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Thành lập từ năm 1966 với tổng diện tích 
28.155m2. Với hơn 2.300 công nhân lành nghề 
tại Tổng Công ty và hơn 10.000 công nhân tại 

các công ty liên doanh. Sản phẩm của Tổng Công 
ty đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, EU, Nhật... 
với những dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại, 
Tổng Công ty đã sản xuất và xuất khẩu nhiều chủng 
loại, sản phẩm có chất lượng cao như jacket, sơ 
mi, quần, áo thun, váy, áo vest nữ và các sản phẩm 
truyền thống khác.

Công ty đã được chứng nhận hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, OHSAS, ISO 
14001:2004, SA 8000:2001.

Tổng Công ty May Hưng Yên - Công ty Cổ phần sẵn 
sàng hợp tác và liên doanh với tất cả các doanh 
nghiệp trong và ngoài nước. 

 Số 8 Bạch Đằng, Minh Khai, Thành phố Hưng Yên
 (+84) 3213 862314       (+84) 3213 862500
  hugaco.vn                        hugago@hugaco.vn

TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG TY TNHH MTV DỆT 8-3
Văn phòng: Tầng 3 - Tòa nhà ICT,  KCN Hoàng Mai, 

P. Hoàng Văn Thụ,  Q. Hoàng Mai,  TP. Hà Nội

NHÀ MÁY SỢI YÊN MỸ
Địa chỉ: Nhà máy Sợi Yên Mỹ,  Km6+200, quốc lộ 39, 

thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 024. 3862 4460          Fax: 024. 3862 4463          Website: emtexco.vn          Email: info@em-texco.com

Sản lượng:

14.500 
tấn/năm

Doanh thu: 

900 
tỷ đồng 

Sản phẩm chủ yếu: 
Sợi Siro CD, 

Siro CD Slub, 
Siro CD Spandex
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M Ụ C  L Ụ C
TỔNG BIÊN TẬP
LÊ TIẾN TRƯỜNG
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
TRẦN QUANG NGHỊ - Cố vấn cao cấp

Phó Chủ tịch HĐQT Vinatex

CAO HỮU HIẾU

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vinatex 

ĐẶNG VŨ HÙNG

TV HĐQT Vinatex 

PHẠM VĂN TÂN

UV BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc, 
Trưởng Ban Tuyên giáo - Truyền thông

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
VƯƠNG ĐỨC ANH
Chánh Văn phòng HĐQT

THƯ KÝ TÒA SOẠN
NGUYỄN KIỀU GIANG 

THIẾT KẾ MỸ THUẬT
VƯƠNG NGUYỄN

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

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

In tại: Công ty TNHH IN&TM Trường Xuân
GPHĐBC 439/GP-BTTTT-3/2012

ẢNH BÌA:

Nữ CBNV Nhà máy Sợi Yên Mỹ, 
Công ty TNHH MTV Dệt 8-3

Ảnh: Quang Nam

THƯ TÒA SOẠNTHƯ TÒA SOẠN

Bạn đọc thân mến!

Tháng 3 về, khi những cơn mưa phùn mùa xuân vừa dứt và nắng 
ấm dần lên cũng là lúc những mùa hoa nở rộ. Đó là sắc trắng hoa 
ban mộc mạc tinh khôi, tam giác mạch tím ngát sườn đồi hay vàng 
rực hướng dương vươn mình đón gió khẽ…

Có lẽ đó cũng là màu sắc hứng khởi của cả nước khi chúng ta 
chính thức được mở cửa đón du khách quốc tế cùng với các gói 
hỗ trợ kinh tế sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Tuy nhiên, tháng 3 cũng chứng kiến những sự kiện khó đoán định 
như cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina, kéo theo các biện 
pháp trừng phạt chưa có tiền lệ của Mỹ và phương tây với Nga 
khiến giá dầu và giá các nguyên liệu đầu vào cho sản xuất tăng 
vọt, tình hình lạm phát vốn đã căng thẳng suốt năm qua càng gia 
tăng áp lực chi phí đẩy cho hoạt động sản xuất. Doanh nghiệp vừa 
phải đối mặt với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, vừa phải 
ứng phó với những thách thức và rủi ro mới. 

Ban Biên tập Tạp chí Dệt May và Thời trang sẽ tiếp tục đồng hành 
cùng doanh nghiệp dệt may cập nhật diễn biến liên tục của                
thị trường.

Trân trọng cảm ơn!

BAN BIÊN TẬP
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TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG 
ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NỮ
Ngành dệt may nói chung 
và Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam (Vinatex) nói riêng 
là các đơn vị có tỷ lệ sử 
dụng lao động nữ cao 
trên 70%, tuy vậy vai trò 
của cán bộ quản lý nữ 
chưa tương xứng với số 
lượng và tầm quan trọng 
của lao động nữ đóng góp 
cho thành quả chung của 
Tập đoàn. 

Bài: Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex

TỶ LỆ NỮ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHƯA 
XỨNG VỚI TIỀM NĂNG

Tính đến đầu năm 2022, trong hệ 
thống 36 doanh nghiệp và cơ sở sự 
nghiệp có sự tham gia trực tiếp của 
Vinatex, chúng ta chỉ có 5 Tổng Giám 
đốc/Giám đốc nữ tại Công ty CP May 
Hưng Yên, Công ty CP Sợi Phú Bài, 
Công ty CP Vinatex Phú Hưng, Nhà 
máy Sợi Phú Cường và Trung tâm 
Thời trang Vinatex, chiếm tỷ lệ 14% 
tổng số Tổng Giám đốc/Giám đốc 
doanh nghiệp. 

Nếu tính đến cấp Phó Tổng Giám đốc, 
Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng 
tại doanh nghiệp và Trưởng, Phó ban 

ở Tập đoàn, chúng ta có 35/160 lãnh 
đạo chiếm tỷ lệ 22%. Toàn Tập đoàn, 
duy nhất có Tổng Công ty Dệt May 
Hoà Thọ có tỷ lệ cán bộ nữ trong 
quản lý cấp cao đạt xấp xỉ 50%. Ở cấp 
Tập đoàn, sau nhiều năm, lần đầu tiên 
chúng ta không còn cán bộ nữ trong 
HĐQT, Cơ quan điều hành. Đồng 
thời, nhiều cán bộ nữ cấp cao sẽ đến 
tuổi nghỉ chế độ trong một vài năm 
tới đây trong khi nguồn kế cận là nữ 
hết sức hạn hẹp. Nguy cơ tiếp tục suy 
giảm tỷ lệ cán bộ quản lý nữ trong 
Tập đoàn là hiện hữu. 

Việc tỷ lệ cán bộ quản lý nữ giảm có 
nguyên nhân khách quan từ phía nữ 
giới không sẵn sàng tham gia làm 

quản lý trong điều kiện cạnh tranh rất 
gay gắt, công việc áp lực cao, có thể 
ảnh hưởng tiêu cực đến các mục tiêu 
ngoài công việc của họ. Tuy vậy phần 
nhiều thuộc về nguyên nhân chủ 
quan trong thiết kế các chương trình 
phát triển cán bộ nguồn, trong đó 
chúng ta chưa quan tâm thoả đáng 
đến cán bộ nữ tiềm năng. 

Giới tính không nên là yếu tố quyết 
định một người có thể trở thành nhà 
lãnh đạo tài ba hay không - khả năng 
lãnh đạo của một người phải phụ 
thuộc vào sức mạnh và đặc điểm tính 
cách của cá nhân họ. Tuy nhiên, trong 
nhiều trường hợp, phụ nữ không 
được khuyến khích đảm nhận vai 
trò lãnh đạo thường xuyên như các 
đồng nghiệp nam, dẫn đến mất cân 
bằng về tỷ lệ cán bộ quản lý nữ. 

Theo Huffington Post, năm 2016, 
chỉ có 23 công ty trong danh sách 
Fortune 500 do phụ nữ lãnh đạo. 
Nhưng phụ nữ cũng có đủ tư cách 
để lãnh đạo như nam giới, vậy tại sao 
lại có sự chênh lệch quá lớn giữa họ?

Một nghiên cứu năm 2015 của hệ 
thống quản lý nhân tài Saba Software, 
được thực hiện bởi Harris Poll, cho 
thấy 60% nhân viên nam mong đợi 
công ty của họ đóng vai trò tích cực 
trong các lựa chọn nghề nghiệp cá 
nhân của họ, so với 49% nhân viên 
nữ mong đợi điều này. Phát hiện từ 
các nghiên cứu khác thấy rằng phụ 
nữ do dự hơn khi nói về tham vọng 
nghề nghiệp của họ. Nhưng Saba 
cũng phát hiện ra rằng phụ nữ được 
thúc đẩy bởi những động cơ nội tại 
về công việc, hơn là những gì công 
việc của họ hoặc người sử dụng lao 
động yêu cầu ở họ.

Trái ngược với nam giới, những 
người có xu hướng tập trung vào 
sự nghiệp và muốn tối đa hóa lợi 
nhuận tài chính từ công việc, phụ 
nữ xem công việc một cách tổng 
thể hơn, như một thành phần của 
kế hoạch cuộc sống của họ. Do đó, 
họ có nhiều khả năng tiếp cận sự 
nghiệp của mình theo cách tự xác 
định giá trị riêng và coi trọng các 
yếu tố như ý nghĩa, mục đích, sự kết 
nối với đồng nghiệp và sự hòa nhập 
giữa công việc và cuộc sống.

Xu hướng của phụ nữ đối với cách 
tiếp cận toàn diện có thể giải thích 
tại sao các nhân viên nữ định nghĩa 
vai trò lãnh đạo khác với một số nam 
giới. 65% phụ nữ (so với 56% nam 
giới) cho biết, họ xem các nhà lãnh 
đạo là những người chia sẻ kiến thức 
và kết nối với đồng nghiệp để giúp 
đỡ nhóm và doanh nghiệp. Khi phụ 
nữ đưa quan điểm này vào vai trò 
quản lý, nó thực sự có thể khiến họ 
trở thành những nhà lãnh đạo mạnh 
mẽ và hiệu quả hơn.

PHỤ NỮ CÓ THỂ TRỞ THÀNH 
NHÀ LÃNH ĐẠO TỐT NẾU ĐƯỢC 
TRAO CƠ HỘI

Không phải lúc nào phụ nữ cũng 
nhận ra rằng họ sẵn sàng thành công 
như thế nào trong vai trò lãnh đạo, 
nhưng tiềm năng và khả năng của 
họ là không thể phủ nhận. Business 
News Daily yêu cầu các nữ lãnh đạo 
chia sẻ suy nghĩ của họ về những 
người phụ nữ nắm quyền. Rất nhiều 
lý do tích cực khiến phụ nữ trở thành 
những nhà lãnh đạo tốt nếu được 
trao cơ hội.

Coi trọng sự cân bằng giữa công 
việc và cuộc sống

Phụ nữ là những nhà lãnh đạo tốt bởi 
vì họ có thể cân bằng giữa kỹ năng 
lãnh đạo chuyên nghiệp và cá nhân. 
Tiếp cận một nữ lãnh đạo dễ dàng 
hơn với một yêu cầu cá nhân hoặc 
một câu hỏi nhạy cảm. Phụ nữ quan 
tâm đến nhóm của mình và hạnh 
phúc của họ, bao gồm cả hiệu suất 
làm việc và sự cân bằng giữa công 
việc và cuộc sống của họ. Phụ nữ chủ 
động hơn trong việc trở thành người 
cố vấn và đôi khi chính mối quan 
hệ cởi mở và giao tiếp đã khiến việc 
chuyển đổi sang người cố vấn trở 
nên dễ dàng. 

Trái ngược với nam giới, những người có xu hướng tập trung 
vào sự nghiệp và muốn tối đa hóa lợi nhuận tài chính từ công 
việc, phụ nữ xem công việc một cách tổng thể hơn, như một 
thành phần của kế hoạch cuộc sống của họ. Do đó, họ có nhiều 
khả năng tiếp cận sự nghiệp của mình theo cách tự xác định giá 
trị riêng và coi trọng các yếu tố như ý nghĩa, mục đích, sự kết nối 
với đồng nghiệp và sự hòa nhập giữa công việc và cuộc sống.

GÓC NHÌNGÓC NHÌN 
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Khả năng đồng cảm

Hầu hết phụ nữ bẩm sinh là những 
người đồng cảm và coi trọng các 
mối quan hệ. Điều này cho phép họ 
hiểu rõ điều gì thúc đẩy và thúc đẩy 
mọi người cũng như cách ghi nhận 
những người khác nhau về hiệu suất 
của họ. 

Khả năng lắng nghe

Phụ nữ trở thành những nhà lãnh 
đạo tuyệt vời bởi vì họ dành thời gian 
để lắng nghe thay vì phản ứng ngay 
lập tức. Đánh giá bình tĩnh hơn về 
mọi người và quan điểm của họ. Cho 
dù họ đúng hay sai, lắng nghe họ và 
sau đó đưa ra quyết định của mình. 
Phụ nữ có xu hướng cho mọi người 
những cơ hội mà không có ai khác 
làm được. 

Khả năng nuôi dưỡng, phát triển 
nhân viên

Một trong những khía cạnh quan 
trọng của lãnh đạo là khả năng giúp 
các thành viên trong nhóm của bạn 
phát triển các kỹ năng và sức mạnh 
của riêng họ. Phụ nữ được nuôi 
dưỡng một cách tự nhiên, điều này 
trong các tình huống tốt nhất có thể 
chuyển thành việc giúp những người 
xung quanh bạn thành công.

Biết tập trung vào tinh thần                 
đồng đội

Môi trường quản lý của nữ ít độc 
đoán hơn và mang tính hợp tác và 
gia đình hơn, nhưng có sự lãnh đạo 
vững chắc.

Khả năng giao tiếp mạnh mẽ

Giao tiếp được cho là một trong 
những kỹ năng mạnh nhất của phụ nữ 
nếu các nhà lãnh đạo nữ biết cách sử 
dụng nó. Cho dù giao tiếp với người 
sử dụng lao động, đồng nghiệp hoặc 
đối tác, một luồng giao tiếp mở sẽ cho 
phép sự rõ ràng trong việc thực hiện 
các vai trò và trách nhiệm.

Xử lý tốt các tình huống khủng 
hoảng

Nhiều phụ nữ, đặc biệt là các bà mẹ, 
là những người chăm sóc được đào 

động. Đồng thời cũng tồn tại những 
thách thức với cán bộ quản lý nữ đó 
là áp lực cạnh tranh, sự bất định của 
thị trường, sự biến động liên tục với 
tỷ lệ cao của lực lượng lao động làm 
cho phụ nữ e ngại tham gia vào quá 
trình phát triển nghề nghiệp để trở 
thành nhà quản lý cấp cao.

Một chương trình đào tạo, phát triển 
cho cán bộ nữ là cần thiết trong thời 
gian tới dựa trên nguyên tắc tận 
dụng thế  mạnh tự nhiên của nữ giới, 
đồng thời tập trung vào giải pháp số 
hoá chung trên toàn hệ thống qua 
đó giảm tải áp lực với đội ngũ quản 
lý nói chung trong tiếp cận dữ liệu, sử 
dụng và phân tích dữ liệu. 

Vai trò trung tâm thuộc về các nam 
cán bộ là người đứng đầu các doanh 
nghiệp cần chủ động thiết kế, hỗ trợ 
các chương trình phát triển cán bộ 
nữ, đồng thời cán bộ nữ cũng cần 
quyết tâm thể hiện cao hơn, sẵn sàng 
tham gia các chương trình quản lý, 
các dự án lớn của Tập đoàn và doanh 
nghiệp. 

Mục tiêu của hệ thống toàn Tập đoàn 
là tạo cơ hội bình đẳng không phụ 
thuộc giới tính cho các thành viên, 
nâng cao tỷ lệ đảm nhiệm chức danh 
người đứng đầu doanh nghiệp lên 
trên 25% vào năm 2025.❏

tạo và biết cách đối phó với các tình 
huống khủng hoảng tại nhà với lòng 
nhân ái và sự kiên nhẫn. Những thuộc 
tính này trở nên rất phù hợp khi một 
nhà lãnh đạo phụ nữ đang đối phó 
với các tình huống khủng hoảng cho 
dù điều này liên quan đến nhân sự 
hay khách hàng. 

Có trí tuệ cảm xúc cao

Trí tuệ cảm xúc - khả năng nhận biết 
cảm xúc trong bản thân và người 
khác và liên hệ - là thứ gần đây đã 
trở thành một hành vi lãnh đạo thiết 
yếu. Điều tự nhiên đến với phụ nữ 
hơn nam giới và là điều mà cá nhân 
tôi đã gặp phải trong sự nghiệp của 
mình. Để thực sự tạo ra một nơi tuyệt 
vời để làm việc và phát huy hết khả 
năng của nhân viên, việc thể hiện trí 
tuệ cảm xúc với tư cách là một nhà 
lãnh đạo là rất quan trọng. 

Phụ nữ rất linh hoạt

Phụ nữ trở thành những nhà lãnh đạo 
tốt bởi tính linh hoạt và nhanh nhẹn. 

Có những điểm tương đồng quan 
trọng giữa các thế mạnh của nhà 
quản lý nữ và đặc điểm của sản xuất 
kinh doanh ngành dệt may đó là sự tỉ 
mỉ, chi tiết, linh hoạt, khả năng thấu 
hiểu và chia sẻ với số đông người lao 

V
iệt Nam, với độ mở nền 
kinh tế hơn 200% GDP, 
càng khó tránh khỏi rủi 
ro này. Trong tình hình 
chung như vậy, Tập đoàn 

Dệt May Việt Nam cũng có những 
nghiên cứu dự báo về tình hình kinh 
tế, thị trường ảnh hưởng đến ngành 
dệt may. Tuy mọi dự báo tại thời 
điểm này đều có thể không hoàn 
toàn chính xác, nhưng cũng cho ta 
một bức tranh tổng thể liên quan 
đến hoạt động sản xuất của toàn 
Tập đoàn, từ đó đưa ra những đối 
sách, giải pháp phù hợp trong giai               
đoạn tới. 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH 
DOANH HAI THÁNG ĐẦU NĂM 
2022

Đối với ngành sợi

Đến giữa tháng 2/2022, hầu hết các 
đơn vị sản xuất sợi trong hệ thống 
Tập đoàn đều đã ký kết đơn hàng 
đến cuối tháng 3, một số ít sang đầu 
tháng 4/2022 và hiện đang tích cực 

chào bán cho các tháng tiếp theo. 
Tuy nhiên, khi giá bông biến động 
thất thường cộng với giá xơ polyester 
tăng mạnh sau kỳ nghỉ tết âm lịch, thị 
trường tiêu thụ sợi ghi nhận khá trầm 
lắng, nhu cầu sợi cho cả xuất khẩu và 
nội địa đều chậm lại, không còn sôi 
động, tâm lý khách hàng chờ đợi, 
thăm dò giá sợi chứ chưa sẵn sàng 

xác nhận đơn hàng mới, cũng như 
chưa chấp nhận mức giá mới. 

Đối với ngành vải

Nối tiếp đà tăng trưởng trong quí 
IV/2021, ngành vải dệt kim trong 
quí I/2022 đang có đà tăng trưởng 
mạnh mẽ với hạt nhân là khu vực dệt 
nhuộm tại phía bắc. Các đơn hàng đã 

(Ghi chép tổng hợp từ Hội thảo dự báo thị trường ngày 18/02/2022)

CHỦ ĐỘNG 
THÍCH ỨNG 
LINH HOẠT

Trong những ngày gần đây, trên bình diện quốc tế, xung đột giữa Nga và Ukraine 
đã gây ra những tác động lớn không chỉ tới an ninh, địa chính trị mà trực tiếp ảnh 
hưởng rất lớn tới kinh tế toàn cầu. Giới phân tích kinh tế gần đây không đơn thuần 
nhắc tới rủi ro lạm phát mà thay vào đó là khái niệm «đình lạm» (stagflation), 
nghĩa là lạm phát kèm theo suy thoái, dùng để chỉ điều kiện tăng trưởng kinh tế 
chậm, tỷ lệ thất nghiệp cao kèm theo giá cả tăng. 

TRONG TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG NHIỀU BẤT ỔN

 Công nhân Nhà máy Sợi Yên Mỹ - Công ty Dệt 8-3
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được ký kết đến hết quí II/2022 với 
sản lượng tăng đáng kể do các đơn 
vị đã đầu tư thêm máy móc thiết bị 
để nâng cao năng lực sản xuất. Đây 
cũng là một trong những hoạt động 
trọng tâm nhằm thực hiện chiến lược 
“Một điểm đến“ của Tập đoàn. Tuy 
nhiên, cũng tương tự như ngành sợi, 
khách hàng chưa mặn mà chốt đơn 
hàng trong dài hạn, do vẫn đang chờ 
những tín hiệu hạ nhiệt từ thị trường 
sợi.

Đối với ngành may

Hiện tại, đa số các đơn vị sản xuất 
may mặc đã có kế hoạch sản xuất 
đến hết quý II năm 2022. Đây là một 
tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên các 
đơn vị cũng cần hết sức thận trọng, 
nhất là đối với các đơn vị sản xuất 
theo phương thức FOB do dự kiến giá 
nguyên phụ liệu có thể tăng 3 đến 
5% trong thời gian tới. Chi phí logistic 

cũng vẫn tiếp tục tăng kèm theo thời 
gian giao hàng chậm, trung bình từ 
10 đến 15 ngày so với trước đây.

Đặc biệt, tình hình dịch bệnh trong 
tháng 2 diễn biến rất phức tạp, số ca 
nhiễm Covid-19 tăng nhanh khiến 
tâm lý người lao động bất ổn đồng 
thời gây nên tình trạng thiếu hụt lao 
động. Một số đơn vị có tới 15-20% 
CNLĐ nghỉ việc. Điều này ảnh hưởng 
lớn đến việc ổn định sản xuất đối với 
một ngành thâm dụng lao động như 
ngành may. 

MỘT SỐ DỰ BÁO VỀ THỊ TRƯỜNG

Thị trường bông, xơ

Giá bông đầu năm 2022 tăng cao trên 
tất cả các thị trường, đặc biệt ở Trung 
Quốc. Trong những ngày đầu tháng 
3, giá bông có xu hướng chững lại. 
Một phần là do ảnh hưởng của xung 

đột Nga – Ukraine, khiến các nhà 
đầu tư chuyển hướng sang các mặt 
hàng đang có tỷ suất lợi nhuận cao 
như lương thực, dầu mỏ. Mặt khác, 
còn do nhu cầu sợi giảm bởi các nhà 
mua hàng vẫn đang nghe ngóng xu 
hướng giá sợi nên chưa chốt đơn 
hàng. Tuy vậy, giá bông dự kiến sẽ 
tiếp tục diễn biến khó lường nhưng 
khả năng vẫn duy trì quanh mốc 
khoảng 3 USD/kg.

Giá xơ cũng tăng rất cao kể từ quý 
4/2021 cho đến nay, giá xơ bình quân 
trên 1.30 USD/ kg. Đặc biệt, hiện nay, 
do nguồn cung dầu khan hiếm và giá 
dầu tăng cao, giá xơ được dự báo sẽ 
còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Với các yếu tố như trên thì giá bông 
dự kiến sẽ tiếp tục diễn biến khó 
lường, nhưng khả năng vẫn duy trì 
quanh mốc khoảng 3 USD/kg. 

Thị trường sợi

Tại thời điểm này, các thị trường xuất 
khẩu chủ lực như Trung Quốc, Hàn 
Quốc, Malaysia, Châu Âu và Nam Mỹ 
đều đang khá trầm lắng cả về nhu 
cầu và giá bán so với thời điểm cuối 
năm 2021, khách hàng vẫn chờ đợi 
giá sợi giảm lại chứ chưa sẵn sàng đặt 
hàng mới cho tháng 4, tháng 5. Giá 
sợi cotton chải thô, sợi TC, CVC đều 
ghi nhận giảm giá nhẹ. Điều này cho 
thấy thị trường tiêu thụ sợi đang tiềm 
ẩn nhiều rủi ro, giá bông và xơ đang 
ở mức cao, nhưng giá sợi chào bán 
không thể tăng tương ứng với mức 
tăng của giá nguyên liệu. Một số đơn 
vị dự báo giá sợi có nhiều khả năng 
theo xu hướng điều chỉnh giảm với 
mức dưới 10 cents/kg cho các đơn 
hàng mới, xác nhận giao vào tháng 
4, tháng 5. Vì vậy biên lợi nhuận trên 
1kg sợi sẽ thấp hơn nhiều so với quí 
I/2022, thậm chí có khả năng lỗ nếu 
thị trường diễn biễn bất lợi.

ít nhất là cho đến nửa cuối năm 2022. 
Những vấn đề liên quan đến năng lực 
khai thác gây tắc nghẽn tại các cảng 
biển vẫn gia tăng do sự tăng trưởng 
về nhu cầu tiêu dùng sau đại dịch.

Kinh tế thế giới với triển vọng phục 
hồi mong manh

Tình hình khủng hoảng tại Ukraine 
vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khiến 
cho giá nhiên liệu tăng cao trong 
2 tuần qua. Như vậy, sau hai năm 
hoành hành của đại dịch Covid-19, 
kinh tế toàn cầu lại phải đối mặt với 
những thách thức và khó khăn khó 
lường, giá dầu tăng cao đẩy lạm phát 
tăng phi mã, đồng thời làm dấy lên lo 
ngại về triển vọng phục hồi rất mong 
manh của kinh tế toàn cầu.

Theo ước tính của Diễn đàn Kinh 
tế Thế giới (WEF), tỷ trọng của dầu 
trong GDP vào khoảng 3%. Mặc dù 
không phải là động lực chính thúc 
đẩy lạm phát nhưng dầu là một 
trong những hàng hóa quan trọng 
nhất trên thế giới. Vì vậy tác động 
của giá dầu tăng sẽ thấy ở hầu hết 
các hàng hóa và dịch vụ mà con 
người sử dụng, từ đó góp phần đẩy 
lạm phát leo thang. Theo các chuyên 
gia, với giá dầu bình quân 110 USD/
thùng (tức là tăng 60% so với 2021) 
thì chỉ số giá tiêu dùng CPI sẽ tăng 
thêm 2%. Lạm phát tăng sẽ kéo theo 
đà gia tăng của tỷ giá và lãi suất gây 
nên những tác động vô cùng lớn đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh tại 
các doanh nghiệp.

Thị trường may

Dự kiến trong quý 3 các mặt hàng 
dệt thoi như áo jacket, quần âu có thể 
giảm do số lượng các sản phẩm này 
còn tồn tại các cảng tương đối lớn. 
Một số đơn vị sản xuất hàng may mặc 
cũng dự báo lượng đặt hàng đối với 
mặt hàng dệt kim sẽ giảm đôi chút so 
với năm 2021, trong khi các mặt hàng 
veston, sơ mi sẽ ở mức tương đương 
2021. Trong các quý tiếp theo, ngành 
may tiếp tục đối mặt với khả năng 
nguyên liệu về chậm và tăng giá do 
mặt bằng chi phí lên, đồng thời nguy 
cơ khách hàng huỷ đơn hàng nếu 
tình hình kinh tế xấu đi.

Logistic vẫn tiếp tục tăng

Khủng hoảng logistic vẫn chưa có 
dấu hiệu hạ nhiệt, còn tiếp tục kéo 
dài và giá cước tàu đang tạo mặt 
bằng giá mới. Các ảnh hưởng từ 
khủng hoảng Nga - Ukraine, sự gia 
tăng quá nhanh của giá nhiên liệu 
(xăng, dầu, gas,...), gián đoạn chuỗi 
cung ứng và vận chuyển do nhiều 
hãng vận chuyển lớn như Maersk, 
DHL, UPS đã tạm ngừng vận chuyển 
tất cả các đơn hàng tới Nga... khiến 
chi phí vận tải biển, các phụ phí kèm 
theo liên tục tăng. Tình trạng thiếu 
container rỗng vẫn tiếp diễn. Các nhà 
xuất khẩu không có cơ hội để đưa ra 
lựa chọn hay đàm phán đối với các 
dịch vụ vận chuyển như trước khi đại 
dịch xuất hiện.

Các chuyên gia ước tính, áp lực lên 
chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ tiếp tục 

 Công nhân làm việc tại Nhà máy Sợi Nam Định

 Công nhân Nhà máy May Quế Sơn - TCT Dệt May Hòa Thọ
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CÁC KỊCH BẢN CÓ THỂ XẢY RA MÀ NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM CẦN NHẬN DIỆN

Lo ngại trước những biến động nhanh và khó lường của thị trường, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã thực hiện những 
nghiên cứu về thị trường và dự báo những kịch bản có thể xảy ra, nhằm giúp các đơn vị nhận diện bức tranh toàn cảnh 
trong trong 6 tháng cuối năm 2022, chủ động phòng ngừa những rủi ro về tỷ giá, lãi suất, logistic… và sớm có giải pháp 
ứng phó kịp thời, định vị lại năng lực cạnh tranh của mình. 

Căn cứ vào diễn biến của thị trường và thực tiễn SXKD của các doanh nghiệp trong Tập đoàn, Hội đồng quản trị đã đưa 
ra 3 kịch bản đối với thị trường 6 tháng cuối năm đó là:

150 
USD/THÙNG

80-85 
USD/THÙNG

75-80 
USD/THÙNG

KỊCH BẢN XẤU KỊCH BẢN TỐT

Giá dầu tăng lên mức 150 USD/thùng 
(bằng với giá tại thời điểm khủng 
hoảng kinh tế năm 2008), kinh tế 
thế giới tăng trưởng 0%. Theo đó, 
tỷ lệ lạm phát trên thế giới và Việt 
Nam sẽ ở mức trên 5%, giá hàng 
hóa đầu vào tăng cao đặc biệt 
là vận tải và năng lượng. FED có 
6-7 lần tăng lãi suất, kéo theo lãi 
suất toàn cầu tăng. Tổng cầu dệt 
may thế giới có thể giảm trên 8% 
so với dự báo hồi tháng 2, về mức 
700 tỷ USD.

Giá dầu ở mức 80 - 85 USD/thùng; 
tăng trưởng toàn cầu giảm từ 5.7% 
năm 2021 xuống dưới 4% năm 
2022; lạm phát các quốc gia tăng 
0.5% so với 2021. FED có thể có 
4 lần điều chỉnh tăng lãi suất, kéo 
theo lãi suất trong nước tăng thêm 
1 đến 1.5%. Tổng cầu dệt may thế 
giới tương đương năm 2021 hoặc 
thấp hơn dự báo cũ 3%.

Giá dầu đứng ở mức 75 - 80 USD/thùng; 
lạm phát thế giới dưới 2.5% và Việt 
Nam dưới 3.5%; lãi suất vay tăng 
khoảng 1 đến 1.5%. Tổng cầu dệt 
may thế giới tăng 3% so với năm 
2021.

KỊCH BẢN KHẢ THI

Ứng phó với những biến động khó 
lường trong giai đoạn sắp tới, điều 
quan trọng là các doanh nghiệp 
trong Tập đoàn phải bình tĩnh, nắm 
vững thông tin, xử lý linh hoạt và 
quyết đoán. Đồng thời, cần phát huy 
truyền thống đoàn kết, chia sẻ thông 
tin minh bạch, để đảm bảo phát huy 
sức mạnh tập thể của từng Ban SXKD 
cũng như của toàn chuỗi cung ứng 
Tập đoàn. Có như vậy, chúng ta tin 
tưởng sẽ cùng nhau vượt qua mọi 
trở ngại, thực hiện thắng lợi kế hoạch 
SXKD năm 2022.❏

Đẩy mạnh việc thực hiện chiến 
lược “Một điểm đến” của Tập 
đoàn, nhằm liên kết chuỗi sản 
xuất, chủ động nguồn nguyên 
liệu, tối ưu hóa hiệu quả sản 
xuất toàn chuỗi, san sẻ bớt rủi 
ro nếu có giữa các khâu. 

Đối với ngành sợi: xem xét 
sản xuất sợi chi số cao, sợi 
pha để tăng giá trị gia tăng 
cho sản phẩm, duy trì biên lợi 
nhuận hợp lý trên 1kg sợi.

Đối với ngành may: cân nhắc 
tỷ lệ hợp lý giữa sản xuất CMT 
và FOB, tránh rủi ro do lãi suất 
tăng, giá nguyên phụ liệu 
tăng cao và khó khăn trong 
logistic.

Nhanh chóng hoàn thiện 
hệ thống quản trị số trong 
toàn Tập đoàn, giúp kiểm 
soát hoạt động sản xuất kinh 
doanh nhanh chóng, hiệu 
quả, đề ra các biện pháp ứng 
phó linh hoạt với những biến 
động của thị trường.

Các ban chức năng của Tập 
đoàn cần nhanh chóng nghiên 
cứu các chương trình hỗ trợ 
phục hồi kinh tế của Chính 
phủ, hướng dẫn doanh nghiệp 
các thủ tục để có thể tận dụng 
được các gói hỗ trợ này.

Tìm mọi biện pháp ổn định 
lao động trong tình hình dịch 
bệnh diến biến khó lường. 

