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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
Công ty cổ phần Tiên Hưng trước đây là xí nghiệp
May số 7 thuộc Công ty cổ phần may Hưng Yên nay
là Tổng Công ty may Hưng Yên – CTCP. Năm 2001
Công ty CP may Hưng Yên đã khởi công xây dựng
xí nghiệp may số 7 và hoàn thành giai đoạn 1 đi
vào sản xuất tháng 10 năm 2002 tại thị trấn Vương,
huyện Tiên Lữ. Trải qua 5 năm hoạt động sản xuất,
với những thành tích cao. Đến ngày 28/1/2007 tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP may
Hưng Yên đã biểu quyết nhất trí tách xí nghiệp may
7 thành Công ty Cổ phần Tiên Hưng.

SẢN PHẨM CHỦ LỰC
NĂNG LỰC SẢN XUẤT
Tổng diện tích mặt bằng: 61.000m2. Hệ thống nhà xưởng khang trang hiện đại, với 3.600 công
nhân lành nghề và trên 3.000 máy may, máy chuyên dụng tiên tiến được nhập khẩu từ Nhật bản,
Đức, Mỹ… với những dây chuyền công nghệ cao, trang thiết bị hiện đại. Công ty đã sản xuất và
xuất khẩu nhiều chủng loại sản phẩm có chất lượng cao như: Jacket, áo lông vũ, quần âu, Tshirt,
Polo - shirt, quần áo tắm… và các sản phẩm may mặc truyền thống khác.
Công ty đã được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000. Áp
dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. Áp dụng chính sách an ninh,
chính sách trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn SA8000. Tạo ra môi trường làm việc sạch sẽ an
toàn, lành mạnh và bình đẳng cho mọi người lao động.
Công ty cổ phần Tiên Hưng sẵn sang hợp tác liên doanh liên kết với tất cả các Công ty, các doanh
nghiệp trong và ngoài nước
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Bạn đọc thân mến!

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN
LÊ TIẾN TRƯỜNG
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN
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

Một nửa chặng đường của năm 2022 đã đi qua, chúng ta chứng
kiến những biến động liên tục của thị trường, đặc biệt tình hình
lạm phát tiếp tục duy trì mức cao lịch sử tại nhiều quốc gia như
Mỹ, EU buộc các quốc gia này phải thắt chặt chính sách tiền tệ
thông qua việc tăng lãi suất, chủ động giảm tốc nền kinh tế để
kiềm chế lạm phát nhưng vẫn tối đa hoá việc làm, tránh nền
kinh tế rơi vào suy thoái. Thị trường dệt may 6 tháng cuối năm
vì thế chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng khi nhu cầu tiêu dùng suy
giảm. Doanh nghiệp sẽ lại đứng trước thách thức từ các tình
huống mới phát sinh của thị trường buộc chúng ta phải luôn
Đổi mới - Sáng tạo.
Với sức trẻ Vinatex cùng tôn chỉ “Kiến tạo niềm tin - Tiến cùng
thời đại - Sinh lực đổi mới - Trọng dụng nhân tài” chúng tôi vẫn
hướng tới kết quả tích cực trong năm 2022.
Trân trọng cảm ơn!
BAN BIÊN TẬP

UV BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc,
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ai năm dịch bệnh khó
khăn, chủ yếu làm việc từ
xa không thể có điều kiện
truyền đạt trực tiếp các chỉ
đạo, kế hoạch tới CBNV-NLĐ, khó
đánh giá được phản hồi, cũng như
diễn biến trong nội bộ. Hệ thống
truyền thông của Tập đoàn và các
đơn vị thành viên đã có nhiều sáng
kiến hay, cách làm mới để vượt qua
thử thách chưa từng có, đem lại sự
hiểu biết chung và thống nhất hành
động trong toàn Tập đoàn.

Tâm tình

Có thể nói, thành công trong sản
xuất kinh doanh, kiểm soát dịch
bệnh 2 năm 2020, 2021 có sự đóng
góp đáng ghi nhận của hệ thống
truyền thông nội bộ. Lần đầu tiên
chúng ta thấy được những người
làm truyền thông không chỉ giới
hạn trong các cán bộ của phòng
truyền thông, của văn phòng…
mà toàn hệ thống cùng xây dựng
và tham gia truyền thông, từ các
clip của lãnh đạo, các video hướng
dẫn phòng dịch của các phòng y
tế đến chương trình truyền thanh

của công đoàn. Tất cả cùng làm nên
không gian thông tin hữu ích cho
doanh nghiệp trong giãn cách. Qua
đó, chúng ta cũng nhận thấy được
sự quan tâm cao độ của người lao
động đến các thông tin của doanh
nghiệp. Cung cấp cho họ thông tin
chính xác, minh bạch, kịp thời, thì dù
là các thông tin khó khăn, trở ngại,
nguy hiểm, người lao động vẫn sẵn
sàng chia sẻ cùng doanh nghiệp. Tất
nhiên, trong thành công đó vai trò
của những người làm truyền thông
nội bộ chuyên trách vẫn là hạt nhân,
người khởi xướng, người giám sát
chất lượng các nguồn tin.
Từ thành công của hai năm qua khi
doanh nghiệp ở tình thế đặc biệt lại
thúc đẩy chúng ta phải cùng nhìn lại
vai trò của hệ thống truyền thông
nội bộ để duy trì và phát huy các ảnh
hưởng tích cực của nó đến năng lực
cạnh tranh của doanh nghiệp.
Nếu ví như doanh nghiệp là một cơ
thể sống thì thông tin là dòng máu
và truyền thông nội bộ chính là

các mạch máu để dẫn truyền dòng
máu thông tin. Về nhiệm vụ, truyền
thông nội bộ chính là mang thông
tin đến đúng đối tượng nhân viên,
đúng thời điểm. Bộ phận cốt yếu
của truyền thông nội bộ chính là
nội dung mà doanh nghiệp chia sẻ.
Kênh truyền thông nội bộ chính là
“giao diện”, “điểm chạm” giữa doanh
nghiệp và người lao động, chia sẻ
thông tin hướng về văn hoá doanh
nghiệp, nó khác với các thông tin
của kế hoạch sản xuất, hay quản lý
nhân viên.
Thế nhưng, người làm truyền thông
nội bộ phải minh định vai trò của
mình, chúng ta không phải là công
cụ của người quản lý để áp đặt
suy nghĩ, hay là các thủ thuật tâm
lí, hoặc che giấu nhân viên. Người
làm truyền thông cũng không phải
là tổ chức công đoàn để bảo vệ các
quyền lợi của người lao động. Người
làm truyền thông phải giữ vững vai
trò là trung gian chuyển tải trung
thực và có tác dụng làm cho các
bên liên quan trong doanh nghiệp

với những cán bộ

TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ
Bài: Ông Lê Tiến Trường
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex

Ngày 21/6 năm nay kỷ niệm 97 năm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam
(21/6/1925-21/6/2022), là ngày hội của các nhà báo trên cả nước. Trong
doanh nghiệp chúng ta cũng có những “nhà báo nội bộ” như vậy. Những nhà
báo không chính danh nhưng cũng chịu những áp lực gần như các nhà báo
chuyên nghiệp, cũng chia sẻ vất vả như những người lao động dệt may. Và còn
đôi khi vai trò của họ chưa được thừa nhận một cách xứng đáng, chỉ được xem
như những cán bộ “phong trào”. Bài viết này là lời cảm ơn chân thành tới các
bạn “nhà báo” trong nhà, những người đã tạo dựng, đồng thời ngày càng có
nhiều cải thiện cho hệ thống truyền thông nội bộ của Tập đoàn và các doanh
nghiệp thành viên
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doanh nghiệp nào cũng đã có sự
quan tâm xây dựng hệ thống, đào
tào, bồi dưỡng chuyên viên truyền
thông. Việc hoạt động thiếu bài
bản, không rõ nhiệm vụ và mục tiêu
đã là rào cản cho việc phát huy hiệu
quả của truyền thông nội bộ.
Theo các nhà kinh tế học, nền kinh
tế thế giới đã trải qua giai đoạn
nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ
và nay đang bước vào giai đoạn nền
kinh tế trải nghiệm. Nếu ở nền kinh
tế nông nghiệp và công nghiệp
chức năng kinh tế là sản xuất, nền
kinh tế dịch vụ là chuyển giao, thì
ở nền kinh tế trải nghiệm lại là dàn
dựng. Thuộc tính quan trọng nhất
của sản phẩm giao dịch lại là mang
tính cá nhân, chứ nó không chuẩn
hóa như kinh tế công nghiệp hay
mang tính tuỳ chỉnh như kinh tế
dịch vụ. Điểm khác biệt lớn nhất
lúc này là người bán không còn là
thương nhân, hay nhà sản xuất, nhà
cung cấp dịch vụ mà người bán trở
thành người dàn dựng ra kịch bản
trải nghiệm cho khách hàng. Nếu
diễn tiến của nền kinh tế thế giới
theo hướng này thì rõ ràng vai trò
của những người làm truyền thông
nội bộ sẽ từ hậu trường (back office)
lo xây dựng văn hoá doanh nghiệp,
lo thông đạt thông tin, lo xây dựng
sự thống nhất cao trong doanh

hiểu nhau, hướng về một lựa chọn
hài hoà nhất.
Hoạt động truyền thông nội bộ
suy cho cùng vẫn xoay quanh Tâm
– Tình con người. Do đó 2 kỹ năng
quan trọng nhất chính là kỹ năng
lắng nghe nguyện vọng và kỹ năng
“tâm công – đi vào lòng người”. Kỹ
năng lắng nghe nguyện vọng của
mọi người là để hiểu trọn vẹn, chính
xác mong muốn của CBNV-NLĐ,
dàn xếp hợp lý nhất theo điều kiện
của doanh nghiệp. Hiểu nhau là cơ
sở để hình thành niềm tin, và khi đó
mọi vấn đề sẽ dễ được giải quyết. Kỹ
năng “tâm công” của người truyền
thông nội bộ là kỹ năng giao tiếp
chân thành, tôn trọng nhau, có cái
tâm, trách nhiệm với phát ngôn,
hành xử đúng đắn, minh bạch. Lịch
sử ghi nhận hơn 30 bức thư vào thời
gian khởi nghĩa Lam Sơn (14071427) của Nguyễn Trãi gửi Phương
Chính, Vương Thông in trong Quân
trung từ mệnh tập được đánh giá có
sức mạnh như 10 vạn đại quân, đấy
chính là sức mạnh của nghệ thuật
“tâm công”.
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Sức mạnh cạnh tranh của doanh
nghiệp được đánh giá trên cơ sở
một lựa chọn chiến lược sáng suốt
và một khả năng thực thi hiệu quả.
Thống kê cho thấy 70% doanh
nghiệp gặp trục trặc trong triển
khai thực thi chiến lược, sai sót, kém
hiệu quả trong vận hành nhiều khi
lại bị đổ lỗi cho chiến lược không
đúng. Phân tích nguyên nhân thực
thi chiến lược không thành công lại
cho thấy nguyên nhân lớn nhất là
không tạo được sự hiểu biết chung,
ý chí chung, quyết tâm chung của

Kỹ năng “tâm công”
của người truyền thông
nội bộ là kỹ năng giao
tiếp chân thành, tôn
trọng nhau, có cái tâm,
trách nhiệm với phát
ngôn, hành xử đúng
đắn, minh bạch.

nghiệp sang một vai trò mới trực
tiếp hơn với kinh doanh, có thể nói
là bước ra tuyến đầu (front line), đó
là vai trò tham gia dàn dựng kịch
bản trải nghiệm các sản phẩm của
doanh nghiệp với các khách hàng
(khách tham quan).
Trong nền kinh tế trải nghiệm thì
giá bán không phải là giá trị của sản
phẩm hữu hình, cũng không phải là
của dịch vụ gia tăng vô hình, mà là

chi phí trả cho cảm giác trải nghiệm
của khách hàng. Chính vì thế ly cafe
nếu tự rang, xay, pha từ hạt cafe chỉ
có chi phí dưới 1000 đồng/ly; nếu
uống ở quán có dịch vụ tốt khoảng
15.000 đồng/ly; nhưng nếu thưởng
thức ở các quán trải nghiệm văn
hoá như cafe Balzac ngồi ở Paris lên
tới 15USD (gần 400.000 đồng/ly).
Như thế có thể thấy chi phí trả cho
trải nghiệm chiếm đến trên 90% giá
thành sản phẩm hữu hình. Và đương
nhiên lợi nhuận đột biến cũng là ở
phần trải nghiệm này. Ngành dệt
may chúng ta có thể còn khá lâu mới
trở thành sản phẩm trải nghiệm trên
diện rộng, tuy nhiên bắt kịp xu thế, đi
trước một bước có thể tạo ra những
thành quả vượt trội, mà ở đó vai trò
của truyền thông sẽ là rất to lớn.
Với việc nhìn nhận rõ vai trò của
truyền thông nội bộ, thấy được các
ưu điểm và hạn chế, thấu hiểu đội
ngũ những người làm truyền thông
của Tập đoàn và bản thân cũng luôn
coi mình là một thành viên trong đội
ngũ đó, chắc chắn chúng ta sẽ tiếp
tục sáng tạo, vượt qua chính mình
để xây dựng ngôi nhà chung Vinatex
nhân văn, sung túc, bền vững. Xin các
bạn nhận ở cá nhân tôi lời chúc mừng
Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
tới các nhà báo “nội bộ” của Tập đoàn
chúng ta.❏

toàn doanh nghiệp. Mà trước hết
là không hiểu đầy đủ ý nghĩa của
chiến lược. Nhiệm vụ chiến lược của
truyền thông nội bộ chính là để xây
dựng mối quan hệ thấu hiểu giữa
các bộ phận trong doanh nghiệp,
giữa các đơn vị thành viên với Tập
đoàn, giữa cấp quản lý và nhân viên
để có chung một hướng nhìn, một ý
chí trong phát triển doanh nghiệp.
Tất nhiên, trong Tập đoàn không
phải đã luôn làm tốt công tác
truyền thông nội bộ, không phải
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ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
ĐẠT CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC:

