

Chính phủ kéo dài thời gian hoàn trả khoản vay của gói kích thích kinh tế đầu tiên vì khả năng chưa 
thể khôi phục được các chuỗi cung ứng. 

Chính phủ cần có gói kích thích khác để trả lương cho người lao động khi ngành này đang trải qua 
một thời kỳ khó khăn.

Trong gói kích cầu đầu tiên, Chính phủ đã phân bổ 1,2 tỷ USD cho nhóm doanh nghiệp xuất khẩu với 
mức phí dịch vụ chỉ 2%.

Bỏ thuế VAT đối với các giao dịch mua hàng trong nước như chi phí thầu phụ, in ấn, dịch vụ chuyển 
phát nhanh cũng như phí luật sư và kiến   trúc sư phục vụ việc xuất khẩu.
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ẤN ĐỘ TỰ CHỦ (ATMANIRBHAR BHARAT): 

Một trong những bài học kinh nghiệm quan trọng nhất 
trong năm 2020 là sự cần thiết phải tự chủ. Khi thế giới 
“đóng băng” trong nhiều tháng, chỉ được tiếp cận mua sắm 
đồ thiết yếu ở mức tối thiểu, việc tự chủ không phụ thuộc 
vào thế giới bên ngoài trở nên quan trọng. Thủ tướng Ấn 
Độ đã rút ra bài học này và đưa ra chương trình “Ấn Độ tự 
chủ” để thúc đẩy các nhà sản xuất gia tăng xuất khẩu. 

Mặc dù ngành dệt may Ấn Độ đủ khả năng tự chủ do có 
nguồn nguyên liệu đầu vào gồm bông, sợi, chi phí lao 
động địa phương ở mức hợp lý và chuỗi cung ứng hiệu 
quả, nhưng ngành này vẫn còn nhiều dư địa để nâng vị 
trí của Ấn Độ lên vị trí nhà sản xuất và xuất khẩu dệt may 
hàng đầu. Đây là lúc mà sự hỗ trợ của Chính phủ phát huy 
tác dụng. Là một phần của gói Atmanirbhar 3.0, khoảng 
20 triệu USD được phân bổ để thúc đẩy các lĩnh vực sản 
xuất trong đó có dệt may.  Bộ trưởng Tài chính Nirmala 
Sitharaman gần đây đã đề xuất cho Nhóm Dệt may Kỹ 
thuật Quốc gia khoản chi 200 triệu USD trong vòng 4 năm 
để cắt giảm nhập khẩu. Trong kế hoạch ngân sách cho 

năm tài chính 20-21, Bộ trưởng Tài chính cũng đã công bố 
phân bổ 3,7 tỷ USD cho phát triển và thúc đẩy ngành công 
nghiệp và thương mại, bao gồm cả hàng dệt may. Hỗ trợ 
tài chính vào thời điểm này đang thúc đẩy không chỉ lĩnh 
vực sản xuất nói chung mà còn tạo động lực hồi phục cho 
ngành dệt may.

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA VÀ 
DỊCH VỤ (GST): 

Theo Bộ Dệt may, sợi nhân tạo và sợi tự nhiên hiện nay 
đều được đối xử bình đẳng theo quan điểm thuế. Luật mới 
được đề xuất liên quan đến thuế giá trị gia tăng sẽ dẫn đến 
“hiệu ứng trung lập về sợi” đối với ngành dệt may của Ấn 
Độ. Điều này sẽ gián tiếp khuyến khích đa dạng hóa sản 
phẩm trong ngành do các nhà sản xuất sẽ cân nhắc pha 
trộn sợi tổng hợp với sợi bông (gần tương tự chính sách của 
Bangladesh – tham khảo bài Dệt may Bangladesh phục hồi 
trong Tạp chí số này).

Mặc dù Ấn Độ là nhà sản xuất sợi nhân tạo polyester và 
viscose lớn thứ hai thế giới nhưng ngành dệt may Ấn Độ 
chủ yếu dựa vào bông. Hiện mức thuế GST đối với sợi nhân 
tạo đang ở mức cao. Thuế GST đối với bông đồng nhất ở 
mức 5% trong khi đối với sợi nhân tạo giao động từ 5% đối 
với vải đến 18% đối với sợi khiến sản xuất hàng dệt nhân 
tạo đắt hơn. Với việc luật mới được đề xuất hy vọng sẽ có 
hiệu lực, các doanh nghiệp dệt may sẽ có thể thử nghiệm 
cả hai lựa chọn nguyên liệu sợi bông hoặc sợi nhân tạo mà 
không tốn kém chi phí. Sự linh hoạt trong sản xuất và sự 
thoải mái sáng tạo này kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy doanh số 
bán hàng của ngành dệt may trong nước.

SÁNG KIẾN VÀ BƯỚC ĐI CỦA CHÍNH PHỦ ẤN ĐỘ 

HỖ TRỢ NGÀNH DỆT MAY BỨT PHÁ

Trong bối cảnh của đại dịch đang diễn ra, tất cả các quốc gia đều phải gánh 
chịu tác động đến hầu hết các ngành công nghiệp, trong đó ngành dệt may cũng 
không phải ngoại lệ. Xuất khẩu toàn ngành dệt may Ấn Độ trong năm tài chính 
2020 đã giảm 13% so với năm trước, chỉ đạt 29 tỷ USD, trong đó xuất khẩu hàng 
may mặc giảm hơn 20%. Tuy nhiên Ấn Độ đã cho thấy khả năng phục hồi nhanh 
chóng kể từ đầu năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu dệt may Ấn Độ 7 tháng đầu 
năm 2021 tăng 52% so với cùng kỳ năm trước, đạt 24 tỷ USD, vượt 13% so cùng 
kỳ của năm tài chính 2019 trước đại dịch. Ngoài sự nỗ lực của doanh nghiệp, 
không thể không kể đến các sáng kiến và chính sách hỗ trợ khác nhau của Chính 
phủ tạo nên chuyển động tích cực của ngành dệt may Ấn Độ. Trong Tạp chí số 
này, chúng tôi điểm lại các chính sách hỗ trợ trọng yếu có tác động tích cực đến 
sự phục hồi của ngành dệt may Ấn Độ. 

Bài: VƯƠNG ĐỨC ANH
Nguồn: Fashinza, Financial Express
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CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CÁC KHU CÔNG VIÊN 
DỆT MAY (GỌI TẮT LÀ SITP): 

Việc thành lập các khu công viên dệt liên hợp là một trong 
những kế hoạch ưu tiên hàng đầu của Bộ Dệt may, được 
thiết lập chủ yếu để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
trong ngành tập trung đầu tư vào các khu dệt thông qua 
việc cung cấp hỗ trợ tài chính đầu tư cơ sở hạ tầng mang 
tầm thế giới trong các khu công viên này.

Chương trình SITP đã thúc đẩy mạnh mẽ ngành dệt may 
của Ấn Độ. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng có 22 
khu dệt đã được hoàn thiện và số còn lại đang trong các 
giai đoạn xây dựng khác nhau, trong đó có 59 khu dệt may 
đã bị Bộ Dệt may xử phạt theo chương trình SITP do không 
đáp ứng đủ điều kiện hoạt động. Chính phủ Ấn Độ dự kiến 
hỗ trợ cho khu vực tư nhân ngành dệt may đầu tư phát 
triển cơ sở hạ tầng với tổng trị giá 430 triệu USD, hiện có 13 
khu công viên dệt may sẽ nhận được khoản hỗ trợ 70 triệu 
USD từ Chính phủ để phát triển cơ sở hạ tầng.

Kế hoạch này được kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi mạnh 
mẽ vì giá đất cao ngất ngưởng đang là rào cản lớn đối với 
doanh nghiệp. Sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ đầu tư 
cơ sở hạ tầng và tiện ích cho các khu công viên dệt may 
đã thu hút nhiều người mới tham gia vào lĩnh vực này, bao 
gồm cả các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm cách thâm 
nhập vào lĩnh vực dệt may.

SẢN XUẤT TẠI ẤN ĐỘ (GỌI TẮT LÀ MAKE IN INDIA): 

Là một phần của chương trình “Ấn Độ tự chủ - 
Atmanirbharat Bharat”, khẩu hiệu “Sản xuất tại Ấn Độ” đã 
được đưa ra để khởi động lại và cải thiện nền kinh tế sau 
tác động đầu tiên của đại dịch. Theo dữ liệu, Ấn Độ đã tăng 
79 vị trí trên bảng xếp hạng mức độ dễ dàng kinh doanh 

sau khi khởi động các chương trình khác nhau trong chiến 
dịch “Sản xuất tại Ấn Độ”.

Chính phủ Ấn Độ đã thực hiện một số biện pháp bao gồm 
Chương trình Quỹ nâng cấp công nghệ sửa đổi (gọi tắt là 
A-TUFS). Chương trình này ước tính sẽ tạo ra việc làm cho 
35.000 người với khoản đầu tư hơn 14 tỷ USD vào năm 
2022. Chính phủ cũng đã quyết định tiếp tục trả 24% quỹ 
phúc lợi hưu trí để giảm bớt gánh nặng tài chính cho các 
nhà sản xuất như là một phần của chương trình Ấn Độ tự 
chủ - kế hoạch việc làm đã được phát động từ tháng 11/ 
2020. 

Để đảm bảo ổn định nguồn cung nhân lực có kỹ năng 
trong lĩnh vực dệt may sử dụng nhiều lao động, Liên minh 
Nội các đã phê duyệt kinh phí 180 triệu USD để nâng cao 
kỹ năng cho khoảng 10 vạn người trong toàn bộ chuỗi giá 
trị của ngành, bao gồm cả kéo sợi và dệt vải. 

Chính phủ đã đề xuất mở rộng cơ sở thông quan 24/7 tại 
14 cảng biển và 13 sân bay để đảm bảo hàng hóa xuất 
nhập khẩu được thông quan nhanh hơn. Kế hoạch đảm 
bảo hạn mức tín dụng khẩn cấp được áp dụng cho lĩnh 
vực dệt may cùng với các lĩnh vực khác nhằm mục đích 
giải quyết khó khăn tài chính mà các công ty hiện tại đang 
phải đối mặt cũng như cung cấp nền tảng cho các công 
ty mới. 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH LIÊN KẾT SẢN XUẤT 
(GỌI TẮT LÀ PLI): 

Nhằm tăng cường sản xuất và xuất khẩu hàng dệt kỹ thuật 
(technical textiles) của Ấn Độ, kế hoạch PLI mới ra mắt là 
một bước đi rất cần thiết vì chương trình này sẽ thúc đẩy 
sự phục hồi hình chữ V cho nhiều lĩnh vực, bao gồm cả lĩnh 
vực may mặc. 

Nhu cầu hàng dệt kỹ thuật trên thế giới là rất lớn, riêng 
Hoa Kỳ có thị trường hàng dệt kỹ thuật quy mô xấp xỉ 4,5 
tỷ USD. Bằng việc sửa đổi chính sách thuế giá trị gia tăng 
GST – đang là rào cản đối với lĩnh vực sản xuất sợi nhân 
tạo, chương trình PLI hy vọng sẽ chiếm được một phần 
lớn thị trường này và đưa Ấn Độ lên hàng đầu về xuất khẩu 
hàng dệt kỹ thuật. Theo tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng 
Xúc tiến Xuất khẩu Hàng may mặc A. Sakthivel: “Việc kích 
thích tài chính 1,6 tỷ USD cho lĩnh vực dệt may, đặc biệt là 
phân khúc sợi nhân tạo (MMF) và hàng dệt kỹ thuật, sẽ tạo 
ra một bước tiến dài trong việc khuyến khích các nhà xuất 
khẩu hàng may mặc thâm nhập vào hàng may mặc MMF 
có nhu cầu rất lớn trên toàn cầu trong khi xuất khẩu của 
Ấn Độ nhóm hàng này hiện đang ở mức thấp”.

SẢN XUẤT CHO THẾ GIỚI (MAKE FOR THE WORLD): 

Hàng loạt cải cách và thay đổi luật pháp do Ấn Độ khởi 
xướng trong vài năm qua đã thúc đẩy giấc mơ của Chính 
phủ về Ấn Độ “Sản xuất cho Thế giới”.  Trong số các kế 
hoạch khác nhau được đưa ra để nâng cấp ngành dệt may, 
Chính phủ Ấn Độ đã thực hiện nhiều biện pháp để thúc 
đẩy xuất khẩu hàng dệt may. Chính phủ nước này đã công 
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bố Gói đặc biệt nhằm thúc đẩy xuất khẩu thêm 31 tỷ USD, 
tạo ra cơ hội việc làm và thu hút tổng thể các khoản đầu tư 
trị giá gần 12 tỷ USD trong giai đoạn 2018-2020. Tuy nhiên, 
việc đột ngột rút chương trình Xuất khẩu hàng hóa sinh 
lợi từ Ấn Độ (gọi tắt là MEIS) với hiệu lực hồi tố đã gây ra 
khủng hoảng sâu sắc cho các nhà xuất khẩu vì không chỉ 
khoản khuyến khích 4% sẽ bị rút lại mà tất cả các ưu đãi 
theo MEIS đã được cấp cho các nhà xuất khẩu hàng may 
mặc đến ngày 31/7/2019 sẽ bị hồi tố. 

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI): 

Ấn Độ đã cho phép 100% vốn FDI vào lĩnh vực dệt may 
của Ấn Độ theo lộ trình tự động. Lộ trình tự động có nghĩa 
nhà đầu tư không cư trú hoặc công ty Ấn Độ không cần 
bất kỳ loại chấp thuận nào từ Chính phủ Ấn Độ đối với 
khoản đầu tư và 100% vốn FDI được phép ở Ấn Độ. 

Với sự xuất hiện của FDI, ngành dệt may Ấn Độ đã chứng 
kiến   sự gia tăng đầu tư trong 5 năm qua. Tuy nhiên, nếu 
Chính phủ có thể bổ sung cơ chế một cửa vào các chính 
sách hiện tại thì sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư. 

CÁC THỎA THUẬN SONG PHƯƠNG (BILATERAL 
AGREEMENTS): 

Mặc dù nhu cầu hàng dệt may trong nước cao nhưng 
thành công thực sự của ngành cần được thể hiện bằng 
kim ngạch xuất khẩu. 