Các Ban SXKD cần tích cực 
hoạt động hơn nữa trong việc 
trao đổi kịp thời các thông tin 
thị trường, giá cả nguyên liệu 
cũng như thành phẩm. Đóng 
vai trò điều phối giữa các đơn 
vị trong Ban, xây dựng các 
biện pháp bình ổn giá nguyên 
liệu để phòng trừ rủi ro. Đặc 
biệt, cần theo dõi sát tình hình 
thị trường, xây dựng kế hoạch 
mua bông và nguyên liệu đầu 
vào phù hợp.

Các đơn vị xây dựng phương 
án dự phòng trong tình huống 
lượng đơn hàng 6 tháng cuối 
năm 2022 có xu hướng giảm 
đột ngột. Cần đàm phán với 
khách hàng, cân đối kế hoạch 
sản xuất, đảm bảo đủ đơn hàng 
cho những tháng cuối năm.

Giá dầu trong những ngày 
đầu tháng 3/2022 đã tăng 
phi mã, có thời điểm gần 
sát ngưỡng 140 USD/ thùng. 
Như vậy, chúng ta đang có 
xu hướng tiệm cận với kịch 
bản xấu nhất. Cơ quan Điều 
hành Tập đoàn cũng đã xác 
định một số giải pháp để đối 
phó với những tình huống 
có thể xảy ra, nhằm chủ 
động điều hành hoạt động 
sản xuất, quản trị tốt rủi ro, 
giảm thiểu những thiệt hại 
có thể có. Cụ thể:

GIẢI PHÁP 
TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 

 Công nhân làm việc tại TCT May 10
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DOANH NGHIỆP KỲ VỌNG GÓI 
HỖ TRỢ LÃI SUẤT ĐỂ PHỤC HỒI 
SẢN XUẤT

Một trong những nguy cơ hiện hữu 
là giá dầu thô đáng có xu hướng tăng 
cao. Theo finance.yahoo.com/news 
ngày 03/03/2022, giá dầu thô Brent 
đã đạt gần 120 đô-la Mỹ/thùng, cao 
nhất trong 10 năm trở lại đây (tính 
từ tháng 3/2012), còn một số định 
chế tài chính quốc tế khác dự báo 
giá dầu có thể tăng lên mức 125 
USD/thùng trong năm 2022 và 150 
USD/thùng trong năm 2023. Trong 
nước, ngày 01/03, giá xăng RON 95 
là 26.830 đồng/lít, dầu diesel 21.310 
đồng/lít, cũng đạt mức cao cao kỷ 
lục. Giá xăng dầu tăng đang đẩy chi 
phí logistics, nguyên vật liệu lên cao 
làm gia tăng áp lực lạm phát khi các 
chi phí đầu vào của nền kinh tế tăng, 
khiến kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn 
của nền kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

Theo báo cáo của Chủ tịch Vinatex 
Lê Tiến Trường với Chủ tịch Quốc hội 
Vương Đình Huệ khi Chủ tịch Quốc 
hội tới thăm và chúc Tết Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam đầu Xuân Nhâm Dần, 
chi phí logistics hiện đang chiếm tới 
9,3% giá thành sản phẩm dệt may và 
cắt giảm chi phí logistics là một trong 
5 kiến nghị mà Vinatex gửi tới Quốc 
hội và các Bộ, ngành liên quan. Hơn 
thế nữa, mới đây, Chủ tịch Vinatex 
còn cho tôi biết là giá nguyên liệu 
cũng tăng cao, không chỉ là các sản 
phẩm hóa dầu mà ngay cả các sản 
phẩm có vẻ như không liên quan 
tới dầu mỏ như sợi bông cũng tăng 
giá mạnh, ảnh hưởng rất nhiều đến 

ngành dệt may. Nguy cơ bất ổn về 
kinh tế có thể khiến người tiêu dùng 
có xu hướng tiết kiệm hơn, chủ yếu 
mua sắm những hàng hóa thiết yếu 
hay chỉ mua sắm vừa đủ dùng, chứ 
không có tâm lý mua hàng thoải mái 
như trước đây, nhất là đối với các sản 
phẩm thời trang.

Vì vậy, việc thực hiện Nghị quyết 
số 43/2022/QH15 về chính sách tài 
khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình 
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 
nhằm mục tiêu sớm phục hồi kinh tế 
được Quốc hội thông qua tại phiên 
họp bất thường tháng 1 vừa qua 
lại càng có ý nghĩa quan trọng. Các 
chính sách được Quốc hội thiết kế có 
quy mô, nguồn lực đủ lớn, tác động 
cả phía cung và phía cầu sẽ góp 
phần phục hồi hoạt động sản xuất, 
kinh doanh và thúc đẩy các động lực 
tăng trưởng nhằm đạt múc tiêu tăng 
trưởng GDP bình quân 6,5 - 7%/năm 
trong cả giai đoạn 2021 - 2025.  

Những chính sách về tài khóa như 
việc miễn, giảm thuế, tăng chi đầu tư 
phát triển từ nguồn ngân sách nhà 
nước cả cho y tế, an sinh xã hội, lao 
động, việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp, 
hợp tác xã, hộ kinh doanh, hỗ trợ tiền 
thuê nhà cho người lao động có quan 
hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm 
việc trong các khu công nghiệp, khu 
chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm 
hay tăng cho vay hỗ trợ giải quyết 
việc làm, vay mua, thuê mua nhà ở xã 
hội. đang được tích cực triển khai. 

Các chính sách tiền tệ đang được 
điều hành đồng bộ, linh hoạt để góp 

Bài: TS. TRẦN VĂN
Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội

ĐỂ NGHỊ QUYẾT 43 CỦA QUỐC HỘI 
ĐI VÀO CUỘC SỐNG 
MỘT CÁCH THỰC CHẤT NHẤT

TS. TRẦN VĂN
Nguyên Phó Chủ nhiệm 

Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội

Trong bối cảnh dịch bệnh 
Covid-19 vẫn đang diễn 
biến phức tạp, lây lan với 
tốc độ nhanh trên diện 
rộng khi chúng ta đang 
thực hiện chiến lược thích 
ứng an toàn, linh hoạt và 
kiểm soát hiệu quả dịch 
bệnh, lại xảy ra xung đột 
giữa Nga và Ucraine với 
một loạt các đòn trừng 
phạt của phương Tây đối 
với nước Nga, cạnh tranh 
chiến lược giữa các nước 
đang làm kinh tế thế giới 
thêm rối ren trước nguy 
cơ lạm phát cao, tác động 
tiêu cực đến nỗ lực phục 
hồi kinh tế thế giới sau đại 
dịch, trong đó có Việt Nam.

phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, 
kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn 
hệ thống các tổ chức tín dụng, hỗ trợ 
hiệu quả cho phục hồi và phát triển 
kinh tế - xã hội. Các tổ chức tín dụng 
tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động 
để có thể giảm lãi suất cho vay sản 
xuất khoảng 0,5% - 1% trong 2 năm 
2022 và 2023, nhất là đối với lĩnh vực 
ưu tiên, đồng thời tiếp tục cơ cấu lại 
thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm 
nợ, miễn, giảm lãi vay đối với khách 
hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
Covid-19. Các DN dệt may đặc biệt kỳ 
vọng vào gói hỗ trợ lãi suất để phục 
hồi sản xuất cũng như gói hỗ trợ 
3 tháng tiền nhà và tiền hỗ trợ cho 
lao động ngành dệt may quay lại thị 
trường lao động. 

KHẨN TRƯƠNG THÁO GỠ ÁCH 
TẮC CHO DOANH NGHIỆP VÀ 
NGƯỜI LAO ĐỘNG

Nghị quyết của Quốc hội chỉ quy 
định những nội dung lớn, những cơ 
chế, chính sách đặc thù về tài khóa, 
tiền tệ thuộc thẩm quyền của Quốc 
hội để thực hiện Chương trình tổng 
thể phục hồi kinh tế 2 năm 2022 - 2023. 
Cho nên, cộng đồng doanh nghiệp, 

trong đó có các doanh nghiệp dệt 
may mong muốn các Bộ, ngành 
có hướng dẫn chi tiết hơn, cụ thể 
hơn để có thể triển khai thực hiện 
Chương trình một cách đầy đủ, đồng 
bộ nhất cũng như chủ động, phối 
hợp nhịp nhàng, linh hoạt hơn giữa 
các Bộ, ngành, giữa Trung ương và 
địa phương nhằm đạt được hiệu quả 
toàn diện đối với cả công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 và phục hồi, 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Tuy vậy, phản ánh từ cộng đồng 
doanh nghiệp cho thấy đã có những 
chậm trễ nhất định trong thực hiện 
các cơ chế, chính sách này và doanh 
nghiệp và người lao động đang sốt 
ruột chờ đợi những hành động cụ 
thể, những hỗ trợ thiết thực, trực tiếp, 
công khai, minh bạch của các bộ, 
ngành, địa phương. Có thể quy trình 
ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật bắt buộc phải lấy ý kiến nhiều 
bên liên quan, nhưng doanh nghiệp 
thì không thể chờ được và quan 
trọng hơn thế chính là niềm tin vào 
các chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước cần kịp thời 
điểm, đúng đối tượng. 

Với tinh thần chỉ đạo sâu sát, quyết 
liệt, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã 
quyết định thành lập Tổ công tác đặc 
biệt để giải quyết các vấn đề có liên 
quan tới tình hình ở Ukraine, nghiên 
cứu một số chính sách về thuế, phí 
để giảm chi phí đầu vào của nền kinh 
tế, nâng cao năng lực sản xuất và 
bảo đảm cung ứng xăng dầu trong 
nước, đồng thời yêu cầu các cấp, các 
ngành tăng cường phân tích, dự báo 
và chủ động trong điều hành, phù 
hợp với tình hình mới, tiếp tục tháo 
gỡ khó khăn, ách tắc cho người dân 
và doanh nghiệp trong sản xuất, kinh 
doanh.

Chúng ta tin tưởng rằng, khi Nghị 
quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội, 
Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của 
Chính phủ quy định chính sách miễn, 
giảm thuế theo Nghị quyết số 43 và 
các văn bản quy phạm pháp luật 
khác hướng dẫn chi tiết thi hành các 
chính sách này đi vào cuộc sống một 
cách thực chất, sẽ mang lại những 
hiệu ứng tích cực đối với người dân 
và cộng đồng doanh nghiệp trong 
giai đoạn phục hồi kinh tế - xã hội đặc 
biệt quan trọng này. ❏
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Những biến động 
trên thị trường thế 

giới do tác động của 
dịch bệnh, khủng 

hoảng Nga - Ukraine 
tác động thế nào đến 

ngành dệt may Việt 
Nam nói chung và 
Tập đoàn Dệt May 

Việt Nam (Vinatex) 
nói riêng? Xoay 

quanh tiêu điểm này, 
ông Lê Tiến Trường- 

Chủ tịch HĐQT 
Vinatex đã có những 
lý giải và nhận định 

trên nhiều khía cạnh 
sản xuất kinh doanh 

trọng yếu…

BƯỚC TIẾN TRONG SẢN XUẤT 
NGUYÊN, PHỤ LIỆU DỆT MAY

*Bài toán nguyên phụ liệu cho 
ngành dệt may đã được đặt ra từ 
lâu, ông nhận thấy bài toán này 
đã có thay đổi như thế nào qua các 
năm? 

- Ngành dệt may thế giới kinh doanh 
theo hình thức chuỗi cung ứng toàn 
cầu, vì thế mỗi thành viên mới muốn 
tham gia chuỗi cung ứng phải đạt 
lợi thế cạnh tranh. Trước đây 20 năm, 
dệt may Việt Nam còn nhỏ bé với 
kim ngạch xuất khẩu (KNXK) đạt 4-5 
tỷ USD, lượng sử dụng vải cũng chỉ 
khoảng 1-2 tỷ USD. Về khách quan là 
chưa đủ điều kiện để phát triển một 
ngành nguyên liệu.

Cùng sự phát triển KNXK nói chung, 
đến nay chúng ta có KNXK dệt may 
đạt 40,5 tỷ USD. Những năm gần đây, 
với điều kiện khách quan về thị trường 
cho phép đầu tư sản xuất nguyên liệu 
trong nước giữ được năng lực cạnh 
tranh khi so sánh với nguồn nguyên 
liệu ngoại nhập. Do vậy, đến năm 
2021 tổng thể nguyên liệu nhập vào 
để sản xuất ra 40,5 tỷ USD KNXK chỉ 
rơi vào khoảng 19 tỷ USD theo số liệu 
của tổng cục Hải quan, tức là trên 
50% giá trị KNXK ngành dệt may đã 
thuộc về trong nước. Đây là bước tiến 
quan trọng so với trước đây 20 năm 
chúng ta chỉ đạt khoảng 15% giá trị 
KNXK.

P.V (Thực hiện)
Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG
Chủ tịch HĐQT Vinatex

ÔNG LÊ TIẾN TRƯỜNG - CHỦ TỊCH HĐQT VINATEX:

CẦN MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ ỔN ĐỊNH 

ĐỂ DOANH NGHIỆP 
CÓ THỂ ĐỨNG VỮNG

Cùng với đó, có nhiều hãng hàng lớn 
với sản lượng lớn đặt tại Việt Nam 
đã tạo điều kiện cho ngành sản xuất 
nguyên liệu đi vào chuyên sâu mặt 
hàng có lợi thế cạnh tranh cho Việt 
Nam như mặt hàng dệt kim. Đây cũng 
là hướng đi DN dệt may nắm bắt kịp 
thời xu thế của thị trường tham gia 
chuỗi cung ứng một cách tích cực, 
chủ động. Theo xu thế này, như hiện 
tại với Vinatex, dệt kim là mặt hàng 
chiến lược với mục tiêu chiến lược 
“Một điểm đến cung cấp giải pháp 
trọn gói cho sản phẩm thời trang dệt 
kim”, cụ thể là sợi dệt nhuộm may 
hoàn toàn tại Việt Nam, sản phẩm này 
đã phục vụ cho nhiều thương hiệu 
lớn như: Adidas, Nike…

Đây là cách đi rất thông thường trong 
chuỗi cung ứng dệt may và chắc chắn 
nếu dệt may Việt Nam còn tiếp tục 
mở rộng qui mô thì ngành sản xuất 
nguyên liệu trong thời gian tới đóng 
góp vai trò quan trọng, thậm chí 
đóng góp giá trị gia tăng quan trọng 
nhất trong khu vực sản xuất này.

* Vậy theo ông, đâu là hướng đi cho 
ngành sản xuất nguyên phụ liệu 
dệt may trong chuỗi cung ứng?

- Nhằm phục vụ phát triển nguyên 
liệu căn cơ, bền vững thực hiện được 
cả 3 mục tiêu kinh tế- an sinh- môi 
trường cần một quy hoạch cụ thể ở 
tầm quốc gia. Đây là ngành sử dụng 

vốn nhiều, không như ngành May sử 
dụng lao động nhiều. Một ngành sử 
dụng vốn nhiều lại có chất thải, nước 
thải đòi hỏi quy hoạch ở khu công 
nghiệp tập trung, đảm bảo quá trình 
vận hành gắn với đảm bảo an sinh, 
môi trường

Vốn lớn nên cần có hệ thống có chính 
sách tài chính hỗ trợ để nhà đầu tư 
sẵn sàng tham gia đầu tư vào đó. Qui 
mô đầu tư cho 1 chỗ làm việc của 
công nhân ngành may khoảng 4000 
USD nhưng với ngành dệt nhuộm là 
khoảng 15-20 nghìn USD, cho thấy 
ngành sản xuất nguyên, phụ liệu phụ 
thuộc nhiều hơn vào vốn. Quy mô 
thông thường của nhà máy sản xuất 

 Nhà máy May Nghi Lộc - Hanosimex
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sợi, vải phải có mức đầu tư từ 30 triệu 
– 50 triệu USD chứ không chỉ 5-7 triệu 
USD như ngành may.

Khu công nghiệp được quy hoạch 
phát triển nguyên liệu cũng cần đảm 
bảo giao thông thuận lợi, gần cảng 
biển. Nếu nằm xa chi phí vận tải nội 
địa lớn hơn chi phí nhập khẩu thì 
ngành sản xuất nguyên liệu nội địa 
không thể cạnh tranh và thay thế 
nguyên liệu nhập khẩu.

Chúng ta cần hiểu rằng, phát triển 
nguyên liệu trong nước được hay 
không phải trả lời được câu hỏi mang 
lại lợi ích gì cho DN mua nguyên liệu 
đó so với nhập khẩu từ nước ngoài. 
Trong tổng thể chung, DN dệt may 
phát triển nguyên liệu mong muốn 
nhà nước có chính sách lâu dài.

Riêng chính sách tài chính, hiện 
tại nếu mua trong nước sản phẩm 
nguyên liệu phải chịu thuế VAT, trong 
khi nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu 
được miễn thuế, DN sản xuất trong 
nước lại không lợi thế bằng so với 
những DN từ nước ngoài xuất khẩu 
vào Việt Nam. Chúng tôi không yêu 
cầu ưu đãi đặc biệt mà cần sân chơi 
bình đẳng giữa các DN trong nước và 
ngoài nước.

CHUYỂN CHIẾN LƯỢC MARKETING 
TỪ “KÉO” SANG “ĐẨY”

*Để hướng tới phát triển công 
nghiệp thời trang như mong muốn 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 
khi đến thăm, chúc Tết Tập đoàn 
dịp đầu Xuân Nhâm Dần, ngành 
dệt may cần tập trung vào những 
thế mạnh nào, thưa ông ?

- Phát triển ngành công nghiệp thời 
trang dệt may đòi hỏi hệ thống nhiều 
khâu, có sự kết hợp nhuần nhuyễn 
và có sức cạnh tranh tương đương 
nhau. Trong 10 năm qua, chúng ta đã 
nỗ lực phát triển ngành nguyên liệu, 
là tiền đề cho phát triển công nghiệp 
thời trang. 

Công nghiệp thời trang dựa trên thiết 
kế và chủ yếu cạnh tranh về công 
nghiệp vật liệu. Sau khi phát triển 
nguyên liệu đạt trình độ nhất định, 
chúng ta có đủ điều kiện phát triển 

công nghiệp thời trang. Giai đoạn tới, 
tập trung 2 khu vực chính là: đảm bảo 
nguồn nhân lực cho thiết kế; đầu tư 
trung tâm nghiên cứu phát triển để 
tạo sản phẩm mới, mang tính đặc thù 
không chỉ về sản phẩm thời trang mà 
cả nguyên liệu mới như nano, chống 
thấm, kháng vi khuẩn, chống cháy… 
để tạo sản phẩm mới mang tính giới 
thiệu đẩy ra thị trường.

Muốn phát triển công nghiệp thời 
trang, cần có sự chuyển đổi phương 
thức marketing từ “kéo” (kéo khách 
hàng sang Việt Nam đặt hàng) sang 
“đẩy” (đẩy sản phẩm từ nguyên liệu 
mới của Việt Nam vào thị trường dệt 
may thế giới) cần sự chuẩn bị nhân 
lực để có thể thay đổi chiến lược 
marketing quan trọng này.

*Ngoài ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19 thì một trong những khó 
khăn với doanh nghiệp là chi phí 
logistic tăng phi mã và chưa có dấu 
hiệu hạ nhiệt. Vinatex có hướng đi 
thế nào để tháo gỡ khó khăn này, 
thưa ông?

- Chi phí logistic cho DN xuất khẩu 
gồm 2 phần: Chi phí logistic quốc tế 
và chi phí logistic nội địa. 

Nếu chi phí logistic quốc tế cao, các 
nhà sản xuất dệt may trên thế giới 
cùng chia sẻ, chịu đựng không làm 
mất năng lực cạnh tranh của từng 
quốc gia, thị trường chấp nhận một 
mặt bằng mới, trong đó có sự chia sẻ 
giữa nhà phân phối, người tiêu dùng 
và nhà sản xuất. 

Tuy nhiên, chi phí logistic nội địa mỗi 
nước quyết định năng lực cạnh tranh 
của DN tại nước đó. Hiện nay, chi phí 
logistic nội địa tại Việt Nam đang cao 
nhất trong các nước sản xuất dệt may 
cạnh tranh. Trong tổng thể GDP của 
Việt Nam có tới 20% đóng góp của 
logistic, Trung Quốc là 14%, Băng la đét, 
Ấn Độ 11-12%. Như vậy, chi phí ở VN 
đang khá cao, nếu tính riêng trong 
kết cấu giá thành sản phẩm dệt may, 
logistic chiếm 9,3% giá thành. Tức là 
chi phí này đứng thứ 3 sau vải, nhân 
công khiến DN dệt may trong nước 
kém cạnh tranh hơn. Nếu giải quyết 
triệt được khâu này, đảm bảo chi phí 
nội địa tương đương với các quốc gia 
cạnh tranh, dệt may Việt Nam có cơ 
hội và tốc độ phát triển cao hơn nữa. 

Muốn phát triển 
công nghiệp thời 

trang, cần có sự chuyển đổi 
phương thức marketing 
từ “kéo” (kéo khách hàng 
sang Việt Nam đặt hàng) 
sang “đẩy” (đẩy sản phẩm 
từ nguyên liệu mới của Việt 
Nam vào thị trường dệt 
may thế giới) cần sự chuẩn 
bị nhân lực để có thể thay 
đổi chiến lược marketing 
quan trọng này.

*Ông nhìn nhận thế nào về mục 
tiêu dệt may Việt Nam đạt kim 
ngạch xuất khẩu 43 tỷ USD trong 
năm 2022?

- Thực tế năm 2022, chúng tôi dự báo 
ngành DMVN nói chung đạt KNXK 43 
tỷ USD, theo 2 cơ sở: Thế giới dự báo 
tổng cầu dệt may tăng khoảng 3%. 
Cùng với đó, qua dịch bệnh, việc giữ 
được sự liên tục vị trí của Việt Nam 
trong chuỗi cung ứng toàn cầu là một 
lợi thế. Việt Nam là điểm đến ưu tiên 
khi khách hàng lớn, đơn hàng lớn trên 
thế giới quay trở lại đặt hàng. Tháng 1 
vừa qua, một tổ chức quốc tế đánh giá 
27 quốc gia sản xuất dệt may với mức 
độ hấp dẫn khi đặt hàng năm 2022, 
Việt Nam đứng đầu, đạt 59/75 điểm, 
quốc gia thứ 2 là Thổ Nhĩ Kỳ đạt 54 
điểm, Trung Quốc đạt 54 điểm.

Đây là 2 tiền đề khách quan do nội 
lực của ngành dệt may Việt Nam, sức 
hấp dẫn và sự cạnh tranh của ngành, 
đạt mục tiêu tăng trưởng gần như 
gấp đôi so với tổng cầu thế giới, cải 
thiện thị phần của DMVN trên trường 
quốc tế.

Tất nhiên, thách thức còn nhiều, ngay 
trong những tháng đầu năm đã diễn 
ra rất nhiều tín hiệu khác nhau của thị 
trường từ giá dầu lên, khủng hoảng 
chính trị Nga - Ukraine, ngân hàng 
trung ương châu Âu, cục dự trữ liên 
bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất…

Như vậy, sức ép làm thay đổi tổng 
cầu thế giới diễn ra rất nhanh. Có 
rất nhiều yếu tố có thể làm thay đổi 
hoạch định, theo dự báo giá dầu trên 
thế giới có nhóm nói lên tới 140-150 
USD/thùng thì kinh tế thế giới sẽ 
không có tăng trường - đây là kịch 
bản xấu với các ngành sản xuất xuất 
khẩu phụ thuộc tổng cầu thế giới; có 
nhóm dự báo giá dầu ở mức 82-85 
USD/thùng, thì có thể tăng trưởng 
4,1% so với 5,7% của năm trước. Mục 
tiêu Việt Nam đạt hơn 43 tỷ USD KNXK 
dệt may là tương đối khả thi ở kịch 
bản này. Ngược lại, ở kịch bản xấu, 
một trong những khâu tiết giảm chi 
tiêu đầu tiên là hàng hóa thời trang.

Bài học 2020, khi thế giới dính dịch 

Covid-19 và đóng cửa toàn cầu thì 
ngành dệt may thời trang giảm rất 
lớn. Mặc dù Việt Nam giảm không 
nhiều, khoảng 8-9% nhưng nhiều 
quốc gia đã có mức giảm sâu, như: 
Ấn Độ, Băng la đét giảm khoảng 20%, 
tổng cầu thế giới cũng giảm mạnh. 
Đây là những bất định chúng tôi vẫn 
đang theo dõi sát và tìm giải pháp xử 
lý phù hợp.

Ngay thời điểm đầu năm, Tập đoàn 
DMVN đã tổ chức Hội thảo dự báo 
tình hình thị trường năm 2022. Hiện 
nay, dù đơn hàng ký đến tháng 6, 
nhiều đơn hàng hết cả năm những 
chưa thể khẳng định kết quả năm nay 
sẽ hoàn thành tốt với mục tiêu đặt 
ra, bởi rủi ro và biến động thị trường 
đang diễn ra rất nhanh và phức tạp.

CẦN MỘT MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 
ỔN ĐỊNH

* Nhằm phục hồi, phát triển nhanh 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
thúc đẩy các động lực tăng trưởng, 
Quốc hội đã có chủ trương lớn về 
giảm thuế và cấp bù lãi suất cho 
DN? Doanh nghiệp dệt may liệu 
có tiếp cận được với các chính sách 
này không, thưa ông?

- Quốc hội có Nghị quyết số 43/2022/
QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ 
hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát 
triển kinh tế-xã hội. Có thể nói, đây 
là Nghị quyết quan trọng về gói hỗ 

trợ cho ngành đông lao động như 
dệt may, như hỗ trợ tiền nhà 3 tháng, 
tiền quay trở lại thị trường lao động 
với công nhân, hỗ trợ lãi suất DN, 
tạo hành lang tốt, không khí tốt cho 
DN. Chúng ta đang chờ cách thức 
triển khai để DN có thể tiếp cận. Chờ 
hướng dẫn làm như thế nào để nhận 
hỗ trợ lãi suất, loại hình nào được hỗ 
trợ lãi suất… Bởi mỗi DN có đặc thù 
riêng, như DN dệt may hiện nay số dự 
án đầu tư mới không nhiều do dịch 
bệnh trong 2 năm qua, như vậy hỗ 
trợ cho đầu tư, DN ít được tiếp cận. 
Hỗ trợ cho vay vốn lưu động, hỗ trợ 
trả lương, lãi suất khoản vay ngắn 
hạn thì DN dệt may sẽ tiếp cận tốt, có 
được lợi ích khá cho DN.

*Cùng với sự hỗ trợ về chính sách 
ở thời điểm nhiều khó khăn, doanh 
nghiệp dệt may mong đợi gì để 
phát triển bền vững trong nền kinh 
tế toàn cầu, thưa ông?

- Thực tế, DN không mong đợi hỗ trợ, 
bởi hỗ trợ là đang trong trạng thái 
khó khăn. DN luôn ý thức tự mình 
phải đứng vững. Chính vì thế doanh 
nghiệp mong đợi nhất là một môi 
trường vĩ mô ổn định để có thể sớm 
đánh giá những dự báo đưa vào kế 
hoạch và giải pháp trong sản xuất 
kinh doanh.

Chúng tôi mong đợi chính sách vĩ mô 
ổn định, đặc biệt là lãi suất chính thức 
của hệ thống ngân hàng, để DN cũng 
được tiếp cận bình đẳng với các quốc 
gia cạnh tranh khác. Nhiều quốc gia 
vốn vay chỉ 3-4%, còn chúng ta là 
8-10%, thậm chí hơn 10% cho DN 
nhỏ, DN mới làm cho năng lực cạnh 
tranh của DN yếu đi. 

Chúng tôi tiếp cận theo hướng làm 
sao để trong sân chơi cạnh tranh 
toàn cầu, DN Việt Nam không bị bất 
lợi hơn các DN khác do mặt bằng giá 
và chính sách nội địa. Giải quyết vấn 
đề này, chắc chắn phát huy được sức 
mạnh nội lực và quyết tâm của DN, 
sự sáng tạo của người Việt Nam để 
đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 
nền kinh tế.

*Xin trân trọng cảm ơn ông!

Chúng tôi mong đợi 
chính sách vĩ mô ổn 

định, đặc biệt là lãi suất 
chính thức của hệ thống 
ngân hàng, để DN cũng 
được tiếp cận bình đẳng 
với các quốc gia cạnh tranh 
khác. Nhiều quốc gia vốn 
vay chỉ 3-4%, còn chúng 
ta là 8-10%, thậm chí hơn 
10% cho DN nhỏ, DN mới 
làm cho năng lực cạnh 
tranh của DN yếu đi. 
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Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Tình hình leo thang căng thẳng giữa 
Nga và Ukraine đang tác động trực 
tiếp và gián tiếp đến tình hình kinh 
tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Ở 
phạm vi toàn cầu, cuộc xung đột 
cùng với các khó khăn do dịch bệnh 
đang làm đứt gãy nguồn cung của 
một số mặt hàng vật tư chiến lược 
như xăng dầu, khí đốt, lương thực 
thực phẩm. Bên cạnh đó, cuộc xung 
đột cũng đã và đang làm đứt gãy 
chuỗi lưu thông, logistics, một số mặt 
hàng chiến lược tăng giá, kéo theo 
chí phí đầu vào tăng cao. Cùng với đó, 
lạm phát toàn cầu tăng lên làm cho 
tiêu dùng của thế giới vốn đã yếu ớt 
sau đại dịch nay càng khó khăn hơn. 
Một số mặt hàng Việt Nam có lợi thế 
xuất khẩu ra thị trường thế giới, nay vì 
nhu cầu tiêu dùng toàn cầu thu hẹp 
cũng đã chịu ảnh hưởng lớn.

Hoạt động cải cách môi trường kinh 
doanh từ năm 2019 đến nay có xu 
hướng chững lại. Điều này biểu hiện 
ở chỗ cải cách đã thực hiện trên 
văn bản nhưng chưa có đánh giá 
về hiệu quả thực thi. Ngành nghề 
kinh doanh có điều kiện tuy thu gọn 
về số lượng nhưng chưa thực chất. 
Cải cách công tác quản lý, kiểm tra 
chuyên ngành cũng chững lại mặc 
dù nội dung này có ý nghĩa quan 
trọng đối với hoạt động xuất nhập 
khẩu và khai thác lợi thế của các 
hiệp định thương mại tự do.

Nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022. Tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ 
đạt 6,7% trong năm 2022 và 7% trong năm 2023. Triển vọng trung hạn của Việt Nam duy trì 
tích cực. Việt Nam sẽ tiếp tục là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và 
là điểm đến được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Hoạt động đầu tư vào Việt Nam dự kiến sẽ 
phục hồi trong năm nay sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bộ trưởng Bộ Công Thương 
Nguyễn Hồng Diên:

Chuyên gia phụ trách 
Thái Lan và Việt Nam 
của Ngân hàng 
Standard Chartered - 
ông Tim Leelahaphan:

Trưởng ban Môi trường 
kinh doanh và Năng lực cạnh tranh - 
Viện Nghiên cứu Quản lý 
kinh tế Trung ương, 
TS. Nguyễn Minh Thảo:
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Lo ngại về việc nhập khẩu lạm phát thực tế là không xảy ra trong năm 2021 nhưng có thể 
xảy ra trong năm 2022, thậm chí còn căng thẳng hơn, bởi những tích luỹ từ năm 2021 sẽ 
chuyển sang năm 2022, cộng thêm áp lực thêm nữa của nhập khẩu lạm phát. Vì vậy, áp lực 
lớn nhất của Việt Nam trong lúc này chính là việc kiểm soát nhập khẩu lạm phát.

So với Nhật Bản, đất nước vẫn đang hạn 
chế nhập cảnh từ nước ngoài thì chính 
sách mở cửa của Chính phủ Việt Nam 
là khá sớm, với những ưu tiên kinh tế, 
nên kinh tế đã bước vào giai đoạn phục 
hồi. Mục tiêu Chính phủ Việt Nam đặt 
ra trong tăng trưởng kinh tế năm nay 
là 6,5%, Ngân hàng phát triển châu Á 
(ADB) cũng dự báo là 6,5%. Tôi nghĩ đây 
là mức tăng trưởng cao nhất Đông Nam 
Á trong năm nay.

Nếu Việt Nam giảm mức sản 
xuất sẽ làm rối loạn toàn bộ 
chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng 
thời làm giảm ưu thế của Việt 
Nam trong thu hút đầu tư và 
tình trạng sẵn sàng kinh doanh. 
Vì vậy, các doanh nghiệp Nhật 
Bản đang rất chào đón với quy 
định chống dịch hiện nay của 
Chính phủ Việt Nam. Để tăng 
cường chuỗi cung ứng tại Việt 
Nam, JICA đang nỗ lực chuyển 
giao công nghệ, tăng cường 
liên kết giữa các công ty Nhật 
Bản và Việt Nam.

