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THƯ TÒA SOẠNTHƯ TÒA SOẠN

Bạn đọc thân mến!

Trong guồng quay của thời gian, chúng ta đang tiến dần về đích 
của năm 2021 với những kỳ vọng và niềm tin về khả năng phục 
hồi và vươn mình của mọi lĩnh vực, trong đó có dệt may sau khủng 
hoảng của đại dịch Covid-19. 

Và dù có những biến động, những trăn trở thì mỗi chúng ta vẫn 
có những thời khắc lắng lại tâm trí để hướng về tháng 11- tháng 
tri ân Nhà giáo Việt Nam. Trong khi nhiều nhà máy, công xưởng đã 
sáng đèn để giữ nhịp sản xuất thì nhiều giảng đường, lớp học vẫn 
lặng yên, mong nhớ tiếng giảng bài của thầy, tiếng nói cười của 
trò. Thầy, trò kết nối mạch tri thức qua lớp học ảo theo những bài 
giảng đã được số hóa. Những nhà trường kiến tạo vẫn miệt mài 
đóng góp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao để đưa đất 
nước ngày một cường thịnh, hội nhập toàn cầu.

Trong chiến lược phát triển của Tập đoàn Dệt May Việt Nam luôn 
có vị trí quan trọng của khối đào tạo. Mỗi bài viết về các nhà 
trường trong Tạp chí số này thay cho lời lời tri ân chân thành nhất 
xin được gửi đến các thầy cô giáo. Chúc các thầy cô luôn mạnh 
khỏe, hạnh phúc, sáng tạo, nhiệt huyết giữ “lửa nghề”, đồng hành 
với chiến lược phát triển của Vinatex qua bồi đắp nguồn nhân lực 
chất lượng cao.

Trân trọng cảm ơn!

BAN BIÊN TẬP
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VƯƠN LÊN ĐỊNH VỊ TRONG THỊ 
TRƯỜNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Từ chỗ các nhà trường có được chính 
sách đặt hàng đào tạo cán bộ dệt 
may thông qua Quyết định 36 của 
Thủ tướng Chính phủ năm 2008 
về Phê duyệt Chiến lược phát triển 
ngành công nghiệp Dệt May Việt 
Nam đến năm 2015, định hướng đến 
năm 2020, đến năm 2021 là năm đầu 
tiên chương trình đào tạo nguồn 
nhân lực cho ngành dệt may kết 
thúc. Với cơ sở ban đầu những năm 
2000 là các trường trung cấp, tiếp 
đến là 3 trường cao đẳng trong đó có 
một trường cao đẳng nghề, đến năm 
2015 chúng ta có một trường Đại học 
Công nghiệp Dệt May Hà Nội chính 
thức tuyển sinh. Năm 2020 chúng ta 
đã có lứa cử nhân đại học đầu tiên tốt 
nghiệp và được các doanh nghiệp 
dệt may đón nhận. 

Có thể nói hành trình 15 năm qua của 
khối đào tạo là một hành trình cam go, 
khó khăn, và nhiều thách thức. Thách 
thức lớn nhất với người thầy và nhà 
quản lý, đó là vận hành mô hình đào 
tạo ở các nhà trường tự chủ, nhưng 
lại có nhiều giới hạn trong khuôn khổ 
hoạt động của trường công lập tự chủ 
tài chính. Có những thời điểm, nỗ lực 
để có đủ kinh phí duy trì hoạt động tối 
thiểu, điều kiện đãi ngộ cho nhà giáo 
và cả điều kiện cho nhà giáo nâng cao 
trình độ là không thể thu xếp. Trong 
khi đó sức cạnh tranh trên lĩnh vực 
giáo dục chuyên nghiệp ngày càng 
gay gắt, gần như tất cả các trường hệ 
cao đẳng đều không có đủ sinh viên. 
Ngành dệt may của chúng ta lại không 
phải là ngành hấp dẫn lực lượng lao 
động, ngành còn bị nhiều định kiến 
là giá trị gia tăng thấp, làm gia công 
là chủ yếu, chính vì thế càng khó thu 
hút được sinh viên vào học cao đẳng, 
đại học. Mở các ngành đào tạo ngoài 
dệt may lại không phải thế mạnh của 
chúng ta, không có đủ giảng viên 
và danh tiếng để tuyển sinh. Nhiều 
phương án được tính đến nhưng là 
giải pháp tình thế, chưa phải là chiến 
lược lâu dài cho lĩnh vực đào tạo.

Với tất cả sự thấu hiểu sâu sắc điều 
kiện hoạt động của các trường, tôi xin 
chia sẻ những khó khăn, thách thức 
với đội ngũ nhà giáo trong các nhà 
trường. Tuy vậy phải khẳng định rằng, 
các nhà trường chúng ta là tự chủ, 
nếu không vươn lên định vị được 
trong thị trường cung ứng nhân lực 
dệt may thì không có phương hướng 
phát triển, không thể mạnh lên. Vậy 
vai trò của người thầy trong điều kiện 
hiện nay và những năm sắp tới là gì? 

Sau 5 năm cổ phần hoá Tập đoàn, 
chúng ta đã có những bước tiến 
đáng kể về sản xuất kinh doanh và 
quản trị doanh nghiệp. Với quy mô 
vốn sổ sách tăng 1,8 lần sau 5 năm 
từ 5.000 tỷ lên gần 9.000 tỷ; quy mô 
vốn trên thị trường chứng khoán đạt 
gần 11.000 tỷ, cổ tức cổ đông đã nhận 
bằng tiền trên 25%. Quy mô lợi nhuận 
năm 2021 gấp 2,5 lần năm 2014 trước 
cổ phần hoá, mặc dù trải qua 2 năm 
dịch bệnh Covid-19, nhưng năm 
2021 đã hoàn toàn quay lại và vượt 
mốc trước dịch bệnh của năm 2019. 
Với việc điều chỉnh mục tiêu chiến 
lược từ “trở thành Tập đoàn sản xuất 
dệt may thời trang hàng đầu châu Á” 
sang “trở thành một điểm đến cung 
cấp giải pháp trọn gói về dệt may thời 
trang cho khách hàng doanh nghiệp. 

NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2021

Suy nghĩ về 
VAI TRÒ 

CỦA NGƯỜI THẦY 
TRONG CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO 

THUỘC TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
Bài: Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG - Chủ tịch HĐQT Vinatex

Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Với gần 15 năm cá nhân tôi được phân công theo dõi, chỉ đạo khối nhà trường 
thuộc Tập đoàn, trải qua giai đoạn là doanh nghiệp nhà nước 100%, sang giai đoạn 
doanh nghiệp cổ phần, ngay đến khi ở cương vị người đứng đầu, trong tâm trí tôi 
luôn đặt khối đào tạo ở một vị trí quan trọng.

Từng bước vươn lên bậc thang cao hơn 
trong chuỗi giá trị” nhu cầu về nguồn 
nhân lực trong các khâu sản xuất 
nguyên liệu lại trở thành chìa khoá để 
thực hiện chiến lược thành công.

NHÂN LÊN SỨC MẠNH CỦA TRI 
THỨC

5 năm cấu trúc lại doanh nghiệp, 
thị trường, phương thức kinh doanh 
đang mang lại những xung lực mới 
cho Tập đoàn, tuy nhiên tất cả các 
cấp đều nhận thức rõ, mọi tài sản cố 
định có thể mua, công nghệ có thể 
chuyển giao, nhưng con người tham 
gia quản lý, vận hành không thể mua, 
thuê sẵn trên thị trường. Nút thắt về 
nhân lực bây giờ là nút thắt căng 
thẳng nhất cần giải quyết để thúc 
đẩy tăng trưởng. 

Đối với nhà trường, nhất là trường 
Đại học Công nghiệp Dệt May Hà 
Nội, nút thắt đó chính là ở chất lượng 
đội ngũ nhà giáo. Những khó khăn 
về đời sống và cơ sở vật chất, điều 
kiện đào tạo khiến chúng ta chưa có 
nhiều đầu tư cho dài hạn. Cả quá trình 
dài như vậy đang làm cho tinh thần 
nghiên cứu khoa học, nâng cao trình 
độ trong nhà giáo các trường của Tập 
đoàn chưa cao. Chúng ta thiếu giảng 

GÓC NHÌNGÓC NHÌN 

7DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM6 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM



viên có thể tham gia nghiên cứu 
khoa học, làm luận văn tiến sĩ có chất 
lượng. Ngay cả nếu chúng ta có quỹ 
học bổng thì vẫn thiếu giảng viên 
có thể sẵn sàng đi học được ở nước 
ngoài. Tinh thần nghiên cứu trong 
nhà trường cũng như tinh thần kinh 
doanh trong doanh nghiệp, thiếu nó 
chúng ta không thể phát triển được 
nhà trường. Thông qua giảng dạy các 
khoá học phục vụ doanh nghiệp dù 
chỉ là cán bộ quản lý cấp trung cũng 
đã bộc lộ hạn chế của chúng ta vẫn 
còn chưa được khắc phục hết đó là 
giảng viên thiếu thực tiễn, cũng như 
không đủ trình độ khái quát lý thuyết 
thành phương thức hành động để 
chuyển tải cho người học có kinh 
nghiệm. Khoảng cách này đã được 
rút ngắn rất nhiều so với trước 2015, 

nhưng thực tế vẫn là yêu cầu đặt ra 

với nhà giáo và nhà trường. 

Rõ ràng ở nhà trường định hướng 
ứng dụng như các trường của Tập 
đoàn, nhà giáo vừa phải đảm bảo 
năng lực nghiên cứu, tổng kết của 
một nhà khoa học, nhưng lại cần có 
kỹ năng và kinh nghiệm xử lý những 
vấn đề của thực tế sản xuất kinh 
doanh dệt may. Và ở tầm cao hơn là 
năng lực nghiên cứu dự báo, hoặc 
tiên phong tìm hiểu và làm chủ các 
công nghệ mới để thực hiện chức 
năng đào tạo – chuyển giao như 
một trục chính trong hoạt động của 
nhà trường.

Áp lực lên nhà giáo ở nhà trường như 
chúng ta là rất lớn, bởi vì chúng ta 
đang thực sự xây dựng một mô hình 
nhà trường mới, nhà trường trong 
doanh nghiệp. Nhà trường phục 
vụ nguồn nhân lực của một ngành 
cụ thể với những thuận lợi và bất 
cập của nó. Giải quyết hài hoà mối 

quan hệ giữa thực tiễn và lý thuyết, 
giữa vận dụng cho hiện tại và đào 
tạo dự báo cho tương lai luôn là 
vấn đề khó của giáo dục đại học và 
chuyên nghiệp. Giáo dục luôn cần 
sự ổn định tương đối, trong khi thị 
trường, doanh nghiệp thì biến động 
rất nhanh do vậy duy trì được sự gặp 
nhau giữa 2 phía là vấn đề liên tục 
gặp phải không chỉ ở Việt Nam mà cả 
ở các quốc gia phát triển. 

Hơn lúc nào hết, để nhà trường 
vươn lên khẳng định vị thế, giai 
đoạn này chính là giai đoạn đầu tư 
của mỗi nhà giáo. Chúng ta đầu tư 
cho mình kiến thức và kinh nghiệm 
để được doanh nghiệp thừa nhận là 
các chuyên gia, chúng ta không chỉ 
dạy cho sinh viên mới, mà cung cấp 
được dịch vụ tư vấn quản trị, nâng 
cấp – cập nhật kiến thức cho doanh 
nghiệp. Chúng ta nuôi dưỡng trong 

mình ngọn lửa nghiên cứu khoa học, cập 
nhật kiến thức. 

Với Tập đoàn và các doanh nghiệp, động lực 
và sự hỗ trợ ngoại lực lên nhà trường và nhà 
giáo là tác nhân quan trọng quyết định sự 
thành công của đào tạo. Doanh nghiệp là 
đối tác duy nhất vừa có thể là nhà đầu tư, 
vừa là người sử dụng các sản phẩm của nhà 
trường. Doanh nghiệp xác định con người 
là mục tiêu của đầu tư cho phát triển bền 
vững, có ngân sách cho đào tạo và phát triển 
nhân lực, có sự hỗ trợ cho nhà trường thông 
qua cơ sở vật chất để triển khai học kỳ doanh 
nghiệp. Đồng thời doanh nghiệp cũng cần 
“tạm ứng niềm tin” cho các dịch vụ của nhà 
trường, đó sẽ là động lực cả về tài chính và 
tinh thần giúp nhà giáo tiếp tục phấn đấu 
hơn nữa. Tập đoàn và doanh nghiệp cũng 
xây dựng văn hoá học tập, doanh nghiệp 
học tập trong tổ chức mình, tạo nền tảng 
vững chắc cho thị trường của hoạt động 
đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp ❏

Sinh ra trong một gia đình nhà giáo, bản thân từng 
là nhà giáo, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, với tình 

cảm cá nhân của mình, tôi xin gửi những lời chúc 
mừng tốt đẹp, lời cám ơn chân thành nhất đến đội 

ngũ nhà giáo trong các nhà trường thuộc Tập đoàn. 
Chúc chúng ta cùng luôn luôn “Học nhi bất yếm; 

hối nhân bất quyện – học không biết chán; dạy 
không biết mệt” (Luận ngữ, thiên 7.2) phấn đấu với 
mục tiêu xây dựng Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát 

triển bền vững và người lao động có cuộc sống khá 
giả nhờ sức mạnh của tri thức.
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QUYẾT LIỆT NHƯNG TỈNH TÁO

*Loài người đang bước vào kỷ 
nguyên của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư (4.0) với những tác 
động nhanh, mạnh và rộng khắp, 
theo PGS, cuộc cách mạng này có ảnh 
hưởng gì đến công tác giáo dục, đào 
tạo, trong đó có đào tạo năng lực, kỹ 
năng nghề?

- Có thể nói từ cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ nhất đến cuộc 
cách mạng lần thứ tư đều là cách 
mạng về các loại máy. Nếu như cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ 
nhất là cách mạng cơ khí hóa với 
động lực là máy hơi nước, diễn ra từ 
thế kỷ XVIII; Cách mạng công nghiệp 
lần thứ hai là cách mạng điện khí 
hóa với động lực là máy phát điện, 
diễn ra từ cuối thế kỷ XIX đến thế kỷ 
XX; Cách mạng công nghiệp lần thứ 
ba là cách mạng tin học với động lực 
là máy vi tính, diễn ra từ thập niên 70 

của thế kỷ XX thì Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư là cách mạng kết 
nối hóa, động lực internet tức là máy 
nghĩ, trí tuệ nhân tạo. 

Cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư là một cách gọi cho xu hướng tự 
động hóa và trao đổi dữ liệu trong 
công nghệ sản xuất. Nó bao gồm các 
hệ thống thực ảo (Cyber – Phisical 
Systems CPS) mạng lưới Internet vạn 
vật (Internet of things – IOT), điện 
toán đám mây, trí tuệ nhân tạo... Nói 
tới Cách mạng công nghiệp 4.0 là nói 
tới thời đại tri thức của các nhà quản 
lý. Đây là một cuộc cách mạng mềm, 
nó diễn ra rất nhẹ nhàng và mau lẹ, 
nó hình thành nên một thế hệ doanh 
nghiệp mới, các tỷ phú đô la mới 
trong một khoảng thời gian rất ngắn. 

Đặc trưng mà cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4 tác động vào các 
nước bây giờ không phải là “cá lớn 
nuốt cá bé” mà là “cá nhanh nuốt cá 

chậm”, vì vậy nước nào không tháo 
vát thì sẽ thành “trâu chậm uống 
nước đục”. Và điều làm nên thành 
công hay thất bại cho mỗi nước 
chính là nhân tố giáo dục. Nước 
nào bắt kịp với cách mạng 4.0, nước 
nào lờ lững, bàng quan hay chậm 
chạp cũng là do nhân tố giáo dục. 
UNESCO đã khẳng định: Bất cứ một 
sự tiến bộ nào cũng xuất phát từ 
giáo dục, nước nào, cộng đồng nào 
không biết cách làm giáo dục thì số 
phận của nước đó, cộng đồng đó 
xem như đã an bài và điều đó còn 
tồi tệ hơn là sự phá sản. 

Xin nhắc lại một câu của cố Thủ tướng 
Lý Quang Diệu, năm 2007 khi chúng 
ta tham gia vào Tổ chức thương mại 
thế giới (WTO) lúc đó ông Lý Quang 
Diệu còn sống sang thăm Việt Nam 
đã tâm sự: Nếu thắng trong cuộc đua 
giáo dục, sẽ thắng trong phát triển 
kinh tế, vì giáo dục tạo ra nguồn nhân 
lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng 

cao sẽ quyết định sự thành bại của cả 
quốc gia.

Theo dự tính của các chuyên gia quốc 
tế, cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
có tác động đến mọi mặt đời sống, 
chính trị, kinh tế, xã hội, trong đó dịch 
vụ giáo dục – đào tạo cũng bị tác 
động mạnh. Với hình thức giáo dục 
– đào tạo qua mạng, chi phí sẽ giảm 
mạnh, người học tiếp cận được với 
người dạy giỏi nhất, mở ra khả năng 
học tập mọi lúc, mọi nơi, không biên 
giới. Trong tương lai không xa, nhiều 
“ngôi trường truyền thống” sẽ bị thay 
thế bằng các lớp học qua mạng với 
hàng triệu người tham gia cùng lúc.

Giáo dục Việt Nam trước động thái 
CMCN 4.0/ thời đại tri thức khác với 
nhiều nước. Đó là nhân dân ta rất hiếu 
học, người Việt có minh triết sống 
“con hơn cha là nhà có phúc”. Tuy 
nhiên, mặt bằng kinh tế của chúng 
ta hiện đang thấp hơn so với nhiều 

nước trong khu vực. Nhiều nhiệm vụ 
của ba cuộc cách mạng công nghiệp 
trước đây còn chưa hoàn thành. Nhiều 
vấn đề về văn hóa, xã hội, môi trường 
ngổn ngang dang dở… Nhưng giáo 
dục đất nước lại không thể chần chừ, 
bị động trước xu thế sôi nổi của thời 
đại. Thực hiện giáo dục vừa đòi hỏi sự 
khẩn trương lại cần sự bình tĩnh, sự 
đam mê lại biết thận trọng, sự quyết 
liệt lại biết tỉnh táo.   

*Trước những thời cơ và thách thức 
của cuộc cách mạng này, theo PGS, 
công tác giáo dục, đào tạo cần phải 
làm gì để bắt kịp với yêu cầu đặt ra 
của Cách mạng công nghiệp 4.0?

- Thách thức và thời cơ luôn đi song 
hành với nhau, đây là một phạm trù 
trùng. Thời cơ là tất cả các thành 
tựu tiến bộ của thế giới đều có thể 
vào Việt Nam. Còn thách thức, giáo 
dục của chúng ta bị giao thoa trong 
những nền sư phạm như sư phạm 

quyền uy, ban ơn (thời Khổng tử), 
bên cạnh đó chúng ta bị ảnh hưởng 
của sư phạm kiêu ngạo thời Pháp, 
còn dưới thời bao cấp là sư phạm tư 
duy đồng phục, 3 điều này tác động 
vào nền giáo dục của chúng ta khiến 
cho chúng ta luôn nhìn thấy giáo dục 
bên cạnh nét đẹp lại có nét xấu, bên 
cạnh một điều hài lòng lại có những 
điều làm ta bực tức. Theo tôi, nếu hài 
lòng với nền giáo dục này là không 
có bộ óc, nhưng chê bai nó thì cũng 
là người không có trái tim. Vì thực 
tế vẫn có rất nhiều thầy cô giáo yêu 
nghề, cần mẫn, đóng góp cho sự 
nghiệp giáo dục. 

Có thể nêu ra đây năm vấn đề then 
chốt của phát triển giáo dục trước 
động thái cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư/thời đại tri thức đó là: 
Xây dựng hệ thống giáo dục quán 
triệt tinh thần dân chủ; Tổ chức nhà 
trường kiến tạo; Tiến hành các hoạt 
động dạy học hiệu quả; Rèn luyện thế 
hệ trẻ thực hiện hệ thống giá trị đúng 
đắn và đào tạo, bồi dưỡng được lực 
lượng hiệu trưởng năng động. 

Trong vấn đề kiến tạo nhà trường, 
trước tiên phải hướng đến hoạt động 
của người thầy. Người thầy trong 
nhà trường của CMCN 4.0 phải đóng 
được cả 4 vai: Người chỉ huy, người 
thiết kế, người dẫn dắt, người cố vấn 
giúp học trò khám phá sáng tạo. Bên 
cạnh đó phải hướng đến việc học 
của trò - người học: Người học trong 
cuộc sống đang diễn ra phải học bằng sự 
“trách nhiệm”, theo phong cách 3C: 

C1/Collecting – Tích lũy nhiều

C2/Caculating - Xử lý tinh

C3/Communication – Giao lưu rộng.

Cuối cùng là hướng đến sự hợp tác 
của thầy trò phát triển 10 vấn đề tư 
duy gồm: Tư duy logic, tư duy hình 
tượng, tư duy biện chứng, tư duy 
ngôn ngữ, tư duy quy trình – tư duy 
Angôrit, tư duy khoa học chứng 
nghiệm, tư duy kỹ thuật – công nghệ, 
tư duy kinh tế, tư duy chính trị, tư duy 
quản lý.

Xây dựng hệ thống giáo dục quán 
triệt tinh thần dân chủ đảm bảo cho 

PGS.TS ĐẶNG QUỐC BẢO - NGUYÊN HIỆU TRƯỞNG HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC:

ĐÀO TẠO NHÂN LỰC 
CHẤT LƯỢNG CAO 

TỪ NHÀ TRƯỜNG KIẾN TẠO

Theo PGS.TS Đặng Quốc Bảo - nguyên Hiệu trưởng 
Học viện quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT), điều làm nên 
thành công cho mỗi quốc gia chính là nhân tố giáo 
dục. Trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư đang diễn ra hiện nay thì giáo dục đất nước 
không thể chần chừ, bị động đồng thời phải tạo ra 
được những nhà trường dạy học kiến tạo để có được 
nguồn nhân lực có nhân cách, có năng lực hành động 
hiệu quả và tinh thần hợp tác trong một môi trường đa 
văn hóa của một thế giới toàn cầu hóa.PGS.TS ĐẶNG QUỐC BẢO

Nguyên Hiệu trưởng 
Học viện quản lý giáo dục

Bài: GIANG NGUYỄN
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công dân được “Giáo dục thường 
xuyên – đào tạo liên tục - học tập 
suốt đời” theo tinh thần “thực học - 
thực nghiệp”.

Theo minh triết của nền giáo dục 
cách mạng, đất nước đã xây dựng 
được hệ thống giáo dục quốc dân 
theo các tiêu chí Dân tộc – Dân chủ 
- Khoa học. Ngày nay theo động thái 
CMCN 4.0/Thời đại tri thức, hệ thống 
này đòi hỏi phải quán triệt tinh thần 
dân chủ sâu sắc, đảm bảo cho mọi 
công dân đều được đi học, học 
được, được phát triển phẩm chất – 
năng lực một cách toàn vẹn. Tinh 
thần “Thực học - thực nghiệp” phải 
được thấm vào tiến trình đào tạo 
của mọi loại hình nhà trường trong 
hệ thống này.   

Ngoài ra phải xác định hệ giá trị phù 
hợp với biến đổi của thời đại, bảo 
toàn văn hóa dân tộc và rèn luyện thế 
hệ trẻ thực hiện: Tu thân đúng, xử thế 
sáng khôn, dưỡng sinh tích cực theo 
chân - thiện - mỹ & tình nghĩa.

Lý luận giá trị học ở nước ta khẳng 
định: Tình người, tính người – hai giá 
trị cội nguồn của đạo làm người là 
tấm lòng và trách nhiệm. Hai nhân 
tố này không tồn tại vu vơ mà phải 
quyện vào nhau, gắn với đời sống 
thực tiễn của cộng đồng, xã hội, là 
giá đỡ cho “nhân cách”, giá đỡ cho 
con người tu thân đúng, xử thế sáng 
khôn, dưỡng sinh tích cực.

Từ năm 1976, ở nước ta ra đời hệ 
thống đào tạo và bồi dưỡng hiệu 
trưởng với nhận thức: Họ là các “sĩ 
quan” của ngành.

Ngày nay trong cuộc đổi mới, họ 
phấn đấu không chỉ là người lãnh 
đạo bao quát, quản lý cụ thể mà còn 
là người quản trị tỉ mỉ đối với quá 
trình giáo dục. Người Hiệu trưởng 
bất kể lãnh đạo nhà trường loại hình 
nào cũng phải hài hòa ba năng lực: 
Năng lực công việc: Chọn việc đúng 
mà làm, làm khéo việc đã chọn; Năng 
lực quan hệ với con người: Đưa đối 
thủ thành đối tác, đưa đối tác thành 
đồng minh, đưa đồng minh thành 
đồng chí, đưa đồng chí thành tri âm; 
Năng lực tư duy phản biện.

RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH TỤT 
HẬU TỪ CHẤT LƯỢNG NGUỒN 
NHÂN LỰC

*Cuộc CMCN 4.0 cũng đặt ra yêu cầu 
phải phát triển nhanh nguồn nhân 
lực chất lượng cao đảm bảo cho sự 
phát triển bền vững của đất nước, 
chúng ta sẽ gặp khó khăn gì trước 
yêu cầu này?

- Yêu cầu phát triển nhanh nguồn 
nhân lực chất lượng cao cũng là một 
nhiệm vụ kép: nhân lực và nhân cách. 
Chúng ta sốt ruột mong muốn có 
được nguồn nhân lực chất lượng cao 
nhưng trước tiên họ phải là những 
người có nhân cách. Nếu nhân cách 
dương mà nhân lực âm thì sẽ tụt hậu 
còn nếu nhân lực dương, nhân cách 
chưa đạt thì cũng sẽ lệch lạc. 

Bác Hồ trong bài viết ngày 13/9/1958 
có nêu: Nền giáo dục phải đào tạo ra 
những người công dân tốt – cán bộ 
tốt cho nước nhà. Có người công dân 
tốt mà không chuyển thành cán bộ 
tốt thì không được, mà chỉ có cán bộ 
tốt mà không phải là công dân tốt thì 
cũng nguy hiểm. 

Ngay Hà Nội cũng vậy, chúng ta hay 
nói Hà Nội phải vươn lên thành thành 

phố thông minh, hiện đại nhưng 
trước hết người Hà Nội phải là những 
người công dân thủ đô thanh lịch 
văn minh. Nhưng nếu chỉ thanh lịch, 
văn minh mà không vươn lên hiện 
đại thì cũng sẽ trở thành “trâu chậm 
uống nước đục”. 

*Người thầy giáo có vai trò thế nào 
trong guồng máy dịch chuyển này, 
thưa PGS?

- Theo tôi, chúng ta phải tạo ra được 
những nhà trường dạy học kiến tạo. 
Chúng ta chỉ có thể có được nhà 
nước kiến tạo khi trong lòng nó có 
một nền giáo dục kiến tạo. Cái lõi của 
nhà nước kiến tạo là nền giáo dục 
kiến tạo. Nhưng muốn có nền giáo 
dục kiến tạo phải có nhà trường kiến 
tạo. Cách mạng công nghiệp lần thứ 
4 và sau này cách mạng công nghiệp 
lần thứ 5, lần thứ 6… cũng vậy phải 
có dạy học kiến tạo. Vậy, dạy học kiến 
tạo là gì? Trong dạy học kiến tạo thầy 
là người cố vấn, trò là người khám 
phá. Thầy chủ đạo, trò chủ động (tự 
phục vụ và tự học). Chúng ta hay nói 
sản phẩm của giáo dục là tạo ra khả 
năng bắt chước – khả năng tái hiện 
– khả năng tái tạo – khả năng sáng 
tạo. Đầu tiên là phải biết bắt chước, 

MƯỜI SÁU CHỮ VÀNG 
TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI THẦY GIÁO

PGS.TS Đặng Quốc Bảo

Người thầy phấn đấu thực hiện 16 công việc sau:

(1). Dẫn dụ trò vào việc lập chí, lập thân, lập nghiệp, 
coi đi học là niềm vui lớn nhất của cuộc đời.

(2). Hỗ trợ cho trò vượt qua các khó khăn về hoàn 
cảnh về sức khỏe.

(3). Đánh thức tiềm năng (Khải) sâu kín trong trò 
giúp hoàn thành nhiệm vụ tu dưỡng, rèn luyện

(4). Phát triển nhân cách toàn diện của trò trên cả ba 
mặt : Tâm hồn, Trí tuệ, Thể chất.

* Làm được các việc 4 việc trên người thày là người lãnh 
đạo tận tâm.

(5). Kế hoạch hóa việc học của trò.

(6). Triển khai kế hoạch đề ra

(7). Kiểm tra sự tu dưỡng, rèn luyện của trò

(8). Phản hồi kết quả học tập của trò  đến trò và các 
lực lượng có trách nhiệm.

*/ * Làm được các việc từ 5 đến 8 người thày là người 
quản lý thành thạo.

(9). Truyền thụ kiến thức cho trò, lựa chọn được kiến 
thức bổ ích nhất, thiết thực nhất, hiện đại nhất (Huấn).

(10). Rèn luyện kỹ năng hành động theo kiến thức trò 

đã học được.

(11). Đo đạc đánh giá (Lượng giá) sự tiến bộ của trò

(12). Bồi dưỡng những điểm thiếu hụt.

*/ * Làm được các việc từ 9 đến 12 người thày là người 
Huấn luyện giỏi.

(13). Người thày thể hiện được sự bao dung của mình 
trong tiến trình dạy học.

(14). Người thày thể hiện được sự nghiêm túc kỷ 
cương của mình trong tiến trình dạy học.

(15). Người thày biết “Đức trị”  khuyên nhủ học trò. 
(Qua đạo lý, công lý, qua sự gương mẫu đức độ).

(16). Người thày biết áp dụng “Pháp trị” (qua luật lệ 
quy chế) để học trò tự giác chấp hành nhiệm vụ.

*/ * Làm được các việc từ 13 đến 16 người thày xứng đáng 
là người kỹ sư tâm hồn.

Có thể tóm tắt 16 việc trên thành 16 chữ vàng đối với 
công việc của người thày.

Dụ - Trợ - Khải - Phát
Kế - Triển - Kiểm - Hồi

Huấn - Luyện - Lượng - Bồi
Ân - Uy - Đức - Pháp

nhưng bên cạnh bắt chước thì phải 
có sự sáng tạo. Không phải học một 
cách máy móc. Nói như vậy còn phải 
nhấn mạnh  “Tiên học lễ hậu học văn”. 