Tuy ngành dệt may của Ấn Độ nằm trong 10 mặt hàng 
xuất khẩu hàng đầu của nước này, nhưng để đạt được 
năng lực cạnh tranh toàn cầu thực sự, Ấn Độ cần phải mở 
rộng quy mô hơn nữa. Chính phủ Ấn Độ đã rất tích cực 
trong thập kỷ qua để hướng tới mục tiêu này. 

Nhiều hội nghị đã được tổ chức trên toàn cầu với hầu hết 
các quốc gia có tiềm năng và các thỏa thuận được ký kết 
nhằm mang lại lợi ích cho các bên. Các FTA lớn mà Ấn Độ 
đã ký kết và thực hiện cho đến nay bao gồm Hiệp định 
Thương mại tự do Nam Á (gọi tắt là SAFTA), Hiệp định Hợp 
tác Kinh tế toàn diện Ấn Độ - ASEAN (gọi tắt là CECA), Hiệp 
định Đối tác Kinh tế toàn diện Ấn Độ - Hàn Quốc (gọi tắt 
là CEPA) và CEPA Ấn Độ - Nhật Bản. Các Hiệp định này đã 
góp phần thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may, tuy nhiên, 

các Hiệp định song phương được ký kết với các nước phát 
triển, những nước nhập khẩu hàng dệt may chính là rất ít. 

Ngoài các chính sách hỗ trợ được đề cập ở trên, còn có 
nhiều chính sách và kế hoạch khác đã được khởi xướng 
và thực hiện nhằm thúc đẩy ngành Công nghiệp Dệt may 
Ấn Độ. Cho dù đó là để thúc đẩy sản xuất thủ công, để 
tạo ra nhiều lao động có kỹ năng hơn hoặc cung cấp hỗ 
trợ tài chính cho các công ty khởi nghiệp, thì tất cả mọi 
người đều được hỗ trợ bởi các chính sách tốt của Ấn Độ 
nhằm cải thiện sản xuất và xuất khẩu Hàng dệt may của 
Ấn Độ.  Bộ Dệt may thậm chí đã cử Viện Công nghệ Ấn 
Độ (IIT) có uy tín để giải quyết các kế hoạch hành động 
cả trước mắt và trung hạn cho ngành trong tình hình hậu 
Covid cho ngành dệt may. Tuy nhiên, để vươn tầm cạnh 
tranh quốc tế, các doanh nghiệp cần nỗ lực trong sản xuất 
kinh doanh, không chỉ phụ thuộc vào các chính sách hỗ 
trợ của Chính phủ. 

Nguồn: Financial Express

Ngành công nghiệp dệt may đã phải vật lộn với nhiều 
thách thức trong nhiều thập kỷ và trong năm qua, đặc biệt 
là ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Tựu chung lại, một số 
chính sách dưới đây được kỳ vọng sẽ giúp ngành dệt may 
Ấn Độ có đà phục hồi nhanh chóng:

ĐẠI CÔNG VIÊN DỆT MAY (MEGA INVESTMENT 
TEXTILE PARKS – MITRA)

Ngân sách Liên minh năm 2021 đã giới thiệu kế hoạch cho 
các Đại Công viên Dệt may nhằm mục đích cung cấp đòn 
bẩy chưa từng có cho ngành dệt may ở Ấn Độ. Các mục 
tiêu chính của chương trình là hỗ trợ ngành công nghiệp 
trở nên cạnh tranh toàn cầu, thúc đẩy cơ hội việc làm, thu 
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hút các khoản đầu tư khổng lồ và tăng tốc xuất khẩu. Đề 
án đề xuất phát triển 7 công viên dệt may lớn trong vòng 
3 năm tới, ước tính sẽ tăng doanh thu của ngành lên 300 
tỷ USD vào năm 2025-2026

Các công viên sẽ có cơ sở hạ tầng toàn cầu và các cơ sở 
cắm và chạy, với mỗi công viên được xây dựng trên 400 
ha.  Chương trình này phù hợp với Chương trình liên kết 
công viên dệt may (SITP) được khởi động vào năm 2005 
như đã giới thiệu ở phần trên. Chương trình SITP trên thực 
tế không thành công (chỉ 22 công viên được hoàn thành, 
trong khi 59 công viên bị xử phạt) và chính sự không thành 
công này đặt nhiều hoài nghi về khả năng thành công của 
kế hoạch Đại công viên dệt may. Tuy nhiên, nếu chương 
trình thành công sẽ là cú hích cho ngành dệt may nước này. 

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI)

Với chính sách mở cửa cho 100% FDI trong lĩnh vực dệt 
may với lộ trình tự động, nhà đầu tư không cần xin phép 
cho khoản đầu tư. Nghĩa vụ duy nhất ở đây là thông báo 
cho văn phòng khu vực nơi đầu tư về việc chuyển tiền vào 
trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được số tiền. Trong 5 
năm qua, ngành dệt may đã chứng kiến   sự gia tăng đáng 
kể các khoản đầu tư nhờ chính sách này và dự kiến   sẽ tiếp 
tục hỗ trợ trong tương lai.

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA)

Các FTA đã góp phần giúp ngành dệt may Ấn Độ cạnh 
tranh với các quốc gia có thể mạnh xuất khẩu hàng may 
mặc như Bangladesh hay Việt Nam. 

Tuy nhiên, điểm hạn chế là Ấn Độ chưa có các FTA với các 
nước phát triển (là một số nhà nhập khẩu dệt may lớn). 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH LIÊN KẾT SẢN XUẤT 
(PLI)

Mục đích chính của kế hoạch PLI đối với ngành dệt may là 
làm cho lĩnh vực sản xuất trở nên cạnh tranh trên toàn cầu, 

đặc biệt tập trung vào hàng may mặc bằng sợi nhân tạo và 
hàng dệt kỹ thuật. 

Theo kế hoạch PLI, Chính phủ đang đặt mục tiêu 
tăng cường sản xuất khoảng 50 chủng loại sản phẩm 
dệt kỹ thuật và sợi nhân tạo bao gồm áo pull, áo sơ 
mi, đồ bơi và các loại khác. Năm 2019, giá trị xuất khẩu 
toàn cầu đối với các sản phẩm này ước tính đạt 222 tỷ USD 
và thị phần của Ấn Độ chỉ chiếm khoảng 0,8%, kim ngạch 
xuất khẩu đạt 1,8 tỷ USD, do đó dư địa tăng trưởng còn 
nhiều. Bangladesh và Việt Nam đều đang dẫn trước Ấn Độ 
và kế hoạch PLI nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách này.

CUỐI CÙNG LÀ ĐỀ ÁN QUỸ NÂNG CẤP CÔNG NGHỆ 
SỬA ĐỔI CHO NGÀNH DỆT MAY (A-TUFS)

Tất cả các kế hoạch và chính sách hỗ trợ sẽ không phát 
huy được hiệu quả nếu công nghệ không được đầu tư đổi 
mới. Chính vì vậy, chương trình ATUFS được đưa ra nhằm 
cung cấp các khoản trợ cấp liên kết tín dụng để đầu tư 
vốn vào lĩnh vực dệt may. Đề án được kỳ vọng sẽ có tác 
động tích cực đến đầu tư, việc làm, chất lượng, năng suất 
và xuất khẩu.

NGÀNH DỆT MAY ẤN ĐỘ HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU GÌ?

Vừa qua Hiệp hội Dệt May Ấn Độ cho biết Chính phủ nước này đã quyết định gia hạn Chương 
trình hoàn thuế và lệ phí của bang và Trung ương (gọi tắt là RoSCTL) đối với hàng dệt may cho 
đến ngày 31/ 3/ 2024.

Dự kiến, các chương trình hỗ trợ của Chính phủ Ấn Độ sẽ tạo thêm từ 4-6 triệu việc làm mới. 
Ngành Dệt may của Ấn Độ hiện tạo ra việc làm trực tiếp cho khoảng 45 triệu lao động và là 
ngành sử dụng lao động lớn thứ 2 tại Ấn Độ.

Theo Financial Express Online, ông RK Vij – Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Ấn Độ cho biết: 
“Trong khoảng ba, bốn năm gần đây, xuất khẩu hàng dệt may của Ấn Độ chỉ dừng lại ở mức 
khoảng 38-40 tỷ USD. Chính phủ Ấn Độ hiện đang đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu của ngành 
dệt may sẽ đạt 80 tỷ USD vào năm 2024 – 2025.
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K
hi đại dịch Covid-19 xảy ra, 
tác động đến các nền tảng 
cho thuê thời trang một cách 
đột ngột, với nhu cầu biến 
mất dường như chỉ sau một 

đêm do các sự kiện bị hủy bỏ và nhiều 
người đã bắt đầu làm việc tại nhà. 

Vẽ một nghiên cứu điển hình về thời 
trang nền tảng cho thuê, các nhà phân 
tích khám phá những hậu quả tức thì 
của đại dịch về điều này phân khúc 
của nền kinh tế nền tảng, xem xét cả 
những thách thức mà các nền tảng 
này đối mặt trong ngắn hạn và các 
nền tảng chiến lược đã áp dụng để 
thử và vượt qua cơn bão. Họ nêu bật 
tác động của đại dịch Covid-19 đối với 
thời trang như thế nào nền tảng cho 
thuê do đó cho đến nay giao thoa với 
các vấn đề liên quan đến việc tạo ra 
giá trị, bấp bênh công việc, giới tính và 
tiêu dùng bền vững. Kể từ khi bắt đầu 
đại dịch, chi tiêu của người tiêu dùng 
về hàng may mặc giảm hơn 50% ở các 
thị trường lớn, bao gồm Mỹ, Anh và 
Đức. Các nền tảng cho thuê nói riêng 
phải đối mặt với nhu cầu ngày càng 
giảm khi người dùng bắt đầu làm việc 
tại nhà và các sự kiện như đám cưới và 
dạ tiệc đã bị hoãn, bị hủy bỏ hoặc bị 
dừng lại vô thời hạn. Ví dụ: một doanh 

nhân kinh doanh nền tảng cho thuê 
người Úc đã báo cáo doanh thu hàng 
ngày giảm từ 3.500 đô la Úc xuống 
dưới 300 đô la Úc một ngày vào tháng 
3/2020. Business Insider báo cáo rằng 
Rent the Runway đã thu gọn 35% nhân 
viên của mình, cắt giảm ngân sách 
tiếp thị và giảm lương quản lý. Các nền 
tảng cho thuê thời trang trong cuộc 
khủng hoảng Covid-19 cho thấy một 
số căng thẳng liên quan đến động lực 
của nền kinh tế nền tảng rộng hơn và 
chúng liên quan đến các khoản đầu tư 
đã được thực hiện, bản chất bấp bênh 
của ngành công nghiệp thời trang và 
các nền tảng cũng như môi trường của 
họ yêu cầu. Nền tảng cho thuê quần 
áo vốn là câu chuyện thành công của 
ngành công nghiệp thời trang trong 
năm 2020.

KHỞI ĐẦU LỐI SỐNG MARIE KONDO

Hãy quay lại thời điểm này năm ngoái, 
trước khi Covid-19 bùng nổ. Một chiếc 
váy chấm bi giá gần 40 đô la của Zara 
trở thành hiện tượng được lan truyền 
khắp các mặt báo, tạp chí thời trang, 
website bán hàng. Chiếc váy chấm 
bi này trở thành món đồ “must-have” 
(nhất định phải có trong các tủ đồ) 
của hầu hết các cô nàng trên toàn thế 

Từ Airbnb đến Uber, nền kinh tế chia sẻ hoặc nền tảng đã định hình lại 
nhiều các khía cạnh của nền kinh tế và xã hội của chúng ta. Trong những 

năm gần đây, các nền tảng cho thuê thời trang đã trở nên phổ biến,
thúc đẩy sự ra đời của nền kinh tế nền tảng cho thuê thời trang. 

S Ự  G I A  T Ă N G  C Ủ A  D Ị C H  V Ụ 

CHO THUÊ 
THỜI TRANG

Bài: HOÀNG NGỌC HÂN
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giới, từ các blogger thời trang cho đến 
dân văn phòng.

Sở hữu một chiếc váy đang được khao 
khát và là mốt trên toàn thời giới là 
cách mà các hãng thời trang tạo hiệu 
ứng để kích thích tiêu dùng. Tuy nhiên, 
thực tế cho thấy, chiếc váy mua về chỉ 
được diện đôi lần, thậm chí một lần 
duy nhất trong đời.

Khi cơn sốt này qua đi, một số chuyên 
gia thời trang đã đặt câu hỏi rằng: liệu 
có thực sự cần thiết để mọi người 
cùng sở hữu một chiếc váy? Đặc biệt 
là với tâm lý của phụ nữ, làm sao bạn 
có thể vui cho được khi vừa háo hức 
mặc chiếc váy mới, bước vào phòng, 
bạn chợt nhận ra đã có ba người phụ 
nữ khác mặc chiếc váy y hệt bạn? Một 
ý tưởng lóe lên: “Thay vì mua nó, tại sao 
không chia sẻ nó?”. Chính ý tưởng này 
tạo động lực cho các công ty cho thuê 
thời trang ra đời.

“Cho thuê quần áo” là khái niệm chỉ 
xuất hiện vào những dịp đặc biệt, 
với những bộ trang phục đặc biệt ở 
phương Tây, chẳng hạn như đám cưới, 
những buổi tiệc sang trọng vì người 
mặc cần một bộ cánh đúng bài bản, 
đúng dress code. Váy dạ hội thì khác 
hoàn toàn với váy cho tiệc cocktail, 
vest đi làm thì chẳng liên quan gì đến 

tuxedo… Những bộ cánh này thường 
có giá thành không hề rẻ, trong khi 
người mặc thi thoảng mới mặc đến, 
thậm chí chỉ diện một lần trong đời. 
Việc thuê quần áo nhằm giúp họ tiết 
kiệm chi phí, tránh lãng phí thời gian và 
không gây choán tủ đồ trong nhà.