Chuyên gia kinh tế, 
TS. Vũ Đình Ánh:

Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu kinh tế 
Việt Nam tại Nhật Bản - 
ông Hiroyuki Moribe: 

Trưởng Đại diện 
Văn phòng JICA Việt Nam- 
ông Shimizu Akira: 

Chúng tôi có đề xuất liên quan đến kiến nghị đầu tiên là ở góc độ vĩ mô, bao gồm có đề xuất 
liên quan đến chuyển đổi phương thức sản xuất, nói rất nhiều năm nay rồi, chuyển từ gia công 
sang gia tăng giá trị, đây là câu chuyện rất dài hơi và vẫn là việc nhắc đi nhắc lại. Thứ hai là nâng 
cấp chuỗi giá trị, ở đây là đề xuất liên quan đến nâng cấp theo hướng phát triển khâu cung ứng 
nguyên liệu dệt may, đảm bảo được là chúng ta sẽ giảm bớt nhập siêu. Ví dụ, đơn cử như sợi 
chẳng hạn, chúng ta sản xuất ra có thể phục vụ trong nước thay vì chúng ta xuất đi rồi chúng ta 
lại nhập khẩu về. Tiếp đến là công nghiệp dệt may, xây dựng một cụm công nghiệp dệt may để 
có những điểm tổng hợp và tận dụng những hạ tầng cũng như những đầu tư, tiếp đến là đào 
tạo thì khuyến khích đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cam kết mở cửa thị trường 
trong hệ thống pháp luật minh bạch và tương thích với cam kết.

21DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

Chuyên gia tư vấn Dự án Thúc đẩy 
cải cách và nâng cao năng lực kết nối 
của doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ -
bà Hoàng Ngọc Oanh: 

P.V (Tổng hợp)
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Các yếu tố tăng trưởng: Tốc độ phát 
triển đô thị hóa nhanh chóng và yêu 
cầu ngày càng cao của các ngành 
công nghiệp là những yếu tố chính 
dự đoán thúc đẩy tăng trưởng của thị 
trường. Sự thay đổi trong sở thích của 
người tiêu dùng đối với quần áo có 

giá cả phải chăng và thoải mái làm 
tăng nhu cầu đối với các loại vải có 
giá trị cao như visco, lụa và sợi gai 
dầu. Các loại sợi hỗn hợp cũng đang 
có sự tăng trưởng mạnh mẽ trên thị 
trường do các tính năng vượt trội của 
cả sợi nhân tạo và sợi tự nhiên, do đó 

mở ra cơ hội tăng trưởng mới trong 
những năm tới.

Phân khúc: Thị trường sợi dệt toàn 
cầu được phân loại theo các nguồn 
như hóa chất, động vật, thực vật và 
các nguồn khác. Dựa trên ứng dụng, 
thị trường được tách thành hàng dệt 
gia dụng, hàng may mặc và hàng dệt 
công nghiệp. Dựa trên loại nguyên 
liệu phụ nhân tạo, thị trường được 
chia thành các loại như viscose, 
polyester, acrylic và nylon. Phân khúc 
loại này được chia thành loại nhân 
tạo và loại tự nhiên. Hơn nữa, phân 
khúc tự nhiên được chia thành lanh, 
len, gai, bông, gai dầu, đay và tơ tằm.

Ở đây, chúng ta sẽ thảo luận về loại 
nhân tạo

Tổng quan về 
THỊ TRƯỜNG XƠ VÀ SỢI TOÀN CẦU

Bài: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 
(Tổng hợp)

Nhu cầu ở mức độ toàn cầu đối với thị trường sợi dệt 
được định giá 11,9 tỷ USD vào năm 2019, dự kiến sẽ 
đạt 16 tỷ USD vào năm 2026 với tốc độ tăng trưởng 
CAGR là 4,0% từ năm 2020 đến năm 2026. Ngành dệt 
đang chứng kiến nhu cầu lớn tại khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương do sự bùng nổ dân số. Việc thích nghi với 
các xu hướng mới trên toàn cầu và sự ra đời của các 
loại vải mới là một trong những yếu tố chính thúc đẩy 
nhu cầu đối với sợi dệt.

Về thị trường xơ, mức tiêu thụ toàn 
cầu đã vượt 100 triệu tấn vào năm 
2016 và con số này đang tăng 
lên với mức tiêu thụ năm 2019 là           
108 triệu tấn. Phần lớn nhu cầu về 
xơ được đáp ứng bởi sợi tổng hợp 
(63%), đứng thứ hai là bông (25%). 
Theo báo cáo Lenzing năm 2020, 
nhu cầu sợi tổng hợp dự kiến sẽ tăng 
với tốc độ 3-4% hàng năm trong giai 
đoạn 2019-2024.

Ước tính đến năm 2030, tiêu thụ xơ 
toàn cầu sẽ đạt xấp xỉ 140 triệu tấn, 

trong đó xơ nhân tạo chiếm 108 
triệu tấn. Theo báo cáo Nguồn cung 
toàn cầu về sợi của Wood Mackenzie 
năm 2018, bông chỉ chiếm 26% 
lượng tiêu thụ sợi toàn cầu, trong đó 
Polyester chiếm 56%, Polypropylene 
4,9%, Nylon 4,8%, Acrylic 1,6% và 
các loại sợi khác chiếm phần còn lại. 
Trong giai đoạn 2010-2020, tiêu thụ 
sợi trên toàn thế giới tăng với tốc độ 
khoảng 3,3% mỗi năm, trong đó các 
nước châu Á có tỷ lệ tiêu thụ cao hơn.

Thị phần của xơ tự nhiên đã giảm 

Loại xơ Nguồn gốc Thuộc tính

Acrylic Sản phẩm từ dầu mỏ Nhẹ, ấm, nhanh khô

Sợi tổng hợp Kevlar Aramids Rất chắc khỏe (dùng trong áo giáp)

Sợi dệt Modacrylic Sản phẩm từ dầu mỏ Nhẹ, ấm, nhanh khô

Sợi Nomex Aramids Chống hóa chất, điện và lửa

Nilon Sản phẩm từ dầu mỏ Bền, chắc, nhẹ, khô nhanh chóng

Polyester Sản phẩm từ dầu mỏ Bền, chắc, nhẹ, khô nhanh chóng

Spandex Sản phẩm từ dầu mỏ Đàn hồi, chắc khỏe, nhẹ

Rayon (tơ nhân tạo) Xenlulo tái sinh Yếu khi bị ướt

Các loại xơ, sợi tổng hợp và ứng dụng

Các loại Polyme Ứng dụng may mặc và trang trí nội thất gia đình Ứng dụng công nghiệp

Xenlulo

Xenlulo tái sinh Thảm, thay thế cho bông để làm hàng may mặc Vải không dệt dùng một lần, các loại sợi làm 
lốp, giấy

Xenlulo triacetat Các bộ đồ áo choàng, áo khoác Đầu lọc thuốc lá

Polyamide

Polycaprolactam (xơ) Hàng dệt kim, đồ lót, quần áo thể thao, đồ hành lý mềm, 
vải bọc

Không có ứng dụng quan trọng

Polyhexamethylene adipamide (xơ) Hàng dệt kim, đồ lót, quần áo thể thao, đồ hành lý mềm, 
vải bọc

Không có ứng dụng quan trọng

Polycaprolactam (sợi công nghiệp) Không có ứng dụng quan trọng Lốp xe, dây thừng, dây an toàn, dây dù, dây câu 
cá và lưới, ống mềm

Polyhexamethylene adipamide
(sợi công nghiệp)

Không có ứng dụng quan trọng Lốp xe, dây thừng, dây an toàn, dây dù, dây câu 
cá và lưới, ống mềm

Aramid

Poly-p-phenylene terephthalamide Không có ứng dụng quan trọng Đai lốp, áo chống đạn, đồ gia cố cho vỏ thuyền và 
bảng điều khiển máy bay

Poly-m-phenylene isoph-thalamide Không có ứng dụng quan trọng Túi lọc khí nóng, quần áo chống cháy

từ 41% của hai thập kỷ trước 
xuống còn khoảng 26% hiện nay. 
Rõ ràng, xơ nhân tạo sẽ là nguồn 
sợi chính để đáp ứng nhu cầu ngày 
càng tăng.

Thị trường xơ xenlulo: Xơ xenlulo 
được định giá 26,04 tỷ USD vào năm 
2019 và dự kiến đạt 49,49 tỷ USD vào 
năm 2026, với tốc độ CAGR (tỷ lệ tăng 
trường hàng năm kép) là 8,36% ở giai 
đoạn dự báo.

Bất chấp tình thế tiến thoái lưỡng 
nan do Covid-19, thị trường toàn cầu 
của xơ nhân tạo xenlulo, được dự 
đoán là 6,4 triệu tấn vào năm 2020, 
dự kiến sẽ mở rộng lên 8,6 triệu tấn 
vào năm 2027, với tốc độ CAGR là 
4,3% trong suốt giai đoạn phân tích. 
Sau đánh giá ban đầu về sự gián 
đoạn kinh doanh ở trong đại dịch và 
hậu quả của khủng hoảng kinh tế, 
tăng trưởng của phân khúc vải được 
điều chỉnh thành CAGR 5,5% trong             
7 năm tới.
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Các loại Polyme Ứng dụng may mặc và trang trí nội thất gia đình Ứng dụng công nghiệp

Polyester

Polyetylen terephthalate Quần áo ép vĩnh viễn, vật liệu cách nhiệt bằng sợi, thảm Chỉ khâu, dây an toàn, sợi làm lốp, vải không dệt

Polyacrylonitrile

Acrylic (> 85% acrylonitril) Thay thế cho len,ví dụ: chất trong áo len, hàng dệt kim, 
chăn

Bộ lọc, bộ tách pin, chất thay thế cho amiăng 
trong xi măng

Modacrylic (35–85% acrylonitril) Quần áo chống cháy,ví dụ: lông nhân tạo, quần áo ngủ 
cho trẻ em

Mái hiên, lều, bạt chống cháy

Polypropylene

Bọc ghế, thảm, thảm trải sàn Dây thừng, lưới, vải không dệt dùng một lần

Polyethylene

Thường xuyên Không có ứng dụng quan trọng Dây thừng, vải

Mô đun cao Không có ứng dụng quan trọng Gia cố cho vỏ thuyền, áo khoác chống đạn

Polyurethane

Vải co giãn - ví dụ: cho quần áo thể thao, đồ bơi Không có ứng dụng quan trọng

Tại Hoa Kỳ, thị trường sợi nhân tạo 
xenlulo đạt 1,9 triệu tấn vào năm 
2020. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 
hai thế giới, dự kiến sẽ đạt quy mô 
thị trường dự kiến là 1,5 triệu tấn vào 
năm 2027, đạt tốc độ CAGR 4,1% từ 
năm 2020 đến năm 2027. Nhật Bản và 
Canada là hai thị trường quan trọng 
hơn cả về mặt địa lý, với tốc độ tăng 
trưởng dự báo lần lượt là 3,9% và 3,6%, 
từ năm 2020 đến năm 2027. Đức dự 
kiến sẽ mở rộng với tốc độ CAGR là 
khoảng 4,2% ở châu Âu.

CÁC YẾU TỐ GIÚP NGÀNH DỆT 
MAY SỬ DỤNG SỢI NHÂN TẠO 
PHÁT TRIỂN 

Tiêu thụ xơ được dự đoán sẽ tăng khi 
dân số toàn cầu tăng lên. Trong khi 
nhu cầu bông dự kiến sẽ tăng, nguồn 
cung bị hạn chế. Sợi nhân tạo sẽ nhanh 
chóng trở nên phổ biến như một vật 
liệu ưa thích. Khả năng cạnh tranh về 
chi phí của sợi nhân tạo (MMF) cũng 
góp phần làm tăng nhu cầu. Các mặt 
hàng dệt may dựa trên MMF đang 
trở nên phổ biến hơn khi hành vi tiêu 
dùng của mọi người đối với hàng dệt 

may truyền thống thay đổi và khả 
năng chấp nhận sản phẩm sợi nhân 
tạo của người tiêu dùng tăng lên. 

Khả năng tái chế vô hạn của MMF góp 
phần vào sức hấp dẫn tổng thể như 
là một xu hướng tiêu dùng toàn cầu 
và hướng tới tính bền vững và tính 
tuần hoàn. Cuối cùng, khả năng thích 
ứng của MMF trong các danh mục 
như quần áo thể thao, quần áo thư 
giãn, trang phục phụ nữ, hàng dệt gia 
dụng, ô tô, thảm và các lĩnh vực công 
nghiệp khác khiến nó trở thành “xơ 
sợi của tương lai”.

Đơn vị: triệu tấn

2000 2010 2015 2019 2020 2025 2030

Bông 20.0 25.0 23.8 26.4 25.2 27.9 30.8

Len 1.5 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2

Xenlulo 2.3 3.6 5.4 6.5 6.2 7.6 9.2

Acrylic 2.6 1.9 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6

Nylon 4.0 3.7 4.1 4.9 4.7 5.4 6.3

Polyester 19.3 37.1 47.8 57.2 54.7 63.4 73.5

Polypropylene 2.9 3.6 4.3 5.1 4.9 5.6 6.5

Bảng: Chỉ số tiêu thụ xơ toàn cầu

Đ
ặc biệt là giá thép, theo khảo sát, kiến nghị của Hiệp hội các Nhà 
thầu Việt Nam tới Văn phòng chính phủ, giá thép tròn đều đồng 
loạt tăng giá từ 30-40% so với giá thời điểm tháng 12/2020. Trong 
khi tỷ trọng thép trên giá trị vật liệu xây dựng của dự án từ 12-30% 
tùy từng công trình, cấp công trình (theo số liệu khảo sát của Cục 

Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng). Việc biến động giá vật liệu, đặc biệt giá thép 
theo chiều hướng tăng ảnh hưởng lớn đến việc triển khai các dự án. Nhiều dự 
án phải thi công cầm chừng chờ hướng dẫn của Nhà nước liên quan đến biến 
động giá, thậm chí có những dự án phải dừng thi công.

ẢNH HƯỞNG BIẾN ĐỘNG GIÁ ĐẾN DỰ ÁN SỢI CỦA VINATEX

Thời điểm Quý 3/2021, đối với dự án 4 vạn cọc sợi, việc tăng giá VLXD giữa giá 
thực tế so với thông báo giá của Nhà nước lên tới trên 40% ảnh hưởng lớn tới 
hiệu quả và tiến độ triển khai dự án.

TÌNH HÌNH CHUNG VỀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRONG NƯỚC NĂM 2021

GIÁ TĂNG 
DOANH NGHIỆP KHÓ
Theo số liệu từ Viện kinh tế xây dựng khảo sát vào Quý II/2021, giá vật 
liệu xây dựng (VLXD) tăng từ 10-20% so với cùng kỳ năm 2020. Các 
vật liệu cơ bản trong ngành xây dựng: thép, gạch, cát, xi măng… đều có 
những biến động tăng mạnh trong suốt năm 2021. 

STT Dự án Tổng mức
đầu tư

Thời điểm 
lập DA

Tỷ trọng 
VLXD/ Tổng 

mức ĐT

Tỷ trọng 
thép/Tổng 

mức ĐT

Tỷ trọng 
thép/Giá trị 

vật liệu

Tỷ lệ tăng giá VL so với Thông 
báo giá của Nhà nước (tính đến 

T8/2021)

1
Dự án 2 vạn cọc sợi - 
Hưng Yên

258 tỷ đồng Năm 2017 9,27% 2,82% 30,42%

2
Dự án 4 vạn cọc sợi - 
Nam Định

718 tỷ đồng Tháng 8/2021 12,24% 3,7% 30,26% 45%

Bảng số 01: Số liệu khảo sát đối với một số dự án Nhà máy Sợi của Vinatex:

Bài: NGÔ CAO KỲ
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 Bảng số 04: Dự báo giá thép của Fitch cho 3 năm tới

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) khảo sát với 6.975 
doanh nghiệp ngành xây dựng tại 63 tỉnh, thành phố:

TT Nội dung khảo sát
Số liệu DN dự báo theo khảo sát

Tăng/khó khăn Không đổi Giảm/thuận lợi

1
Hoạt động sản xuất kinh 
doanh

51% 28% 21%

2
Chi phí sản xuất/1 đơn vị 
sản phẩm

52,8% 27,7% 19,5%

3 Chi phí nguyên vật liệu 54,1% 27,0% 18,9%

4 Chi phí nhân công 43,9% 36,8% 19,3%

Ảnh hưởng của biến động giá vật liệu 
tăng đối với các dự án của Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam với đặc thù là một 
Tập đoàn kinh tế có vốn nhà nước lên 
tới 53%. Đối với những dự án đã đấu 
thầu và triển khai: các hợp đồng xây lắp 
chính ký với nhà thầu phần lớn là hợp 
đồng đơn giá cố định, khi giá vật liệu 
tăng cao hợp đồng không được điều 
chỉnh giá. Do vậy, để tránh nguy cơ thua 
lỗ, các nhà thầu thường chọn giải pháp 
thi công cầm chừng để chờ giá vật liệu 
giảm xuống. Việc này ảnh hưởng rất lớn 
đến tiến độ triển khai dự án.

Đối với dự án đang trong quá trình 
lập và xin chủ trương đầu tư: việc lập 
dự án Tập đoàn phải tuân thủ đúng 
các quy định đối với một doanh 
nghiệp nhà nước, giá vật liệu biến 
động lớn trong khi các chỉ số giá xây 
dựng cập nhật, công bố không theo 
kịp mức độ biến động giá đột biết 
của thị trường. Việc này dẫn đến nguy 
cơ các dự án bị đội vốn lên cao hoặc 
vượt tổng mức đầu tư dự kiến ban 
đầu, ảnh hưởng đến thời gian phê 
duyệt và hiệu quả dự án.❏

DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỘNG GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRONG NƯỚC

 Kết quả điều tra cho thấy, mặc dù 
các biện pháp giãn cách xã hội trên 
phạm vi rộng đã được dỡ bỏ, Chính 
phủ đã chuyển chiến lược phòng, 
chống dịch Covid-19 từ trạng thái 
“Zero-Covid” sang “thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19”, đã có tác động tích cực đối 
với hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của cộng đồng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bước sang năm 2022, hoạt 

động của các doanh nghiệp ngành 
xây dựng vẫn còn rất nhiều khó khăn 
do thiếu lao động có tay nghề, thiếu 
vốn, giá nguyên vật liệu tăng cao gây 
bất lợi lớn cho doanh nghiệp do đã ký 
hợp đồng xây dựng tại thời điểm giá 
nguyên vật liệu chưa cao. Theo khảo 
sát thì có trên 50% doanh nghiệp 
ngành xây dựng dự báo chi phí 
nguyên vật liệu xây dựng tăng trong 
Quý I/2022.

Những đợt giãn cách xã hội tại các 
nước đang phát triển do tác động của 
biển thể Delta và tỷ lệ phủ vắc-xin thấp 
đã tạo nên sự tắc nghẽn về nguồn 
cung thép. Ngoài ra, chính sách của 
Trung Quốc giới hạn sản lượng thép 
trong nước không vượt quá sản lượng 
2020 nhằm giảm ô nhiễm trước thềm 
Thế vận hội mùa đông 2022, cũng 
như mục tiêu dài hạn của nước này 
nhằm trung hòa carbon vào năm 
2050 khiến giá thép đã được đẩy lên 
mức cao kỷ lục vào tháng 5/2021. 
Bước sang Quý 4/2021, những nút 
thắt về nguồn cung đang dần giảm 
bớt do nhu cầu ở các nước phát triển 
chậm lại và sự mở cửa trở lại của các 
nước đang phát triển nhờ tỷ lệ tiêm 
phòng cao, dẫn đến giá thép giảm. 
Cuối tháng 11/2021, giá HRC của 
Trung Quốc giảm 25% xuống còn 

khoảng 750 USD/tấn từ hơn 1.000 
USD vào T5/2021.

Thị trường thép trong nước chịu ảnh 
hưởng nặng nề khi chủng Delta lan 
rộng đã khiến cho các công trường 
đóng cửa trong suốt Qúy 3/2021. Giá 
trị xây dựng giảm 11,41% YoY và tổng 
sản lượng thép thành phẩm (thép cây, 

ống thép, và tôn mạ) giảm 37,9% YoY 
trong Q3/2021. Mặc dù ghi nhận nhu 
cầu tăng vọt trong tháng 10 hậu giãn 
cách xã hội nhưng sản lượng tiêu thụ 
trong tháng 10,11 vẫn còn kém, giảm 
22% YoY. Tổng sản lượng thép tiêu thụ 
toàn ngành giảm 14,6% YoY còn 10,79 
triệu tấn.

Về phía nguồn cung, sản lượng thép 
của Trung Quốc trong năm 2022 dự 
kiến sẽ phục hồi nhẹ sau sự sụt giảm 
đáng kể so với cùng kỳ năm trước từ 
tháng 7 đến tháng 9 do cuộc khủng 
hoảng năng lượng Trung Quốc làm 
ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 
công nghiệp nhằm giảm áp lực lên 
lưới điện. Fitch đã điều chỉnh giảm dự 
báo tăng trưởng sản xuất thép của 
Trung Quốc từ 9% theo năm xuống 
2,5% vào năm 2021 và từ 7% theo 
năm lên 5% vào năm 2022.

Đối với nhu cầu thép tại Trung Quốc 
do chính sách hạn chế với thị trường 
bất động sản và cuộc khủng hoảng 
tại Công ty bất động sản lớn nhất 
của Trung Quốc Evergrande làm suy 
giảm nhu cầu thép xây dựng tại quốc 
gia này.

Với nguồn cùng phục hồi nhẹ trong 
năm 2022 và nhu cầu thép xây dựng 
tại Trung Quốc suy giảm trong thời 
gian tới, giá thép được dự báo sẽ 
giảm trong năm 2022.

Bảng số 03: Dự báo giá thép thế giới trong năm 2022 của SP Global 

TÌNH HÌNH CHUNG VỀ GIÁ THÉP THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC NĂM 2021

DỰ BÁO CHO NĂM 2022

Bảng số 02: Giá các sản phẩm thép
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Bài: XUÂN QUÝ

DOANH NGHIỆP LINH HOẠT ỨNG PHÓ 
KHI LAO ĐỘNG NHIỄM COVID - 19 GIA TĂNG

Năm 2021, mặc dù chịu 
ảnh hưởng của đại dịch 
Covid -19 nhưng ngành Dệt 
May Việt Nam đã vững vàng 
vượt qua mọi khó khăn, 
thách thức đạt kim ngạch 
xuất khẩu 40,45 tỷ USD, 
vượt qua mức cao nhất 
trước đại dịch, duy trì được 
chuỗi cung ứng toàn cầu. 
Trong thành tích chung của 
ngành Dệt May Việt Nam, 
Vinatex vẫn phát huy được 
vai trò đầu tầu, hạt nhân 
với kết quả tốt nhất trong 
26 năm qua: lợi nhuận 
hợp nhất đạt mức lịch sử                                               
1.446 tỷ, gấp 2,5 lần năm 
2020 và gấp 1,9 lần năm 
2019 là năm trước đại dịch. 

V
ới những thành tích đã 
đạt được trong năm 2021, 
các doanh nghiệp thuộc 
Vinatex đã bước vào năm 
2022 với tâm thế lạc quan 

và kỳ vọng vào một năm sản xuất 
thắng lợi, hoàn thành các mục tiêu đề 
ra. Hiện tại, các doanh nghiệp thuộc 
Vinatex đã có đơn hàng đến hết quí 
3. Đặc biệt, với mặt hàng đặc thù như 
Veston các doanh nghiệp đã có đơn 
hàng đến hết năm 2022. 

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong 
ngành dệt may nói chung và thuộc 
Vinatex nói riêng đang phải đối mặt 
với tình trạng người lao động bị 
nhiễm Covid – 19 gia tăng gây ảnh 
hưởng đến việc tổ chức sản xuất, kinh 
doanh. 

Bà Trần Tường Anh - Phó Tổng Giám 
đốc, Tổng Công CP Dệt May Hòa Thọ 
cho biết, tính đến ngày 7/3/2022, 

tổng số người lao động bị F0, F1 của 
toàn Tổng Công ty là 1.719 ca, chiếm 
15% tổng lao động. Đối với người lao 
động là F0 được Công ty cho nghỉ việc 
để điều trị theo thời gian quy định của 
Bộ Y tế, hưởng các chế độ ốm đau 
theo quy định của BHXH. Sau khi khỏi 
bệnh đi làm lại, người lao động được 
hỗ trợ 300.000 đồng và ăn ca theo chế 
độ bồi dưỡng riêng trong 2 tuần. Đối 
với các trường hợp là F1 thì vẫn đi làm 
bình thường và xét nghiệm theo định 
kỳ. Ngoài ra, Tổng Công CP Dệt May 
Hòa Thọ còn thường xuyên tổ chức 
tuyên truyền để người lao động nâng 
cao ý thức phòng chống dịch, thực 
hiện nghiêm túc quy định 5K, chủ 
động thực hiện các biện pháp để tăng 
cường sức khỏe bản thân.

“Do số lượng người lao động phải 
nghỉ nhiều nên Công ty gặp rất nhiều 
khó khăn trong việc sắp xếp kế hoạch 
sản xuất. Bên cạnh đó, người lao động 
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sau khi khỏi bệnh đi làm lại thì sức 
khỏe còn yếu, chưa bắt kịp nhịp độ 
lao động thường ngày dẫn đến năng 
suất lao động giảm. Công ty đang 
phải đàm phán với khách hàng để 
điều chỉnh thời gian giao hàng, sắp 
xếp lại kế hoạch và ưu tiên lao động 
để sản xuất các đơn hàng có tiến độ 
gấp. Những người lao động trước 
đây làm việc gián tiếp đã được tăng 
cường vào để trực tiếp sản xuất. Ngoài 
ra, Công ty còn xây dựng phương án, 
bố trí khu làm riêng, ăn riêng cho các 
F0 đi làm khi được sự cho phép của 
chính quyền và ngành y tế”- bà Trần 
Tường Anh chia sẻ.

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 
10-CTCP Bạch Thăng Long cho biết, 
Tổng Công ty có nhà máy trải rộng tại 
nhiều địa phương nên tỉ lệ lao động 
bị F0 có sự khác nhau. Có nơi tỉ lệ F0 

chỉ khoảng 10 – 15%, nhưng có nơi 
tới 40%. 

“Theo quy định, NLĐ là F0 được nghỉ 
cách ly và điều trị tại nhà để đảm bảo 
sức khỏe. Với đơn vị có nhiều F0 thì 
vẫn phải duy trì sản xuất nhưng được 
Công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất 
và điều chuyển lao động ở đơn vị có 
ít người F0 sang làm việc”- ông Bạch 
Thăng Long nhấn mạnh. 

Theo bà Đàm Thị Kim Thoa, Trưởng 
phòng Hành chính Nhân sự – Chủ 
tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV 
Dệt 8-3 thì từ sau Tết Nguyên đán 
đến nay số NLĐ bị F0, F1 của Công 
ty tăng vọt, chiếm khoảng hơn 40%. 
Đối với NLĐ phải cách ly, bên cạnh 
việc duy trì việc đóng BHXH thì Công 
ty còn hỗ trợ thêm 50.000 đồng/
người/ngày và phát kit test nhanh 

cho NLĐ. Các trường hợp là F1 vẫn 
đi làm bình thường và được Công ty 
bố trí khu làm việc riêng biệt. Ngoài 
ra, để đối phó với tình trạng thiếu 
lao động do phải cách ly, Công ty đã 
linh hoạt trong việc chuyển đổi ca 
làm việc cho phù hợp để hỗ trợ các 
bộ phận, công đoạn có nhiều F0, F1 
đảm bảo sản xuất. 

Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch công 
đoàn Công ty CP Quốc tế Phong Phú 
Nguyễn Thị Liên cho biết, số NLĐ của 
Công ty bị F0 trên toàn hệ thống chỉ 
chiếm khoảng 10%. “Với  kinh nghiệm 
ứng phó dịch bệnh trong năm 2021 
và sự chủ động của doanh nghiệp 
trong việc tổ chức sản xuất nên Công 
ty vẫn đảm bảo được hoạt động 
SXKD và thời gian giao hàng” - bà Liên 
nhấn mạnh.❏

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, số ca nhiễm mới tăng một cách nhanh 
chóng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người lao động và các hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp, đặc biệt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã có công văn đề 
nghị các đơn vị thành viên triển khai thực hiện các nội dung cụ thể sau:

Tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao ý thức của CBNV, người lao động 
trong việc tuân thủ quy định về phòng chống dịch. Liên tục cập nhật và phổ biến cho 
CBNV và người lao động các quy định về phòng chống dịch của Nhà nước. Phổ biến 
các hướng dẫn: Hướng dẫn chăm sóc, điều trị hiệu quả tại nhà cho những F0 không 
triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ theo “Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 
tại nhà” (ban hành kèm theo Quyết định 261/QĐ-BYT ngày 31/01/2022 của Bộ Y tế); 
“Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19” (ban hành kèm theo Quyết định 250/QĐ-BYT 
ngày 28/01/2022 của Bộ Y tế)…

K.G

Lãnh đạo các đơn vị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, không chủ quan, lơ là, 
thiếu kiên trì, nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến diễn biến của dịch. Thực hiện 
nghiêm túc các quy định của cơ quan quản lý nhà nước về phòng chống dịch và thông 
điệp “5K” trong công sở; không ban hành quy định nội bộ về phòng, chống dịch ở mức 
cao hơn quy định của Nhà nước.

Tiếp tục tiếp cận nguồn vacxin 
để tiêm liều tăng cường, liều 
bổ sung cho toàn bộ người 
lao động có đủ điều kiện theo 
hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chỉ đạo hệ thống y tế của 
đơn vị mình bố trí nhân lực 
tiếp nhận thông tin, hỗ trợ 
kịp thời đối với những người 
bị mắc Covid-19. 
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Dù ở vị trí nào, các chị vẫn luôn hoàn thành xuất sắc 
công việc, nhiệm vụ được giao, không những thế 

những tấm gương phụ nữ đại diện cho 3 miền 
tại Tổng Công ty May Đáp Cầu, Công ty CP Dệt May Huế 

và Tổng Công ty Việt Thắng còn là đại diện tiêu biểu 
về chuyên môn cũng như xây dựng tổ ấm, 

luôn “tròn vai” việc nước, việc nhà…

NHỮNG 
“BÔNG HỒNG” 

DỆT MAY
Bài: NAM CAO

Đảm nhận vị trí phụ trách 
đánh giá hệ thống trách 
nhiệm xã hội SA 8000 của 

Tổng Công ty May Đáp Cầu (May 
Đáp Cầu), chị Thủy không chỉ hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ được giao, 
luôn đáp ứng được các yêu cầu “khắt 
khe” của khách hàng, giúp đơn vị ký 
kết nhiều đơn hàng cũng như xuất 
khẩu sang các thị trường khó tính. 
Để hoàn thành công việc, chị cho 
biết, các tiêu chuẩn của khách hàng 
luôn thay đổi, thậm chí sẽ có những 
yêu cầu cao hơn, do đó nhiệm vụ 
của chị chính là đổi mới, thích ứng 
và thay đổi để phù hợp với các yêu 
cầu của khách hàng. 

Ham học hỏi, cũng như có sẵn nền 
tảng kiến thức về nghề may, khi đi 
các đơn vị trong ngành để khảo sát, 
thấy các đơn vị có những sáng kiến 
hay để nâng cao năng suất lao động, 
chị lại học tập để áp dụng cho May 
Đáp Cầu. Ngoài ra, khi xuống các Xí 
nghiệp của Tổng Công ty, có những 
công đoạn chưa hợp lý, chị sẽ đề 
xuất để quy trình được tinh gọn hơn, 
hiệu quả cao hơn. Trong suốt những 
năm công tác tại May Đáp Cầu, chị 
đã có nhiều sáng kiến cải tiến, hợp 
lý hóa trong quá trình sản xuất như: 
Quy trình sử dụng các gá cữ (mẫu 
khuôn đặt vào máy may) giúp tăng 
năng suất, đường may đều và đẹp 
hơn, rút ngắn được nhiều công đoạn 
phức tạp trong quá trình may; sáng 
kiến chặn đầu cạp tăng đơ lần, lót 
bằng máy 1 kim góp phần giảm số 
người ngồi máy, đồng thời giảm 
được 60 giây cho mỗi sản phẩm; 
Sáng kiến cải tiến thao tác may cho 
công nhân rút ngắn thời gian may, 
tăng năng suất lao động…

Bên cạnh phụ trách đánh giá hệ 
thống trách nhiệm SA 8000, gần 10 
năm công tác với vai trò trong Ban 
Thường vụ Công đoàn của Tổng 
Công ty, chị đã có nhiều hoạt động 
tích cực phong trào nữ công như: 
hoạt động Kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 
8/3, ngày thành lập Hội LHPN Việt 
Nam 20/10, Tháng hành động vì 
trẻ em và ngày Gia đình Việt Nam 
28/6… nhằm kết nối CBNV và NLĐ 
trong Tổng Công ty. Nói về “bí quyết” 
để có thể kiêm nhiệm 2 công việc, 
nhưng vẫn hoàn thành công việc 
chuyên môn, chị cho biết hàng tuần 
chị đều có kế hoạch cụ thể để công 
việc không bị chồng chéo lẫn nhau. 