Học trò ngày nay rất khả úy, rất đáng 
nể trọng. Người thầy trong bất kỳ 
trường hợp nào cũng phải có quyền 
uy và sự bao dung. Nếu người thầy 
quá ân thì học trò sẽ nhờn, nhưng 
nếu uy quá thì học trò sẽ bị “thui chột” 
khả năng sáng tạo, vì vậy người thầy 
phải có ân – uy hài hòa mới tạo ra 
được lớp học sinh sáng tạo. Người 
thầy nào cũng phải có sư đạo – sư 
đức và sư thuật. Lao động người thầy 
cho đúng với người thầy có đủ “Tam 
sư” như tôi nói ở trên là vô cùng vất vả. 
Vì vậy, cơ chế chính sách của chúng ta 
cần phải thực sự tôn vinh được người 
thầy vì người thầy chịu sức ép rất lớn. 
Có sư đạo, sư đức nhưng không có sư 
thuật thì cũng không thể truyền lửa 
được cho học trò và ngược lại.

*Sự phát triển nhanh của nguồn nhân 
lực chất lượng cao đồng nghĩa với việc 
nguồn nhân lực phổ thông trình độ 
thấp sẽ bị đẩy ra khỏi guồng máy sản 
xuất, PGS nghĩ gì về điều này?

- Khi đất nước ta đang bước vào giai 
đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
tiếp cận kinh tế tri thức trong điều 
kiện sự phát triển kinh tế - xã hội chưa 
cao thì yêu cầu nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực có ý nghĩa quyết 
định tới sự thành công của sự nghiệp 
đổi mới. Đảng ta xác định phải lấy việc 
phát huy chất lượng nguồn nhân lực 
làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển 
nhanh và bền vững; là điều kiện để 
rút ngắn khoảng cách tụt hậu, thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy nhanh 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước nhằm phát triển bền 
vững; là điều kiện hội nhập quốc tế 
sâu rộng.

Do đó, trong chiến lược phát triển 

đất nước, nguồn nhân lực phổ thông 
phải được quan tâm tạo mọi điều 
kiện thuận lợi để nâng cao năng lực 
về trí tuệ, ý chí và niềm tin... Bản thân 
người lao động không không thể 
chần chừ trước yêu cầu đổi mới, phải 
“làm mới” mình với tinh thần tự học, 
tự bồi dưỡng và cập nhật tri thức mới. 
Các trường cao đẳng, đại học đào tạo 
nghề có vai trò quan trọng trong tạo 
dựng nguồn nhân lực chất lượng cao 
với những đổi mới thích ứng trong 
chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 
mạnh mẽ vào đào tạo cả lý thuyết lẫn 
thực hành. Nguồn nhân lực có chất 
lượng cao, với số lượng và cơ cấu hợp 
lý, giàu trí tuệ, giàu ý chí và khát vọng 
sẽ là động lực để sớm đưa nước ta 
cơ bản trở thành nước công nghiệp 
theo hướng hiện đại, đáp ứng được 
yêu cầu của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh 
mẽ hiện nay.

*Xin trân trọng cảm ơn PGS!
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815 sinh viên. Hiện đã có 585 sinh 
viên hoàn thành chương trình tốt 
nghiệp đợt 1, những sinh viên còn 
lại sẽ được công nhận tốt nghiệp sau 
khi hoàn thành chương trình thực tập 
(bị kéo dài do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19).

Do dịch bệnh bùng phát, đặc biệt 
có thời gian trường nằm trong vùng 
thực hiện cách ly y tế của tỉnh Bắc 
Ninh 6 tuần và sau đó Thành phố Hà 
Nội thêm 8 tuần nên lịch học, lịch thi 
và các kế hoạch đào tạo khác đã phải 
điều chỉnh nhiều lần, hoán đổi khung 
thời gian nghỉ hè để ứng phó với dịch 
bệnh, cho phù hợp với đặc thù của 
trường và đảm bảo quyền lợi học tập 

của sinh viên. Đây là một trong những 
vấn đề mới đặt ra đối với công tác lập 
kế hoạch và tổ chức thực hiện trong 
điều kiện bất lợi, nhưng công tác đào 
tạo vẫn phải diễn ra bình thường.

Nhà trường vận hành hệ thống phần 
mềm quản lý đào tạo chạy trên hệ 
thống máy chủ, điều này giúp cho 
việc cập nhật, lưu trữ và tra cứu thông 
tin về sinh viên nhanh chóng, thuận 
tiện và hiệu quả.

Công tác đổi mới phương pháp giảng 
dạy được BGH đặc biệt quan tâm và 
chỉ đạo sát sao, đảm bảo nâng cao 
“chất đại học” của từng bài giảng (cập 
nhật thiết bị, công nghệ mới, các tình 

huống thực tế phù hợp với bài giảng; 
tăng cường việc tương tác giữa giảng 
viên và sinh viên để giải quyết các 
tình huống thực tế, phân tích các ưu 
nhược điểm của các giải pháp giúp 
sinh viên hiểu rõ các nhiệm vụ, trách 
nhiệm, quyền hạn tại các vị trí công 
việc sau này mình sẽ đảm nhận). 

Nhà trường tăng cường bố trí các 
phòng học được trang bị thiết bị 
(TV, máy chiếu, máy tính) có kết nối 
internet để khai thác tối đa công suất 
và tăng cường việc ứng dụng CNTT 
phục vụ giảng dạy; áp dụng phần 
mềm quản lý đào tạo tín chỉ vào công 
tác quản lý điểm, tổ chức thi, quản 
lý sinh viên, đăng ký khối lượng học 
tập,… đảm bảo thực hiện đồng bộ, 
liên thông dữ liệu ở tất cả các đơn vị 
liên quan trong trường. 

Giảng viên tận dụng các ứng dụng 
mạng xã hội (Zalo, facebook...) để 
quản lý người học, chuyển tải thông 
tin, tài liệu và làm phương tiện kết 
nối, trao đổi, giải đáp liên quan đến 
bài học... 

Các phần mềm: Google Meet, Zoom 
Meeting, Zavi, Kahoot, Flipgrid, 
Quizizz… được đưa vào giảng dạy 
trực tuyến nhằm đảm bảo sự linh 
hoạt trong hoạt động giảng dạy trực 
tiếp hoặc online, sử dụng nền tảng và 
phần mềm Shub, Google Classroom, 
Google form, Khaothionline… để 
kiểm tra và đánh giá trực tuyến, giúp 
sinh viên dễ dàng tiếp cận bài học 
và kiểm tra được kịp thời, chính xác. 
Trường đã tổ chức thi trực tuyến cho 
12 học phần. Các bài thi trực tuyến 
thực hiện chủ yếu qua ứng dụng 
Google form (9/12 học phần). 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI 
NGŨ ĐÁP ỨNG XU THẾ ĐỔI MỚI

Chuyển đổi số trong các cơ sở giáo 
dục đại học trên thế giới cũng như 
tại Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ, 
điều này đòi hỏi trường Đại học Công 
nghiệp Dệt May Hà Nội phải nhanh 
chóng bắt  kịp xu thế này nếu không 
muốn tụt lại phía sau.

Ngành Dệt May Việt Nam được dự 
báo tiếp tục tăng trưởng, nhưng tốc 
độ chậm hơn giai đoạn 2015-2020, 

do đó tính hấp dẫn của ngành không 
cao nên sẽ khó thu hút nhân lực trình 
độ cao vào ngành cũng như sinh viên 
khá giỏi vào trường. 

Năm học 2021-2022, toàn ngành giáo 
dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, 
vừa tích cực thực hiện các giải pháp 
phòng, chống dịch Covid-19, bảo 
đảm an toàn trường học, vừa ra sức 
phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn 
thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng 
yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất 
lượng giáo dục, đào tạo. Đồng thời, 
trong bối cảnh chuyển đổi số đòi hỏi 
đội ngũ giảng viên phải đáp ứng các 
yêu cầu:

Có trình độ chuyên môn cao, hiểu 
biết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực vì 
những nội dung của các môn học cơ 
bản sẽ phải được rút ngắn và thay thế 
vào đó là những nội dung cần thiết 
để đáp ứng nhu cầu của thị trường 
lao động theo phương châm “bán 
cái thị trường cần” và giúp người học 

thực hiện được phương châm “học 
tập suốt đời”. Bên cạnh đó, giáo dục 
phải giúp người học phát triển về 
năng lực, thúc đẩy đổi mới và sáng 
tạo để thích ứng trong môi trường 
làm việc thường xuyên thay đổi.

 Có khả năng thích ứng nhanh với 
sự thay đổi mọi hoạt động của nhà 
trường, chủ động đổi mới chương 
trình, phương pháp giảng dạy, quản 
lý sinh viên, phương pháp kiểm tra, 
đánh giá chuẩn đầu ra, với sự ứng 
dụng mạnh mẽ CNTT.

Để có thể cập nhật những kiến thức 
hiện đại mang tính toàn cầu, cũng 
như ứng dụng công nghệ thông tin 
thành thạo trong quá trình giảng dạy, 
đội ngũ giảng viên phải giỏi về ngoại 
ngữ và công nghệ thông tin, làm chủ 
công nghệ và tạo ra sự tự do, sáng tạo 
trong công tác đào tạo.

Trường Đại học Công nghiệp Dệt 
May Hà Nội luôn coi việc nâng cao 

NHÀ GIÁO “CHUYỂN ĐỘNG” 
trong bối cảnh chuyển đổi số

Bài: TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Trưởng phòng TCHC, Thư ký HĐT

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Năm học 2020-20201 là năm đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh 
Covid-19 hết sức phức tạp - điều chưa có tiền lệ trong lịch sử hình thành và 
phát triển Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội. Đồng thời, đây cũng 
là năm cuối thực hiện Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2015-2020. 
Tuy nhiên, với sự nỗ lực và sáng tạo của tập thể CBGV-NV, Nhà trường đã hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu về giáo dục, đào tạo. Đội ngũ nhà 
giáo đã “chuyển động” kịp thời, sáng tạo trước yêu cầu đổi mới và dịch chuyển 
theo phương thức số hóa…

GIỮ NHỊP ĐÀO TẠO

Năm học 2020-2021, kết quả tuyển 
sinh đại học chính quy của Nhà 
trường chỉ đạt 86,96% so với chỉ tiêu 
và bằng 91,7% so với năm học trước. 
Sự sụt giảm này là do năm 2020 và 
2021, dệt may là một trong những 
ngành chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của 
đại dịch, phần nào tác động đến tâm 
lý chọn ngành của thí sinh.

Đứng trước những thách thức, đón 
bắt được các yếu tố bất lợi ảnh hưởng 
đến công tác tuyển sinh, Nhà trường 
đã linh hoạt áp dụng các hình thức và 
khai thác hiệu quả ứng dụng CNTT 
để thu hút thí sinh như: thiết kế phần 
mềm đăng ký tuyển sinh trực tuyến 
chạy trên nền website của trường; 
truyền thông trực tiếp tại các trường 
THPT (phối hợp cùng các trường THPT, 
DN, báo Tuổi trẻ); tổ chức chương 
trình “HTU – một ngày trải nghiệm”; 
truyền thông online trên website 
hict.edu.vn (đăng tải các bài viết về 
các hoạt động của trường, video giới 
thiệu ngành nghề, giới thiệu môn 
học/học phần, đăng tải các thông tin 
tuyển sinh); truyền thông tuyển sinh 
qua ứng dụng Zoom Meeting,... 

Đối với hệ đào tạo đại học khóa 2, 
trường tuyển đầu vào 980 sinh viên, 
có mặt đến thời điểm tốt nghiệp là 

■ Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

■ Đổi mới trong đào tạo thu hút sinh viên theo học
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chất lượng đội ngũ là nhiệm vụ trọng 
tâm, xuyên suốt trong quá trình hoạt 
động của Nhà trường; điều này càng 
trở nên cấp bách hơn trong thời kỳ 
chuyển đổi số, bởi người giảng viên 
được coi như những “máy cái” trong 
hệ thống đào tạo của Nhà trường. 
Nhiều giải pháp trọng tâm đã được 
Nhà trường đưa ra để phát huy chất 
lượng đội ngũ:

Giải pháp về tổ chức

Xây dựng Chiến lược phát triển giai 
đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 
2045, trong đó đặc biệt chú trọng 
đến việc quy hoạch và phát triển đội 
ngũ nhà giáo.

Củng cố hệ thống quản trị nhà 
trường, đề xuất bộ máy đáp ứng nhu 
cầu chuyển đổi số trong thời kỳ mới 
và mô hình tổ chức trong thời gian tới.

Hoàn thiện hệ thống đánh giá năng 
lực thực hiện chính (KPIs) và tiến tới 
trả lương theo KPIs nhằm tạo động 
lực mới, phát huy tối đa tiềm năng 
của đội ngũ giảng viên, chuyên viên 
trong toàn trường; đồng thời, thể 
hiện tính rõ ràng, minh bạch, tính 
chịu trách nhiệm của từng cán bộ, 
giảng viên đối với Nhà trường, khoa 
và bộ môn.

Thu hút đội ngũ giảng viên có trình 
độ cao về làm việc tại trường bằng 
cách: đa dạng hóa nguồn tuyển; chủ 
động tiếp cận đối tượng đáp ứng 
đủ yêu cầu và có nhu cầu chuyển 
công tác; ưu tiên tuyển dụng người 
có học vị tiến sĩ, thạc sĩ loại xuất sắc 
hoặc giỏi từ nhiều nguồn để bổ 
sung cho đội ngũ giảng viên, đảm 
bảo các ngành đã mở có từ 1-2 tiến 
sĩ/ngành; mời thỉnh giảng là các cán 
bộ khoa học, nhà quản lý tại DN 
tham gia vào công tác giảng dạy của 
trường. Lập kế hoạch sử dụng có 
hiệu quả đội ngũ cán bộ giảng dạy 
cơ hữu và thỉnh giảng.

Hoàn thiện quy chế tuyển dụng đội 
ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ quản 
lý; tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng 
giảng viên thực hiện theo quy định 
chung của Luật giáo dục đại học, 
trong đó cần xác định các tiêu chuẩn 
riêng phù hợp về chuyên môn, 
nghiệp vụ đặc thù đối với từng khoa 

đào tạo chuyên ngành; về phương 
thức tuyển dụng, cần kết hợp cả 
phương thức thi tuyển và xét tuyển, 
chú trọng xét tuyển đặc cách không 
qua thi đối với trường hợp có năng 
lực vượt trội hoặc ngành ưu tiên.

Giải pháp về cơ chế, chính sách

Tích cực tìm kiếm các nguồn tài trợ 
để cấp học bổng cử giảng viên trẻ đi 
học tập và nghiên cứu, đặc biệt là làm 
nghiên cứu sinh ở nước ngoài phù hợp 
định hướng đào tạo của Nhà trường.

Chủ động bố trí kinh phí và tiếp tục 
có cơ chế, chính sách ưu đãi thực hiện 
chủ trương đào tạo, xây dựng đội ngũ 

có trình độ cao. Cải thiện chính sách 
đãi ngộ thích đáng với các cán bộ, 
giảng viên thực sự có năng lực, tâm 
huyết với nghề nghiệp.

Xây dựng kế hoạch và phương pháp 
đánh giá hợp lý các hoạt động giảng 
dạy của giảng viên; chú trọng triển 
khai đổi mới phương pháp giảng dạy, 
phương pháp đánh giá kết quả học 
tập của người học với hệ thống chỉ số 
đánh giá chất lượng của đội ngũ cán 
bộ, giảng viên thông qua khối lượng 
giờ giảng đảm nhận, các công trình 
NCKH, các tài liệu, giáo trình biên 
soạn, quỹ thời gian dành cho học tập, 
NCKH, tự đào tạo, đảm bảo khoa học, 
chính xác.

Giải pháp về nâng cao trình độ cho 
đội ngũ nhà giáo

Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng 
chuyên môn cho giảng viên bằng 
nhiều hình thức: tự học, tự bồi dưỡng 
và bồi dưỡng thường xuyên, cử tham 
gia các khóa đào tạo sau đại học; đưa 
giảng viên đi thực tế tại các DN may, 
sợi dệt để nâng cao trình độ phục vụ 
công tác giảng dạy và yêu cầu đủ tiêu 
chuẩn giảng dạy trình độ đại học.

Xây dựng lộ trình cụ thể về việc đào 
tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội 
ngũ nhà giáo:

- Trong thời gian 1 năm sau khi được 
tuyển dụng và tập sự: Giảng viên 
hoàn tất việc học ngoại ngữ (trình 
độ A2 trở lên), nghiệp vụ sư phạm, kỹ 
năng sử dụng CNTT,…

- Năm thứ 2 trở đi: khi được bổ nhiệm 
vào chức danh giảng viên sẽ được 
Nhà trường cử đi học nghiên cứu 
sinh hoặc đi thực tế DN dệt may ít 
nhất 1 năm.

Trong khoảng thời gian 5 năm sau 
khi được tuyển dụng, bắt buộc 
giảng viên đạt trình độ tiến sĩ đối 
với giảng dạy lĩnh vực có ngành đào 
tạo, khuyến khích đối với các lĩnh vực 
không hoặc chưa có ngành đào tạo.

Việc đào tạo sau đại học kết hợp gửi 
đi đào tạo ở các cơ sở đào tạo trong 
và ngoài nước. Bên cạnh đó, thông 
qua các chương hợp tác quốc tế, 
nhà trường tạo điều kiện cho các 
giảng viên đi tham quan, học tập 
tại nước ngoài để nâng cao trình độ 
chuyên môn, mở rộng vốn kiến thức 
về văn hóa.

Giải pháp về NCKH và hợp tác            
quốc tế

Giảng viên phải chủ động đề xuất 
tham gia các nhóm nghiên cứu thực 
hiện đề tài NCKH cấp Nhà nước, các 
đề tài nhánh từ đề tài cấp Nhà nước và 
đề tài các cấp.

Nhà trường duy trì hợp tác với các 
đối tác quốc tế và phát triển các hình 
thức hợp tác phù hợp tình hình thực 
tế; thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng AI, 
công nghệ số khác vào doanh nghiệp 
dệt may để giảng viên có môi trường 
giao lưu, cập nhật, nâng cao trình độ.

Thúc đẩy chuyển đổi số, chú trọng 
chính sách hoàn thiện cơ sở dữ liệu 
quản lý giáo dục, theo các quy định về 
chia sẻ, khai thác dữ liệu; hoàn thiện 
hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển 
hình thức dạy - học trực tuyến qua 
mạng; chính sách quản lý các khóa 
học trực tuyến đảm bảo chất lượng 
thông qua các quy định về điều kiện 
mở trường mở lớp, thẩm định cấp 
phép nội dung, kèm theo chế tài 
phù hợp, tránh tình trạng mất kiểm 
soát, bảo vệ quyền lợi chính đáng của 
người học.

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng mạng đồng 
bộ, thiết bị CNTT thiết thực phục vụ 
dạy - học, tạo cơ hội học tập bình 
đẳng cho người học có nhu cầu, ưu 
tiên hình thức thuê dịch vụ và huy 
động nguồn lực xã hội hóa cùng tham 
gia thực hiện.

Phát triển học liệu số (phục vụ dạy - 
học, kiểm tra, đánh giá, tham khảo, 
NCKH) gắn với việc thẩm định nội 
dung, kết nối, chia sẻ học liệu trong 
phạm vi nhà trường; hình thành kho 
học liệu số, học liệu mở dùng chung, 

liên kết với các trường đại học, đáp 
ứng nhu cầu tự học, học tập suốt đời 
của người học; tiếp tục đổi mới cách 
dạy và học trên cơ sở áp dụng công 
nghệ số, khuyến khích và hỗ trợ giảng 
viên thử nghiệm, áp dụng các mô 
hình giáo dục đào tạo mới dựa trên 
các nền tảng số.

Với một số giải pháp chính như trên, 
cùng sự quyết tâm của tập thể lãnh 
đạo và toàn thể cán bộ, giảng viên 
trong Nhà trường, hy vọng năm học 
2021-2022 trường Đại học Công 
nghiệp Dệt May Hà Nội tiếp tục đạt 
được nhiều thành tựu hơn nữa. Đội 
ngũ nhà giáo tiếp tục được nâng 
cao trình độ chuyên môn, đáp ứng 
đòi hỏi từ thực tiễn nghề nghiệp và 
chuyển đổi số, Nhà trường tiếp tục 
có những đóng góp quan trọng 
trong việc cung cấp nhân lực chất 
lượng cao cho ngành dệt may Việt 
Nam nói chung và Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam nói riêng ❏

Hoàn thiện thủ tục đăng 
ký và được cấp phép 

mở ngành kế toán trình độ đại 
học, mã ngành 7340301 (theo 
Quyết định số 481/QĐ-BGDĐT 
ngày 26/01/2021) nhằm đa 
dạng hóa ngành nghề đào tạo 
nhân lực cốt lõi theo chuỗi giá trị 
dệt may hoàn chỉnh, bao gồm: 
sợi-dệt, thiết kế thời trang, công 
nghệ may, quản lý công nghiệp, 
marketing thời trang, bảo trì thiết 
bị dệt may, điện - điện tử.

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng, với sinh viên hệ đại 
học là 94,2%, tỷ lệ có việc làm đúng chuyên môn là 90,5%, 

thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/tháng; Với sinh viênhệ  cao đẳng 
sau 12 tháng là 91,5%, tỷ lệ có việc làm đúng chuyên môn là 84,3%, 
thu nhập bình quân 7,9 triệu đồng/tháng. Cả sinh viên đại học và 
cao đẳng sau 12 tháng tốt nghiệp đều có tỷ lệ việc làm và thu nhập 
được cải thiện so với thời gian tốt nghiệp 3 tháng.

■ Nhà trường duy trì hợp tác với các đối tác quốc tế
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đủ cơ sở vật chất cho giảng dạy và học 
tập tất cả các ngành nghề đào tạo của 
nhà trường. Thư viện Trường có 28.487 
đầu sách bản giấy và 4.113 đầu sách 
bản mềm, hệ thống 32 máy tính kết 
nối internet, đã tạo điều kiện tốt cho 
giảng viên nghiên cứu cập nhật và 
nâng cao tri thức, sinh viên tự học, tự 
nghiên cứu, tự bồi dưỡng kiến thức và 
kỹ năng nghề…

*Với sự chủ động đầu tư về chất lượng 
đội ngũ CBGV và tăng cường cơ sở 
vật chất, xin ông cho biết mục tiêu 
đào tạo của Nhà trường sẽ hướng 
vào những trọng tâm, đột phá nào 
trong thời gian tới?

- Mục tiêu phát triển của nhà trường 
đến năm 2025 là hoàn thiện cơ sở vật 
chất, trang thiết bị theo hướng tiên tiến, 
hiện đại, đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Để thực hiện được các mục tiêu nói 
trên, Nhà trường đã, đang và sẽ tiến 
hành đồng thời các giải pháp lớn như: 
Tiếp tục cập nhật, đổi mới nội dung 
chương trình đào tạo, đặc biệt là thực 
tế sản xuất tại doanh nghiệp; Cập nhật 
công nghệ 4.0 vào tất cả các ngành 
nghề đào tạo của trường; gắn kết chặt 
chẽ với doanh nghiệp trong đào tạo và 
giải quyết việc làm cho HSSV sau khi 
tốt nghiệp. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
giảng viên chuyên sâu về lý thuyết, giỏi 
về thực hành, có phương pháp giảng 
dạy tốt, có kiến thức về tin học, ngoại 
ngữ và các kỹ năng cần thiết khác; đặc 
biệt, có năng lực nghiên cứu và vận 
dụng những thành tựu của cuộc cách 
mạng công nghệ 4.0 vào trong nội 
dung chương trình đào tạo. 

Trường cũng tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ 
sở vật chất, mua sắm trang thiết bị giảng 
dạy hiện đại, tiên tiến, phục vụ kịp thời 
nhu cầu đổi mới nội dung chương trình 
đào tạo phù hợp yêu cầu doanh nghiệp 
và xã hội. Sắp xếp bộ máy tổ chức, nhân 
sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng 
cao trình độ quản trị để thực hiện tốt kế 
hoạch tự chủ nhà trường.

*Xin trân trọng cảm ơn TS!

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 
ĐẠT CHUẨN KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ

Với những thành quả 
đạt được, nhà trường 

đã được tặng thưởng Huân 
chương Lao động hạng 
Nhất, Nhì, Ba; Cờ thi đua 
xuất sắc của các bộ, ngành, 
tập đoàn. Nhiều tập thể và 
cá nhân của trường cũng 
đã nhận được Huân chương 
lao động hạng Ba; chiến sĩ 
thi đua cấp bộ, tập đoàn; 
Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ và nhiều bằng 
khen, giấy khen khác…

*Với 43 năm xây dựng và phát triển, 
Nhà trường hiện có quy mô đào tạo 
hiện nay thế nào, thưa ông?

- Trong những năm qua, Nhà trường 
đã phát huy tinh thần chủ động, tích 
cực thực hiện các giải pháp nâng cao 
chất lượng đào tạo; xây dựng đội ngũ 
nhà giáo và cán bộ quản lý vững mạnh, 
tăng cường cơ sở vật chất, chương 
trình đào tạo, nghiên cứu khoa học,… 
đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa các 
hoạt động giáo dục đào tạo, kết hợp có 
hiệu quả lao động sản xuất với đào tạo, 
chú trọng nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần cho CBGV-NV nhà trường.

Hiện nay, Trường đang có hơn 3.000 
học sinh, sinh viên theo học ở 18 
ngành nghề đào tạo các trình độ cao 
đẳng, trung cấp hệ chính quy. Ngoài 
ra, nhà trường còn tổ chức đào tạo các 
lớp ngắn hạn cho hơn 3.000 học viên 
mỗi năm; các lớp học chủ yếu được 
tổ chức ngay tại doanh nghiệp, trực 
tiếp phục vụ yêu cầu nâng cao trình 
độ chuyên môn và nghiệp vụ cho đội 
ngũ cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật 
của chính các doanh nghiệp.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên của  Trường 
có kiến thức chuyên môn cao và kỹ 

Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp 
ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước đang tác động đến 
mỗi nhà trường, trong đó có khối trường đạo tạo 
nghề. Xoay quanh vấn đề này, Tạp chí Dệt May & Thời 
trang đã có cuộc trao đổi với TS. Hồ Ngọc Tiến – Hiệu 
trưởng Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

năng nghề nghiệp thành thạo, thường 
xuyên cập nhật kinh nghiệm thực tiễn 
thông qua hoạt động tham quan kiến 
tập và thực tập nghề tại doanh nghiệp. 
Vì vậy, nội dung chương trình đào tạo 
luôn được truyền tải đến học sinh, sinh 
viên một cách sinh động, phù hợp 
với yêu cầu thực tế doanh nghiệp và 
xã hội. Hiện Trường có 86 giảng viên 
trong tổng số 117 CNGV-NV, trong đó 
tiến sĩ 3 người, thạc sĩ 60 người, kỹ sư/
cử nhân 35 người (tỉ lệ giảng viên có 
trình độ sau đại học đạt 73%).

*Đón bắt định hướng đào tạo theo 
nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội, 
xin ông chia sẻ những kết quả Nhà 

trường đã đạt được trong thời gian 
qua?

- Trải qua 43 năm xây dựng và phát 
triển, Nhà trường đã cung cấp cho 
doanh nghiệp và xã hội hơn 45.000 lao 
động được đào tạo chính quy trình độ 
trung cấp, cao đẳng; bồi dưỡng hàng 
chục ngàn học viên ngắn hạn. Hầu hết 
học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường 
đều có việc làm ngay, được doanh 
nghiệp và xã hội tiếp nhận đánh giá 
cao về chất lượng đào tạo; nhiều cựu 
học sinh, sinh viên của trường đang 
nắm giữ các vị trí chủ chốt trong các 
doanh nghiệp hoặc tự mình thành lập 
doanh nghiệp riêng. 

Hàng năm Nhà trường tổ chức “Ngày 
hội việc làm”, nhằm tạo cơ hội cho 
HSSV có điều kiện tiếp xúc các tổ chức, 
doanh nghiệp tìm kiếm được việc làm 
phù hợp với năng lực và nguyện vọng 
của mình. Đây cũng là dịp giúp cho 
nhà trường tiếp cận với các doanh 
nghiệp để từ đó xây dựng nội dung 
chương trình đào tạo phù hợp với nhu 
cầu của doanh nghiệp.

*Trước tình hình đại dịch Covid – 19 
ảnh hưởng đến mọi hoạt động, nhà 
trường đã có những giải pháp gì 
trong công tác dạy và học? Đặc biệt 
là công tác tuyển sinh, thưa ông?

-Trong hai năm học trở lại đây, biến 
động do dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh 
hưởng sâu sắc đến mọi hoạt động, nhà 
trường nỗ lực tìm kiếm giải pháp mới 
để thích ứng như: Xây dựng kế hoạch 
tuyển sinh trực tuyến; Nhập học trực 
tuyến; Dạy – học trực tuyến và đặc 
biệt là thực hiện chuyển đổi số trong 
quản lý hoạt động Nhà trường… Nhờ 
vậy, hoạt động đào tạo vẫn giữ được 
nhịp hoạt động, vượt qua những khó 
khăn, thách thức chưa từng có. Đó là 
sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của 
tập thể CBGV-NV, chung sức đồng 
lòng giữ vững sự ổn định và phát 
triển Nhà trường trong trạng thái bình 
thường mới.

*Để đáp ứng nhu cầu dạy và học theo 
yêu cầu đổi mới, Nhà trường đã đầu 
tư cơ sở vật chất thế nào, thưa ông?

- Nhà trường luôn chú trọng đầu tư 
trang thiết bị cũng như cơ sở vật chất 
nhằm đáp ứng cho nhu cầu đào tạo, 
thường xuyên bổ sung, nâng cấp theo 
hướng tiếp cận yêu cầu sản xuất; với 
hơn 1.607 thiết bị tiên tiến, đủ các 
chủng loại khác nhau, đáp ứng đầy 

Bài: CẨM HÀ

TS. HỒ NGỌC TIẾN
Hiệu trưởng Cao đẳng Công nghệ

 Thành phố Hồ Chí Minh

■ TS. Hồ Ngọc Tiến đánh trống khai giảng năm học 2021 - 2022
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ĐỒNG HÀNH VỚI PHỤ HUYNH - 
NGƯỜI LAO ĐỘNG

Trải qua chặng đường 65 năm hình 
thành và phát triển, được sự quan 
tâm đặc biệt của các thế hệ lãnh đạo 
Tổng Công ty May 10, từ những khu 
nhà tranh tre, nứa lá giờ đây Trường 
Mầm non May 10 đã được xây dựng 
khang trang và đầu tư nhiều thiết bị 
hiện đại hỗ trợ cho công tác nuôi dạy 
con CBNV - NLĐ. 

Điểm đặc biệt của Trường Mầm non 
May 10 mà hiếm có trường mầm 
non tư thục nào có được đó là, Nhà 
trường đón trẻ từ khi 6 tháng tuổi, 
dạy trẻ 6 ngày/tuần, đón trẻ trước 7 

giờ và trả muộn sau 18 giờ, học cả 
12 tháng/năm mà không thu thêm 
tiền học phí. Có được điều này là nhờ 
sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện 
của các thế hệ lãnh đạo Tổng Công 
ty May 10 với mong muốn người lao 
động luôn yên tâm và gắn bó với 
doanh nghiệp. Ngoài ra, các cháu là 
con CBCNV May 10 gửi tại đây còn 
được Tổng Công ty hỗ trợ 50% học phí.