Hơn thế, ngày nay, khi mọi người ngày 
càng dành nhiều sự quan tâm đến 
yếu tố phát triển bền vững, giảm thiểu 

lượng quần áo thải ra môi trường, việc 
cho thuê quần áo ngày càng được ủng 
hộ. Không chỉ là những bộ cánh trang 
trọng cho những dịp đặc biệt, những 
kiểu trang phục khác cũng được người 
dùng đẩy lên các nền tảng cho thuê 
với số lượng lớn. Giờ đây, “cho thuê 
quần áo” mang ý nghĩa rộng lớn hơn, 
bao gồm việc tiết kiệm chi phí, thời 
gian, không gian trong nhà mà vẫn có 
thể chọn được một bộ quần áo phù 

 Nguồn: www.theguardian.com

 Nguồn: https://moneyinc.com/rise-fashion-rental-companies/
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hợp với bản thân, đặc biệt chúng luôn 
mới mẻ, hợp thời trang.

Kabra-Davies, nhà sáng lập nền tảng 
cho thuê trang phục By Rotation ra 
mắt vào tháng 10/2019, chia sẻ: “Nhiều 
người không nhận ra không gian sống 
của họ nhỏ như thế nào và lượng đồ 
đạc họ tích lũy nhiều ra sao. Thời gian 
giãn cách xã hội đã giúp họ nhận ra 
rằng họ không cần nhiều đến vậy và 
họ ủng hộ phong cách sống Marie 
Kondo (“thánh nữ dọn nhà”, tác giả của 
nhiều cuốn sách nổi tiếng về việc sống 
ngăn nắp, giảm thiểu sự phụ thuộc 
vào vật chất) nhiều hơn”.

Tất nhiên, ở khía cạnh môi trường, vẫn 
có những lo ngại về việc tạo ra lượng 
khí thải carbon qua khâu vận chuyển 
và làm sạch trang phục sau khi cho 
thuê. Thế nên các nền tảng cho thuê 
thường sử dụng bao bì từ chất liệu 
tái chế, thậm chí khuyến khích khách 
hàng từ chối bao bì hoặc giữ lại để tái 
chế, cũng như sử dụng quy trình làm 
sạch bằng ô-zôn để loại bỏ vi khuẩn.

Carolyn Mair, nhà tâm lý học hành vi và 
là tác giả cuốn Tâm lý học thời trang, 
chia sẻ: “Thay vì phủ nhận mong muốn 
bẩm sinh của con người đối với những 
sản phẩm mới mà chúng thường liên 
kết với niềm vui, niềm hạnh phúc thì 
việc cho thuê thời trang cung cấp 
những giải pháp, vừa hạn chế mua 

sắm, vừa giải phóng dopamine tích 
cực khi có được món đồ mới. Đó là 
liệu pháp hiệu quả giúp tinh thần con 
người vượt qua cơn khủng hoảng dịch 
bệnh hiện tại”. 

Sacha Newall, CEO và đồng sáng lập 
của nền tảng thời trang cho thuê đầu 
tiên tại Anh, My Wardrobe HQ (nền 
tảng cho thuê thời trang cao cấp, vừa 
gây nhiều chú ý khi cung cấp cho phu 
nhân Thủ tướng Anh Boris Johnson 
váy cưới và trang phục để tham dự Hội 
nghị thượng đỉnh G7 hồi tháng 6 vừa 
qua) ra mắt vào năm 2018, cho biết cổ 
phiếu được niêm yết bởi các thương 
hiệu và người cho thuê tư nhân đã 
tăng 50%. Sebastian Manes, giám đốc 
bán hàng của nền tảng Selfridges, cho 
hay: “Dịch vụ cho thuê trang phục phù 
hợp với tâm trạng của người dùng ở 
thời điểm này. Nó không chỉ giúp họ 
có thể mặc trang phục mới, tốn ít chi 
phí mà còn mang lại cho họ niềm vui”.

Quan trọng hơn, người tiêu dùng có 
thể được cầm nắm, sử dụng những 
món đồ trong mơ mà hiếm khi họ có 
cơ hội sở hữu. Một chiếc túi Chanel 
3.000 euro được cho thuê với giá 
chỉ 18 bảng một ngày, một chiếc 
áo khoác của Valentino lên đến gần 
1.600 euro mà chỉ mất 26 bảng để 
thuê cho một sự kiện trang trọng, còn 
gì tuyệt vời hơn!

 Nguồn: https://www.positiveluxury.com
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Cô nói thêm: “Người tiêu dùng ngày 
càng hiểu rõ hơn về cách thức sản xuất 
thời trang nhanh, cách các thương 
hiệu đối xử với công nhân và họ nhận 
ra có điều gì đó không ổn trong cách 
họ tiêu thụ các sản phẩm thời trang. Từ 
đây, họ bắt đầu tìm cách thay đổi. Đó 
là lý do khác để các nền tảng cho thuê 
quần áo phát triển”.

COVID-19 TÁC ĐỘNG ĐẾN TƯ DUY 
VÀ NHẬN THỨC VỀ MUA SẮM,           
SỞ HỮU

Xu hướng cho thuê thời trang bắt đầu 
phát triển mạnh mẽ tại Mỹ và một số 
nước châu Âu như Anh (một thị trường 
nổi tiếng là bảo thủ) vào năm 2019. 
Bước sang năm 2020, Covid-19 càng 
thúc đẩy nhu cầu thuê quần áo phát 
triển. Nghe có vẻ mâu thuẫn bởi cách 
ly xã hội và dịch bệnh này ngăn cản sự 
tiếp xúc cũng như mối nghi ngại khi 
cầm nắm vào những đồ vật từ người 
lạ. Song thực tế đã diễn ra như vậy.

Kabra-Davies cho biết, số lượng người 
dùng trên ứng dụng của cô đã từ 
12.000 lên 25.000 người kể từ ngày 
23/3 khi Anh thực hiện giãn cách xã 
hội. Các mặt hàng cho thuê tăng lên 
đến 120%. By Rotation từ khi thành 
lập đã nhanh chóng được yêu thích 

nhờ danh sách các thương hiệu đình 
đám mà ứng dụng sở hữu để cho thuê 
cũng như được các kols, blogger thời 
trang có tiếng phê duyệt.

Người ta dự đoán rằng tương lai của 
thời trang là kỹ thuật số (Haemmerle 
và Rohrhofer, 2020) và các nền tảng 
cho thuê công nghệ có thể ở vị trí đắc 
địa dẫn đầu hậu đại dịch của ngành. 
Cơ hội cho các loại hình tiêu dùng hợp 
tác được tạo điều kiện thông qua nền 
kinh tế nền tảng thời trang đã được 
đặt ra câu hỏi trong đại dịch, một cái 
gì đó có thể sẽ tiếp tục trong tương lai. 
Không rõ liệu các hoạt động tiêu dùng 
mới nổi này có phục hồi hay không và 
bằng cách nào, vì thời trang các nền 
tảng cho thuê đang phải đối mặt với 
những thách thức mới, liên quan đến 
bản chất của sản phẩm. Cuộc khủng 
hoảng đã bộc lộ, và trầm trọng hơn, 
những điểm yếu trong mô hình kinh 
doanh nền kinh tế cho thuê và càng 
làm nổi bật sự bấp bênh của công việc 
của phụ nữ trong ngành thời trang. Lùi 
lại một bước, trường hợp của các nền 
tảng cho thuê thời trang cung cấp cơ 
hội để phản ánh về cách chủ nghĩa tư 
bản nền tảng có thể khác trong thời 
kỳ dịch bệnh. Covid-19 đã phá vỡ các 
hoạt động tiêu dùng ở trung tâm của 

sự xuất hiện của phân khúc mới của 
ngành công nghiệp thời trang và 
một hình thức tạo giá trị mới. Tương 
tự như các phân đoạn khác của nền 
kinh tế nền tảng, cần phải đặt câu hỏi 
về định giá của một số nền tảng cho 
thuê nhất định, tác động không cân 
xứng của đại dịch đối với các doanh 
nhân nữ, và phần lớn các tuyên bố 
về tính bền vững chưa được kiểm 
chứng. Do đó, các nhà phân tích lập 
luận rằng các nền tảng cho thuê thời 
trang và những căng thẳng vốn có 
trong lĩnh vực này, minh chứng cho 
chủ nghĩa tư bản nền tảng. Đại dịch 
Covid-19 đã phóng đại các vấn đề tồn 
tại lâu dài trong ngành công nghiệp 
thời trang, giá trị xung quanh (các yếu 
tố) (trong đó chỉ nền tảng mạnh nhất 
và ở đây là nền tảng có nhiều vốn 
nhất sẽ tồn tại), công việc bấp bênh 
(có thể gây bất lợi cho các doanh 
nhân và phụ nữ, những người đang 
thống trị ngành thời trang), và tính 
bền vững (mặc dù người tiêu dùng có 
thể cân nhắc các lựa chọn thân thiện 
với môi trường hơn, thiếu khả năng 
tiếp cận và những lo ngại tiềm ẩn liên 
quan đến vệ sinh và lây truyền vi rút 
có thể làm cho các nền tảng cho thuê 
này trở thành “lựa chọn thay thế”)❏

 https://kenh14.vn
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N
ghiên cứu có tính học thuật 
về ngôn ngữ cơ thể đầu tiên 
là tác phẩm The Expression 
of the Emotion in Man and 
Animals của Charles Darwin 

năm 1872 (Biểu lộ cảm xúc của con người 
và động vật). Cho đến nay đã có vô số công 
trình nghiên cứu và thực hành có liên quan 
đến lãnh vực này.

Trong bất kỳ hoạt động giao tiếp nào, 
người ta, hiểu nhau và đánh giá nhau như 
thế nào là do 93% những hành vi không 
lời, trong đó 55% là do ngôn ngữ cơ thể 
(vẻ mặt, cử chỉ, khoảng cách, đụng chạm, 
bắt chước), 38% là do giọng nói (gọi là yếu 
tố cận ngôn ngữ). 

Ngôn từ 
7%

Âm thanh 
38%

Hình ảnh 
55%

Bài viết này đề cập đến việc sử dụng một 
cách chủ động ngôn ngữ cơ thể để tác 
động nhanh đến tình cảm của người đối 

diện. Đây là những điều bí mật nhiều khi 
rất hiển nhiên mà chúng ta không chú ý.

1-GƯƠNG MẶT 

“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm 
hồ dễ mấy ai quên”. Ấn tượng đầu tiên khi 
tiếp xúc rất quan trọng. Nếu thích bạn, 
tự nhiên họ sẽ nhìn ra điểm tốt của bạn. 
Nếu họ không thích hoặc chưa tin bạn thì 
mỗi hành động của bạn sẽ bị săm soi, đề 
phòng. Khi người ta đã mến bạn rồi thì 
bạn càng tài năng, người ta càng thích. Khi 
người ta đã ghét bạn rồi thì bạn càng tài 
năng, người ta càng ghét thêm. Khi bạn 
có nhiều người tài đức quý mến, hứa hẹn 
tương lai tươi sáng.

Khi mới gặp nhau, bạn có 3 giây đến 3 
phút, tạo ra ấn tượng ban đầu. Phần lớn 
trường hợp, bạn thật sự chỉ có vài giây. 
Nếu không tạo được ấn tượng tốt ban đầu, 
bạn vô cùng khó khăn khi gặp lại, “Thương 
nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau thì quả 
bồ hòn cũng vuông”.

Gương mặt là một trong những thành 
phần nghiên cứu chủ yếu của ngôn ngữ cơ 
thể. Một gương mặt tươi cười từ mắt đến 
miệng luôn tạo ấn tượng tốt và thành công 
cho bạn đến từ người đối diện và ngược lại.

Bí mật 
Tác động nhanh người khác qua 

NGÔN NGỮ 
CƠ THỂ

Bài: Tiến sĩ LÊ ĐỨC DU
Phó CT Hội Khoa học Kinh tế & Quản lý Thành phố HCM

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Trắc nghiệm và Đào tạo Quốc tế

Ngôn ngữ cơ thể 
là ngôn ngữ không 

lời, có ý thức và 
vô thức, một phần 
do di truyền bẩm 

sinh, một phần do 
nuôi dưỡng học 
tập. Việc gửi và 

nhận các tín hiệu 
ngôn ngữ cơ thể 
xảy ra ở mức độ 

ý thức và vô thức. 
Tính cách của con 
người có thể biểu 

hiện qua ngôn ngữ 
cơ thể và sẽ được 

nhận biết bởi 
người đối diện. 
Mặc khác cũng 

có thể dùng ngôn 
ngữ cơ thể của 

mình một cách có 
ý thức để tác động 

đến tình cảm và 
nhận thức của 
người đối diện.
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Chân chim nhăn quanh mắt. 

Gò má bị đẩy lên.

Hai khóe miệng kéo lên, 
hướng về hai tai.

 2-BẮT TAY

Khi mới gặp nhau, việc hướng rốn vào đối tác, bắt tay, 
đụng chạm, gọi tên và thêm 1 giây là những thủ thuật 
đơn giản nhưng đầy sức mạnh lôi cuốn người khác hoặc 
bước đầu để có được một giao ước thành công.

Khi gặp nhau, bắt tay, cúi đầu, chắp tay chào… (tùy mối 
quan hệ, vùng hay quốc gia), gọi tên người ấy (nếu đã 
biết tên). Khi gặp nhau, hãy hướng rốn vào họ khi bắt tay 
hoặc gật đầu chào. Người phụ nữ không thích một người 
nói chuyện với họ mà không hướng rốn vào họ. Hướng 
rốn chỉ hướng mà một người quan tâm đến. Nếu người 
ta không thích hay chưa quan tâm đến người nào hay vật 
nào, họ sẽ xoay rốn đi hướng khác. Bạn có thể xem trên 
youtube “Hillary Clinton shake hands”.

Xin chào anh Sơn!

Gặp một người không phải là người bề trên, khi bắt tay 
chào hỏi, bạn gọi tên, đồng thời bóp nhẹ bắp tay hoặc vỗ 
nhẹ hoặc chạm nhẹ lưng người đó sẽ làm họ thêm cảm 
mến bạn. Bạn cũng có thể bắt tay bằng tay phải, dùng 
tay trái chạm nhẹ vào khuỷu tay hoặc bàn tay của họ, gọi 
tên và nhìn vào mắt họ. 