Được gia đình hậu thuẫn là niềm 
vui, cũng là động lực lớn nhất của 
chị để vừa hoàn thành công việc 
tại cơ quan, cũng như xây dựng tổ 
ấm. Nói về ông xã, chị dành những 
tình cảm đặc biệt khi nói về một nửa 
của mình, dù ông xã chị không làm 
cùng ngành, nhưng lại luôn thấu 
hiểu và đồng cảm với một nghề mà 

CHỊ NGUYỄN AN THU THỦY: 

LUÔN TỰ LÀM MỚI MÌNH 
ĐỂ KỊP THỜI THÍCH ỨNG 
YÊU CẦU KHÁCH HÀNG

thời gian ở cơ quan nhiều hơn gia 
đình, nhất là với phụ nữ đảm nhiệm 
2 công việc vừa chuyên môn vừa 
làm công tác Công đoàn. Chị tâm sự: 
“Với những việc làm của bản thân 
tôi để đạt được điều đó một phần 
cũng chính là công sức của chồng 
và 2 con. Sự giúp đỡ quan tâm chia 
sẻ chính là động lực để tôi phấn đấu. 
Điều hạnh phúc nhất đối với tôi hiện 
nay là cháu lớn đã là sinh viên năm 
3 của trường Đại học công nghiệp 
Hà Nội và luôn đạt sinh viên giỏi. 
Còn cháu nhỏ, cũng nhiều năm liền 
đạt học sinh giỏi. Tôi luôn nhủ rằng, 
trong gia đình phải gắn kết được 
tất cả mọi người, thực hiện tốt các 
nghĩa vụ công dân; xây dựng gia 
đình hòa thuận; thực hiện nếp sống 
văn minh, đoàn kết giúp đỡ…”

Với những cống hiến cho công việc, 
đồng thời xây dựng gia đình yên 
ấm, hòa thuận, các con học giỏi 
ngoan ngoãn, chị Thủy là một trong 
2 gương mặt ưu tú nhất của Công 
đoàn Dệt May Việt Nam được Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 
tặng bằng khen vì đã có thành tích 
xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc 
nước – Đảm việc nhà năm 2021”. Đây 
chắc chắn là niềm khích lệ to lớn để 
chị có thể tiếp tục cống hiến với các 
phòng trào của Công đoàn, với hàng 
nghìn lao động của May Đáp Cầu. 

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

DỆT MAY DỆT MAY



Là công nhân trực tiếp vận hành 
máy sợi con, chị Nguyệt được 
lãnh đạo Công ty tự hào giới 

thiệu là “Bàn tay vàng” của Dệt May 
Huế. Tuổi đời chưa đến 30, nhưng đã 
có 9 năm gắn bó với Dệt May Huế, 
từng ấy thời gian cũng là ngần ấy 
giải thưởng, thành tích cá nhân chị 
Nguyệt đạt được. Kể không hết các 
giải thưởng chị từng được trao tặng, 
nhưng có thể kể đến như: Hội thi thợ 
giỏi cấp công ty, danh hiệu Bàn tay 
vàng năm 2018 và 2021; Danh hiệu 
công nhân giỏi, lao động tiên tiến 
(từ năm 2018 đến 2020)… 

Không ngừng phấn đấu và nỗ lực, 
từ một nhân viên máy xe, hiện chị 
Nguyệt không chỉ trực tiếp vận hành 
máy sợi con, mà có thể làm được 
nhiều công việc trên dây chuyền 
như: đổ sợi, thay thô, đứng được 
nhiều máy. Đồng thời, chị còn làm 
được nhiều công đoạn trong dây 
chuyền kéo sợi như: vận hành máy 
đánh ống, máy đậu, máy xe… đạt 
năng suất, chất lượng cao hơn yêu 
cầu chung. Chị nói, thông thường 
với mỗi công đoạn, loại máy khác 
nhau, chị sẽ mất khoảng 1 tháng để 
quen việc. Không ngại khó, ngại khổ, 
chị từng bước tích lũy kinh nghiệm, 
để vừa hoàn thiện bản thân, nâng 
cao tay nghề và kèm cặp, hỗ trợ, 
giúp đỡ các cá nhân trong Tổ sợi con 
kíp 7, xây dựng Tổ đoàn kết, gắn bó, 
nhờ đó Tổ luôn dẫn đầu trong các 
phong trào thi đua. Hàng năm đều 
được tuyên dương, khen thưởng 
trong các hội nghị sơ kết và tổng kết.

Là công nhân giỏi, lành nghề, nhưng 
chị lại khiêm tốn đến mức “giản dị”. 
Chị nói, điều mong mỏi lớn nhất của 

bản thân đó là giúp đỡ cho các bạn 
mới có thể vào việc được ngay, thời 
gian đào tạo được rút ngắn, từ đó 
tăng năng suất, đời sống của anh chị 
em trong Nhà máy được cải thiện. Chị 
cũng bày tỏ niềm mong mỏi, công 
ty sẽ phát triển hơn nữa để những cá 

CHỊ  ĐẶNG THỊ THANH NGUYỆT: 

“BÀN TAY VÀNG” CỦA NHÀ MÁY SỢI, 
CÔNG TY CP DỆT MAY HUẾ

nhân có tay nghề giỏi, sẽ được hỗ trợ 
hơn về chế độ, giúp NLĐ yên tâm sản 
xuất, đồng thời gắn bó lâu dài.

Do đặc thù công việc làm theo ca 
kíp, có những khoảng thời gian phải 
làm ca đêm, chị cho biết ban đầu 
việc sắp xếp thời gian cho gia đình 
và con nhỏ có những khó khăn. 
Khoảng thời gian chị đi làm lại là 
khoảng thời gian các con được nghỉ 
ngơi, đó cũng là những thiệt thòi với 
thiên chức làm mẹ. Nhưng hơn hết, 
chị được gia đình thấu hiểu và tạo 
điều kiện để luôn hoàn thành xuất 
sắc công việc. Chị Nguyệt bộc bạch 
đã biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, 
để thời gian cho các con và gia đình 
được trọn vẹn. Nhờ những thành 
tích đó mà chị là 1 trong 3 cá nhân 
của Dệt May Huế được Công đoàn 
Dệt May Việt Nam trao tặng bằng 
khen “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà 
năm 2021”.

Giỏi trong chuyên môn, nhưng 
cũng giỏi trong các phong 
trào Công đoàn, chị Hồ Thị 

Thùy – Kỹ thuật công nghệ kiêm Chủ 
tịch Công đoàn Nhà máy Sợi 2, Tổng 
Công ty Việt Thắng (Việt Thắng) là 
một trong những điển hình như thế. 

Năm 2007 chị bắt đầu vào làm tại 
Việt Thắng với vị trí thí nghiệm viên, 
sau nhiều năm phấn đấu, được sự 
tin tưởng của Ban lãnh đạo Tổng 
công ty, chị được điều động vị trí 
công việc cao hơn, trở thành kỹ 
thuật công nghệ kiêm đào tạo và 
Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Sợi 2. 
Công việc khó hơn đòi hỏi chuyên 
môn cao hơn, nhưng với nền tảng 
Cử nhân Cao đẳng Công nghệ Sợi, 
chị Thủy luôn chủ động trong công 
việc, hoàn thành tốt các công việc 
được giao như: thay đổi chi số lên 
xuống dây chuyền, thông số công 
nghệ, sắp xếp mặt bằng nhà xưởng 
gọn gàng sạch sẽ… Đồng thời, 
cùngvới ban lãnh đạo nhà máy, cán 

bộ kỹ thuật bảo trì tìm ra những giải 
pháp để có chất lượng và sản lượng 
tốt nhất đáp ứng nhu cầu khách 
hàng, phát huy những sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật đem lại nhiều lợi nhuận 
cho nhà máy cũng như Tổng công 
ty. Bên cạnh phụ trách về kỹ thuật, 
chị còn là một cô giáo, tham gia 
đào tạo công nhân mới. Nói về vai 
trò đặc biệt này, chị thổ lộ có không 
ít những nỗi niềm và trăn trở. Đó 
là việc thời gian đào tạo được một 
công nhân vận hành máy Sợi không 
phải ngắn, tuy nhiên sẽ có những 
bạn sẽ không tiếp tục với nghề. Chị 
nói, vừa làm cô giáo lại phụ trách 
Công đoàn, nên điều đầu tiên chị 
làm sẽ là tâm sự và trò chuyện để 
thấu hiểu hoàn cảnh gia đình của 
từng người, từ đó đề xuất với công 
ty có những chế độ phù hợp để giữ 
chân người lao động.

Là cán bộ kỹ thuật giỏi, chị còn say 
mê với phong trào công đoàn. Năm 
2021, làn sóng Covid-19 lần thứ 4 « 

CHỊ HỒ THỊ THÙY: 

PHỤ NỮ “2 GIỎI” CỦA TỔNG CÔNG TY 
VIỆT THẮNG - CTCP

càn quét » qua khu vực phía Nam, 
Tổng công ty cũng trải qua những 
ngày tháng « 3 tại chỗ » đáng nhớ. 
Chị cùng ban lãnh đạo Nhà máy đi 
vận động từng người, ở lại đồng 
hành với nhà máy để sản xuất. Kết 
quả, Nhà máy Sợi 2 là đơn vị đứng 
đầu Tổng Công ty có tới 50% lao 
động đồng ý ở lại sản xuất 3 tại chỗ. 
Dịch đi qua, chị cũng lại vận động 
từng người quay trở lại làm việc và 
được đông đảo lao động hưởng 
ứng. Chính từ việc sâu sát người lao 
động, kịp thời lắng nghe những tâm 
tư và nguyện vọng là chìa khóa giúp 
chị hoàn thành xuất sắc khi đứng 
trên vai trò Chủ tịch Công đoàn của 
Nhà máy. 

Cùng với chị Thủy (Đáp Cầu), chị 
Nguyệt (Dệt May Huế), chị Thùy 
cũng đảm nhiệm thiên chức làm mẹ, 
làm vợ. Có 2 con nhỏ đang ở độ tuổi 
đến trường, nhưng vì yêu công việc 
lại được gia đình hậu thuẫn, luôn 
thấu hiểu công việc chị đang làm, 3 
tháng TP. Hồ Chí Minh giãn cách, chị 
tạm gác lại chuyện gia đình để xông 
pha vào sản xuất. Nhưng với chị đó 
là niềm tự hào, tự hào khi đã cống 
hiến cho sự phát triển của công ty, 
là người có thể ‘nói được – làm được’ 
để anh em trong Nhà máy học hỏi 
và noi theo. Chị tự hào vì Việt Thắng 
là môi trường vì người lao động, là 
nơi người lao động có thể gửi gắm 
tâm tư, nỗ lực và cống hiến. Có lẽ từ 
tất cả những điều đó, chị là nữ cán 
bộ duy nhất của Việt Thắng được 
Công đoàn Dệt May Việt Nam vinh 
danh “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà 
năm 2021”.❏
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MỖI THANH NIÊN MỘT Ý TƯỞNG 
SÁNG TẠO

Là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng, cũng như diễn ra Đại hội 
Đoàn các cấp, tiếp tới Đại hội Đoàn 
toàn quốc lần thứ XII, Ban Bí thư Trung 
ương đoàn quyết định lựa chọn chủ 
đề của Tháng thanh niên năm 2022 là 
“Tuổi trẻ sáng tạo”. Đây là thông điệp 
nhằm phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo, 
phẩm chất của thanh niên, góp phần 
tạo ra những công trình, phần việc, sản 
phẩm, ý tưởng… trong việc phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, chung 
sức cùng cộng đồng. 

Thực hiện Chương trình hành động 
của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, ngay 
trong trung tuần tháng 2, Ban Thường 
vụ Đoàn TN Vinatex đã chuẩn bị kế 
hoạch, nội dung chương trình hành 
động để gửi tới các Đoàn, chi Đoàn 
cơ sở. Tháng Thanh niên 2022 còn có 
ý nghĩa hơn khi vừa là hoạt động chào 
mừng 91 năm ngành thành lập Đoàn, 
mà còn là hoạt động thiết thực chào 
mừng Đại hội Đoàn Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam lần thứ IV.

Đ/c Đào Duy Khánh - Phó Bí thư Đoàn 
TN Vinatex cho biết, một số nhiệm vụ, 
hoạt động cụ thể mà Đoàn Tập đoàn 
và các cơ sở Đoàn trực thuộc sẽ triển 
khai như: 

(1) Thực hiện có hiệu quả phong trào 
“Thanh niên xung kích đổi mới, sáng 
tạo nâng cao năng suất, hiệu quả 
doanh nghiệp” bằng việc tổ chức các 
hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng 
tạo của thanh niên; triển khai Cuộc 
vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, 
sáng kiến”. Đăng ký đảm nhận thực 
hiện Công trình thanh niên các cấp và 
tổ chức gắn biển chào mừng Đại hội 
Đoàn Tập đoàn Dệt May Việt Nam lần 
thứ IV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 
XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027;

 (2) Tổ chức các hoạt động an sinh 
xã hội, tình nguyện vì cộng đồng: 
Triển khai các công trình thanh niên 
tham gia xây dựng nông thôn mới, 
xây dựng nhà văn hóa thôn, làm mới 
đường giao thông nông thôn, cầu 
nông thôn, công trình “Thắp sáng 

Đó là chủ đề trong Chương 
trình hành động 
Tháng Thanh niên 
của Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam 
(Đoàn TN Vinatex) 
theo kế hoạch của 
Ban Bí thư Trung ương 
Đoàn về Tháng Thanh 
niên 2022, thi đua lập 
thành tích chào mừng 
Đại hội Đoàn Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam lần 
thứ IV, Đại hội Đoàn toàn 
quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 
2022 – 2027.

TUỔI TRẺ VINATEX 

XUNG KÍCH, 
ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO

Bài: BCH ĐOÀN TN VINATEX

 BCH Đoàn Thanh niên Vinatex tham quan Nhà máy sợi Phú Cường

đường quê” tại các địa bàn khó khăn, 
khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi 
ngang ven biển và hải đảo. Triển khai 
chương trình “Ngôi nhà yêu thương” 
xây dựng nhà ở cho các đối tượng 
khó khăn; chương trình “Gieo mầm 
yêu thương” cho trẻ em nghèo, mồ 
côi, khuyết tật. Tổ chức chương 
trình hiến máu tình nguyện, các 
hoạt động hưởng ứng “Ngày thứ 
bảy tình nguyện”. Tổ chức Chương 
trình “Tháng ba biên giới” nhằm 
phát huy tinh thần xung kích, 
tình nguyện của thanh niên trong 
tham gia phát triển kinh tế - xã 
hội, an ninh, quốc phòng; chăm 
lo, đồng hành với các chiến sĩ 
biên phòng khu vực miền núi, biển 
đảo. Huy động các nguồn lực xã hội 
chăm lo đời sống, sức khỏe, kỹ năng 
thực hành xã hội cho các đối tượng 
thanh niên công nhân, đoàn viên, 
thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; 

(3) Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh 
niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tăng 
cường ứng dụng công nghệ số trong 
hoạt động tư vấn, định hướng nghề 
nghiệp và kết nối, tư vấn việc làm, giới 
thiệu việc làm cho đối tượng là sinh 
viên các trường Đại học, Cao đẳng 
trong Tập đoàn. Hỗ trợ hướng dẫn kỹ 
năng tìm việc làm, kỹ năng làm việc 
cho đoàn viên, thanh niên mất việc do 
ảnh hưởng dịch bệnh covid-19; (4) Bồi 
dưỡng đoàn viên ưu tú và trao danh 
sách giới thiệu đoàn viên ưu tú cho 
Đảng xem xét kết nạp…

CÁC HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC

Để các hoạt động được triển khai sâu 
rộng trong hệ thống Đoàn Thanh niên 
toàn Tập đoàn, ngay trong những ngày 
đầu tháng 3, hưởng ứng lời kêu gọi và 
chương trình hành động “Tháng Ba 
biên giới” của Hội LHTN Việt Nam và 
Đoàn khối Doanh nghiệp TW, Đoàn TN 
Vinatex đã trao tặng 1.000 cờ tổ quốc 
cho các gia đình sống tại khu vực biên 
giới xã A Mú Sung (Bát Xát, Lào Cai) và 
xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) mỗi địa 
phương 500 cờ Tổ quốc, tổng giá trị 
100 triệu đồng. 

Đồng thời, BCH Đoàn TN Vinatex cũng 
đã tổ chức Hội nghị, tổ chức tham 
quan tại Nhà máy Sợi Phú Cường (Chi 
nhánh Tập đoàn DMVN), Công ty CP 

May Đồng Phú Cường (Đơn vị thành 
viên của TCT May Việt Tiến) nhằm 
học hỏi một số mô hình sản xuất để 
xây dựng các chương trình của Đoàn 
TN thiết thực hơn với các Đoàn cơ sở, 
gắn chặt chẽ hơn với mô hình sản xuất 
kinh doanh của các đơn vị trong toàn 
hệ thống. 

Với mong muốn trở thành đơn vị nòng 
cốt trong các hoạt động SXKD, tuổi trẻ 
Vinatex đã và đang tiếp tục phát huy, 
xung kích, sáng tạo để đưa các hoạt 
động của Đoàn thiết thực hơn. Để có 
thể làm được yêu cầu này, đòi hỏi các 
ý kiến, ý tưởng sáng tạo có thể cải tiến 
các quy trình sản xuất, nâng cao năng 
suất góp phần chung vào doanh thu, 
lợi nhuận các các đơn vị.❏

 Trao cờ Tổ quốc cho các gia đình biên giới tại Lào Cai & Nghệ An
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CÔNG TY TNHH MTV DỆT 8-3:

BÀI: QUANG NAM

Dệt tiếp 

mơước  những...

Được đặt tên theo Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và vinh dự đón 
Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm trong ngày khánh thành. 

Nhiều năm qua, Công ty TNHH MTV Dệt 8-3 (Dệt 8-3) luôn nhớ lời 
căn dặn của Bác, trở thành điển hình tiên tiến của Tập đoàn Dệt May Việt Nam 

sau khi di dời khỏi nội độ, từng bước đưa thương hiệu Sợi của Dệt 8-3 
định hình và có chỗ đứng trên thị trường với những sản phẩm sợi

chất lượng, có tính đặc thù cao.

NHỮNG TRANG SỬ HÀO HÙNG

Nhắc đến Dệt 8-3, trong ký ức của 
những cao niên Hà Nội, không ai 
không biết đến khu liên hiệp Dệt lớn 
nhất nhì Thủ đô tại khu vực phố Minh 
Khai. Ngày 8/3/1960, những nhát 
cuốc đầu tiên trên công trường xây 
dựng nhà máy được bổ xuống, chính 
thức đặt những viên gạch đầu tiên 
trong việc hình thành Dệt 8-3, theo 
chủ trương của Nhà nước xây dựng 
một nhà máy Dệt có quy mô lớn tại 
khu vực Hà Nội để phục vụ sợi và vải 
cho nhân dân, lực lượng vũ trang… 
tạo công ăn việc làm cho lao động 
Thủ đô, nhất là lao động nữ. 

Sau 5 năm, vào ngày 8/3/1965, Nhà 
máy được khánh thành. Buổi chiều 
cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
tới thăm nhà máy. Bác đã xuống từng 
phân xưởng thăm nơi làm việc, nơi ăn 
chốn ở và trò chuyện cùng CBCNV. 
Tới phân xưởng nhuộm, bác rất vui 
lòng khi gặp ở đây nhiều anh chị em 
từ miền Nam ra tập kết, nay được đào 
tạo thành những công nhân, cán bộ 
lành nghề, khi miền Nam hoàn toàn 
giải phóng sẽ là lực lượng nòng cốt 
đảm nhiệm công tác, phát triển kinh 
tế. Trước hơn 3000 CBCNV của Nhà 
máy, Bác căn dặn: “Nhà máy Dệt 8-3 
ra đời là thành quả đổi bằng mồ hôi, 
xương máu của bao chiến sĩ, đồng 
bào đã ngã xuống trong sự nghiệp 
đấu tranh vì độc lập, tự do, lại được 
mang tên Ngày Quốc tế phụ nữ, vì 
vậy mỗi cán bộ, công nhân, viên chức 
nhà máy phải làm việc hết sức mình 
để xứng với niềm vinh dự và trách 
nhiệm lớn lao đó”.

Nhớ lời căn dặn của Bác, trong suốt 
giai đoạn 1965 -1975, Dệt 8-3 đã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vừa 
sản xuất vừa chiến đấu. Trong cuộc 
chiến tranh phá hoại miền Bắc lần 
thứ 2 của Đế quốc Mỹ, cùng với Nhà 
máy Cơ khí Mai Động, Nhà máy Xay 
Lương Yên, Kẹo Hải Châu… Dệt 8-3 
đã tạo ra bản hùng ca với trận địa Vân 
Đồn máu lửa của 12 ngày đêm chiến 
đấu, bắn rơi 1 chiếc F4 của quân địch. 
Hòa bình lập lại, được tôi luyện trong 
chiến tranh và ý chí quật cường, Dệt 
8-3 một lần nữa lại một trong những 
đơn vị then chốt, hoàn thành xuất 
sắc các chỉ tiêu Nhà nước giao. Sau 

25 năm hình thành, bằng những cố 
gắng không ngừng, Dệt 8-3 đã trở 
thành một trong những tổ hợp nhà 
máy Dệt lớn nhất khu vực Hà Nội 
và miền Bắc, với 2 phân xưởng Sợi, 
1 phân xưởng Dệt có 1.310 máy, 1 
phân xưởng nhuộm, 1 phân xưởng 
chỉ khâu, 1 phân xưởng cơ khí, 1 phân 
xưởng tổng hợp, 1 phân xưởng thoi 
suốt, 1 phân xưởng động lực… với 
gần 7.000 CBNV trong đó 78% là nữ.

Thời kỳ 1990 – 2000 là một trong 
những giai đoạn bản lề của Dệt 8-3 
trong việc hội nhập với kinh tế thị 
trường. Năm 1993, Nhà máy được đổi 
tên thành Nhà máy liên hợp Dệt 8-3 
và sau đó 1 năm được đổi tên thành 
Công ty Dệt 8-3. Xác định rõ mục 
tiêu khi trở thành công ty, Dệt 8-3 đã 
từng bước tinh gọn bộ máy, xác định 
thị trường, khách hàng, cơ cấu thị 
trường… từng bước gặt được những 
thành quả ban đầu với việc đầu tư 
mở rộng các nhà máy mới như nhà 
máy Sợi có quy mô 2,1 vạn cọc sợi, 
bổ sung 28 máy Dệt kiếm Picanol…

VƯỢT QUA KHÓ KHĂN

Giai đoạn 2000 – 2010 là một trong 
những thời điểm thực sự khó khăn 

của Dệt 8-3 khi thực hiện chủ trương 
di dời các Nhà máy, Xí nghiệp ra khỏi 
nội đô của Chính phủ và UBND TP. Hà 
Nội. Giai đoạn này, để chuẩn bị cho 
công tác di dời, Dệt 8-3 đã phải tạm 
dừng đầu tư các dự án mới cũng như 
thay thế các thiết bị đã cũ. Do đó 
năng suất, hiệu suất bị giảm đi đáng 
kể, trong khi đó nhiều thiết bị không 
sử dụng vẫn phải trích tiền khấu hao. 
Đồng thời, công ty cũng phải chi trả 
một số chi phí như lãi ngân hàng, 
nguyên phụ liệu, giải quyết chế độ 
cho người lao động nghỉ việc theo 
Bộ Luật lao động.

Đến năm 2011, Dệt 8-3 chính thức 
hoàn thành di dời, chuyển nhà máy 
Dệt ra khu đất công ty mua tại Yên 
Mỹ, Hưng Yên, đồng thời chuyển 
nhà máy Sợi ra khu đất thuê tại Phú 
Xuyên. Ông Phạm Văn Tuyên – Chủ 
tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Dệt 8-3 
cho biết, đây là thời điểm đặc biệt 
khó khăn của Dệt 8-3 khi vừa mất đi 
lực lượng lao động, chỉ có một phần 
rất nhỏ người lao động đi cùng nhà 
máy, thiết bị di dời từ nhà máy cũ đã 
lạc hậu, năng suất thấp. Điều này đã 
khiến cho công ty phải tìm kiếm và 
đào tạo lại nguồn lao động, cũng như 

 Bác Hồ thăm Dệt 8-3 vào ngày 8/3/1965
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tính toán các phương án để đầu tư, 
nâng cấp các thiết bị cũ. Với khoản 
kinh phí được đền bù sau di dời, cùng 
sự hỗ trợ và đồng ý của Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam, HĐTV của công ty đã 
quyết định tái cấu trúc lại toàn bộ 
hoạt động của công ty và các khoản 
đầu tư. 

Đến năm 2014, Công ty đầu tư nhà 
máy Sợi đầu tiên quy mô 2 vạn cọc 
tại Yên Mỹ (Hưng Yên). Tuy nhiên, 
theo lãnh đạo Dệt 8-3, với nguồn lực 
có hạn, quy mô nhà máy được đầu tư 
còn rất khiêm tốn. Mặt khác, đây là 
thời điểm mà đơn vị phải bắt đầu xây 
dựng lại từ thị trường, cho tới nguồn 
lao động có tay nghề… phải tuyển 
dụng và đào tạo lại toàn bộ lao động, 
cho tới các vị trí quản lý.

“Sau một thời gian ngắn, ngay năm 
đầu tiên đi vào hoạt động (cuối năm 
2015), bằng những biện pháp quản 
lý mới, môi trường sản xuất luôn luôn 
được cập nhật, cải tiến, nên ngay 
trong năm đầu Dệt 8-3 đã có thị 
trường, cùng với sản xuất tương đối 

tốt, nên năm đầu tiên đưa nhà máy 
vào sản xuất (năm 2016) đã có lợi 
nhuận và liên tục từ năm 2016 đến 
2018 đều có hiệu quả”- Ông Phạm 
Văn Tuyên cho biết. 

Năm 2017, Dệt 8-3 tiếp tục đầu 
tư thêm Nhà máy Sợi 2 có quy mô 
tương tư Nhà máy Sợi 1. Đúc kết các 
kinh nghiệm trong việc đầu tư nhà 
máy Sợi 1, đây là nhà máy có thời 
gian xây dựng nhanh nhất, đồng bộ 
nhất trong các nhà máy của Vinatex 
lúc bấy giờ. Quá trình triển khai dự án, 
từ khi động thổ cho tới khi nhà máy 
được vận hành chỉ vỏn vẹn trong 10 
tháng. Mà theo lãnh đạo của công 
ty, đó là thời gian xây dựng nhanh 
kỷ lục, ngay cả các đơn vị tư nhân 
hay FDI có nguồn lực mạnh cũng có 
thể không hoàn thành nhanh như 
vậy. Điều này một phần từ sự ủng hộ 
của Tổng Công ty Dệt May miền Bắc 
Vinatex (VNC) và Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam nên việc triển khai đầu tư 
thuận lợi và khẩn trương. Đồng thời, 
trong quá trình triển khai xây dựng 

Nhà máy Sợi 2, Dệt 8-3 còn thay thế 
một số thiết bị cũ tại Nhà máy Sợi 
1 để nâng cao năng suất, cũng như 
đưa vào vận hành các loại sợi mới, 
phục vụ thị trường. 

Nâng cao được quy mô và năng lực 
sản xuất nhưng Dệt 8-3 lại đứng 
trước thách thức mới. Năm 2018-
2019, cuộc chiến tranh thương mại 
Mỹ - Trung nổ ra đã ảnh hưởng không 
nhỏ tới ngành Sợi, trong đó có Dệt 
8-3. Tới năm 2020, đại dịch Covid-19 
xảy ra trên toàn cầu đã khiến cho thị 
trường Sợi đã bị ảnh hưởng nặng nề 
bởi chiến tranh thương mại lại thêm 
phần “bất ổn”. Đứng trước những 
thách thức mới, khi thị trường xuất 
khẩu bị ảnh hưởng, Dệt 8-3 đã chủ 
động linh hoạt, thích ứng, sản xuất 
các mặt hàng sợi cho thị trường nội 
địa. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty thừa 
nhận rằng hiệu quả của 3 năm 2018 
– 2020 không cao. Nhưng, trải qua 
3 năm vô cùng khó khăn, tính đến 
31/12/2020, lợi nhuận lũy kế của 2 
nhà máy vẫn dương. Đây có thể được 

 Nhà máy Sợi 2 - Công ty TNHH MTV Dệt 8-3

coi là một trong những tín hiệu tích 
cực cũng như giúp Dệt 8-3 là một 
trong số ít các đơn vị có lợi nhuận 
trong những năm ngành Sợi bị ảnh 
hưởng nặng nề nhất.

NHÂN LÊN NIỀM TỰ HÀO

Trải qua nhiều năm thị trường sợi khó 
khăn, ngay từ cuối năm 2020 và đầu 
2021 thị trường ngành Sợi đã bắt đầu 
ấm lên với nhiều tín hiệu khởi sắc. 
Cùng công tác điều hành, quản trị 
sản xuất, tiết giảm chi phí, tinh giản 
bộ máy, Dệt 8-3 với quy mô “khiêm 
tốn” với 4 vạn cọc sợi đã có lợi nhuận 
chạm ngưỡng 3 con số. 

“Để đạt được con số đó, ngoài những 
thuận lợi và khó khăn, đó là sự cố 
gắng của toàn thể CBNV và NLĐ. 
Từ những người đứng đầu công 
ty là HĐTV, cơ quan điều hành, cho 
tới toàn bộ CBNV đã xây dựng môi 
trường đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ… 
Ở đó luôn hiển hiện khí thế khẩn 
trương, hăng say làm việc trong một 
môi trường nhân văn, phát triển và 
cảnh quan ngày một tươi mới. Đây 
có lẽ “điểm khác biệt” ấn tượng của 
Dệt 8-3 cũng như Vinatex, khi Lãnh 
đạo Tập đoàn, đối tác, khách hàng 
nước ngoài, đồng nghiệp đến làm 
việc tại Nhà máy đều đánh giá cao về 
môi trường, không khí làm việc nơi 
đây. Đặc biệt trong thời điểm 3 tại 
chỗ hay ngay tại thời điểm này, mặc 
dù thiếu lao động do nhiều lao động 
bị nhiễm Covid-19 phải cách ly theo 
qui định của địa phương, nhưng với 
sự điều hành linh hoạt, cùng với sự 
chia sẻ, đồng lòng tương trợ nhau 
của NLĐ, Công ty vẫn giữ được sản 
lượng, không bị tăng chi phí sản xuất, 
giữ được đơn hàng. Lợi nhuận đã 
có được ngay từ Quý 1/2022”-Tổng 
Giám đốc Dệt 8-3 nhấn mạnh. 

Cũng theo Lãnh đạo Công ty, để phát 
huy hiệu suất lao động theo hướng 
chuyên nghiệp, hiện đại, đơn vị chủ 
trương xây dựng mô hình tổ chức 
quản lý tinh gọn, nâng cao hiệu lực 
hiệu quả của bộ máy, xây dựng văn 
hoá Công ty, hướng tới môi trường 
làm việc tốt nhất cho NLĐ không chỉ 
trong xưởng sản xuất mà cả cảnh 
quan xung quanh. CBNV-NLĐ được 
quan tâm cả đời sống vật chất và tinh 

thần dựa trên cơ sở quan hệ lao động 
hài hoà. Bên cạnh đó, Công ty chú 
trọng tuyển dụng, đào tạo, sàng lọc 
để có được bộ máy quản lý, kỹ thuật 
mạnh. Không ngừng đổi mới quản lý 
cho phù hợp tình hình mới, áp dụng 
KHKT, CNTT vào quản trị sản xuất, tiếp 
tục bổ sung và đầu tư thêm các nhà 
máy mới theo hướng hiện đại cao (tự 
động hóa) - Smart Factory…

Cùng với chiến lược chung của Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam tới năm 2025, 
tầm nhìn 2030, Dệt 8-3 sẽ tiếp tục 
là một trong những mắt xích quan 
trọng của khu vực miền Bắc trong 
việc cung ứng các mặt hàng Sợi, khâu 
đầu tiên của chuỗi cung ứng. Trước 
định hướng lâu dài sẽ chỉ phát triển 
ngành Sợi, Dệt 8-3 sẽ là đơn vị duy 
nhất trong Vinatex sản xuất các mặt 
hàng sợi có chi số thấp (Ne 13) mà 
rất ít các đơn vị trong nước sản xuất. 
Nhằm chuyên biệt và khác biệt hóa, 

Dệt 8-3 còn sản xuất các sản phẩm 
sợi siro thường, sợi bọc spandex, sợi 
siro slub, sợi đa thành phần nguyên 
liệu… phục vụ sản xuất các mặt hàng 
như quần jean, kaki, đồ bảo hộ. Đồng 
thời cùng với định hướng phát triển 
bền vững của ngành Dệt May, Dệt 
8-3 cũng sẽ nghiên cứu, thăm dò thị 
trường để sản xuất các mặt hàng sợi 
recycle, sợi organic... thân thiện với 
môi trường.