Có thể thấy mô hình trường học bên 
cạnh doanh nghiệp của Tổng Công 
ty May 10 đã đem lại 3 lợi ích: 

Thứ nhất, giải quyết an sinh xã hội 
cho địa phương tại nơi doanh nghiệp 
có nhà máy. 

Thứ hai, người lao động hoàn toàn 
yên tâm công tác dù phải đi làm 
đúng thời hạn nghỉ thai sản. 

Thứ ba, doanh nghiệp được hưởng 
lợi từ việc công nhân yên tâm làm 
việc vì con em mình đã được chăm 
sóc tốt.

Bên cạnh chương trình khung do Bộ 
Giáo dục và Đào tạo qui định, các 
giáo viên của Trường còn tự nghiên 
cứu, phát huy nội lực, mày mò các 
phương pháp mới để dạy các cháu 
sao cho hiệu quả nhất. Các môn 
âm nhạc, thể dục nhịp điệu, tiếng 
Anh cũng được đưa vào dạy thêm 
ở Trường. Bên cạnh đó, Trường còn 
giáo dục cho các cháu về tình yêu 
quê hương đất nước, biết ơn ông, bà, 
cha, mẹ, yêu lao động và nâng cao ý 
thức bảo vệ môi trường… Việc giáo 
dục thông qua các hoạt động phong 
phú như chào cờ và hát quốc ca vào 
sáng thứ 2 hàng tuần, mỗi tháng 
một lần các con được vào phân 
xưởng thăm nơi làm việc của bố mẹ, 
hướng dẫn các cháu tự làm đồ chơi, 
trồng rau, chăm sóc cây xanh, thi đọc 
thơ, nhặt rác trong khuôn viên Nhà 
trường, Tổng Công ty…

Dịch Covid – 19 bùng phát khiến 
các trường phải đóng cửa, đối với 
trường công lập giáo viên không đi 
dạy nhưng vẫn được nhà nước hỗ 
trợ lương, nhưng đối với các trường 
tư thục như Trường Mầm non May 10 
thì các cháu không đến lớp sẽ không 
có doanh thu để trả lương giáo viên. 
Để tháo gỡ một phần khó khăn cho 
đội ngũ giáo viên, Ban Giám hiệu nhà 
trường đã đề nghị với Ban lãnh đạo 

Tổng Công ty May 10 tạo điều kiện 
hỗ trợ, giúp đỡ. Nếu Tổng Công ty có 
công việc gấp hoặc những phần việc 
giáo viên có thể làm được tốt thì tạo 
điều kiện cho họ vào làm. Nếu các cô 
giáo làm chưa đủ mức lương để đảm 
bảo ổn định cuộc sống gia đình thì 
Tổng Công ty sẽ hỗ trợ thêm. 

Cô Nguyễn Thùy Linh, giáo viên 
Trường Mầm non May 10 cho biết: 
“Dịch Covid - 19 khiến các giáo viên 

TRƯỜNG MẦM NON MAY 10:

LỢI ÍCH “KÉP” 
CỦA MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC BÊN CẠNH DOANH NGHIỆP

Bài: XUÂN QUÝ

Trường Mầm non May 10 
(tiền thân là Nhà trẻ May 
10) có nhiệm vụ chăm 
sóc, nuôi dạy các cháu là 
con CBNV-NLĐ May 10 
để bố mẹ yên tâm công 
tác. Đây là một trong 
những trường mầm non 
được thành lập sớm nhất 
ở Việt Nam và phát triển 
đến ngày hôm nay. 

■ Cô Nguyễn Thùy Linh, giáo viên Trường Mầm non May 10
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dù các cháu không đi học nhưng thứ 
6, 7 hàng tuần, Ban Giám hiệu Nhà 
trường cùng với một số nhân viên 
đều đến để lau dọn các phòng học, 
đồ chơi và vệ sinh quanh trường hàng 
ngày để ngôi trường lúc nào cũng 
được sạch sẽ và đảm bảo an toàn khi 
các cháu quay trở lại đi học. 

Cùng với đó, trực tiếp Ban Giám hiệu 
Nhà trường đã tổ chức các buổi đào 
tạo cho các cô để củng cố lại những 
kỹ năng, kiến thức còn thiếu. Trong 
các buổi đào tạo tại Trường các cô đã 
làm những tranh, ảnh, đồ dùng tự tạo 
để tới đây cho các cháu khi đi học sẽ 
có thêm những điều mới mẻ. 

Để chủ động phối hợp với gia đình 
trong việc giáo dục cho các cháu Ban 
Giám hiệu Nhà trường đã chủ động 
chỉ đạo toàn bộ giáo viên xây dựng 
rất nhiều kế hoạch ngay từ đầu năm 
học để gửi lên phòng Giáo dục- Đào 
tạo quận Long Biên. Tất cả các cô sẽ 
soạn giáo án gửi Ban Giám hiệu duyệt 
sau đó Trường sẽ tổ chức quay video 
các tiết dạy của các cô và duyệt để gửi 
đến phụ huynh học sinh. Nhà trường 
cũng trao đổi phụ huynh sau những 
tiết học tạo hình, viết chữ cái sẽ chụp 
ảnh gửi cho cô giáo và có ý kiến phản 
hồi để biết các con nắm bắt kiến thức 
được đến đâu. Đây cũng là cơ hội để 
các phụ huynh học sinh có cơ hội biết 
được ở Trường các con được giáo dục 
như thế nào? Qua đó các phụ huynh 
sẽ có những đánh giá, nhận xét về 
chương trình học của các con để có 
thể yên tâm gửi con ở đây. 

Cô Nguyễn Thị Hồng - Hiệu trưởng 
Trường Mầm non May 10 chia sẻ, đã 
có rất nhiều phụ huynh và các con 
học sinh phản hồi rất thích chương 
trình học nhà trường đã gửi. Mặc dù 
các con tạm ngừng đến trường, đến 
lớp nhưng không ngừng được học, 
vui chơi, trò chuyện và giao tiếp với 
các cô. Nhờ có sự phối hợp rất tốt giữa 
Nhà trường và phụ huynh trong công 
tác tuyên truyền về phòng chống các 
loại dịch bệnh như Cocid - 19, đau mắt 
đỏ, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, sốt 
xuất huyết… mà hơn 200 cháu đang 
học tại Trường và gia đình đều an toàn 
không liên quan đến dịch bệnh ❏

■ Cô Nguyễn Thị Hồng - Hiệu trưởng Trường Mầm non May 10

SẴN SÀNG CÁC PHƯƠNG ÁN 
ĐÓN TRẺ TRỞ LẠI TRƯỜNG

Để sẵn sàng đón học sinh trở lại khi dịch bệnh được kiểm soát, 
cô Nguyễn Thị Hồng cho biết, nhà trường đã chuẩn bị 3 phương 
án, đó là:

Phương án thứ nhất

Đón trẻ ngay tại cổng trường. Nhà trường sẽ để nước sát khuẩn, 
khẩu trang, 2 máy đo thân nhiệt tự động và có nhân viên y tế của 
Nhà trường theo dõi để kịp thời phát hiện những phụ huynh, học 
sinh có thân nhiệt cao bất thường và đưa riêng ra để kiểm tra.

Phương án thứ hai

Nếu trời mưa phải đón các cháu tại lớp học thì nhà trường sẽ 
phân luồng đi theo 2 cầu thang và phân theo giờ  để các lớp đi 
học lệch giờ nhau. 

Phương án thứ ba

Khi vào học thì cô và trò sẽ ở nguyên trong lớp và sẽ có nhân viên 
nuôi dưỡng phục vụ đồ ăn và vệ sinh tại lớp. Các con sẽ không 
được xuống sân để vận động và giao lưu giữa các nhóm.

Trường Mầm non May 10 phải nghỉ 
dạy và thu nhập bị giảm đi. Nhưng 
so với các trường tư thục khác, chúng 
tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều vì có 
Tổng Công ty May 10 bên cạnh để hỗ 
trợ việc làm và thu nhập. Đây cũng 
là dịp để các cô được trải nghiệm 
những hoạt động mới, phương pháp 

dạy học mới, thấu hiểu và gần gũi 
hơn với các bậc phụ huynh, với học 
trò. Cũng giống như giáo viên của 
các trường trong cả nước, mong ước 
lớn nhất của chúng tôi lúc này là dịch 
bệnh mau chóng được kiểm soát 
để lại được đến Trường làm đúng 
chuyên môn của mình”.

NGỪNG ĐẾN TRƯỜNG KHÔNG 
NGỪNG HỌC

Bên cạnh những khó khăn do 
Covid-19 mang lại thì đây cũng là dịp 
để Trường Mầm non May 10 có thời 
gian kiểm tra và sơn, sửa lại các trang 
thiết bị đã và đang bị xuống cấp. Mặc 
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*Với những giải pháp mang tính 
tổng thế, chiến lược, xin ông cho 
biết tình hình sản xuất kinh doanh 
của Vinatex trong thời gian vừa 
qua, đặc biệt là trong điều kiện 
phải đối mặt với những khó khăn 
do đại dịch Covid 19 bùng phát?

- Trước hết, năm 2021 sẽ rất khác biệt 
so với năm 2020, vì tất cả các quốc 
gia, thị trường của chúng ta đã mở 
cửa trở lại và năm nay tốc độ tăng 
trưởng GDP của Mỹ và châu Âu là rất 
khả quan, trong đó nhất là ở Mỹ có 
tốc độ tăng trưởng được dự báo là 
cao nhất trong 80 năm qua. 

Đây là tiền đề quan trọng cho thấy 
cầu của thị trường đã quay trở lại, 
thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu 
dệt may để có được những đơn 
hàng lớn. Tuy nhiên, ở trong nước, 
chúng ta lại đang gặp những bất lợi 
do dịch bệnh gây ra phải đóng cửa 
hơn 3 tháng tại khu vực phía Nam nơi 
chiếm tới khoảng 50% năng lực sản 
xuất của ngành Dệt May Việt Nam 
(DMVN). Tuy nhiên kết quả kim ngạch 
xuất khẩu 9 tháng năm 2021 đã đạt 

hơn 29 tỷ USD. Trong tháng 10, các 
đơn vị phía Nam đã quay trở lại sản 
xuất, hy vọng chúng ta sẽ có được 
kết quả xuất khẩu khoảng 38 – 38,5 
tỷ USD xấp xỉ quay lại mức của năm 
2019. Mục tiêu rất cao của ngành đặt 

ra là cố gắng năm 2021 đạt tốc độ 
tăng trưởng quay trở lại như khi chưa 
có dịch. Khả năng chúng ta sẽ đạt 
được con số này sớm hơn thị trường 
thế giới 1 năm vì theo các dự báo thì 
tổng cầu của thị trường dệt may thế 

giới năm 2023 mới quay trở lại mức 
của năm 2019. 

Đối với Vinatex chúng tôi là công ty 
niêm yết phải có công bố thông tin 
nên là công khai đến hết tháng 6 
cơ bản đã hoàn thành kế hoạch sản 
xuất kinh doanh năm 2021 và đến 
hết tháng 9 đã vượt kế hoạch khoảng 
35%. So với cả năm 2020 thì hết 9 
tháng năm 2021 đã vượt 70% và dự 
kiến năm nay sẽ vượt khoảng 190 – 
200% so với năm 2020 và đã vượt cả 
năm 2019 là năm trước đại dịch 30%.

*Có thể nói đây là thành tích rất ấn 
tượng, sự vượt khó trong đại dịch?

- Chúng ta cũng có những thuận lợi 
mang tính khách quan, đó là sự phục 
hồi của tổng cầu trên thị trường thế 
giới trong khi đó nguồn cung chưa 
thật sự như trước cho nên trong ngắn 
hạn của năm 2021 có hiện tượng 
nhiều lúc cung thấp hơn cầu dẫn tới 
giá bán cũng tốt hơn. Điều kiện để tổ 
chức sản xuất cho những đơn hàng 
dài và giá tốt cũng tốt hơn các tháng 
trước và sự cạnh tranh trên thị trường 
thế giới đối với các nhà sản xuất năm 
nay không thật sự căng thẳng như 
các năm trước do quý I, II các quốc 
gia lớn như Myanmar, Banglades, Ấn 

Độ đã gặp khó khăn về dịch bệnh.

Ở Việt Nam, tuy có khó khăn ở quý 
III nhưng dịch chủ yếu bùng phát ở 
phía Nam khiến các doanh nghiệp 
khu vực này phải dừng sản xuất, còn 
ở miền Bắc và miền Trung cơ bản vẫn 
duy trì được nhịp độ sản xuất tuy là 
vất vả hơn nhưng không bị suy giảm 
sản xuất.

*Để đối phó với những khó khăn, 
Vinatex luôn có sự chủ động để tìm 
ra những giải pháp thích hợp, tuy 
nhiên Covid-19 gần như là bài toán 
hoàn toàn mới đòi hỏi những giải 
pháp phải đồng bộ, kịp thời. Ông 
đánh giá thế nào về điều này?

- Trước hết Vinatex so với các đơn 
vị khác có điểm thuận lợi là trải dài 
trên cả nước, nằm ở nhiều vùng khác 
nhau, lại có đầy đủ các nhóm ngành 
sản xuất sợi, dệt, nhuộm, may mặc. 
Theo đó, hoạt động sản xuất kinh 
doanh không tập trung một nơi, một 
ngành để khi rủi ro thì cả một ngành 
bị tê liệt. Tất nhiên, khi xác định tình 
hình còn những biến động rất bất 
ngờ có thể dẫn tới phải dừng sản 
xuất ở các nơi thì Tập đoàn đã chỉ đạo 
cụm các doanh nghiệp May có sản 
xuất, phục vụ chung cho các khách 

hàng có sự chia sẻ thông tin, hỗ trợ 
tăng năng lực sản xuất tối đa để đáp 
ứng nhu cầu và giữ được khách hàng. 

Thứ hai là lập ra được những chiến 
lược, kế hoạch rất là sâu trong thứ 
tự các khách hàng mà mình quyết 
tâm nắm giữ. Rõ ràng trong điều kiện 
sản xuất không đầy đủ thì không 
thể phục vụ thỏa mãn 100% nhu 
cầu khách hàng như điều kiện bình 
thường thì cần phải xem ai, khách 
hàng, thị trường nào cần được ưu 
tiên hơn để có sự phân công. 

Thứ ba là ngay từ tháng 5 khi kinh 
nghiệm về “3 tại chỗ”, “1 cung đường 
2 điểm đến” ở Bắc Ninh, Bắc Giang 
rất thành công chúng tôi đã tổ chức 
ngay một hội thảo để đánh giá và kết 
luận ngành May thực sự không phù 
hợp nên không hy vọng quá nhiều 
vào “3 tại chỗ” đối với ngành May vì 
qui mô lao động lớn. Riêng ngành 
May số lao động của Tập đoàn ở khu 
vực Nam bộ là 65 nghìn lao động như 
vậy không có cách nào tổ chức 3 tại 
chỗ. Vì vậy, Vinatex xác định 3 tại chỗ 
chỉ dành cho phục vụ những đơn 
hàng đang làm dở với khoảng 10% 
lực lượng lao động. Tuy nhiên, với 
các ngành sản xuất nguyên liệu như 
sợi, dệt thì diện tích nhà xưởng lớn, 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 
LÀ CÚ HÍCH TẠO ĐÀ CHO DOANH NGHIỆP 
PHỤC HỒI SẢN XUẤT KINH DOANH

Bài: HOÀNG ANH (Thực hiện)

Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG
Chủ tịch HĐQT Vinatex

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, rào cản do ảnh hưởng của 
dịch Covid-19, nhưng trong 3 quý năm 2021, Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã đạt được nhiều kết quả 
khả quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông 
Lê Tiến Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn khẳng định: 
Kết quả này là tổng hòa của nhiều giải pháp tình thế, 
cấp bách và lâu dài, bám sát theo diễn biến của thị 
trường may mặc trong nước và thế giới cũng như tình 
hình phức tạp của dịch bệnh.

■ “3 tại chỗ” tại TCT Đức Giang

■ Đoàn cán bộ Vinatex thăm và làm việc với Nhà máy May Đáp Cầu

GÓC NHÌNGÓC NHÌN 

24 25DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM



số lượng lao động không nhiều nên 
quyết tâm sản xuất 3 tại chỗ từ ngày 
đầu với qui mô lao động khoảng 50% 
nhưng phấn đấu đạt sản lượng trên 
80%. Chính vì vậy, trong 3 tháng các 
doanh nghiệp khu vực phía Nam bị 
đình trệ sản xuất, nếu xét trên bình 
diện từng đơn vị thì khó khăn này là 
rất lớn nhưng gộp chung vào cả Tập 
đoàn với sự chia sẻ của các đơn vị 
khác nhau, với nguồn lực tập trung 
thì ảnh hưởng không còn quá lớn 
như dự đoán của chúng ta. 

*Thưa ông, tình trạng chung của 
doanh nghiệp xuất khẩu là phải 
đối mặt với đứt gãy chuỗi cung 
ứng, trong đó ngành DMVN chắc 
chắn cũng không tránh khỏi điều 
đó, vậy chúng ta đã giải quyết bài 
toán này như thế nào?

- Trước hết việc đứt gãy chuỗi cung 
ứng là câu chuyện của toàn cầu do 
sự gián đoạn sản xuất ở nhiều quốc 
gia khác nhau, sự gián đoạn về vận 
tải, thiếu hụt container sự tăng giá 
vận tải của các doanh nghiệp đã đặt 
áp lực rất lớn lên hệ thống cung ứng 
toàn cầu. Đối với ngành Dệt May, 
chúng tôi ý thức và dự báo được 
điều này nên năm 2021 trong chỉ đạo 
ngay từ tháng 2 của Tập đoàn đã đặt 
các đơn vị là không có ngại ngần khi 

chuyển xuống một thang bậc trong 
ngành may, sản xuất ở trình độ thấp 
hơn. Khi may gia công thì việc cung 
ứng vật liệu thuộc về khách hàng và 
đây cũng là một cách trong ngắn hạn 
sẽ giảm thiểu được rủi ro để tập trung 
hoàn toàn vào việc tổ chức sản xuất 
cho thật tốt, vẫn duy trì được hiệu 
quả, ít bị ảnh hưởng hơn. Tất nhiên 
khi nguyên vật liệu bị chậm thì chúng 
ta cũng phải chia sẻ với người đặt 
hàng về thời gian sản xuất phải ngắn 
đi để rút bớt thiệt hại về sự chậm trễ 
trong các khâu giúp cho hàng hóa ra 
thị trường vẫn được chấp nhận.

*Từ tháng 10 các doanh nghiệp đã 
quay trở lại sản xuất tuy nhiên có 
một khó khăn đó là sự dịch chuyển 
lao động. Các doanh nghiệp 
thành viên của Vinatex có phải 
đối mặt với tình trạng này không, 
thưa ông?

- Sau khi được mở cửa trở lại từ đầu 
tháng 10 thì đến ngày 15/10 trong số 
65 nghìn lao động phải nghỉ thì đã 
có 56 nghìn lao động đến làm việc 
và chúng tôi vẫn giữ liên lạc được 
với trên 7 nghìn người và thật sự mất 
liên lạc chỉ có khoảng 1.200 lao động. 
Có 3 nguyên nhân của việc phục hồi 
lao động tương đối khả quan, thậm 
chí nó là kịch bản tốt nhất chúng tôi 

đặt ra vì trước đó chúng tôi có đặt ra 
3 kịch bản là: Tốt thì trong tháng 10 
khoảng 80% lao động quay lại; Trung 
bình thì khoảng 70%; xấu thì khoảng 
50 – 60%. Thực tế, đến ngày 15/10 tại 
TP. HCM, chúng tôi đã có trên 90% 
lao động quay trở lại làm việc và ở 
các tỉnh thì đạt trung bình trên 85% 
chỉ còn trên địa bàn Tiền Giang thì 
các chính sách chưa rõ ràng nên các 
doanh nghiệp ở khu vực này tỷ lệ đạt 
sản xuất chỉ khoảng 35% lực lượng 
lao động. 

Chúng ta có được kết quả tốt là trong 
suốt quá trình sản xuất, các doanh 
nghiệp của Tập đoàn đã liên lạc chặt 
chẽ với người lao động. Thứ hai là nỗ 
lực thực hiện hỗ trợ người lao động 
trong đại dịch. Thứ ba là sự chủ động 
trong việc vận động vắc xin, trước 
khi người lao động được tiêm ở địa 
phương thì đã được doanh nghiệp 
triển khai tiêm. 

Chúng tôi đang đạt được ngưỡng 
quay lại của người lao động tại các 
khu phía Nam tương đối khả quan. 
Rất hy vọng đến hết quý IV này về 
cơ bản các doanh nghiệp trực thuộc 
Vinatex sẽ phục hồi được sản xuất ở 
các doanh nghiệp phía Nam. Nếu xét 
tổng thể toàn Tập đoàn thì sự biến 
động của lao động phía Nam về quê 

miền Trung lại tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp ở đây tuyển thêm lao 
động như Quảng Bình, Quảng Trị, 
Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và kể cả 
ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Nếu xét hết cả 
năm 2021 thì tổng lượng lao động có 
thể tăng lên so với năm 2020.

*Có thể nói Vinatex là một Tập 
đoàn kinh tế lớn có đóng góp rất 
nhiều cho thành tích xuất khẩu 
của cả nước cũng như giải quyết 
số lượng công ăn việc làm rất 
nhiều. Bên cạnh cơ chế, chính sách 
do Tập đoàn áp dụng trong từng 
bối cảnh, giai đoạn khác nhau thì 
chúng ta sẽ cần thêm rất nhiều sự 
hỗ trợ từ phía Nhà nước cũng như 
các bộ, ngành  liên quan. Nhìn 
nhận của ông về vấn đề này?

- Năm nay chúng tôi cho rằng các 
chính sách hỗ trợ của Chính phủ đến 
các doanh nghiệp đã được triển khai 
đồng bộ hiệu quả nhanh hơn. Những 
chính sách liên quan đến giảm tiền 
đóng bảo hiểm cho người sử dụng 
lao động, bảo hiểm thất nghiệp 
cho người lao động đồng thời Nghị 
quyết 68 và vừa rồi sửa đổi bằng Nghị 
quyết 126 về hỗ trợ người lao động 
và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch Covid-19 đã tạo 
điều kiện để người lao động có thể 
nhận được tiền hỗ trợ bảo hiểm thất 
nghiệp... đã cho thấy sự phù hợp 
trong chính sách hỗ trợ.

Tính tổng thể trong Vinatex nếu tận 
dụng hết các ưu đãi này có thể đạt 
được 600 tỷ tiền hỗ trợ, thực tế hiện 
nay đã giải ngân được khoảng 200 tỷ 
đồng bao gồm hỗ trợ trực tiếp đến 
người lao động, tiền giảm đóng các 
quỹ đối với cả người lao động và 
người sử dụng lao động và vay vốn 
cho một đơn vị tại tỉnh Bắc Ninh 
21 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất. Nếu tới 
đây triển khai các chương trình vay 
lãi suất bằng 0 với qui mô khoảng 3 
tháng lương với các doanh nghiệp 
phía Nam mà các doanh nghiệp này 
tận dụng được sẽ là một cú hích khá 
là quan trọng để nguồn vốn và dòng 
tiền để doanh nghiệp có điều kiện 
phục hồi nhanh hơn. Bởi vì trong 

thực tế thì chuỗi cung ứng trong 2 
năm qua có xu hướng kéo dài thời 
gian chuyển động. Nếu như trước đây 
là 60 ngày thì nay là từ 90 – 120 ngày 
nên doanh nghiệp gặp phải khó khăn 
kép, bản thân không sản xuất được 
để tạo ra dòng tiền nhưng dòng tiền 
về lại trễ hơn so với bình thường. Nên 
những chính sách về hỗ trợ nguồn 
vốn thực sự rất quan trọng cho các 
doanh nghiệp nhất là các doanh 
nghiệp có qui mô lao động lớn như 
ngành dệt may thì thời gian tới nếu 
phục hồi được sản xuất, có đơn hàng, 
tổ chức sản xuất được cần tiền để chi 
trả cho nguyên liệu và nhất là tiền 
lương cho người lao động mà dòng 
tiền của khách hàng chưa về kịp như 
trước thì đây là yếu tố mang tính 
quyết định.

*Mới đây Nghị quyết 128 của Chính 
phủ về Ban hành Quy định tạm thời 
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 
soát hiệu quả dịch Covid-19” trao 
quyền chủ động cho các doanh 
nghiệp trong việc đối phó với tình 
hình dịch bệnh, ông cảm nhận như 
thế nào về Nghị quyết này và sự 
chủ động của các doanh nghiệp 
trực thuộc Vinatex?

Trước hết, chúng tôi cho rằng đây là 
một Nghị quyết thể hiện sự ủng hộ 
đối với doanh nghiệp sản xuất rất 
cao, tạo ra hành lang để các đơn vị 
sản xuất có thể tổ chức chủ động 
sản xuất phục vụ cho thị trường. Điều 
mà chúng tôi tiếp tục trông đợi là tốc 
độ triển khai Nghị quyết 128 của các 
địa phương một cách thống nhất từ 
trên xuống dưới để đảm bảo doanh 
nghiệp, người lao động, hàng hóa 
được lưu thông. Đồng thời, chính 
sách tự kiểm soát tại các doanh 
nghiệp, trao quyền cho các doanh 
nghiệp chịu trách nhiệm về độ chính 
xác của nó cũng như chúng ta tiếp 
tục cân nhắc tần suất của việc giám 
sát kiểm tra dịch bệnh ở trong đơn 
vị. Nếu tình hình dịch bệnh ổn hơn 
theo định nghĩa mới là 4 cấp, 4 vùng 
từ vùng xanh đến vùng vàng, da cam, 
đỏ tương ứng với tần suất phải kiểm 
tra thì đây cũng là những điểm rất 
quan trọng để doanh nghiệp ở cùng 
xanh, vàng có tần suất kiểm tra thấp 
bởi vì như vậy sẽ giảm bớt gánh nặng 
không cần thiết lên những khu vực 
thực ra đã an toàn.

* Xin trân trọng cảm ơn ông!
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nguồn quỹ dự phòng tiền lương, 
quỹ phúc lợi xã hội, quỹ dự phòng 
tài chính của Công ty. Sự hỗ trợ này 
đã giúp công nhân lao động vơi bớt 
khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội 
nhưng lại làm cho Công ty rơi vào 
hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lương Văn Thư, Chủ tịch HĐQT 
kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ 
phần May Đáp Cầu chia sẻ: “Do có 
mối quan hệ truyền thống, thân 
thiết với một số ngân hàng nên 
Công ty không gặp nhiều khó khăn 
trong việc giãn nợ và tiếp cận nguồn 
vốn. Bên cạnh đó, Công ty đã được 
vay 21 tỷ đồng với lãi suất 0% trong 
thời gian 11 tháng để trả lương và 
mỗi người lao động cũng được 

hưởng 1 triệu đồng từ ngân sách, 
được hỗ trợ của quỹ bảo hiểm theo 
năm đóng bảo hiểm. Trong điều 
kiện không được sản xuất và không 
có doanh thu thì số tiền này thực sự 
hữu ích, hỗ trợ Công ty trong giai 
đoạn khó khăn và là nguồn động lực 
to lớn giúp doanh nghiệp vượt qua 
khó khăn, khủng hoảng”.

NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THÊM  
THU NHẬP

Ngày 24/9/2021, Chính phủ đã 
ban hành  Nghị quyết số 116/NQ-
CP  về  chính sách hỗ trợ người lao 
động  (NLĐ) và người sử dụng lao 
động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại 
dịch Covid-19 từ Quỹ  BHTN. Đây là 

chính sách chưa có tiền lệ từ trước 
đến nay, thể hiện sự quan tâm tới 
đời sống của NLĐ, đặc biệt là những 
người đã từng tham gia Bảo hiểm xã 
hội (BHXH), Bảo hiểm thất nghiệp 
(BHTN).

Nhận xét về chính sách hỗ trợ người 
lao động và người sử dụng lao động 
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 
từ Quỹ BHTN, Tổng Thư ký Quốc hội - 
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi 
Văn Cường cho biết: “Đây là chính 
sách rất nhân văn và cấp thiết trong 
tình hình hiện nay để hỗ trợ người 
lao động và người sử dụng lao động; 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết 
định theo đúng thẩm quyền được 
Quốc hội ủy quyền tại Nghị quyết 

DOANH NGHIỆP, NGƯỜI LAO ĐỘNG 
được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ

Bài: GIANG NGUYỄN- XUÂN QUÝ

Đợt dịch Covid – 19 lần 
thứ 4 bùng phát đã khiến 
các doanh nghiệp vốn 
đã bị tổn thương do các 
đợt dịch trước lại càng 
trở nên lao đao, khó 
khăn. Việc giãn cách 
xã hội kéo dài tại nhiều 
địa phương đã khiến các 
doanh nghiệp đang cạn 
dần nguồn lực dự trữ, sức 
chống chịu ngày càng suy 
giảm. Việc được tiếp cận 
với các gói hỗ trợ đã giúp 
doanh nghiệp không bị 
phá sản, tiếp tục duy trì 
sản xuất còn người lao 
động (NLĐ) thì yên tâm 
làm việc.

DOANH NGHIỆP BỚT KHÓ KHĂN

Để kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp 
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, 
nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực 
từ miễn, giảm, giãn các khoản thuế, 
tiền thuê đất; cắt giảm thủ tục hành 
chính; hỗ trợ lãi suất; dừng đóng bảo 
hiểm xã hội và phí công đoàn, hỗ trợ 
NLĐ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp… 
liên tục được Quốc hội, Chính phủ, 
các bộ, ngành ban hành để giúp 
cho các doanh nghiệp, người dân 
vượt qua những khó khăn như Nghị 
định số 52, Nghị định số 75, các Nghị 
quyết số 84/NQ-CP, Nghị quyết số 42/
NQ-CP, Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị 
quyết số 116/NQ-CP... 

Là một trong những doanh nghiệp 
phải dừng sản xuất 35 ngày do có 
người lao động mắc Covid-19, Công 
ty cổ phần May Đáp Cầu đã gặp phải 
rất nhiều khó khăn. Sản xuất bị đứt 
gãy, nhưng các chi phí về tiền thuế, 
tiền đất, lãi ngân hàng… Công ty 
vẫn phải thanh toán, cùng với đó là 
các chi phí phát sinh về test Covid, 
mua trang thiết bị phòng dịch, chi 
phí xuất nhập khẩu, vận chuyển 
tăng cao. 

Mặc dù phải dừng sản xuất nhưng 
Công ty vẫn trả lương hỗ trợ cho 100% 
công nhân, người lao động với khoảng 
trên 1.800 người, số tiền trung bình 
khoảng 5 triệu đồng/người/tháng từ 
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TÌNH HÌNH TIÊM VẮC XIN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
-  Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ người lao động được tiêm 

vắc xin đủ 2 mũi đạt 100%.

-  Tại các địa phương khác ở miền Bắc, tỷ lệ người lao động được tiêm 
vắc xin mũi 1 đạt 90%, mũi 2 đạt 60%.