Không có âm thanh nào đẹp hơn tên của một người đối 
với chính họ. Hãy gọi tên khi bắt tay họ.

Sau khi buông tay ra để chuyển sang bắt tay người kế tiếp, 
xoay rốn đi nhưng hãy giữ ánh mắt thêm một giây vào 
người vừa bắt tay (ý nói: “Tôi vẫn muốn ở bên bạn”). Tổng 
thống Bill Clinton thường hay dùng cách này.    

Trong quá trình giao tiếp, cứ 10-15 phút bạn gọi tên 
người đó một lần. Nếu trong lòng của mình thấy thích 
tên của họ hãy khen tên của họ “rất ấn tượng” và hãy 
nói ra là mình thích tên của họ. Trong gia đình cũng vậy, 
những lúc người khác quan tâm đến mình, hãy gọi tên 
và cám ơn họ. Họ sẽ rất hạnh phúc và càng chăm lo cho 
mình nhiều hơn.

  3-BẮT CHƯỚC 

Bắt chước với cùng nhịp điệu là một trong những bài học 
ngôn ngữ cơ thể quan trọng nhất, nó cho biết đối tác có 
thích hay đồng ý với bạn hay không. Đồng thời nó cũng 
được dùng để gây cảm tình nhanh trong vài chục phút. 

Trong một cuộc họp, những người cùng quan điểm 
sẽ bắt chước hành vi hoặc hành vi hòa hợp nhau một 
cách vô thức. Những người cùng quan điểm với thủ lĩnh 
(chính thức hoặc không chính thức), họ sẽ tự động bắt 
chước một cách vô thức ngôn ngữ cơ thể và giọng nói 
của người này. Nhìn những hành vi bắt chước nhau hay 
không, cho bạn biết ai sẽ bỏ phiếu tán thành và ai sẽ bỏ 
phiếu chống lại bạn. 

Khi bạn tiếp xúc với một người mà bạn có những hành vi 
tích cực giống họ thì bạn nhận được thiện cảm rất nhanh. 
Não con người được lập trình để gắn bó, cảm mến ngay 
với những người có cùng hành vi (cùng sở thích ăn uống, 
kiểu đứng ngồi, cách nói chuyện, cách thở…). Một cách 
khéo léo, bạn có thể bắt chước hành vi trễ hơn một hoặc 
hai giây. Bạn sẽ bất ngờ khi trong vòng 20 phút, người ta 
sẽ có cảm tình với bạn ngay, bạn có tin không?

 4-LẮNG NGHE

 Để người ta nhanh thích mình, thì quan trọng nhất là 
biết lắng nghe. Người phụ nữ rất thích được người khác 
lắng nghe họ nói chuyện và đặc biệt, họ bị lôi cuốn bởi 
những đàn ông biết lắng nghe và có tính hài hước. Lắng 
nghe được thể hiện qua 7 nội dung sau:

(1) Mắt

Duy trì ánh mắt về hướng người ta, đừng cúi xuống khi 
nói cũng như khi nghe. Hãy tập chú ý màu mắt và đồng 
tử (con ngươi) của bất cứ người nào bạn gặp. Khi người 
ta nhìn một người nào hay một vật nào đó mà họ ghét, 
mắt họ sẽ thu nhỏ lại.

Giao tiếp bằng mắt giữ vai trò quan trọng trong việc hình 
thành mối quan hệ và tạo dựng lòng tin. Khi giao tiếp 
mắt đủ lâu, từ bốn đến năm giây, bạn sẽ tạo được thiện 
cảm nhiều hơn. Nếu bạn có ánh mắt đó vài ba lần, người 
khác sẽ nghĩ họ cuốn hút bạn vì điều gì đó.
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ĐỒNG TỬ NỞ TO

ĐỒNG TỬ BÌNH THƯỜNG

Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Eckhard Hess, đồng tử (lòng 
đen) giãn nở một cách vô thức khi nhìn thấy điều gì đó 
thích thú, phấn khích hoặc kích động. Đồng tử nở to hơn, 
ánh sáng vào nhiều hơn để họ nhìn được rõ hơn điều mà 
họ thích thú. 

(2) Cười và mỉm cười

Gương mặt vui tươi khi hai khóe miệng kéo lên về hướng 
tai. Nụ cười thật tươi khi có nếp nhăn quanh mắt, hai 
khóe miệng nâng lên làm gò má cũng nâng lên. Nụ cười 
tươi rất cần khi mới gặp nhau, lúc bắt tay cũng như trong 
lúc giao tiếp. Thường xuyên cười, mỉm cười sẽ tạo được 
thiện cảm từ mọi người, chống bệnh tật và đem lại may 
mắn.

(3) Gật đầu

Khi người ta nói gì đó đúng hoặc lạ hoặc hay, hãy thể 
hiện sự thích thú bằng gật đầu. Ngoài ra, khi nghe họ nói, 
thỉnh thoảng bạn nên gật đầu - điều này cho thấy bạn 
đang chú ý lắng nghe và hiểu điều họ nói. Các nghiên 
cứu chứng minh rằng những người thường xuyên gật 
đầu trong khi lắng nghe sẽ khai thác thông tin từ người 
nói nhiều gấp bốn lần so với khi không thực hiện gật đầu. 
Khi nghe người khác nói mà bạn không gật đầu, bạn sẽ 
không gây được thiện cảm với họ.  

(4) Nghiêng đầu

Hơi nghiêng đầu khi đang lắng nghe và nhìn người nói 
- một cử chỉ chú ý, ngưỡng mộ hoặc phục tùng. Nếu có 
thêm nụ cười là người nghe có tình cảm với người nói 
hoặc tán tỉnh người nói. Nghiêng đầu là một cách gây 
cảm tình rất nhanh.

(5) Nghiêng người

Người nghe nghiêng người về phía người nói với tư thế 
mở (tay không khoanh mà để thoải mái trên đùi hay trên 
tay ghế, không che rốn hay vùng kín, nam chân mở rộng, 
không bắt chéo chân hay quặp ở cổ chân). Thể hiện sự 
thích thú, tán đồng, quan tâm đến chủ đề mà người nói 
đang trình bày.

 

Khi phần thân trên của một người nghiêng về phía người 
khác, nó biểu thị sự chú ý đến chủ đề đang nghe làm 
người nói rất thích. Tuy nhiên, nếu người ta chưa thích 
bạn mà bạn nghiêng người lấn vào sâu vùng không 
gian cá nhân gần của họ (0,45-0,6m) thì có thể khiến họ 
không thoải mái và giảm hứng thú khi trò chuyện. 

(6) Tư thế mở (mở cửa, muốn giao tiếp)

Tư thế mở thể hiện qua chân tay mở rộng ở mức độ vừa 
phải là muốn mở lòng ra trong giao tiếp và sẵn sàng đón 
nhận ý kiến của người khác. Khi đứng, lưng thẳng, hai 
bàn chân của phụ nữ cách nhau trung bình chưa đến 
15cm, còn hai bàn chân của nam cách nhau từ 15-25cm. 

Nữ khi đứng, hai chân cách nhau 15-25cm là thể hiện 
nam tính, quyền lực và sự tự tin. Nam đứng với khoảng 
cách hai chân từ 25-45cm là thể hiện nam tính mạnh, 
quyền lực hoặc sự tự tin. 

Ở tư thế cởi mở, không che hõm cổ, rốn, vùng kín, không 
cúi đầu cũng không ngẩng đầu, không khoanh tay, 
không chéo chân, không quặp chân (chéo ở cổ chân). 
Khi đứng hay ngồi, không khòm lưng.

Chân mở rộng và đặt trên mặt đất, hai bàn tay thả lỏng 
để trên đùi hoặc trên tay ghế (nếu có tay ghế), thường 
để lộ lòng bàn tay và cổ tay khi phát biểu.
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Nam khi ngồi chân mở rộng từ bằng đến hơn vai 1,1-1,5 lần.

  > vai   > vai 

20-25cm   10-15cm

Những người có tư thế mở thường có suy nghĩ tích cực 
hơn, có khả năng thuyết phục cao và sẵn sàng lắng nghe 
ý kiến của người khác.

Mắt nhìn, miệng cười, đầu gật, đầu nghiêng, 
người nghiêng, chân tay mở, bàn tay thả lỏng, là 
7 thủ thuật lắng nghe quan trọng để chinh phục 
người khác. Các bạn có thể nghiên cứu tỉ mỉ hơn 
trong bộ sách của cùng tác giả: “Đọc nhanh suy 
nghĩ và cảm xúc của người khác qua ngôn ngữ 
cơ thể”. 

(7) Hướng rốn, đầu gối, bàn chân về phía đối tượng 
muốn giao tiếp

Một người khi thích người nào hay vật nào, họ sẽ hướng 
rốn, bàn chân, đầu gối về nơi đó và mở rộng hai tay ra 
(không khoanh tay hay làm hàng rào phòng thủ trước 
người). 

Hãy hướng các vùng quan trọng vào một người bạn 
muốn gây thiện cảm, não của họ sẽ tự động nhận biết 
điều này, đặc biệt phụ nữ, họ rất nhạy bén chuyện này.

W.T. James đã nghiên cứu quy luật của cái rốn vào thập 
niên 1930, James đã xác định hướng của rốn xác định 
mức độ quan tâm của một người. 30 năm sau, tiến sĩ 
Albert Mehrabian đã phát triển thêm nghiên cứu của 
James. Ông nhận thấy rằng hướng rốn là khía cạnh quan 
trọng nhất trong việc “đọc” ý định của người khác. Về sau, 
có vô số các nghiên cứu về quy luật cái rốn khẳng định 
rằng quy luật cái rốn là một trong những phương pháp 
đo lường chính xác nhất về sự hứng thú và ý định của 
người khác❏
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Xa hoa, đẳng cấp và hoàn mỹ, đó là những gì mà giới chuyên môn nói về show diễn 
“Alta Moda 2021” của nhà Mốt lừng danh nước Ý - Dolce & Gabbana. Và có lẽ, 

đây cũng là một trong những show diễn lấp đầy khoảng trống 
quãng thời gian qua, khi dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tới toàn thế giới 

khiến những bữa tiệc về thời trang dường như đã bị rơi vào lãng quên 

Bài: QUANG NAM
Tổng hợp

D O L C E  &  G A B B A N A  A L T A  M O D A  2 0 2 1 : 

Sự trở lại của 

NHỮNG SHOW DIỄN 
HOÀN MỸ
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BỮA TIỆC CỦA SỰ XA XỈ

Thế giới đã và đang chịu những tác 
động tiêu cực của đại dịch Covid-19, 
ngành thời trang những năm qua đã 
chứng kiến không ít những thay đổi 
về xu hướng thời trang để các nhãn 
hàng thích nghi với đại dịch. Không 
còn một xu hướng thời trang chung 
cho năm 2021, tất cả đều nhận thấy 
các nhà Mốt, những ông lớn trong 
ngành thời trang đều tái sử dụng lại 
xu hướng thời trang của những thập 
niên trước để ứng dụng vào các thiết 
kế trong năm 2021. Điều này hoàn 
toàn có thể lý giải do sức mua của 
nhiều quốc gia giảm đi, người tiêu 
dùng có xu hướng thắt chặt hầu bao 
hơn do những tác động của đại dịch 
tới thu nhập và nền kinh tế. 

Trước thực tế này, những show diễn 
Haute Couture luôn là tâm điểm của 
giới mộ điệu. Không chỉ “chiêu đãi” 
các show diễn mãn nhãn, những 
trang phục được làm thủ công tinh 
xảo, mà g thiết kế Haute Couture còn 
để giúp giới mộ điệu thời trang “thỏa 
mãn” sau hàng năm trời bị ngừng 
trệ vì dịch bệnh. Điều đó được minh 
chứng trong show thời trang của 
Dolce & Gabbana mang tên “Alta 
Moda 2021” vừa được tổ chức cuối 
tháng 8 tại Venice – thành phố lãng 
mạn bậc nhất của nước Ý. 

Xuân – Hè 2021, Burberry, Dior… đã 
sử dụng hoạt tiết mang đậm dấu 
ấn di sản của thế giới đưa lên trang 
phục của mình, nhằm xây dựng hình 
ảnh văn hóa của nhiều quốc gia qua 
mỗi sản phẩm. Đồng thời, đưa các 
tín đồ đến vùng đất của các nền 
văn minh lâu đời để cảm nhận hết 
vẻ đẹp của thời trang. Với xu hướng 
này, show diễn “Alta Moda 2021” của 
Dolce & Gabbana cũng mang đến vẻ 
đẹp hàng nghìn năm tuổi của kiến 
trúc Phục Hưng, nét lãng mạn của 
nước Ý qua những thiết kế Haute 
Couture. 