Định hướng tới năm 2025, Dệt 8-3 sẽ 
tiếp tục nâng quy mô, đầu tư thêm 1 
Nhà máy 3 vạn cọc sợi để nâng công 
suất lên 7 vạn cọc sợi trước năm 2025. 
Đến năm 2030, Dệt 8-3 sẽ có quy mô 
10 vạn cọc sợi, cùng với 1 Nhà máy sợi 
OE có quy mô khoảng 250 – 300 tấn/
tháng. Đồng thời, Dệt 8-3 cũng sẽ chủ 
động áp dụng mô hình chuyển đổi số 
trong quản trị sản xuất, cập nhật trực 
tiếp về SXKD trong hệ thống các đơn 
vị của Vinatex.❏

Năm 2010, để ghi lại dấu ấn một thủa vàng son của 
Dệt 8-3, một con phố mang tên 8-3 đã ra đời gắn liền 

với các khu tập thể, trường mầm non của Nhà máy Dệt cũ. Ở 
đó vẫn còn rất nhiều những “nhân chứng sống”, những cô thợ 
Dệt đã cùng Dệt 8-3 vun đắp lên những trang sử hào hùng về 
một thương hiệu gắn liền với ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Với 
lịch sử hơn 55 năm xây dựng và phát triển, chắc chắn cái tên 
Dệt 8-3 sẽ tiếp tục viết tiếp những dấu ấn tự hào về một đơn 
vị đặt những nền móng đầu tiên của ngành công nghiệp nhẹ 
miền Bắc, cũng như ngành Dệt May Việt Nam.
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NGÀNH MAY BANGLADESH

CÚ HÍCH 
TỪ ĐỔI MỚI

11 
TIÊU CHÍ ĐỔI MỚI 
dẫn đến thành công 
của ngành dệt may 

BANGLADESH

Đổi mới 
trong lĩnh vực 

dệt may sơ cấp

Đổi mới 
trong thiết kế 
và thời trang

Đổi mới 
trong phát triển 

Quy trình

Hiện đại hóa 
trong giáo dục

Đa dạng hóa 
sản phẩm

Nâng cao 
về nhân lực

Tư duy 
sáng tạo

Nâng cấp 
chuỗi cung ứng

Đổi mới 
về công nghệ 

Đổi mới
 trong việc 

xây dựng nhà máy

Đổi mới 
về ngành công nghiệp 

phụ kiện

Bài: VƯƠNG ĐỨC ANH

PHỤC HỒI NHANH CHÓNG VÀ 
BÙNG NỔ NGOẠN MỤC

Có rất nhiều phân tích đưa ra để trả lời 
câu hỏi vì sao quốc gia này có sự phục 
hồi nhanh chóng như vậy. Tuy nhiên, 
có một điểm chính ẩn sau các cuộc 
thảo luận,  đó là hầu hết các nhà máy 
hiện nay đều theo quy trình, đổi mới 
và tốc độ hơn. Họ không chỉ sản xuất 
hàng may mặc mà còn có hiểu biết về 
kinh doanh và thị trường rất tốt.

Với sự phục hồi của chuỗi cung ứng 
toàn cầu, xuất khẩu hàng may mặc 
của Bangladesh đã tăng trưởng theo 
cách mà lần đầu tiên doanh thu xuất 
khẩu hàng tháng của các mặt hàng 
may mặc vượt mốc 4 tỷ USD vào 
tháng 12 năm ngoái.

Giờ đây, các nhà sản xuất hàng may 
mặc tự tin về việc cung cấp các sản 

phẩm may mặc trị giá 8 tỷ USD mỗi 
tháng cho các khách hàng quốc tế sau 
khi Bangladesh củng cố vị trí của mình 
trong chuỗi cung ứng toàn cầu bằng 
cách mở cửa cho các doanh nghiệp 
ngay cả trong thời kỳ cao điểm của đại 
dịch Covid-19.

Ngay cả trong thời gian Covid-19, 
những đổi mới đã diễn ra mạnh mẽ. 
Bangladesh trở thành một điểm đến 
tìm nguồn cung ứng tốt cho các sản 
phẩm liên quan đến Covid-19 như đồ 
bảo hộ y tế (PPE), ga trải giường, hàng 
dệt kỹ thuật y tế và bệnh viện và ga trải 
giường cách ly.

"Bangladesh đang dần sẵn sàng đáp 
ứng các đơn hàng may mặc trị giá 
7 - 8 tỷ USD mỗi tháng, chúng tôi có 
khả năng mở rộng thêm năng lực của 
mình", Faruque Hassan – Chủ tịch Hiệp 
hội dệt may Bangladesh cho biết tại Đối 
thoại ERF ở Dhaka.

Bangladesh hiện là 
một trong những 
quốc gia cung ứng 
hàng may mặc đáng 
tin cậy và uy tín nhất 
với người mua. Thành 
tựu này đạt được sau 
một hành trình kéo 
dài gần bốn thập kỷ 
rưỡi, bắt đầu với lô 
hàng vài triệu USD 
vào cuối những năm 
1970 đã lên tới 35,81 
tỷ USD vào năm 2021. 

Bắt đầu với 
lô hàng vài triệu USD 
vào cuối những năm 

1970 đã lên tới 
35,81 tỷ USD 
vào năm 2021. 

Đáp ứng 
các đơn hàng 

may mặc trị giá 
7 - 8 tỷ USD 

mỗi tháng
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Tất cả đều là những câu chuyện 
thành công của Bangladesh trong 
lĩnh vực may mặc trong 4 năm rưỡi 
qua. Thành công được tạo nên nhờ 
sự đổi mới kiên trì của các doanh 
nhân và nhà xuất khẩu. Đổi mới từ 
việc đa dạng hóa sản phẩm, tiếp thị, 
quản lý đến áp dụng công nghệ, hậu 
cần và năng suất của người lao động. 

Những sáng kiến, sáng tạo về đổi 
mới trong lĩnh vực này được chú ý 
từ việc xây dựng hình ảnh sau thảm 
họa công nghiệp kép bao gồm cháy 
Tazreen Fashions và tòa nhà Rana 
Plaza bị sụp đổ. Sau khi tòa nhà Rana 
Plaza bị sụp đổ, các doanh nhân 
trong lĩnh vực may mặc đã bắt đầu 
xây dựng các nhà máy xanh để xóa 
bỏ hình ảnh xấu về lĩnh vực này trên 
toàn cầu.

THÀNH CÔNG CỦA “NHÀ VÔ 
ĐỊCH”

Đổi mới trong xây dựng nhà máy

Hiện tại, Bangladesh là nhà vô địch 
toàn cầu về các nhà máy may mặc 
xanh vì quốc gia này có 153 nhà 
máy xanh bao gồm số lượng nhà 
máy được xếp hạng bạch kim và tiêu 
chuẩn vàng cao nhất trong lĩnh vực 
may mặc. Hơn 500 nhà máy may mặc 
đang chờ được chứng nhận Dẫn đầu  
về Thiết kế Năng lượng và Môi trường 
(LEED) bởi Hội đồng Công trình Xanh 
Hoa Kỳ (USGBC). Hình ảnh của ngành 
may mặc của đất nước đã được làm 
sáng tỏ nhờ ý tưởng sáng tạo về các 
tòa nhà xanh và cũng tiết kiệm được 
gần 30% năng lượng và nước tiêu thụ.

Đổi mới công nghệ

Các doanh nhân địa phương đã 
nhanh chóng sử dụng công nghệ mới 
nhất trong lĩnh vực may mặc để có kết 
quả đầu ra. Ví dụ, một số nhà máy dệt 
và kéo sợi đã bắt đầu sử dụng robot 
trong nhà máy của họ để sản xuất sợi 
hiệu quả hơn do nhu cầu về các loại 
sợi mịn hơn đang tăng lên trong nước.

Các nhà máy may mặc cũng bắt đầu 
tự động hóa ở các bộ phận khác nhau 
để nâng cao năng suất và ứng phó với 
nhiều đối thủ cạnh tranh đến từ các 
nước sản xuất hàng may mặc khác.

Việc áp dụng tự động hóa đã làm 

chi phí sản xuất giảm xuống và cạnh 
tranh tốt hơn hơn trong chuỗi cung 
ứng quần áo toàn cầu. Họ chú trọng 
việc sử dụng tự động hóa sáng tạo 
trong sản xuất và may.

Đổi mới trong thiết kế và thời trang

Các nhà sản xuất hàng may mặc 
trong nước đã cố gắng phát triển 
các thiết kế tại địa phương để giảm 
sự phụ thuộc vào các thiết kế chỉ do 
người mua cung cấp. Nhiều nhà máy 
hiện đại có xưởng thiết kế riêng để 
sản xuất thời trang mới và thiết kế các 
mặt hàng may mặc.

Có nhiều nhà máy có văn phòng 
nghiên cứu thị trường mục tiêu để 
hiểu xu hướng thời trang. Từ đó giúp 
họ dễ dàng đưa ra quyết định trong 
sản xuất kinh doanh.

Đổi mới trong lĩnh vực dệt may              
sơ cấp

Ông Monsoor Ahmed- Giám đốc 
điều hành của Hiệp hội các nhà máy 
dệt Bangladesh (BTMA) cho biết, rất 
nhiều đổi mới đã diễn ra trong những 
năm qua khi các nhà máy đã đưa máy 

móc và phương thức quản lý mới để 
tăng trưởng cao hơn. 

Ông phân tích, sự đổi mới đã diễn ra 
trong việc kéo sợi, dệt, hoàn thiện, in 
ấn và quy mô trong những năm qua. 
Monsoor cũng cho biết đầu tư hiện 
tại vào lĩnh vực dệt may sơ cấp là 16 
tỷ USD và đến năm 2025, tổng đầu 
tư vào lĩnh vực dệt may sẽ vượt 20 
tỷ USD. Monsoor cũng cho biết, nhu 
cầu thị trường về hàng hóa sáng tạo 
đã truyền cảm hứng cho các doanh 
nhân địa phương đầu tư nhiều vào 
lĩnh vực này.

Đổi mới trong ngành công nghiệp 
phụ kiện

Abdul Kader Khan- Chủ tịch trước 
đây của Hiệp hội các nhà sản xuất 
và xuất khẩu phụ kiện & bao bì hàng 
may mặc Bangladesh cho biết, trước 
đây hầu như không có nhà máy nào 
sử dụng để sản xuất các phụ kiện 
may mặc như móc treo, khóa kéo và 
thùng carton.

Tuy nhiên, hiện nay Bangladesh đang 
tự chủ về phụ liệu may mặc vì các 

 Ảnh minh họa

nhà xuất khẩu hàng may mặc trong 
nước không cần nhập khẩu từ các 
nước khác. Nhiều doanh nhân địa 
phương đã sản xuất nhiều mặt hàng 
may mặc phụ kiện sáng tạo để đáp 
ứng nhu cầu.

Sáng kiến của Hiệp hội các nhà 
sản xuất và xuất khẩu dệt may 
(BGMEA) cho trung tâm đổi mới

Hassan cho biết BGMEA đã và đang 
xây dựng trung tâm đổi mới và 
trung tâm này có thể bắt đầu hoạt 
động trong ba hoặc bốn tháng tới. 
Trung tâm đổi mới đầu tiên này được 
kỳ vọng sẽ nâng ngành may mặc 
Bangladesh lên một tầm cao mới 
bằng cách thu hẹp khoảng cách kiến 
thức trong ngành và kết nối các bên 
liên quan với tư cách là đối tác quan 
trọng của trung tâm tri thức.

Mục tiêu chính của Trung tâm là tạo 
ra sự thay đổi mô hình trong rổ sản 
phẩm từ cơ bản đến cao cấp. Trung 
tâm đổi mới chủ yếu sẽ hoạt động 
để mang lại các mặt hàng mới trong 
thiết kế và thời trang, tiếp thị, quản lý 
và đào tạo.

Hơn nữa, BGMEA đã và đang tiến 
hành các nghiên cứu về ba các vấn đề 
quan trọng bao gồm các sản phẩm 
may mặc kỹ thuật, đa dạng hóa xơ/
sợi và lộ trình phục hồi hậu Covid-19 
để nâng ngành công nghiệp lên một 
tầm cao mới.

NÂNG CAO NĂNG LỰC NGÀNH 
TỪ “TRUNG TÂM ĐỔI MỚI NGÀNH 
DỆT MAY (TTIH)” 

Tạp chí Dệt may Ngày nay là một nền 
tảng truyền thông hoạt động như 
một “Trung tâm đổi mới” hiệu quả từ 
năm 2021. Trung tâm cung cấp các 
phương pháp hay nhất của các công 
ty; giới thiệu thương hiệu nhà tuyển 
dụng; đào tạo ứng xử; tổ chức hội 
thảo, hội nghị chuyên đề, triển lãm; 
truyền đạt thông tin về ngành và tư 
vấn, v.v. giúp các doanh nghiệp phát 
triển, đổi mới và duy trì vị thế ngành 
dệt may trên toàn cầu. Các hoạt động 
TTIH chủ yếu được thực hiện theo ba 
chủ đề:

Con người: TTIH hợp tác với các công 
ty để giảm chi phí. Các dự án đổi mới 
theo chủ đề này bao gồm Quản lý 
hàng tồn kho, Tối ưu hóa chất liệu 
vải, Quản lý nhà nhuộm hướng tới 0, 
Quản lý theo Lean, Thực hiện 6S, Xây 
dựng tổ chức bằng HRBP, KPI và Đánh 
giá hiệu suất, v.v.

Lợi nhuận: Các công ty đối tác có 
thể tăng doanh thu của họ bằng 
cách tham gia vào một số chương 
trình của TTIH theo chủ đề này. Các 
Dự án Đổi mới theo chủ đề này bao 
gồm Nhận diện thương hiệu, Định vị 
thương hiệu, Phát triển thương hiệu 
và Nội dung tiếp thị, Chiến lược tiếp 
thị, Nền tảng kỹ thuật số, Triển lãm 

và Hội nghị, v.v. TTIH làm việc với 
Alibaba.com và Texknoter.com theo 
chủ đề này để giúp các công ty đối 
tác của mình.

Hệ thống Quản trị bền vững 
(Sustainability Management System): 
Các công ty đối tác có thể tích hợp 
tính bền vững vào hoạt động kinh 
doanh cốt lõi của mình. Các dự án 
đổi mới theo chủ đề này bao gồm: 
Sử dụng bền vững tài nguyên, Quản 
lý môi trường và hóa chất bền vững, 
Quản lý an toàn, Quản lý tuân thủ xã 
hội và vật chất, Báo cáo bền vững và 
các công cụ quản lý.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA           
“TRUNG TÂM ĐỔI MỚI DỆT MAY” 

“Thiết lập Kế hoạch Chi tiết Chuyển 
đổi (Setting Transformation Blueprint) 
– gọi tắt STB” là phương pháp để thực 
hiện đổi mới / thay đổi tại các công ty 
đối tác. “Làm việc nhỏ, làm tại chỗ” là 
phương pháp làm STB. Các dự án STB 
được thực hiện bởi sự tham gia của 
các Chuyên gia trong ngành, Chuyên 
gia học thuật, Người học (sinh viên / 
người tìm kiếm nghề nghiệp). 

Trung tâm đổi mới đã khởi xướng hơn 
80 dự án, từ đó hơn 45 dự án nhận 
được kết quả và cuối cùng là 23 kết 
quả được chia sẻ với ngành. 

Để thực hiện công việc khổng lồ 
này, Trung tâm đổi mới đã thu hút 
hơn 30 nhà máy (bao gồm Robintex 
Group, HAMS Group, Mondol Group, 
Noman Group, APS Group, Epyllion 
Group, Mosharaf Group, South West 
Composite Ltd, Fatullah Dyeing & 
Calendering Mills Ltd., v.v. ) cùng hơn 
170 chuyên gia từ các ngành công 
nghiệp và học viện.

Đổi mới thường diễn ra thông qua việc phát triển các 
sản phẩm, quy trình, dịch vụ, công nghệ và mô hình 

kinh doanh hiệu quả hơn. Bất chấp các khoản đầu tư lớn về 
thời gian và tiền bạc của ban quản lý, sự đổi mới vẫn là một 
mục tiêu theo đuổi khó khăn ở nhiều công ty. Điều này bắt 
nguồn từ việc thiếu một chiến lược đổi mới. Đó là lý do tại 
sao ban lãnh đạo cao nhất của công ty nên đi đầu trong việc 
thực hiện đổi mới - “cú hích” sẽ giúp tăng trưởng kinh doanh 
một cách bền vững.

42 43DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

QUỐC GIA CẠNH TRANHQUỐC GIA CẠNH TRANH



Triết lý của Fast Retailing 
“Thay đổi quần áo, 

Thay đổi nhận thức thông thường 
và Thay đổi thế giới”.

F
R mong muốn một xã hội 
tốt đẹp hơn, tất cả cùng 
phát triển với lời hứa: luôn 
làm việc hướng tới một xã 
hội bền vững. Đó là quần áo 

làm phong phú thêm cuộc sống của 
con người. Người mặc sẽ có sự thoải 
mái, niềm vui và được bảo vệ. Bởi sản 
phẩm được sản xuất thân thiện với 
thiên nhiên, không tạo thêm gánh 
nặng quá mức cho môi trường. Hơn 
thế nữa, quần áo đẹp được tạo ra bởi 
các thương hiệu của FR từ những 
con người làm việc với năng lượng 
và sự nhiệt tình, trong điều kiện sức 
khỏe tốt, an toàn và quyền con người 
được tôn trọng, đề cao.

Trong chiến lược phát triển, FR đưa 
ra năm vấn đề quan trọng nhằm 
xây dựng chuỗi cung ứng bền 
vững, đó là:

  Cải tiến mô hình kinh doanh và 
nâng cao quản trị doanh nghiệp

  Tạo dựng giá trị mới thông qua 
Sản phẩm và Dịch vụ

  Tôn trọng và bảo vệ môi trường

  Tăng cường tính cộng đồng

  Tôn trọng nhân quyền

LIÊN TỤC CẢI TIẾN MÔ HÌNH 
KINH DOANH VÀ NÂNG CAO 
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Các thương hiệu của FR, đặc biệt là 
Uniqlo có thể sản xuất số lượng lớn 
các sản phẩm độc đáo chính bởi vì 
mô hình kinh doanh thống nhất 
toàn bộ quy trình sản xuất quần áo, 
từ lập kế hoạch, thiết kế đến sản 
xuất, phân phối và bán lẻ sản phẩm. 
Thị phần của Uniqlo được mở rộng 
trên toàn thế giới khi công ty phát 
triển các vật liệu mới một cách triệt 
để kết hợp với các nhà đổi mới công 
nghệ vải tốt nhất thế giới nhằm tạo 
ra các thiết kế có sử dụng vật liệu tự 
nhiên cao cấp.

Trên mặt trận kỹ thuật số, FR đã áp 
dụng khái niệm “bán lẻ tiêu dùng 
kỹ thuật số” từ năm 2016, liên quan 
đến việc phân tích dữ liệu từ các giao 
dịch mua hàng trực tuyến và từ các 
thẻ IC (thẻ mạch tích hợp hay còn 
gọi là thẻ thông minh) gắn trên tất cả 
hàng hóa. FR đã hợp tác với Google 
và các công ty khác để phát triển 
cơ sở hạ tầng sản xuất ứng dụng trí 
tuệ nhân tạo trong quản lý kho vận, 
quản lý thanh toán bán hàng... Ngoài 
ra, Công ty còn tận dụng sự phát 
triển nhanh chóng của thế giới kỹ 
thuật số để giao tiếp với khách hàng 
một cách trực tiếp nhằm chuyển hoá 
mọi nhu cầu của họ thành những 
sản phẩm thực tế.

CHUỖI CUNG ỨNG BỀN VỮNG TRONG NGÀNH DỆT MAY

PHẦN 2: 

Bài: ĐẶNG THANH HUYỀN
Nguồn: https://www.fastretailing.com

TRIẾT LÝ FAST RETAILING

Tập đoàn thời trang Fast 
Retailing (FR) là công ty 
đa quốc gia của Nhật Bản. 
Năm 2021, Fast Retailing 
đã chính thức vượt mặt 
Inditex - doanh nghiệp chủ 
quản của thương hiệu Zara 
trở thành hãng thời trang 
có giá trị nhất thế giới. 
Hiện nay, Fast Retailing sở 
hữu các thương hiệu bao 
gồm Uniqlo, J Brand, GU, 
Comptoir des Cotonniers, 
Princesse Tam-Tam và 
Theory. Doanh thu của FR 
theo năm tài chính FY2021 
là 2.132 tỷ Yên (xấp xỉ 
18,5 tỷ USD). Trong đó, 
Uniqlo là một thương hiệu 
trụ cột của tập đoàn đã tạo 
ra doanh thu 750 tỷ Yên 
(tương đương 6,5 tỷ USD) 
tại 25 quốc gia và lãnh thổ 
(tính cả Nhật). 

TẠO DỰNG GIÁ TRỊ MỚI THÔNG 
QUA SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Trung tâm R&D của FR và các thương 
hiệu tập trung vào nghiên cứu chất 
liệu và xu hướng thời trang mới nhất 
trên toàn cầu cũng như cập nhập liên 
tục trong phát triển sản phẩm nhằm 
đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Xác 
định hướng đi cho những nhu cầu 
mới cũng là một phần quan trọng đối 
với bộ phận R&D. 

Theo đó, trước khi sản phẩm được 
đưa ra thị trường 1 năm thì bộ phận 
R&D của các thương hiệu sẽ tổ chức 
các cuộc họp ý tưởng với các đơn vị 
đại diện của các bộ phận bán hàng, 
thị trường và phát triển nguyên liệu 
để đưa ra quyết định mẫu mã thiết kế 
cho từng mùa. Các nhà thiết kế sau 
đó sẽ chuẩn bị thiết kế và tinh chỉnh 
mẫu. Ngay cả khi một thiết kế đã 
được quyết định thì màu sắc và hình 
dáng của nó cũng sẽ được tinh chỉnh 
nhiều lần trước khi thiết kế cuối cùng 
được duyệt.

Phát triển và thu mua nguyên liệu: 
Uniqlo và các thương hiệu có thể 
đảm bảo ổn định, cung cấp khối 
lượng sản phẩm lớn với nguyên liệu 
chất lượng hàng đầu ở mức giá thấp 
bằng cách thương thảo trực tiếp với 
các nhà máy sản xuất nguyên liệu 
trên toàn cầu và đặt hàng với khối 
lượng lớn nhằm đạt kết quả thuận lợi 
nhất. Theo nghiên cứu chuyên sâu và 
thực nghiệm nghiên cứu thì nguyên 
liệu sẽ tạo ra những cải tiến về công 
năng, kiểu dáng và kết cấu của quần 
áo. Chẳng hạn, Uniqlo đã làm việc 
liên tục với Tập đoàn Kaihara (Kaihara 
Corporation) về nguyên liệu vải thô - 
Denim từ tiêu chuẩn co dãn chi tiết 
của sợi vải và các thông số kỹ thuật 
nhuộm vải. Uniqlo hợp tác với Toray 
Industries, một nhà sản xuất sợi tổng 
hợp hàng đầu thế giới để tạo ra loại 
sợi và vải mới đầy sáng tạo, một trong 
số đó là sản phẩm HEATTECH, AIRISM.

FR đã tham gia Better Cotton Initiative 
- một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu, 
cung cấp cho nông dân trồng bông 

về kiến thức giáo dục sử dụng nước 
và hóa chất nông nghiệp và tham 
gia vào lĩnh vực liên ngành các sáng 
kiến nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm 
nhựa ở biển, bao gồm cả Hiệp hội 
Microfibre. 

FR cũng nỗ lực sử dụng nguyên liệu 
tái chế và thiết lập truy xuất nguồn 
gốc đối với các nguyên liệu sản xuất 
như các sản phẩm rayon, polyester 
tái chế được làm từ chai PET sau khi 
người tiêu dùng sử dụng chai nhựa 
và là nguyên liệu chiếm từ 32-75% 
trong DRY-EX thương hiệu áo sơ mi 
nhanh khô Polo Uniqlo và chiếm 30% 
trong sản phẩm Áo khoác Fleece full-
Zip sợi mịn, áo thun nỉ sợi lông cừu. 
Uniqlo đã cho ra mắt Áo khoác tái chế 
vào tháng 11/2020. Quy trình tái chế 
sử dụng hệ thống phân tách hoàn 
toàn tự động mới được phát triển bởi 
Toray Industries, Inc. Hệ thống cung 
cấp khả năng xử lý gấp khoảng 50 lần 
so với các quy trình thủ công và đã 
cho phép tái chế và sản xuất quy mô 
lớn. Lông tơ và lông vũ được rửa sạch 

44 45DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

DỆT MAY DỆT MAY



sau khi tách, những loại đáp ứng tiêu 
chuẩn làm sạch như lông mới tái chế 
làm vật liệu để sử dụng trong các sản 
phẩm mới.

Uniqlo: LifeWear là thương hiệu 
quần áo sáng tạo, chất lượng cao, 
thiết kế mang tính thoải mái và phổ 
quát. Đây là thương hiệu quần áo 
dành cho mọi đối tượng. Các sản 
phẩm ‹Good Wool› là một phần của 
chương trình truyền thông với nền 
tảng của thương hiệu về trách nhiệm 
xã hội và môi trường. Các sản phẩm 
được thiết kế và thể hiện ý tưởng tạo 
ra tác động tích cực đến cộng đồng 
và thế giới. Theo đó, ‘Good Wool’ thể 
hiện bằng len merino siêu mịn có 
nguồn gốc từ cừu Úc được chăn nuôi 
có trách nhiệm và được dệt tại các 
nhà máy của Ý bằng cách sử dụng 
các công nghệ tiết kiệm nước và 
năng lượng mới nhất.

GU: Với mong muốn tạo ra những 
chiếc quần jean ít tác động đến môi 
trường. GU đã giảm tiêu thụ nước tới 
96% trong cải tiến quy trình sản xuất 
thông thường. Phương pháp xử lý 
này được sử dụng cho tất cả các loại 
quần jean của GU. Cái phương pháp 
mới này chỉ yêu cầu một phần nhỏ 
lượng nước mà GU đã sử dụng trước 
đây và không hề làm ảnh hưởng đến 
chất lượng sản phẩm. Nỗ lực này 
được thực hiện bằng cách sử dụng 
các loại máy giặt đặc biệt có chức 
năng làm sạch bằng khí ozone và bọt 
khí nano. Ngoài ra, công đoạn giặt đá 
(stone wash) sử dụng đá sinh thái - đá 
nhân tạo dùng được lâu dài, ít bị mòn 
đã loại bỏ nhu cầu về đá tự nhiên và 
giảm lượng nước cần thiết để làm 
sạch.

J Brand: Thương hiệu nổi tiếng với 
chất liệu denim cao cấp như quần 
jean được làm bằng bông có thể xác 
định nguồn gốc và xơ polyester tái 
chế và được sản xuất với công nghệ 
để giảm tiêu thụ nước trong quá 
trình hoàn thiện của chúng.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

FR mong muốn đóng góp vào việc 
thiết lập một nền kinh tế tuần hoàn, 
cố gắng tạo ra quần áo chất lượng 
cao, bền lâu với xu hướng vượt thời 
gian. Để ứng phó với biến đổi khí 
hậu, FR thúc đẩy hợp tác với các đối 
tác kinh doanh và các bên liên quan; 
đồng thời tối đa hóa hiệu quả sử 
dụng tài nguyên bằng cách loại bỏ 
các lãng phí không cần thiết.

Ngoài ra, FR đang thúc đẩy các sáng 
kiến không thải hóa chất độc hại 
trong quá trình sản xuất quy trình 

bằng cách tham gia vào hiệp hội của 
ngành công nghiệp thời trang tập 
trung vào vấn đề này. Ví dụ như giảm 
sử dụng nước trong quá trình hoàn 
thiện quần jean. Công nghệ để giảm 
lượng nước được sử dụng trong quy 
trình này đạt hiệu quả lên đến 99%, 
chỉ tương đương với khoảng một 
tách nước cho mỗi quần jean.

Chương trình tiết kiệm năng lượng: Giới 
thiệu đèn LED chiếu sáng và lắp đặt 
bảng điều khiển năng lượng mặt trời 
tại cửa hàng: tại Nhật Bản đạt 93,8% 

Nguồn: https://www.fastretailing.com/eng/group/shoplist/

tỷ lệ lắp đặt đèn LED chiếu sáng cửa 
hàng, giúp giảm 38,7% khí nhà kính 
phát thải trong năm 2020.  Tiếp tục 
phát triển lắp đặt các tấm pin mặt 
trời cho các nhà máy, cửa hàng tại 
các quốc gia khác. Tại văn phòng làm 
việc và các cửa hàng luôn cố gắng 
thúc đẩy sử dụng ánh sáng tự nhiên 
và điều hòa không khí.

Giảm sử dụng túi nhựa dùng 1 lần: 
giảm việc sử dụng bao bì sản phẩm 
nhựa và túi mua sắm chuyển sang 
vật liệu thân thiện với môi trường cho 
khách hàng.

TĂNG CƯỜNG TÍNH CỘNG ĐỒNG

RE.UNIQLO - Sự tái sinh của quần áo: 
Sáng kiến thu thập quần áo Uniqlo 
khách hàng không còn mặc nữa 
để mang lại giá trị mới làm ra chiếc 
Áo khoác tái chế hoàn toàn từ lông 
tơ và lông vũ. Đây là sản phẩm đầu 
tiên được ra mắt vào tháng 11/ 2020, 
đại diện cho dự án tái chế sản phẩm 
đầu tiên của Uniqlo. Những chiếc áo 
khoác này được làm từ nguyên liệu 
tái chế của 620.000 các sản phẩm thô 
được thu thập ở Nhật Bản kể từ đầu 
năm 2019. Vào năm 2020, việc thu 
thập các sản phẩm được mở rộng ở 
23 quốc gia và khu vực. Ngoài ra, một 
số quần áo còn mới được quyên góp 
đã tặng hơn 41 triệu quần áo cho 
người tị nạn và những người có nhu 
cầu sử dụng. Dự án này vừa mang 
tính cộng đồng, vừa bao gồm việc 
tăng vòng đời sử dụng của sản phầm 
và tái chế trong sản xuất giúp giảm 
thải rác thải từ quần áo cũ.

TÔN TRỌNG NHÂN QUYỀN

Hỗ trợ nhân viên nữ: FR xây dựng hệ 
thống nguồn nhân lực gồm các 
nhóm khác nhau cho phép nhân viên 
nữ lựa chọn phong cách làm việc 
phù hợp với các giai đoạn cuộc đời 
của họ. Ví dụ như giai đoạn phụ nữ 
sinh con cần thời gian chăm sóc con 
nhỏ thì việc cân bằng giữa công việc 
và chăm sóc trẻ em là rất cần thiết. 
FR cũng thực hiện các chương trình 
phát triển dành cho các ứng viên nữ 

vào các vị trí quản lý để xây dựng khả 
năng của họ và loại bỏ thành kiến 
“chỉ có lãnh đạo là đàn ông”. Tính đến 
tháng 8/ 2020, tỷ lệ nữ giữ vị trí quản 
lý trong toàn hệ thống FR là 39,2%.

Tôn trọng LGBT: Bằng cách tôn trọng 
khuynh hướng giới tính, FR cố gắng 
tạo ra môi trường làm việc an toàn và 
thoải mái cho nhân viên. FR cũng đã 
giới thiệu “Hệ thống đăng ký quan hệ 
đối tác”, cho phép nhân viên có bạn 
tình đồng giới đủ điều kiện nhận các 

lợi ích của công ty như nghỉ phép đặc 
biệt để tổ chức đám cưới...

Giúp đỡ người khuyết tật: Năm 2001, FR 
bắt đầu phát triển các sáng kiến quy 
mô đầy đủ về việc làm cho những 
người khuyết tật, tuyển dụng họ và 
tạo ra môi trường để họ có thể làm 
việc với tinh thần hài lòng. Đến nay, 
đã có hơn 1.000 nhân viên khuyết tật 
làm việc tại các cửa hàng Uniqlo và 
GU trên khắp thế giới.❏
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VINATEX ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRẺ NĂM 2022
(YOUNG TALENT PROGRAM)

1. TÊN CHƯƠNG TRÌNH: 

ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRẺ NĂM 2022 (YOUNG TALENT PROGRAM)

2. THỜI GIAN DỰ KIẾN:

 Tần suất: 02 buổi/tuần (chiều thứ 6, sáng thứ 7) và nghỉ cách tuần hoặc 01 buổi/tuần (sáng thứ 7) học 
liên tiếp. Dự kiến học trong khoảng 06 tháng;

 Thời lượng: 03 giờ/buổi;

 Dự kiến tuyển chọn học viên xong trước 06/2022 và kết thúc khóa học vào tháng 12/2022.

3. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: 

Đào tạo trực tiếp và trực tuyến các buổi học, kết hợp hoạt động ngoại khóa.

4. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: 

Cán bộ, chuyên viên, nhân viên đang công tác tại Công ty mẹ Tập đoàn và các đơn vị thành viên đáp ứng 
các tiêu chuẩn sau:

 Độ tuổi: Dưới 35 tuổi (Sinh từ năm 1987 trở lại);

 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chính quy, các chuyên ngành Kỹ thuật, Kinh tế, Tài chính và tương đương;

 Ngoại ngữ: Tiếng Anh, trình độ IELTS từ 4.5 hoặc TOEIC từ 400 trở lên (Nộp bằng/chứng chỉ trực tiếp khi 
đăng ký);

   Đối với những ứng viên chưa đạt chuẩn đầu vào tiếng Anh, có thể đăng ký học lớp học Tiếng Anh cấp tốc 
ngắn hạn của Khoa Tin học – Ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tại biểu mẫu đăng 
ký phía dưới và bổ sung bằng/ chứng chỉ/ kết quả học theo hạn cuối 31/03/2022;

 Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn từ 02 năm trở lên;

 Có đủ sức khỏe để hoàn thành khóa học.

Ngoài ra, kết thúc các giai đoạn học sẽ có các tiêu chí đánh giá và sàng lọc.