-  Tại các địa phương ở miền Trung, tỷ lệ người lao động được tiêm vắc xin 
mũi 1 đạt 80%, mũi 2 đạt 50%.

-  Tại các địa phương ở miền Nam, tỷ lệ người lao động được tiêm vắc xin mũi 1 
đạt 50%, mũi 2 đạt 30%. 

Đây là yếu tố thuận lợi giúp cho người lao động có đủ điều kiện để trở lại làm việc và tự tin, 
yên tâm làm việc khi doanh nghiệp trở lại sản xuất sau thời gian giãn cách. Tập đoàn kiến nghị 
Chính phủ, Bộ Y tế, các địa phương, nhất là các địa phương miền Nam: Cần đẩy nhanh việc 
tiêm vắc xin cho 100% lao động, thực hiện thống nhất chính sách đi lại giữa các địa phương, 
tạo điều kiện cho người tiêm ít nhất 1 mũi và PCR âm tính được tự do đi lại, không bị cách ly ở 
nơi đến. Đồng thời Tập đoàn kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành, địa phương tiếp tục quan 
tâm bố trí vắc xin cho các ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may - da giầy để hoàn tất việc 
tiêm chủng cũng như tổ chức tiêm “nhắc lại” nhằm củng cố lòng tin của người lao động, của 
khách hàng…, góp phần đảm bảo việc phục hồi sản xuất được ổn định, bền vững hơn và thực 
hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Sau dịch bệnh, kết quả SXKD của 
doanh nghiệp bị giảm sút, các nguồn 
lực tích lũy được qua nhiều năm đã sử 
dụng hết, nên việc đảm bảo tiền lương 
- thu nhập ổn định để giữ người lao 
động là một thách thức lớn đối với các 
doanh nghiệp trong Tập đoàn. Do vậy, 
nguy cơ thiếu nguồn lao động trong 
cuối năm 2021 và năm 2022 vẫn hiện 
hữu. Các doanh nghiệp rất cần được 
Nhà nước tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó 
khăn. Cụ thể:

* Nghiên cứu, sớm triển khai gói hỗ trợ 
vay vốn với lãi suất ưu đãi 0% để phục 
hồi sản xuất.

* Tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế 
GTGT, thuế TNDN và tiền thuê đất ít 
nhất đến giữa hoặc cuối năm 2022 để 
doanh nghiệp có nguồn lực tài chính 
để phục hồi sản xuất kinh doanh. Đồng 
thời cho phép doanh nghiệp dệt may 
được giảm tiền thuế GTGT, thuế TNDN 
theo một tỷ lệ hợp lý (do dự thảo giảm 
30% thuế TNDN và thuế GTGT năm 
2021 hiện chưa có dệt may) để doanh 
nghiệp vừa có lực phục hồi sản xuất, 
vừa có điều kiện giảm giá bán sản 
phẩm dệt may trên chính thị trường 
trong nước, từ đó gián tiếp giảm gánh 
nặng chi tiêu của người dân.

* Cho phép doanh nghiệp được giảm 

30% tiền thuế đất phải nộp năm 2021 
dựa trên thông báo nộp tiền thuê 
đất hàng năm của Cơ quan Thuế mà 
không bắt buộc phải có quyết định 
cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê 
đất của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền như quy định tại Quyết định 
số 27/2021/QĐ-TTg. Vì nhiều doanh 
nghiệp đang sản xuất kinh doanh trên 
các cơ sở, địa điểm cũ từ nhiều năm 
nay, đều thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ 
về thuế đất, tiền thuê đất theo thông 
báo nộp tiền thuê đất của Cơ quan 
Thuế nhưng do vướng mắc về thủ tục 
mà chưa hoàn thành được việc ký lại 
hợp đồng thuê đất mới. 

*Ngành ngân hàng xem xét đẩy nhanh 
việc xét duyệt gia hạn nợ, giảm lãi cho 
doanh nghiệp theo Thông tư 14/2021/
TT-NHNN (hiện mỗi ngân hàng lại có 
quy định riêng về xét duyệt gia hạn); 
hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động 
tốt trước dịch được gia tăng hạn mức 
vay và được vay mới với thời hạn vay 
tăng thêm 3-6 tháng mà vẫn được 
hưởng chế độ ưu đãi lãi suất, thủ tục và 
điều kiện vay đơn giản hơn để doanh 
nghiệp phục hồi kinh doanh và tạo 
dòng tiền trả nợ ❏

Ngoài ra, Tập đoàn cũng nhận được sự hỗ trợ từ Công đoàn Dệt May theo các 
chính sách của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tính đến hết 15/10/2021 số 
tiền được hỗ trợ là 14,8 tỷ đồng, trong đó: 

33 
doanh nghiệp 
được hỗ trợ là: 

1,4 tỷ đồng. 

15.826 
người lao động 
được hỗ trợ là: 

8,5 tỷ đồng.

 
6.641 

đoàn viên, người lao 
động của 16 Công đoàn 
cơ sở làm việc theo mô 
hình “3 tại chỗ” được hỗ 
trợ tiền ăn ca với số tiền 

là: 4,9 tỷ đồng. 

số 30/2021/QH15; hồ sơ, thủ tục đầy 
đủ, bảo đảm theo đúng quy định 
của pháp luật”.

Theo BHXH Việt Nam, tính đến hết 
ngày 1/11, BHXH các địa phương 
đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ 
BHTN theo Nghị quyết 116 cho 
8,34 triệu lao động (trong đó đang 
tham gia BHTN là 7,79 triệu người; 
đã dừng tham gia BHTN 0,55 triệu 
lao động) với tổng số tiền hỗ trợ là 
19.832 tỷ đồng.

Anh Mai Văn Cường, Tổ trưởng Tổ 
Công đoàn Ống B1 Nhà máy Sợi 
Đồng Văn - Hanosimex cho biết, thật 
may mắn trong đợt dịch vừa qua 
Nhà máy không bị ảnh hưởng nhiều 
nên việc làm và thu nhập vẫn ổn 
định. Để đảm bảo tiến độ sản xuất 
và yêu cầu phòng chống dịch Nhà 
máy đã bố trí cho người lao động “3 
tại chỗ” từ ngày 1/8 đến 21/10. Vừa 
qua, Nhà máy yêu cầu mọi người 
khai báo để hoàn thiện hồ sơ hưởng 
hỗ trợ, khoảng 1 tuần sau, tài khoản 
của chúng tôi đã nhận được tiền. 

“Chúng tôi khá bất ngờ khi được 
nhận tiền hỗ trợ sớm như thế. Với số 
tiền 2,4 triệu đồng, cộng cả của vợ 
tôi là được gần 5 triệu đồng. Đây là 
nguồn động viên lớn cho bản thân 
tôi cũng như anh chị em trong Nhà 
máy, giúp tôi có thêm một khoản 
tiền để tiết kiệm phòng khi khó 
khăn” - anh Mai Văn Cường phấn 
khởi chia sẻ.

VINATEX TIẾP CẬN CHÍNH SÁCH 
HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC

Là ngành thâm dụng lao động, thu 
nhập không cao nên khi dịch bệnh 
diễn biến phức tạp, các địa phương 
phải thực hiện các biện pháp cách 
ly, phong toả, giãn cách xã hội để 
phòng, chống dịch thì đời sống 
người lao động lại vô cùng khó 
khăn, vất vả. Do vậy, bên cạnh chủ 
động hỗ trợ cho người lao động 
từ nguồn lực hiện có, lãnh đạo Tập 
đoàn đã chỉ đạo các ban chức năng, 
lãnh đạo các doanh nghiệp nghiên 
cứu nhanh, tiếp cận, hướng dẫn 
doanh nghiệp, người lao động thực 
hiện các thủ tục để thụ hưởng các 
chính sách được ban hành. Cùng 

“Chúng tôi khá bất ngờ khi 
được nhận tiền hỗ trợ sớm 
như thế. Với số tiền 2,4 triệu 
đồng, cộng cả của vợ tôi là 
được gần 5 triệu đồng. Đây là 
nguồn động viên lớn cho bản 
thân tôi cũng như anh chị em 
trong Nhà máy, giúp tôi có 
thêm một khoản tiền để tiết 
kiệm phòng khi khó khăn” 
- anh Mai Văn Cường phấn 
khởi chia sẻ.

đã nhanh chóng tiếp nhận và khắc 
phục những khó khăn, vướng mắc 
trong thực hiện các chính sách này. 
Qua đó, giúp người lao động được 
thụ hưởng chính sách nhanh nhất, 
hiệu quả nhất. 

Theo đó, tính đến thời điểm 
15/10/2021, dự kiến số tiền Nhà 
nước hỗ trợ đối với các đơn vị thành 
viên thuộc Tập đoàn ước tính là 678 
tỷ đồng (doanh nghiệp được hỗ trợ 
là 200 tỷ đồng, chiếm 30% tổng số 
tiền được hỗ trợ; hỗ trợ cho người 
lao động là 478 tỷ đồng, chiếm 70% 
tổng số tiền được hỗ trợ). Trong đó, 
số tiền các doanh nghiệp và người 
lao động đang làm thủ tục và được 
thụ hưởng là 241,1 tỷ đồng (Đang 
làm thủ tục là 125,8 tỷ đồng; số 
thực thụ hưởng tính đến nay là 67 
tỷ đồng). 

với đó, trong quá trình thực hiện 
cũng thường xuyên nghiên cứu, 
kiến nghị với các bộ, ngành, trong 
đó có Bộ LĐ-TB&XH để tháo gỡ các 
khó khăn vướng mắc. Các bộ, ngành 
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Ý KIẾN CHUYÊN GIA

“ Sau hơn một tháng kết thúc giãn cách 
xã hội, các địa phương trở lại trạng thái 
bình thường mới trên tinh thần thích 
ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả. Nhìn 
chung đã có 70-75% doanh nghiệp và 
người lao động quay trở lại làm việc, đặc 
biệt có những địa phương đạt tỷ lệ trên 
90%. Các địa phương, khu công nghiệp, 
khu chế xuất và doanh nghiệp đều 
nhận định rằng, nếu như tình hình dịch 
bệnh được kiểm soát ổn định như hiện 
tại, thêm vào đó tiến độ triển khai tiêm 
vaccine được đẩy nhanh hơn, diện bao 
phủ rộng hơn, thì có khả năng trong 
cuối quý I, đầu quý II/2022, tình hình lao 
động, việc làm của các địa phương sẽ 
được khôi phục lại như trước thời điểm 
bùng phát dịch”.

“Qua 35 năm, Việt Nam đã có bước 
chuyển đổi sâu sắc. Từ một quốc gia 
kém phát triển, thu nhập bình quân 
đầu người thấp, đến nay Việt Nam đã 
thuộc nhóm các quốc gia có thu nhập 
trung bình, vị thế trên trường quốc tế 
ngày càng cải thiện và được đánh giá 
cao. Việt Nam trở thành đối tác hợp 
tác tin cậy của nhiều quốc gia trên 
thế giới. Quy mô, trình độ nền kinh tế 
được nâng lên. Cơ cấu kinh tế ngành và 
nội ngành chuyển biến tích cực theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; 
cơ cấu các ngành công nghiệp chuyển 
dịch theo hướng giảm dần tỉ trọng 
ngành khai khoáng, tăng nhanh tỷ 
trọng ngành chế biến, chế tạo”

“Lúc này dịch vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi cho nên vấn đề thực hiện mục tiêu kép thế nào để 
thắng lợi là vấn đề vô cùng khó khăn. Qua dịch vừa rồi, có những nơi bộc lộ rất rõ năng lực 
quản trị, năng lực điều hành, nhưng nhiều nơi cũng bộc lộ năng lực yếu kém. Chủ trương 
đúng nhưng thực hiện kém nên phải đặt ra các kịch bản để có chiến lược lâu dài mới thắng 
lợi. Phải đánh giá thật lại tất cả năng lực tổ chức điều hành từng nơi từng chỗ. Khung là 
chung nhưng chỉ đạo phải rõ từng tỉnh, từng địa phương”.

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH 
Đào Ngọc Dung:

Viện trưởng Viện Tài nguyên 
môi trường và phát triển cộng 
đồng PGS.TS. Bùi Thị An:

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung 
ương Nguyễn Đức Hiển: 

32 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

“Tăng trưởng kinh tế phụ thuộc rất lớn vào tốc độ chúng ta thích ứng 
chủ động với dịch bệnh như thế nào? Các địa phương điều chỉnh các 
biện pháp phòng, chống dịch ra sao? Sự phục hồi thị trường toàn 
cầu mức nào? Năm nay cần hướng tới tăng trưởng dương để tạo đà 
tốt cho năm 2022, nhưng nên chấp nhận mức thấp từ 1,5 - 2%. Đừng 
đưa ra mức dự báo cao để không thực hiện được. Điều quan trọng là 
sự tăng trưởng bảo đảm được ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội, 
đồng thời tạo đà cho năm tới”.

“Cần tiếp tục tổ chức sản xuất, cuộc sống 
xã hội và quản lý nhà nước an toàn, thích 
ứng linh hoạt với dịch bệnh. Nhưng sinh 
kế và sinh mạng là hai mặt của một vấn 
đề, bổ sung, củng cố cho nhau, không 
thể tách rời. Bên cạnh đó, cần nhanh 
chóng phục hồi lại, củng cố vững chắc 
các động lực tăng trưởng của nền kinh 
tế vì nhiều động lực đã suy yếu. Phải sử 
dụng nguồn lực đúng mục đích, đúng 
đối tượng, và hiệu quả. Giải pháp cần 
cụ thể, khả thi và có thể thực hiện được 
ngay và nhanh trong thời hạn đã định. 
Trong bối cảnh đặc biệt, có thể tính tới 
giải pháp phi truyền thống”.

“Nghị quyết 128 của Chính 
phủ về thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19 đã có những quy định 
cơ bản, rõ ràng với thích ứng an 
toàn, linh hoạt. Mặc dù không 
thể loại bỏ được hết F0 ra khỏi 
cộng đồng, nhưng ý nghĩa của 
kiểm soát dịch bệnh rất lớn, nhất 
là trong bối cảnh các ca bệnh 
có xu hướng tăng trở lại trong 
những ngày gần đây, nếu không 
kiểm soát được dịch bệnh, mọi 
nỗ lực phục hồi phát triển kinh 
tế khó đạt hiệu quả”.

Chuyên gia kinh tế 
TS. Lê Duy Bình:

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

Chuyên gia kinh tế, 
PGS.TS Ngô Trí Long:

 “Điều cần làm lúc này là Chính phủ chỉ đạo các tỉnh, thành phố phía Nam phải sớm cho 
hàng hóa được lưu thông tự do, tạo tiền đề cho phục hồi kinh tế. Trong đó, chú trọng 3 yếu 
tố: Mua sắm cuối năm và Tết; doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh nên có nhu cầu 
mua sắm nguyên vật liệu, xây dựng các công trình dở dang; học sinh, sinh viên đi học trở lại 
kéo theo nhu cầu tiêu dùng rất lớn. Về phía các địa phương không được đưa ra những quy 
định riêng gây cản trở hoạt động của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, mạnh dạn giao 
cho doanh nghiệp quyền tự chủ trong phục hồi sản xuất, phòng chống dịch bệnh…”.
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Trưởng khoa Tài chính, 
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 
PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo:

(Tổng hợp)
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CỦA NHÀ MÁY MAY 

NGHI LỘC

nhất là làn sóng dịch thứ 3 và thứ 4, 
nhà máy gặp không ít khó khăn, trở 
ngại. Nhận định về năm 2021 của 
May Nghi Lộc, ông Nguyễn Quang 
Huy – Giám đốc điều hành ngành 
May của Hanosimex cho biết, năm 
2021 May Nghi Lộc có 2 giai đoạn, với 
6 tháng đầu năm khi công tác chuẩn 
bị đơn hàng chưa tốt, chưa có đánh 
giá chính thức của khách hàng, lao 
động chỉ tuyển được khoảng hơn 
400 người, cùng với đó là ảnh hưởng 
của dịch bệnh đã khiến nhà máy gặp 
không ít thách thức. 

Có nhiều lý do để lý giải cho những 
khó khăn, nhưng yếu tố đầu tiên 
chính là con người. “Trong những 
tháng đầu năm 2021, vì mới thành 
lập nên hầu hết công nhân có tay 
nghề chưa cao, do đó chúng tôi chỉ 
thực hiện được các đơn hàng có đơn 
giá thấp, yêu cầu kỹ thuật không 
quá phức tạp” Ông Trần Quốc Toản 
– Giám đốc Nhà máy May Nghi Lộc 
1 cho biết. 

Không chỉ khó khăn về nguồn lao 
động, việc chưa được các đối tác 
đánh giá cao cũng là một trong 
những yếu tố khiến nhà máy chưa 
có những đơn hàng lớn, cũng như 

tiếp nhận những đơn hàng có độ 
phức tạp. Điều này ảnh hưởng không 
nhỏ tới hiệu quả sản xuất kinh doanh 
của nhà máy trong những tháng đầu 
năm. Khó khăn chưa dừng lại ở đó, 
thời gian qua tình hình dịch bệnh trở 
nên phức tạp tại một số tỉnh thành, 
huyện Nghi Lộc đã thực hiện giãn 
cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ 
tướng Chính phủ, bắt đầu từ 19/8.

Lãnh đạo nhà máy cho biết tuy lao 
động không bị biến động, nhưng 
chính quyền địa phương lại gắt gao 
trong công tác phòng chống dịch, 

toàn bộ nhà máy phải thực hiện “3 
tại chỗ” để duy trì các đơn hàng với 
số lượng lao động làm việc khoảng 
30%. “Trong đợt giãn cách theo Chỉ 
thị 16 từ ngày 19/8 – 15/9, dù vẫn 
có nhiều địa phương vẫn cho công 
nhân đi làm bằng xe đưa đón, tuy 
nhiên tại Nghi Lộc lại siết chặt hơn, 
bắt buộc phải thực hiện “3 tại chỗ”, 
cũng như xét nghiệm Covid 30% số 
lượng công nhân hàng tuần” - Ông 
Trần Quốc Toản nhấn mạnh. 

Dù có thể bố trí chỗ ăn ở tại chỗ cho 
người lao động vì đã có sẵn cơ sở hạ 

  Lãnh đạo Hanosimex vã lãnh đạo nhà máy đi khảo sát.

Bài: QUANG NAM 

Bước chuyển mình

ĐI QUA NHỮNG KHÓ KHĂN 

Đi vào hoạt động chính thức từ tháng 
6 năm 2020 với tổng số vốn đầu tư 
khoảng 144 tỷ đồng trên diện tích 4,8 
ha, Nhà máy May Nghi Lộc 1 là một 
trong những dự án trọng điểm của 
Hanosimex chuyên may hàng dệt 
kim. Tại buổi Lễ gắn biển công trình 
tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng 
bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, 
đồng chí Lê Tiến Trường, Ủy viên BCH 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung 
ương, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam đã chúc mừng và giao 
nhiệm vụ cho Đảng ủy và Cơ quan 

điều hành Hanosimex trong thời 
gian tới cần hoàn hiện hạ tầng, kiện 
toàn tổ chức bộ máy, tuyển dụng đủ 
lao động, chuẩn bị đủ đơn hàng cho 
nhà máy hoạt động hiệu quả; Đảng 
ủy Tổng Công ty chỉ đạo thành lập và 
kiện toàn các tổ chức Đảng và đoàn 
thể tại nhà máy, đảm bảo quyền lợi 
và nghĩa vụ của người lao động, quan 
hệ tốt với chính quyền và nhân dân 
địa phương.

Đi vào hoạt động đúng thời điểm 
dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên 
thế giới, cũng như Việt Nam vừa trải 
qua làn sóng dịch thứ 2 và gần đây 

Vượt qua những khó khăn 
trong giai đoạn đầu đi vào 
hoạt động, Nhà máy May 
Nghi Lộc 1 – Tổng Công 
ty CP Dệt May Hà Nội 
(Hanosimex) đã có những 
bước chuyển mình, trở 
thành một trong những 
“điểm sáng” về lao động, 
đơn hàng trong hệ thống 
Hanosimex. 
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tầng, nhưng việc thực hiện “3 tại chỗ” 
với số lượng khoảng hơn 200 người 
lao động cũng khiến cho nhà máy có 
những khó khăn khi phải đảm bảo 3 
bữa ăn mỗi ngày, cũng như chi phí 
xét nghiệm cho công nhân theo yêu 
cầu của địa phương.

ĐÓN NHẬN TRÁI NGỌT 

Hiểu được những “điểm nghẽn” của 
nhà máy, Ban Lãnh đạo Tổng Công 
ty đã có những chỉ đạo sâu sát, đồng 
thời cử nhân lực trong hệ thống từ 
một số chi nhánh như Đồng Văn, 
Nam Đàn để hỗ trợ chuyên môn. 
“Công tác quản lý quản trị chưa 
được xuyên suốt, hiện Tổng Công ty 
vẫn phải điều động các đơn vị trong 
hệ thống hỗ trợ thêm. Bên cạnh đó, 
năng suất May Nghi Lộc hiện chưa 
phải cao nhất trong hệ thống của 
Hanosimex, cũng như trang thiết 
bị cũng sẽ phải cải thiện hướng tới 
hiện đại hóa và tự động hóa. Tuy 
nhiên, tôi cho rằng thời gian tới May 
Nghi Lộc sẽ có những bước chuyển 
mình tích cực hơn…” - Ông Nguyễn 
Quang Huy nhận định. 

Có thể lạc quan như vậy, lãnh đạo 
ngành May của Hanosimex ắt hẳn 
cũng sẽ có những lý do. Bởi lẽ, sau 
một thời gian chưa có đủ lao động 
sản xuất, đến nay nhà máy đã có 

đủ nhân lực, nguồn lao động tuyển 
dụng cũng dồi dào hơn trước. Hiện 
nay, toàn nhà máy có 725 lao động 
với 24 chuyền may.

Lãnh đạo Nhà máy cho biết, hiện tại ở 
địa phương tuyển lao động rất thuận 
lợi, nhà máy cũng đang tiến hành lựa 
chọn lao động để bù đắp vào lượng 
vào các trường hợp nghỉ thai sản 
hoặc không đáp ứng được công việc. 

Tuy nhiên cũng phải nói rằng, tuy có 
lượng lao động dồi dào, nhưng có 
thể làm được các công đoạn khó, thì 
cần phải tốn rất nhiều thời gian để 
đào tạo. Điều này cũng đang là cơ hội 
và cũng là thách thức đối với cơ quan 
điều hành của Hanosimex trong thời 
gian tới khi Nhà máy May Nghi Lộc 2 
được khởi công và đi vào vận hành. 

Ông Nguyễn Quang Huy cho rằng, 
hiện nay May Nghi Lộc 1 đang là đơn 
vị có lượng tuyển dụng tốt nhất trong 
hệ thống của Hanosimex, đồng thời 
nhà máy cũng đang phải thêm các 
chuyền may cũng như đưa thêm may 
móc trong hệ thống của Hanosimex 
để trước mắt chọn lọc lao động, đào 
tạo thuần thục chuyên môn để sau 
đó khi May Nghi Lộc 2 vào hoạt động 
đã có sẵn đội ngũ công nhân lành 
nghề, hướng tới xây dựng mặt bằng 
lao động mới cho huyện Nghi Lộc. 

Trước đó, trong năm 2018 và 2019, để 
chuẩn bị cho Nhà máy May Nghi Lộc 
1 đi vào hoạt động, Hanosimex đã có 
những bước chuẩn bị khi tới các xã 
trong huyện Nghi Lộc để giới thiệu 
cơ hội làm việc, đồng thời tổ chức các 
xe đưa đón đưa công nhân từ Nghi 
Lộc vào Nhà máy May Nam Đàn để 
đào tạo, bước đầu đã có một đội ngũ 
lao động có thể làm việc ngay khi 
May Nghi Lộc 1 hoạt động.

Công tác quản trị của Nhà máy May 
Nghi Lộc hiện nay về cơ bản cũng đã 
được cải thiện, nếu như so với thời 
điểm nhà máy vừa đi vào hoạt động. 
Lãnh đạo Hanosimex cho biết tuy 
May Nghi Lộc 1 chưa phải là đơn vị tốt 
nhất trong hệ thống của Hanosimex, 
nhưng đây là đơn vị có sự tiến bộ rõ 
rệt nhất, đồng thời với đội ngũ nhân 
sự đều mới nhưng đã bắt nhịp được 
tiến độ chung của toàn hệ thống. 

Không chỉ tuyển dụng đủ lao động, 
hiện May Nghi Lộc 1 đã được các đối 
tác đến đánh giá và được cấp chứng 
chỉ WRAP toàn cầu. Điều này cũng 
giúp cho May Nghi Lộc 1 ở tâm thế 
vững vàng, có thể nhận được các 
đơn hàng lớn có yêu cầu kỹ thuật 
cao. Nếu như trước đây khi chưa 
được các đối tác đánh giá cũng như 
chưa được cấp chứng chỉ WRAP, nhà 

máy phải làm các đơn hàng CMT đơn 
giản, thì từ nửa cuối của năm 2021 
các đơn hàng xuất khẩu đã dồi dào 
hơn trước. “Nửa cuối năm 2021, sau 
khi được đánh giá thì các đơn hàng 
đã tốt hơn trước. Tuy nhiên, đây lại 
là thời điểm dịch Covid-19 lần thứ 4 
bùng phát tại huyện Nghi Lộc, điều 
này khiến cho nhà máy mất khoảng 1 
tháng không đủ nhân lực để sản xuất, 
các dây chuyền bị lộn xộn. Tuy nhiên 
từ giữa tháng 9 tới nay thì đã ổn định 
dần về lao động và đơn hàng, cũng 
như các đơn hàng cho năm 2022 đã 
có đủ đến hết Quý 1”- Giám đốc điều 
hành Hanosimex nhấn mạnh ❏

Trên đà tăng trưởng, năm 2022 lãnh đạo Hanosimex đề ra 
4 mục tiêu chính cho May Nghi Lộc 1. Thứ nhất, tiếp tục giữ 

vững đà trưởng của năm 2021; Thứ hai, sẽ tìm kiếm và đánh 
giá thêm khách hàng; Thứ ba, đưa các đơn hàng FOB để sản 

xuất; Thứ 4, với lượng lao động dồi dào như hiện nay, nhà 
máy sẽ tiến hành lựa chọn lao động, sàng lọc, đào tạo thêm 

lao động để chuẩn bị cho Nhà máy May Nghi Lộc 2. Trong đó, 
May Nghi Lộc đang tính đến phương án bố trí thêm chuyền 
may để đưa thêm lao động, chuẩn bị cho Nhà máy số 2. Dự 

kiến May Nghi Lộc 2 cũng sẽ có 24 chuyền, khi đó nhà máy sẽ 
tiến hành tách đôi lao động của May Nghi Lộc 1 chuyển sang 

May Nghi Lộc 2 để giữ được đà tăng trưởng cho 2 nhà máy.

Không chỉ tuyển dụng đủ 
lao động, hiện May Nghi 

Lộc 1 đã được các đối tác đến 
đánh giá và được cấp chứng 
chỉ WRAP toàn cầu.
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Vào làm việc tại Xí nghiệp May 
Điện Bàn từ năm 1992, đến 
nay đã có 29 năm gắn bó cùng 
đơn vị. Chị Hạnh kể, trước đây 

khi còn là học sinh chị từng có ý định 
trở nhà một nhà giáo và quyết tâm thi 
vào trường sư phạm. Nhưng có một cơ 
duyên nào đó khi đã có giấy gọi nhập 
học trên tay, chị lại lựa chọn ở lại quê 
hương và vào làm tại Xí nghiệp May 
Điện Bàn. Chị kể: Hồi đó, khi còn là học 
sinh bản thân tôi chỉ nghĩ sau này mình 
sẽ trở thành giáo viên. Lúc còn đi học 
phổ thông, tôi thường tập tành may vá 
cho đúng với kiểu “nữ công gia chánh”. 
Thời đó ở miền Trung, các công ty còn 
thưa thớt không như bây giờ, học sinh 
thế hệ chúng tôi sau khi tốt nghiệp 
THPT thì tiếp tục vào trường nghề, cũng 
nhiều người “nam tiến” vì khi đó các khu 
công nghiệp chủ yếu ở miền Nam. Bạn 
bè cùng lớp tôi, đa số lựa chọn đi thành 
phố Hồ Chí Minh. Mặc dù đã có giấy gọi 
nhập học của trường sư phạm, nhưng 
tôi vẫn muốn thử sức ở một môi trường 
khác và tôi quyết định đầu quân vào Xí 
nghiệp May Điện Bàn. 

Công ty thành lập từ năm 1987, đến 
năm 1992 thì tôi vào làm việc. Hồi đó 
quy mô công ty còn khá nhỏ, chỉ có 4 
chuyền may với hơn 200 CBCNV. Lúc đó 
đơn hàng còn khó khăn lắm, các anh 
chị lãnh đạo phải đi tận TP. Hồ Chí Minh 
tìm kiếm đơn hàng. Trải qua muôn vàn 
khó khăn, đến tháng 8 năm 2001, theo 
chủ trương của Nhà nước, xí nghiệp sáp 
nhập về Tổng Công Ty Cổ phần Dệt 
May Hòa Thọ và được đổi tên thành 
Công ty May Hòa Thọ - Điện Bàn.

29 năm gắn bó cùng May Hòa Thọ - 
Điện Bàn, đến nay trở thành Phó Giám 
đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn công ty, 
vừa phải lo sản xuất cũng như chăm lo 
đời sống cho NLĐ, chị Hạnh cho rằng 

GẶP GỠ NHỮNG GƯƠNG MẶT 
C Ủ A 

GIẢI THƯỞNG 
NGUYỄN THỊ SEN 

NĂM 2021
Bài: NAM CAO

“LỢI THẾ CỦA TÔI LÀ 
VỪA ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT, 

VỪA LÀM CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN”

Dù là quản lý hay là công nhân, những nhân vật đạt giải 
thưởng Nguyễn Thị Sen lần 3 năm 2021 đều có những “câu 

chuyện” của riêng mình. Có thể là tình yêu nghề May mãnh liệt, 
hay đơn giản hơn đó là nửa cuộc đời gắn bó. Hơn hết, tất cả đều là 
những gương mặt xứng đáng nhất, đại diện cho nữ CNVCLĐ ngành 
Dệt May Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.
Kỳ này, phóng viên Tạp chí Dệt May và Thời trang Việt Nam gặp 
gỡ và trò chuyện cùng 3 nhân vật đạt giải thưởng Nguyễn Thị Sen 
tại 3 đơn vị: Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội (Hanosimex), Tổng 
Công ty CP Dệt May Nam Định (Natexco) và Tổng Công ty CP Dệt 
May Hòa Thọ. Tất cả đều là những lao động tiêu biểu, đại diện cho 
những đoàn viên đang trực tiếp sản xuất, góp một phần vào sự 
thành công nói chung của các đơn vị và ngành Dệt May.

đó cũng là lợi thế của bản thân khi 
hiểu được những điều đoàn viên công 
đoàn mong muốn. Sâu sát với người 
lao động, giúp tiếng nói của người lao 
động đến gần hơn với lãnh đạo công 
ty, từ đó xây dựng được một tập thể 
vững mạnh, đó chính là những gì mà 
chị Hạnh đã và đang xây dựng. 