Show diễn được trình diễn tại Quảng trường 
St. Mark-quảng trường biểu tượng của Venice, 
địa điểm tổ chức mà từ trước đến giờ chưa có 
nhà Mốt nào thực hiện đượcKhông chỉ dừng lại 
ở những bộ trang phục đỉnh cao, bữa tiệc âm nhạc 
hoành tráng, Dolce & Gabban còn mang đến dàn 
khách mời ấn tượng với hơn 450 cái tên nổi tiếng trong 
các lĩnh vực nghệ thuật và thời trang. Từ Anna Wintour 
– “bà đầm thép” của ngành thời trang cho đến Jennifer 
Lopez, Dame Helen Mirren, Heidi Klum, Kris Jenner, 
Kourtney Kardashian… những cái tên nổi tiếng khắp thế 
giới. Không chỉ có dàn khách mời “khủng”, Dolce & Gabban 
còn mời người mẫu trẻ, là con của những ngôi sao lớn sải 
bước trong show diễn của mình. Phải kể đến như Deva 
Cassel, con gái của Monica Bellucci; Emmeline Bale, con gái 
của Christian Bale; Chance, Jessie James và D’Lila Star, con 
gái của Sean Combs; và Leni, con gái của Heidi Klum. Những 
nhân tố này mang đến làn gió tươi mới cho show diễn, đồng 
thời truyền tải thông điệp của nhà Mốt – thời trang cao cấp 
cũng có thể trẻ hóa và phù hợp với người trẻ. 
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TÔN VINH DI SẢN, VĂN HÓA VÀ THỜI 
TRANG NƯỚC Ý

Không giống như tôn chỉ tối giản “less is more” 
của thời trang Pháp, thời trang Ý vẫn được biết 
đến với chủ nghĩa “more is more - càng nhiều 
càng tốt”. Điều này chẳng mấy ngạc nhiên khi 
hầu hết các chất liệu được dùng trong show 
diễn của Dolce & Gabba lại sử dụng sequin lấp 
lánh, mạ vàng, lông vũ hay những chiếc vương 
miện lộng lẫy. Dolce & Gabba từ lâu đã được biết 
đến với thiết kế mang đậm dấu ấn Công giáo, 
với những chi tiết được làm thủ công tỉ mỉ. Đây 
chắc hẳn là một lời tán dương đối với lịch sử chế 
tác thủ công của Ý, với những thiết kế đều được 
làm bằng tay từ lụa, satin, nhung… và đính kết 
các chi tiết trang trí cầu kỳ từ thuỷ tinh và pha lê.
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Nhắc đến Dolce & Gabba, chúng ta thường nghĩ đến 
những thiết kế sang trọng, cổ điển mang đậm dấu ấn 
của kiến trúc và văn hóa Ý, thì tại “Alta Moda 2021” được 
nâng lên một tầm cao mới, khi nhà Mốt đã đưa những 
thiết kế trình diễn kết hợp với hình ảnh chiếc thuyền 
Gondola đặc trưng, xuất hiện dọc trên các kênh đào 
của Venice. Các người mẫu khoác lên mình những bộ 
váy lộng lẫy nhất được làm từ vải georgette và vải tulle 
thêu tay tỉ mỉ được đưa tới sàn diễn bằng chiếc Gondola 
truyền thống, như một lời tri ân cũng như một lời tôn 
vinh tinh hoa nghệ thuật thủ công và văn hóa nước Ý. 

Khi show diễn gần kết thúc, một trận mưa đá bất ngờ 
xuất hiện khiến khung cảnh trở nên kỳ ảo đến mức 
nghẹt thở. Sau cơn mưa, ánh hoàng hôn màu hồng như 
được tô điểm bởi sắc cầu vồng dưới đường chân trời, 
, mang đến hình ảnh thành phố Venice lãng mạn, thơ 
mộng với hàng nghìn năm lịch sử. Đây chắc hẳn là một 
cách quảng bá văn hóa đầy “tinh tế” mà nhà mốt Ý muốn 
tri ân tới đất nước, cái nôi của nền thời trang thế giới ❏ 

Mở đầu show diễn, giới mộ điệu được chứng kiến những thiết kế từ đầm ôm dáng đứng, áo vest oversized hay các 
bộ phục trang “eveningwear” cầu kì. Nối tiếp là những thiết kế dạ tiệc không kém phần tinh xảo, nhưng lại mang hơi 
hướng trẻ trung, như thông điệp mà nhà Mốt nước Ý muốn truyền tải. Những bộ dạ tiệc thêu hoa với màu sắc tươi tắn 
như mang đến một mùa xuân của nước Ý – lãng mạn và đầy tinh tế. 
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66 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

Truyện ngắn của: KIỀU BÍCH HẬU

Táo xanh
Cô đứng trước bảng thông tin các chuyến bay, tìm cửa ra máy bay chuyến 

từ Istanbul tới Praha. Chưa có thông báo. Nhìn đồng hồ còn ba tiếng nữa mới 
tới giờ máy bay cất cánh, cô tự nhủ thông thường họ sẽ báo cửa ra trước hai 
tiếng. Vậy thì cô có thể tự do lượn lờ trong sân bay này hơn một giờ đồng hồ 

nữa mà không phải lo nghĩ gì.
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Đ
ây là lần đầu tiên cô 
transit tại sân bay của 
Thổ. Bạn cô nói, sân 
bay này cực nhộn 
nhạo, người ngồi, nằm 

la liệt, trong đó có cả những kẻ chẳng 
bay cũng tới đây tận dụng sân bay để 
nghỉ ngơi và tranh thủ cuỗm gì đó 
của du khách hớ hênh. Hơn nữa, sân 
bay này còn từng bị khủng bố tấn 
công. Nghe lời kể chẳng thiện cảm 
chút nào, bỗng dưng cô lại tò mò. Cô 
sẽ thử nghiệm transit tại Istanbul ít 
ra một lần cho biết.  Với cô, một phụ 
nữ vừa trải qua cuộc tình thất bại cay 
đắng, thì hạnh phúc lớn nhất cuộc 
đời không gì khác ngoài đi và trải 
nghiệm. Nhưng, trái với những gì cô 
tưởng tượng qua mô tả của bạn về 
sân bay này, cô thấy sân bay Istanbul 
quá rộng, tới cả bảy trăm cửa ra máy 
bay, hiện đại, đẹp và văn minh. Còn 
việc khách nằm trên ghế nghỉ thì kể 
cả ở sân bay của Pháp cũng có.

Cô nhẩn nha lượn qua các cửa hàng 
souvenir, ngắm họa tiết trang trí đặc 
trưng người Thổ trên những chiếc 
váy ngủ, trên khăn, túi, ví. Mỗi dân 
tộc thể hiện sự lãng mạn và xa xỉ của 
riêng mình, cũng như chiều sâu văn 
hóa trong chính họa tiết đặc trưng 
vẽ hoặc thêu trên những món đồ ấy. 
Cô bỏ qua những cửa hàng bán rượu, 
thời trang hàng hiệu, trang sức và mỹ 
phẩm, bởi đã từng đi nhiều nước trên 
thế giới, những cửa hàng kiểu đó nơi 
đâu chẳng giống nhau. Vả lại, sau thất 
bại hôn nhân, cô quyết định không 
chi dùng một xu cho thời trang, mỹ 
phẩm hay những món đồ xa xỉ nữa. 
Cô chọn đầu tư phần lớn số tiền kiếm 
được vào những chuyến đi khám phá 
cuộc sống ở những nơi xa lạ.

Đang nhẩn nha như thế, cô chợt bị 
chững lại bởi giọng nói cao chói lói, 
giọng của một phụ nữ Việt. Cô quay 
lại, nhìn thấy hai người phụ nữ Việt 
Nam tại sân bay Thổ, đứng giữa lối 
đi, nói chuyện thoải mái như giữa 
chợ làng. Phụ nữ Việt nhiều người 
cho dù đi đến thế giới nào chăng 
nữa, vẫn dễ bị nhận ra bởi giọng nói 
to xé tai như nói giữa chợ làng. Cô 
thường thấy ngại thay cho những 

người đồng hương trước ánh mắt 
kỳ thị khó giấu diếm của dân da 
trắng trước hành vi ứng xử có phần 
thô thiển trong không gian quốc tế. 
Nhưng có ai dạy họ, hoặc bảo cho 
họ biết điều đó không nhỉ? Tại sao 
họ không cảm nhận được ánh mắt 
miệt thị của người da trắng? Mà tại 
sao bao lâu nay cô cũng chưa bao giờ 
góp ý thẳng với đồng hương về nỗi 
khó chịu này?

Cô tiến lại gần hai phụ nữ ấy, nhẹ 
giọng hỏi họ có về Praha không. Họ 
đáp đúng, và tuôn những tràng hỏi 
bất tận về thân thế, về lý do cô tới 
Praha... Cô trả lời, thật thấp giọng, 
cố ý để họ nhận ra lý do, nhưng có 
vẻ họ không để ý, mọi thứ cứ trượt 
đi vô cảm trong những câu hỏi, trả 
lời. Dường như ai cũng mải thể hiện 
bản thân, mà chẳng màng đến điều 
người khác đang cố nói với mình.

Chẳng ý nhị nữa, cô định nói thẳng, 
thì bất chợt có người đàn ông đi 
ngược hướng với họ, ánh mắt nhìn 
thảng thốt. Để trấn an, cô nở nụ cười 
thân thiện với anh. Anh cũng mỉm 
cười, và dừng ngay lại trước cô.

Chào người đẹp. Cô về đâu vậy? -  
Anh hỏi, và ánh mắt nhìn sâu vào mắt 
cô, như níu giữ.

Tôi về Czech. Còn anh?

Tôi về Nam Phi. Cô đã bao giờ tới đó?

Ôi, giấc mơ của tôi đấy. Tôi mơ tới 
Nam Phi ít nhất một lần trong đời. 

Tuyệt quá. Nếu cô tới Nam Phi, tôi rất 
vui được đón cô và đưa đến bất cứ 
nơi nào cô muốn. Cô còn bao nhiêu 
thời gian chờ bay?

Tôi bay lúc 8h30, còn hai tiếng nữa. 

Còn tôi bay 12h trưa, tôi còn nhiều 
thời gian. Tôi mời cô cà phê nhé. Mà 
cô người nước nào?

Tôi là người Việt Nam! – Cô trả lời                   
tự hào.

Ngạc nhiên quá, tôi chẳng bao giờ 
nghe gì về Việt Nam cả. Vậy mà bây 
giờ lại gặp một cô gái Việt Nam. Tôi 
tên là Wisdom, còn tên cô?

Tôi tên Lê. Một loại trái cây ngọt mát. 
Người ta nói tên là mệnh danh, vậy 
mà cuộc đời tôi đắng ngắt! – Lê bật 
cười. Rồi lập tức cô tự hỏi, tại sao mình 
nói với người lạ điều này? Nhưng có 
gì quan trọng đâu chứ, một cuộc gặp 
chớp nhoáng, rồi trượt qua nhau, rồi 
chẳng bao giờ gặp lại, lý do gì để e 
dè và kìm kẹp những suy nghĩ của ta?

Anh đánh vần tên cô một cách chăm 
chú. Rồi anh dẫn cô tới một quán cà 
phê. Lúc này cô mới để ý, trong lúc 
cô nói chuyện với Wisdom, hai người 
phụ nữ Việt mà cô chưa kịp biết tên, 
đã biến mất.

Wisdom gọi một Latte, còn cô gọi 
một chai nước dứa trộn táo. Ở sân 
bay quốc tế, khó lòng yêu cầu một 
ly nước ép trái cây tươi mà cô ưa 
thích. Nhưng trong trường hợp này, 
đồ uống chỉ là cái cớ để họ kết nối 
với nhau, hoặc để tiêu khiển cho qua 
thời gian chờ đợi dài dặc. Cô muốn 
tự trả tiền cho đồ uống của mình, 
nhưng anh lại muốn trả cho cả hai, 
anh mời cô kia mà. Thôi thì cho anh 
một điểm cộng.

Cô đến Praha du lịch, hay làm ăn? – 
Anh khởi đầu sau ngụm cà phê.

Tôi có nhiều lý do lắm: vừa thăm 
người thân, bạn, vừa làm việc và 
khám phá văn hóa, lối sống...

Hẳn cô đã đi rất nhiều nơi trên thế 
giới – Anh nhìn sâu mắt cô – Không 
nhiều phụ nữ có thể đi như vậy. Cô 
có chồng chưa? Xin lỗi vì tôi hỏi quá 
tò mò.

Cô nín cười. Đâu phải chỉ người Việt 
mới có thói tò mò chuyện hôn nhân 
ngay khi mới gặp ai đó. Nhưng tóm 
lại, mọi đàn ông khi muốn tìm hiểu 
một người đàn bà mới quen, thì câu 
hỏi lớn nhất vẫn là cô ấy có chồng 
chưa, hoặc có còn chồng hay không? 
Ai bảo hôn nhân không là rào cản lớn 
cho quan hệ xã hội của phụ nữ?

Tôi đã từng có chồng, nhưng bây giờ 
tôi một mình. Tôi luôn muốn đi đây 
đó xem xét thế giới. Không phù hợp 
với hôn nhân.

Nhưng có thể phù hợp với tình yêu – 
Wisdom nói.
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Nếu có một thứ tình yêu không ràng 
buộc... – Cô thản nhiên đáp.

Có chứ! Mọi thứ đều thay đổi chóng 
mặt, chẳng lẽ tình yêu lại không... 
Wisdom trầm ngâm nói – Tôi cũng 
từng có vợ con, và giờ ly dị rồi. Tôi 
đã sống một mình khá lâu. Khá hài 
lòng với cuộc sống độc thân hiện tại, 
trong lúc tôi chờ một điều kỳ diệu 
đến với mình. 

Nhìn anh rất khỏe khoắn và đầy năng 
lượng – Cô ngắm anh và nói chậm rãi 
– Có vẻ như anh quản lý cuộc sống 
của mình rất tốt.

Cô nghĩ gì về màu da của tôi – Anh 
đột ngột hỏi, kéo tay áo thể thao lên 
cao, cho cô thấy rõ làn da đen sậm 
của anh. Mắt anh nhìn cô chăm chú, 
nghiêm túc, chờ đợi và chan chứa       
hy vọng.

Lê im lặng. Cô mỉm cười để trì hoãn 
câu trả lời. Cô phải nói gì đây? Không 
thể chối cãi rằng anh là người da đen. 
Ngồi uống cà phê với anh ở sân bay 
Istanbul này, nơi chẳng ai biết cô là 
ai, từ đâu tới, thì còn được. Nhưng 
nếu thử tưởng tượng, cô sánh vai 
cùng anh đi giữa phố Hà Nội, cô có 
chịu đựng nổi ánh mắt tọc mạch của 
những người đồng hương, người 
quen biết?

Cô nghĩ gì về màu da của tôi? – Anh 
kiên nhẫn nhắc lại.

Tôi thấy đó là màu da thời trang. Tôi 
là người da vàng, cũng là màu da thời 
trang. Thế giới đã hoàn toàn thay đổi  
– Cô chợt hào hứng khi tìm ra phương 
án đối đáp – Anh thấy đó, trên các sàn 
diễn thời trang quốc tế, những người 
mẫu da đen và da vàng đang chiếm 
lĩnh ngôi vedette, được chỉ định mặc 

những trang phục được nhà thiết kế 
đầu tư nhất. Kể cả trên sàn diễn chính 
trị, nguyên tổng thống Mỹ Obama là 
ví dụ điển hình cho màu da thời trang.

Cô quả là thông thái – Anh bật cười 
– Tôi đã không nhìn lầm. Ngay khi 
nhìn thấy cô, ánh mắt cô lần đầu 
tiên, tim tôi ngừng lại và cả người tôi 
rúng động. Tôi không thể bước qua 
cô được. Tôi đánh liều níu cô lại. Nếu 
không tôi sẽ day dứt suốt đời.