Nhằm đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên trẻ tại Tập 
đoàn, các đơn vị thành viên của Tập đoàn, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng 
nhân sự cho quy hoạch các chức danh lãnh đạo trong tương lai, Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam (Vinatex) tổ chức chương trình đào tạo nội bộ trực tiếp và trực 
tuyến cho các doanh nghiệp có vốn Vinatex. 

NAME

5. GIẢNG VIÊN:

 Các chuyên gia, các nhà kinh tế, nhà quản trị của Tập đoàn;

 Thạc sỹ, Tiến sỹ của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội;

 Đơn vị đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng bổ trợ cho cán bộ trẻ.

6. NỘI DUNG ĐÀO TẠO DỰ KIẾN:

1) Kiến thức tổng quan về Dệt May: Ngành dệt may – Thị trường dệt may Thế giới, Chiến lược của Tập 
đoàn;

2) Kỹ năng: Kỹ năng nhóm (Làm việc nhóm/ Quản trị nhóm, Thương lượng/ Giao tiếp, Thuyết trình /
Meeting, Quản lý xung đột) và Kỹ năng cá nhân (Tạo động lực/ Tạo ảnh hưởng, Lãnh đạo, Quản lý thời 
gian, Giải quyết vấn đề);

3) Kiến thức quản trị: Quản trị tài chính, Quản trị Marketing, Quản trị sản xuất, Quản trị nhân lực, Quản trị 
Chuỗi cung ứng dệt may, Ra quyết định trong doanh nghiệp.

7. CHI PHÍ:

 Chi phí tổ chức, giảng dạy, tài liệu: Tập đoàn tài trợ;

 Chi phí ăn ở, di chuyển cho hoạt động ngoại khóa: Doanh nghiệp cử học viên đi học chi trả;

 Chi phí học tập, bồi dưỡng để đáp ứng các tiêu chuẩn tham gia của chương trình: Học viên hoặc doanh 
nghiệp cử học viên đi học tự chi trả.

8. QUY TRÌNH TỔ CHỨC: 

❖ Bước 1: Các đơn vị đăng ký

Theo tiêu chuẩn đối tượng tham gia của chương trình đào tạo Tài năng trẻ năm 2022, các đơn vị thực hiện 
rà soát, lựa chọn và đề xuất danh sách học viên đủ điều kiện tham gia chương trình đào tạo (kèm theo bằng 
cấp, chứng chỉ);

❖ Bước 2: Tập đoàn rà soát, sàng lọc hồ sơ đăng ký và thi tuyển

Tập đoàn tiến hành sàng lọc hồ sơ theo tiêu chuẩn đầu vào và tổ chức thi tuyển lựa chọn ra những thí sinh 
phù hợp tham gia chương trình đào tạo.

❖ Bước 3: Thí sinh tham gia chương trình đào tạo

Các thí sinh được lựa chọn sẽ tham gia chương trình đào tạo Tài năng trẻ của Tập đoàn năm 2022 dự kiến 
trong 06 tháng.

9. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ: 

Đăng ký trực tiếp theo biểu mẫu tại đường dẫn https://bit.ly/34ClzSF và gửi bản đăng ký có xác nhận của 
Công ty (dấu đỏ) về Ban Quản lý Nguồn nhân lực Tập đoàn (số 41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Lưu ý: Khi đăng ký tại đường dẫn trên, các đơn vị vui lòng lựa chọn đúng tên đơn vị của mình để đăng ký, 
không đăng ký sang phần của đơn vị khác.

10. CHI TIẾT LIÊN HỆ:

Chị Lương Thị Duyên - Chuyên viên Ban Quản lý NNL 

  035 875 7001 

  duyenlt@vinatex.com.vn 
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Sân chơi 

Lần đầu tiên, một sân 
chơi trí tuệ mang tính 
toàn cầu hóa được 
Trường Đại học Công 
nghiệp Dệt May Hà Nội 
phối hợp cùng với Học 
viện ERC Singapore - 
Một trong những học 
viện giáo dục “Đại 
học từ thực tế” hàng 
đầu Singapore trong 
lĩnh vực Quản trị Kinh 
doanh, Marketing, Tài 
chính – Ngân hàng, 
Khởi nghiệp và Quản 
trị nhân lực tổ chức. 
Đó là cuộc thi “Ý tưởng 
Khởi nghiệp - Start-up 
Championship” sẽ diễn 
ra từ ngày 21/3 đến 
ngày 27/4/2022.

Bài: GIANG NGUYỄN
KHỞI NGHIỆP

CHO SINH VIÊN

KHỞI NGHIỆP VỚI KỸ NĂNG MỀM 
VÀ TIẾNG ANH THÀNH THẠO

TS Hoàng Xuân Hiệp- Hiệu trưởng 
Trường Đại học Công nghiệp Dệt 
May Hà Nội nhận định: Trong thực 
tế, hằng năm, có từ 5-7% sinh viên 
tốt nghiệp trường Đại học Công 
nghiệp Dệt May Hà Nội tự thực hiện 
khởi nghiệp sau khi ra trường. Trong 
quá trình khởi nghiệp, các em phải 
tự tìm hiểu tài liệu về kinh nghiệm 
kinh doanh, thị trường kinh doanh, 
mô hình kinh doanh mà trong số đó, 
rất nhiều tài liệu được biên tạp bằng 
tiếng Anh…

Điểm khó khăn rất lớn đối với các 
trường Đại học nói  chung và Trường 
Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội 
nói riêng trong quá trình giảng dạy 
tiếng Anh là trình độ tiếng Anh của 

học sinh lớp 12 rất thấp. Điểm trung 
bình môn thi tiếng Anh trong số các 
môn thi tốt nghiệp THPT luôn nằm 
trong tốp có điểm trung bình thấp 
nhất. Khi vào đại học, các trường 
tổ chức thi phân loại đầu vào tiếng 
Anh để xếp lớp thì thường trên 70% 
sinh viên không đạt trình độ A1 theo 
chuẩn châu Âu trong khi yêu cầu 
năng lực tiếng Anh ở đầu ra là B1 
theo chuẩn châu Âu. Đây là bài toán 
rất khó đối với các trường Đại học.

Theo thầy Hiệp, sinh viên nếu chỉ 
được học tiếng Anh thuần túy giao 
tiếp thì chưa đủ, vì sau này các em 
phải làm việc trong môi trường 

doanh nghiệp sau khi ra trường, vì 
vậy cần thiết phải tạo điều kiện cho 
sinh viên được sử dụng tiếng Anh 
trong kinh doanh, trong khởi nghiệp 
cũng như sử dụng tiếng Anh của các 
chuyên ngành về dệt may. Bên cạnh 
đó, sinh viên Trường Đại học Công 
nghiệp Dệt May Hà Nội sau khi tốt 
nghiệp làm việc chủ yếu trong các 
doanh nghiệp dệt may, nơi mà 90% 
các hoạt động sản xuất kinh doanh 
hướng về thị trường xuất khẩu và 
hằng ngày cán bộ của doanh nghiệp 
phải sử dụng tiếng Anh trong công 
việc. 
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Kỹ năng mềm như  kỹ năng thuyết 
trình, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng 
tổ chức công việc… cũng là những 
kỹ năng hết sức quan trọng và cuộc 
thi này cũng hướng sinh viên vào 
việc sử dụng các kỹ năng trên để lên 
ý tưởng khởi nghiệp và lập kế hoạch 
thu hút các nguồn lực cho quá trình 
khởi nghiệp. Đây là những kỹ năng 
hết sức quan trọng đối với sinh viên 
sau khi tốt nghiệp. 

“Chính vì các chủ trương như trên, 
trường Đại học Công nghiệp Dệt May 
Hà Nội tổ chức cuộc thi Ý tưởng khởi 
nghiệp bằng tiếng Anh với mong 
muốn khích lệ sinh viên tăng cường 

học và sử dụng tiếng Anh để sử dụng 
tại doanh nghiệp ngay khi còn học 
tập tại trường. Cuộc thi hướng tới 
mục tiêu thu hút sinh viên tất cả các 
ngành đào tạo của trường tham gia 
để thúc đẩy mạnh mẽ hơn phong 
trào học tiếng Anh và khởi nghiệp 
trong sinh viên”- TS Hoàng Xuân Hiệp 
nhấn mạnh.

ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC 
CHẤT LƯỢNG CAO

Cô Phùng Thị Ái- Trưởng khoa Tin 
học ngoại ngữ Trường Đại học Công 
nghiệp Dệt May Hà Nội cho biết: 
Thông qua cuộc thi, nhà trường 

mong muốn truyền nguồn cảm hứng 
kinh doanh cho thế hệ đoàn viên 
thanh niên; xây dựng môi trường trải 
nghiệm, hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh 
viên thông qua việc lập các dự án 
khởi nghiệp, tìm hiểu về kinh doanh, 
mở đầu cho một học kỳ mới đầy cảm 
hứng sáng tạo, từ ngày 21/3 đến 
ngày 27/4/2022.

Vòng sơ khảo, thí sinh sẽ trình bày 
kế hoạch khởi nghiệp bằng hình 
thức quay video 3-5 phút bằng tiếng 
Anh và nộp về Khoa Tin học-Ngoại 
ngữ. Vòng chung kết sẽ diễn ra trực 
tiếp, các nhóm thí sinh sẽ trình bày 

■ Thầy và trò trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

ý tưởng khởi nghiệp của mình bằng 
tiếng Anh và sẽ trả lời các câu hỏi 
bằng tiếng Anh từ ban giám khảo.

Cô Ái chia sẻ: Cùng với cuộc cách 
mạng 4.0 và công cuộc chuyển đổi 
số, sinh viên nhà trường đã được làm 
quen với việc tạo video báo cáo sản 
phẩm học tập của mình trong khi 
học các học phần, đoàn viên thanh 
niên đã tham dự một số cuộc thi 
làm video do Đoàn thanh niên nhà 
trường tổ chức nên các em sẽ tự tin 
khi làm video giới thiệu về ý tưởng 
khởi nghiệp. Tuy nhiên, đây là lần 
đầu tiên nhà trường tổ chức cuộc 

thi ý tưởng khởi nghiệp bằng tiếng 
Anh, sinh viên các ngành khác nhau 
có thể sẽ gặp khó khăn một chút với 
những từ chuyên môn về kinh doanh. 
Nhưng với sự hướng dẫn về kiến thức 
khởi nghiệp của các giảng viên khoa 
Kinh tế và Học viện ERC – Singapore; 
sự tư vấn về chuyên môn của các thầy 
cô dạy chuyên môn về kinh tế; việc 
đào tạo của các giảng viên tiếng Anh 
khoa Tin học- Ngoại ngữ, các sinh 
viên có thể hoàn toàn tự tin sẽ hoàn 
thành tốt cuộc thi của mình.

Với thế mạnh là vốn kiến thức chuyên 
ngành mà sinh viên đang theo học 

và tiếp nối thành công của các cuộc 
thi của nhà trường, cuộc thi hứa hẹn 
mang đến những trải nghiệm đáng 
nhớ cho các bạn sinh viên và lan tỏa 
được tinh thần khởi nghiệp trong 
cơn giông bão của đại dịch, chúng ta 
vẫn nỗ lực cùng nhau đoàn kết, yêu 
thương, sáng tạo xây dựng đất nước. 
Đây chính là những kỹ năng mềm để 
tạo tiền đề cho sự nghiệp thành công 
của sinh viên sau này và đẩy mạnh 
công tác đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao cho ngành Dệt May 
nói chung và Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam nói riêng.❏

■ Sinh viên trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Vòng chung kết cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp - 
Start-up Championship” của những sinh viên tài 

năng, sáng tạo trường Đại học Công nghiệp Dệt May 
Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 27/4/2022 tại hội trường lớn                    
C5-401 nhà trường.

GÓC NHÌNGÓC NHÌN 
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BẢN TIN VINATEX tháng 2-3/2022
ĐẢNG BỘ VINATEX TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI

 KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Ngày 26/2/2022, Đảng bộ 
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 
(Vinatex) đã tổ chức Hội nghị 

nghiên cứu, học tập qua hình thức 
trực tuyến với điểm cầu chính tại Văn 
phòng Tập đoàn và 75 điểm cầu tại 
các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng 
bộ Vinatex.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư 
Đảng ủy Vinatex Lê Tiến Trường nhấn 
mạnh: Việc quán triệt, học tập, nghiên 
cứu Kết luận Hội nghị Trung ương 4 
khóa XIII là rất cấp bách, thiết thực 
với các tổ chức Đảng. Đảng ủy Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam đã xây dựng 
kế hoạch, hướng dẫn thực hiện các 
nội dung trọng tâm của Nghị quyết 
để các các đảng bộ, chi bộ quán triệt 
đến toàn thể cán bộ, đảng viên, phù 
hợp với tình hình dịch Covid-19 đang 
diễn biến phức tạp.

Tham dự Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn 
Viết Thông –  nguyên Tổng Thư ký Hội 
đồng Lý luận Trung ương đã trình bày 
với Hội nghị những nội dung chính 
và một số điểm mới của Hội nghị TW 
4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng. PGS khái quát lại những kết 
quả quan trọng đã đạt được trong 
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
trong thời gian qua; những hạn chế, 
khuyết điểm trong thực hiện, triển 
khai Nghị quyết Hội nghị TW 4 khóa 
XII và những tinh thần mới, nội dung 
mới của Hội nghị Trung ương 4 lần 
này; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ 
thể thực hiện thắng lợi các nội dung 
trọng tâm của Nghị quyết.

Trước những kết quả đạt được như: 
nhận thức trách nhiệm của cán bộ, 
đảng viên cao hơn, coi trọng sự lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết; 
nhận diện rõ hơn 9 biểu hiện suy 
thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, 
lối sống của đảng viên; nhiều văn 
bản, chỉ đạo của Đảng đã cụ thể hóa 
quan điểm NQ TW 4 khóa XII; xử lý 
quyết liệt hơn các vi phạm với khái 

niệm “lò lửa” chống tham nhũng; 
công tác xây dựng đảng về chính trị, 
tư tưởng, đạo đức được đẩy mạnh 
hơn…, trong những năm tới phải 
đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn 
nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, 
đạo đức, tổ chức bộ máy, tổ chức cơ 
sở đảng và đảng viên, cán bộ, công 
tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, 
xây dựng mối quan hệ mật thiết với 
nhân dân, dựa vào dân để xây dựng 
Đảng. Đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực và tiếp tục đổi mới 
mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của 
Đảng trong điều kiện mới. Kết luận 
Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII đặt 

ra vấn đề rộng hơn là xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng và hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh.

Hội nghị đã nghe đ/c Cao Hữu Hiếu- 
Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc 
Vinatex quán triệt Kế hoạch của BCH 
Đảng bộ Vinatex thực hiện Kết luận 
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 
chính trị; Kiên quyết ngăn chặn, đẩy 
lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biễn”, 
“tự chuyển hóa” và giao nhiệm vụ cho 
các đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên 
thuộc Tập đoàn.❏

Ngày 21/02/2022, tại Trung 
tâm y tế – Bệnh viện Dệt May, 
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 

(Vinatex) đã công bố quyết định giao 
nhiệm vụ cho bác sỹ Dương Trình 
Xuyên – Phó Chủ tịch Hội đồng quản 
lý, Phó Giám đốc Bệnh Viện Dệt May 
phụ trách Hội đồng quản lý và điều 
hành hoạt động Trung tâm y tế – 
Bệnh viện Dệt May.

Theo quyết định của Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam, từ ngày 19/02/2022 
kết thúc hợp đồng lao động với bác 
sỹ Nguyễn Đình Dũng – nguyên 
Giám đốc Trung tâm y tế – Bệnh viện 
Dệt May. Bác sỹ Nguyễn Đình Dũng 
sinh năm 1956, là Giám đốc đầu tiên 
và duy nhất của Trung tâm y tế – 
Bệnh viện Dệt May từ khi thành lập 
năm 1997 đến nay. Sau khi đến tuổi 

nghỉ chế độ, bác sỹ Dũng đã được 
Tập đoàn ký hợp đồng lao động với 
cán bộ trình độ cao. Đến nay, bác sỹ 
Nguyễn Đình Dũng đã hoàn thành 
nhiệm vụ và kết thúc hợp đồng 
lao động với Tập đoàn. Kể từ ngày 
19/02/2022, bác sỹ Dương Trình 
Xuyên có trách nhiệm thực hiện các 
nhiệm vụ của người đứng đầu, theo 
quy chế tổ chức và hoạt động của 
Trung tâm y tế – Bệnh viện Dệt May, 
quy chế hoạt động của Hội đồng 
quản lý Trung tâm y tế – Bệnh viện 
Dệt May và theo các quy định hiện 
hành của Nhà nước.

Tập đoàn giao phụ trách Hội đồng 
quản lý và điều hành hoạt động 
Trung tâm y tế – Bệnh viện Dệt May 
cho bác sỹ Dương Trình Xuyên chưa 
phải là quy trình bổ nhiệm cán bộ 

mà là giao nhiệm vụ đảm bảo hoạt 
động ổn định của Bệnh viện cho đến 
khi các cấp thẩm quyền có quyết 
định chính thức.

Giao nhiệm vụ cho bác sỹ Dương 
Trình Xuyên, Tổng Giám đốc Vinatex 
Cao Hữu Hiếu đề nghị, bác sỹ Xuyên 
sớm hoàn tất công tác bàn giao theo 
đúng qui định và nhanh chóng ổn 
định toàn bộ hoạt động của Bệnh 
viện trong thời gian chờ các cấp có 
thẩm quyền có quyết định về mô 
hình và tổ chức hoạt động. Trong 2 
năm vừa qua, dịch Covid -19 đã ảnh 
hưởng nhiều đến các hoạt động của 
Bệnh viện. Hiện tại, tình hình kiểm 
soát dịch bệnh đã tương đối chủ 
động, Bệnh viện cần duy trì ổn định 
các dịch vụ để tiếp tục đưa đơn vị 
phát triển lên một tầm cao mới.❏

VINATEX GIAO NHIỆM VỤ CÁN BỘ PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ 
VÀ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Y TẾ - BỆNH VIỆN DỆT MAY

Ngày 11/03/2022, tại Tp. HCM, 
Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam (Vinatex) đã tổ 

chức Hội nghị BCH Đoàn Thanh niên 
Vinatex lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2017 – 
2022. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí 
Phạm Xuân Trình – Ủy viên BCH Đảng 
bộ, Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá 
cao những kết quả đạt được của Đoàn 
Thanh niên Vinatex trong thời gian qua. 
Các hoạt động của Đoàn Thanh niên 
Vinatex luôn nhận được sự ủng hộ của 
Đảng ủy, lãnh đạo Vinatex. Các phong 
trào, hoạt động của Đoàn luôn thiết 
thực và gắn với hoạt động SXKD thực 
tiễn tại các đơn vị trong Ngành. Điển 
hình như các phong trào thi đua lao 
động sản xuất, tình nguyện của Đoàn 
đã được duy trì và phát huy, trong đó, 
phong trào phát huy sáng kiến cải tiến 
kỹ thuật, sáng tạo đổi mới công nghệ, 
phong trào tiết kiệm… đã đem lại 
nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Trong 
thời gian tới, Đoàn Thanh niên Vinatex 
cần tiếp tục phát huy hiệu quả những 
phong trào hoạt động của Đoàn, thực 
hiện tốt các nội dung chương trình 

do Đoàn Khối và Đoàn Tập đoàn phát 
động, đóng góp tích cực vào hoạt 
động sản xuất kinh doanh của đơn vị. 
Các đồng chí trong BCH Đoàn Thanh 
niên Vinatex cần bầu chọn ra những 
cán bộ đủ trình độ, chuyên môn, kinh 
nghiệm để dẫn dắt các phong trào, 
hoạt động Đoàn ngày càng phát triển.

Đồng chí Trần Quốc Bình- Ủy viên 
BCH TW Đoàn, Ủy viên BTV Đoàn khối 
Doanh nghiệp Trung ương cho biết, 
các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối 
DN TW đều là các đơn vị sản xuất kinh 
doanh, nên phong trào Đoàn Thanh 
niên cần gắn chặt với các hoạt động 

SXKD của từng đơn vị, từ đó lãnh đạo 
các đơn vị cũng sẽ ghi nhận sự đóng 
góp của Đoàn Thanh niên, để tạo điều 
kiện về nhân, vật lực cho các hoạt 
động của Đoàn. Đoàn Thanh niên 
Vinatex cần tiếp tục phát huy tinh thần 
xung kích, tình nguyện, sáng tạo góp 
phần xây dựng Tập đoàn và doanh 
nghiệp ngày càng phát triển bền vững.

Tại Hội nghị, 100% các đồng chí trong 
BCH Đoàn Thanh niên Vinatex đã nhất 
trí bầu đồng chí Ngô Cao Kỳ, Ủy viên 
BTV Đoàn Tập đoàn giữ chức Phó Bí 
thư Đoàn Thanh niên Vinatex khóa III, 
nhiệm kỳ 2017 – 2022.❏

HỘI NGHỊ BCH ĐOÀN THANH NIÊN VINATEX LẦN THỨ XXII, NHIỆM KỲ 2017 – 2022
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BẢN TIN CÔNG ĐOÀN
HỘI NGHỊ KỶ NIỆM 112 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3 

VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NỮ NĂM 2021

Ngày 3/3, Công đoàn Dệt May 
Việt Nam tổ chức Hội nghị 
trực tuyến Kỷ niệm 112 năm 
ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 

Tổng kết công tác nữ năm 2021 tại 4 
điểm cầu Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và TP. 
Hồ Chí Minh.  

Trong diễn văn chào mừng 112 năm 
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, đ/c Lê Nho 
Thướng nhấn mạnh những thành 
tích và đóng góp của lực lượng lao 
động nữ đối với ngành, đồng thời 
gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến hơn 83 
nghìn nữ đoàn viên, NLĐ trực thuộc 
hệ thống. "Công đoàn Dệt May ghi 
nhận và đánh giá cao những đóng 

góp của chị em, đặc biệt là đồng 
hành với nữ CNLĐ trong cả cuộc sống 
và công việc, các cấp ủy Đảng, chính 
quyền và Công đoàn của ngành đã và 
đang nỗ lực thực hiện tốt công tác vì 
sự tiến bộ của phụ nữ; tạo môi trường 
làm việc bình đẳng, lành mạnh để 
toàn thể nữ CNLĐ phát huy tối đa 
khả năng, hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao, đóng góp tích cực cho 
ngành và cộng đồng xã hội. Kết quả, 
chỉ tính trong 3 năm gần đây, toàn hệ 
thống có trên 25 nghìn lượt lao động 
nữ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, 
đảm việc nhà" xuất sắc được các cấp 
khen thưởng; 30 chị tiêu biểu đạt Giải 
thưởng Nguyễn Thị Sen, 2 lao động 

nữ được nhận Huân chương Lao 
động hạng Ba, 01 lao động nữ được 
nhận giải thưởng Nguyễn Văn Linh, 
01 nữ CNLĐ được nhận Giải thưởng 
Phụ nữ Việt Nam, và nhiều chị em đạt 
các danh hiệu cao quý khác.”

Hội nghị đã tổ chức khen thưởng tập 
thể, cá nhân tiêu biểu trong phong 
trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà", 
"Văn hóa - Thể thao", cuộc thi nữ công 
gia chánh "Bếp nhà Dệt May" và nghe 
TS. Lê Thị Linh Trang, Phó Trưởng khoa 
Quản lý hành chính – Học viện Cán 
bộ TP. HCM nói chuyện chuyên đề 
"Vun đắp hạnh phúc gia đình – Trách 
nhiệm không của riêng ai".❏

NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC 
CHÀO MỪNG 112 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 
8/3/2022 là năm thứ 3 liên 
tiếp diễn ra trong bối cảnh 
dịch bệnh Covid-19 và 

đang bùng phát mạnh ở tất cả các 
tỉnh, thành phố trên cả nước. Các 
doanh nghiệp có CĐCS trực thuộc 
Công đoàn Dệt May Việt Nam vẫn 
chưa hết khó khăn do ảnh hưởng 
dịch bệnh kéo dài. Đặc biệt, trong 10 
ngày trở lại đây khi số lao động (LĐ) 
nhiễm Covid-19 gia tăng, có doanh 
nghiệp NLĐ là F0 lên tới 50% đã ảnh 
hưởng trực tiếp đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tùy vào 
điều kiện thực tế, dịch bệnh tại địa 
phương, các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp đã lựa chọn hình thức tổ 
chức kỉ niệm 8-3 sao cho phù hợp, 
đảm bảo công tác phòng chống dịch 
bệnh cũng như đem lại ý nghĩa thiết 
thực cho nữ CNVCLĐ.

Tại cấp ngành: Công đoàn Dệt May 
đã hướng dẫn CĐCS tổ chức các hoạt 
động kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế 
Phụ nữ 8/3 và 1982 năm Khởi nghĩa 
Hai Bà Trưng, hưởng ứng "Tuần lễ áo 
dài" năm 2022; cung cấp 350 cuốn 
sổ tay nữ công cho CĐCS làm tài liệu 
sinh hoạt…

Tại cấp cơ sở:  Nằm trong chuỗi hoạt 
động hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" 
năm 2022 do Tổng LĐLĐ Việt Nam và 
Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát 
động diễn ra từ ngày 1-8/3/2022, 
hoạt động chủ yếu được các đơn vị 
lựa chọn là tổ chức cho nữ CNVCLĐ 
mặc trang phục áo dài tại nơi làm 
việc, chụp ảnh lưu niệm, thi ảnh trên 
trang Fanpage của công ty… Bên 
cạnh đó các hoạt động như: Tuyên 
truyền về ý nghĩa, lịch sử ngày Quốc 
tế Phụ nữ 8/3, quà tặng âm nhạc trên 
hệ thống truyền thanh của đơn vị, 
khen thưởng nữ CNVCLĐ có thành 
tích xuất sắc trong phong trào thi đua 
"Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; lựa 

chọn các clip xuất sắc tham gia cuộc 
thi "Bếp nhà Dệt May" trên mạng xã 
hội Tiktok, hội thi nữ công gia chánh, 
gian hàng ẩm thực, thăm tặng quà 
nữ CNLĐ khó khăn,… cũng được 

các CĐCS triển khai. Qua nắm bắt, có 
trên 61 nghìn nữ CNVCLĐ được CĐCS 
phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp tổ chức chúc mừng, tặng quà 
với tổng số tiền trên 7,3 tỷ đồng.❏ 
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XU THẾ CHỦ ĐẠO

Nền kinh tế tuần hoàn làm giảm nhu 
cầu về nguyên liệu thô mới trong khi 
giữ nguyên liệu hiện hành mà chúng 
ta đang cho lưu thông càng lâu càng 
tốt, với các lộ trình tác động thấp 
nhất hiện có tới chúng ta. Mặc dù có 
nhiều khía cạnh bền vững để xem 
xét, khái niệm nền kinh tế tuần hoàn 
thực sự chú trọng vào tác động môi 
trường do sử dụng nguyên liệu. Nó là 
một phần quan trọng của xu hướng 
các nhãn hàng thời trang đang lên kế 
hoạch để làm giảm dấu chân cacbon 
về lâu dài – nhưng không phải là 
phần duy nhất.

Ghi nhớ điều này, chúng tôi quyết 
định đưa ra tổng quan của các ưu tiên 
chính theo thứ tự quan trọng để tạo 
nên một nền kinh tế tuần hoàn thực 
sự trong ngành thời trang. Các ưu 
tiên này đưa chúng ta quay trở lại tới 
khái niệm 3R cổ điển là “giảm, tái sử 
dụng và tái chế - Reduce, Reuse and 
Recycle)” của nhiều thập kỷ trước và 
nhiều biến thể hiện đại của khái niệm 
này. Những khái niệm này vẫn đúng 
trong ngày nay, chúng ta cần sử dụng 

hết các xu thế sử dụng năng lượng 
ít nhất trước tiên, trước khi đi tới các 
giải pháp dùng năng lượng tăng dần 
và dùng nhiều năng lượng hơn.

NĂM ƯU TIÊN CỦA NỀN KINH 
TẾ TUẦN HOÀN TRONG NGÀNH 
THỜI TRANG

Tái sử dụng và sửa chữa

Thường có hiểu nhầm rằng tái chế 
là cách chủ chốt duy nhất trong việc 
tạo nên nền kinh tế tuần hoàn trong 
ngành thời trang. Một trong những 
cách tốt nhất để giảm nhu cầu về 
nguyên liệu thô là tái sử dụng và sửa 
chữa hàng may mặc đang được lưu 
thông. Lý do là quá trình sản xuất 
hàng dệt, sau đó là hàng may mặc 
đều sử dụng năng lượng, và trong 
hầu hết các trường hợp vẫn được 
cung cấp năng lượng bằng nhiên liệu 
hóa thạch. Đối với người tiêu dùng 
thì điều này nghĩa là mua hàng đã 
qua sử dụng bất cứ khi nào có thể và 
sửa chữa lại hàng may mặc khi chúng 
xuất hiện lỗ thủng; đối với các nhãn 
hàng, điều này có nghĩa là đầu tư vào 
các chương trình sửa chữa của riêng 

HOÀNG THU HÀ (dịch)

NHẬN DIỆN NỀN KINH TẾ 
“TUẦN HOÀN” 
TRONG NGÀNH THỜI TRANG 

Cách tiếp cận nền kinh tế tuần hoàn trong 
thời trang đang ngày càng trở nên phổ biến 
như là một chiến lược cho các nhãn hàng 
khi họ đang cố gắng làm giảm tác động môi 
trường. Thời trang tuần hoàn đang dần trở 
thành xu thế chủ đạo. Nhưng thực sự ý nghĩa 
của nó là gì?

họ, các nền tảng bán lại hàng và các 
dịch vụ nhận lại hàng, trong khi thiết 
kế hàng may mặc có tuổi thọ dài hơn 
và có khả năng sửa chữa được.

Sản xuất lại

Hàng may mặc cũng có thể bị phá 
hủy cấu trúc và làm lại thành các món 

đồ mới với kiểu dáng, độ vừa vặn và 
cỡ mới. Về bản chất cái này là “tái chế” 
vải đã được làm thành hàng may 
mặc, biến nó thành cái gì đó mới mà 
không phá hủy thêm cấu trúc   cho 
tới tận xơ. Thiết kế hàng may mặc dễ 
tháo ra là một chiến lược để hỗ trợ 
phá hủy cấu trúc dễ hơn và may lại 

thành các hàng may mặc khác dễ 
hơn. Điều này cũng có thể là sự can 
thiệp quan trọng cho phế thải trước 
tiêu dùng hoặc hậu công nghiệp như 
là hàng tồn kho khó bán, hàng sản 
xuất thừa hoặc hàng người tiêu dùng 
trả lại, những đồ này có thể không 
bị hỏng nhưng có thể không bán lại 
được theo cách nào đó.

Tái chế

Thậm chí khi hàng dệt đã được sử 
dụng tới tuổi thọ tối đa có thể, thông 
qua tái sử dụng liên tục, sửa chữa và 
tiềm năng tái sản xuất thành hàng 
may mặc mới thì hàng may mặc 
thậm chí sẽ đạt tới cuối vòng đời hữu 
ích. Hàng may mặc có thể bị xơ tướp 
quá nhiều, bị mục nát hoặc bị dính 
bẩn không dùng cho bất kỳ mục đích 
nào khác nữa. Tại điểm này, tái chế 
thường là cách hiện có tốt nhất.

Đối với viễn cảnh tốt nhất cho nền 
kinh tế tuần hoàn trong ngành thời 
trang, thì tái chế hàng dệt nên dẫn 
đến một sản phẩm (tức là xơ hoặc sợi) 
có thể thay thế cho nguyên liệu “còn 
mới nguyên” ban đầu trên thị trường, 
với một quá trình có dấu chân cacbon 
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thấp hơn quá trình sản xuất nguyên 
liệu còn mới nguyên. Nếu được như 
vậy thì tái chế xơ theo vòng khép kín 
sẽ làm giảm phát thải cacbon và các 
tác động khác do làm giảm việc phân 
tách và chế biến nguyên liệu thô 

mới nguyên. Khái niệm này thường 
được gọi là tái chế “từ xơ tới xơ”, và 
được chú ý nhiều trong những năm 
gần đây. Tuy nhiên, đường đi vẫn còn 
dài trước khi nó là lựa chọn đáng tin 
cậy cho hầu hết hàng dệt “đến cuối 

vòng đời”. Có nhiều rào cản về mặt 
kỹ thuật, kinh tế và xã hội trong nâng 
quy mô công nghệ tái chế từ xơ tới 
xơ là công nghệ cần được đầu tư rất 
lớn, luật và các khuyến khích kinh tế 
sẽ phải vượt qua.

Thực tế, hàng may mặc bản thân nó 
được làm từ nguyên liệu tái chế, thì 
không có nghĩa là nó có thể tự động 
có khả năng tái chế. Ví dụ, hầu hết 
polyeste tái chế được tạo ra từ các 
chai PET đựng nước uống chứ không 
phải từ hàng dệt. Khi hàng may mặc 
đi tới cuối vòng đời thì hiện có rất ít 
cơ sở tái chế được nó, và do vậy mà 
quá trình hiện giờ vẫn “thẳng” (ý nói 
không tuần hoàn).