Dấu mốc
và con đường
phía trước

Bài: Ông Lê Tiến Trường
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex, Chủ tịch Hội đồng trường HTU

Sau hơn một năm trao bằng cho lứa sinh viên tốt
nghiệp Đại học khóa 1, Đại học Công nghiệp Dệt May
Hà Nội (HTU) đã đạt được Giấy chứng nhận kiểm định
chất lượng cơ sở giáo dục do Trung tâm kiểm định
chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường Đại học, Cao
đẳng Việt Nam cấp. Đây là một thành quả rất lớn, là
nền móng đầu tiên cho bước phát triển mới của Nhà
trường. Nhưng, cần sớm gạt qua vui mừng để bước tiếp
trên con đường mới, trước mắt là có giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng các ngành đào tạo chính.
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐÀO
TẠO LÀ MỘT HÀNH TRÌNH
Trong Lễ trao bằng tốt nghiệp đại
học cho hơn 400 tân cử nhân khóa
đầu tiên vào tháng 10/2020 của
HTU, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng
Quốc Hiển đã tới dự và trao bằng
cho các cử nhân, như là một sự ghi
nhận, đánh giá, động viên cho một
mô hình đào tạo chưa có trong tiền
lệ tại Việt Nam, một nhà trường đi
lên từ hệ thống Cao đẳng, không có
cơ quan chủ quản thực sự.
Trước đây, cơ quan chủ quản của
trường là Tập đoàn Dệt May Việt
Nam, một Tập đoàn kinh tế Nhà
nước, nhưng tới năm 2015 sau khi
Tập đoàn cổ phần hóa dù vẫn là Nhà
nước nắm quyền chi phối nhưng
trong Luật ngân sách không có các
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điều khoản cho phép Tập đoàn cổ
phần được quản lý trường học trong
hệ thống các cơ sở giáo dục công
lập. Chính vì vậy, từ năm 2015 đến
nay, HTU là cơ sở duy nhất trên cả
nước không tường minh về cơ quan
chủ quản, Vinatex tiếp tục được
Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm
vụ tạm quản lý cơ sở giáo dục này.
Trong bối cảnh khó khăn như vậy,
là một trường đại học tự chủ hoàn
toàn về mọi mặt, không có hỗ trợ
từ nguồn ngân sách, nhưng HTU đã
đào tạo thành công 5 khóa Đại học
với chất lượng uy tín đã được Lãnh
đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận khi tới
trao bằng tại trường.
Cùng với đó, ngay sau khóa đầu
tiên tốt nghiệp, Hội đồng trường,
Đảng ủy, Ban giám hiệu đã chỉ đạo

tập trung đánh giá kiểm định chất
lượng cơ sở giáo dục. Thành quả
này là công sức chung của cán bộ,
giảng viên và sự đóng góp của học
sinh, sinh viên và cựu sinh viên Nhà
trường trong 55 năm qua. Rất nhiều
cựu sinh viên đang là lãnh đạo các
doanh nghiệp ngành dệt may đã
tham gia vào đóng góp cho sự phát
triển, cũng như đánh giá hoàn thiện
cơ sở giáo dục của HTU.
Chất lượng là một hành trình, không
phụ thuộc vào giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng đã đạt được,
bởi giấy chứng nhận có thời hạn
còn chất lượng giáo dục đào tạo của
một nhà trường là liên tục và không
ngừng nghỉ để đổi mới, cải tiến mỗi
ngày. Thực tế, với sự biến đổi của thị
trường, trong sản xuất kinh doanh

■ Hội đồng trường và Ban giám hiệu HTU đón nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng

và trong nhu cầu về nhân sự, thời
hạn 5 năm của giấy chứng nhận
chất lượng vẫn là dài so với yêu
cầu của thị trường lao động. Một
chứng nhận chất lượng cho một cơ
sở giáo dục không còn đủ để đảm
bảo thành công cho nhà trường khi
nhu cầu và yêu cầu về nhân lực thay
đổi. Chứng nhận là tĩnh, thị trường
là động, làm thế nào để phát huy các
mặt mạnh của “cái tĩnh” để chế ngự
hiệu quả “cái động” của thị trường?
Đó có lẽ chính là luôn xuyên suốt
cam kết chất lượng với mọi sản
phẩm, cũng như luôn cam kết các
chương trình đào tạo được cập nhật
liên tục và gần với yêu cầu thực tiễn.
Sau đại dịch Covid-19, thế giới đã
xoay chiều với sự thay đổi lớn nhất
là “biến động liên tục”, không còn
có những dự báo trong 5 năm, 10
năm. Minh chứng trong kinh doanh,
các doanh nghiệp dệt may đã phải
thay đổi trong khâu dự báo, ngay cả
khi dự báo ngắn hạn trong 3 tháng
vẫn có sự thay đổi, thậm chí bị giảm
đi khoảng 20% nội dung đặt ra.
Chưa bao giờ, chúng ta đối diện với
những khó khăn như vậy. Trong bối
cảnh đó, yêu cầu về nhân lực và chất

■ Một góc sân trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

lượng nhân lực cũng sẽ có những
thay đổi.
Việc đạt chứng nhận kiểm định chất
lượng là một thành quả rất lớn, là
nền móng đầu tiên trong sự phát
triển của Nhà trường ở bậc Đại học.
Nhưng, cần phải gạt qua vui mừng
để bước tiếp trên con đường mới,
trước mắt là có giấy chứng nhận
kiểm định chất lượng các ngành đào
tạo chính. Chứng nhận kiểm định

chất lượng cơ sở mới chỉ là phần
cứng trong đào tạo, còn nội dung
chương trình của những ngành
đào tạo lớn chưa được kiểm định.
Chắc chắn, với những ngành trọng
yếu, chủ chốt của Nhà trường như:
Công nghệ May, Thời trang, Quản trị
doanh nghiệp dệt may, hướng tới cả
ngành công nghệ vật liệu (sợi, dệt
nhuộm)… thì phải đạt kiểm định
chất lượng.
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Nhà trường
cần nhìn nhận
thời cơ và thách
thức của thị trường
ngành dệt may nói
chung và mô hình
đào tạo nguồn
nhân lực nói riêng.
Trong đó nguy cơ
trong đào tạo là
rất lớn.

Công nhận chất lượng là sự cam
kết của Nhà trường đối với sinh
viên, phụ huynh, xã hội và người
sử dụng lao động. Cam kết này là
sự quyết tâm, đảm bảo cung ứng ra
thị trường những sản phẩm đạt chất
lượng. Xét về vị thế của HTU trong
ma trận tăng trưởng BCG, tuy rằng
HTU mới gia nhập cơ sở giáo dục
đại học được 5 năm, nhưng HTU có
thể đã ở điểm giao giữa “Question
Mark – dấu hỏi” và “Stars – ngôi sao”.
Nếu ở khu vực “Question Mark” là
mới tham gia thị trường, chưa có
thị phần, chưa khẳng định được số
lượng đào tạo… thì HTU dù mới chỉ
có 5 năm đã đạt thị phần cung ứng
40% số lượng kỹ sư, cử nhân đào tạo
đại học chuyên ngành dệt may của
cả nước hàng năm. Ở khu vực “Stars”
là nơi khẳng định được vị trí, có thị
phần tốt nhưng chưa khẳng định
được hiệu quả. Như vậy trong ma
trận chiến lược thì HTU đang nằm ở
biên giới giữa 2 khu vực.
Mặc dù đang đáp ứng được khoảng
40% lượng sinh viên đào tạo cho
ngành dệt may với khoảng 1.000

sinh viên hệ đại học/2.500 sinh
viên cả nước, nhưng con số đó vẫn
là rất nhỏ với ngành dệt may có
2,7 triệu lao động. Nếu chỉ xét số
lượng cán bộ có trình độ đại học ở
con số khiêm tốn là 2% trên tổng số
lao động, thì ngành dệt may luôn
cần đến 54.000 – 60.000 cán bộ trình
độ đại học. Với điều kiện thay thế tự
nhiên như nghỉ chế độ, nghỉ chuyển
đổi công việc thì hàng năm ngành
dệt may có nhu cầu khoảng 7.000
cán bộ trình độ Đại học, nhưng hệ
thống giáo dục quốc dân hiện tại
mới chỉ đáp ứng được 2.000 - 2500
cử nhân/kĩ sư. Do đó, hiện HTU mới
chỉ đáp ứng được 10 - 12% thị phần
trong tổng nhu cầu của ngành, cũng
như cơ hội của HTU rất rõ ràng trong
việc dịch chuyển từ khu vực “Stars”
sang khu vực “Cash Cows” nằm ở
biên giới giữa hai khu vực, tức là thị
trường tiếp tục tăng nhưng bắt đầu
cải thiện hiệu quả.
Nhà trường cần phải có tích lũy
để phát triển, tuy rằng mô hình là
tổ chức phi lợi nhuận, nhưng nếu
không làm ra lợi nhuận để tái vòng
đào tạo, nâng cấp nhà trường về cơ
sở vật chất, tuyển dụng giáo viên

giỏi, nâng cấp hệ thống học liệu…
thì HTU sẽ không thể có một nhà
trường mạnh. Không thể tư duy
theo hướng là đơn vị phi lợi nhuận
thì chỉ cần cân bằng tài chính là
đủ. Mục tiêu của HTU là làm ra lợi
nhuận để tái đầu tư 100%, dịch
chuyển từ “Stars” lên “Cash Cows” để
có hệ thống tài chính vững mạnh.
Nếu hệ thống kiểm định chỉ yêu
cầu hệ thống tài chính là tự chủ, cân
bằng… thì mục tiêu của Lãnh đạo
Tập đoàn và Hội đồng trường với
nhà trường là có hiệu quả từ đào tạo
và được để lại toàn bộ cho trường
để nâng cấp toàn bộ hệ thống.
Trước mắt, Nhà trường cần nhìn
nhận thời cơ và thách thức của thị
trường ngành dệt may nói chung
và mô hình đào tạo nguồn nhân
lực nói riêng. Trong đó nguy cơ
trong đào tạo là rất lớn. Nếu theo
Nghị định số 73/2015/NĐ-CP ngày
8 tháng 9 năm 2015 quy định tiêu
chuẩn phân tầng, khung xếp hạng
và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo
dục đại học, Nhà trường là một
cơ sở theo định hướng đào tạo
thực hành. Nhưng Luật Giáo dục
mới hiện chỉ còn 2 loại hình đào
tạo là định hướng nghiên cứu và
định hướng ứng dụng. Phải nhìn
nhận thực tế rằng HTU nằm trong
nhóm trường đại học định hướng
ứng dụng mạnh về đào tạo thực
hành. Vậy, điều khó nhất của một
ngôi trường đào tạo thực hành là
gì? Đó là độ trễ so với thị trường và
doanh nghiệp. Bản chất các trường
đại học trên thế giới đều gặp vấn
đề này, nhưng tại Việt Nam độ trễ
càng chậm hơn, trong khi ngành
dệt may trong 5 năm tới là ngành
chịu áp lực thay đổi về công nghệ
và phương thức sản xuất lớn nhất.
Trong Hội thảo diễn ra vào tháng
4/2022 của Vinatex về tình hình thị
trường dệt may thế giới có sự tham
gia của khối đào tạo, chúng ta đều
đã nắm bắt được những thông tin
về việc EU đưa ra các chỉ tiêu tới
năm 2030 trở thành nền kinh tế có
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■ Sinh viên HTU được tăng cường thực tập, thực hành

tỷ lệ tuần hoàn cao và năm 2050
trung hòa phát thải carbon. Trong
nền kinh tế tuần hoàn thì mặt hàng
dệt may là lĩnh vực đầu tiên cần
phải xử lý liên quan đến vấn đề về
rác thải, đây là ngành có lượng rác
thải trong nhóm lớn nhất toàn cầu.
Như vậy chỉ trong vòng 8 năm tới,
nhu cầu về các sản phẩm tuần hoàn
là rất lớn. Ngay tại Mỹ, nhãn mác các
sản phẩm dệt may đã nêu rõ có bao
nhiêu phần trăm là nguyên liệu tái
chế. Nhưng hiện công nghệ để sản
xuất ra các sản phẩm này lại khác
hẳn với những công nghệ kinh điển
mà Việt Nam đã áp dụng sản xuất và
trong cả giảng dạy. Do đó, với một
trường đào tạo thực sẽ là nguy cơ
lớn, nhất là trong nhóm ngành sản
xuất nguyên liệu (sợi, dệt nhuộm)
và ngành quản trị nhà máy.
Trước thực tế nhu cầu của thị trường
nhiều nhưng số lượng cử nhân, kỹ
sư không đáp ứng được, sẽ xuất
hiện thêm các tổ chức đào tạo mới
để cung ứng. Bên cạnh đó, hiện có
một xu thế rất cao tại các DN, nhất
là các DN FDI tự công nhận trình độ
cán bộ không phân biệt tốt nghiệp
ngành nào, sau đó sẽ đào tạo nội bộ
và cấp giấy chứng nhận phù hợp với

từng chức danh công việc. Như vậy,
việc đào tạo nội bộ còn gắn chặt với
thực tiễn hơn so với đào tạo tại nhà
trường, cũng như DN có thể tự chủ
được nguồn nhân lực. Bản thân các
DN trong Vinatex cũng đã có những
trường hợp như vậy và thực tế các
bạn tiếp thu rất nhanh bên cạnh
nền tảng kiến thức có sẵn và được
trả lương theo hệ thống bậc lương
chức danh của từng DN, miễn là đáp
ứng được các yêu cầu về công việc.
Cơ hội của HTU hiện nay chính là thị
trường vẫn đang thiếu khoảng 3.000
kỹ sư hàng năm và trong 13.000 DN
thì có khoảng 9.000 là các DN nhỏ,
không có khả năng tự đào tạo và
cấp giấy chứng nhận, vẫn phải dựa
vào nguồn nhân lực được đào tạo từ
các cơ sở giáo dục. Do đó, hướng đi
của HTU trong thời gian tới chính là
việc đào tạo thật tốt cho các DN vừa
và nhỏ, mở rộng thị phần và dịch
chuyển vị trí chiến lược từ “Stars” lên
“Cash Cows”. Các DN trong Vinatex
luôn ủng hộ HTU nhưng phải dựa
trên cơ sở thị trường và mối quan
hệ 2 bên cùng có lợi. Chắc chắn,
khi nhà trường cung cấp ra các sản
phẩm chất lượng thì các DN trong
Vinatex sẽ tiếp nhận, sử dụng.❏
DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM 13

“bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng vì sự phát
triển bền vững của doanh nghiệp và
đất nước” đáp ứng yêu cầu của thời
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập quốc tế.
Phong trào thanh niên tình nguyện
tiếp tục được Ban Thường vụ Đoàn
Tập đoàn Dệt May Việt Nam triển
khai hiệu quả, thực chất. Cụ thể
là các hoạt động hỗ trợ người lao
động và các doanh nghiệp thuộc
Tập đoàn tại khu vực miền Trung
thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão
lụt; hỗ trợ thiết thực, kịp thời cho
các doanh nghiệp phía Nam trong
giai đoạn khó khăn do dịch bệnh
Covid-19. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh
niên Tập đoàn cũng không quên
những hoạt động cộng đồng, hỗ trợ
xã hội; hoạt động xây dựng nông
thôn mới cùng các hoạt động đền
ơn đáp nghĩa đối với các gia đình có
công với Cách mạng, tri ân các anh
hùng liệt sỹ…

ĐOÀN THANH NIÊN VINATEX:

LƯU GIỮ TRUYỀN THỐNG
SỨ MỆNH TƯƠNG LAI
Bài: Ông CAO HỮU HIẾU
Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vinatex

Trong suốt quá trình xây
dựng và phát triển của
Tập đoàn Dệt May Việt
Nam (Vinatex), phát huy
truyền thống của Tập
đoàn với tinh thần đoàn
kết, năng động, sáng tạo,
nỗ lực phấn đấu, tổ chức
Đoàn thanh niên luôn
có vai trò tích cực, đóng
góp công sức, trí tuệ và
lòng nhiệt tình của tuổi
trẻ cho sự phát triển của
Tập đoàn.
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TẠO DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC
TRẺ CHẤT LƯỢNG CAO
Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ban Thường
vụ Đoàn Vinatex đã triển khai
Chương trình công tác Đoàn và
phong trào thanh niên với chủ đề
“Tuổi trẻ Vinatex Đoàn kết – Gương
mẫu – Tiên phong – Sáng tạo –
Đổi mới – Phát triển”, hoàn thành
xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ và
định hướng của Đoàn khối Doanh
nghiệp Trung ương; dưới sự lãnh
đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Cơ
quan điều hành Tập đoàn, tích cực
triển khai có hiệu quả các phong
trào thi đua, đạt được những kết
quả khả quan, góp phần quan
trọng trong việc thực hiện các mục

tiêu, chiến lược phát triển của Tập
đoàn trong giai đoạn vừa qua. Đặc
biệt, Đoàn thanh niên đã hoàn
thành và vượt kế hoạch đối với tám
nhóm chỉ tiêu mà Đại hội nhiệm kỳ
2017-2022 đặt ra. Nổi bật là:
Công tác tuyên truyền, giáo dục của
Đoàn có nhiều đổi mới cả về hình
thức và nội dung, bám sát đường
lối, chủ trương của Đảng, chính
sách của pháp luật của Nhà nước,
nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ các
cấp, phương thức thực hiện mang
tính sáng tạo, phù hợp với từng đối
tượng; Công tác giáo dục đạo đức,
lối sống đã được Ban chấp hành
Đoàn chú trọng nhằm xây dựng
hình mẫu thanh niên Tập đoàn có

Đối với phong trào Tuổi trẻ sáng
tạo, Đoàn Thanh niên đã tổ chức
phát động phong trào nghiên cứu
khoa học, phát huy sáng kiến, sáng
tạo trong đoàn viên thanh niên và
thu hút đông đảo đoàn viên thanh
niên các cơ sở Đoàn hưởng ứng,
hoàn thành 680 đề tài, giải pháp, ý
tưởng, sáng kiến sáng tạo, làm lợi
trên 32 tỷ đồng góp phần nâng cao
năng suất lao động, chất lượng và
hiệu quả công việc, giảm chi phí,
tăng lợi nhuận, nâng cao thu nhập
và chất lượng đời sống cho cán bộ,
nhân viên và người lao động ngành
Dệt May.
Ngoài ra, Đoàn Thanh niên cũng
rất tích cực trong việc xây dựng
thương hiệu và văn hóa doanh
nghiệp Vinatex, thường xuyên
tuyên truyền, vận động xây dựng
hình ảnh của Tập đoàn gắn với các
hoạt động Đoàn. Các chương trình
đồng hành cùng thanh niên của
Đoàn cũng phát huy hiệu quả, góp
phần hình thành nguồn nhân lực
trẻ chất lượng cao, có năng lực, có
sức khoẻ, dám nghĩ, dám làm,... để
phục vụ tốt các hoạt động sản xuất
kinh doanh cũng như các mục tiêu
phát triển lâu dài của Tập đoàn.

■ Thực hiện cuộc vận động“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,
lồng ghép công tác sinh hoạt chính trị, tư tưởng của Đảng

■ Tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện” hàng năm tại tất cả các Đoàn cơ sở

Bên cạnh những thành công đó,
hoạt động Đoàn thanh niên Tập
đoàn Dệt May Việt Nam vẫn còn
một số hạn chế cần khắc phục, đó
là: các hoạt động giáo dục, tuyên
truyền, phổ biến còn chưa sinh
động, chưa thu hút được sự tham
gia đông đảo của đội ngũ đoàn
viên thanh niên; công tác quản lý
đoàn viên còn nhiều bất cập do sự
thiếu ổn định lao động tại các đơn
vị; hoạt động tại các Đoàn cơ sở còn
nhiều hạn chế, chưa phong phú,
đa dạng, thiếu tính sáng tạo, dẫn
dắt. Đặc biệt trong giai đoạn dịch
bệnh, công tác quản lý cũng như
thực hiện các hoạt động của Đoàn
cũng gặp nhiều khó khăn, tác động
không nhỏ đến hiệu quả công tác
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
trong thời gian qua.

PHÁT HUY TIỀM NĂNG CỦA
ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh Tập đoàn Dệt May Việt Nam
lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn
ra trong bối cảnh toàn Đảng bộ và
cán bộ nhân viên Tập đoàn đang tập
trung quyết liệt triển khai thực hiện
các Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ
khối Doanh nghiệp Trung ương lần
thứ III, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dệt
May Việt Nam lần thứ III và chiến lược
phát triển Tập đoàn trong giai đoạn
tới, với khẩu hiệu: “Tuổi trẻ Tập đoàn
Dệt May Việt Nam tiên phong, bản
lĩnh, đoàn kết, sáng tạo vì sự phát
triển bền vững của Tập đoàn”.
Đặc thù của Tập đoàn Dệt May Việt
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Nam là lực lượng lao động đông đảo,
trong đó, tỷ lệ lao động trẻ chiếm đa
số, vì vậy vai trò của Đoàn Thanh niên
càng trở nên quan trọng trong việc
xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có trình
độ, nhiệt huyết, hiểu biết thấu đáo
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về chiến lược phát triển cũng như
những nhiệm vụ trọng tâm của Tập
đoàn, quyết tâm cùng Cơ quan điều
hành và các doanh nghiệp trong
Tập đoàn hoàn thành thắng lợi các
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giai

đoạn 2022-2030. Với phương châm
đó, các phương hướng, nhiệm vụ
nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban Chấp
hành Đoàn Thanh niên Tập đoàn cần
tập trung vào các nội dung sau:

Một là: Tổ chức Đoàn thanh niên phải là đầu tàu trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,
truyền thống cách mạng cho đội ngũ cán bộ trẻ trong Tập đoàn, bằng cách tổ chức các hoạt
động tuyên truyền, đào tạo với với nhiều loại hình đa dạng, sinh động, phù hợp với đặc điểm
của đối tượng thanh niên. Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng văn hoá Vinatex, khơi dậy tinh
thần tự hào với truyền thống Vinatex của đội ngũ cán bộ trẻ, rèn luyện nâng cao đạo đức nghề
nghiệp, hình thành một đội ngũ cán bộ gắn bó với doanh nghiệp với trình độ chuyên môn và
bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới.
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Hai là: Xác định nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục của tổ chức Đoàn và phong trào
thanh niên phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị, công tác sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
Chiến lược phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn tới là “Trở thành một điểm đến cung cấp các
giải pháp trọn gói đối với sản phẩm dệt, may và thời trang”, với tôn chỉ: Kiến tạo niềm tin – Tiến
cùng thời đại – Sinh lực đổi mới – Trọng dụng nhân tài. Với vai trò dẫn dắt, định hướng cho lực
lượng thanh niên Tập đoàn, tổ chức Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ và Cơ quan điều
hành Tập đoàn trong việc truyền thông những chiến lược, giải pháp này đến đối tượng đoàn
viên, thông qua những hoạt động thiết thực nhằm tạo dựng niềm tin, hiểu biết sâu sắc trong
đội ngũ cán bộ trẻ. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên cũng cần tạo môi trường ”doanh nghiệp học tập”
để đoàn viên thường xuyên được đào tạo, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, có điều kiện
phát huy tính sáng tạo, với tư duy đổi mới, xung kích trong việc nâng cao chất lượng công tác
chuyên môn, cải tiến trong hoạt động sản xuất, chủ động, tích cực đóng góp ngày càng hiệu
quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong giai đoạn tới.
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Ba là: Làm tốt chức năng Đoàn Thanh niên là cánh tay nối dài của Đảng, tích cực tham gia công
tác xây dựng, phát triển Đảng. Chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, đặc biệt là những
cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đoàn phải không ngừng nâng cao về trình độ chuyên môn,
khả năng làm việc, thích ứng với các môi trường làm việc tại các doanh nghiệp và dẫn dắt các
phong trào, hoạt động Đoàn ngày càng phát triển; chú trọng công tác tuyển chọn, quy hoạch,
đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ Đoàn, giới thiệu những đoàn viên ưu tú để tham gia tổ chức
Đảng, tạo nguồn cán bộ trẻ, có năng lực để quy hoạch vào các vị trí quan lý quan trọng của Tập
đoàn và tại đơn vị.
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Năm là: Chăm lo bồi dưỡng và phát huy tiềm năng của đoàn viên thanh niên thông qua tổ chức
các phong trào phù hợp với đặc thù hoạt động của Tập đoàn. Đặc biệt chú trọng việc khuyến
khích đoàn viên tham gia thực hiện, đề xuất các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo, giải pháp,
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu
quả sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp trong Tập đoàn, đồng thời nâng cao đời sống,
thu nhập cho đoàn viên, người lao động

Tự hào về lịch sử truyền thống của
Đoàn hơn 90 năm qua, Đoàn Thanh
niên Vinatex, với những mục tiêu
giải pháp rõ ràng trong nhiệm kỳ
2022-2027 đã luôn ý thực được
sứ mệnh lịch sử của thanh niên
ngày nay. Với trọng trách nặng nề
nhưng cũng vô cùng vinh quang là
xây dựng đất nước ngày càng giàu
mạnh, xây dựng Tập đoàn Dệt May

Việt Nam phát triển lớn mạnh và
bền vững, đồng hành cùng những
mục tiêu xây dựng xã hội và môi
trường sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Đảng bộ và Cơ quan Điều hành
Tập đoàn luôn tin tưởng ở đội ngũ
đoàn viên, thanh niên, thường xuyên
quan tâm, theo dõi, kiểm tra, giúp
đỡ, tạo mọi điều kiện cho tổ chức

Đoàn Thanh niên Tập đoàn ngày một
trưởng thành. Chúng ta tin tưởng
rằng, Đoàn Thanh niên Tập đoàn
Dệt May Việt Nam sẽ tiếp tục một
nhiệm kỳ mới thành công, đóng vai
trò ngày càng quan trọng trong việc
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính
trị cũng như nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh tại Tập đoàn và các đơn vị
thành viên.❏

■ Thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các doanh nghiệp dệt may

Bốn là: Phối hợp với tổ chức Công đoàn triển khai hiệu quả các hoạt động thiện nguyện vì cuộc
sống cộng đồng, chăm lo tốt cho đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngành dệt
may, đồng thời góp phần quảng bá, xây dựng hình ảnh Tập đoàn.
■ Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh ■ Tổ chức Ngày hội việc làm nhằm giới thiệu các cơ hội việc làm tốt cho
niên cho cán bộ Đoàn chủ chốt
sinh viên
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Tháo gỡ cơ chế,

TẠO ĐÀ
BỨT TỐC

Bài: NAM CAO
(Tổng hợp từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Vinatex)

Năm 2021 ghi dấu ấn thành công về chỉ tiêu SXKD của Tập đoàn Dệt May Việt
Nam (Vinatex), khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn kể từ khi cổ phẩn
hóa. Với những yêu cầu mới của nền kinh tế tuần hoàn trên thế giới, Vinatex đặt
ra mục tiêu chiến lược mới, gắn kết chặt chẽ hơn nội bộ Tập đoàn, phát huy tiềm
lực sẵn có giữa các đơn vị trong hệ thống, đưa Vinatex trở thành đơn vị cung ứng
hàng dệt kim hàng đầu cho đối tác, khách hàng.
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NHỮNG “CON SỐ” ẤN TƯỢNG
Ông Cao Hữu Hiếu – Tổng Giám đốc Vinatex thông tin, năm 2021
doanh thu hợp nhất của Vinatex đạt 16.985,35 tỷ đồng, bằng 114,4%
so với cùng kỳ, đạt 97,8% kế hoạch năm; Lợi nhuận hợp nhất đạt
1.456,491 tỷ đồng, bằng 245,5% cùng kỳ, đạt 208,1% kế hoạch năm;
Doanh thu công ty mẹ đạt 1.629,154 tỷ đồng, bằng 112,7 % so với
cùng kỳ, đạt 107% kế hoạch năm; Lợi nhuận công ty mẹ đạt 310,939
tỷ đồng, bằng 212,47% so với cùng kỳ, đạt 154,9% kế hoạch.
Năm 2022, Vinatex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 18.067 tỷ đồng
bằng 106,4% so với 2021; Lợi nhuận hợp nhất 951 tỷ đồng bằng 65,3%
so với 2021; Doanh thu Công ty mẹ 1.750 tỷ đồng bằng 107,4% so với
2021. Lợi nhuận Công ty mẹ 330,655 tỷ, bằng 106,3% so với cùng kỳ.
Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex nhận định năm 2021
được coi là năm thành công của Vinatex trong lịch sử kể từ khi Tập
đoàn thành lập.
Chủ tịch HĐQT Vinatex cho biết, năm 2021, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc
họp, ban hành 14 Nghị quyết và 12 Quyết định, trong đó tiểu ban
thuộc HĐQT cũng đã tham mưu, nghiên cứu các vấn đề về pháp lý
quốc tế; nghiên cứu chiến lược phát triển của dệt may Trung Quốc;
Phân tích, đánh giá tình hình thị trường dệt may toàn cầu; Tham gia
xây dựng chương trình đào tạo nội bộ; Phối hợp với Ban kiểm soát
(BKS) phân tích, đánh giá và đưa ra kiến nghị đối với hoạt động SXKD
tại các đơn vị… Trên cơ sở các hoạt động đó, HĐQT đã giám sát và chỉ
đạo Cơ quan điều hành, giúp Cơ quan điều hành đưa ra những quyết
định chiến lược để hoàn thành các chỉ tiêu về SXKD.