Tuy nhiên, là người phụ nữ ắt hẳn cũng 
sẽ có những bộn bề. May mắn được gia 
đình hết lòng ủng hộ và giúp đỡ. Vừa 
phải lo điều hành sản xuất, vừa đảm 
nhiệm vai trò Chủ tịch công đoàn, chị 
cho rằng người phụ nữ phải biết cân 
bằng giữa công việc và gia đình thì 
mới có thể thành công: “Là người phụ 
nữ của thời đại mới, bản thân tôi đã xác 
định để có được cuộc sống hạnh phúc 
phải không ngừng phấn đấu làm tốt 
vai trò làm mẹ, làm vợ, làm con trong 
gia đình, nuôi dạy con cái và chăm lo 
sức khỏe cũng như kinh tế gia đình ổn 
định. Đồng thời, người phụ nữ phải rèn 
luyện, học hỏi để có thể đảm đương 
công việc xã hội. Nếu chỉ chăm lo cho 
gia đình sẽ đánh mất cơ hội phát triển 

của bản thân hoặc ngược lại nếu chỉ 
lo công tác xã hội mà sao nhãng việc 
gia đình, trách nhiệm nuôi dạy con cái, 
chăm sóc gia đình thì khó giữ được 
hạnh phúc gia đình.”

Cũng là một trong số ít những nữ 
lãnh đạo của các đơn vị trong ngành 
Dệt May, giải thưởng Nguyễn Thị Sen 
lần thứ 3 cũng như lời tri ân cho sự cố 
gắng và nỗ lực của chị Hạnh với gần 30 
năm trong nghề. Câu nói “nghề chọn 
người” có lẽ đúng với trường hợp chị 
Hạnh. “Khi được thông báo là 1 trong 10 
gương mặt được Công đoàn Dệt May 
Việt Nam bầu chọn đạt giải Nguyễn 
Thị Sen lần thứ 3, bản thân tôi rất hạnh 
phúc. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện hơn 
nữa để xứng đáng với danh hiệu này”- 
Chị bộc bạch.

Để làm được điều này, chị cho biết, với 
cương vị là Chủ tịch Công đoàn, chị sẽ 
nỗ lực hơn nữa, cũng như mang đến 
những hoạt động bổ ích, chăm lo toàn 
diện đời sống cho CNVCLĐ trong công 
ty. Chị chia sẻ: “Trong những năm qua 

CHỊ TRẦN THỊ HẠNH - CHỦ TỊCH CĐ CÔNG TY MAY HÒA THỌ - ĐIỆN BÀN (QUẢNG NAM): 1.
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sáng tôi đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng 
cho con, sau đó lên xe đi xuống Đồng 
Văn, chiều thì lên xe về lại Hà Nội. Đôi 
lúc cũng cảm thấy có chút băn khoăn, 
nhưng tôi vẫn nỗ lực để hoàn thành 
công việc được giao”.

Chị bảo “phải yêu nghề May lắm 
tôi mới có động lực như thế”. 
Nhưng khi nhìn lại, ngoài tình yêu với 
nghề, chị may mắn là một trong số ít 
những người được gia đình hết lòng 
ủng hộ và tạo cơ hội. Hiện với vai trò 
là Tổ trưởng Tổ May, chị không những 
là người giám sát, vận hành cả Tổ, mà 
còn là một “chuyên gia” có thâm niên, 
đào tạo cho Nhà máy những lứa công 
nhân có tay nghề thuần thục. “Trước 
khi công nhân mới vào làm việc, tôi 
phải kiểm tra tay nghề. Đồng thời 
hướng dẫn các bạn sử dụng nhiều 
loại máy, thực hành nhiều công đoạn. 
Khi có một vị trí nào khuyết, thì sẽ có 
người thay thế, từ đó mới đẩy được 
năng suất trong Tổ. Tuy nhiên, với 
đặc thù của ngành May, sẽ có nhiều 
bạn trẻ cảm thấy nhanh chán vì đòi 
hỏi sự tỉ mẩn trong từng khâu. Do đó, 
tôi cũng phải nghĩ ra cách làm sao để 

truyền đạt dễ nhất, cũng như hướng 
dẫn từ khâu dễ nhất cho các bạn 
quen với công việc. Nhưng hơn hết, 
tôi cho rằng để có thể làm và sống với 
nghề, thì điều quan trọng là phải có 
tình yêu với nghề May, vì nếu không 
sẽ rất nhanh bỏ cuộc.”

Chứng kiến không biết bao nhiêu lần 
những người mới đến rồi lại “ra đi”, chị 
bảo những lúc như vậy cũng buồn 
lắm. “Mình dạy họ thành nghề, rồi họ 
lại đi, cũng có chút chạnh lòng. Hoặc 
có những người đã làm với mình một 
thời gian và có ý định nghỉ. Những 
lúc vậy tôi thường gặp riêng để động 
viên, trao đổi những tâm tư và nguyện 
vọng, rồi từ đó trao đổi với ban lãnh 
đạo. Nhiều người từ chỗ có ý định 
nghỉ việc đã từ bỏ ý định, thậm chí có 
những bạn đã quay trở lại Nhà máy và 
xin làm việc lại. Tôi luôn tin rằng, mình 
cứ nhiệt huyết, chân thành sẽ có lúc 
mình được đền đáp xứng đáng” - Chị 
Mai Anh tâm sự.

Ngoài công việc dạy nghề cho những 
các thế thế hệ công nhân kế cận, hiện 
nay chị còn là một trong những tổ 

trưởng của tổ May có năng suất cao 
nhất của Nhà máy. Để làm được điều 
này, chị bộc bạch, phải có một số bí 
quyết, mà điều quan trọng nhất đó 
là sắp xếp chuyền hợp lý. “Tôi phải 
bố trí dây chuyền hợp lý để đạt năng 
suất cao và tạo ra những sản phẩm 
có chất lượng đáp ứng đúng với yêu 
cầu khách hàng. Trong quá trình làm 
việc, tôi luôn học hỏi kinh nghiệm của 
ban lãnh đạo và người đi trước, điều 
này giúp tôi nâng cao tay nghề cũng 
như nghiệp vụ quản lý điều hành sản 
xuất”- Chị nhấn mạnh.

Cũng chỉ còn vài năm là chị sẽ nghỉ 
theo chế độ. “Có lúc tôi với đồng 
nghiệp nói vui rằng không biết vài 
năm nữa đôi mắt còn minh mẫn để 
xỏ kim hay không. Nhưng cho đến 
hiện tại, tôi hạnh phúc vì đã mang 
kinh nghiệm gần 30 năm của mình 
truyền đạt lại cho các bạn trẻ, giúp 
các bạn yêu nghề, gắn bó với nghề, 
cũng như tự hào với giải thưởng 
Nguyễn Thị Sen mà tôi vừa đạt được. 
Một giải thưởng cao quý cho những 
người công nhân lao động Dệt May” 
- chị Mai Anh tâm tình.

và thời gian tới, với vai trò là Chủ tịch 
Công đoàn, tôi và các anh/chị trong 
BCH, ban nữ công sẽ thường xuyên 
nắm bắt tình hình đời sống của người 
lao động: bảo vệ quyền và lợi ích của 
người lao động, theo dõi việc thực 
hiện chế độ chính sách đối với người 
lao động kịp thời, đầy đủ. Đồng thời, tổ 
chức các đợt sinh hoạt, khen thưởng 
vào các ngày lễ; khám sức khỏe định 
kỳ, tầm soát bệnh ung thư đối với lao 
động nữ; bố trí người thăm hỏi, hỗ trợ 
kịp thời đối với CBNV có hoàn cảnh khó 
khăn… Nhờ đó, dù năm 2020, 2021 
dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng 
với sự đồng lòng của ban lãnh đạo 
cùng người lao động, công ty đã thực 
hiện và hoàn thành mục tiêu “kép” vừa 
chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh thi 
đua hoàn thành kế hoạch sản xuất của 
Tông công ty giao. Đời sống của người 
lao động ổn định, thu nhập bình quân 
7,8 triệu đồng/người/tháng”.

” HẠNH PHÚC CỦA TÔI 
LÀ ĐƯỢC TIẾP LỬA 

CHO CÁC LỚP THẾ HỆ”

*CHỊ LÊ THỊ MAI ANH - TỔ TRƯỞNG TỔ MAY, NHÀ MÁY MAY ĐỒNG VĂN (HÀ NAM), 
TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÀ NỘI (HANOSIMEX):2.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, chị 
Mai Anh nhớ lại những năm 
đầu của thập niên 20, khi nền 
kinh tế bắt đầu mở cửa, hồi ấy 

được vào làm tại Xí nghiệp Liên Hợp 
Sợi - Dệt Kim Hà Nội (Hanosimex) là 
mong ước của không biết bao người. 
19 tuổi, chị phải thi tuyển để vào làm 
công nhân của nhà máy. Chủ động 
học trước nghề may, nên khi thi tuyển 
chị không mấy khó khăn để vượt qua. 

Cái tên Hanosimex lúc bấy giờ, cùng 
với Dệt 8-3 là một trong số những 
doanh nghiệp quốc doanh hàng đầu 
của Hà Nội, mà khi được trở thành 

công nhân, thuộc biên chế Nhà 
nước đó không chỉ là những niềm 
vui trong phút chốc mà còn là niềm 
tự hào của chị cũng như gia đình. 
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, 27 
năm cùng Hanosimex trải qua những 
thăng trầm, đổi mới, là một trong số ít 
công nhân có thâm niên và tay nghề 
đi theo nhà máy khi có lệnh di dời 
khỏi nội đô, chị kể: “Lúc đó tôi cũng 
đắn đo lắm. Nhưng đã gắn bó ngần 
ấy năm rồi, gia đình cũng động viên 
theo bám nghề. Được bố mẹ chồng 
động viên và ủng hộ, chăm lo con cái 
giúp, tôi cũng nhẹ đi phần nào. Quyết 
định đi theo Nhà máy nên từ tờ mờ 
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chuyện xuyên suốt chị chia sẻ với mọi 
người về những khó khăn chị đã trải 
qua giúp các thế hệ sau thêm tình yêu 
với nghề.

Với đặc thù là chuyên hàng xuất khẩu 
sang Mỹ, EU, Xưởng may Thanh niên 
là một trong những đơn vị có yêu 
cầu kỹ thuật cao nhất trong công ty, 
chuyên sản xuất các sản phẩm đòi 
hỏi kỹ thuật cao. Và cái tên Hoàng 
Ngọc Lanh cũng không phải là một 
cái tên xa lạ trong xưởng, bởi khi nhắc 
đến ai cũng biết đó là một Tổ trưởng 
giỏi, cũng như là người đào tạo ra 
những công nhân lành nghề.

Hiện nay, do đặc thù công việc, nên 
3 mẹ con chị vẫn phải đi thuê nhà 
để tiện sản xuất, nhưng niềm vui lớn 
nhất của chị là có “hậu phương” ủng 
hộ. Ông xã đang công tác trong quân 
đội vắng nhà thường xuyên, chị rèn 
luyện cho các con tính tự lập. Chị nói, 
chỉ từ 22h trở đi đó mới là quãng thời 
gian chị dành cho bản thân sau một 
ngày dài. Tuy nhiên, nếu như công ty 
có hội thi hay các sự kiện, thời gian 
cho bản thân của chị ít đi, nhưng 
chị vẫn nỗ lực và hoàn thiện tốt các 
công việc được giao. Suốt 17 năm 
làm tại Dệt May Nam Định, chị nhớ 
nhất những dịp kỷ niệm ngày thành 
lập Tổng công ty (25/3) trùng với 
Ngày Truyền thồng ngành Dệt May 
Việt Nam. Tổng công ty thường có rất 
nhiều hoạt động chào mừng, trong 
đó có các cuộc thi. Thấy chị tập luyện 
ngày đêm, lãnh đạo công ty còn hỏi 
“định giật giải hay sao?”. Chị chỉ cười 
và nói “đã đi thì là em quyết tâm 
giành giải”. Đó cũng chính là động lực 
giúp chị và đồng đội có rất nhiều giải 
thưởng, trong đó có nhiều giải Nhất 
cá nhân, tập thể... 

Làm hết mình, chơi hết sức, gương 
mẫu trong các hoạt động của Công 
đoàn và Đoàn thanh niên, đó là 
những điều mà chị Lanh mang lại 
trong quãng thời gian ngắn ngủi PV 
tiếp xúc. Khi được hỏi về cảm xúc khi 
là 1 trong 10 gương mặt được xướng 
tên giải thưởng Nguyễn Thị Sen, chị 
không khỏi bồi hồi và xúc động. Chị 

chia sẻ: “Tôi chỉ biết phấn đấu và nỗ 
lực hết mình thôi. Tôi không nghĩ 
mình sẽ đạt giải thưởng cao quý này, 
vì thâm niên của công tác của tôi còn 
thua kém hơn rất nhiều chị. Nói đến 
cái tên Nguyễn Thị Sen, chắc chắn 

ai đang công tác trong ngành cũng 
đều biết bà là bà tổ của ngành May. 
Do đó, đây chắc chắn là một trong 
những phần thưởng cao quý, ghi 
nhận sự đóng góp và phấn đấu của 
các cá nhân cho đơn vị” ❏

“CÀNG LÀM VIỆC VÀ CỐNG HIẾN 
TÔI CÀNG THẤY VUI KHỎE”

CHỊ HOÀNG NGỌC LANH - TỔ TRƯỞNG TỔ 11, CÔNG TY CP MAY 1
 TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY NAM ĐỊNH: 3.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê 
nghèo của huyện Nam Trực, 
tỉnh Nam Định, trong hồi ức 
của chị Lanh, chị nhớ rằng 

ngày đó ba chị ốm nặng, người cô 
ruột đang công tác tại Dệt Nam Định 
về thăm và mang theo những phần 
quà của thành phố. Thời đó, cái tên 
Dệt Nam Định trên mảnh đất Thành 
Nam chẳng ai xa lạ, rồi khi được cô nói 
về cuộc sống trên thành phố, về việc 1 
tháng lương làm trên đó hơn làm một 
vụ lúa, chị ước sau này lớn lên sẽ được 
vào đó làm một cô công nhân, dù rằng 
chị học rất giỏi, 6 năm liền học chuyên 
Văn và điều ấy cứ hun đúc và lớn lên 
theo những năm tháng của tuổi trẻ. 
Khác với những người bạn đồng trang 
lứa, lựa chọn Dệt May Nam Định ngay 
khi vừa học xong THPT, ấy vậy mà đến 
nay cũng đã 17 năm chị gắn bó với 
đơn vị. 

Đồng nghiệp gọi chị là “kẻ vác tù và 
hàng tổng”, bởi không chỉ là một trong 
những lao động tiên tiến, nhiệt huyết 
và hăng say với công việc, mà chị còn 
là Bí thư Đoàn TNCS HCM của công ty, 
và cũng là một đoàn viên năng nổ cho 
các hoạt động, phong trào văn hóa, 
văn nghệ. Nhiệt thành là thế, nhưng 
người con gái có vóc dáng nhỏ bé ấy 
lại bảo “càng làm việc, chị càng thấy 
vui khỏe…”. Không biết mệt mỏi, chị 
còn dành thêm thời gian để đào tạo 
và hướng dẫn cho “Xưởng may thanh 
niên” của công ty với hơn 70 người. Chị 
nói, sinh gia là gia đình thuần nông, 
được lên thành phố làm việc với đồng 
lương ổn định, có thu nhập gửi về 
cho gia đình là động lực lớn nhất chị 
mong muốn thoát nghèo. Cùng với vì 
lý do ấy, chị động viên những những 
người xung quanh vào Dệt May Nam 
Định làm việc và đó cũng là những câu 
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DOANH NGHIỆP DỆT MAY 
Bắt nhịp xu hướng tương lai của thị trường 

THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN 
Bài: NGUYỄN SỸ PHƯƠNG - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA

Đại dịch Covid-19 đang nhấn chìm toàn bộ thế giới, khiến nhu cầu về trang thiết 
bị/sản phẩm bảo vệ cá nhân (PPE) gia tăng mạnh mẽ. Thiết bị /sản phẩm bảo vệ 
cá nhân đề cập đến quần áo bảo hộ, mũ bảo hiểm, kính bảo hộ hoặc trang phục/
trang thiết bị khác được thiết kế để bảo vệ cơ thể người mặc khỏi bị chấn thương 
hay nhiễm trùng. Bài viết này chỉ đề cập đến các loại khẩu trang và bộ quần áo y 
tế là sản phẩm của ngành công nghiệp dệt may.

YÊU CẦU KỸ THUẬT/TIÊU CHUẨN PHƯƠNG PHÁP 
THỬ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM PPE

Các doanh nghiệp cần hiểu rõ những quy định về tiêu 
chuẩn chất lượng của các sản phẩm PPE tại các thị trường 
lớn như châu Âu, Hoa Kỳ; nhất là quy trình xin chứng 
nhận CE, FDA hay USFDA. Trong đó CE - Conformité 
Européenne cho biết sản phẩm tuân theo pháp luật 
của Liên minh châu Âu và cho phép sản phẩm được lưu 
thông tự do trong thị trường châu Âu (sản phẩm đáp ứng 
được các yêu cầu về an toàn, sức khỏe, bảo vệ môi trường 

của châu Âu) còn FDA hay USFDA - là viết tắt của cụm 
từ tiếng Anh: Food and Drug Administration, là cơ quan 
quản lý thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ (quy định 
giám sát độ an toàn những sản phẩm thuộc danh mục 
quản lý lưu hành trên thị trường Hoa Kỳ)...

Mặt hàng khẩu trang

Tại thị trường châu Âu, mặt hàng khẩu trang phải tuân 
thủ theo luật/chỉ thị các qui định và tiêu chuẩn như 
bảng sau:

Nội dung Khẩu trang y tế* Khẩu trang y tế + bảo hộ** Khẩu trang thường

Loại khẩu trang I, II, IIR FFP1, FFP2, FFP3

I, II, IIR

Không đề cập

Luật hoặc chỉ  thị cần tuân thủ Directive 93/42/CEE Regulation 
(EU) 2017/ 745  Medical Devices

EU Regulation: 2016/425 PPE

Directive 93/42/CEE Regulation (EU) 
2017/745 Medical Devices

Không đề cập

Tiêu chuẩn thử nghiệm EN 14683: 2019 + AC:2019 EN 14683: 2019 + AC:2019 EN 149:2001 
+ A1:2009

Không đề cập

Độ khít Không yêu cầu Yêu cầu vừa khít với mặt Không yêu cầu

Dùng 1 hay nhiều lần? Có khử trùng Dùng 1 lần Không yêu cầu cụ thể Có sử dụng lại sau khi giặt

* Khẩu trang y tế loại I không được các chuyên gia chăm sóc sức khỏe sử dụng trong phòng mổ hoặc trong các môi trường 
y tế khác có yêu cầu tương tự. Chúng chỉ nên được sử dụng để giảm nguy cơ lây lan các bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là trong 
các tình huống dịch bệnh hoặc đại dịch.

**Mặt nạ bảo hộ bảo vệ người sử dụng khỏi các tác nhân bên ngoài dưới dạng các giọt và các hạt lơ lửng trong không khí. 
Hiện tại, trong tình hình dịch bệnh Covid- 19, các cơ quan y tế châu Âu khuyến nghị, như một biện pháp phòng ngừa, sử dụng 
PPE như FFP2 (cho nhân viên y tế công cộng và y tế nói chung) và FFP3 (cho nhân viên y tế).

Tiêu chuẩn mới của một số nước châu Âu về khẩu trang vải thông thường:

Tiêu chuẩn và nước     
áp dụng AFNOR SPEC S76-001

Pháp (chỉ thử nghiệm
 tại các lab do Pháp

 chỉ định)
Tây Ban Nha UNE0065 Bỉ NBN/DTD S 65-01:2020

Hiệu lực từ 27/3/2020 29/3/2020 01/4/2020 28/4/2020

Lọc hạt 3 µm 70% cho hạt rắn hoặc    chất 
lỏng

UNS Class 1>90%

UNS Class 2>70%

Hiệu suất lọc khuẩn         
BFE>90

>70% BFE hoặc PPE

3µm

Trợ lực hô hấp 3 phương pháp >96 l.m-²s-1 <60 Pa/cm2 70 Pa/cm2 hoặc độ thấm khí, 
theo ISO 9237: 1995 ở áp suất 
100 Pa trên bề mặt thử ng-
hiệm 20 cm2, tức là hơn 100 
l/s/m2.

Trước và sau giặt 5 lần giặt 60oC trong 30 phút Số lần giặt phụ thuộc việc 
quảng cáo trên nhãn

Tối thiểu 5 lần giặt/ 60oC 
trong 30 phút

25 lần giặt/60oC trong 30 phút 

Tại thị trường Hoa Kỳ, vật liệu dùng cho khẩu trang y tế phải tuân thủ theo tiêu chuẩn ASTM F2100-19 của Mỹ, cụ thể 
như sau:

Khả năng lọc khuẩn (BFE) ASTM F2101

Khả năng tương thích sinh học ISO 10993-1 

Trở lực hô hấp (Delta P) EN14683:2019 + AC:
2019 Annex C

Khả năng lọc vi hạt (PFE) Test thử nghiệm hạt (0.1μm) ASTM F2299

Khả năng kháng giọt bắn ở 80mmHg (Level 1), 120mmHg (Level 2), 160mmHg (Level  3) ASTM F1862

Khả năng kháng cháy 16 CFR 1610

Khẩu trang vải
ASTM F3502

Cấp I Cấp II

Độ lọc 0,3 µm (e.g. NACl Aerosol) ≥ 20% ≥ 50%

Độ thoáng khí Cản luồng khí ≤ 15 mmH2O ≤ 5 mmH2O

Hoa Kỳ cũng vừa ban hành Tiêu chuẩn ASTM F3502 mới cho khẩu trang vải thông thường. Đặc điểm kỹ thuật theo tiêu 
chuẩn ASTM F3502 cho khẩu trang thông thường đó là: Đạt được mức tối thiểu để cho phép linh hoạt chủng loại sản 
phẩm; Không được làm bằng vật liệu gây kích ứng hoặc độc hại; Không gây nguy cơ cháy nổ; Che được ít nhất phần 
mũi và miệng, vừa khít với khuôn mặt của người đeo; Có biện pháp giúp giữ vào đầu người đeo; Không sử dụng van xả 
hoặc lỗ thông hơi mở; Được phép có nhiều kích thước phổ thông hoặc nhiều kích cỡ (bao gồm cả kích thước dành cho 
trẻ em), cụ thể như bảng sau:
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Bảng so sánh giữa tiêu chuẩn châu Âu và Mỹ:

EN 14683:2019 ASTM F2100-19

Loại I Loại II Loại IIR Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3

Kiểm tra độ 
ngăn ngừa

Hiệu suất lọc vi khuẩn (BFE) 
EN 14683 (Annex B)/ASTM F2101

≥95 % ≥98 % ≥95 % ≥98 %

Hiệu suất lọc hạt (PFE) ASTM F2299 Không yêu cầu ≥95 % ≥98 %

Áp lực kháng giọt bắn (hoặc máu, chất 
dịch) ISO 22609/ASTM F1862

Không yêu cầu ≥16,0 kPa 80
mmHg

120
mmHg

160
mmHg

Cơ lý Độ lệch áp (kháng thở) EN 14683 (Annex C) <40
Pa/cm2

<60
Pa/cm2

<5
mmH2O/cm2

<6
mmH2O/cm2

Kiểm tra độ 
an toàn

Độ sạch vi sinh (bioburden) ISO 11737-1 ≤ 30 cfu/g Không yêu cầu

Độ tương thích sinh học ISO 10993 Nhà sản xuất tự đánh giá và thông 
báo kết quả theo tiêu chuẩn, bao 
gồm xét nghiệm độc chất. 

Không yêu cầu

Khả năng cháy (16 CFR Part 1610) Không yêu cầu Cấp I Cấp I Cấp I

Các tiêu chuẩn quốc gia khác tương tự NIOSH (Viện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp quốc gia Hoa Kỳ) về khẩu trang y 
tế như bảng sau:

Quốc gia Tiêu chuẩn Hướng dẫn Quy định

US NIOSH
Requirements

NIOSH
approved 42 CFR 84

N100, P100, R100 N99, P99, R99 
N95, P95, R95 OSHA 29CFR1910.134

Australia AS/NZS 1716:2012 P3 P2 AS/NZS 1715:2009

Brazil
ABNT/NBR  13698:2011

PFF3 PFF2
Fundacentro CDU 614.894

China GB 2626-2006
KN 100 KP100 KN95
KP95 GB/T 18664-2002

Europe EN 149-2001 FFP3 FFP2 EN 529:2005

Japan JMHLW-2000 DS/DL3 DS/DL2 JIS T8150: 2006

Korea KMOEL-2017-64 Special 1st KOSHA GUIDE H-82- 2015

Mexico NOM-116-2009
N100, P100, R100 N99, P99, R99, N95, 
P95, R95 NOM-116

BỘ QUẦN ÁO BẢO VỆ DÙNG TRONG Y TẾ

Thị trường châu Âu:  Bộ phòng dịch y tế và bộ bảo hộ cá nhân bao gồm Surgical drapes và gowns được sử dụng trong 
môi trường y tế như  phòng phẫu thuật, bệnh viện, khu cách ly,… phải đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn châu Âu 
EN 13795-1. Bộ quần áo Clean air suits (Áo phẫu phuật & Aó choàng) phải đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn châu Âu 
EN 13795-2, cụ thể như bảng sau:

Các chỉ tiêu Tiêu chuẩn 
áp dụng Đơn vị tính

Yêu cầu ở mức tiêu chuẩn Yêu cầu cấp độ cao

Các điểm quan 
trọng

 Khu vực ít 
quan trọng hơn 

Các điểm quan 
trọng

Khu vực ít quan 
trọng hơn 

Sự xâm nhập của vi sinh 
vật (khô)

EN ISO 22612 CFU Không yêu cầu ≤300a Không yêu cầu ≤300a

Sự xâm nhập của vi sinh 
vật (ướt)

EN ISO 22610 IB ≥2,8b Không yêu cầu 6,0 b c Không yêu cầu

Độ sạch EN ISO 17737-1 CFU/100 cm2 ≤300 ≤300 ≤300 ≤300

Mức độ giải phóng của  
các hạt

EN ISO 9073-10 Log10 (lint count) ≤4,0 ≤4,0 ≤4,0 ≤4,0

Độ thấm chất lỏng EN ISO 811 cm H2O ≥20 ≥10 ≥100 ≥10

Độ bền nổ (khô) EN ISO 13938-1 kPa ≥40 ≥40 ≥40 ≥40

Độ bền nổ (ướt) EN ISO 13938-1 kPa ≥40 ≥40

Độ bền (khô) EN 29073-3 N ≥20 ≥20 ≥20 ≥20

Độ bền (ướt) EN 29073-3 N ≥20 Không yêu cầu ≥20 Không yêu cầu

Thị trường Hoa Kỳ: Bộ phòng dịch y tế và Bộ phòng hộ cá nhân được mặc để  bảo vệ nhân viên y tế, khách thăm và 
bệnh nhân được quy định theo 21 CFR 878.4040 phải đáp ứng Tiêu chuẩn ASTM F2407: Áo choàng phẫu thuật và ASTM 
F3352: Áo bảo hộ. Bao gồm: Kiểm tra rào cản + yêu cầu tùy chọn như sau: Virut thâm nhập– F1671 (Chỉ cho Áo choàng 
phẫu thuật); Độ bền kéo ASTM - D5034; Độ bền xé - ASTM D5587/D5733; Độ bền đường may - ASTM D1683; Độ bền 
gấp uốn – E392; Thành phần nguyên liệu – ISO 9073-10; Độ bền mài mòn – ASTM D4966 và Độ truyền hơi nước– D6701

Với chỉ tiêu bền kháng nước, dịch máu theo tiêu chuẩn ANSI AAMI PB70:2012 Level 1- 4 cụ thể như sau 

AATCC 42 Type II  Độ kháng tia nước 

AATCC 127 Độ kháng nước (cấp 2&3)

ASTM F1670:2014 Thẩm thấu máu tổng hợp (8 cm x 8 cm) (cho quần áo phẫu thuật cấp độ 4 hoặc phụ kiện)

ASTM F1671:2013 Khả năng chống lại sự xâm nhập của mầm bệnh qua đường máu (8 cm x 8 cm, 5 chiếc) (cho áo choàng phẫu thuật Cấp 4, 
áo choàng cách ly và quần áo bảo vệ khác)

              Cấp Tiêu chuẩn phương pháp thử Cấp

1 AATCC 42 Type II 1

2 AATCC 42 Type II 2

AATCC 127 ≥ 20 cm

3 AATCC 42 Type II 3

AATCC 127 ≥ 50 cm

4 ASTM F1670 (quần áo phẫu thuật hoặc phụ kiện) 4

ASTM F1671 (cho áo choàng phẫu thuật Cấp 4, áo choàng 
cách ly và quần áo bảo vệ khác)

Pass

46 47DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

DỆT MAY DỆT MAY



QUI MÔ THỊ TRƯỜNG PPE VÀ DỰ BÁO CHO           
TƯƠNG LAI

Thị trường thiết bị bảo vệ cá nhân toàn cầu (PPE) là một 
phần của thị trường dệt may toàn cầu. Hàng dệt may toàn 
cầu được định giá 1,58 nghìn tỷ đô la vào năm 2019. Thị 
trường dệt may toàn cầu bao gồm nhiều chủng loại sản 
phẩm khác nhau được sử dụng cho các ứng dụng khác 
nhau, bao gồm thời trang, kỹ thuật, đồ nội thất gia đình 
và các loại khác. 

Theo Fortune Business Insights Pvt. Ltd. thì qui mô thị trường 
PPE toàn thế giới như sau:   

Đơn vị: tỷ USD

Quy mô của thị trường thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) toàn 
cầu tăng từ 58,0 tỷ USD vào năm 2019 lên 61,0 tỷ USD vào 
năm 2020, với tốc độ tăng trưởng là 5,2%. Năm 2021 dự 
báo đạt 71,1 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng của năm 2021 
so với năm 2020 được dự báo là 16,6%. Qui mô thị trường 
thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) toàn cầu, dự kiến đạt giá trị 
80,2 tỷ USD vào năm 2028, và dự báo sẽ tăng trưởng với 
tốc độ CAGR là 3,5% trong giai đoạn 2020-2028.

Phân bổ thị trường thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) toàn cầu 
(tính theo %), năm 2020 được mô tả như hình trên. Trong 
đó được phân chia theo dạng sản phẩm bảo vệ cơ thể như 
sau: Găng tay 30%; Quần áo bảo vệ 21%; Ủng giày 17%; 
bảo vệ đường thở 11%; Bảo vệ mắt và mặt 6% và bảo vệ 
khác 15%.

Được phân chia theo khu vực như sau: Bắc Mỹ 34%; Châu 
Âu 27%; Châu Á Thái Bình Dương 23%; Phần còn lại của 
thế giới 16%.