Cần luôn nhớ rằng thiết kế hàng 
may mặc để tái chế, ví dụ bằng cách 
dùng chỉ một loại nguyên liệu, tránh 
các chất phụ gia, thuốc nhuộm và 
pigment nào đó v.v. Tuy nhiên, hầu 
hết thiết kế cho tái chế hàng may 
mặc là cho kịch bản lúc cuối vòng đời 
hiện không tồn tại trong hầu hết các 
trường hợp, và khả năng tái chế là có  Mô hình thời trang tuần hoàn (ảnh minh họa)

 Theo ước tính, 1/3 sản phẩm may mặc sản xuất hàng năm trên thế giới không được tiêu thụ.                                                                        Nguồn: dosi-in.com

tính lý thuyết. Ngoài ra, một dải rộng 
các công nghệ để tái chế hàng dệt 
đang được phát triển và các tạp chất 
có thể can thiệp vào các quá trình tái 
chế biến động trong khoảng rộng. 
Không có một tiêu chuẩn thống nhất 
nào tạo nên hàng dệt “có thể tái chế”. 
Do sẽ có càng nhiều lựa chọn tái chế 
trong tương lai, thiết kế cho tái chế 
đương nhiên sẽ trở nên quan trọng 
trong việc đảm bảo hiệu suất cao 
trong hệ thống tái chế.

Ủ phân bón và sự phân giải

Phụ thuộc vào nguyên liệu, việc 
theo đuổi dùng hàng may mặc để ủ 
phân bón như là xu hướng lúc cuối 
vòng đời sơ cấp có thể có lợi hoặc 
không có lợi ích nào cả. Từ quan 
điểm nền kinh tế tái chế, mặc dù 
cacbon có thể được coi là sẽ được 
‘tái chế’ bằng cách kết hợp vào trong 
sinh quyển, thì nguyên liệu hoặc bản 
thân polyme bị phá hủy và nguyên 
liệu mới tinh nguyên cần được sản 
xuất ra để “lấp đầy khoảng cách” 
trong sản xuất.

Nếu năng lượng để sản xuất các 
nguyên liệu mới này có đủ (như với 
nhiều polyme sinh học khác) thì 
quá trình ủ phân sẽ dẫn tới sự tăng 
ròng về phát thải khí cacbon khi so 
sánh với tái chế. Tuy nhiên, cũng có 
những trường hợp tiềm năng khi mà 
tác động của nguyên liệu xơ tự nhiên 
có thể thấp hơn quá trình tái chế 
tiềm năng. Trong trường hợp này, 
xem xét ủ phân bón là có thể thích 
hợp, mặc dù hàng dệt cũ cũng có 
thể được sử dụng như là nguyên liệu 
cấp vào để sản xuất các loại xơ khác 
như là xơ xenlulo nhân tạo (rayon). 
Trong trường hợp này, cần xem xét 
kịch bản nào làm giảm phát thải khí 
nhà kính của toàn thế giới như là một 
“hệ thống”. Do đó có thể xem xét 
quá trình ủ phân ở những địa điểm 
không tiếp cận được tới tái chế và 
hiện không có các con đường tạo giá 
trị khác cho phế thải. Tuy nhiên cũng 
có nhiều xem xét khía cạnh hàng may 
mặc có thể ủ thành phân bón được. 
Việc này cần được tính toán trong 
thiết kế loại hàng này và xử lý cuối 
vòng đời của chúng.

Tận dụng giá trị hữu dụng của 
nguyên liệu

Sau khi hầu hết các lựa chọn này đã 
được dùng hết thì lựa chọn còn lại 
tốt nhất là phân tách giá trị hữu dụng 
nhỏ bé còn lại ra khỏi nguyên liệu 
sau khi chúng đã đi tới cuối vòng đời. 
Trong một số trường hợp, có thể đốt 
hàng dệt để sản xuất ra năng lượng 
cho lưới điện. Tái chế phế thải bị trộn 
lẫn bằng quá trình nhiệt phân và khí 
hóa cũng được ủng hộ để biến đổi 
phế thải bị trộn lẫn (gồm cả hàng 
dệt) thành hydrocacbon phân tử nhỏ. 
Tuy nhiên, trong hầu hết các trường 
hợp về phía ngành thời trang thì đó 
không phải là hệ thống tuần hoàn, do 
phần lớn đầu ra sẽ là sản phẩm được 
đốt dưới dạng nhiên liệu và hầu hết 
nguyên liệu được sử dụng trong thời 
trang không thể “tái tổng hợp” từ các 
phân tử trong đầu ra. Mặc dầu một 
số phân tử có thể được sử dụng để 
tổng hợp polyme, điều này hiện giờ 
hầu như được hướng tới làm chất dẻo 
làm bao bì hoặc được sử dụng trong 
nguyên liệu thời trang với lượng nhỏ 
như là xenlulo axetat.❏
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NAM VŨ (t/h)

Cùng góp mặt trong Tuần lễ thời trang Paris (Pháp) năm 2022, 
nếu như nhà Mốt đến từ nước Ý - Valentino mang đến một show diễn 

ngập tràn trong sắc hồng, từ thiết kế cho tới sàn runway 
thì Louis Vuitton - nhà Mốt nổi tiếng của nước Pháp lại mang đến 

những gam màu retro và thông điệp hoài niệm về tuổi trẻ. 
Tuy đối lập về phong cách thiết kế, nhưng 2 show diễn đã điểm tô 
những nét cá tính cho Tuần lễ thời trang đình đám nhất thế giới - 

Paris Fashion Week.

VALENTINO 
LOUIS VUITTON

&

CHIÊM NGƯỠNG 

PARIS 
FASHION 

WEEK 2022 
qua Bộ sưu tập của 

SẮC HỒNG “NHUỘM” SHOW THỜI TRANG VALENTINO 
THU ĐÔNG 2022

Pierpaolo Piccioli - Giám đốc sáng tạo của nhà Mốt Valentino 
đã đề cập đến việc lựa chọn màu hồng cho BST mới nhất 
của mình. Piccioli nói “Pink, though? (Màu hồng, tại sao 
không? – PV). Nếu như trước đây sắc đỏ là màu sắc chủ 
đạo của Valentino, thậm chí còn được giới thời trang đặt 
tên riêng là “Red Valentino (màu đỏ Valentino)”, thì nay giám 
đốc sáng tạo đã đưa thương hiệu tới một màu sắc mới vô 
cùng ấn tượng, được pha trộn giữa màu hồng magenta và 
hồng fuchsia, một màu hồng mang hơi hướng thời thượng, 
cá tính. 

Không quá tập trung chiêu trò vào truyền thông, Pierpaolo 
Piccioli lựa chọn lối đi riêng trong việc tập trung vào việc khai 
thác các trang phục cùng một tông màu (monotone) theo 
chủ nghĩa của sự tối giản. Với phong cách thiết kế tập trung 
khai thác vào màu sắc đồng nhất, giám đốc sáng tạo của 
Valentino mong muốn bỏ đi sự phân tâm của khách mời khi 
tập trung quá nhiều vào các họa tiết trên trang phục. Không 
có quá nhiều các họa tiết, đính kết cầu kỳ, Vanlentino đã 
mang đến một xu hướng thời trang mới, được định nghĩa 
là dòng thời trang tối giản, nhưng không phải sử dụng các 
tông màu pastel hay trung tính thường thấy.

Trên sàn runway, NTK phô diễn những mẫu trench coat với 
kỹ thuật cắt tinh xảo, tạo ra những chuyển động đẹp mắt, 
trong khi áo khoác, áo nỉ lại ăn ý với phụ kiện và set đồ dạo 
phố. Nhưng không chỉ là một bức tranh của màu sắc đơn 
điệu, NTK đã khéo léo lồng ghép các kỹ thuật thủ công 
một cách tinh tế, đó là chất liệu voan xuyên thấu được tô 
điểm bởi các hoạt tiết ren hoa, đính kết pha lê. Từng chuyển 
động của người mẫu kết hợp với chất liệu lụa mềm mại, 
chuyển đổi từ sắc hồng sang tím đã mang đến những hiệu 
ứng thị giác đặc biệt. Nhưng hơn hết, với các thiết kế từ áo 

dệt kim, blazer oversize, quần tây thụng, xen lẫn các trang 
phục xuyên thấu – xu hướng của thời trang Thu Đông 2022, 
nhà Mốt Valentino đã dần loại bỏ đi những nhận định của 
làng thời trang thế giới về việc Valentino không chỉ có các 
bộ trang phục haute couture trang trọng, mà hãng còn có 
những trang phục thường ngày.
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LOUIS VUITTON FALL WINTER 2022: SỰ HOÀI 
NIỆM VỀ TUỔI TRẺ

Giải thích với giới truyền thông, Louis Vuitton 
(LV) cho biết, BST của giám đốc sáng tạo Nicolas 
Ghesquière mang thông điệp về sự hoài niệm của 
tuổi trẻ. Đó là thông điệp “tự do là trên hết”, là tinh 
thần phóng khoáng, trẻ trung, nhưng ngắn ngủi 
của tuổi trẻ. Ai cũng sẽ già đi, nhưng với LV những 
năm tháng của tuổi trẻ là những cái đẹp tinh khôi 
nhất, ở đó có không ít sự hoài niệm. BST như một 
chuyến xe đưa giới mộ điệu trở về thanh xuân, trên 
các bộ trang phục có phần phóng khoáng và cá 
tính, không theo bất cứ quy tắc nào. 

Hãy nhìn vào các thế hệ GenZ hiện nay, tất cả đều 
có cách phối đồ đầy ngẫu hứng, như áo polo với 
áo sweater rộng thùng thình, đó chính là cách mà 
LV mang đến trong BST lần này. Một tinh thần của 
tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, không có bất cứ lo toan, 
dựa trên hơi hướng của những sắc màu retro xưa 
cũ. Nhưng rồi ai cũng sẽ trưởng thành, sự giao thoa 
giữa thế hệ tuổi teen trước ngưỡng cửa trưởng 
thành sẽ làm cho chúng ta thay đổi, quy củ hơn, 

khuôn phép hơn trong phong cách ăn mặc. Đó 
chính là thông điệp mà LV mang đến trong BST lần 
này, sự giao thoa giữa tuổi trẻ và trưởng thành, dựa 
trên các thiết kế có tông màu trung tính nhưng cách 
phối đồ đầy ngẫu hứng.

Có lẽ, đây là show diễn “đặc biệt” nhất của nhà Mốt 
nước Pháp khi được tổ chức tại Bảo tàng Musée 
D’Orsay – bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng bậc nhất 
thủ đô Paris. Đây cũng là lần đầu tiên mà Musée 
D’Orsay chấp thuận để tổ chức một buổi diễn thời 
trang. Sau những tháng ngày “cấm vận” vì đại dịch 
Covid-19, giới mộ điệu có lẽ đã rất thèm muốn có 
thể đặt chân tới đây để chiêm ngưỡng BST. Với cách 
bố trí khoa học, tất cả các vị trí đều có tầm nhìn  
front row – tầm nhìn bao quát nhất để có thể nhìn 
trọn các thiết kế.

BST đã kể lại câu chuyện của sự trưởng thành, chứa 
đựng tinh thần lạc quan và quan trọng nhất là tất cả 
các trang phục đều có tính ứng dụng cao, dễ mặc, 
dễ phối đồ. Phom dáng áo rộng, to bản, phù hợp 
với nhiều vóc dáng, đặc biệt bất kể bạn là nam hay 
nữ. Đó chính là tinh thần du ngoạn trong những sản 
phẩm thời trang mà LV đang hướng đến.❏ 
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DÀNH TẶNG CHO ĐỜI NHỮNG 
KHÚC HÁT RU

Những tác phẩm âm nhạc được sáng 
tác theo âm hưởng của những khúc 
hát ru thường đi vào lòng người bởi 
giá trị nghệ thuật sâu lắng và tính 
nhân văn đi vào lòng người. Trẻ nhỏ 
thường được bà, mẹ hát ru và hát ru 
cho bé chính là món quà tuyệt vời 
nhất mà bà, mẹ có thể dành cho bé 
mỗi ngày. Thế nhưng, những người 
cha lại mới lại là người sáng tác ra 
những khúc hát ru đặc sắc đi cùng 
năm tháng…

Nền âm nhạc thế giới nói nhiều đến 
giai điệu Bài hát ru của Nhà soạn 
nhạc thiên tài người Đức Johannes 
Brahms (1833 – 1897)… Bài hát tu 
của Brahms có lẽ là tác phẩm nổi 
tiếng nhất ở thể loại này. Brahms đã 
viết nó để tặng cô ca sĩ trẻ Bertha 
Faber mà ông quen biết nhân dịp 
đứa con thứ hai của vợ chồng cô 
chào đời. Phần giai điệu thơ trẻ do 
Brahms viết được trải ra như một sự 
đối âm với điệu Ländler du dương 
của thành Vienna mà ông đã từng 
được nghe Bertha hát. Lúc đó cô còn 
trẻ và là thành viên của một đoàn 
hợp xướng nữ đến biểu diễn tại 

Hamburg. Tác phẩm Wiegenlied mới 
mẻ này là một biểu trưng trọn vẹn, 
như Brahms đã viết khi ông gửi nó 
cho Artur Faber (chồng của Bertha) 
vào tháng 7/1868: “Cô ấy sẽ nhận ra 
rằng tôi đã viết Wiegenlied cho đứa 
con bé bỏng của cô ấy. Cô ấy sẽ thấy 
nó hoàn toàn thích hợp … rằng khi 
cô ấy hát ru bé Hans ngủ, một bài 
ca về tình yêu thương đang được cất 
lên vì bé.”

Điều kỳ diệu ở tác phẩm có tên 
thường gọi “Bài hát ru của Brahms” 
này là vào năm 1975, các nhà khoa 
học đã tiến hành một cuộc khảo 
cứu về tác phẩm này. Những trẻ em 
sinh thiếu tháng được cho nghe “Bài 
hát ru của Brahms” 5 phút, 6 lần mỗi 
ngày thì lớn nhanh hơn hẳn những 
trẻ tương tự không được nghe bài 
nhạc (theo Chapman, 1975). Từ đó, 

ĐỘC ĐÁO NHỮNG CA KHÚC HÁT RU:

Hát ru con nhưng thấy bóng hình đất nước, thấy dưng dưng 
cảm xúc yêu quê hương, yêu người, yêu trẻ… Đó chính là sự 
tài tình của các nhạc sĩ khi viết các ca khúc mang âm hưởng 
hát ru. Điều độc đáo của những ca khúc hát ru có lẽ nằm ở 
chính điều này, con nghe mẹ hát ru nhưng tiếng lòng là từ cha 
gửi gắm…

T IẾNG HÁT MẸ, 
IẾNG LÒNG CHA

Bài: ANH TRÀ

nó mau chóng lan ra toàn thế giới ở 
mọi dạng chuyển soạn (thanh nhạc 
lẫn khí nhạc). Nó đã trở thành một 
trong số rất nhiều tác phẩm thường 
bị hiểu lầm là những “khúc dân ca”. 
Điều này cũng dễ hiểu bởi những 
câu hát mềm ngọt dịu dàng của nó 
có thể thấm sâu vào mỗi trái tim và ở 
lại thật dài lâu, bền bỉ.

Tại Việt Nam, công chúng yêu âm 
nhạc thường nhớ về những ca khúc 
hát ru nổi tiếng như: “Đất nước lời 
ru”- nhạc sĩ Văn Thành Nho; “Ru con 
mùa đông”- nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc; 
“Mẹ yêu con”- nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý; 
“Khúc hát ru của người mẹ trẻ”- nhạc 
sĩ Phạm Tuyên; “Lời ru trên nương”- 
nhạc sĩ Trần Hoàn; “Hát ru mùa xuân”- 
nhạc sĩ Dương Thụ…

Mỗi tác phẩm mang một âm hưởng 
khác nhau nhưng đều là “đứa con 
tinh thần” của các nhạc sĩ, những 
người ông, người cha viết cho con 
trẻ… Phải chăng những người bà, 
người mẹ hát ru cho chính những 
đứa trẻ của mình còn những người 
cha viết lên những ca khúc hay đến 
vậy là bởi họ không hát ru nhưng viết 
lên những khúc hát ru dành tặng cho 
cuộc đời này.

LỜI RU THẤM ĐẪM YÊU THƯƠNG

Với các nhạc sĩ, dường như hát ru 
không đơn thuần là để giúp cho bé 
dễ ngủ, ngủ sâu mà nội dung chứa 
đựng trong những khúc hát ru biểu 
hiện những tình cảm có giá trị nhân 
văn: tình yêu quê hương, đất nước, 
tình cảm gia đình, tình yêu thương 
giữa con người với con người. Không 
những thế, khi tuổi thơ được tắm 
đẫm trong những lời hát ru ngọt 
ngào, đứa trẻ sẽ được lớn lên trong 
sự hồn nhiên, nhân cách của đứa trẻ 
được hình thành một cách tự nhiên 
trong sự gắn bó, yêu thương không 
chỉ giữa người với người mà còn với 
cả thiên nhiên, sông núi, ruộng đồng 
(những hình ảnh: con đò, bến nước, 
gốc đa, ánh trăng, lũy tre, cánh cò bay 
lượn… thường xuất hiện trong các 
bài hát ru). Và như thế, những khúc 
hát ru có vai trò như một hành trang 
tâm hồn giúp trẻ lớn lên trong sự chở 

che, bao bọc bởi những tình cảm rất 
tự nhiên và sâu nặng về quê hương.

Trong hơn 300 ca khúc, mà phần lớn 
viết về Tổ quốc và người lính, thì ca 
khúc “Đất nước lời ru” được coi như 
tiếng lòng của nhạc sĩ Văn Thành Nho 
lúc nào cũng đồng hành cùng lời ru 
đất nước. Nhạc sĩ đã vận dụng chất 
liệu ca trù thật nhuần nhị vào ca khúc. 
Chỉ từng ấy câu nhạc, nhưng mỗi câu 
hầu như được lặp lại mà nghe vẫn 
mới, vẫn thấm vào hồn người cho 
đến tận bây giờ. Nhuần nhị và thấm 
hồn người, đó cũng chính là cái tài 
của người viết mà không phải ai cũng 
làm được như Văn Thành Nho. “Ru 
con mẹ ru con tiếng ru cả cuộc đời/ 
Ru con lời ru cất lên từ ngàn đời/ Biển 
xanh xanh trời xanh xanh/ Cho con 
bao hy vọng/ Rừng xanh xanh dòng 
sông xanh/ Cho con bao hy vọng…”.

 “Lời ru trên nương” là một bài hát 
được nhạc sĩ Trần Hoàn phổ nhạc từ 
bài thơ “Khúc hát ru những em bé lớn 
trên lưng mẹ” của nhà thơ Nguyễn 
Khoa Điềm. Bài thơ được sáng tác rất 
nhanh trong một hoàn cảnh khá đặc 
biệt: năm 1971, nhà thơ là người lính 
chiến trường. Vì đơn vị hết gạo, nhà 
thơ cùng một số anh em đồng đội đi 
gùi gạo ở cơ sở của ta. Nhìn những 
bà mẹ Tà Ôi vừa địu con vừa giã gạo, 
dành dụm những hạt gạo trắng ngần 
cho bộ đội, nhà thơ liên tưởng đến sự 
vất vả, nhọc nhằn và những hy sinh 
lớn lao của họ. Về đến đơn vị, chưa 
kịp đặt gùi gạo xuống, với chiếc khăn 
mặt lau mồ hôi, Nguyễn Khoa Điềm 
ngồi ngay vào bàn và viết “Khúc hát 
ru những em bé lớn trên lưng mẹ”. Và 
hình ảnh người mẹ Tà Ôi trong bài hát 
“Lời ru trên nương” là một vẻ đẹp như 
thế, bình dị mà lớn lao, cao đẹp. “Ngủ 
ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi/ 
Mẹ thương a-kay, mẹ thương bộ đội/ 
Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần/ 
Mai sau con lớn vung chày lún sân...”

Ở ca khúc “Khúc hát ru của người mẹ 
trẻ”, nhạc sĩ Trần Hoàn đã phổ thơ của 
nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Ở đây, không 
chỉ có niềm yêu thương, hạnh phúc, 
tự hào mà còn có cả những lời dặn 
dò, nhắc nhở, những khát vọng làm

người được gửi gắm trong cả những 
lời ru: “Đôi làn môi con/ Ngậm đầu vú 
mẹ/ Như cây lúa nhỏ/ Nghiêng về phù 
sa/ Như hương hoa thơm/ Nghiêng về 
ngọn gió… Sữa mẹ trắng trong/ Con ơi 
hãy uống/ Rồi mai khôn lớn/ Con ơi hãy 
nghĩ/ Những điều trắng trong”.  

Trong gia tài âm nhạc đồ sộ với trên 
100 tác phẩm, có rất nhiều ca khúc khai 
thác từ chất liệu hát ru vốn đã trở thành 
truyền thống của dân tộc, được bảo tồn, 
phát huy qua nhiều thế hệ. Nhạc sĩ khai 
thác từ vốn ca dao dân ca, từ các âm tiết 
tiếng Việt vốn mang đặc trưng khá đặc 
biệt: thanh điệu phân chia một cách hài 
hòa trong hai nhóm bằng trắc, tạo nên 
tiết tấu nhịp nhàng, uyển chuyển phù 
hợp với lối hát ru.

Tình cảm thiêng liêng của mẹ luôn là 
nguồn cảm xúc để nhạc sĩ khai thác. 
Và ca khúc “Mẹ yêu con” của nhạc sĩ 
Nguyễn Văn Tý ra đời. Công lao dưỡng 
dục, sinh thành của mẹ với đứa con 
yêu được nhạc sĩ thể hiện qua những 
âm hưởng đậm chất dân ca lời ru vùng 
châu thổ Bắc bộ đã khái quát hóa, nghe 
như nỗi niềm của mẹ hằng mong mỏi 
cho con lớn lên từng phút, từng giờ,... “Á 
ru hời ơ hời ru/ Mẹ thương con có hay 
chăng, thương từ khi thai nghén trong 
lòng/ Mấy nắng sớm rồi mưa chiều, 
chín tháng so chín năm/ Gian khó tính 
khôn cùng/ Á ru hời ơ hời ru”… “Miệng 
con chúm chím xinh xinh/ Như đài hoa 
đang hé trên cành/ Khát nắng mới và 
sương lành/ Lá thắm rung cánh tay/ Ôm 
ấp lấy hòa bình/ Á ru hời ơ hời ru”… ❏
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Truyện ngắn của  KIỀU BÍCH HẬU

T
im Lila đập thình thịch khi nghĩ đến chuyện phải 
xin phép bà Quần hoa để được ra ngoài. Cô đã 
ra hành lang, nhìn xuống dưới ngõ, thèm thuồng 
ngắm con mèo khoang nhà hàng xóm đang thả 
bước đủng đỉnh. Ước gì lúc này cô đã ở chỗ con 

mèo kia, không phải nói gì với bà nữa và cô chạy vèo đến nơi 
cô muốn.

Quay vào phòng, đằng nào cũng phải nói thôi. Đồng hồ trên 
tường đã chỉ ba giờ mười phút chiều. Sao bà Quần hoa vẫn 
ngồi lim dim lần tràng hạt trên phản thế kia? Sao bà không ra 

ngoài gặp ai đó nhỉ?

- Bà ơi, cho con đi học thêm nhé! - Cuối cùng Lila 
cất tiếng.

Bà Quần hoa mở bừng mắt, rời bàn tay khỏi tràng 
hạt trên cổ.

- Cái gì? Chân đau như thế thì ở nhà. Không học thêm 
thắt tắt mắt gì hết! Ngày xưa bà với mẹ mày không bao 

giờ đi học thêm mà vẫn thành người. Cứ ở nhà, rồi bà 
sẽ nói chuyện với cô giáo của mày.

Lila chột dạ, nhưng vẫn cố nài nỉ:

- Bà ơi, bà để con tự lo chuyện của con đi 
mà. Cháu gái bà thành người lâu rồi, không 
bao giờ làm chuyện bậy bạ! Bà phải tin con 
chứ!

- Bà không tin ai hết. Đức Phật đã dạy: Chỉ 
tin những gì tận mắt ta nhìn thấy, những 

gì tự ta suy xét và cảm nhận. Bà biết là mày 
có chuyện giấu bà...

- Bà ơi, bà đừng nói thế. Chỉ mỗi 
việc con xin ra ngoài đi học mà 
bà không cho. Tại sao chúng bạn 
con nó thoải mái ra ngoài học, 
đi gặp bạn bè, đi xem phim, mà 
con không được?

           Như không có 
  NGÀY MAI…

(Truyện ngắn của KIỀU BÍCH HẬU)

lỏng, khi ngoài giờ học chính khoá 
ra, thì bà xét nét chặt chẽ mỗi lúc cô 
muốn đi học thêm, gặp bạn thì đừng 
hòng, bạn đến rủ đi học thêm cũng 
bị bà đứng trên ban công tầng hai 
chửi té tát. Nếu bà biết Lila lợi dụng 
những buổi học thêm để đi học diễn 
thời trang và đi biểu diễn kiếm tiền 
thì bà sẽ xé xác cô. Cô rùng mình nghĩ 
tới tiếng roi mây vun vút và giọng 
chửi như xé vải của bà. Có cách nào 
để cô trốn thoát khỏi bà? Cô muốn tự 
lập sớm. Bà bảo bà ác nhưng không 
độc, thật vậy ư? Chính những bức bối 
do sự kìm kẹp quá đáng của bà đang 
đầu độc những suy nghĩ của cô đây 
này. Lắm lúc uất lên, Lila chỉ muốn 
bà bỗng dưng biến mất khỏi thế giới 
này. Tại sao bà phải sống hà khắc như 
vậy và bắt những người quanh bà 
phải sống hà khắc theo bà? Lila lại 
phải tự vật lộn để ghìm giữ những ý 
nghĩ tệ hại về bà ngoại. Bà ngoại chỉ 
làm điều tốt cho con. Sao mà cái tốt 
của bà với cái tốt của Lila nó lại mâu 
thuẫn nhau đến thế. Ôi! bà ngoại!

***

Hơn ba năm nay, vào các buổi tối, Hải 
sương gió đều dạy môn võ Vovinam ở 
sân chùa Hai Bà Trưng. Lớp học ngày 
càng đông, có người muốn học gợi ý 
Hải mở thêm lớp, nhưng anh từ chối. 
Mỗi tối chỉ dạy một lớp, có một người 
học cũng dạy mà cả trăm người học 
cũng dạy. Học phí thì vào ngày cuối 
tháng, mỗi học viên tự động để tiền 
vào một cái hộp gỗ thầy đặt trên sân 
chùa. Ai để bao nhiêu, tuỳ. Ai túng 

quá không có tiền trả thầy cũng 
không sao, vài tháng sau trả bù. Tiền 
dạy võ ít nhiều gì cũng đủ với Hải, 
đổ xăng lượn lờ, cà phê là chính. Có 
người biết gia đình Hải thì bảo nhà ấy 
giàu ba đời ngồi không ăn chẳng hết 
của. Nên tiền hẳn không phải là vấn 
đề Hải quan tâm.

Điều Hải sương gió quan tâm là mỗi 
ngày phải làm được một việc tốt, nếu 
chưa làm thì ngày đó không thể ngủ 
được. Anh cũng truyền dạy tư tưởng 
này cho học viên lớp Vovinam buổi 
tối của mình. Đó được coi như ý nghĩa 
sống của Hải. “Xã hội này còn nhiều 
cảnh trớ trêu cần mình ra tay. Tìm 
việc tốt để làm không khó. Cái khó 
là làm như thế nào,” Hải nói với học 
viên lớp Vovinam. Thời này con người 
thiếu lòng tin nhất, lắm khi giúp đỡ 
họ, làm việc tốt cho họ không vụ lợi 
mà còn bị nghi ngờ. Ngay như cô gái 
đêm qua được Hải cứu khỏi lũ cướp, 
chắc chắn cô ta nghĩ Hải muốn làm 
quen với người đẹp nổi tiếng nên 
dàn cảnh để tạo cơ hội. Nghĩ đến đó, 
anh mỉm cười và bỗng dưng muốn 
biết cô học trường nào. Thực ra, kiếm 
được một việc tốt đáng làm mà lại là 
một “xen” thú vị như đêm qua thì rất 
sướng. Còn nhặt cái xác chuột chết 
trên đường, hay đóng lại cái giường 
cũ người ta bỏ đi để tặng một cụ già 
neo đơn, giải tán đám học trò đánh 
nhau... thì ít gây cảm hứng dù anh cứ 
làm mỗi ngày. Những “xen” thú vị tạo 
nên được là cái “Duyên”. Ừ, phải có 
“Duyên” mới được.

Ăn vèo cái bánh mì kẹp thịt, làm một 
cữ cà phê không đường. Hải sương 
gió xách xe ra phố. Lượn lờ kiếm một 
việc gì đó tử tế để làm. Xong rồi thì 
đến trò chuyện và luyện võ với một 
võ sư đẳng cấp Hà Thành.

Chạy rè rè tốc độ thấp trên đường, 
Hải sương gió thảnh thơi ngắm nghía 
phố phường. Hà Nội vào thu không 
khí trời nước trong veo, xanh thẳm 
dễ thương. Gái Hà Nội chở nhau trên 
những chiếc Piagio thong dong khoe 
dáng eo thon, chân dài, tóc mượt, má 
phơn phớt hồng và mi cong. Nhưng 
bên cạnh đó vẫn còn nhiều việc phải 

- Mày khác, chúng nó khác! - Bà Quần 
hoa cao giọng - Mày bắt đầu cãi bà 
đấy phỏng? Cá không ăn muối cá 
ươn.

- Con không cãi bà - Lila bắt đầu tức 
giận, cô không việc gì phải chịu đựng 
bà mãi - Con chỉ muốn hỏi tại sao con 
không được ra ngoài như những đứa 
bạn khác. Tại sao bà cấm đoán con 
quá đáng?

- Bà và cả mẹ mày đã nói lý do với 
mày rồi. - Bà Quần hoa cáu lên - Bà 
sẽ không nhắc lại. Mày phải im miệng 
mà ở nhà. 

- Bà với mẹ chỉ nói là con sẽ gặp nguy 
hiểm nếu ra ngoài, con sẽ gặp nguy 
hiểm nếu sống cùng mẹ. Tại sao lại 
nguy hiểm? Nguy hiểm ấy là gì vậy, 
tại sao không ai chịu nói rõ ngọn 
ngành cho con hiểu? Con lớn rồi, con 
cần phải được biết chứ!

- Lila, mày quá hỗn láo! Còn dám to 
tiếng như vậy với bà hay sao? Đồ ăn 
cháo đá bát, bà nuôi nấng gìn giữ 
mày cẩn thận như thế mà chưa khỏi 
vòng đã cong đuôi? Mày chửi lại bà 
phải không? Ôi giời cao đất dày ơi, 
con Lila nó chửi giả tôi rồi đây này. 
Kiếp này tôi đã làm gì nên tội? - Bà 
Quần hoa vừa gào lên, vừa đấm thùm 
thụp vào ngực.

Biết là cãi lại bà chẳng ích gì, Lila nhân 
lúc bà nhắm mắt khóc la thì túm vội 
túi đồ, lao xuống thang gác, dắt xe 
máy thật nhanh ra khỏi nhà, kéo xịch 
cửa sắt rồi nổ máy phóng vèo đi, mặc 
cho bà Quần hoa đã lao ra đứng trên 
lan can chửi ầm lên.

Mặc bộ đồ ở nhà, phóng vù vù trên 
phố, gió tấp vào mặt Lila. Dễ chịu 
biết bao, không khí, gió trời, người xe 
nhộn nhịp đi lại. Không phải là không 
khí tĩnh lặng tù túng trong ngôi nhà 
ấy, khi Lila ngồi như chết trong tiếng 
lầm rầm tụng kinh của bà Quần hoa, 
bứt rứt không biết làm thế nào để bà 
đồng ý cho cô đi ra khỏi nhà.

Cô chỉ muốn thoát khỏi ngôi nhà ấy, 
thoát khỏi sự kìm kẹp của bà. Cô uất 
ức nghĩ mình chẳng khác gì tù giam 
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làm lắm. Những khu đất mới đào lở 
loét xen giữa những toà nhà sin sít 
chật chội, chăng tạm bợ tấm tôn và 
lưới, trông nguy hiểm và là nguyên 
nhân của một nửa bụi bặm trong 
thành phố. Những đống rác thải lù 
lù lẫn lộn nơi này nơi kia, những ùn 
tắc, tai nạn giao thông lẻ tẻ, những 
thanh niên mặc áo body, tóc mào gà, 
một bên cánh tay xăm kín xanh rì càn 
quấy, phóng xe lạng lách và rất có 
thể tìm thấy “hàng nóng” trong cốp 
xe chúng. 