Mục tiêu năm 2022
doanh thu hợp nhất
đạt 18.067 tỷ đồng
bằng 106,4%
so với 2021

Mục tiêu năm 2022
Lợi nhuận hợp nhất
đạt 951 tỷ đồng
bằng 65,3%
so với 2021

Mục tiêu năm 2022
Doanh thu Công ty mẹ
1.750 tỷ đồng bằng
107,4% so với 2021.
Lợi nhuận Công ty mẹ
330,655 tỷ đồng, bằng
106,3% so với cùng kỳ.
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Đưa ra mục tiêu chiến lược năm 2022, Chủ tịch HĐQT Vinatex nêu rõ 8 kế hoạch trọng tâm:

Đổi mới – sáng tạo trong mô hình quản lý:
Tập trung chuyển đổi số cho mô hình quản
trị. Hình thành hệ thống quản trị số. Sáng
tạo trong quản trị tạo môi trường làm việc
mới, tạo động lực cho Tập đoàn

Đổi mới – sáng tạo trong mô hình kinh
doanh: Sáng tạo mới trong mô hình kinh
doanh, làm chủ nguồn nguyên liệu, dần
thay thế cho mô hình kinh daonh chỉ dựa
trên gia công

Đổi mới – sáng tạo trong công nghệ và sản
phẩm: Yếu tố then chốt tạo ra sự khác biệt
để phát triển năng lực cạnh tranh mới,
tránh cạnh tranh khốc liệt của sản phẩm
hiện hữu

1

5

8

2

6

KẾ HOẠCH
TRỌNG TÂM

3

Liên kết Sợi – Dệt – May để tăng giá trị gia
tăng, tiếp tục hình thành các năng lực cung
ứng đủ lớn cho ngành hàng dệt kim, đáp
ứng yêu cầu trọn gói của khách hàng trong
các chuỗi quy mô lớn của thế giới
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Củng cố năng lực sản xuất, liên tục cập nhật
mô hình mới, hiện đại, tự động hóa để giảm
lao động và đầu tư theo hướng sản xuất
xanh, sạch

7
4

Nâng cao tỷ lệ các sản phẩm xanh, sản
phẩm kinh tế tuần hoàn. Xây dựng mô hình
doanh nghiệp tiên phong trong ngành dệt
may trong sản xuất sạch, sản xuất xanh và
phát triển bền vững

Xây dựng chiến lược tài chính dài hạn cho
chu kỳ mới của đầu tư chiều sâu, công nghệ
để tạo ra một ngành dệt may tự động hóa
theo 4.0 mới;

8
Đào tạo lại đội ngũ nhân lực trong điều kiện
mới, đặc biệt là đội ngũ nhân lực trẻ cho
các mục tiêu chiến lược của Tập đoàn trong
trung và dài hạn

“Giai đoạn 2022 – 2025, Vinatex đề ra
mục tiêu chiến lược “Một điểm đến,
cung ứng giải pháp xanh trọn gói
cho ngành dệt may thời trang thế
giới”, hướng đến phát triển ngành
dệt kim phổ thông theo hướng sản
xuất xanh. Trong đó, năng lực sản
xuất đạt 50.000 tấn vải dệt kim/năm;
Tối thiểu 50% sản phẩm sợi cung
ứng nội bộ cho dệt kim; Tối thiểu
50% vải dệt kim sản xuất cung ứng
cho ngành May trong nội bộ Tập
đoàn. Đồng thời, xây dựng và tìm
kiếm 3-5 khách hàng lớn có quy
mô toàn cầu”- Ông Lê Tiến Trường
nhấn mạnh.
CẦN CÓ CƠ CHẾ ĐẶC THÙ CHO
VINATEX
Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch Hiệp
hội Dệt May Việt Nam (Vitas), cũng
là một trong những cổ đông của
Vinatex nhất trí cao với báo cáo của
HĐQT và Cơ quan điều hành về kết
quả SXKD và định hướng các mục

tiêu chiến lược trong năm 2022, giai
đoạn 2022 – 2025.
Trong bối cảnh mới đòi hỏi các DN
sản xuất phải linh hoạt, nhạy bén
thì Vinatex còn có những vướng
mắc về cơ chế. Do đó, Chủ tịch Vitas
đề xuất với Ủy ban Quản lý vốn
Nhà nước tại doanh nghiệp và SCIC
cần có những cơ chế, giải pháp về
nguồn lực để Vinatex có thể phát
triển bền vững. Ông Giang đề xuất
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại
DN tạo cơ chế đặc thù cho HĐQT
Vinatex, xây dựng niềm tin đối với
người đại diện vốn nhà nước hoặc
giao cơ chế khoán để công tác đầu
tư, triển khai các dự án được nhanh
hơn, tinh gọn hơn. Bên cạnh đó, cần
phải xây dựng nền tảng văn hóa của
Vinatex, có cơ chế trong thu hút và
gìn giữ cán bộ quản lý cấp cao và
cấp trung, đưa Vinatex là đơn vị sản
xuất vững mạnh ở một tầm cao mới
hướng tới kỷ niệm 30 thành lập Tập
đoàn vào năm 2025.

Ông Hồ Sỹ Hùng – Phó Chủ tịch Ủy
ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh
nghiệp đánh giá cao kết quả SXKD
năm 2021 và định hướng chiến lược
của Vinatex. Lãnh đạo Ủy ban Quản
lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
cho rằng, đây chính là kết quả bền
vững, duy trì được hoạt động SXKD
trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh
hưởng nặng nề đến hoạt động của
các doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2022 được
Tập đoàn tổ chức quy mô, trang
trọng, đẩy đủ các nội dung quan
trọng, thông tin đến cổ đông những
kết quả, chiến lược một cách rõ nét
và minh bạch. Ông Hùng cho biết,
với trách nhiệm của mình, Ủy ban
sẽ có trao đổi với SCIC, rà soát và
nghiên cứu để Vinatex có cơ chế
hoạt động phù hợp với đặc thù và
quy mô phát triển theo đúng tinh
thần mà Chủ tịch nước và Chủ tịch
Quốc hội đã chỉ đạo Vinatex.❏
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CHUYẾN ĐI KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG MỸ CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VINATEX

Mở thêm nhiều

CƠ HỘI HỢP TÁC
CHO VINATEX
Bài: VƯƠNG ĐỨC ANH

Tháp tùng chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị
Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, đồng thời thăm và làm việc tại Hoa Kỳ từ ngày
13/5 đến ngày 19/5, đoàn công tác của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex)
do Chủ tịch HĐQT Lê Tiến Trường dẫn đầu đã có các cuộc tiếp xúc và làm việc
với nhiều đối tác, khách hàng lớn tại Mỹ sau hơn 2 năm gián đoạn đi lại do dịch
Covid-19.
MỸ TIẾP TỤC LÀ THỊ TRƯỜNG
XUẤT KHẨU HÀNG ĐẦU CỦA DỆT
MAY VIỆT NAM
Bất chấp ảnh hưởng bởi dịch
Covid-19, Mỹ vẫn là thị trường xuất
khẩu số 1 của dệt may Việt Nam nói
chung và của Tập đoàn Dệt May Việt
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Nam nói riêng, chiếm lần lượt 45%
và 48% tổng kim ngạch xuất khẩu
của ngành và của Tập đoàn. Đã có
thời điểm trong quý 2 năm 2020,
dệt may Việt Nam đã vượt Trung
Quốc, trở thành nhà xuất khẩu hàng
may mặc lớn nhất vào Hoa Kỳ. Trong
6 năm qua, xuất khẩu dệt may Việt

Nam đi Mỹ liên tục tăng, với tốc độ
tăng trưởng kép hàng năm (CAGR)
đạt 7%, thị phần của dệt may Việt
Nam tại Mỹ tăng từ 11% lên 19%,
xếp thứ 2, bám sát quốc gia đứng
đầu là Trung Quốc và tạo khoảng
cách lớn với Bangladesh là quốc gia
xếp thứ 3.

Trong 4 tháng đầu năm 2021, tăng
trưởng xuất khẩu toàn ngành đạt
21% so cùng kỳ năm ngoái trong đó
thị trường Mỹ đóng góp 53% vào
tăng trưởng xuất khẩu cả ngành,
giá trị tuyệt đối tăng thêm 1,35 tỷ
USD/2,54 tỷ USD tăng trưởng của
cả ngành, tiếp tục duy trì vị trí thị
trường xuất khẩu lớn nhất của dệt
may Việt Nam. Dự kiến kim ngạch
xuất khẩu dệt may đi Mỹ năm 2022 sẽ
đạt mốc cao mới ở mức 18 tỷ USD.
ƯU TIÊN CHIẾN LƯỢC XANH
Các khách hàng lớn rất quan tâm
đến Chiến lược “một điểm đến cung
ứng trọn gói các sản phẩm dệt kim
Xanh cho khách hàng trong chuỗi
dệt may toàn cầu”
Với lợi thế quy mô và khả năng
cung ứng theo ngành dọc từ sợi,
dệt nhuộm (chủ yếu dệt kim) đến
may của Vinatex, rất nhiều đối tác,
nhà bán lẻ, khách mua hàng lớn của
Mỹ như Centric Brands, Kaltex, PVH,
Levis, Walmart … quan tâm và có
các cuộc tiếp xúc trực tiếp với đoàn
công tác của Vinatex.
Tại các cuộc gặp, lãnh đạo Vinatex
đã chia sẻ với đối tác về khả năng
“vượt khó” của ngành Dệt May Việt
Nam và Tập đoàn Dệt May Việt Nam
suốt 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại
dịch vừa qua. Đặc biệt, năm 2021
Vinatex đạt kết quả tốt nhất trong
suốt 26 năm thành lập, đồng thời
nhấn mạnh mục tiêu chiến lược của
Vinatex cho giai đoạn phục hồi hậu

Covid 2022-2025 và quy hoạch đến
năm 2030 trở thành “một điểm đến
cung ứng trọn gói các sản phẩm
dệt may cho khách hàng trong
chuỗi dệt may toàn cầu” đáp ứng
các tiêu chuẩn xanh, tuần hoàn và
phát triển bền vững, trong đó tập
trung vào các sản phẩm dệt kim,
tăng gấp đôi năng lực sản xuất vải
dệt kim từ 25.000 tấn/năm hiện
nay lên 50.000 tấn/năm vào năm
2025 và tiếp tục gấp đôi năng lực
sau mỗi 5 năm. Đủ khả năng cung
cấp 250 triệu sản phẩm may mặc
dệt kim/năm có sử dụng hoàn toàn
nguyên liệu từ sợi trở đi trong nội
bộ hệ thống của Tập đoàn.
CAM KẾT ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU
CHUẨN VỀ SẢN PHẨM XANH,
NHÀ MÁY XANH
Trong các cuộc tiếp xúc, Chủ tịch
HĐQT Vinatex Lê Tiến Trường nhấn

mạnh các cam kết của Vinatex về
phát triển bền vững với mục tiêu
năm 2030 giảm phát thải 30% so với
hiện nay, hướng tới không phát thải
carbon vào năm 2050, theo đúng
mục tiêu Chính phủ Việt Nam đã
cam kết trong COP26 và đáp ứng
các yêu cầu về sản phẩm xanh, tuần
hoàn của người mua hàng và của
các thị trường nhập khẩu chính.
Nhiều đối tác dành sự quan tâm
đặc biệt đến những thông tin về thị
trường mảng dệt kim và vải chống
cháy mới của Vinatex-Kova, ưu tiên
đến tính năng vượt trội về tính thân
thiện với môi trường và bảo vệ sức
khỏe người tiêu dùng của sản phẩm.
Một số DN tại Mỹ dự kiến sẽ tiếp
tục làm việc cùng nhóm thị trường
của Vinatex để tìm kiếm cơ hội hợp
tác phát triển thị trường mảng sản
phẩm này.
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Dưới đây là hình ảnh các cuộc gặp gỡ của Vinatex với đối tác

TIẾP TẬP ĐOÀN BÁN LẺ WALMART

THĂM TRỤ SỞ CHÍNH, TRUNG TÂM THIẾT KẾ, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO CẤP CAO
CỦA CENTRIC BRANDS TẠI TOÀ NHÀ EMPIRE STATE BUILDING - NEW YORK

Walmart mong muốn Vinatex trở thành nhà cung cấp trực tiếp hàng dệt may cho hệ thống các siêu thị của Walmart

Centric Brands là nhà thiết kế, phát triển, sourcing, tiếp thị và bán các sản phẩm may mặc, phụ kiện thời trang, đồ
trang sức và túi xách trọn gói cho các thương hiệu lớn của Mỹ như Calvin Klein®, Tommy Hilfiger®, Nautica®, Spyder®,
Under Armour®, Joe’s Jeans®, Kate Spade®, Michael Kors®, All Saints®, Frye®, Timberland®, Jessica Simpson®… Doanh
thu của Centric Brands năm 2021 đạt gần 3 tỷ USD.