Được phân chia theo lĩnh vực sử dụng các ngành nghề 
như sau: Chăm sóc sức khỏe 28%; ngành sản xuất chế biến 
19%; ngành xây dựng 9%; ngành công nghiệp ô tô 9%; 
ngành dầu khí 8%; và các ngành khác 27%

Thị trường thiết bị bảo vệ cá nhân y tế (PPE) toàn cầu so 
với các ngành khác (tính theo tỷ USD), năm 2019 và 2020 
như hình sau:

Vào năm 2019, sản phẩm PPE của ngành y tế chỉ chiếm 
khoảng 20% thị trường của thiết bị bảo vệ cá nhân PPE 
toàn cầu, con số này đã tăng lên khoảng 28% trong năm 
2020 và dự báo đạt 39% vào năm 2021. Trong khi đó nhu 
cầu PPE giữa các ngành công nghiệp khác giảm khoảng 
4,7% vào năm 2020 và 2,9% vào năm 2021.

Quy mô và Dự báo thị trường Thiết bị bảo vệ cá nhân 
Y tế toàn cầu (PPE) 2018-2028 

   Đơn vị tỷ USD

Quy mô của thị trường Thiết bị bảo vệ cá nhân Y tế toàn 
cầu (PPE) tăng từ 11,6 tỷ USD vào năm 2019 lên 16,8 tỷ 
USD vào năm 2020, cho thấy mức tăng trưởng rất đáng kể 
đạt 44,8%. Thị trường PPE Y tế toàn cầu, được dự báo đạt 
trị giá 26,8 tỷ USD vào năm 2028, dự báo sẽ tăng trưởng với 
tốc độ CAGR là 6,0% trong giai đoạn 2020-2028.

Phân bố thị trường Thiết bị bảo vệ cá nhân Y tế (PPE) toàn 
cầu (tính theo%), 2020

Trong đó được phân chia theo khu vực như sau: Bắc Mỹ 
33%; Châu Âu 22%; Châu Á Thái Bình Dương 28%; Phần 
còn lại của thế giới 17%.

Được phân chia theo dạng sản phẩm bảo vệ cơ thể như 
sau: Găng tay 52%; Quần áo bảo vệ 18%; Bảo vệ mắt và 
mặt 30%.

Dự báo cho tương lai

Trong năm 2019, nguồn cung sản phẩm PPE các nước có 
sản lượng cao nhất là Trung Quốc, Mỹ và Đức, mỗi nước 
đều có những mục tiêu xuất khẩu khác nhau. Trong khi 
Trung Quốc là nhà xuất khẩu lớn nhất, Mỹ chủ yếu xuất 
khẩu sang thị trường Bắc và Mỹ La tinh và Đức hầu như 
chỉ xuất khẩu sang các nước châu Âu. Trung Quốc và Mỹ 
chiếm phần lớn mọi chủng loại PPE ngoại trừ găng tay chủ 
yếu được sản xuất tại Malaysia và Thái Lan.

Các chuyên gia cho rằng do hậu quả của đại dịch Covid-19, 
sản lượng PPE Y tế toàn cầu đã tăng ít nhất 300% vào lúc 
cao điểm, chủ yếu do nhu cầu về khẩu trang. Sự gia tăng 
mạnh về sản lượng này bắt đầu vào cuối quý 1/đầu quý 2 
để bù cho sự thiếu hụt toàn cầu khi đó và để đáp ứng sự 
tăng vọt đơn đặt hàng trong tương lai từ các chính phủ và 
các tổ chức tư nhân.

Covid-19 đã khiến sản lượng PPE toàn cầu tăng mạnh: 
sản xuất khẩu trang y tế tăng vọt lên tới 1200%. Một phần 
đáng kể của sự tăng vọt sản lượng này đến từ việc nhắm 
vào các phân khúc khách hàng mới ngoài hệ thống y tế (ví 
dụ: người tiêu dùng, công nhân trong các cơ sở phi y tế). 
Trước Covid-19, 90% PPE y tế được nhắm vào các khách 
hàng thuộc hệ thống y tế. Hiện tại, doanh số bán ra gần 
bằng 50% của khách hàng y tế và 50% của khách hàng 
ngoài y tế.

Nhu cầu PPE toàn cầu đã tăng 300-400% từ năm 2019 đến 
năm 2021 do sự gia tăng tiêu thụ của công chúng và tại các 
cơ sở ngoài y tế. Nhu cầu cao điểm này dự kiến sẽ tiếp tục 
trong suốt năm 2021 nhưng có khả năng giảm mạnh vào 
năm 2022 do mức tiêu thụ từ cả hai nhóm này dự kiến sẽ 
giảm. Nhu cầu sau đó sẽ trở lại mức tiền khủng hoảng và 
tiếp tục tăng với tốc độ CAGR (Tốc độ tăng trưởng hằng 
năm kép) là 6-9% từ năm 2022 đến năm 2025 do tác động 
tụt hậu của Covid-19 cũng như tăng trưởng tự nhiên của 
ngành y tế. Người tiêu dùng và nhân viên ngoài ngành y tế 
sẽ thúc đẩy nhu cầu PPE toàn cầu đạt đỉnh vào năm 2021 
với 340-420 tỷ đơn vị sản phẩm trước khi trở lại tốc độ tăng 
trưởng lịch sử. Người tiêu dùng và nhân viên ngoài ngành y 
tế sẽ thúc đẩy nhu cầu khẩu trang phẫu thuật đạt đỉnh vào 
năm 2021 với 125-160 tỷ đơn vị sản phẩm trước khi trở lại 
~40% năm trong giai đoạn 2021-2025.

Vẫn còn những bất trắc đáng kể về mức đỉnh của năm 2021 
khi chúng ta chứng kiến tình trạng y tế leo thang nhanh (ví 
dụ: các biến thể mới) và việc phát triển tư vấn khoa học, dẫn 
đến những thay đổi về y tế cộng đồng và chính sách của 
chính phủ cũng như hành vi cá nhân (chẳng hạn: yêu cầu 
và thói quen đeo khẩu trang). Với tỷ lệ sử dụng được điều 

chỉnh, nhu cầu PPE toàn cầu có thể đạt đỉnh vào năm 2021 
ở mức 510- 595 tỷ đơn vị sản phẩm trước khi giảm về mức 
195-235 tỷ đơn vị sản phẩm vào năm 2022-2023.

Mặc dù nguồn cung bị tắc nghẽn ở giai đoạn đầu của 
cuộc khủng hoảng, nhưng một số quốc gia hiện đã xây 
dựng các kho dự trữ và đang có những dấu hiệu ban đầu 
về tình trạng dư cung.

Theo đó, nhu cầu có thể đạt đỉnh vào năm 2021 nhưng triển 
vọng thị trường vẫn tích cực trong dài hạn với mức tăng 
trưởng hàng năm đạt 6-9% trong giai đoạn 2022-2028 ❏

Tổng hợp từ Hội thảo online do IFC, EUROFINS, SGS, ASTM & VITAS tổ chức 

ngày 23/9/2021 và 22/10/2021 + Báo cáo của Allied Market Research 

May 2020, United States. 

Dự báo về xu hướng tương lai của thị trường 
thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) toàn cầu sẽ là:

  Ngày càng quan tâm đến công nghệ Smart 
PPE.

  Ngày càng phụ thuộc vào các kênh trực tuyến 
và công nghệ kỹ thuật số để chọn và mua PPE.

  Ngày càng có nhiều quốc gia tự chủ để đáp ứng 
nhu cầu của họ về PPE. Sản phẩm PPE được dự 
trữ tại các cơ sở, ngành công nghiệp và chính 
phủ trong trường hợp đại dịch trong tương lai.

  Đại dịch Covid - 19 đã mở ra thị trường tiêu 
dùng PPE rộng lớn đáng kể.

Đại dịch Covid- 19 vẫn diễn biến phức tạp 
khó lường, chưa nhìn thấy hồi kết. Nhưng 
rõ ràng nhu cầu về sản phẩm PPE toàn cầu 
ngày càng tăng lên, đặc biệt là sản phẩm sử 
dụng cho ngành y tế cũng như cho người 
dân trong bối cảnh sống trong môi trường 
“bình thường mới”. Các doanh nghiệp dệt 
may cần có sự chuyển biến kịp thời, tái cấu 
trúc để có thể sản xuất được các sản phẩm 
PPE đảm bảo chất lượng theo luật qui định 
thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng trong nước và 
xuất khẩu tới các thị trường đích như châu 
Âu, Hoa Kỳ.
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NHÂN RỘNG 
MÔ HÌNH 

t h à n h  c ô n g  c ủ a 

NGÀNH DENIM 
TẠI BANGLADESH

Bài: VƯƠNG ĐỨC ANH 
(Biên dịch và tổng hợp)

QUY MÔ TIẾP TỤC MỞ RỘNG

Cùng với việc sản xuất vải, các nhà máy giặt địa phương cũng có động lực phát 
triển theo rất tốt trong vài năm trở lại đây. Đặc biệt đối với denim, quá trình giặt 
đóng vai trò quan trọng trong khâu hoàn hiện vải, đáp ứng các yêu cầu thẩm 
mỹ và cảm nhận. Áp dụng công nghệ hiện đại và xử lý các yêu cầu kỹ thuật khó 
sẽ hỗ trợ sự phát triển ổn định của khâu giặt. Các nhà sản xuất hàng may mặc 
có xu hướng chọn vải địa phương thay cho chuỗi cung ứng xa về địa lý. Sự kết 
hợp hiệu quả này đã giúp các sản phẩm denim của Bangladesh tiếp cận với cả 
thị trường châu Âu và Mỹ. Bangladesh hiện có khoảng 400 nhà máy sản xuất 
xuất khẩu sản phẩm denim đi Mỹ và châu Âu. Sức mạnh liên kết nội địa này đủ 
sức để cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu trên thế giới, trong khi quy mô thị 
trường denim toàn cầu sẽ tiếp tục mở rộng. Theo Technavio – công ty nghiên 
cứu và tư vấn, quy mô thị trường denim toàn cầu hiện khoảng 60 tỷ USD 
và sẽ còn tiếp tục mở rộng (chiếm gần 9% tổng nhu cầu hàng dệt may nói 
chung của thế giới).

Tuy nhiên, ngành denim của 
Bangladesh vẫn đang tụt hậu về năng 
lực thiết kế, phát triển và sản xuất các 
loại vải cao cấp so với Trung Quốc. 
Tính đến nay, Bangladesh có 35 nhà 
máy sản xuất vải denim với năng lực 
sản xuất 397 triệu mét/năm, trong khi 
các nhà sản xuất hàng may mặc vẫn 
phải nhập khẩu vải denim hàng năm 
ở mức 320-365 triệu mét từ Trung 
Quốc, Việt Nam, Ấn Độ và Pakistan. 
Bên cạnh việc nâng cao năng lực tự 
chủ vải denim, Bangladesh cũng đã 
chớp cơ hội gia tăng thị phần trong 
bối cảnh xung đột thương mại Mỹ-
Trung trong vài năm gần đây. 

Mặc dù có nhiều cơ hội tăng trưởng, 
lĩnh vực này cũng phải đối mặt với 
nhiều thách thức thực tế:

• Người mua tiếp tục hạ giá sản phẩm;

• Các nước cạnh tranh sản xuất đa dạng, 
hợp thời trang và sản phẩm lạ mắt;

• Điện cung cấp cho sản xuất bị gián 
đoạn và chất lượng thấp;

• Không đủ thiết bị dệt và may tự 
động, hiện đại; 

• Không đủ khả năng nhận đơn hàng 
với thời gian giao hàng ngắn;

• Sản phẩm tùy chỉnh không hiệu quả 
và thiếu đổi mới;

• Năng lực của cảng không đủ và các 
lô hàng bị trì hoãn;

• Việc phát triển và tiếp thị sản phẩm 
yếu kém;

• Tăng chi phí sản xuất với VAT & các 
loại thuế, v.v.

Bất chấp những trở ngại, ngành 
denim đã phát triển đáng kể trong 
những năm qua. Sự thành công của 
lĩnh vực này có thể là bài học cho các 
lĩnh vực khác và các khu vực phụ trợ 
để xác định hướng đi phù hợp với 
mình. Hơn nữa, ngành denim vẫn 
chưa bão hòa và có thể tiếp tục phát 
triển tại Bangladesh trong vài năm 
tới. Hoàn toàn có khả năng đạt được 

vị trí trong chuỗi cung ứng toàn cầu 
về chất lượng đồng nhất từ khâu vải 
tới giặt và may. 

GIA TĂNG XUẤT KHẨU DENIM 

Theo dữ liệu của Bộ Thương mại Hoa 
Kỳ, Bangladesh hiện là nhà cung cấp 
denim lớn thứ ba xuất khẩu sang Hoa 
Kỳ sau Mexico và Trung Quốc với thị 
phần 11,3%.

Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu 
denim của Bangladesh đi Mỹ đạt 561 
triệu USD, Bangladesh cũng là quốc 
gia xuất khẩu quần áo jeans lớn 
nhất sang EU (bao gồm cả Vương 
quốc Anh) trong vài năm qua (theo 
số liệu của Eurostat). Quy mô xuất 
khẩu 1,6 tỷ USD (tương đương 1,31 
tỷ EUR) kim ngạch xuất khẩu denim 
năm 2019.

Denim là lĩnh vực phát triển 
nhanh nhất trong ngành dệt may 
Bangladesh. Lúc đầu, các nhà sản 
xuất denim nghĩ rằng tuổi thọ của 
ngành công nghiệp denim có thể 
không kéo dài. Nhà sản xuất denim 
như Shasha Denim đã tính toán rằng, 
nhu cầu của ngành công nghiệp này 
có thể kéo dài đến năm 2010 do cuộc 
khủng hoảng tài chính năm 2008 
đã thay đổi nhu cầu của người tiêu 
dùng. Nhưng thực tế chứng minh 
nhận định đó là sai. Hàng năm 2,1 tỷ 
sản phẩm denim được bán trên toàn 
cầu. Các dự báo đều nhận định quy 
mô thị trường denim toàn cầu sẽ 
đạt 64,1 tỷ USD vào cuối năm 2021. 
Vì vậy, kể cả đại dịch Covid-19 tác 
động, ngành công nghiệp denim đã 
đứng ở vị trí cao. Câu hỏi được đặt ra 
làm thế nào để duy trì sự thành công 
của ngành công nghiệp denim và 
hướng phát triển cho giai đoạn tiếp 
theo là gì?

Denim trở thành một cấu phần quan trọng đóng góp vào tổng kim ngạch 
xuất khẩu dệt may của Bangladesh. Vài năm trở lại đây, một phần đáng kể 
vải denim sẽ được nhập khẩu từ Trung Quốc, Pakistan và Ấn Độ để đáp ứng 
nhu cầu sản xuất xuất khẩu. Tuy nhiên vải denim sản xuất nội địa để cung 
cấp cho nhà máy may đã có sự tiến bộ và phát triển, cung cấp hơn 50% tổng 
nhu cầu sản xuất xuất khẩu denim. Chất lượng vải denim nội địa Bangladesh 
không thua kém hàng nhập khẩu. Chủng loại vải cũng đa dạng phục vụ sản 
xuất nhiều mẫu mã khác nhau. Lĩnh vực sản xuất vải denim đã và đang tiếp 
tục thu hút các khoản đầu tư lớn để nâng công suất. Quy mô 

xuất khẩu 

1,6 tỷ USD
(tương đương 
1,31 tỷ EUR) 

kim ngạch xuất khẩu 
denim năm 2019

Hàng năm 

2,1 tỷ 
sản phẩm denim 

được bán 
trên toàn cầu

Bangladesh 
hiện có khoảng 
400 nhà máy 

sản xuất xuất khẩu 
sản phẩm denim 
đi Mỹ và châu Âu
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Dưới đây là ý kiến trao đổi của một 
số lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất 
denim tại Bangladesh:

Với thị phần denim toàn cầu là 87,4 
tỷ đô la, Bangladesh đứng sau Trung 
Quốc, Hoa Kỳ, Ý và một số nước Mỹ 
Latinh. Theo Hiệp hội các nhà máy 
dệt Bangladesh (BTMA), 32 nhà 
máy sản xuất vải denim xuất khẩu 
- đều được định hướng phục vụ 
các nhà sản xuất sản phẩm denim. 
Bangladesh có đủ năng lực để cạnh 
tranh với các ông lớn. Tuy nhiên, 
ngành công nghiệp denim của 
Bangladesh ít có sự đa dạng hóa và 
vấn đề chất lượng đáp ứng nhu cầu 
của thế giới. Bangladesh đang sản 
xuất các sản phẩm denim cơ bản.

Shams Mahmud – Giám đốc quản lý 
của nhà máy Shasha Denim Ltds nói, 
“Chúng tôi cần tập trung vào chất lượng 
và tăng cường R&D để tạo ra sự cạnh 
tranh lành mạnh hơn trên thị trường”.

Khi thị trường cạnh tranh cùng một 
sản phẩm cơ bản, cạnh tranh chỉ phụ 
thuộc vào giá rẻ nhất, thời gian giao 
hàng ngắn nhất. Bangladesh không 
có đầy đủ các cơ sở cảng biển để 
rút ngắn thời gian giao hàng và hầu 
hết các nguyên liệu thô được nhập 
khẩu từ nước ngoài. Shafiur Rahman 
– Quản lý quốc gia của công ty G-Star 
RAW nói, “Để so sánh, các nhà sản 
xuất Bangladesh phải trả giá cao nhất 
cho sợi để họ không lấy lợi thế của liên 
kết ngược”.

Bangladesh đang được hưởng 
chương trình ưu đãi thuế quan (gọi 
tắt là GSP) khi xuất khẩu 37 quốc 
gia, hiện được coi là lợi thế duy nhất 
của Bangladesh. Shams Mahmud nói, 
“GSP là yếu tố hỗ trợ quan trọng giúp 
ngành công nghiệp denim phát triển 
trong một khoảng thời gian ngắn. Lúc 
đầu, các nhà sản xuất đang sử dụng 
sợi slub để sản xuất denim, nhưng 
khi các nhà sản xuất hướng tới vải 
stretched denim, chúng tôi bắt đầu 
đối mặt với khó khăn”. Ngành công 
nghiệp denim của Bangladesh thiếu 
R&D thích hợp, mặc dù các nhà 
sản xuất denim đã đầu tư vào R&D 
khoảng 1 tỷ USD trong những năm 
gần đây. Hầu hết các công trình 

nghiên cứu và phát triển của Shasha 
Denims đều đến từ Ý.

Các nhà sản xuất vẫn có thể triển 
khai R&D trên loại sản phẩm denim 
với vốn đầu tư thấp. Shafiur Rahman 
nói, “Lĩnh vực giặt của ngành công 
nghiệp denim có rất nhiều tiềm năng 
đa dạng hóa và gia tăng xuất khẩu”.

Người mua thích những thiết kế 
denim độc đáo được sản xuất từ 
khâu giặt. Ngày nay, các loại denim 
wash bắt mắt đang mở rộng trong 
thế giới thời trang. Vải đã giặt đang 
gia tăng tầm quan trọng đối với 
phương tây và phương đông những 

thế hệ đang mang lại cơ hội tuyệt 
vời cho các nhà sản xuất Bangladesh. 
Gần đây, các nhà sản xuất denim đã 
bắt đầu xuất khẩu đến một số điểm 
đến: Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, 
Thái Lan, Nhật Bản và Nga. Thương 
nhân Bangladesh cung cấp sản 
phẩm denim cho các nhà bán lẻ như 
G-Star RAW®, H&M, Uniqlo, Levi›s, 
Nike, Tesco, Wrangler, s. Oliver, Hugo 
Boss, Puma, Primark và JC Penney.

Shams Mahmud nói, “Có rất nhiều 
sự đa dạng cơ hội trong lĩnh vực giặt 
hoàn thiện và đã đến lúc nắm bắt cơ 
hội đó và duy trì sự thành công của 
ngành công nghiệp denim”.

Denim là một ngành công nghiệp 
đang phát triển do nhu cầu của 
người mua nhưng không phải do 
nhà sản xuất Bangladesh quyết định. 
Shams Mahmood gợi ý rằng các 
doanh nghiệp mới gia nhập nên tập 
trung vào việc tạo ra vải denim nhãn 
hiệu. Để các nhà sản xuất có thể kết 
nối thị trường denim cả trong nước 
và thị trường quốc tế.

Shams Mahmud cho biết, “Các thương 
hiệu ngày nay đang tập trung vào vải 
nhẹ (8 ounce) để các doanh nghiệp 
mới nên tập trung phát triển các loại 
vải nhẹ”.

Một điểm lưu ý nữa là ngành công 
nghiệp denim cũng đối mặt với thách 
thức về yêu cầu phát triển bền vững 
của người mua hàng đặt nhà sản xuất 
trước bài toán đầu tư công nghệ tiết 
kiệm nước, giảm chất thải… 

Shafiur Rahman nói, “Nếu các thương 
hiệu phải trả chi phí phát triển bền 
vững, nó có thể thúc đẩy ngành 
công nghiệp giảm xả thải”. 

Shams Mahmoud gợi ý rằng, tính 
bền vững có thể được đạt được theo 
nhiều cách với các giải pháp độc 
đáo. Blues slub ở Ethiopia được thu 
gom từ chất thải của xưởng thuộc 
da. Nhật Bản đã phát triển bông 
màu nâu tự nhiên không cần thuốc 
nhuộm để sản xuất khakis ❏

Nguồn: Textile Today

Với thị phần denim 
toàn cầu là 87,4 tỷ 

đô la, Bangladesh đứng 
sau Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ý 
và một số nước Mỹ Latinh. 
Theo Hiệp hội các nhà máy 
dệt Bangladesh (BTMA), 
32 nhà máy sản xuất vải 
denim xuất khẩu - đều 
được định hướng phục vụ 
các nhà sản xuất sản phẩm 
denim. Bangladesh có đủ 
năng lực để cạnh tranh với 
các ông lớn.

■ Nguồn: https://shashadenims.com

■ Nguồn: https://shashadenims.com

■ Nguồn: https://apparelresources.com/
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KHẲNG ĐỊNH VỊ TRÍ “CƯỜNG 
QUỐC SẢN XUẤT”

Trong hơn 40 năm cải cách và mở cửa, 
ngành công nghiệp may mặc Trung 
Quốc đã đạt được những thành tựu 
ấn tượng, trở thành ngành công 
nghiệp phát triển vượt bậc, dẫn đầu 
thế giới về quy mô, sức ảnh hưởng… 
Đặc biệt, trong giai đoạn thực hiện   
“Kế hoạch  5 năm lần thứ 13“, ngành 
công nghiệp may mặc của Trung 
Quốc đã tuân thủ một chiến lược 
phát triển đổi mới, đẩy nhanh quá 
trình chuyển đổi từ phát triển quy mô 
sang phát triển chất lượng, cải thiện 
khả năng cung ứng sản phẩm,  khả 
năng đổi mới công nghệ và khả năng 
phân bổ nguồn lực, vươn lên chuỗi 

giá trị cao hơn trong chuỗi cung toàn 
cầu. Về cơ bản Trung Quốc hiện đã 
đạt được mục tiêu là «cường quốc 
sản xuất» hàng may mặc của thế giới.

Phát triển ổn định  kinh tế công 
nghiệp

Theo Hiệp hội May mặc Quốc gia 
Trung Quốc, đến năm 2020, cả nước 
có 170.000 doanh nghiệp hoạt động 
trong ngành may mặc với khoảng 
8,26 triệu lao động hoạt động lĩnh 
vực sản xuất hàng may mặc và tổng 
sản lượng hàng may mặc đạt khoảng 
71,2 tỷ chiếc.  Năm 2020, doanh số 
tiêu thụ quần áo tại Trung Quốc 
vượt quá 40 tỷ chiếc và tổng doanh 
số thị trường quần áo trong nước là 

4,5 nghìn tỷ Nhân dân tệ (NDT). Năm 
2020, doanh số bán lẻ trực tuyến của 
quần áo, giày dép, mũ nón đạt 2,17 
nghìn tỷ NDT, chiếm 22,27% doanh 
số bán lẻ trực tuyến thực tế. Từ năm 
2016 đến 2019, tốc độ tăng trưởng 
doanh thu bán lẻ trực tuyến các sản 
phẩm quần áo duy trì ở mức trên 
15%, đến năm 2020, mặc dù chịu 
ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng 
vẫn tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 
dương 5,8%, trở thành động lực quan 
trọng trong tăng trưởng tiêu dùng 
của ngành.  Năm 2020,  xuất khẩu 
hàng  may mặc của Trung Quốc  đạt 
137,4 tỷ USD, chiếm 31,6% thị phần 
thương mại hàng may mặc toàn cầu, 
cao hơn 25,2 điểm % so với các nước 
xuất khẩu chính. Thị trường xuất 
khẩu được đa dạng hóa và thị phần 
của các thị trường mới nổi tiếp tục 
tăng. Tỷ trọng xuất khẩu thương mại 
chung tăng từ 74,55% năm 2015 lên 
78,02% năm 2020. 

Kể từ khi có “Kế hoạch 5 năm lần thứ 
13”, vị trí đầu đàn của Trung Quốc 
với tư cách là nhà sản xuất và xuất 
khẩu hàng may mặc lớn nhất thế 

giới đã được củng cố vững chắc và 
đã đóng một vai trò quan trọng trong 
hệ thống công nghiệp may mặc thế 
giới, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh 
tế và văn hóa toàn cầu.

Liên tục tối ưu hóa cấu trúc công 
nghiệp

Trong giai đoạn “Kế hoạch 5 năm 
lần thứ 13”, các doanh nghiệp trong 
ngành đã định hướng phát triển kết 
hợp mục tiêu của doanh nghiệp song 
hành chiến lược chung tổng thể của 
quốc gia, hài hòa cũng xu hướng 
phát triển chung của ngành may 
mặc toàn cầu. Các nguồn lực đầu tư 
đang đẩy nhanh việc tập trung và mở 
rộng sản xuất tại khu vực ven biển 
phía đông. Hiện năng lực sản xuất 
quần áo được mở rộng đến các khu 
vực miền Trung, miền Tây cũng như 
thông qua hình thức thúc đẩy đầu tư 
nước ngoài. Bản đồ phát triển đã hình 
thành vành đai kinh tế công nghiệp 
thời trang đan xen theo chiều dọc 
và chiều ngang, tập trung nhiều tại 
các vùng ven biển, ven sông. Tốc độ 
xây dựng các cụm công nghiệp thời 
trang đang được đẩy nhanh. 

Công nghệ mới, văn hóa mới và hình 
thức kinh doanh mới tiếp tục xuất 
hiện, vô hình chung đã giúp diện 
mạo ngành công nghiệp may mặc 
Trung Quốc trở nên đặc biệt hơn, 
cùng với đó là sự đổi mới nhanh 
chóng tại các cụm công nghiệp 
may mặc. Việc ưu tiên phát triển các 
doanh nghiệp may mặc lớn và hàng 
đầu được thúc đẩy tích cực, cùng với 
đó năng lực của các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa trong thời gian qua cũng 
không ngừng được cải thiện. Có thể 
nói hệ sinh thái công nghiệp tổng 
hợp giữa các doanh nghiệp “lớn và 
mạnh” cùng doanh nghiệp “nhỏ và 
tốt” tiếp tục được tối ưu hóa. Sự phối 
hợp chặt chẽ trong ngành ngày càng 
gia tăng, quá trình số hóa và kết nối 
mạng của các mắt xích trong chuỗi 
ngành đang được đẩy mạnh, khả 
năng phản ứng nhanh của các doanh 
nghiệp tiếp tục được cải thiện.  Tốc 
độ sản xuất theo định hướng cá 
nhân hóa đang tăng nhanh cùng với 
khả năng cung cấp  thời trang theo 
yêu cầu  đã được nâng cấp đáng 
kể. Ưu tiên phương châm “tạo giá trị 
lấy khách hàng làm trung tâm” trong 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN 
NGÀNH MAY MẶC 

TRUNG QUỐC 
SAU KẾ HOẠCH 5 NĂM LẦN THỨ 13

HỒNG HẠNH 
(Theo Hiệp hội may mặc Trung Quốc)

Trong giai đoạn thực hiện 
“Kế hoạch 5 năm lần thứ 
13”, lợi thế về quy mô 
và hệ thống công nghiệp 
không ngừng được củng 
cố, năng lực cạnh tranh 
toàn diện được nâng cao 
và vị thế của ngành may 
mặc Trung Quốc trong 
chuỗi giá trị toàn cầu 
ngày càng được cải thiện. 

■ Ảnh minh họa

■ Ảnh minh họa

T
uy nhiên, bên cạnh những 
thành tựu ấn tượng đã 
đạt được, ngành may mặc 
Trung Quốc còn gặp nhiều 
vấn đề tồn tại cần phải 

thay đổi, cải tiến để bước lên vị trí 
cao hơn trong chuỗi giá trị. Bài viết 
này nhằm tóm lược những thành tựu 
của ngành may mặc Trung Quốc sau 
5 năm thực hiện “Kế hoạch 5 năm lần 
thứ 13”, làm tiền đề cho giai đoạn áp 
dụng “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14” 
tiếp theo. 
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quản trị chiến lược của nhiều doanh 
nghiệp dần trở thành kim chỉ nam và 
đạt được sự đồng thuận cao trong 
toàn ngành. Ngành may mặc Trung 
Quốc từ lâu đã đẩy mạnh chuyển đổi 
từ định hướng sản xuất sang định 
hướng tiêu dùng, thúc đẩy hiệu quả 
việc tối ưu hóa cấu trúc thị trường.

Đẩy nhanh tốc độ đổi mới công 
nghệ

Hoạt động nghiên cứu cơ bản của 
toàn ngành may mặc Trung Quốc 
ngày càng trở nên sôi động hơn với 
việc ứng dụng công nghệ mới,  vật 
liệu mới , quy trình mới ngày càng sâu 
rộng cùng các dự án về số hóa, kết 
nối mạng và chuyển đổi thông minh 
của ngành may mặc đang đi đầu trên 
thế giới. Mức độ tự động hóa của các 
doanh nghiệp trong ngành may mặc 

Trung Quốc đã được cải thiện đáng 
kể. Độ chính xác của máy móc đo 
cơ thể trực tuyến và công nghệ mô 
phỏng 3D đã được cải thiện đáng kể 
và có tiến bộ mới. Công nghệ nắm 
và chuyển tải bằng rô bốt, ứng dụng 
tích hợp của công nghệ vận chuyển 
hàng may mặc thông minh, bộ phận 
may tự động và hệ thống may mẫu 
được cũng được sử dụng rộng rãi 
hơn. Mức độ hội nhập theo chiều sâu 
của công nghiệp hóa được cải thiện 
đáng kể, tỷ lệ sử dụng công nghệ mới 
như CAD, FMS, RFID cùng các thiết bị 
may đặc biệt và thông minh khác 
nhau đã tăng lên nhanh chóng. Việc 
ứng dụng công nghệ «Internet +» 
cùng việc xây dựng các trung tâm 
dữ liệu cấp doanh nghiệp, cơ sở, nền 
tảng chuỗi cung ứng đang tiến triển 
nhanh chóng và bước vào giai đoạn 
ứng dụng thực tế. 