Rời mắt khỏi những gái đẹp, Hải dõi 
theo hai thanh niên đi xe “Su”, không 
đội mũ bảo hiểm, tay xăm rồng quấn 
từ bả vai xuống hết bàn tay. Hai đứa 
nói chuyện gì đó với nhau cười hí há. 
Đột ngột chúng ngừng cười, rồ ga 
vút lên. Đứa phía sau giật phắt điện 
thoại một phụ nữ đang vừa đi xe 
máy vừa nói chuyện điện thoại. Chị 
này loạng choạng rồi rú lên “cướp! 
cướp!”. Nhanh như điện xẹt, Hải vọt 
lẹ lên trước chị ta, đuổi theo xe hai 
thằng cướp. Đường đông quá nguy 
hiểm, hai thằng uốn éo luồn lách 
như làm xiếc, phải công nhận tay lái 
thằng kia quá lụa. Thêm ba xe nữa 
cùng đuổi theo xe cướp. Hải quyết 
định ra đòn. Đúng lúc xe hai tên cướp 
bó vỉa khúc rẽ Phạm Ngũ Lão ra phố 
Chương Dương, anh bốc đầu xe vọt 
chặn, đuôi xe quệt qua đầu xe hai tên 
cướp làm chúng ngã xoài bắn lên vỉa 
hè. Mấy người cùng đuổi theo hai tên 
cướp ghìm xe lao lên vỉa hè chặn đầu. 
Một cuộc ẩu đả tập thể xảy ra. Hải 
tung vài cú đá, nhanh nhẹn khoá tay 
một thằng, thằng kia bỏ chạy được 
vài bước thì bị cảnh sát ập tới tóm 
gọn. Móc chiếc điện thoại từ tay tên 
cướp, Hải đưa trả người phụ nữ cũng 
vừa chạy tới nơi. Thằng kia trước khi 
bị cảnh sát khóa tay lôi đi, còn gằn 
giọng đe doạ Hải: “Mày nhớ mặt tao!” 
Anh giả bộ sợ hãi, lấy hai tay che mặt.

       Hải nhanh chóng thoát khỏi đám 
đông. Anh cũng không thích nhận 
lời cảm ơn hay phải làm chứng lằng 
nhằng. Lòng nhẹ nhàng phấn khích, 
anh vòng xe trở lại phố Hai Bà Trưng. 
Chợt Hải khựng lại khi thoáng thấy 
bóng dáng quen quen vừa đi vào 

cổng trường Cao đẳng Nghệ thuật 
Hà Nội. Anh bối rối dừng xe lại, nhìn 
hút theo cái bóng dáng kia một lúc. 
Trước mặt anh hiển hiện dáng gầy 
mảnh với đôi chân dài, cặp mắt ánh 
lên bướng bỉnh. Lila - Hải lẩm bẩm rồi 
bỏ đi, thầm nghĩ: “Nếu có duyên nhất 
định sẽ gặp lại”.

***

- Lila, cô đi đứng sao thế? - Đạo diễn 
Cường xoăn cao giọng - Cứ như bị 
thọt vậy. Hai chân cô phải dẻo như 
cao su, mà phải nhẹ như gió thoảng. 
Cô phải đi như trong mộng, cô phải 
khiến khán giả ước mơ, hãy sải những 
bước chân kỳ diệu, đi như không có 
ngày mai.

Lila cắn răng bước tiếp. Cơn đau ở 
hông và gối chặn niềm vui thú của 
cô. Cứ như có những lưỡi dao cắt cứa 
bên hông làm chân cô cứng lại.

- Dừng lại! Lila, có cần tôi bơm cho cô 
một liều ma tuý thì cô mới bay trên 
đôi chân của cô được? - Đạo diễn 
Cường nóng nảy quát vào mic và tiến 
lại gần Lila.

- Đạo diễn thông cảm - Lila thì thào - 
Em bị ngã xe trẹo chân.

- Tôi là đạo diễn, không phải bố cô 
- Cường nhếch mép - Tôi bất cần 
chuyện khác, ngoài việc cô phải diễn 
bay bổng nhất. Nếu không chúng ta 
cần thay người mẫu.

Lila tái mặt. Cô không muốn bỏ đêm 
diễn quan trọng này. Nhà tạo mốt Lê 
Thy xen vào:

- Không được thay. Tôi muốn Lila diễn 
trong màn cuối bộ sưu tập mốt của 
tôi, dù cô ấy chỉ có một chân cũng 
được.

- Ok! - Cường xoăn phẩy tay -  Vậy thì 
phiền Lê Thy lo giúp cho cô ấy một 
liều thuốc giảm đau. Tôi không muốn 
đưa một cái chân gỗ lên sàn catwalk.

Nuốt một liều thuốc giảm đau cực 
mạnh, Lila ngồi nghỉ chừng chục 
phút cho ngấm thuốc. Cô vỗ nhẹ vào 
hông “Nào, cô mình, cố lên. Đi như 

ngày mai không bao giờ đến”. Đêm 
diễn quan trọng này, hơn một nghìn 
khán giả trực tiếp tại sân khấu, và 
hàng triệu khán giả xem truyền hình 
trực tiếp giới thiệu chín bộ sưu tập 
đắt giá nhất cho mùa Đông tới, chẳng 
phải là những sải chân mơ ước của 
Lila sao? Cô sẽ sải những bước chân 
dài và nhẹ. Đôi chân dài mảnh mai 
sẽ giúp cô sải những bước catwalk 
huyền thoại. Không phải là những sải 
chân, mà là một làn gió phấn khích, 
một luồng ánh sáng rực rỡ, một siêu 
thanh vút bay. Lila nhắm mắt, hít một 
hơi thật sâu và đứng dậy. Lạ lùng quá, 
cơn đau như đã lùi xa, nhường chỗ 
cho sự phấn chấn và kích thích cực 
độ. Đôi chân cô nhẹ bỗng.

Lila bước đi trong tiếng nhạc mạnh, 
cảm giác rõ rệt lớp tơ mềm mại mơn 
trớn trên đùi, lớp dạ ram ráp massage 
làn da. Cô nhìn thẳng, môi mím nhẹ, 
ánh mắt truyền đi một niềm đam mê 
rực rỡ, làm lan toả một năng lượng 
phấn khích, mơ mộng và hoang dại 
không thể kiểm soát. Đó là thứ cảm 
hứng điên rồ điển hình của mốt mà 
người ta mong được hưởng khi tới 
với sàn catwalk. Chỉ những vedette 
của sàn diễn như Lila mới đủ năng 
lực khơi dậy hứng khởi hoang dại ấy, 
như một cơn lốc tham lam bất thình 
lình xuất hiện, cuốn xoáy rồi tan biến.

- Lila, em tuyệt lắm! - Nhà tạo mốt Lê 
Thy ôm chầm lấy cô sau cánh gà – Em 
giống như ma tuý vậy. Em lấy đâu ra 
năng lực quyến rũ mê hồn như thế. 
Em đã làm trang phục của tôi toả 
sáng. Cảm ơn em rất nhiều!

Đúng lúc này, Lila như muốn xỉu vì 
cơn đau rút hông trở lại. Cô chỉ có thể 
im lặng gật đầu trước thịnh tình của 
nhà tạo mốt Lê Thy.

Rời vòng tay ôm của Lê Thy, Lila loạng 
choạng đi về phòng thay đồ. Đạo 
diễn Cường tóm được cô, anh đỡ cô 
đi.

- Này cô bé, tan hết thuốc rồi phải 
không? – Anh vỗ nhẹ lưng cô an ủi 
– Nghề của chúng ta phải thế, quên 
hết mọi sự cho sàn diễn, những giây 
phút thần thánh trên catwalk. Nhớ 

nghỉ ngơi bảo dưỡng đôi chân vàng 
ngọc của cô nhé.

- Cảm ơn anh! - Lila chỉ đáp được có 
thế.

Nhét cái phong bì cát xê vào xắc tay, 
tẩy trang vội vàng, Lila nghĩ không 
biết làm cách nào mà lấy xe về nhà 
bây giờ. Cô tập tễnh ra bãi gửi xe, nhờ 
người trông xe dắt xe ra khỏi bãi. Cố 
đẩy xe đến vỉa hè thì Lila phải ngừng 
lại vì đau. Cô gạt chân chống, đứng 
tựa vào xe, thở sâu. Chẳng lẽ có cái 
xương nào gãy? Không! Cầu Phật phù 
hộ cho đôi chân của con.

- Chào Lila! Chân cô không nhấc nổi 
rồi à?

Lila giật mình ngước lên, một dáng 
người cao, rắn rỏi đứng sát bên cô từ 
lúc nào.

- Hải sương gió đây - Anh chàng mỉm 
cười - Chắc cô chưa kịp quên tôi nhỉ.

- A, anh xuất hiện đúng lúc tôi cần 
đấy. - Lila nhăn mặt vì đau, nhưng 
chợt thấy an lòng rất lạ.

- Tôi vừa xem chương trình biểu diễn 
của cô - Hải giải thích - Tôi không biết 
nói như thế nào, nhưng đúng là cô 
sinh ra cho sàn diễn. Mà sao cô có thể 
lướt đi tuyệt vời như thế khi chân còn 
đau? Không thể tin nổi.

- Tôi đã dùng thuốc giảm đau - Lila 
nhăn nhó - Bây giờ thì hết thuốc rồi, 
nên chân tôi như cột đá vậy, không 
nhấc nổi nữa.

- Cô đừng dùng thuốc đó, rất hại 
cho dạ dày và còn gây nghiện - Hải 
lắc đầu - Đưa chìa khoá xe cho tôi, tôi 
đưa cô về nhà. Ngày mai tôi sẽ đưa 
cô đi bệnh viện chụp kiểm tra xem có 
vấn đề gì không.

- Không được đâu! - Lila hốt hoảng - 
Bà Quần Hoa sẽ giết!

- Giết cái gì? - Hải giả vờ ngạc nhiên.

- Giết cả tôi và... anh. - Lila đáp.

- Tốt! Nhiều kẻ dọa giết tôi lắm. Tôi 

muốn thử cảm giác bị giết xem nó 
hay thế nào. - Hải nói rồi nổ máy xe, 
chờ Lila nhúc nhích trèo lên xe. Anh 
cho xe đi chầm chậm. Giá như có 
phép màu kéo dài con đường ra mãi.

- Tôi có nhược điểm lớn, cô biết là gì 
không? - Hải hét to lên và thấy ngạc 
nhiên với chính mình.

- Tôi không biết, anh hãy khai thành 
thực đi! - Lila cũng hét lên, chợt thấy 
lòng phóng khoáng lạ.

Gió ù ù thổi.

- Nhược điểm chết người của tôi là: 
quá say mê võ thuật và muốn làm 
người hùng! Nghe “sến” lắm không?

- Tốt! - Lila cười tít mắt.

- Người hùng, cô không hiểu? – Hải 

ngoảnh mặt về phía trái, nói to – Cái 

thứ mà bây giờ người ta cho là dở 

hơi nhất ấy.

- Người hùng chỉ có trong chiến 

tranh và truyện cổ tích thôi – Lila gật 

gù – Còn thời bây giờ thì người hùng 

là đồ dở hơi biết bơi. Ha ha!

Cả hai cùng cười vang, tiếng cười 

bay theo gió đêm. Tuổi trẻ dễ vui. Họ 

chẳng chút mảy may nghi ngờ rằng, 

những thảm kịch đang chờ họ phía 

trước. Họ cứ thế mà tiến tới thôi.❏
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“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi 
cảnh”, nguyên lý này đã được ứng 
dụng hết sức tinh tế, sinh động 
trong nghệ thuật chạm khắc các loại 
hoa đã được cửa Thiền tinh tuyển. 
Mọi đồ án trang trí đều được nhìn 
theo các góc độ: nhìn thẳng chính 
diện từ trên xuống, nhìn nghiêng 
chếch, nhìn nghiêng bổ dọc. Những 
góc độ kể trên tạo điều kiện tốt nhất 
cho con mắt ước lượng được chuẩn 
xác diện mạo, thần thái sự vật.

Nói về các loại hoa hiện diện như 
biểu trưng cho sự linh ứng nhiệm 
màu ở nơi Tam Bảo trước hết phải kể 
đến hoa Sen.

Cũng do đặc tính siêu phàm (dáng 
hình đẹp, màu sắc uyển nhã, hương 
thơm thanh khiết, quá trình nở hoa 
kết hạt đồng thời vi diệu, không 
nhiễm bẩn “Liên hoa ly chư nhiễm”), 
mà từ trước công nguyên hoa Sen 
sớm trở thành biểu tượng cao đẹp 
của đạo Phật. Các đức Phật thường 

lấy hoa Sen làm chỗ ngồi (chư Phật 
thường dĩ liên hoa vi tọa sàng giả); 
đất Tịnh độ của đức Phật A Di Đà lấy 
hoa Sen ở hồ Thất bảo làm chỗ ở (Di 
Đà chi tĩnh thổ liên hoa vi sở cư) và 
nó còn được dùng để đặt tên cho 
phẩm kinh như Diệu pháp Liên hoa 
kinh.

Trong suốt 215 năm (1010 - 1225) 
trị vì quốc gia Đại Việt, 8 triều vua 
Lý đều sùng mộ đạo Phật, coi đạo 
Phật là quốc giáo và lập ra Thiền 
phái Thảo Đường nên việc tôn vinh 
“hoa Sen chín phẩm là hàng mẹ cha” 
cũng là lẽ đương nhiên. Hoa Sen 
tưng bừng nở trên các bộ phận của 
các công trình kiến trúc, điêu khắc 
bằng gỗ đá khiến cho ta có cảm 
tưởng đang chiêm ngưỡng vũ hội 
ngoạn mục của loài hoa Tịnh đế này. 
Hoa Sen đã được khai thác, phản 
ánh dưới nhiều góc độ, bố cục khác 
nhau. Trên lan can thành bậc của 
tháp Chương Sơn là những nụ sen 
lớn, mập có một số lá non nhỏ, mép 

BÀI:  TRƯƠNG THỊ KIM DUNG

“LINH HOA” 
THẤM ĐƯỢM TÂM HỒN ĐẠI VIỆT 

TRÊN GỐM ĐÁ LÝ

Xuân dệt hoa như gấm
Thu thêu lá đốm vàng

(Thiền sư Viên Chiếu)

Hoa lá là đề tài chủ 
yếu trong nghệ thuật 
tạo hình thời Lý, đặc 
biệt là các mô típ hoa 
Sen, hoa Súng, hoa Thị, 
hoa Chanh, hoa Cúc 
được sử dụng nhiều 
trong chùa tháp và đồ 
thờ. Với nhiệt huyết 
sáng tạo kỳ diệu của 
các nghệ nhân, tất thảy 
hồn hoa bóng lá thiên 
nhiên vốn rất gần gũi 
trong cuộc sống thường 
nhật đã thăng hoa, kết 
tinh thành những mẫu 
hình đặc sắc tiêu biểu 
ẩn chứa tính triết - mỹ 
sâu đậm của một thời 
đại huy hoàng cả về võ 
công lẫn văn trị trong 
lịch sử dân tộc. 

quăn chưa mở hết ngân rung nắng 
gió trong tay cầm của đoàn Tiên nữ 
với sóng áo thướt tha. Hoa Sen hòa 
điệu ở dạng mãn khai với hai, ba lớp 
cánh xòe nở hướng lên trên và một 
lớp cánh Sen rủ xuống như tư thế nở 
tự nhiên của hoa Sen ở các mặt trên 
tầng đế tháp, các bệ tượng Phật và 
bệ tượng linh thú ở chùa Phật Tích 
(Từ Sơn - Bắc Ninh). Hoa Sen trên 
diềm tượng Kim Cương tháp Long 
Đọi (Duy Tiên - Hà Nam) với hai cánh 
ngoài cùng uốn cong lên thành một 
vòng tròn khép kín nhưng trên trán 
bia “Sùng thiện diên linh” và trên 
nửa cửa cuốn tháp Chương Sơn thì 
hoa Sen đơm bông bình thường, 
hai cánh Sen ở giữa to kéo dài, vồng 
cao lên. Nếu trong lòng các cánh 
Sen thon thả cân xứng ở chân tảng 
đá chùa Phật Tích chạm Rồng thì 
trong lòng cánh Sen ở chân cột tháp 
Chương Sơn lại tạc hoa Cúc dây. 
Nghệ nhân thời Lý thật kỳ tài, họ 
đã biến một bông Sen có hai cánh 
ngoài cùng uốn cong mềm mại để 

đỡ các lá Đề ở chân cột chùa Phật 
Tích và đã uốn cuống Sen thô cứng 
thành mềm mại, bắt cuống Sen ăn 
nhịp với đường cong trong lòng bát 
đĩa hoặc tách một mình cánh Sen ra, 
tạo thành hình trang trí nổi ôm lấy 
mặt ngoài. Đồ án hoa Sen còn được 
nhân lên nối đóa này với đóa kia để 
trở thành hoa dây - một mô típ hiếm 
gặp trong nghệ thuật trang trí. 

Đạt kỷ lục siêu nghệ điêu khắc hoa 
Sen có lẽ thuộc về tác phẩm A Di 
Đà - pho tượng đá xanh nguyên 
khối được tạc thời vua Lý Thái Tông ở 
chùa Phật Tích. Toàn thể bức tượng 
trông chẳng khác bông Sen vươn 
trên biển nước. Áo cà sa là chiếc lá 
Sen sóng sánh, vờn tỏa thân hình 

tuyệt mỹ. “Gương mặt búp Sen” thấm 
đượm vẻ nguyên khôi, bi mẫn. Chiếc 
mũ Bụt ốc trên đầu cách điệu thành 
bát Sen kết hạt tròn đầy biểu hiện 
cho sự đắc đạo của người kiên định 
hành trì Phật pháp để cứu vớt chúng 
sinh trong cõi vô thường. 

Trong không gian thiêng của thế 
giới chùa chiền, Cúc và Sen luôn 
song hành bên nhau tạo thành một 
cặp phạm trù đối đãi Âm - Dương 
như quy luật thường hằng trong vũ 
trụ. Sen thể hiện tính Âm - tượng 
trưng cho sự mát mẻ, nhu hòa, bao 
dung của đại thủy tầng dưới. Cúc 
thể hiện tính Dương tượng trưng 
cho mặt trời, các thiên thể tinh tú, 
nguồn năng lượng sinh khí luôn 
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hừng hực, lan tỏa của thượng giới. 
Bởi lẽ đó, trên đồ án trang trí đường 
diềm, nghệ nhân đã khéo léo đưa 
nửa bông hoặc cả bông Cúc nằm 
gọn trong cánh Sen trong một thể 
thống nhất.

Sen - Cúc quyện hòa vào nhau như 
một sự xoay vần, luân chuyển của  
thời tiết các mùa trong vũ trụ.

Hoa Cúc thời Lý cũng được chạm 
nhiều và phổ biến như hoa Sen, 
thậm chí ở nhiều di vật, di tích thì 
mật độ hoa Cúc được sử dụng gấp 
bội hoa Sen. Tại chùa Phật Tích, hoa 
Cúc có mặt ở hầu khắp mọi vị trí kiến 
trúc và di vật. Cúc trong điêu khắc 
gồm có hoa lá. Lá gồm 2 loại, phổ 
biến là loại lá nhỏ tựa như một cánh 
hoa Cúc nhỏ thường dùng để điểm 
dọc thân Cúc dây lượn hình sin. Hoa 
Cúc thường chạm nổi nhẹ giống 
như hoa Sen. Loài hoa tượng trưng 
cho nguồn sáng thế gian này được 
diễn tả theo 4 chiều nhìn để ta có 

thể khám phá vẻ đẹp của chúng từ 
nhiều phía. Nhìn theo chiều nghiêng 
thẳng bông Cúc trên diềm tượng 
Kim Cương (tháp Long Đọi) và diềm 
đố đá chạm Rồng (tháp Chương 
Sơn) có hai lớp: lớp trên là các đầu 
tròn nhỏ của các cánh hoa Cúc bồng 
cao, lớp dưới là các cánh nhỏ dài của 
các đài hoa. Trên bệ tượng Phật Tích, 
các cánh Cúc xếp đối xứng chạy 
thành vòng tròn, nhụy Cúc lộ rõ khi 
nhìn nghiêng chếch thẳng trước 
mặt. Phổ biến hơn cả là những băng 
Cúc dây lượn hình sin. Chúng “dung 
dăng dung dẻ”, cứ một bông nhìn 
nghiêng đan xen một bông nhìn 
thẳng dường khỏa lấp khoảng trống 
các đố chạm Rồng ở tháp Chương 
Sơn, tháp Phật Tích hay trên diềm bia 
chùa Báo Ân (phủ Thuận An, huyện 
Gia Lâm, xứ Kinh Bắc, nay thuộc Gia 
Lâm - Hà Nội).  

Không chịu “thua chị kém em” so với 
gỗ đá, trên gốm sứ hoa Sen, hoa Cúc 

mang phong cách Việt đặc trưng đã 
gây ấn tượng “để vua chúa biết mặt, 
người đời biết tên”. Hoa Sen, hoa Cúc 
qua nghệ thuật khắc chìm bằng tay 
rất công phu hoặc in nổi, chủ yếu 
trong lòng bát, lòng đĩa dưới lớp 
men trắng, xanh lục, nâu, vàng… 
đặc biệt là men ngọc trong suốt, đã 
tạọ nên vẻ đẹp thuần dịu, sâu đậm 
“càng nhìn càng ưa”. Tuy nhiên, hoa 
văn Sen, Cúc trên gốm sứ cũng có 
ảnh hưởng của hoa văn chạm khắc 
lên đá đương thời.

Dù không phổ biến như hoa Sen, 
hoa Cúc nhưng hoa Mai cũng xuất 
hiện trong điêu khắc Lý. Hoa Mai 
được ưa chuộng bởi ý nghĩa: hiện 
thân cho tiểu vũ trụ và gắn với Dịch 
học. 7 tua nhụy là hình tượng cho 
thất tinh, cuống hoa và đài hoa hợp 
lại thành hình chữ “đinh” tượng trưng 
cho Thái cực. Hoa Mai đã đi vào lịch 
sử thi ca như một ấn chứng về trạng 
thái ‘đốn ngộ” tâm linh người học 

đạo trong “Cáo tật thị chúng” của 
Thiền sư Mãn Giác: Mạc vị xuân tàn 
hoa lạc tận/Đình tiền tạc dạ nhất chi 
Mai (Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết/
Đêm qua sân tr ước một cành Mai).

Trên gốm, đá hoa Mai được thể hiện 
dung dị, đơn giản: 5 cánh hoa xòe nở 
tỏa đều ra xung quanh, dáng cánh 
ngắn mập, đầu cánh tròn. Những 
hình hoa nhỏ trên áo nhạc công ở 
chùa Phật Tích là những nét chấm 
phá về hoa Mai. 

Thời Lý thường dùng những viên 
gạch hoa Chanh (còn gọi là hoa Thị 
hay hoa Đồng tiền) để trang trí trên 
các tường tháp, tường nhà, lát nền.

Mỗi viên gạch là một cánh hoa 
Chanh lớn, dài, hai đầu thuôn nhọn, 
cân xứng. Nếu ghép liền bốn viên 
với nhau sẽ tạo thành một bông 
hoa Chanh có bốn cánh. Hoặc nghệ 
nhân thời Lý còn “biến tấu” hoa 

Chanh thành những hình tròn lớn 
có 4 múi tròn ôm lấy bông hoa tròn 
nhiều cánh ở chính giữa mà người 
ta gọi đó là hoa văn hình “đồng tiền” 
với ý nghĩa tượng trưng cho Thất 
bảo (bảy thứ quý là vàng, bạc, san 
hô, thủy tinh, hổ phách, ngọc, mã 
não), kết hợp với hoa Mẫu đơn tượng 
trưng cho sự giàu có, thành đạt tốt 
đẹp. Khi hình tròn đó lồng trong hình 
vuông ngầm ý diễn tả quan niệm 
“trời tròn đất vuông”, niềm mong ước 
của Phật tử về sự an lạc. Tùy theo 

từng bộ phận kiến trúc mà loại văn 
hoa Chanh, hoa Đồng tiền độc hành 
hay song hành bên nhau.

Có thể khẳng định một điều rằng: 
Trải qua hơn ngàn năm lịch sử với 
bao biến động thăng trầm nhưng các 
“linh hoa” thấm đượm tâm hồn Đại 
Việt đã vĩnh hằng nở trên gốm đá Lý 
tôn thêm vẻ đẹp công trình, khẳng 
định sức sống mãnh liệt, thanh tân 
của nền nghệ thuật điêu khắc dân 
tộc trước mùa xuân nhân loại. 
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C
ông ty Cổ phần Dệt May Huế (Huegatex) là 
thành viên của Tập đoàn Dệt May Việt Nam. 
Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh, xuất 
nhập khẩu các sản phẩm sợi, vải dệt kim, hàng 
may mặc với doanh thu hàng năm gần 1.800 tỷ 

đồng, trong đó xuất khẩu hơn 70%.

1. Nhà máy Sợi: Được trang bị đồng bộ 04 dây chuyền 
thiết bị nhập khẩu từ Đức, Thụy Sĩ, Nhật Bản với hơn 

4,9 vạn cọc sợi, sản lượng hàng năm trên 10.800 tấn sợi, 
trong đó chủ yếu là các loại sợi CVC, TC, Cotton chải thô và 
chải kỹ chi số từ Ne20 đến Ne40.

2. Nhà máy Dệt Nhuộm: Được trang bị đồng bộ các 
thiết bị dệt kim, nhuộm, hoàn tất nhập khẩu từ Đức, 

Thụy Sĩ, Đài Loan, với sản lượng vải dệt kim hàng năm là 
1.500 tấn.

3. Nhà máy May: với 5 nhà máy May trực thuộc gồm 
86 chuyền may, được trang bị các máy may hiện đại 

nhập khẩu từ Nhật Bản, Đài Loan và dây chuyền cắt, trải vải 
tự động năng suất cao, sản xuất các sản phẩm chính là áo 
T- shirt, Polo- shirt, áo Jacket, quần short, quần áo trẻ em 
và các loại hàng may mặc khác làm từ vải dệt kim và dệt 
thoi. Sản lượng hàng năm của nhà máy đạt hơn 20 triệu 
sản phẩm.

Sản phẩm của chúng tôi hiện nay đang được xuất khẩu 
sang Mỹ, Nhật Bản, EU, Đài Loan, Hàn Quốc (đối với hàng 
may mặc); Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha, Nam Mỹ, Hàn Quốc, 
Nhật Bản (đối với sản phẩm sợi) và được bán rộng rãi trên 
thị trường nội địa. Sản phẩm Công ty nhiều năm được bình 
chọn hàng Việt Nam chất lượng cao, giải thưởng sao vàng 
đất Việt và các giải thưởng khác.

Chúng tôi có một đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật 
và công nhân lành nghề, tạo ra sản phẩm đáp ứng mọi yêu 
cầu của khách hàng. Công ty đang áp dụng hệ thống Quản 
lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015. Bên 
cạnh đó, chúng tôi cũng được chứng nhận  tuân thủ các 
tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội trong sản xuất hàng may mặc 
của các khách hàng lớn tại như Perry Ellis, Kohl›s, Target, 
Walmart, Sanmar, New Balance,… đồng thời, đạt chứng 
nhận của Tổ chức công nhận trách nhiệm xã hội trong sản 
xuất toàn cầu (WRAP) cho thị trường Mỹ, chứng nhận BSCI 
cho thị trường EU và chương trình hợp tác chống khủng bố 
của hải quan Hoa Kỳ và Hiệp hội Thương mại (C-TPAT).

Huegatex chủ trương mở rộng hợp tác với mọi đối tác trong 
và ngoài nước thông qua các hình thức liên doanh, hợp tác 
kinh doanh; gọi vốn các nhà đầu tư chiến lược để hợp tác lâu 
dài trên tinh thần bình đẳng các bên cùng có lợi. 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ 
122 Dương Thiệu Tước, P. Thủy Dương, TX. Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế
(84) 234.3864337 - (84) 234.3864957                     (84) 0234.3864.338
Huegatex.com.vn

CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM - NHÀ MÁY SỢI VINATEX NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Đường N7A Lô T&S Khu Công Nghiệp Hòa Xá - Xã Mỹ Xá - TP Nam Định
Tel: 02283 6272666

Số lao động thường xuyên: 220 người

Số lượng cọc sợi: 21,600 cọc sợi

Các mặt hàng chủ yếu: 100% Cotton: 32 CD; 32 CM; 30 CM

Sợi pha: 30 CVCd 52/48; 30CVCd 60/40; 26CVCd 50/50, 
30CVCM60/40

Chi số: Ne 20/1 ~ Ne40/1

Nhà máy Sợi Vinatex Nam Định là đơn vị trực thuộc Tập Đoàn Dệt May Việt Nam. 
Thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/7/2016. Nhà máy sản xuất sợi 
xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Đài Loan, Bangladesh, Hàn Quốc, 
Malaysia, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ.



CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI
KCN Phú Bài, P. Phú Bài, TX. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
+84-234- 3863240/ 3863355/ 3863367              +84-234- 3863363
sales@phubaispinning.com                             www.phubaispinning.com

Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài là đơn vị thành viên 
của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, được thành lập 
và chính thức đi vào hoạt động SXKD từ ngày 01 
tháng 03 năm 2003. Công ty chuyên sản xuất Sợi 

các loại cung cấp cho thị trường nội địa, xuất khẩu và kinh 
doanh nguyên vật liệu, thiết bị ngành kéo Sợi.

Công ty có dây chuyền kéo sợi với 80.400 cọc sợi được 
đầu tư với máy móc thiết bị đồng bộ, công nghệ tiên tiến, 
hiện đại của các hãng chế tạo nổi tiếng như: Trutzschler và 
Volkmann-Đức, Rieter và SSM-Thụy Sỹ, Murata và Toyota-
Nhật Bản… Đặc biệt, Công ty vừa đưa vào khánh thành 
Nhà máy Sợi 3, được thiết kế 2 tầng với quy mô 30.240 cọc 
sợi, được trang bị các thiết bị tiên tiến bậc nhất thế giới, với 
hệ thống pin năng lượng mặt trời trên mái, hướng tới phát 
triển năng lượng xanh. Công suất thiết kế khoảng 500 tấn/
tháng, mặt hàng mục tiêu là sợi 100% cotton chải kỹ và 
chải thô có chi số bình quân Ne 32 – 34.

•Năng lực: 80.400 cọc sợi.

•Các sản phẩm chính: Sợi TCCm & TCCd -  
CVCm & CVCd các loại; sợi TR… 

•Sản phẩm mới: Sợi Cotton CD & CM.

•Chi số: Ne 20 ~ 45. 

•Thu nhập người lao động bình quân:                       
9 triệu/người/tháng.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX PHÚ HƯNG
   KCN Phú Bài, P. Phú Bài, TX. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
 0234.3962976         0234.3962975        www.vinatexphuhung.com.vn 

Công Ty Cổ Phần Vinatex Phú Hưng (Vinatex Phú Hưng) 
tiền thân là Chi nhánh Tập đoàn Dệt May Việt Nam - Nhà 
máy Sợi Phú Hưng thành lập đầu năm 2014. Đến tháng 
02/2018 chính thức chuyển đổi mô hình sang công ty cổ 
phần với tên gọi: Công ty Cổ Phần Vinatex Phú Hưng. Qua 
hơn 8 năm xây dựng và phát triển, Vinatex Phú Hưng dần 
chiếm được vị thế trong hệ thống chuỗi cung ứng sợi trên 
toàn thế giới.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH:

- Xây dựng Công ty Cổ Phần Vinatex Phú Hưng phát triển vững mạnh, 
trường tồn. Có khả năng cung cấp cho khách hàng các sản phẩm có 
chất lượng vượt trội, đa dạng, có tính sáng tạo không ngừng và là sự lựa 
chọn đáng tin cậy của tất cả khách hàng.

- Phấn đấu đạt hiệu quả sản xuất cao, chất lượng tốt. Mục tiêu gắn liền giữa 
cải tiến chất lượng đi đôi với sản lượng.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN :

- Tập Trung chú trọng xây dựng:

+ Nhà máy sợi 1 chuyên sản xuất các mặt hàng chủ lực là CVC & TC. 
Phấn đấu đưa Phú Hưng trở thành một trong những thương hiệu 
hàng đầu về các loại sợi này.

+ Nhà máy sợi 2 chuyên sản xuất các mặt hàng theo xu hướng dệt 
may toàn cầu là các loại sợi sạch- chế biến xanh từ nguồn nguyên 
liệu chính là xơ tái chế ( recycle) và bông BCI.

Xác định rõ sản phẩm chiến lược mà Phú Hưng hướng tới là sản 
phẩm xanh, thân thiện với môi trường, sản phẩm tái chế ( recycle) và 
sản phẩm được sản xuất hoàn toàn từ bông organic.

- Từng bước gia nhập vào các chuỗi thị trường dệt may với nguồn cung 
ứng lớn trên toàn thế giới như HBI, Walmart…

- Trong 5 năm tiếp theo,  đẩy mạnh phát triển, mở rộng quy mô công ty 
thêm 60.000 cọc sợi, đưa tổng quy mô công ty lên hơn 100.000 cọc 
sợi.  Với mục tiêu áp dụng công nghệ tự động hoá cao nhất để giảm 
thiểu lao động với kỹ thuật tiên tiến hiện đại bậc nhất trong kỹ thuật 
kéo sợi vào công tác quản trị sản xuất để tạo ra các sản phẩm tốt nhất 
đảm bảo nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

•Năng lực: 44.400 cọc sợi
•Các sản phẩm chính: Sợi CVCD, CVCM, TCCM & TCCD
•Chi số: Ne 20 ~ 45
•Năng lực sản xuất: 12.000 tấn/năm

VINATEX PHÚ HƯNG