Chủ tịch HĐQT Lê Tiến Trường gặp gỡ, trao đổi với Tập đoàn bán lẻ Walmart

THĂM TRỤ SỞ CHÍNH VÀ LÀM VIỆC VỚI CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN KALTEX TẠI TOÀ NHÀ EMPIRE STATE BUILDING
- NEW YORK
Kaltex là Tập đoàn lớn của Mexico có văn phòng tại Mỹ chuyên về sản xuất hàng dệt may và dệt may gia dụng.
Grupo Kaltex® hiện sở hữu nhà máy sản xuất sợi chủ yếu là sợi acrylic, vải dệt thoi (denim) tại Mexico, sản xuất quần
áo và các sản phẩm dệt gia dụng, với hơn 18.000 nhân viên ở Bắc, Trung và Nam Mỹ, đồng thời xuất khẩu sản phẩm
của mình ra khắp thế giới.

Centric Brands mong muốn cùng Vinatex xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài trong chiến lược đa dạng hoá nhà cung
cấp trong 3-5 năm tới
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Kaltex sẽ tiếp tục làm việc cùng nhóm thị trường của Vinatex để tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển thị trường mảng
dệt kim và vải chống cháy tại Mỹ
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DỰ BÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU DỆT MAY ĐI MỸ TRONG 2 QUÝ CUỐI NĂM 2022

“QUÁ MUA” + LẠM PHÁT
= NHU CẦU MUA GIẢM
Bài: VƯƠNG ĐỨC ANH

Lại một lần nữa World Bank hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2022 chỉ
ở mức 2,9% vào đầu tháng 6 (tức chỉ bằng 50% mức tăng trưởng của năm 2021)
sau khi đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu từ mức 4,1% hồi đầu năm xuống 3,2%
vào tháng 4. Lạm phát tại Mỹ 5 tháng liên tục, kể từ tháng 12/2021 neo cao trên
7%, duy trì ở mức cao nhất trong 4 thập kỷ qua, gấp 4 lần lạm phát mục tiêu mà
Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đặt ra trong năm ngoái, buộc FED phải tăng lãi
suất để kìm hãm đà tăng của lạm phát. Và điều tất yếu không tránh khỏi khi lạm
phát duy trì cao, sức mua của người tiêu dùng Mỹ sẽ giảm, qua đó giảm nhu cầu
nhập khẩu hàng hoá trong đó có dệt may.

CÁC HÃNG THỜI TRANG, HÃNG
BÁN LẺ LỚN CỦA MỸ KỲ VỌNG
GÌ?
Triển vọng về nhu cầu nhập khẩu
hàng may mặc của Mỹ cũng có thể
đánh giá qua kỳ vọng về kết quả
kinh doanh của các hãng thời trang
và các hãng bán lẻ lớn của Mỹ trong
năm 2022. Vào thời điểm tháng
1/2022, đa số các hãng của Mỹ đều
đặt ra kế hoạch kinh doanh hết sức
sáng sủa cho năm 2022, cụ thể:
Levi’s: dự kiến doanh thu chạm mức
khoảng 6,4 tỷ USD đến 6,5 tỷ USD
vào năm 2022, cao hơn dự đoán của
các nhà phân tích ở mức 6,37 tỷ đô
la Mỹ.
Levi’s đã và đang nỗ lực để phát triển
các chủng loại sản phẩm của mình.
Phân khúc 'Các thương hiệu khác'
mới được thành lập của nhà bán lẻ,
bao gồm Dockers và Beyond Yoga,
đã hoạt động rất hiệu quả và dự kiến
cũng sẽ có kết quả vượt trội trong
năm nay. Levis không chỉ là mở rộng
phân khúc sản phẩm của mình; họ
cũng dự định thành lập một trung
tâm phân phối thương mại điện tử
mới ở Erlanger, Kentucky trong năm
nay với khoản đầu tư hơn 48 triệu đô
la Mỹ - tạo ra khoảng 300 việc làm.
Walmart: gã khổng lồ bán lẻ quần
áo của Mỹ tin rằng sẽ đạt tốc tăng
trưởng năm 2022 ở mức 4,8% và
đáng chú ý là xu hướng tích cực dự
kiến sẽ tiếp tục đến năm 2026 – năm
mà doanh thu thương mại điện tử
toàn cầu của Walmart có thể chạm
mốc 75 tỷ USD.
Macy: Đối thủ cạnh tranh gần nhất
của Walmart là Macy cũng vậy, sau
một năm 2021 thành công, họ kỳ
vọng phát triển mạnh vào năm
2022. Nhà bán lẻ đã đầu tư lớn vào
hoạt động kinh doanh trực tuyến
của mình và dự đoán mảng kinh
doanh kỹ thuật số của họ sẽ phát
triển lớn và tạo ra doanh thu 10 tỷ
đô la Mỹ - Không ngạc nhiên khi
doanh số bán hàng kỹ thuật số của
họ đã tăng 49% kể từ năm 2019.
Under Armour: Under Armour của
Mỹ cũng đã có một quý 3/2021 ấn
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tượng và do đó, nhà bán lẻ hiện đã
nâng triển vọng và dự kiến doanh
thu sẽ tăng khoảng 25% vào năm
2022.
Abercrombie & Fitch: công ty hy
vọng doanh số bán hàng tăng 19%
đến 20% vào năm 2022.
Nhà bán lẻ hàng may mặc nổi tiếng
American Eagle Outfitters (AEO) đã
nâng triển vọng doanh thu từ 5,5 tỷ
USD dự báo trước đó lên 5,8 tỷ USD.
Lãi ước tính 800 triệu đô la Mỹ. Trên
thực tế, đây là một phần trong kế
hoạch Tăng trưởng thực sự của Real
Power, năm 2022 sẽ chứng kiến AEO
tiếp tục theo đuổi các cơ hội để phát
triển thương hiệu Aerie của mình
thông qua việc mở rộng sang các
thị trường mới hơn, đổi mới, cải tiến
sản phẩm và cơ sở khách hàng ngày
càng tăng.
Một công ty may mặc lớn khác là
VF Corporation khá lạc quan về
phân khúc quần áo ngoài trời, họ
tin rằng sẽ tăng trưởng từ 26% đến
28%. Trong khi đó phân khúc quần
áo thể thao của họ cũng kỳ vọng sẽ
cải thiện từ 31- 33%. Steve Rendle
- Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc VF
Corporation tin rằng VF Corporation
có vị thế tốt để tiếp tục tăng trưởng.
Doanh số cả năm 2022 của VF dự

kiến sẽ tăng khoảng 28% trong năm
2022.
Có thể thấy mục tiêu kinh doanh
năm 2022 của các hãng thời trang,
hãng bán lẻ của Mỹ trong năm 2022
đều cho thấy kỳ vọng về sự phục hồi
mạnh mẽ của thị trường bán lẻ hàng
may mặc. Tuy nhiên, kỳ vọng này có
lẽ sẽ phải thay đổi khi tình hình lạm
phát tại Mỹ tiếp tục neo cao ở mức
lịch sử suốt 40 năm qua. Trong khi
nhu cầu tuyển dụng còn cao tạo áp
lực về chi phí tiền lương, cùng chi
phí năng lượng tăng cao khiến hiệu
quả kinh doanh chắc chắn không
duy trì được như kỳ vọng (Chi phí
nhân công tháng 3/2022 đã tăng
4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức
tăng lớn nhất kể từ năm 2001, sau
khi tăng 4,0% trong quý 4/2021).
CHI TIÊU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
MỸ VẪN MẠNH, BẤT CHẤP XU
HƯỚNG LẠM PHÁT TĂNG?
Theo báo cáo của Cục Điều tra Dân
số Mỹ, doanh số bán lẻ và dịch vụ
thực phẩm trong tháng 4/ 2022 đạt
677,7 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng
0,9% được điều chỉnh theo mùa
so với tháng trước và tăng 8,2% so
cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, doanh
số bán hàng trong tháng 3 là 671,6
tỷ đô la, tăng 1,4% so với tháng 2.
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Trong lĩnh vực bán lẻ, chi tiêu của
người tiêu dùng trong tháng 4 đã
tăng 0,7% so với tháng 3 và tăng
6,7% so với tháng 4 năm ngoái.
Doanh thu dịch vụ ăn uống tăng
19,8% so với năm ngoái.
Doanh số bán quần áo và phụ kiện
quần áo tăng 0,8% so với tháng 3 và
8% so với tháng 4/ 2021.
Doanh số bán lẻ tháng 4 mạnh mẽ
cho thấy chi tiêu của người tiêu
dùng phần lớn vẫn không bị ảnh
hưởng bởi giá cả cao hơn. Liệu có
phải người tiêu dùng Mỹ nói chung
ít lo ngại hơn khi phải đối mặt với
lạm phát tăng cao? Chúng ta cùng
tham khảo thêm kết quả khảo sát
về tâm lý người tiêu dùng Mỹ trước
áp lực lạm phát ở phần dưới đây.
Người tiêu dùng Mỹ đều dự tính cắt
giảm chi tiêu, theo một cuộc khảo
sát mới của CNBC

thu nhập thấp hơn. Cuộc khảo sát
cho thấy những người Mỹ có thu
nhập ít nhất 100.000 đô la cho biết
họ đã cắt giảm chi tiêu hoặc có thể
sớm làm như vậy với con số không
xa so với quyết định của các nhóm
thu nhập thấp hơn.
Nhân khẩu học của người tiêu dùng
có thu nhập cao là chìa khóa quan
trọng của nền kinh tế. Mặc dù nhóm
người tiêu dùng thu nhập cao chỉ
đại diện cho một phần ba người
tiêu dùng, nhưng nó đóng góp tới
ba phần tư chi tiêu.
Theo kết quả cuộc khảo sát, các hộ
gia đình có thu nhập thấp hơn có
nguy cơ cao nhất và họ là những
người có nhiều khả năng phải đánh
đổi không mong muốn để khiến
tiền của họ căng ra như cách đây chỉ

vài tháng. Rõ ràng, họ cũng đang
gặp nhiều lo lắng hơn về tài chính,
với 57% người Mỹ có thu nhập dưới
50.000 USD cho biết họ đang bị căng
thẳng nhiều hơn một năm trước, so
với 45% những người có thu nhập từ
100.000 USD trở lên. 68% người tiêu
dùng có thu nhập cao cho biết giá
cao hơn sẽ buộc họ phải suy nghĩ lại
về các quyết định tài chính thấp hơn
đáng kể so với 82% người Mỹ có thu
nhập từ 50.000 USD trở xuống nói
với cuộc khảo sát này, nhưng vẫn
chiếm đa số.
Hơn một nửa số người có thu nhập
hộ gia đình dưới 50.000 đô la cho
biết họ đã cắt giảm nhiều khoản chi
phí do giá cả và đối với những người
có thu nhập ít nhất 100.000 đô la,
cắt giảm các khoản đi ăn ngoài, đi
nghỉ và mua ô tô.

Khảo sát những điều người dân làm trong 6 tháng do giá cả leo thang

Đối với nhiều người sống bằng tiền
lương, đây không phải là điều ngạc
nhiên.

Một cuộc khảo sát mới từ CNBC và
Momentive cho thấy mối lo ngại
ngày càng tăng về lạm phát và nguy
cơ suy thoái và người Mỹ nói rằng
họ không chỉ bắt đầu mua ít hơn
mà còn sẽ mua ít hơn trên nhiều
danh mục hơn nếu lạm phát vẫn
tiếp diễn. Nhưng những điểm căng
thẳng tài chính này không chỉ giới
hạn ở những người tiêu dùng có
28 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

Có ý kiến cho rằng bất chấp những
cảm xúc thất vọng về tình hình tài
chính và những khoản cắt giảm,
người tiêu dùng vẫn đang chi tiêu
mạnh mẽ. Hiện nay có rất nhiều
việc làm, tỷ lệ thất nghiệp ít, nợ ít,
giá tài sản cao, và có nhiều tiền tiết
kiệm dư thừa (các nhà kinh tế tính
toán rằng người tiêu dùng Hoa Kỳ
có nhiều hơn khoảng 2 nghìn tỷ đô
la tiết kiệm sau đại dịch). “Tôi nghi
ngờ người tiêu dùng Mỹ sẽ tiếp tục chi
tiêu, bất kể tâm trạng của họ như thế
nào, miễn là thị trường việc làm vẫn
còn mạnh mẽ”, Zandi – phóng viên
của CNBC nói.
Lưu ý con số thống kê mới đây của
Bộ Lao động Mỹ:

Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng cho
thấy những người tiêu dùng có thu
nhập cao hơn đang có dấu hiệu
căng thẳng về tài chính và bắt đầu
cắt giảm việc đi ăn, đi du lịch, đi
nghỉ cũng như xe hơi.
Với khoảng 60% người tiêu dùng
Hoa Kỳ sống bằng tiền lương, không
có gì ngạc nhiên khi thấy rằng việc
cắt giảm chi tiêu đã bắt đầu. Ngay
cả với thị trường việc làm mạnh mẽ
và mức tăng lương, cũng như tiết
kiệm từ Covid-19, giá tăng đột biến
trong các danh mục chi tiêu chính
bao gồm thực phẩm, khí đốt và nơi
ở đang khiến nhiều người Mỹ quan
tâm đến túi tiền của họ hơn.

Tất cả các nhóm thu nhập trong
cuộc khảo sát đều có chung khả
năng cho rằng, nền kinh tế sẽ bước
vào suy thoái trong năm nay, ở mức
trên 80%. Nhưng có một lưu ý quan
trọng: Các con số về chi tiêu tiêu
dùng (nêu ở phần trên) không cho
thấy dự đoán này sẽ đúng.