Anh đăm đắm nhìn cô. Ánh mắt anh 
níu giữ cô. Cô bị cuốn chìm vào ánh 
mắt ấy, nhưng lý tính lôi kéo cô lội nhào 
trở ra. Chỉ trong tích tắc cô hiểu người 
đàn ông da đen này muốn gì. Cô cũng 
đọc chính xác tâm hồn anh. Nhưng... 
chết tiệt! Anh ấy là người da đen.

Cô cần thoát ra khỏi cái bẫy trớ trêu 
này. Cô đánh trống lảng:
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Anh có lối sống rất tuyệt, đúng 
không? – Cô liếc nhìn anh lần nữa 
trong bộ đồ thể thao Adidas vừa vặn, 
mà cũng đủ thoải mái. 

Tôi chạy bộ hai tiếng mỗi ngày – Anh 
thở ra nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt 
vẫn níu giữ cô, như chỉ sợ anh bớt 
chăm chú, thì cô sẽ vụt biến mất – 
Tôi chọn đồ ăn nhẹ, dễ tiêu, tốt cho 
sức khỏe. Cụ thể hơn thì ngày nào 
tôi cũng dùng hai trái dưa leo, ba củ 
cà rốt, và một trái táo xanh. Tôi làm 
theo cách của một thầy tu ở Ấn Độ, 
về cách dưỡng sinh và thiền định cho 
tinh thần...

Anh với ba lô, lấy ra một trái táo       
xanh rắn chắc, căng bóng và đặt vào 
tay cô.

Tặng cô đó. Mỗi ngày, cô hãy ăn một 
trái táo xanh, nó sẽ giúp cô khỏe 
mạnh đến cuối đời.

Cô ngắm trái táo xanh gần như hoàn 
hảo, đưa lên mũi hít một hơi dài. 
Không hiểu sao, cô thấy trái táo này 
có gì đó giống anh, như là trong màn 
đêm, làn da của anh và trái táo sẽ có 
cùng một sắc độ sáng, ánh lên trong 
bóng tối.

Tôi muốn đạt đến một trăm tuổi – 
Anh nói tiếp - Với lối sống, và phương 
pháp riêng của mình thì tôi tin là 
mình sẽ đạt đến đích đó.

Còn tôi muốn đi “khám xét” thế giới 
này tới năm tám mươi tuổi. Sau đó 
thì tôi ở nhà và gặm nhấm thành quả 
thu lượm được, chín mươi tuổi là cái 
đích của tôi. 

Câu chuyện cuốn hút cả hai người, 
đầy hào hứng cho tới lúc cô chợt 
nghe loa thông báo lần gọi cuối cho 
hành khách lên chuyến bay tới Praha. 
Cô vội vàng đứng lên. Anh kéo va ly 
cho cô. Đột ngột, anh nắm tay cô kéo 
đi. Cô những muốn rút tay về, nhưng 
lại ngại anh tự ái. Trong lúc bước đi 
vội vã, anh cúi xuống hôn nhẹ lên 
làn tóc cô. Cô thấy thoảng qua mũi 
mùi da thịt anh, mùi người da đen 
nằng nặng. Bỗng dưng, cô nhớ lời 
một người đàn ông da trắng từng 
nói, người da đen rất nặng mùi, mùi 
ấy càng tỏa ra nặng nề, khi người da 

đen lên cơn ham muốn tình dục. Cô 
lắc đầu, muốn xua đuổi cái ý nghĩ ám 
ảnh không đúng lúc. 

Cho tôi số điện thoại của cô – Anh 
nài nỉ trước khi cô tiến đến quầy kiểm 
soát cuối cùng lên máy bay – Xin em 
đừng bước qua tôi!

Cô viết vội số điện thoại của mình vào 
lòng bàn tay anh. Anh khép tay, nắm 
chặt những con số. Liệu cô có viết sai 
một số nào không? Tất cả là số phận. 
Tất cả phụ thuộc vào may rủi.

Ngồi yên vị trên ghế máy bay, thắt 
dây an toàn. Cô thở ra nhẹ nhõm. Cô 
đã thoát khỏi anh. Quả thực, cô muốn 
anh, nhưng không muốn màu da ấy. 

Lôi trong túi ra quả táo xanh, cô bỗng 
thấy nó đẹp lạ lùng. Lòng chống 
chếnh, cô tự trách mình mà không 
xác định rõ vì sao. Có thực là cô không 
muốn? Hay chỉ vì một nỗi sợ hãi 

những ánh mắt tọc mạch trên phố từ 
những người đồng hương? Cô đã đi 
biết bao nơi xa xôi, học được biết bao 
điều đẹp đẽ, nhưng trái tim cô, định 
kiến của cô dường như chẳng đổi 
thay. Cô vẫn bị trói bởi những sợi dây 
vô hình. Nhưng mà thôi, việc gì cô 
phải dằn vặt mình vì một vấn đề lớn 
mà cả thế giới vẫn còn đang đối mặt?

Trái táo xanh như cựa quậy trong 
lòng bàn tay cô nhức nhối. Giá cô có 
thể mở cửa sổ máy bay và ném nó ra 
ngoài. Giá cô đừng bao giờ transit ở 
Istanbul.

– Xin em đừng bước qua tôi!

Cô nhắm mắt, bất lực, giọt nước mắt 
lớn rơi xuống lòng bàn tay người đàn 
ông da đen, xóa mờ những con số 
vô tình, những con số khó trở thành 
định mệnh ❏
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STT Chế độ chính sách
 Điều kiện hưởng  
Nội dung chính

Mức hưởng

A NQ SỐ 68 /NQ-CPVÀ QĐ SỐ 23/2021/QĐ-TTG  (TỔNG GÓI HỖ TRỢ 26.000 TỶ ĐỒNG)

I Chính sách hỗ trợ Người sử dụng LĐ

1

Giảm mức đóng BH 
TN LĐ, BNN (Điều 1, 
Điều 2, Điều 3 QĐ số 
23/2021/QĐ-TTg)

Có đóng BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trừ đơn vị sự 
nghiệp công lập hưởng lương từ NSNN.

Bằng 0 quỹ tiền lương căn cứ 
đóng BHXH
Áp dụng 12 tháng từ 01/7/2021 
- 30/06/2022
(NSDLĐ hỗ trợ toàn bộ số tiền 
có được từ việc giảm đóng vào 
Quỹ BHTNLĐ BNN cho người lao 
động phòng, chống Covid-19)

2

Hỗ trợ tạm dừng đóng 
vào quỹ hưu trí tử 
tuất (điều 4, điều 5, 
điều 6 QĐ số 23/2021/
QĐ-TTg)

1/ NSDLĐ đóng đủ BHXH hoặc đóng quỹ hưu trí tử tuất hết                 
tháng 4/2021
2/ Bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 phải giảm 15% số LĐ tham gia 
BHXH trở lên (Số LĐ tính giảm bao gồm: Số LĐ chấm dứt HĐLĐ, số 
LĐ tạm hoãn HĐLĐ từ 14 ngày trở lên, số LĐ đang nghỉ việc không 
hưởng lương và ngừng việc từ 14 ngày trở lên -  có HĐLĐ từ đủ 1 
tháng trở lên và người quản lý DN, không gồm NLĐ nghỉ hưu)

1/ Tạm dừng đóng 6 tháng 
2/ Trường hợp đã được giải 
quyết theo NĐ 42/NQ-CP 
thì tổng thời gian tạm đóng 
không quá 12 tháng

3

Hỗ trợ NSDLĐ đào tạo 
bồi dưỡng nâng cao 
trình độ kỹ năng nhằm 
duy trì việc làm ( Điều 
9, Điều 10, Điều 11 QĐ 
số 23/2021/QĐ-TTg)

Phải thỏa mãn đủ các điều kiện sau:
1/ Đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên kể từ lúc đề nghị (VB xác nhận 
của BHXH)
2/ Phải thay đổi cơ cấu công nghệ (VB của NSDLĐ V/v thay đổi cơ 
cấu, công nghệ)
3/ Doanh thu quý liền kề giảm  10% so với doanh thu cùng kỳ 2019 
hoặc 2020 (theo mẫu 03 QĐ 23/2021/QĐ-TTg)
4/ Có phương án hoặc phối hợp với cơ sở GDNN có phương án                
đào tạo

Kinh phí hỗ trợ: 
1.500.000 đ/người/tháng 
(dưới 15 ngày tính 1/2 tháng, 
trên 15 ngày tính 1 tháng)
Thời gian: 
tối đa 06 tháng

4

Hỗ trợ NSDLĐ vay vốn 
để trả lương ngừng 
việc, trả lương phục 
hồi sản xuất (Điều 
38, Điều 39 QĐ số 
23/2021/QĐ-TTg)

1/ NSDLĐ được vay vốn trả lương ngừng việc phải có đủ các điều 
kiện sau: 
+ Có NLĐ tham gia BHXH bắt buộc đến tháng liền kề trước thời 
điểm ngừng việc; 
+ NLĐ phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo K3.Đ99 
BLLĐ từ 1/5/2021 đến hết 31/3/2022; 
+ Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài 
tại thời điểm đề nghị.

1/ Mức cho vay: 
Tối đa bằng mức lương tối 
thiểu vùng đối với số NLĐ theo 
thời gian trả lương ngừng việc 
thực tế, tối đa 03 tháng 
2/ Thời hạn vay vốn: 
Dưới 12 tháng. 

2/ NSDLĐ được vay vốn trả lương cho NLĐ khi phục hồi SXKD phải 
có đủ các đ/kiện sau:  
+ NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của CQNN có 
thẩm quyền để phòng chống dịch từ 1/5/2021-31/3/2022; 
+ Có NLĐ tham gia BHXH bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn;  
+ Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi SXKD;  
+ Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài 
tại thời điểm đề nghị.

 1/ Mức cho vay: tối đa bằng 
mức lương tối thiểu vùng đối 
với NLĐ đang làm việc theo 
HĐLĐ. Tối đa 03 tháng; 
2/ Thời hạn vay vốn dưới 12 
tháng. 
3/ Việc giải ngân: NH chính 
sách XH thực hiện vào tháng 
5, 6, 7 năm 2021, thời hạn giải 
ngân đến hết 5/4/2022 hoặc 
đến hết 7.500 tỷ đồng 

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 
NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 
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A NQ SỐ 68 /NQ-CPVÀ QĐ SỐ 23/2021/QĐ-TTG  (TỔNG GÓI HỖ TRỢ 26.000 TỶ ĐỒNG)

II  Các chính sách hỗ trợ Người lao động

1

Hỗ trợ NLĐ tạm  
hoãn thực hiện 
HĐLĐ, nghỉ việc 
không hưởng lương 
(Điều 13, Điều 14, 
Điều 15 QĐ số 
23/2021/QĐ-TTg)

1/ NLĐ phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của CQNN có thẩm 
quyền để phòng, chống dịch Covid-19 thời gian từ 1/5/2021 - 
31/12/2021

2/ Tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên 
tục trở lên từ 1/5/2021-31/12/2021 (VB thỏa thuận)

3/ Đang tham gia BHXH (VB xác nhận của BHXH theo mẫu 05- QĐ 
số 23/2021/QĐ-TTg)

1/Mức hỗ trợ 1 lần: 

1.855.000đ/người: 15 ngày liên 
tục trở lên đến dưới 01 tháng

3.710.000đ/người: trên 1 
tháng

2/ Hỗ trợ thêm: 

NLĐ mang thai 1.000.000đ/ng; 
NLĐ đang nuôi con dưới 6 
tháng: 1.000.000đ/trẻ

2

Hỗ trợ NLĐ ngừng 
việc (Điều 17, Điều 
18, Điều 19 QĐ số 
23/2021/QĐ-TTg)

Phải có đủ các điều kiện sau:

1/ Bị ngừng việc thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong khu 
vực phong tỏa (VB yêu cầu cách ly)

2/ Đang tham gia BHXH (VB xác nhận của BHXH  theo mẫu 06- QĐ 
số 23/2021/QĐ-TTg  )

1/ Mức hỗ trợ 1 lần:

1.000.000đ/người

3

Hỗ trợ NLĐ chấm 
dứt HĐLĐ nhưng 
không đủ điều kiện 
hưởng trợ cấp thất 
nghiệp (Điều 21, 
Điều 22, Điều 23 QĐ 
số 23/2021/QĐ-TTg)

1/ NLĐ phải dừng hoạt động theo yêu cầu của CQNN có thẩm 
quyền để phòng, chống dịch Covid-19 thời gian từ 1/5/2021 - 
31/12/2021 

2/ Đang tham gia BHXH (VB xác nhận của BHXH/ bản sao sổ 
BHXH)

3/ Chấm dứt HĐLĐ trong thời gian 1/5/2021-31/12/2021 nhưng 
không đủ đ/kiện hưởng trợ cấp TN (QĐ thôi việc, TB chấm dứt 
HĐLĐ, HĐLĐ hết hạn) trừ: 

+ NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái p/luật. 

+ Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

Mức hỗ trợ 1 lần: 

3.710.000 đồng/người

4

Hỗ trợ thêm  đối với 
NLĐ mang thai và 
NLĐ đang nuôi con 
dưới 6 tuổi (Điểm 
8 mục II NQ số 68/
NQ-CP)

Trường hợp Hỗ trợ thêm  đối với NLĐ mang thai và NLĐ đang nuôi 
con dưới 6 tuổi (Giấy chứng minh mang thai, giấy khai sinh, giấy 
chứng sinh, giấy chứng nhận nuôi con nuôi, QĐ giao nhận chăm 
sóc thay trẻ em...)

Hỗ trợ thêm:

NLĐ mang thai 1.000.000đ/
ngày; NLĐ đang nuôi con 
dưới 6 tháng: 1.000.000đ/trẻ

5

Hỗ trợ đối với trẻ 
em và người đang 
điều trị Covid-19, 
cách ly y tế 
(Điều 25, Điều 26, 
Điều 27  QĐ số 
2 3 / 2 0 2 1 / Q Đ -T Tg ; 
Điểm 8 mục II- NQ số 
68 /NQ-CP)

1/ Trường hợp người điều trị nhiễm Covid - F0  từ 24/4/2021 - 
31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo tực tế không quá 45 ngày. 