Bên cạnh đó, tỷ lệ các công ty sản 
xuất theo định hướng dịch vụ và 
các công ty tùy chỉnh theo hướng 
cá nhân hóa đã tăng lên đáng kể. 
Hơn thế nữa, việc hình thành các giải 
pháp kỹ thuật số từ thiết kế đến sản 
xuất đang tăng tốc và mô hình sản 
xuất mới, tùy chỉnh cá nhân hóa quy 
mô lớn tiếp tục phát triển.  Sản xuất 
thông minh đã đạt được những tiến 
bộ mới tích cực và mô hình sản xuất 
tự động theo quy trình tự động hoàn 
toàn như hệ thống treo thông minh, 
bộ phận may và may mẫu tự động, hệ 
thống hậu cần kho ba chiều tự động 
ngày càng thông dụng.  Hệ thống 
các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong 
sản xuất may mặc đã được cải thiện 
và tối ưu hóa hơn nữa.  Trong thời 
kỳ Trung Quốc áp dụng “Kế hoạch 
5 năm lần thứ 13”, việc trao quyền 

công nghệ được khuyến khích và sức 
mạnh công nghệ công nghiệp đang 
chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, 
từ đột phá điểm sang năng lực hệ 
thống, làm tăng đáng kể tỷ lệ đóng 
góp của khoa học và công nghệ vào 
sự phát triển của ngành.

Cải thiện khả năng cạnh tranh về 
thương hiệu 

Kể từ “Kế hoạch 5 năm lần thứ 13”, 
ngành công nghiệp may mặc Trung 
Quốc đã tiếp tục cải thiện hệ thống 
xây dựng và quảng bá thương hiệu. 
Thông qua đó, sự công nhận trên thị 
trường và tầm ảnh hưởng quốc tế 
của các thương hiệu độc lập tiếp tục 
gia tăng. Cơ chế hợp tác nghiên cứu 
và cùng đưa ra các  xu hướng thời 
trang  giữa những tổ chức chuyên 
nghiệp, thương hiệu chủ chốt, cụm 
công nghiệp, trường cao đẳng đã hình 
thành những bước đầu tiên với mục 
tiêu hướng tới đảm bảo việc truyền 
tải xu hướng thời trang theo cách có 
hệ thống. Đội ngũ nhân tài thiết kế đã 
được thành lập một cách hiệu quả. 
Sự công nhận và danh tiếng của các 
thương hiệu hàng may mặc Trung 
Quốc và các nhóm hàng may mặc đa 
thương hiệu đang tăng lên từng ngày. 
Trong số các thương hiệu may mặc có 
quy mô lớn trong nước, các thương 
hiệu độc lập chiếm khoảng 85%. Các 
thương hiệu tiếp tục cải thiện khả 
năng tích hợp các nguồn lực ở nước 
ngoài, bắt đầu  chuyển  đổi từ  tiếp 
cận  sản phẩm  và tiếp cận năng lực 
sang tiếp cận thương hiệu và tiếp cận 
vốn.  Trong thời kỳ «Kế hoạch 5 năm 
lần thứ 13», quá trình cá nhân hóa, trẻ 
hóa và thời trang hóa các thương hiệu 
quần áo của Trung Quốc đã tăng tốc 
với mức độ thâm nhập thị trường cao.

Mô hình kinh doanh đổi mới

Trong giai đoạn “Kế hoạch 5 năm lần 
thứ 13”, tiêu dùng thời trang kỹ thuật 
số đã được nâng cấp hoàn toàn, các 
loại thị trường mới tiếp tục xuất hiện 
và Trung Quốc đã trở thành trung 
tâm đổi mới mô hình kinh doanh tích 

Trong giai đoạn “Kế hoạch 5 năm lần thứ 13”, tiêu dùng 
thời trang kỹ thuật số đã được nâng cấp hoàn toàn, các 

loại thị trường mới tiếp tục xuất hiện và Trung Quốc đã trở 
thành trung tâm đổi mới mô hình kinh doanh tích cực nhất 
trong ngành may mặc toàn cầu. Mạng di động đã thúc đẩy sự 
gia tăng nhanh chóng của  thương mại điện tử  xuyên biên 
giới và thương mại điện tử phủ rộng khắp nơi từ thành thị tới 
nông thôn, đồng thời thúc đẩy hội nhập theo chiều sâu.

■ Nguồn: https://www.nytimes.com
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THÁCH THỨC VÀ BẤT CẬP

Trong thời kỳ áp dụng “Kế hoạch 5 
năm lần thứ 13”, mặc dù ngành công 
nghiệp may mặc đã bước vào giai 
đoạn phát triển sản xuất chú trọng 
chất lượng cao, nhưng nhìn nhận 
một cách khách quan, vẫn còn một 
khoảng cách lớn giữa ngành công 
nghiệp may mặc của Trung Quốc với 
ngành công nghiệp tại các cường 
quốc thời trang tiên tiến trên trường 
quốc tế, chủ yếu được phản ánh qua 
các khía cạnh sau:

Thứ nhất, khả năng sản xuất quần áo 
cao cấp cần được cải thiện. Hiện tại 
ngân sách đầu tư cho các hoạt động 
R&D chưa đủ, còn thiếu các đổi mới 
cốt lõi, trình độ sản xuất và quản lý 
tinh gọn cần được cải thiện.

Năng lực phát triển văn hóa doanh 
nghiệp và kích thích sáng tạo cần 
được tăng cường. Hệ thống đổi mới 
văn hóa công nghiệp được thể hiện 
bằng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa 
thương hiệu và văn hóa thời trang 
cần được cải thiện, đặc biệt là tầm 
nhìn sâu sắc và phân tích về những 
thay đổi trong lối sống đương đại, 
sự hấp thụ và ứng dụng các nền 
văn hóa đa dạng của thế giới. Thêm 
vào đó, cần  tăng cường di sản văn 
hóa và tính độc đáo của thời trang, 
mang đến cho ngành công nghiệp 
may mặc những ý nghĩa và giá trị 
mới, tiếp tục xây dựng ảnh hưởng 
của thời trang và nâng cao đáng kể 
vai trò lãnh đạo văn hóa, về cơ bản 
có thể nâng cao tính sáng tạo giá trị 
thương hiệu.

Thứ hai, còn tồn tại sự chệch nhịp giữa 
phát triển nhân tài và sự phát triển 
thay đổi nhanh chóng của ngành.  
Khi một loạt cơ sở hạ tầng thông tin, 
phương pháp sản xuất mới và mô 
hình kinh doanh, công nghệ mới, định 
dạng mới và cơ chế mới tiếp tục xuất 
hiện, hiện tại chất lượng nguồn nhân 
lực chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu 
phát triển theo hướng chất lượng cao 
của ngành trong Kỷ nguyên mới. Còn 

tồn tại sự thiếu hụt nhân tài chuyên 
nghiệp chất lượng cao, nguồn nhân 
lực nghề cao. Chỉ bằng phương pháp 
liên tục thúc đẩy việc xây dựng một hệ 
thống phát triển nhân tài đa cấp độ thì 
việc phát triển công nghiệp tổng thể 
mới có thể được cải thiện và xây dựng 
vững chắc. 

Thứ ba, cần đổi mới mối liên kết trong 
chuỗi. Hiệu quả sức mạnh tổng hợp 
giữa các chuỗi, các mắt xích trong 
ngành cần được cải thiện hướng tới 
mục tiêu tích hợp chuỗi sản xuất 
công nghiệp thông qua việc khai 
thác sự hợp tác linh hoạt giữa các tổ 

chức và thiết lập mối quan hệ cộng 
sinh một cách có hệ thống và hiệu 
quả giữa các nguồn lực. 

Thứ tư, nhận thức về phát triển bền 
vững cần được tăng cường hơn nữa 
để tạo ra một cộng đồng doanh 
nghiệp tốt hơn gắn với các khái niệm 
phát triển mới, trao giá trị và niềm tin 
đi cùng sản phẩm và thương hiệu, 
bắt nguồn từ chính văn hóa doanh 
nghiệp, giá trị và tầm nhìn của công ty. 

Những vấn đề này liên quan đến 
nhiều cấp, nhiều lĩnh vực của ngành. 
Đây là tiền đề cho việc phát triển “Kế 
hoạch 5 năm lần thứ 14” ❏

cực nhất trong ngành may mặc toàn 
cầu. Mạng di động đã thúc đẩy sự gia 
tăng nhanh chóng của  thương mại 
điện tử  xuyên biên giới  và  thương 
mại điện tử  phủ rộng khắp nơi từ 
thành thị tới nông thôn, đồng thời 
thúc đẩy hội nhập theo chiều sâu.

Tỷ lệ thâm nhập của trí tuệ nhân tạo 
trong lĩnh vực bán lẻ quần áo đã tăng 
lên đáng kể, việc ứng dụng các công 
nghệ thông minh như phân tích xu 
hướng tiêu dùng thời trang cùng các 
ứng dụng bán lẻ của công nghệ kỹ 
thuật số đã được thúc đẩy mạnh mẽ 

Với sự trợ giúp của các cổng trực tuyến 
với giao diện mới, các mô hình mới 
như O2O, C2M, B2C, C2C và B2B, sự 
tích hợp hai chiều giữa cửa hàng vật 
lý thông minh và thương mại điện tử 
bước đầu đã tạo ra mô hình tiếp cận 
tối ưu hóa. Những đổi mới về thương 
mại trong ngành công nghiệp may 
mặc Trung Quốc đang bùng nổ ở 
nhiều điểm. Nền kinh tế Internet, nền 
kinh tế chia sẻ và nền kinh tế cộng 
đồng đang nhanh chóng xuất hiện. 
Mô hình kinh doanh mới đã củng cố 
mối quan hệ liên kết thương hiệu - 
người tiêu dùng, đồng thời góp phần 
quan trọng vào việc kích thích và tạo 
ra nhu cầu thị trường mới, đáp ứng 
nhu cầu ngày càng tăng và cụ thể 
của của người dân.

Tích cực xây dựng trách nhiệm                 
xã hội

Kể từ “Kế hoạch 5 năm lần thứ 13”, 
các doanh nghiệp trong ngành đã 
hình thành sự đồng thuận chung về 
phát triển trách nhiệm xung quanh 
việc hợp tác quốc tế, hợp tác chuỗi 
cung ứng. Vô hình chung việc này 
đã giúp hình thành liên kết đồng 
quản trị trách nhiệm đa chiều trong 
ngành. Hệ thống quản lý trách nhiệm 
xã hội của doanh nghiệp may mặc 
Trung Quốc (CSC9000T) đã được áp 
dụng sâu rộng trong toàn ngành. Môi 
trường làm việc và điều kiện việc làm 
cơ bản của người lao đọng được cải 
thiện đáng kể. Cơ cấu tiêu thụ năng 

lượng của doanh nghiệp liên tục 
được tối ưu hóa, giảm mức tiêu thụ 
năng lượng toàn diện trên một đơn 
vị sản phẩm.  Mức độ sử dụng toàn 
diện các nguồn tài nguyên trên đà 
tăng đều đặn, và việc tái chế cũng 
như xu hướng tận dụng quần áo đã 
qua sử dụng cũng tăng trưởng nhanh 
chóng.  Sự phát triển trách nhiệm 
chuỗi công nghiệp liên tục được tăng 
cường. Văn hóa và lối sống thời trang 
xanh tiếp tục được đề cao, hướng tới 
định hình rõ ràng hơn về một hệ sinh 
thái phát triển công nghiệp xanh và 
minh bạch, tạo ra một môi trường 
kinh doanh mới cho ngành sản xuất 
thời trang đó là phát triển theo hướng 
bền vững.
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CHUỖI CUNG ỨNG DỆT MAY ĐÃ 
PHÁT TRIỂN NHƯ THẾ NÀO?

Sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 
kết thúc, quá trình công nghiệp hóa 
được bắt đầu tại các nước tư bản và 
giao thương hàng hóa ngày càng 
phát triển khiến các công ty phải mở 
rộng sản xuất và ngành công nghiệp 
sản xuất thời trang bắt đầu được hình 
thành và phát triển cùng với sự cạnh 
tranh giữa các công ty ngày càng 
tăng lên. Các công ty trong ngành 
còn phải đối mặt với áp lực kép là duy 
trì thời gian bán hàng ngắn mà vẫn 
đảm bảo chi phí thấp nhất có thể. 
Điều này dẫn đến việc hình thành các 
chuỗi cung ứng thuê ngoài. Để đạt 
đồng thời hai mục đích, vừa tăng quy 
mô sản xuất vừa phải tối ưu hóa về lợi 
nhuận, các công ty tìm cách đầu tư 
mở rộng sản xuất hoặc thuê gia công 
tại nơi có chi phí lao động thấp như 
các quốc gia tại châu Á, châu Phi.

Cho đến nay, ngành công nghiệp dệt 

may là một ngành sử dụng nhiều lao 
động nhất (theo Tổ chức Lao động 
Quốc Tế ILO, tính đến tháng 12/2020 
ngành công nghiệp dệt may cung 
cấp ít nhất 25 triệu việc làm trên toàn 
cầu). Chuỗi cung ứng dệt may cũng 
là chuỗi cung ứng tương đối phức 
tạp xuất phát từ nguyên liệu thô là 
bông, xơ; đưa vào nhà máy sản xuất 
ra nguyên liệu để dệt thành vải, qua 
nhiều công đoạn xử lý để có được vải 
thành phẩm, nghiên cứu thiết kế mẫu 
mã, sản xuất nguyên phụ liệu phụ trợ, 
công đoạn cắt may, logistic, các trung 
gian phân phối, marketing và bán 
hàng …

PHÁT TRIỂN THÀNH CHUỖI CUNG 
ỨNG TINH GỌN

Trước đây, việc quản lý các nhà cung 
cấp và nhà sản xuất gặp nhiều khó 
khăn do khan hiếm nguồn lực và lao 
động. Thách thức trong ngành thời 
trang là sự biến động nhu cầu cao của 
khách hàng. Nếu không quản lý tốt 

chuỗi cung ứng thì có thể tạo ra vấn 
đề về hàng tồn kho quá nhiều hoặc 
ngược lại thiếu hàng. Tình huống 
này buộc các công ty phải thực hiện 
quản lý chuỗi tinh gọn, trong đó việc 
quản lý hàng tồn kho tối ưu hóa được 
chú trọng. Về mặt chiến lược, quản 
lý chuỗi tinh gọn tập trung vào việc 
giảm thiểu chi phí và loại bỏ lãng phí. 
Mặc dù quản lý hàng tồn kho được 
tối ưu hóa giúp giảm chi phí hàng 
tồn kho, nhưng khả năng đáp ứng 
các đợt giao hàng khẩn cấp và tỷ lệ 
hoàn thành đơn hàng là điều tối quan 
trọng để thành công khi áp dụng 
chiến lược này. 

COVID-19 ẢNH HƯỞNG ĐẾN 
CHUỖI CUNG ỨNG DỆT MAY 
THỜI TRANG

Đại dịch Covid- 19 đã gây ra cú sốc 
lớn nhất từ trước đến nay cho các 
chuỗi cung ứng, các ngành khác 
nhau có mức độ ảnh hưởng khác 
nhau. Ảnh hưởng của Covid-19 đã tác 

COVID-19: 

“CHẤT XÚC TÁC” 
DỊCH CHUYỂN CHUỖI CUNG ỨNG DỆT MAY 

Bài: ĐẶNG THANH HUYỀN

Khi đại dịch Covid-19 xảy ra và bùng phát trên toàn thế giới bắt đầu từ đầu năm 
2020 đã gây ra sự gián đoạn chuỗi cung ứng. Trên thực tế, có báo cáo cho rằng 
có đến 94% trong số 1000 công ty trong danh sách Fortune đã bị gián đoạn 
chuỗi cung ứng. Nó cũng cho thấy cần phải cải thiện tính linh hoạt để giảm 
thiểu rủi ro do ảnh hưởng của dịch bệnh trên diện rộng vì sự gián đoạn kéo dài 
và nghiêm trọng sẽ gây thiệt hại lớn về tài chính. Chính điều này như một chất 
xúc tác tạo ra một phong trào hướng tới xây dựng và quản lý chuỗi cung ứng 
vừa đa dạng và vừa phải nhanh nhẹn hơn.

GÓC NHÌNGÓC NHÌN 

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



động nặng nề đến các ngành hàng 
không thiết yếu cũng như ngành 
thâm dụng lao động. Hai đặc điểm 
này chính là hai đặc điểm của ngành 
dệt may thời trang.

Khi dịch bệnh lây lan theo cách 
không đồng bộ và các quốc gia có 
các phản ứng kiểm soát khác nhau 
thì các khâu khác nhau của chuỗi 
cung ứng có mức độ gián đoạn khác 
nhau. Các giao dịch thương mại 
trong và ngoài nước giảm sút, hầu 
hết các thương hiệu dệt may phải 
chịu lượng hàng tồn kho tăng đột 
biến cũng như khối lượng và giá trị 
giao dịch thương mại thấp. 

Ở cấp độ toàn cầu, ngành công 
nghiệp thời trang vẫn phụ thuộc rất 
nhiều vào Trung Quốc. Ví dụ, 70% 
vải dệt thoi được sử dụng trong 
ngành công nghiệp may mặc của 
Bangladesh và 90% của Myanmar 

có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trong 
những tháng đầu năm 2020 khi Trung 
Quốc thực hiện đóng cửa, các chuỗi 
cung ứng ngưng hoạt động. Điều 
này cũng cho thấy tính chất phức tạp 
về mặt địa lý và phụ thuộc lẫn nhau 
của chuỗi cung ứng thời trang. Việc 
Trung Quốc đóng cửa ngay lập tức 
ảnh hưởng đến xuất khẩu của quốc 
gia này. Ngược lại, khi các nhà máy 
của Trung Quốc bắt đầu quay trở lại 
sản xuất và các cửa hàng mở cửa 
trở lại, thì việc đóng cửa đang diễn 
ra ở Đông Nam Á, châu Âu và châu 
Mỹ tiếp tục làm gián đoạn khả năng 
sản xuất của Trung Quốc. Những sự 
chậm trễ này đặc biệt là vấn đề trong 
ngành thời trang, vì quần áo thường 
được bán theo mùa.

Hoạt động vận tải hàng hóa gặp khó 
khăn khi các cảng biển phải đột ngột 
đóng cửa do yêu cầu giãn cách đã gây 

nên tình trạng gián đoạn hoạt động 
vận tải. Và khi đại dịch vẫn còn tiếp 
diễn kéo dài với nhiều biến chủng mới 
xuất hiện thì hiện tượng khan hiếm 
container vẫn sẽ tiếp diễn và tính đến 
thời điểm hiện nay giá cước vận tải đã 
tăng khoảng 15% so với trước khi có 
dịch, sẽ đạt đỉnh vào cuối năm 2021 
với mức tăng khoảng 20% so với trước 
khi có dịch. Khó khăn chồng chất khó 
khăn, chi phí tăng cao làm giảm lợi 
nhuận của các doanh nghiệp xuất 
khẩu cũng như đẩy giá hàng hoá tăng 
cao ảnh hưởng trực tiếp tới người tiêu 
dùng. Bên cạnh những tổn thất đó, 
còn có nguy cơ các nhà sản xuất mất 
thị phần vĩnh viễn vào tay các đối thủ 
cạnh tranh có khả năng duy trì hoạt 
động hoặc phục hồi nhanh hơn là rất 
hiện hữu. Như vậy có thể thấy Covid- 
19 đã làm ảnh hưởng tới toàn bộ từ 
điểm đầu tới điểm cuối của chuỗi 
cung ứng.

CHUỖI CUNG ỨNG ĐA DẠNG 
GIÚP GIẢM RỦI RO

Các hãng thời trang hướng tới một 
mô hình chuỗi cung ứng đa dạng 
hiện đại hơn sẽ mang lại cho các hãng 
một số lợi thế cạnh tranh: (i) Nhận 
mẫu và báo giá từ nhiều nhà sản 
xuất vừa đa dạng trong chọn lựa vừa 
giúp tìm được nguồn cung ứng giá 
rẻ; (ii) Thiết lập mạng lưới nhà cung 
ứng mang lại sự an toàn trong trường 
hợp nếu có vấn đề nảy sinh với nhà 
cung ứng riêng lẻ và đảm bảo tránh 
rủi ro trong trường hợp nguồn cung 
ứng kép nhưng đều nằm trong một 
khu vực địa lý; (iii) Mỗi nhà sản xuất 
có điểm mạnh riêng và nguồn cung 
riêng nên khi làm việc với một mạng 
lưới nhà máy đa dạng cho phép có 
được sự lựa chọn phù hợp nhất để 
đưa ra được sản phẩm tốt nhất, trong 
đó ưu tiên nơi có vị trí gần.

Tiến hành phân loại để xác định sản 
phẩm nào của công ty có nguồn 
cung phụ thuộc vào nguồn đơn lẻ 
và tìm cách xây dựng các chiến lược 
quản lý rủi ro thích hợp. Trong ngắn 
hạn, điều này có thể bao gồm việc 
phân bổ lại hàng tồn kho giữa các 
khu vực hoặc giảm sự phụ thuộc 
vào các sản phẩm có nguy cơ bị 
gián đoạn. Trong trung hạn, các 
công ty có thể tìm cách xây dựng 
"vùng đệm" để giảm thiểu hiệu ứng 
lây truyền khi một nhà cung cấp duy 
nhất bị gặp khó. Điều này có thể 
được thực hiện theo hai cách chính: 
(1) các công ty có thể tạo ra một 
vùng đệm tồn kho hoặc “kho dự trữ 
an toàn” cho các thành phần và sản 
phẩm thiết yếu, và (2) các công ty có 
thể tạo ra một vùng đệm thời gian 
bằng cách trì hoãn việc sản xuất 
hàng hóa mà nhu cầu là không thể 
đoán trước.

Chính xu thế giao dịch đa dạng với 
nhiều nhà sản xuất như đã nêu ở trên 
làm cho đơn hàng của các doanh 
nghiệp sản xuất dệt may như ở Việt 
Nam trở nên không bền vững và 
không còn chắc chắn như trước, đặc 
biệt là hàng thời trang, hàng cao cấp. 
Do vậy, các doanh nghiệp dệt may 
tại Việt Nam cần phải suy nghĩ và có 

Cách mạng công nghệ 4.0 trong may mặc có ảnh hưởng lớn tới thu nhập xã hội.

Với việc áp dụng công nghệ số đã giảm bớt nhân công đáng kể.

những giải pháp sớm để giảm thiểu 
rủi ro này. 

ÁP DỤNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT 
SỐ GIÚP VIỆC PHÂN TÍCH DỰ 
ĐOÁN CHÍNH XÁC

Khả năng định tuyến lại các thành 
phần và linh hoạt sản xuất linh hoạt 
giữa các địa điểm có thể tiếp tục sản 
xuất sau một cú sốc. Điều này đòi hỏi 
các hệ thống kỹ thuật số mạnh mẽ 
cũng như cơ chế phân tích để chạy 
các tình huống dựa trên các phản 
hồi khác nhau. Khi đại dịch xảy ra, 
Nike đã sử dụng phân tích dự đoán 
để đánh dấu chọn lọc hàng hóa và 
giảm sản lượng sớm để giảm thiểu 
tác động. Công ty cũng có thể định 
tuyến lại các sản phẩm từ cửa hàng 
truyền thống sang bán hàng thương 
mại điện tử, một phần được thúc đẩy 

bởi bán hàng trực tuyến trực tiếp đến 
người tiêu dùng thông qua ứng dụng 
đào tạo của riêng mình. Kết quả là, 
Nike duy trì sự sụt giảm doanh số bán 
hàng nhỏ hơn so với một số đối thủ 
cạnh tranh.

Chúng ta hy vọng nhờ vào đóng góp 
của sự phát triển công nghệ và sự 
thay đổi chính sách thương mại toàn 
cầu có thể tạo ra những cải thiện đáng 
kể trong quản lý chuỗi cung ứng dệt 
may thời trang trở nên đa dạng, minh 
bạch và hợp tác để đáp ứng được 
nhu cầu của người tiêu dùng trên 
toàn cầu. Nó không chỉ giúp cho cấu 
trúc của chuỗi cung ứng trở nên linh 
hoạt mà còn tăng khả năng phục hồi 
để duy trì được hoạt động trong suốt 
cuộc khủng hoảng đại dịch bệnh 
toàn cầu Covid-19 và những biến cố 
có thể xảy ra trong tương lai ❏

____________________

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
J. Risk Financial Management. 2020 – Risk Management: Rethinking fashion Supply 
chain management for Multinational Corporations in Light of the Covid 19 Outbreak.
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Ngay sau khi được phép hoạt động trở 
lại vào cuối tháng 9/2021, Trung tâm 
thời trang Vinatex đã nhanh chóng kích 
hoạt các “kênh” để thu hút và phục vụ 
nhu cầu mua sắm của khách hàng sau 
hơn 2 tháng đóng cửa phòng dịch. Để 
khách hàng có trải nghiệm mua sắm 
tốt hơn, bù lấp khoảng thời ở nhà giãn 
cách, Trung tâm đã triển khai liên tục 
nhiều chương trình ưu đãi, tiện lợi…
ĐÓN BẮT NHU CẦU KHÁCH HÀNG

Kịp thời cho lên kệ các mặt hàng mới thu đông, kết hợp 
chương trình giảm giá sâu nhiều mặt hàng, Trung tâm 
thời trang Vinatex không bị “lỗi nhịp” khi nhu cầu mua 
sắm của dân quay trở lại đúng vào thời điểm giao mùa. 
Có những ngày, Trung tâm thu hút hàng trăm lượt khách 
hàng đến tham quan, mua sắm với doanh thu bán hàng 
trên dưới 1 tỷ đồng. 

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Giám đốc Trung tâm cho biết, 
gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 
đặc biệt là làn sóng dịch lần này có ảnh hưởng khác hoàn 
toàn với các đợt dịch hồi tháng 4 hay tháng 8/2020, đó là 
sự ảnh hưởng dài và bền bỉ, Trung tâm xác định phải kiên 
trì và đổi mới phương thức kinh doanh dịch vụ để phục 
vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Trung tâm theo dõi sát diễn biến dịch Covid-19, tình hình 
thời tiết và điều chỉnh hoạt động bán hàng mỗi ngày. Kịp 
thời cung cấp dữ liệu bán hàng cho các nhà cung cấp để 
có hướng điều chỉnh mặt hàng sản phẩm theo xu hướng 
của người tiêu dùng. Phối hợp với nhà cung cấp đưa ra 
các chương trình ưu đãi, khuyến mại, giảm giá nhiều mặt 
hàng…, tăng sức mua của khách hàng. Tuy mua sắm 
trực tiếp tại trung tâm lớn nhưng mức giảm giá tương 

đương hoặc giảm hơn cả mua sắm 
trực tuyến nên không ít người tiêu 
dùng khá phấn khởi. Nhiều mặt hàng 
khuyến mãi, giảm giá là sản phẩm 
của một số nhãn hàng, thương hiệu 
nổi tiếng, tạo điều kiện thuận lợi cho 
người tiêu dùng mua sắm trong bối 
cảnh thu nhập bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19.

Với hơn 2 tháng “đóng băng”, lượng 
hàng hè tồn kho khá lớn, Trung tâm 
cũng đã kịp thời thay thế bằng các 
mặt hàng mới, đa dạng và phong 
phú về chủng loại, mẫu mã phục vụ 
các nhóm khách hàng. 

Không gian mua sắm được làm mới 
bằng cách sắp xếp lại danh mục hàng 
hóa, ưu tiên trưng bày các vị trí nổi 
bật những mặt hàng tiêu dùng phổ 
biến có giá bình dân, các mặt hàng 
đang có giá tốt để khách hàng không 
phải mất quá nhiều thời gian mà vẫn 
mua được những sản phẩm cần thiết. 

Đặc biệt, với phương châm “Tiện ích 
đủ đầy- mua sắm liền tay”, Trung tâm 
đã kết hợp với một số đơn vị lân cận, 
tổ chức trông xe ô tô miễn phí cho 
khách hàng vào mọi khung giờ, tất 
cả các ngày trong tuần (áp dụng cho 
khách hàng đi ô tô từ 7 chỗ trở xuống, 

TRUNG TÂM THỜI TRANG VINATEX

“NÓNG” LẠI 
NHU CẦU MUA SẮM 

CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

có hoá đơn mua hàng từ 500.000đ trở 
lên). Chính sách này cũng tạo sự thuận 
lợi, an tâm cho khách hàng khi đến với 
Trung tâm.

Chị Nguyễn Hạnh Vân, nhà ở quận 
Tây Hồ cho biết: Là khách hàng “ruột” 
của Trung tâm Vinatex 25 Bà Triệu nên 
khi thấy Trung tâm mở cửa trở lại, tôi 
đã đi mua sắm nhiều sản phẩm cho 
gia đình. Với ưu thế là bày bán các 
mặt hàng Việt Nam chất lượng cao, 

phong phú về mẫu mã, chủng loại lại 
có nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá 
nên khá thuận lợi cho khách hàng đến 
mua sắm. 

Hình thức bán hàng online cũng được 
Trung tâm triển khai nhằm kết nối với 
khách hàng trong thời điểm đóng cửa 
phòng dịch. Tuy nhiên, theo Lãnh đạo 
Trung tâm, phương thức này còn đơn 
giản, chưa tiếp cận được với nhiều tiêu 
dùng, hiệu quả còn thấp. Hiện nay, 

Bài: HOÀNG ANH

64 65DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

THỜI TRANG & CUỘC SỐNGTHỜI TRANG & CUỘC SỐNG



Trung tâm đã tuyển thêm nhân sự để 
phụ trách công tác bán hàng online 
nhằm đẩy mạnh hơn mô hình bán 
hàng trực tuyến, tăng thêm lượng 
khách hàng mua hàng ở khắp nơi 
chứ không chỉ tập trung ở Hà Nội…

TĂNG GIỜ LÀM, TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Khó khăn do phải đóng cửa theo qui 
định phòng, chống dịch của thành 
phố Hà Nội, trong hơn 2 tháng, được 
sự hỗ trợ tạo điều kiện của Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam, Trung tâm cố gắng 
đảm bảo có được mức lương cơ bản 
để cán bộ nhân viên, người lao động 
bớt khó khăn trong thời điểm dịch 
bệnh bùng phát. 

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương chia sẻ: 
Chung sức vượt qua khó khăn, gần 70 
CBNV-NLĐ đã nhanh chóng quay trở 
lại làm việc khi Trung tâm hoạt động 
trở lại. Không bị biến động về lao 
động nên hoạt động kinh doanh dịch 
vụ đi vào ổn định, không bị xáo trộn.