Những điều người dân sẽ cân nhắc thực hiện nếu giá tiếp tục cao hơn

Những điều gây căng thẳng ở tình hình tài chính người dân trong 12 tháng qua

NHU CẦU NHẬP KHẨU HÀNG DỆT
MAY CỦA MỸ TRONG 2 QUÝ CUỐI
NĂM 2022 SẼ THẾ NÀO?

Báo cáo việc làm tháng 5 của Bộ
Lao động Mỹ ra vào 7/6/2022 cho
thấy mặc dù nền kinh tế Mỹ đã
tạo thêm 390.000 việc làm, duy trì
đà tăng việc làm của 4 tháng đầu
năm 2022, tỷ lệ thất nghiệp, trong
khi đó, giữ ổn định ở mức 3,6%,
tiếp tục gần mức thấp trong lịch sử
cho thấy nền kinh tế chưa bị ảnh
hưởng bởi lạm phát cao và lãi suất
cao tăng. Tuy nhiên, điểm đáng lưu
ý là việc làm trong ngành thương
mại bán lẻ đã giảm 61.000 trong
tháng 5/2022. Tình trạng mất việc
làm đã xảy ra ở các cửa hàng kinh
doanh tổng hợp (giảm 33.000 việc
làm), cửa hàng quần áo và phụ kiện
may mặc (giảm 9.000 việc làm), cửa
hàng thực phẩm và đồ uống (giảm
8.000 việc làm), vật liệu xây dựng
và cung cấp sân vườn cửa hàng
(giảm 7.000 việc làm), và các cửa
hàng chăm sóc sức khỏe và cá nhân
(giảm 5.000 việc làm).

Lạm phát tháng 4 ở mức 8,3%, có
giảm nhẹ so với tháng 5 ở mức 8,5%
cho thấy dấu hiệu có thể lạm phát
đã tạo đỉnh và đang chậm lại, tuy
nhiên vẫn cao gấp 4 lần lạm phát
mục tiêu của FED và duy trì ở mức
cao trong vòng 40 năm qua.

Có lẽ các con số thống kê về chi tiêu
tiêu dùng và doanh số bán lẻ của
Mỹ sẽ “đảo chiều” rõ hơn trong các
tháng tới đây.

Mặc dù tiền lương vẫn đang tăng
nhưng tăng với tốc độ thấp hơn so
với giá cả nói chung. Trên thực tế,
thu nhập được điều chỉnh theo lạm

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED)
muốn thực hiện 2 mục tiêu: Giữ lạm
phát trong tầm kiểm soát và tối đa
hóa việc làm
Từ đầu năm 2022, đã tăng lãi suất
cơ bản 2 lần vào tháng 3 và tháng 5
thêm 0,75%.
Lãi suất cao hơn có nghĩa là chi phí
đi vay cao hơn trong toàn bộ nền
kinh tế - giảm sức mua của người
tiêu dùng Hoa Kỳ
Nền kinh tế Mỹ vì thế chắc chắn
sẽ tăng trưởng chậm lại, kỳ vọng
không đến mức suy thoái.

phát đã giảm 2,6% so với thời điểm
này năm ngoái. Điều đó có nghĩa là
người Mỹ hiện nay có sức mua giảm
hơn so với một năm trước.
NGƯỜI TIÊU
DÙNG
CHUYỂN HƯỚNG

PHẢI

Ngày càng có nhiều người tiêu dùng
chuyển sang lựa chọn mua sắm cũ
để giảm thiểu tình trạng tăng giá
trên diện rộng. Thị trường đồ cũ
của Mỹ dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi
vào năm 2026, đạt 82 tỷ đô la, theo
một báo cáo gần đây từ ThredUp và
GlobalData. Nhìn chung, doanh số
bán hàng may mặc đã qua sử dụng
dự kiến sẽ tăng nhanh hơn 16 lần so
với lĩnh vực quần áo bán lẻ ở Hoa Kỳ
vào năm 2026.
Trong báo cáo, ThredUp trích dẫn
một cuộc khảo sát xung GlobalData
với 2.000 người trưởng thành ở Hoa
Kỳ được thực hiện vào tháng 4 cho
thấy 44% người tiêu dùng cho biết
họ đang cắt giảm mua hàng may
mặc. 80% người tiêu dùng cho biết
họ đang mua cùng một số lượng
hoặc nhiều hơn các mặt hàng quần
áo cũ và 25% cho biết họ sẽ cân
nhắc mua nhiều mặt hàng quần áo
cũ hơn nữa nếu giá tiếp tục tăng.
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Người tiêu dùng đang chi tiêu ít hơn cho hàng may mặc
khi họ cảm thấy lạm phát bị siết chặt

DIỄN BIẾN

NHẬP KHẨU HÀNG DỆT MAY TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ
VÀ XUẤT KHẨU DỆT MAY VIỆT NAM VÀO MỸ
Trong quý 1/2022, nhập
khẩu hàng may mặc của
Mỹ đã tăng 39,7% về
giá trị (đạt 25,7 tỷ USD)
và 24,7% về số lượng
so với năm trước.

T

rong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng dệt may của Hoa Kỳ nói
chung trị giá 32,3 tỷ USD trong quý 1/2022, các sản phẩm từ bông
trị giá 14,5 tỷ USD, sản phẩm sợi nhân tạo chiếm 16,2 tỷ USD, tiếp
theo là 739 triệu USD sản phẩm len và 874 triệu USD sản phẩm từ
lụa và sợi thực vật.
Nhập khẩu hàng may mặc vào Mỹ từ 2019-2022: theo trị giá
Nhập khẩu tính theo USD

NHU CẦU NHẬP KHẨU DỆT MAY CỦA MỸ DỰ BÁO SẼ
GIẢM 8-12 TỶ USD, TƯƠNG ỨNG 7-10% TỔNG CẦU
DỆT MAY CỦA MỸ
Theo kết quả khảo sát của Thredup, 44% người tiêu
dùng Mỹ và 34% thế hệ Z (sinh từ sau năm 1996), sẽ cắt
giảm chi tiêu cho hàng may mặc, mức cắt giảm nhiều
nhất trong số 5 nhóm hàng họ sẽ cắt giảm chi tiêu gồm
lương thực, thực phẩm, xăng dầu, nhà hàng, chi phí sinh
hoạt cho hộ gia đình.

ưu tiên các nhu cầu thiết yếu khác. Đáng chú ý, trong
quý đầu tiên của năm 2022, quần áo chỉ chiếm 3,9%
tổng chi tiêu của người tiêu dùng Hoa Kỳ, giảm từ 4,3%
vào năm 2019 trước đại dịch. Theo Conference Board,
chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ (CCI) đã
giảm xuống 107,3 (1985 = 100) vào tháng 4/2022 từ
113,8 vào tháng 1/2022, xác nhận sự lo lắng ngày càng
tăng của người tiêu dùng về triển vọng tài chính của
hộ gia đình họ.

Khi kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại, người tiêu dùng
thận trọng hơn trong việc chi tiêu tùy ý cho quần áo để

Với thống kê mức chi tiêu cho hàng may mặc của người
Mỹ trung bình ở mức 1600 USD/năm:

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Triệu USD

Triệu USD

Triệu USD

Triệu USD

Triệu USD

Triệu USD

2019

7,546

6,635

6,062

6,147

6,650

6,927

2020

6,757

5,910

5,182

3,413

2,651

3,961

2021

5,520

5,393

6,491

5,672

6,143

6,159

2022

7,541

7,482

9,294

-

-

-

1
PHƯƠNG ÁN CAO:

PHƯƠNG ÁN TRUNG BÌNH:

Giả định chỉ nhóm người thu nhập trung
bình thấp – dưới 50.000 USD/năm,
chiếm 2/3 dân số Mỹ, cắt giảm chi tiêu
cho hàng may mặc 10% thì tổng cầu
nhập khẩu dệt may của Mỹ sẽ giảm 8 tỷ
USD (với giả thiết 1/3 dân số thu nhập
trung bình cao không cắt giảm mua
quần áo) trong 2 quý cuối năm 2022.

Toàn bộ người tiêu dùng Mỹ cắt giảm
chi tiêu cho hàng may mặc 10% thì
tổng cầu nhập khẩu dệt may của Mỹ
sẽ giảm 12-13 tỷ USD trong 2 quý cuối
năm 2022.

2

Qua thực tế trao đổi với một số hãng thời trang lớn của Mỹ, họ đánh giá trong 3 tháng tới các kệ hàng hoá nói
chung trong đó có quần áo sẽ thừa, nhu cầu mua dự báo giảm tới 15% do năm 2021 người tiêu dùng rơi vào tình
trạng “quá mua” cộng với tác động của lạm phát hiện tại.❏
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BIẾN ĐỘNG THỊ PHẦN XUẤT KHẨU CỦA CÁC
QUỐC GIA

Điểm đáng lưu ý thị phần xuất khẩu hàng may mặc của
Việt Nam vào Mỹ giảm từ 19,7% xuống 18,3% trong khi
Trung Quốc duy trì thị phần 21-22%, Bangladesh và Ấn
Độ tăng mạnh về thị phần, lần lượt từ 8,7% lên 10,2% và
từ 5,6% lên 6,1%. Ngoài ra Indonesia cũng có mức tăng
ấn tượng lên đến 62% về giá trị.

India

41.69

34.24

4.62

4.97

Indonesia

20.13

46.83

3.82

4.50

Cambodia

10.31

14.98

4.82

4.45

Pakistan

41.89

22.59

3.13

3.08

Mexico

21.52

11.87

2.86

2.56

Honduras

28.13

9.21

2.90

2.54

Nicaragua

38.97

17.37

2.28

1.97

El Salvador

33.23

7.41

1.99

1.87

Sri Lanka

19.34

14.77

1.82

1.67

World

Guatemala

28.11

20.64

1.37

1.32

TOP TEN COUNTRIES:

5.23

12.33

1.19

1.07

China

4,667

6,680 M $, up 2,013 M $ or

51.00

39.13

0.22

0.25

Vietnam

4,559

Bangladesh

Jordan
Italy

Nguồn: US Department of Commerce - Office of Textiles and Apparel (Otexa)
Nhập khẩu may mặc vào Mỹ từ các quốc gia: theo trị giá
Trị giá theo USD
2021

Quý 1.22

Quý 1.21

Quý 1. 22

Trị giá

Trị giá

Trị giá

Trị giá

% Thay đổi % Thay đổi

World

27.36

39.71

% Thị phần % Thị phần

100.00

100.00

Viet Nam

1,372,273

1,885,988

37%

Bangladesh

1,019,594

1,619,193

59%

India

506,755

848,373

67%

Indonesia

415,997

702,944

69%

Mexico

448,334

501,929

12%

43.14%

Cambodia

257,465

339,726

32%

6,015 M $, up 1,457 M $ or

31.95%

Pakistan

203,524

327,191

61%

1,998

3,298 M $, up 1,300 M $ or

65.08%

India

1,347

2,101 M $, up 755 M $ or

56.06%

Cambodia

1,027

1,461 M $, up 434 M $ or

42.26%

Indonesia

1,274

2,037 M $, up 763 M $ or

59.91%

Pakistan

589

930 M $, up 341 M $ or

57.78%

Honduras

746

912 M $, up 166 M $ or

22.18%

Viet Nam

2,155,118

2,761,838

28%

Mexico

830

1,017 M $, up 187 M $ or

22.56%

China

2,326,513

3,286,748

41%

El Salvador

551

636 M $, up 85 M $ or

15.40%

Bangladesh

514,073

899,360

75%

Indonesia

518,629

838,952

62%

Cambodia

601,441

827,733

38%

India

522,320

736,251

41%

10 quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất vào Mỹ trong 4
tháng đầu năm 2022
2021
23,076

2022
32,433 M $, up 9,357 M $ or

40.55%

21.88

Vietnam

14.33

29.86

19.69

18.31

Bangladesh

36.68

62.23

8.77

10.19

India

38.92

53.49

5.61

6.16

Indonesia

17.92

62.31

5.16

5.99

Tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu hàng dệt thoi và dệt
kim của Mỹ quý 1/2022

Nhập khẩu may mặc vào Mỹ từ các quốc gia: theo khối lượng

Cambodia

20.05

39.99

4.45

4.46

Đơn vị: Triệu USD

Khối lượng theo m2

Mexico

28.74

21.09

3.59

3.11

Pakistan

58.23

53.82

2.58

2.84

Honduras

45.63

20.97

3.20

2.77

Sri Lanka

18.51

26.79

2.45

2.22

Nguồn: Emergingtextiles

El Salvador

36.40

19.01

2.42

2.19

Nicaragua

42.95

26.48

2.36

2.01

Guatemala

36.76

35.20

2.04

1.97

Nhóm hàng dệt thoi sau khi có sự suy giảm vào quý
2 năm 2021, đã có 3 quý liên tiếp tính đến hết quý 1
năm 2022 tăng trưởng. Quý I/2022 tăng 38% so cùng
kỳ năm ngoái.

Italy

39.05

52.34

1.66

1.81

9.69

14.50

2.12

1.73

World

Khối lượng Khối lượng

% Thay đổi % Thay đổi

% Thị phần % Thị phần

27.42

24.72

100.00

100.00

China

31.45

25.64

33.83

34.08

Vietnam

15.52

18.11

17.18

16.27

Bangladesh

37.85

50.12

9.04

10.89
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Jordan

Nguồn: US Department of Commerce - Office of Textiles and Apparel (Otexa)

SS Q1.22/Q1.21
23%

21.19

Khối lượng Khối lượng

Q1.22
2,475,758

44.27

Jan-Mar 21 Jan-Mar 22

Q1.21
2,010,979

29.40

Jan-Mar 22

Đơn vị: Triệu USD

China

China

2021

Các quốc gia xuất khẩu hàng dệt thoi vào Mỹ quý 1/2022

BIẾN ĐỘNG CHỦNG LOẠI MẶT HÀNG MAY MẶC
NHẬP KHẨU VÀO MỸ quý I/2022

Q1.21

Q1.22

SS Q1.22/Q1.21

Hàng Dệt kim

10,730,045

14,713,257

37%

Hàng Dệt thoi

7,966,253

11,009,445

38%

Trung Quốc vẫn là nhà cung cấp hàng dệt thoi lớn nhất
cho Mỹ trong quý I/2022, đạt 2,4 tỷ USD, tăng 23% so
cùng kỳ năm ngoái bất chấp các lệnh cấm nhập khẩu
các sản phẩm từ bông Tân Cương của Mỹ.