2 / Trường hợp F1 thực hiện cách ly theo quyết định của cơ quan có 
thẩm quyền từ 27/04/2021-31/12/2021 thời gian tối đa 21 ngày. 

3/ Trẻ em đang trong thời gian điều trị do nhiễm Covid -19 hoặc 
cách ly (NSNN đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi 
chi trả của BHYT và chi phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em không 
có thẻ BHYT)

Mức hỗ trợ:

1. F0: 80.000đ/người/ngày

2. F1: 80.000đ/người/ngày

3. Trẻ em đang điều trị do 
nhiễm Covid-19 hoặc cách ly: 
1.000.000đ/trẻ và hỗ trợ tiền 
ăn 80.000đ/người/ngày
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B CÁC CHÍNH SÁCH KHÁC

I Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động VN ngày 09/08/2021

 

Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
Quyết định số 
2 6 0 6 / Q Đ - T L Đ 
ngày 19/5/2021 
của Đoàn Chủ tịch 
Tổng LĐLĐ Việt 
Nam về chi hỗ 
trợ khẩn cấp cho 
đoàn viên, người 
lao động (NLĐ) 
bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh 
COVID-19 trong 
đợt bùng phát 
dịch lần thứ 4 từ 
ngày 27/4/2021 

1/ Đoàn viên, NLĐ khu vực có quan hệ lao động (bao gồm cả doanh 
nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn) là F0 không vi phạm các quy 
định của pháp luật về phòng, chống dịch 

Hỗ trợ 1 lần: Tối đa là 3 triệu đồng/người

2/ Đoàn viên, NLĐ (tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh 
phí Công đoàn) là F1 phải cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền, không vi phạm các quy định của pháp luật về 
phòng, chống dịch 

Hỗ trợ 1 lần: Tối đa là 1,5 triệu đồng/người.

3/ Đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức là F1 có hoàn cảnh khó 
khăn phải cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch 

4/ Đoàn viên, NLĐ (tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh 
phí Công đoàn) phải nghỉ việc để cách ly y tế, hoặc đang cư trú trong các 
khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
có hoàn cảnh khó khăn; đang mang thai hoặc nuôi con dưới 6 tuổi.

Hỗ trợ 1 lần: Tối đa là 500 ngàn đồng/người 
(Đối tượng 1,2,3,4,5,6: Nguồn kinh phí từ Liên đoàn 
Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung 
ương và tương đương; công đoàn tổng công ty trực 
thuộc Tổng Liên đoàn, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở)

5/ Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
có đóng kinh phí công đoàn đã di chuyển từ các tỉnh phía Nam 
về quê kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021, phải thực hiện đúng 
yêu cầu cách ly y tế theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền tại địa phương, có hoàn cảnh khó khăn

 6/ Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
có đóng kinh phí công đoàn tử vong do bị nhiễm vi rút Sars-Co-2 kể từ 
ngày 27/4/2021

7/ Cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở, đoàn viên, người lao động được 
công đoàn cấp trên cơ sở huy động tham gia công tác phòng, chống 
dịch Covid-19

Từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/người/ngày 
kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, tối đa không quá 
2.000.000 đồng/người
(Ban chấp hành công đoàn cơ sở tự cân đối trong 
nguồn tài chính được duyệt để quyết định)

II Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ Tổng liên đoàn Lao động VN ngày 24/8/2021

  Hỗ trợ bữa ăn cho 
đoàn viên, NLĐ 
đang thực hiện “3 
tại chỗ” của DN tại 
địa bàn các tỉnh, 
thành thực hiện 
giãn cách toàn 
tỉnh, thành theo 
Chỉ thị số 16/CT-TTg

Đối tượng được hưởng là đoàn viên, NLĐ đang làm việc tại các doanh 
nghiệp có đóng kinh phí công đoàn, thực hiện “3 tại chỗ” để sản xuất.
+ Đối với Công đoàn cơ sở báo cáo số lượng đoàn viên, NLĐ được 
DN huy động thực hiện “3 tại chỗ” duy trì sản xuất với công đoàn cấp 
trên trực tiếp cơ sở.
+ Đối với DN có đóng kinh phí công đoàn (chưa có tổ chức công 
đoàn) : công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở làm việc với doanh nghiệp 
kiểm tra, xác định số lượng đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại 
chỗ” duy trì sản xuất để hỗ trợ.

III Nghị quyết số 97/NQ-CP của Chính phủ ngày 28/8/2021 

 
Hỗ trợ giảm tiền 
điện, giảm giá 
điện (đợt 5) cho 
các khách hàng 
sử dụng điện                
bị ảnh hưởng 
của dịch Covid-19 
theo đề xuất của 
Bộ Công thương 

Đối tượng hỗ trợ giảm tiền điện đáp ứng các điều kiện sau:
- Các khách hàng sử dụng điện: là các nhà máy hoặc cơ sở sản xuất đặt 
tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại thời điểm 25/08/2021 
đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và đang duy 
trì sản xuất trong các lĩnh vực sau: Doanh nghiệp chế biến, bảo quản 
thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; Doanh nghiệp chế biến và bảo 
quản rau quả;  Doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có kim ngạch 
xuất khẩu năm 2020 trên 1 tỷ đô la Mỹ 
- Mua điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực thuộc 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị bán lẻ điện khác.
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C CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

I Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH của Bộ LĐ- TBXH ngày 20/07/2021

  Công điện V/v 
hỗ trợ người lao 
động và người sử 
dụng lao động 
gặp khó khăn do 
đại dịch Covid-19 
và tăng cường 
thực hiện các 
biện pháp

1/ Tập trung thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/
QĐ-TTg

2/ Xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg theo đặc 
thù của địa phương; chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương và chỉ 
đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ trên địa bàn

3/ Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác 
phòng, chống dịch, đặc biệt trong các cơ sở điều dưỡng người có công 
với cách mạng,...

II CV Số 2844/LĐTBXH-PC ngày 25/8/2021 

 

CV hướng dẫn cho 
Sở LĐ TBXH tỉnh 
Đồng Nai về một 
số vướng mắc 
trong việc thực 
hiện chính sách 

1/ Đối với doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” 
nhưng có một số người lao động không đồng ý với phương án lưu trú theo 
yêu cầu “3 tại chỗ” của doanh nghiệp thì 2 bên thống nhất:

• Ngừng việc và trả lương ngừng việc cho người lao động và NLĐ được hỗ 
trợ chính sách ngừng việc nếu đáp ứng đủ các điều kiện của Quyết định số 
23/2021/QĐ-TTg (Điều 17 đến Điều 20)

• Tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc hai bên thỏa thuận nghỉ không 
hưởng lương 

• Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật lao động như: thỏa 
thuận chấm dứt HĐLĐ; thực hiện quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ với 
người lao động 

2/ DN được phép hoạt động khi đáp ứng điều kiện “3 tại chỗ” và “doanh 
nghiệp nào không đáp ứng được thì phải tạm dừng sản xuất” theo quy 
định của địa phương:

• Đối với DN không đáp ứng được điều kiện “3 tại chỗ” và phải dừng hoạt 
động sản xuất kinh doanh trong thời gian thực hiện quy định đó của 
địa phương được xem là phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 để xem 
xét được hưởng chính sách hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ 
việc không hưởng lương

• Với những DN nằm trong khu vực bị cách ly y tế nên khó khăn về cung 
ứng nguyên vật liệu, xuất hàng buộc phải tạm dừng hoạt động được xem 
là phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền để phòng, chống dịch Covid-19 để xem xét được hưởng chính sách 
hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương.

3/ NLĐ thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong 
tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Khoản 1 Điều 
17 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg được hiểu là nơi làm việc và/hoặc nơi 
cư trú của người lao động trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả “giãn cách xã hội theo Chỉ 
thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ” hoặc nằm trong 
“vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19”
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BẢN TIN VINATEX tháng 8+9 /2021
HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ QUAN ĐIỂM CHUNG 

KHI ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỢI

16/8

17/8

Ngày 16/8, Ông Lê Tiến Trường – 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 
Vinatex đã chủ trì buổi hội thảo 

trực tuyến về “Quan điểm chung khi 
đầu tư nhà máy sản xuất sợi”. Tham gia 
buổi hội thảo có các Phó Tổng giám 
đốc Tập đoàn, Trưởng các Ban chức 
năng và Lãnh đạo các đơn vị thành 
viên sản xuất sợi.

Ông Lê Tiến Trường cho biết, hiện nay 
Việt Nam có khoảng 10 triệu cọc sợi, 
theo các dự báo quốc tế về dòng vốn 
đầu tư vào ngành sợi của cả trong và 
ngoài nước thì năm 2025 lên đến 15 
triệu cọc và năm 2030 lên đến 25 triệu 
cọc sợi. Việc đầu tư xây dựng nhà máy 
sản xuất sợi đón đầu xu hướng tăng 
trưởng của ngành là việc nên làm và 
phải làm vì trong gần 1 triệu cọc sợi 
của các DN thuộc tập đoàn có đến 
35% trên 10 năm sử dụng. Vấn đề đặt 

ra là nếu đầu tư nhà máy sản xuất sợi 
thì cần phải quan tâm đến những yếu 
tố nào, định hướng ra sao?

Sau khi nghe ý kiến phát biểu tại hội 
thảo, ông Lê Tiến Trường đã tổng kết 
và thống nhất các quan điểm lớn khi 
đầu tư sợi như sau:

Thứ nhất, điều kiện tiên quyết để tiến 
hành đầu tư xây dựng một nhà máy 
sản xuất sợi là đơn vị cần làm tốt công 
tác nghiên cứu thị trường với mục tiêu 
định hướng dài hạn vào các chuỗi 
cung ứng nhằm tạo ra sự ổn định cho 
sản phẩm đầu ra.

Thứ hai, đơn vị cần lựa chọn thiết bị, 
công nghệ hiện đại, tự động hóa cao, 
tối thiểu số hoá lao động trên số cọc sợi.

Thứ ba, đơn vị nên cân nhắc, lựa chọn 
các thiết bị có tính ổn định cao, tiết 
kiệm năng lượng, tiếng ồn và phát thải 
nhiệt thấp trong quá trình vận hành 
sản xuất.

Thứ tư, khi đầu tư xây dựng nhà máy 
sợi cần ưu tiên có thiết kế sử dụng 
năng lượng tái tạo như điện gió, điện 
mặt trời…, đồng thời quan tâm đến 
khả năng sử dụng các nguyên liệu tái 
chế vào sản xuất như xơ recycle, bông 
tái sử dụng. Đây là một xu hướng tiêu 
dùng mới trên thế giới nhằm hướng tới 
sự phát triển bền vững.

Thứ năm, để chuẩn bị tốt cho nhà 
máy đi vào hoạt động, đơn vị cần có 
phương án chuẩn bị nhân sự chủ chốt 
trước một năm, tuyển dụng đào tạo 
công nhân trước 4 tháng.

 Cuối cùng, đơn vị cần căn cứ vào định 
hướng sản phẩm và thị trường mục 
tiêu mà xây dựng quy mô nhà máy. Tuy 
nhiên, đơn vị nên tính toán, quy hoạch 
khu sản xuất sợi có thể có nhiều đơn 
nguyên với quy mô trên 10 vạn cọc để 
tiết kiệm kho bãi, hạ tầng, phòng thí 
nghiệm, bảo trì… Từ đó, đơn vị có thể 
hình thành khu sản xuất đa dạng hóa 
mặt hàng sợi, thu hút sự quan tâm của 
khách hàng.

Ngày 17/8, Vinatex tổ chức 
hội thảo trực tuyến về “Cung 
cầu và giá bông trong giai              

đoạn tới”. 

Chủ trì hội thảo, ông Lê Tiến Trường 
đánh giá tổng thể xu thế giá bông 
diễn ra trong 25 năm qua, đặc biệt là 
giai đoạn từ tháng 4/2010 đến tháng 
4/2012, khi giá bông đã tăng mạnh 
lên 2,6 lần đạt đỉnh vào tháng 3/2011 
rồi giảm tụt dốc về giá ban đầu. Sự 
biến động của giá bông giai đoạn 
này đã khiến nhiều doanh nghiệp sản 

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN 
VỀ CUNG CẦU VÀ GIÁ BÔNG TRONG GIAI ĐOẠN TỚI

xuất sợi lao đao. Hiện nay, giá bông 
cũng đang có xu hướng biến động 
mạnh, tăng hơn 20% so với thời điểm 
đầu năm 2021, giá hiện tại khoảng 
2,3 – 2,35 USD/kg. Trong khi đó, giá 
sợi chỉ tăng khoảng 8-10% khiến biên 
lợi nhuận của các doanh nghiệp sản 
xuất sợi giảm đáng kể.

Tại hội thảo, nhận định về giá bông, 
lãnh đạo các đơn vị cho rằng, có 
yếu tố đầu cơ của các nhà đầu tư tài 
chính, nhu cầu bông tại thời điểm 
hiện tại đang tăng tại các nước sản 
xuất sợi, cùng với chi phí vận chuyển 
tăng với tốc độ phi mã khiến giá bông 
tăng mạnh trong thời gian qua và còn 
tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Từ thực tế biến động của giá bông 
trên thị trường và lắng nghe ý kiến 
phát biểu của đại diện lãnh đạo các 
đơn vị, Chủ tịch HĐQT Lê Tiến Trường 
đề nghị CQĐH Tập đoàn và các đơn vị 
cần phải chủ động xây dựng các kịch 
bản ứng phó.

Lãnh đạo Tập đoàn cũng đề nghị các 
DN cần theo dõi sát sao, chặt chẽ 
thị trường bông, có phương án mua 
bông hợp lý tránh trường hợp hàng 
về chậm, không có bông làm đình trệ 
sản xuất. Ban sợi cần xây dựng kho 
thông tin về tồn kho bông của các 
đơn vị (số lượng, chủng loại…) để 
chia sẽ giữa các đơn vị khi thiếu bông 
sản xuất. Hình thức vay trả do các đơn 
vị tự thỏa thuận.
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26/8

01/9
Ngày 01/9, Vinatex đã tổ chức 

buổi hội thảo trực tuyến 
chuyên đề: “Giới thiệu và giải 

trình kỹ thuật về máy sợi con Toyota, 
máy đánh ống Link Coner Murata và 
máy sợi thô & Link thô Hicorp” cùng 
các nhà cung cấp thiết bị ngành Sợi 
Toyota, Murata và CMT.