Đặc biệt, để phục hồi hoạt động, 
Ban lãnh đạo Trung tâm và người 
lao động đã thỏa thuận tăng thêm 2 
tiếng làm việc mỗi ngày để nâng hiệu 
suất phục vụ khách hàng trong mọi 
thời điểm trong ngày, đặc biệt là thời 
điểm đông khách như: giờ nghỉ trưa, 
cuối giờ chiều hay vào các ngày nghỉ 
cuối tuần…

Theo bà Hương, hy vọng với nhịp 
kinh doanh dịch vụ không tiếp tục bị 
biến động do dịch bệnh, Trung tâm 
sẽ thu hút được lượng khách hàng ổn 
định đến mua sắm trong 2 tháng cuối 
năm, kéo theo doanh thu sẽ đạt được 
như năm 2019- thời điểm trước khi bị 
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Cùng với đổi mới các phương thức 
kinh doanh, phục vụ khách hàng, 
Trung tâm cũng thực hiện tiết kiệm 
chi phí, phối hợp với các nhà cung 
cấp đưa ra nhiều chính sách ưu đãi 
hợp lý, kịp thời; tung ra những sản 
phẩm bắt kịp thị hiếu người tiêu 
dùng… để nhanh chóng vượt qua 
giai đoạn lao đao vì dịch bệnh.

Là “điểm đến” thời trang thu hút lượng 
khách hàng đến từ nhiều nơi, nên để 
đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, 
Trung tâm Thời trang Vinatex cũng 

nghiêm ngặt đảm bảo các yêu cầu 
về khai báo y tế, sát khuẩn, đeo khẩu 
trang, đo thân nhiệt cho nhân viên và 
khách hàng. Hiện nay, 100% CBNV-
NLĐ của Trung tâm đã tiêm vắc- xin, 
đồng thời được tập huấn bài bản các 
qui định phòng dịch khi tiếp xúc với 
nhà cung cấp, đơn vị vận chuyển giao 
hàng, khách hàng…

Dịch bệnh bùng phát tác động trực 
tiếp lên ngành hàng may mặc thời 
trang trong nước, để làm “nóng” lại 
nhu cầu mua sắm sau một thời gian 
“chìm lắng”, giảm sút nghiêm trọng 
đồng thời duy trì lượng khách hàng 
cả trong những thời điểm khó khăn, 
Trung tâm Thời trang Vinatex cần 
hướng đến xu hướng chuyển đổi 
số, giao dịch thương mại trong tiếp 
cận nhà cung cấp và phục vụ khách 
hàng ❏

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG THĂM QUAN MUA SẮM TẠI TRUNG TÂM THỜI TRANG VINATEX

Ảnh: XUÂN QUÝ
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ĐẬM SẮC MÀU VĂN HÓA

Khác với những thành phố ồn ào, náo 
nhiệt, Chiang Mai yên ả, thanh bình, 
khoác trong mình một không gian 
tĩnh tại với thời tiết dễ chịu, mát mẻ, 
se se như mùa thu Hà Nội. Những 
cơn mưa rào chợt đến không làm 
thành phố nên thơ này ẩm ướt, trời 
vẫn trong và nắng lên bừng sáng mỗi 
con đường, góc phố…

Đến Chiang Mai, du khách di chuyển 
trên trục đường có những bức tường 
thành cổ được xây dựng bởi tướng 
Chao Kawila (Chao Kavila) sau khi ông 
giải phóng thành phố khỏi người 
Miến Điện vào cuối thế kỷ 18. Để bảo 

Bài: NGUYỄN VŨ

Nằm cách Bangkok khoảng 700 km về phía 
bắc, Chiang Mai nơi thành phố nằm xen 

lẫn thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, được bao 
quanh bởi những ngọn núi hùng vĩ và vô số 

kênh rạch uốn lượn... Đây là nơi khởi nguồn 
cho lịch sử văn hóa Lanna do Chiang Mai là 
một cấu thành quan trọng trong vương quốc 
Lanna Thai hùng mạnh, tiếng Thái có nghĩa 

là “triệu cánh đồng lúa”, phản ánh sự trù 
phú của vùng đất này. Được ví là bông hồng 

phương bắc Thái Lan, Chiang Mai đang ngày 
càng thu hút nhiều khách du lịch đến thăm… 

vệ người dân và chống lại các cuộc 
tấn công tiếp theo của người Miến 
Điện, ông đã thêm các pháo đài ở 
mỗi góc. Ngày nay, nhiều bức tường 
thành đã biến mất nhường chỗ cho 
những con đường giao nhau hiện đại 
nhưng các di tích của tường thành 
vẫn còn rất nhiều. 

Chiang Mai trải dài trên diện tích 
20.000 km vuông với những danh 
lam thắng cảnh đẹp. Bao quanh 
thành phố là những triền đồi và 
ngọn núi thoai thoải từ phía Bắc 
xuống phía Nam. Nơi đây có khá 
nhiều cây xanh, thành phố này không 
có đường trên cao ngang dọc như 
Bangkok nên cây cối được trồng khắp 
nơi trong thành phố. Mùa này những 
con đường ở Chiang Mai, các loài hoa 
nở rộ tạo cảm giác nhẹ nhàng, thư 
thái cho du khách. Một con sông dài 
uốn lượn quanh thành phố, nước khá 

trong, chảy hiền hòa, xung quanh 
là các đài hoa nở rộ, mê hoặc người 
đi đường… Thành phố bên núi này 
không có nhiều xe cộ, giao thông 
hiền hòa như chính vùng đất, không 
thấy cảnh chen lấn, ùn ứ các phương 
tiện giao thông, không tiếng còi xe 
inh ỏi… Dường như sự ồn ã, xô bồ 
không có chỗ trong thành phố yên 
bình này.

Chiang Mai được biết đến với những 
mảnh ghép đa sắc màu: văn hóa tâm 
linh, văn hóa thủ công mỹ nghệ, văn 
hóa ẩm thực, văn hóa du lịch… Đã 
đến Thái Lan thì không thể bỏ qua 
văn hóa chùa chiền và lại càng không 
nên bỏ qua mảnh ghép tâm linh này 
khi đi du lịch Chiang Mai. Thành phố 
xinh đẹp này có tới hơn 1000 tháp 
chùa, mang màu sắc truyền thống và 
gắn với lịch sử phát triển theo chiều 
dài của thời gian và không gian. 
Chiang Mai mang trong mình nét văn 
hóa Lanna đặc trưng với nhiều nghi 
lễ, lễ hội và các câu chuyện lịch sử thú 
vị được lưu lại từ ngàn đời, đây cũng 

Khám phá 
BÔNG HỒNG 
PHƯƠNG BẮC 
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chính là lý do tạo nên sự lôi cuốn đầy 
bí ẩn của vùng đất này.

Tới thăm Wat Umong – ngôi chùa 
trong rừng nằm phía dưới chân núi 
Suthep, chúng tôi cảm nhận rõ nét 
văn hóa tâm linh của người dân nơi 
đây cũng như sự thán phục, ngưỡng 
mộ của khách du lịch. Đây là một 
ngôi chùa cổ đã có lịch sử lâu đời từ 
700 năm trước. Ngôi chùa Phật giáo 
này là hiện thân kỳ diệu cho những 
gì còn sót lại của triều đại Lan Na xưa, 
với nhiều hiện vật vô cùng ấn tượng. 
Hầu hết các hiện vật đá ở đây đều chỉ 
còn là phế tích. Nổi bật trong số cảnh 
quan ở đây là mô hình Trụ đá Ashoka 
có bốn con sư tử ngồi trên bệ cao và 
một bánh xe che mưa cho những 
tạo vật bằng đá này. Điều đặc biệt 
nữa ở Wat Umong là ngôi chùa nằm 
phía dưới một đường hầm nhiều 
ngóc ngách như mê cung. Ở cuối 

mỗi đường hầm sẽ là bệ thờ, nơi đặt 
những bức tượng Phật mạ vàng. Men 
theo đường hầm sẽ mở ra luồng ánh 
sáng tự nhiên, đó là lúc bạn đến được 
khuôn viên phía sau với tòa tháp 
bằng đá cổ.

Rời ngôi chùa có hơn 700 năm tuổi 
này, du khách có thể tìm đến với ngôi 
chùa thiêng nhất ở Chiang Mai – 
chùa Wat Doi Suthep! Người Thái Lan 
cho rằng, đến Chiang Mai mà chưa 
đến chùa Wat Doi Suthep tức là chưa 
thực sự đến Chiang Mai. Chùa được 
xây dựng trên đỉnh đồi cao 1.676 mét 
so với mực nước biển – được coi là 
địa điểm linh thiêng của người dân 
Chiang Mai nói riêng và Thái Lan nói 
chung. Sau khi ô tô leo dốc lên tới 
cổng chùa với những đoạn dốc loằng 
ngoằng, du khách phải leo thêm 309 
bậc thang đá với những kiến trúc 
thân rắn độc đáo xung quanh để 

đặt chân được đến cửa chùa. Điều 
tuyệt vời nhất khi đi du lịch Chiang 
Mai và đến Wat Doi Suthep không 
phải là việc có thể ngắm được toàn 
cảnh thành phố từ trên cao, mà ở 
đây xung quanh được bao phủ bởi… 
vàng! Đâu đâu cũng là vàng: những 
mái đền vàng, những bức tượng 
Phật nằm, ngồi,… với đủ kích thước. 
Những tượng Phật vàng ở đây được 
chạm trổ tinh xảo và tỉ mẩn đẹp tinh 
tế. Phía giữa chùa là ngọn tháp bằng 
vàng hoành tráng – tháp Chedi. Đây 
cũng là ngọn tháp lớn nhất, là nơi cất 
giữ Xá Lợi của Đức Phật từ ngàn năm 
trước. Xung quanh tháp là những bức 
tượng Phật nhỏ đặt ở bốn phía. Xung 
quanh chùa còn được treo những 
chiếc chuông nhỏ không chỉ mang 
tính thẩm mỹ cao mà còn mang đến 
sự thanh tịnh, thanh thản cho người 
hành hương mỗi khi có những cơn 
gió nhẹ thoảng qua.

■ https://www.fineway.de/thailand/orte/chiang-mai
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đặc trưng của miền bắc Thái Lan. Tại 
đây, chúng tôi được thưởng thức 
những món ăn dân tộc và thưởng 
thức chương trình nghệ thuật truyền 
thống trong không khí yên bình của 
buổi tối. Khantoke là một bữa ăn theo 
phong cách hoàng gia Lana. Bạn sẽ 
nhìn thấy những món ăn được trình 
bày riêng biệt trong từng đĩa nhỏ 
và sắp xếp lần lượt theo từng nhóm 
màu sắc. Tất cả được trình bày trên 1 
cái mâm nhỏ xinh. Thực đơn thường 
bao gồm các món: “Gaeng Hang Lay” 
là thịt heo nấu cà ri với tỏi, gừng thái 
lát, đậu phộng và tương ớt đỏ. Món 
“Nam Prik Ong” gồm có thịt heo băm 
nhỏ nấu cùng tỏi băm, hành tây và 
tương ớt đỏ. Món tiếp theo là “Cab 
Moo” nghĩa là da heo chiên giòn ăn 
cùng gà rán và chuối kết hợp rau trộn 
xào và rau luộc. Trong số nhiều chọn 
lựa, những món trên đều được ăn 
chung với gạo nếp gọi là “Kao Nieow”.

Trong suốt bữa ăn, một đoàn vũ ca 
âm nhạc truyền thống của miền Bắc 
Thái sẽ chơi nhạc nhẹ trong khi các 
vũ công duyên dáng sẽ giúp bạn 
giải trí với nhiều vũ điệu độc đáo 
như Fingernail Dance, Candle Dance, 
Sword Dance và Ramwong hay Thai 
Dance. Cũng có một lựa chọn khác là 
những điệu nhảy của các bộ tộc miền 
núi do người Akha, Yao, Lisu và Karen 
trình diễn, xoay vòng trong suốt buổi 
tối mang đầy tính giải trí này.

Bên cạnh những món ăn đậm chất 
dân tộc, khi tới Chiang Mai, chúng tôi 
cũng không khỏi tấm tắc khi được 
thưởng thức những món quà vặt 
thú vị như xôi xoài “lừng danh”, bánh 
chuối chiên, nước lựu… Thái Lan nổi 
tiếng là thiên đường của hoa quả và 
tới Chiang Mai, bạn cũng có thể ăn 
thoải mái vì hoa quả rẻ và rất đa dạng.

Được mệnh danh là “quốc hồn quốc 
túy”, món ăn đường phố nổi tiếng 
nhất tại Thái Lan, xôi xoài (Khao nia 
mamuang) luôn được thực khách lựa 
chọn khi đến xứ sở chùa Vàng. Khi 
thưởng thức xôi xoài, đầu tiên sẽ là vị 
béo ngậy của nước cốt dừa, vị thơm 
dịu của xoài và ngọt bùi của xôi.

Nét đặc trưng nữa trong ẩm thực nơi 
đây là món canh Tom Yum Goong 
với vị cay nồng và chua đặc trưng, ■ https://www.fineway.de/thailand/orte/chiang-mai

khiến du khách thưởng thức trong 
sự xuýt xoa và có thể đỏ bừng mặt 
vì vị cay riêng có. Món canh tôm cay 
này sẽ chỉ ngon khi loại tôm dùng 
làm nguyên liệu là loại tôm tươi ngon 
nhất và những loại lá rau thơm được 
sử dụng một cách vừa tay, làm dậy 
lên hương vị món ăn. Ăn một lần là 
nhớ vị chua thanh, cay xè nơi đầu 
lưỡi, đậm đà chất Thái…

Chiang Mai còn nổi tiếng với Chợ 
đêm phố đi bộ vào chủ nhật hàng 
tuần lớn nhất của khu vực Đông 
Nam Á với chiều dài hơn 3km. Được 
biết đây được ví là mẹ đẻ của chợ 
trời Chiang Mai. Mặt hàng được bày 
bán chủ yếu ở chợ là đồ thủ công mỹ 

nghệ, với những sản phẩm đặc sắc 
và tinh xảo: từ những chú búp bê gỗ 
đến chiếc lắc bạc, những chiếc mặt 
nạ lung linh, những món đồ nho nhỏ 
đầy sáng tạo từ biểu tượng chú voi 
của Thái Lan, túi xách may bằng vải, 
tranh ngũ sắc, cho đến khăn quàng 
cổ. Tất cả hàng hóa ở đây chủ yếu là 
đồ thủ công của Chiang Mai và khu 
vực xung quanh.

Cảnh sắc Chiang Mai như níu chân du 
khách. Có lẽ bởi nơi đây đã kết hợp 
thành công nét duyên dáng truyền 
thống của Thái Lan cổ xưa với sự hiện 
đại của cuộc sống mới khiến cho du 
khách chợt quên lối về… Và một điều 
quan trọng là sự nồng hậu, chân tình, 
ấm áp, hiếu khách của người dân nơi 
đây khiến chúng tôi không cảm thấy 
lạc lõng, xa lạ mà gần gũi và thanh 
bình đến lạ. 

Đại diện Tổng cục du lịch Thái Lan 
tại Chiang Mai cho biết, thời điểm 
chưa xuất hiện dịch Covid-19, mỗi 
năm Chiang Mai đón khoảng 10 triệu 
khách du lịch, 7 triệu trong số đó là 
khách nội địa và 3 triệu người nước 
ngoài. Tiềm năng du lịch của vùng 
đất đậm chất văn hóa này đã đang và 
sẽ rộng mở hơn nữa, thể hiện trong 
quyết tâm của những nhà lãnh đạo 
trong hoạch định phát triển văn hóa 
du lịch gắn với phát triển kinh tế và 
hội nhập quốc tế... ❏

Mỗi tháp chùa mang một màu sắc 
khác nhau, song đều mang đậm nét 
văn hóa đặc sắc của vùng đất giàu ý 
nghĩa tâm linh này. Bởi vậy sẽ là thiếu 
sót rất lớn nếu đến với Chiang Mai mà 
không đi vãn cảnh những ngôi chùa…

Không dừng lại ở đó, Chiang Mai còn 
sở hữu nhiều thắng cảnh tự nhiên kỳ 
vĩ, các khu bảo tồn thiên nhiên hoang 
dã, những giá trị nghệ thuật truyền 

thống độc đáo… tạo cho du khách đi 
từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Dù là đến với công viên quốc gia 
đa dạng và phong phú các nét đẹp 
cảnh quan, văn hóa; thăm trại voi để 
được tận hưởng những giây phút 
trải nghiệm cưỡi voi và xem voi biểu 
diễn nghệ thuật; các khu bảo tồn 
thiên nhiên hoang dã… thì du khách 
đều không thể không trầm trồ thán 
phục những giá trị văn hóa ở đây. 

Tiềm năng du lịch của Chiang Mai 
có lẽ nằm ở chính những giá trị văn 
hóa này.

SỐNG CHẬM Ở CHIANG MAI

Nhiều du khách ví Chiang Mai giống 
như một cô gái “thôn quê”, dịu dàng, 
duyên dáng, bình dị và yên ả. Nét 
duyên dáng, giữ được đậm đà chất 
dân tộc được tái hiện ở Kum Khantoke, 
một nhà hàng phục vụ các món ăn 

■ Món ăn đường phố nổi tiếng nhất tại Thái 

Lan, xôi xoài (Khao nia mamuang)
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V
ân và Thanh chơi thân 
với nhau hơn hai thập kỷ. 
Một tình bạn kỳ lạ. Cả hai 
vừa giống vừa khác nhau. 
Giống, thì là cùng tuổi rắn, 

cùng gớm ghê hết mức, cùng sinh 
hai con gái với chồng đầu tiên, và bị 
độc thân trở lại trong cùng một năm. 
Khác, thì Vân trông vẻ ngoài nhu mì, 
hiền lành, người đời tưởng dễ bắt 
nạt, Thanh sắc sảo chao chát dễ át 
vía đối phương ngay, Vân cứ chậm rãi 
mà thâm trầm như nhà sư đắc đạo, 
Thanh nhanh hơn sóc trên cành, Vân 
dễ dàng vui hưởng những gì sẵn có, 
Thanh đòi hỏi cao, cào cấu tìm kiếm 
những cái nhất theo ý mình,…

Ấy thế mà hai đứa chơi thân với 
nhau được. Chồng Vân qua đời vì 
ung thư năm Vân bốn mươi hai tuổi. 
Cũng năm đó, Thanh li dị chồng vì 
phát hiện anh ta có bồ.

Vân bảo:

Từ nay tao chẳng lấy chồng nữa đâu. 
Tao chỉ cần có mày là đủ!

Tao cần mày, nhưng mình mày 
không đủ - Thanh thở dài – Mày 
đâu có làm được cái chuyện đó trên 
giường. Mà tao thì còn khao khát 
lắm. Nói thật, nhiều đêm tỉnh dậy 
không chịu được, cơ thể gào khóc 
đòi hỏi, tao phải dùng đồ chơi đấy.

Khiếp! – Vân kêu lên – Cơ thể mày 
thật là bất trị. Tao hết đòi hỏi kể 
từ khi chồng bị bệnh. Tao thực sự 
chẳng cần đến chuyện đó. Với tao, 
chỉ cần ăn ngon, ngủ tốt, chốt sale 
được với một khách hàng cho công 
ty xây dựng mà tao đang làm việc, là 
tao lên tiên rồi.

Chẳng cái gì xứng được với cảm giác 
lên đỉnh – Thanh liếm môi – Tao cần 
kiếm một anh đẹp trai, khỏe khoắn, 
sạch sẽ và yêu tao. Tất nhiên kinh tế 
phải vững để có thể cùng tao đi du 
lịch và mua sắm. Nhưng kiếm đàn 
ông khi mình đã ở tuổi tứ tuần khó 
quá mày ạ. Tụi đàn ông cơ quan nhìn 
thấy tao là né, phải chăng vì tao là 
Sếp của tụi nó?

Mày cứ quanh năm suốt tháng ngồi 
ở cái công ty thiết bị giáo dục đó, rồi 
chỉ đi lại với các giáo viên ở trường, 
đơn điệu thế, không thể kiếm ra 
người đàn ông hay ho như mày 
muốn đâu – Vân phân tích.

Vậy thì tao phải làm thế nào? – 
Thanh hỏi.

Hãy ăn mặc đẹp, trang điểm rực rỡ, 
tối cuối tuần thả dáng một mình ở 
các bar mà tầng lớp trên hay lui tới. 
Hãy du lịch một mình, ngồi khoang 
VIP máy bay, ở khách sạn 5 sao, rồi 
thì Hoàng tử Bạch mã sẽ xuất hiện – 
Vân mỉm cười.

Mày đã thử làm thế lần nào chưa? – 
Thanh hỏi.

Chưa, tao chẳng mong gì hơn nữa, 
thế này là tốt lắm rồi – Vân đáp.

Thế rồi, người có vẻ nhu mì, lành 
hiền tốt tính như Vân chẳng được ở 
yên một mình. Sau giỗ đầu chồng, 
đã có năm vệ tinh vè vè quanh chị. 
Dáng người săn chắc, tròn lẳn, mái 
tóc buông lơi ngang vai và nụ cười 
hút hồn của chị khiến đàn ông hy 
vọng. Người tinh mắt dễ gì bỏ qua 
vẻ dịu dàng thanh tao hiếm có của 
Vân. Thế rồi, trong số năm vệ tinh ấy, 
Vân cuối cùng chọn một người đàn 
ông đã nghỉ hưu, hơn chị hai mươi 
mốt tuổi. 

Khi nhìn ảnh bồ mới của Vân, Thanh 
ré lên:

Trời ơi, con điên, tại sao mày có thể 
yêu một lão tóc bạc da mồi? Lão ta 
sắp bảy mươi rồi đó, hưu toàn tập rồi 
còn nước non gì hả giời! Mày định 
phấn đấu làm chủ tịch hội người cao 
tuổi ư?

Được cái ông ý yêu tao thực lòng, 
chiều chuộng và dành hết thời gian 
còn lại của cuộc đời cho tao. Tao cần 
bất cứ gì là ông ý thực hiện ngay.

Nhìn Vân bày biện ra nào là mỹ 
phẩm, thực phẩm chức năng, quần 
áo, giày dép mà người tình cao tuổi 
gửi tặng, Thanh thở dài:

TRUYỆN NGẮNKỳ nữ 
Tác giả: KIỀU BÍCH HẬU

TỨ TUẦN

■ Ảnh minh họa
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Những thứ này liệu có thay thế 
được ngọt ngào tình yêu trai trẻ hay 
không? Việc gì mày phải lãng phí 
bản thân như vậy cho một người 
già? Có thể ông ta có tiền và không 
tiếc tình phí. Nhưng ông ta làm sao 
đủ sức khỏe cõng mày đi chơi được?

Vân cười trừ, không giải thích. Chị 
đơn giản nghĩ rằng, có thêm người 
đàn ông bên cạnh cũng vui. Hơn 
nữa, ông ấy còn đủ hiểu biết để 
chăm sóc chị một cách tinh tế. Chị 
chẳng đòi hỏi gì hơn nữa. 

Còn Thanh thì stress vì công việc 
căng thẳng, béo phì lên không kiểm 
soát nổi. Người chị còn rực lên vì 
khao khát kìm nén. Chị lại chẳng có 
thời gian đi thả dáng ở những nơi 
đẳng cấp như Vân gợi ý để tìm đàn 
ông xứng đáng. Nhưng để chấp 
nhận một người đàn ông già như 
Vân đã có thì Thanh không đời nào. 
Chị rùng mình khi nghĩ đến một 
thân thể già nua dăn deo chạm vào 
da thịt mình. Mà người già, nhất là 
đàn ông già, cơ thể nặng mùi, hơi 
thở cũng nặng mùi, chưa kể phong 
thái lụ khụ sập gụ tủ chè kinh điển, 
làm sao chị ở gần họ nổi một giây? 
Cho dù dáng chị thấp và to béo quá 
cỡ, nhưng chị vẫn cao ngạo bước 
trên những đôi Louboutin đế đỏ 
chảnh chót, với quần áo hàng hiệu, 
túi xánh LV và nước hoa Chanel 
thơm lừng. Chị có giá của chị,              
đừng hòng!

Thế rồi trong chuyến công tác Sài 
Gòn, thế quái nào Thanh va phải 
một chàng trai trẻ, thua chị tám 
tuổi. Chàng đúng là một Hoàng tử 
Bạch mã như Thanh thầm mơ. Cao 
ráo, da rám nắng, thích phượt bụi, 
là tư vấn viên cao cấp của một tập 
đoàn xây dựng tầm cỡ. “Hoàng tử” 
tỏ ra ga lăng, si mê Thanh từ cái 
nhìn đầu tiên, sẵn sàng dùng xe hơi 
riêng đưa chị đi chơi Sài Gòn và các 
điểm đến hấp dẫn vùng phụ cận. 
Chưa kể bên anh luôn kè kè hai vệ sĩ 
sẵn sàng đi mua hoa cho anh tặng 
chị, mua nước uống trên đường đi, 
chiều chuộng mọi yêu cầu “hành 
tỏi” của chị. Thanh như mê đi trong 
hạnh phúc. 

Nghĩ tới Vân, Thanh thấy tội nghiệp 
cho bạn mình. Lẽ ra Vân không nên 
vội vàng hạ giá với một ông già về 
hưu như vậy. Chỉ cần đặt yêu cầu 
cao, chịu khó chờ đợi một thời gian, 
thì người ưng ý sẽ đến. Đàn bà tứ 
tuần đâu phải thứ ế ẩm. Nhất là 
những kỳ nữ tứ tuần giỏi giang, học 
thức cao và có địa vị như Thanh. 
Thanh nóng lòng muốn khoe Hoàng 
tử Bạch mã trẻ trung với bạn mình. 
Vừa “bay” từ Sài Gòn ra Hà Nội, Thanh 
đã tìm gặp Vân để hàn huyên.

Chàng bị vợ bỏ hay vợ chết? – Vân 
hỏi như dội gáo nước lạnh.

Không, chàng ly thân lâu rồi – Thanh 
kể, mắt lấp lánh - Vợ chàng đã rời 

khỏi nhà đi với đàn ông khác và 
chàng tự nuôi hai đứa con.

Một món khá như thế thì sao lại bị 
phụ nữ bỏ nhỉ. Hơi lạ - Vân nhận xét.

Tao cũng từng gặng hỏi lý do, nhưng 
chàng chỉ một mực nói rằng, anh 
không hỏi về quá khứ của em, thì 
mong em cũng tôn trọng anh, khi 
nào anh muốn kể thì anh sẽ kể.

Chàng có vẻ giàu nhỉ - Vân nói khi 
ngắm bức ảnh Thanh chụp bên xe 
Lexus RX của “Hoàng tử”. 

Chàng nói thu nhập mỗi năm của 
chàng không dưới hai tỉ đồng – 
Thanh hào hứng nói – Tuy nhiên 
trong năm Covid vừa qua thì chàng 
bị tập đoàn nợ lương. Chàng còn 
bảo, nếu được truy lĩnh cả cục, sẽ 
chuyển khoản ngay tặng tao một tỷ 
để mua sắm thỏa thích.

Trời! Nghe ngon như ăn kẹo vậy. Tao 
chẳng tin! – Vân xì hơi qua kẽ răng.

Ờ thì cứ tạm sướng cái lỗ nhĩ đã. Để 
xem sau này ra sao – Thanh cười tươi 
như hoa xuân nở.

Đi chơi với nhau suốt ba ngày ở 
miền Nam, có chiến được phát nào 
không? – Vân nháy mắt hỏi.

Ờ… chưa, tao cũng khá hồi hộp. 
Cũng muốn thử xem chàng ngon cỡ 
nào. Nhưng bên cạnh chàng luôn 

kè kè lái xe với vệ sĩ, đi đâu cũng có 
hai thằng đó, chưa làm ăn gì được. 
Tối ở khách sạn thì chàng cũng ngủ 
riêng. Chỉ có duy nhất một lần chàng 
nắm tay tao bên rặng thông rất dày. 
Chàng bảo chàng theo Phật pháp 
lâu rồi. 

Hừm, khéo hỏng mất của đó rồi nên 
nói tránh thế - Vân hoài nghi.

Tao cũng không biết nữa, để xem. 
Dù sao cũng mới quen nhau mà.

Thanh tươi tắn, xinh rỡ ràng chứ 
không cau có như trước. Có chút thi 
vị của tình yêu xa cách đủ làm chị 
yêu đời hơn. Đêm nào chị cũng Zalo 
trò chuyện rất lâu với người yêu trẻ 
tuổi, anh đã khiến chị dứt hẳn nỗi 
buồn vô vọng mỗi khi bóng tối sập 
xuống và chị không biết làm gì. Thứ 
men tình yêu kỳ diệu khiến chị lâng 
lâng xúc động khi mỗi sáng trở dậy 
nhận được tin nhắn yêu thương từ 
anh “Chào nữ hoàng quyền lực của 
anh. Hãy ra lệnh cho anh đi nào. Em 
cần gì để anh thực hiện ngay.”

“Em cần anh ra Hà Nội ngay với em. 
Một mình thôi nhé” – Thanh nhắn 
tin lại.

“Anh tuân chỉ. Nhớ em biết bao. 
Anh sẽ lái xe xuyên Việt, đến với nữ 
hoàng của anh”.

Thanh như mê đi trong khát khao 
và sung sướng. Chị thậm chí còn 
ý tứ khép đùi lại để khóa chặt một 
cơn đòi hỏi dồn quặn bên dưới. Chị 

khoe ngay với Vân về ý định chàng sẽ 
một mình lái xe xuyên Việt để ra Bắc 
gặp chị. Nhất định lần này họ sẽ có 
khoảng thời gian đỉnh cao bên nhau. 
Thanh không khao khát gì hơn thế. 

Chúc mừng mày! Nhưng cẩn thận 
với màn kịch của giai trẻ nhé – Vân 
chỉ nói thế rồi quay đi ngay.

Lẽ nào Vân đang ghen tị với hạnh 
phúc dâng trào của Thanh? Dĩ nhiên 
rồi. Cả thế giới đều ghen tị với Thanh 
ấy chứ. Thanh thấy thương cô bạn 
của mình. Đàn ông trẻ đẹp hẳn còn 
nhiều, tại sao Vân lại phí phung bản 
thân cho một ông già chứ.

“Hoàng tử” trên chặng đường xuyên 
Việt cứ mỗi trạm dừng chân lại gửi 
ảnh và nhắn tin yêu thương cho 
Thanh. Thanh chờ đợi trong hạnh 

phúc khát khao nôn nao. Dường như 
cứ năm phút chị kiểm tra tin nhắn 
một lần. 

Thế rồi có một tin nhắn chị không 
ngờ đã tới. Chàng bị tai nạn trên 
đường, phải cấp cứu vào bệnh viện. 
Chàng nhờ chị chuyển khoản gấp 
cho chàng một trăm triệu đồng để 
đặt cọc viện phí và đút lót bác sĩ, 
sau khi lành vết thương, về đến nhà, 
chàng sẽ trả chị khoản tiền đó. 

Thanh im lặng nhìn khúc chân băng 
bó trắng toát của chàng trên ứng 
dụng Zalo mà chàng gửi qua điện 
thoại. 

Chị muốn ném cái điện thoại đi. Chị 
cay đắng nghĩ đến lời của Vân, cay 
đắng nghĩ đến tuổi tứ tuần. Màn kịch 
đã hạ ❏
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