Nguồn: Emergingtextiles
Các quốc gia xuất khẩu hàng dệt kim vào Mỹ quý 1/2022

Đơn vị: Triệu USD
Q1.21

Q1.22

SS Q1.22/Q1.21

Nguồn: Emergingtextiles
Nhóm hàng dệt kim chứng kiến sự tăng trưởng mạnh
xuất khẩu vào Mỹ từ Trung Quốc (tăng 41%), Bangladesh
(tăng 75%) và Indonesia (tăng 62%). Xuất khẩu hàng dệt
kim của Việt Nam đi Mỹ quý 1/2022 mặc dù tăng trưởng
28% so cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn thấp hơn mức
tăng nhập khẩu hàng dệt kim của Mỹ trong quý 1 này
ở mức 38%.
Xuất khẩu dệt may Việt Nam đi Mỹ tháng 5 đạt 1,67
tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ
tăng đã giảm 1 nửa so với tháng 4. Luỹ kế 5 tháng
xuất khẩu dệt may đi Mỹ đạt 7,86 tỷ USD, tăng 21%
so cùng kỳ năm ngoái.
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Ý KIẾN CHUYÊN GIA
P.V (Tổng hợp)

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
Trần Tuấn Anh:

Nền kinh tế Việt Nam đang tiếp
tục dần trở lại quỹ đạo tăng trưởng
nhanh như trước đại dịch. Tình hình
đã đang đặt ra yêu cầu Việt Nam cần
đẩy nhanh hơn, quyết liệt hơn, thực
chất và hiệu quả hơn việc xây dựng
nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với
hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Trần Duy Đông:
Việt Nam đã và đang chuẩn bị những
điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón
nhận làn sóng chuyển dịch đầu tư
mới, trở thành cứ điểm sản xuất quan
trọng của thế giới bằng cách tiếp tục
hoàn thiện thể chế, môi trường đầu
tư kinh doanh thông thoáng để thu
hút có chọn lọc, ưu tiên các dự án sử
dụng công nghệ hiện đại, thân thiện
với môi trường.

Nguyên Viện trưởng
Viện Kinh tế Việt Nam
TS. Trần Đình Thiên:
Nền kinh tế nước ta có độ mở cao
nhưng chưa mạnh. Trong khi đó, thế
giới đang thay đổi, nhiều rủi ro, bất trắc
và đang cấu trúc lại. Do vậy, chúng ta
đứng trước cơ hội lớn nhưng thách
thức cao. Chúng ta không mạnh nhưng
có tầm nhìn, có khát vọng để vươn lên.
Việt Nam đang có nền tảng tốt cho
phát triển. Đây là yếu tố giúp chúng ta
phát triển, dứt khoát không được lãng
phí cơ hội.

Nguyên Phó Viện trưởng
Viện Nghiên cứu quản lý
kinh tế Trung ương TS. Võ Trí Thành:
Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự
chủ, giữ được ổn định kinh tế vĩ mô,
bảo đảm các cân đối lớn, không để
đứt gãy các chuỗi cung ứng… là yêu
cầu đặt ra với Việt Nam và có ý nghĩa
hết sức quan trọng để bảo đảm nền
kinh tế không bị phụ thuộc, chi phối
lớn bởi bên ngoài.

Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam
Vũ Ðức Giang:
Chúng tôi đang khuyến khích và kêu gọi các doanh nghiệp ngành Dệt May Việt Nam đầu tư
các thiết bị, công nghệ cũng như mặt bằng, nhà xưởng để đảm bảo thích ứng được các yêu
cầu, đòi hỏi về vấn đề đảm bảo Luật Môi trường và tiết kiệm năng lượng, nguồn nước của các
tổ chức quốc tế đặt ra; hay xây dựng chương trình phát triển, kêu gọi đầu tư vào năng lượng
mặt trời, năng lượng tái tạo.
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Đại biểu Quốc hội đoàn TPHCM
Lê Minh Trí:
Hiện nay người dân và doanh nghiệp rất khó khăn. Giá cả tăng cao nhưng lương người lao
động không tăng, thậm chí giảm hoặc có tăng nhưng không đáng kể. Doanh nghiệp phải
chịu chi phí đầu vào cao để phục hồi sản xuất kinh doanh. Trước tình hình đó, chính sách
miễn, giảm thuế là một quyết sách đúng, kịp thời để góp phần kiềm chế giá cả, lạm phát
cũng như hỗ trợ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp. Để chính sách này tiếp tục phát
huy hiệu quả, đề nghị Quốc hội và Chính phủ nghiên cứu, đánh giá, bổ sung việc miễn, giảm
thuế sâu hơn không chỉ 2%. Bên cạnh đó cần kéo dài thời gian áp dụng không chỉ trong năm
2022 mà có thể hai năm hoặc dài hơn.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty
May 10 -CTCP Thân Đức Việt:

Hiện doanh nghiệp đang điều chỉnh lại
nhận định về thị trường trước nhiều biến
động. Đó là cuộc xung đột Nga-Ukraine
khiến giá xăng dầu, khí đốt leo thang, kéo
theo giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao.
Đặc biệt, với 50% nguyên phụ liệu dệt may
nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi nước
này áp dụng chiến lược Zero COVID, dẫn
đến việc thiếu nguyên liệu ngay trong ngắn
hạn và chi phí tăng cao. Dù chi phí tăng cao
nhưng giá bán sản phẩm sẽ khó tăng, hoặc
nếu tăng thì cũng không thể theo được tốc
độ tăng của nguyên liệu đầu vào. Trong khi
sản xuất của doanh nghiệp vẫn phải duy
trì, nhưng nếu giá đầu vào tăng quá cao thì
doanh nghiệp càng làm càng khó.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May
Việt Nam Cao Hữu Hiếu:
Lúc này, công tác quản trị rủi ro
được đặt lên trên hàng đầu. Tập
đoàn liên tục đưa ra những cập
nhật sâu sát nhất về tình hình
bông xơ sợi, biến động nguyên
phụ liệu đầu vào cho các doanh
nghiệp thành viên, đồng thời
nhập khẩu một lượng bông dự
trữ nhất định cho các doanh
nghiệp sợi với giá tốt, tránh
những rủi ro về tăng giá.

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần
Quốc tế Phong Phú Nguyễn Thị Liên:

Là một trong những doanh nghiệp sớm “xanh hóa” và ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản
xuất, Phong Phú đang ứng dụng phần mềm đo lường tác động môi trường trong nhà máy
sản xuất. Ứng dụng ngay từ khâu phát triển mẫu để có thể đánh giá được các loại nguyên
liệu, công nghệ tác động đến môi trường từ đó đề ra kế hoạch sử dụng nguyên liệu ít ảnh
hưởng đến môi trường.
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XÂY DỰNG TUỔI TRẺ VINATEX

LÀ LỰC LƯỢNG
NÒNG CỐT
CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TẬP ĐOÀN
Bài: QUANG NAM
UV BCH Chi Đoàn Cơ quan Văn phòng Tập đoàn tại Hà Nội
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Đoàn TN Vinatex đã nỗ lực vượt qua những khó khăn đưa công tác Đoàn và phong
trào thanh niên bám sát các nhiệm vụ chính trị, với nhiều hoạt động thiết thực
được đông đảo ĐVTN hưởng ứng. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nhiều biến
động, đặt ra những yêu cầu mới với công tác Đoàn và phong trào thanh niên của
Đoàn Tập đoàn, gắn bó mật thiết với hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa Vinatex
và các đơn vị thành viên phát triển bền vững.
NHỮNG “DẤN ẤN” NHIỆM KỲ
Chặng đường 2017 – 2022 đã đi
qua với muôn vàn thách thức,
trong đó đại dịch Covid-19 diễn ra
trên toàn cầu đã ảnh hưởng không
nhỏ tới công tác Đoàn và phong
trào thanh niên của Đoàn Tập
đoàn. Nhưng với sự ủng hộ và chỉ
đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng
Quản trị, sự chỉ đạo, điều hành
quyết liệt của Cơ quan Điều hành

Tập đoàn và BTV Công đoàn Dệt
May Việt Nam, cùng với đó là sự chỉ
đạo thường xuyên và kịp thời của
Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung
ương, Tuổi trẻ Vinatex đã có được
một môi trường làm việc, rèn luyện
và cống hiến ngày càng tốt hơn.
Nhờ đó, Đoàn TN Vinatex đã có sự
chuyển mình không chỉ ở quy mô,
mà còn ở chất lượng ĐVTN tại các
Đoàn cơ sở.

Nhiệm kỳ 2017-2022 đánh dấu sự
khởi sắc rõ rệt của ĐVTN trong vai
trò xung kích, tiên phong, sáng tạo
và linh hoạt ứng phó với những
khó khăn do dịch bệnh gây ra, bám
sát nhiệm vụ chính trị, nỗ lực khắc
phục khó khăn, vượt qua thách
thức, ra sức phấn đấu thực hiện
thắng lợi Nghị quyết đại hội Đoàn
Tập đoàn lần thứ III. Kết quả được
đánh giá cụ thể như sau:
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các Đoàn, Chi đoàn trực thuộc. Tổ
chức “Tết trồng cây” với gần 500 cây
xanh được trồng mới tại khuôn viên
công ty, nhà máy, xí nghiệp, trường
học trực thuộc… Đồng thời, tổ chức
các hoạt động hỗ trợ phòng, chống
dịch Covid-19 như: may khẩu trang,
tặng gel rửa tay sát khuẩn cho các
bệnh viện tuyến trung ương và địa
phương có dịch như: BV Bạch Mai,
BV E, Viện huyết học… Tổng giá trị
an sinh xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến
nay ước tính khoảng 3,8 tỉ đồng .
Bên cạnh các chương trình tình
nguyện, công tác hiến máu nhân
đạo đã trở thành “nét đẹp văn hóa”
của Đoàn Tập đoàn. Hàng năm,
cùng với “Ngày hội hiến máu tình
nguyện” của tuổi trẻ Tập đoàn, các
Đoàn cơ sở đã chủ động triển khai
sâu rộng phong trào hiến máu tình
nguyện, thu được 6.327 đơn vị máu
trong toàn nhiệm kỳ.
■ Giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, Đoàn qua cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Đoàn Thanh niên Khối DN TW khóa III

ý nghĩa chính trị của Đoàn Thanh
niên Tập đoàn Dệt May Việt Nam
nhằm giáo dục chính trị tư tưởng
cho đoàn viên thanh niên, nâng cao
hiểu biết và tự hào về truyền thống
của ngành và của Tập đoàn Dệt May
Việt Nam.
XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN PHÁT
TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢO
VỆ TỔ QUỐC

■ Tham quan, tìm hiểu truyền thống ngành Dệt May tại Bảo tàng Dệt May Việt Nam

CÔNG TÁC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG
Nhận thức được vai trò, nhiệm vụ
của công tác Đoàn và phong trào
thanh niên trong thời kỳ mới, BCH
và BTV đã tập trung đẩy mạnh
công tác tuyên truyền gắn với triển
khai thực hiện cuộc vận động “Học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”, lồng
ghép công tác sinh hoạt chính trị,
tư tưởng với công tác tuyên truyền,
phổ biến, học tập đường lối chủ
trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước nhằm không
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ngừng nâng cao tri thức, nhận thức
của ĐVTN về vai trò của tuổi trẻ
trong việc xây dựng và phát triển
Vinatex và đất nước. Đồng thời, có
các văn bản hướng dẫn và tổ chức
các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng
trong ĐVTN chào mừng kỷ niệm
ngày thành lập Đảng, thành lập
Đoàn, giáo dục truyền thống lịch sử
vẻ vang của Đảng, Đoàn TN.
Hàng năm, tổ chức chương trình
thăm quan Bảo tàng Dệt May nhân
kỷ niệm ngày thành lập ngành Dệt
May Việt Nam. Đây là hoạt động có

Phong trào thanh niên tình nguyện:
đã được Đoàn Tập đoàn đã triển
khai với nhiều hoạt động thiết
thực, ý nghĩa như: Ủng hộ các địa
phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
năm 2017, 2020; Tặng áo ấm và
đồng phục học sinh, trẻ em nghèo,
trẻ em dân tộc thiểu số tại Yên Bái,
Hà Giang, Tuyên Quang; Thăm và
tặng quà cho ĐVTN, công nhân có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Hỗ trợ
xây cầu giao thông, sơn sửa phòng
học, xây dựng nhà tình thương tại
Bình Phước, Kiên Giang; thăm và
tặng quà cho các gia đình chính
sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng,
dọn dẹp tu sửa nghĩa trang, dâng
hương và thắp nến tri ân các liệt
sỹ.... với sự tham gia của hơn 6000
lượt đoàn viên thanh niên tại tất cả

Phong trào tuổi trẻ sáng tạo: Xác
định tầm quan trọng của hoạt động
sáng tạo trong DN góp phần vào
hoạt động SXKD, ngay từ đầu nhiệm
kỳ BCH Đoàn Tập đoàn đã tập trung
hướng dẫn, triển khai phong trào
“Tuổi trẻ sáng tạo”, “Phong trào thi
đua đăng ký đảm nhận công trình,
phần việc Thanh niên”. Đến nay, các
cơ sở Đoàn trực thuộc đã thực hiện
thành công 01 công trình thanh
niên cấp khối, 78 công trình thanh
niên cấp Tập đoàn và 234 công
trình, phần việc thanh niên cấp cơ
sở... Đồng thời, Đoàn TN Tập đoàn
đã tổ chức phát động phong trào
nghiên cứu khoa học, phong trào
phát huy sáng kiến, sáng tạo trong
ĐVTN. Theo thống kê, tính đến thời
điểm hiện nay toàn Đoàn Tập đoàn
đã có 680 đề tài, giải pháp, ý tưởng,
sáng kiến sáng tạo (đạt 116% chỉ
tiêu nhiệm kỳ).
Xung kích bảo vệ tổ quốc, tình
nguyện vì cuộc sống cộng đồng:
Triển khai vận động đoàn viên thanh
niên trong Tập đoàn thực hiện cuộc
vận động “Vì nghĩa tình biên giới,
hải đảo”, hưởng ứng “Nhắn tin ủng
hộ đồng bào bị lũ lụt miền Trung”;
gửi tặng Đoàn Thanh niên Huyện
đảo Lý Sơn 400 lá cờ tổ quốc, gửi