Tham dự buổi hội thảo có ông Lê Tiến 
Trường, Chủ tịch HĐQT Vinatex; lãnh 
đạo Cơ quan điều hành, Ban Đầu tư 
& Phát triển và các doanh nghiệp Sợi 
trực thuộc Vinatex.

Tại buổi hội thảo, các nhà cung cấp 
thiết bị ngành Sợi Toyota, Murata và 
CMT đã trình bày, giải đáp các thắc 
mắc về các thiết bị đang cung cấp, giá 

bán, những ưu điểm so với các dòng 
máy khác, xu hướng thị trường những 
năm gần đây và số lượng thiết bị đã 
cung cấp cho thị trường Việt Nam, Ấn 
Độ, Bangladesh…

Kết luận buổi hội thảo, ông Lê Tiến 
Trường, Chủ tịch HĐQT Vinatex cho 
biết, sau buổi hội thảo ngày hôm 
nay, các doanh nghiệp ngành sợi của 
Vinatex sẽ có những trao đổi với đại 
diện các nhà cung cấp để tìm hiểu 
và thống nhất về các sản phẩm đã 
được giới thiệu, trong đó quan tâm 
đến tính ưu việt, phù hợp cũng như 
các vấn đề về gói tài chính đầu tư, thời 
gian giao hàng… ❏

Ngày 26/8, tại bệnh viện dã 
chiến trường Đại học Y Hà Nội, 
Vinatex và Tổng công ty CP 

Dệt may Nam Định đã trao tặng 2.750 
bộ ga gối cho bệnh viện.

Tại buổi tiếp nhận, Phó Tổng giám 
đốc Vinatex Phạm Văn Tân chia sẻ: 
2 năm qua, tình hình dịch Covid-19 
diễn biến phức tạp trên thế giới,               
Việt Nam đã có những tháng ngày 
bình yên. Tuy nhiên thời gian gần 
đây, Việt Nam phải ứng phó với nhiều 
diễn biến phức tạp của dịch bệnh 
song trong tầm kiểm soát. Đây là kết 
quả từ sự chỉ đạo của Chính phủ và 
đặc biệt là sự nỗ lực của lực lượng y 
bác sỹ, lực lượng tuyến đầu chống 
dịch. Thay mặt lãnh đạo và người lao 
động Vinatex, chúng tôi trân trọng 
cảm ơn các lực lượng y bác sĩ tuyến 

TRAO TẶNG ĐỒ DÙNG SINH HOẠT 
CHO BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

đầu đã hy sinh, làm việc quên mình 
để nhân dân có được sự bình yên.

Để đồng hành cùng Bệnh viện trường 
Đại học Y Hà Nội trong việc xây dựng 
bệnh viện dã chiến, Tổng công ty CP 
Dệt may Nam Định, đơn vị thành viên 
Tập đoàn tổ chức ủng hộ bệnh viện 
2.750 bộ ga gối, trong đó 1000 bộ ga 
gối cho y bác sỹ và 1.750 bộ cho bệnh 
nhân với giá trị 500 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Vinatex sẽ tiếp 
tục tổ chức các chương trình ủng hộ, 
đồng hành cùng các đơn vị làm công 
tác phòng, chống dịch bệnh.

Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Giám 
đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội cảm 
ơn sự hỗ trợ, đồng hành của Vinatex 
đối với ngành Y tế nói chung và bệnh 
viện dã chiến nói riêng trong công tác 
phòng chống dịch Covid-19. Trong 
bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến 
phức tạp, tốc độ lây lan nhanh, độ 
nguy hiểm cao, bệnh viện dã chiến 

Đại học Y Hà Nội là công trình cấp 
bách và thiết yếu phục vụ công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 
bàn Thành phố Hà Nội. Bệnh viện có 
quy mô lớn với công suất 500 giường 
bệnh, sẽ dành để thu dung, điều trị 
bệnh nhân mắc Covid-19 nặng và 
nguy kịch…

■ Đại diện lãnh đạo Vinatex trao tặng đồ dùng 

sinh hoạt cho bệnh viện dã chiến.

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN
VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ NGÀNH SỢI

■ Toàn cảnh buổi hội thảo

75DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

TIN TỨC & SỰ KIỆN



BẢN TIN CÔNG ĐOÀN
CÔNG ĐOÀN DỆT MAY THĂM VÀ TẶNG QUÀ 

TỔNG CÔNG TY MAY 10 PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN KHEN THƯỞNG CON CBCNV-LĐ 
ĐẠT THÀNH TÍCH TRONG HỌC TẬP NĂM HỌC 2020-2021  

Nhằm chung tay hỗ trợ Tổng 
Công ty May 10 và những 
người lao động trực tiếp tham 

gia "3 tại chỗ" phòng, chống dịch 
Covid -19, ngày 25/8/2021, đ/c Lê 
Nho Thướng – UV BCH Tổng Liên 

đoàn LĐVN, Chủ tịch Công đoàn 
Dệt May Việt Nam cùng đoàn công 
tác đã đến thăm, tặng quà, động  
viên khích lệ tập thể người lao động 
May 10 sớm vượt qua đại dịch. Công 
đoàn Dệt May Việt Nam trao tặng 

Tổng Công ty 50 triệu đồng để cùng 
doanh nghiệp phòng chống dịch 
Covid-19. Đồng thời có chế độ hỗ trợ 
đoàn viên và người lao động bị ảnh 
hưởng do dịch bệnh Covid-19 khi 
tham gia sản xuất "3 tại chỗ" 10.000 
đồng/người/ngày.

Chủ tịch CĐDM Việt Nam Lê Nho 
Thướng chia sẻ: Đảm bảo thực hiện "3 
tại chỗ", doanh nghiệp gặp rất nhiều 
khó khăn. Để có những chia sẻ cùng 
doanh nghiệp, bên cạnh các trường 
hợp lao động không may bị F0, F1 mà 
phải đi cách ly, Công đoàn Dệt May 
có một phần kinh phí nhỏ hỗ trợ cho 
Công đoàn May 10 mua sắm những 
trang thiết bị vật tư cần thiết để cho 
người lao động khi ở lại cùng doanh 
nghiệp thực hiện 3 tại chỗ được chu 
đáo hơn và yên tâm hơn.

Sự động viên kịp thời và những phần 
quà ý nghĩa từ Công đoàn cấp trên 
đã thể hiện trách nhiệm của các cấp 
Công đoàn đối với những người 
lao động, chung tay đẩy lùi dịch 
Covid-19, vì sức khỏe cộng đồng.

Năm học 2020-2021 là năm học 
thứ hai liên tiếp học sinh – sinh 
viên phải học tập trong điều 

kiện giãn cách do dịch bệnh Covid-19. 
Phương pháp học "máy tính thay 
bảng đen" chiếm phần lớn thời gian 
học và thi nhưng các em đã có nhiều 
cố gắng để thích nghi. Đối với ngành 
Dệt May, thành tích của con CBCNV-
LĐ năm học này tiếp tục được giữ 
vững, là nguồn động viên tinh thần 
cho cha mẹ, cũng là động lực cho 
chính các em bước vào năm học mới.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do 
tình hình dịch bệnh cũng như điều 
kiện làm việc bận rộn, song CBCNV-
LĐ trong ngành vẫn dành thời gian 
chăm sóc và dạy bảo con học tập; 
chia sẻ, trò chuyện với con về những 
khó khăn cũng như gợi ý cho con về 
phương hướng, cách thức trong học 

tập. Các cấp trong ngành cũng luôn 
dành sự quan tâm đến các con, tạo 
điều kiện để CBCNV-LĐ có nhiều thời 
gian và không gian hơn dành cho 
con cái.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, 
năm học vừa qua, trong hệ thống có 
trên 3.200 em là con CBCNV-LĐ trúng 
tuyển vào lớp 10 và thi đỗ tốt nghiệp 
THPT Quốc gia năm 2021, trong đó 
có em đứng ở vị trí tốp đầu của tỉnh, 
thành phố; ngoài ra có gần 12.700 em 
đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Là hoạt động thường niên, năm nay 
Công đoàn ngành tiếp tục xét khen 
thưởng cho các em với tiêu chí cơ 
bản không thay đổi so với những năm 
trước đó, cụ thể: Đạt học sinh giỏi cấp 
tỉnh, Quốc gia; Tốt nghiệp Đại học loại 
giỏi; Thủ khoa của tất cả các trường 

Đại học; Học sinh giỏi 7 năm liên tục 
từ bậc THCS; 3 năm học sinh giỏi bậc 
THPT; 3 năm liên tục đạt sinh viên giỏi 
(hoặc 2 năm giỏi, 1 năm khá)...

Căn cứ hồ sơ đề nghị của 41/118 
CĐCS, Công đoàn Dệt May Việt Nam 
đã khen thưởng đợt I cho 372 con 
NLĐ với tổng số tiền 230 triệu đồng. 
Cụ thể: Có 8 em đạt giải học sinh giỏi 
Quốc gia, 165 em đạt học sinh giỏi 
cấp tỉnh, thành phố; 171 em đạt học 
sinh giỏi từ 3-7 năm liên tục, 9 sinh 
viên tốt nghiệp Đại học loại giỏi, 19 
em đạt giải thuộc lĩnh vực văn hóa, 
thể thao; 75 em đồng thời đạt 2-3 
thành tích...

Một số đơn vị có con NLĐ đạt thành 
tích xuất sắc đề nghị và được Công 
đoàn ngành khen thưởng nhiều là: 
Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ 
(71 suất), công ty CP Dệt May Huế (41 
suất), công ty CP Quốc tế Phong Phú 
(29 suất), công ty CP Dệt May Đầu tư 
Thương Mại Thành công (28 suất)...

■ Đoàn công tác tặng quà hỗ trợ CNLĐ Tổng công ty May 10.

76 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

TIN TỨC & SỰ KIỆN



HỌC BỔNG “ĐỒNG HÀNH CÙNG EM ĐẾN TRƯỜNG” NĂM HỌC 2020-2021  

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THANH CÔNG ĐOÀN SỐ 17/2021

■ CĐCS Dệt May Huế tổ chức khen thưởng con CBCNV-LĐ năm học 2020-2021 (gửi qua bố mẹ)

Chương trình truyền thanh công đoàn số 17/2021 với chủ đề “Công 
đoàn Dệt May Việt Nam - Dấu ấn 1/4 thế kỷ” với các nội dung: Công 
đoàn Dệt May 25 năm xây dựng và phát triển - Những dấu ấn quan 

trọng. Quà tặng âm nhạc: Khúc ca tự hào Dệt May Việt Nam. Cảm xúc tháng 9. 
Điểm tin đầu tháng 9/2021.

Công tác động viên, khen 
thưởng con NLĐ có hoàn cảnh 
khó khăn, đạt thành tích tốt 

trong học tập là hoạt động thường 
niên của Công đoàn Dệt May từ nhiều 
năm nay. Xác định đây là hoạt động ý 
nghĩa, xuyên suốt, cần có tên gọi, thể 
hiện được mục đích ý nghĩa, vì thế từ 
năm 2020, chương trình được đặt tên 
là học bổng "Đồng hành cùng em 
đến trường" và được bổ sung vào quy 
chế thi đua khen thưởng của Công 
đoàn Dệt May Việt Nam.

Để học bổng "Đồng hành cùng em 
đến trường" có sức lan tỏa, Công 
đoàn Dệt May hướng dẫn các CĐCS 
triển khai thực hiện, đồng thời 
khuyến khích các đơn vị xây dựng 
quỹ khuyến học tại cơ sở để động 
viên, khen thưởng con NLĐ đạt thành 
tích xuất sắc, trao học bổng cho con 
NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, vượt 
khó vươn lên trong học tập.

Tại cấp ngành, trao học bổng cho con 
NLĐ hằng năm được Công đoàn Dệt 
May xây dựng với các tiêu chí như:  
Trong 3 năm học (tính đến thời điểm 
đề nghị xét trao học bổng), các em 
đạt 2 năm học sinh giỏi đối với bậc 
Tiểu học, Trung học cơ sở; đạt học 
sinh tiên tiến trở lên đối với bậc Trung 
học phổ thông; 01 năm sinh viên khá 
đối với bậc Cao đẳng, Đại học.

Về bản thân và hoàn cảnh gia đình:  
Các em không may mắc bệnh hiểm 

nghèo. Mồ côi bố (hoặc mẹ), gia đình 
khó khăn. Trong gia đình có người 
mắc bệnh hiểm nghèo, phải điều trị 
lâu dài; Bố (hoặc mẹ) không có việc 
làm, hoặc có việc làm nhưng thu 
nhập không ổn định. Gia đình đông 
người, thu nhập thấp; Bố (hoặc mẹ) bị 
giảm việc làm, thu nhập vì dịch bệnh 
Covid-19; Gia đình thuộc hộ nghèo…

Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19 nên thời gian kết thúc năm 
học của học sinh, sinh viên nhiều tỉnh, 
thành phố trên cả nước không giống 
nhau. Để tạo điều kiện cho các em, 
Công đoàn ngành đã tổ chức xét, trao 
tặng  học bổng thành  2 đợt (tháng 

7 và tháng 10/2021). Bên cạnh đó 
ưu tiên trao học bổng "Đồng hành 
cùng em đến trường" cho các em có 
bố (hoặc mẹ) làm trong ngành Y, lực 
lượng vũ trang đang trực tiếp tham 
gia tại tuyến đầu chống dịch và có 
hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Căn cứ hồ sơ đề nghị của CĐCS, Công 
đoàn Dệt May đã trao 254 suất học 
bổng (Đợt 1) trị giá 127 triệu đồng 
cho con NLĐ tương đương 500.000 
đồng/suất, nâng tổng số học bổng 
mà Công đoàn ngành đã trao trong 
3 năm học gần đây (từ 2019-2021) là 
1.078 suất.
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