■ Tặng cờ Tổ quốc cho Tỉnh đoàn Lào Cai, Nghệ An... dành tặng các gia đình sống tại khu vực biên
giới

■ Ủng hộ các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ năm 2017, 2020

tặng Đoàn Thanh niên tỉnh Nghệ An
500 lá cờ Tổ quốc, Đoàn Thanh niên
Lào Cai 500 lá cờ Tổ quốc …
TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH
ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN
Chương trình đồng hành với Thanh
niên trong học tập, nghiên cứu
khoa học, nghề nghiệp và việc làm:
Nhiệm kỳ vừa qua Đoàn TN Vinatex
đã chủ động tham mưu với cấp
ủy Đảng, Lãnh đạo các đơn vị tạo
điều kiện, hỗ trợ kinh phí để ĐVTN
học tập nâng cao trình độ học vấn,
chuyên môn và nghiên cứu khoa
học. Tổ chức các buổi tọa đàm, hội
thảo trao đổi về nghề nghiệp, thăm
quan, học tập kinh nghiệm tại các
DN, thăm quan các mô hình sản xuất
góp phần định hướng cho thanh
niên yên tâm công tác, biết yêu

nghề, trân trọng giá trị lao động và
gắn bó với doanh nghiệp… Nhiều
đoàn viên ưu tú là hạt nhân của
Chương trình đào tạo tài năng trẻ
Young Talent Vinatex 2022
Chương trình đồng hành với thanh
niên khởi nghiệp, lập nghiệp: Là
hoạt động được Đoàn TN khối
Trường đặc biệt quan tâm, với
nhiều hoạt động như: thành lập
các CLB học thuật gắn với thực
hành; bồi dưỡng ĐVTN tham gia
Hội thi tay nghề quốc gia và kỳ thi
tay nghề ASEAN... Tổ chức Ngày hội
việc làm nhằm giới thiệu các cơ hội
việc làm tốt cho sinh viên; Duy trì
15 quỹ giải thưởng, học bổng cho
học sinh, sinh viên ưu tú…
Đồng hành với thanh niên trong
nâng cao sức khỏe thể chất và
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■Tổ chức các cuộc họp BCH khóa III để ban hành Quy chế khen thưởng, xây dựng chương trình rèn luyện đoàn viên
■ Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo trao đổi về nghề nghiệp cho ĐVTN

triển khai thực hiện cuộc vận động
“Đoàn viên phấn đấu trở thành
Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”
và triển khai Nghị quyết hàng năm
của Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt
Nam về việc đẩy mạnh công tác
phát triển đảng viên trẻ trong Khối
Doanh nghiệp Trung ương, trong
nhiệm kỳ BCH đã giới thiệu 603
đoàn viên tham dự lớp nhận thức
về đảng, trong đó có 293 đoàn viên
ưu tú được kết nạp Đảng Cộng sản
Việt Nam.
XÂY DỰNG ĐVTN LÀ LỰC LƯỢNG
NÒNG CỐT TRONG HOẠT ĐỘNG
SXKD

■ Tổ chức Ngày hội văn hóa thể thao

đời sống văn hóa tinh thần: Đoàn
TN Tập đoàn và các Đoàn cơ sở đã
tổ chức Ngày hội văn hóa thể thao
Thanh niên thu hút đông đảo ĐVTN
tham gia như: giao hữu Bóng đá,
bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông
kéo co, nhảy bao bố, dance sport...
trong toàn Đoàn Tập đoàn với 3
lần tổ chức, 56 lượt thi thu hút hơn
12.795 lượt đoàn viên, thanh niên
tham gia. Đồng thời thành lập các
CLB văn nghệ, xây dựng nhiều tiết
mục hấp dẫn chào mừng các hoạt
động của Tập đoàn và các ngày lễ
lớn của đất nước.
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN VÀ
THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG
Nhằm kiện toàn các hoạt động của
Đoàn Tập đoàn, BCH khóa III đã ban
hành Quy chế khen thưởng, xây
dựng chương trình rèn luyện đoàn
viên, chủ đề sinh hoạt chi đoàn hàng
tháng, đồng thời bồi dưỡng cán bộ
đoàn thông qua các lớp tập huấn
nghiệp vụ công tác đoàn và phong
trào thanh niên do Đoàn Khối và
Trung ương Đoàn tổ chức.
Về công tác xây dựng Đảng: Tiếp tục

Trong không khí vui tươi, thắng lợi
của kết quả SXKD năm 2021, một
dấu ấn lịch sử của Vinatex kể từ
khi thành lập với lợi nhuận lần đầu
chạm ngưỡng hơn 1.450 tỷ đồng,
Tập đoàn đã vinh dự được Chủ tịch
nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ
tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới
thăm và động viên CBNV, trong đó
có lực lượng ĐVTN toàn Tập đoàn.
Chủ tịch nước đã chỉ đạo Vinatex
tiếp tục và đầu tàu, hạt nhân trong
việc đưa ngành Dệt May Việt Nam
giữ vững top đầu của thế giới. Đồng
thời xây dựng được các thương hiệu

Việt Nam vươn tầm thế giới. Chủ tịch
Quốc hội Vương Đình Huệ kỳ vọng,
Vinatex tiếp tục dệt nên những ước
mơ, dệt nên những hoài bão và khát
vọng để đánh dấu bước phát triển,
hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập
Tập đoàn.

Để góp phần vào sự thành công
trong hoạt động SXKD của Tập
đoàn theo chỉ đạo của Lãnh đạo
Đảng, Nhà nước, với phần lớn là lực
lượng trẻ, ĐVTN Đoàn TN Vinatex
sẽ phải trở thành lực lược nòng cốt,
tiên phong, xung kích với nhiệm vụ

trọng tâm là phong trào “Tuổi trẻ
sáng tạo”, “Phong trào thi đua đăng
ký đảm nhận công trình, phần việc
Thanh niên”. Nhiệm kỳ 2022 – 2027,
Đoàn Thanh niên Tập đoàn đặt ra
các mục tiêu:

100

công trình
thanh niên các cấp
(trong đó: 2 công trình,
đề tài, sản phẩm sáng tạo
cấp Khối; 40 công trình cấp
huyện (cấp Tập đoàn);
58 công trình
cấp cơ sở)

Hỗ trợ, giúp đỡ cho

Đăng ký, thực hiện

kiến, cải tiến kỹ thuật
ứng dụng vào sản xuất
kinh doanh

Cuộc CMCN 4.0 và xanh hóa ngành
Dệt May đã và đang định hình lại
một thị trường dệt may thế giới
tuần hoàn hơn, xanh hơn. Điều
này đòi hỏi các DN phải thật sự
linh hoạt trong hoạt động sản xuất
kinh doanh. Với vai trò là hạt nhân
nòng cốt trong các lực lượng công
nhân lao động, ĐVTN của Đoàn Tập

90 đoàn viên ưu tú, phấn
đấu 60 đồng chí được

2.000 đơn vị máu
toàn Tập đoàn

cảnh khó khăn

350 đề tài, sáng

Giới thiệu cho Đảng

Hiến được

1000 lượt ĐVTN,
50 thiếu nhi có hoàn

Tổ chức các hoạt động
an sinh xã hội, tình
nguyện với tổng giá trị
680 triệu động

đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027
đặt ra phương hướng “Tuổi trẻ Tập
đoàn Dệt May Việt Nam tiên phong,
bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo vì sự
phát triển bền vững của Tập đoàn”.
Trong đó, phát huy vai trò xung
kích, sáng tạo, tình nguyện, thể hiện
được vai trò của tuổi trẻ, góp phần
vào việc xây dựng các sáng kiến

kết nạp vào hàng ngũ
của Đảng…

Trồng mới ít nhất

500 cây xanh

sáng tạo để tăng năng suất, xây
dựng môi trường làm việc hiện đại,
khang trang bằng những công trình
thanh niên thiết thực, hướng đến
xây dựng Vinatex hùng cường, vững
mạnh, tiếp nối truyền thống vẻ vang
của Vinatex trong hơn 27 năm qua,
hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập
Tập đoàn.
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Khơi gợi tinh thần

ĐỔI MỚI
SÁNG TẠO,

KẾ THỪA ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC VINATEX
Đ/c Lê Tiến Trường – Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam

TUỔI TRẺ VINATEX LÀ LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT
TRONG ĐỔI MỚI – SÁNG TẠO

T

ập đoàn Dệt May Việt Nam là Tập đoàn sở
hữu số lượng lao động lớn với trên 155
nghìn lao động trải dài trên cả nước, trong
đó 70% lao động nằm trong độ tuổi thanh niên,
do đó vai trò của Đoàn Thanh niên, ĐVTN là hết
sức quan trọng cho sự phát triển bền vững của
Tập đoàn trong thời gian tới. Đặc biệt, trong giai
đoạn từ nay tới năm 2030 thị trường thế giới có
nhiều biến động, trong đó các yêu cầu mới của
các thị trường về sản xuất xanh, sản xuất sạch,
kinh tế tuần hoàn... sẽ trở thành áp lực cho đổi
mới sản xuất kinh doanh của tất cả các doanh
nghiệp dệt may trong đó có Vinatex. “Đổi mới –
sáng tạo” bao giờ cũng gắn liền với tuổi trẻ, và
tuổi trẻ Tập đoàn Dệt May Việt Nam mà nòng
cốt, hạt nhân là Đoàn Thanh niên Tập đoàn phải
là những người đi đầu, tiên phong trong phong
trào đổi mới, sáng tạo của Tập đoàn.
Với tôn chỉ của Tập đoàn từ nay cho tới 2030 là
“Kiến tạo niềm tin – Tiến cùng thời đại – Sinh lực
đổi mới – Trọng dụng nhân tài”, vai trò phát hiện
đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho thế hệ tiếp theo
của Đoàn Thanh niên Tập đoàn đặc biệt quan
trọng. Chính vì thế, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với
Đoàn Thanh niên Vinatex là nhiệm kỳ của đổi mới, sáng tạo, thay đổi triệt để phương thức sản xuất, phương
thức kinh doanh, hướng tới xây dựng Tập đoàn Dệt May Việt Nam hiện đại, nhân văn, bảo vệ môi trường, vì
lợi ích cộng đồng, người lao động, cổ đông. Làm được những việc đó, Vinatex mới có cơ hội phát triển bền
vững và tiến lên một tầm cao mới.
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Đ/c Ngô Cao Kỳ - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dệt May Việt Nam

XUNG KÍCH, ĐỔI MỚI
MANG ĐẬM TINH THẦN, VĂN HÓA VINATEX

N

hiệm kỳ 2022 -2027 diễn ra trong bối cảnh toàn Tập đoàn
đang ra sức thi đua, phấn đấu hướng tới kỷ niệm 30 năm
thành lập Tập đoàn (29/4/1995 – 29/4/2025). Đây sẽ là tiền
đề thuận lợi để Tuổi trẻ Vinatex triển khai sâu rộng các hoạt động
tới các đoàn cơ sở, thi đua lập thành tích chào mừng thành lập
Tập đoàn.

Với khẩu hiệu: “Tuổi trẻ Tập đoàn Dệt May Việt Nam tiên phong,
bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của Tập
đoàn”, Ban Chấp hành xác định phương hướng hoạt động của
công tác Đoàn và phong trào thanh niên phải bám sát với hoạt
động sản xuất kinh doanh, xây dựng môi trường đổi mới, sáng
tạo cho ĐVTN phát huy tối đa năng lực, rèn luyện. Trong đó,
tiếp tục duy trì các chương trình rèn luyện, giáo dục chính trị, tư
tưởng, truyền thống cách mạng của Đảng và dân tộc; rèn luyện
nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống; khơi
dậy tinh thần tự hào dân tộc, lòng yêu nước cho đoàn viên thanh
niên. Phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích nhằm xây dựng các
phương pháp triển mới, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt
động Đoàn, từ đó góp phần vào thắng lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn nói chung và
các đơn vị nói riêng.
Đồng thời, tích cực tham gia công tác xây dựng, phát triển Đảng, chăm lo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ cho
ĐVTN; triển khai hiệu quả các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, triển khai tốt công tác văn hóa
doanh nghiệp trong giao tiếp, ứng xử, chuyên môn góp phần quảng bá, xây dựng hình ảnh Tập đoàn. Kết hợp
hài hòa việc chăm lo bồi dưỡng và phát huy tiềm năng của ĐVTN, phát hiện các nhân tài mới để bồi dưỡng,
trau dồi, xây dựng đội ngũ kế cận vừa giỏi chuyên môn những cũng đậm đà bản sắc Vinatex.

Đ/c Nguyễn Quang Thắng – Bí thư Đoàn Thanh niên trường Đại học Công nghiệp
Dệt May Hà Nội

ĐỒNG HÀNH CÙNG THANH NIÊN
TRONG KHỞI NGHIỆP, LẬP NGHIỆP

T

rường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội với
sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực định hướng
ứng dụng có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo,
chuyên nghiệp trong môi trường toàn cầu; nghiên cứu,
tổ chức sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ
phục vụ ngành công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực dệt
may. Điều này đòi hỏi Đoàn Thanh niên trường phải có
những chương trình hiện đại, phù hợp nhằm đào tạo
lớp thanh niên tiên phong, năng động làm nòng cốt,
tạo đà phát triển cho Nhà trường và ngành Dệt May.
Nhiệm kỳ 2022-2027 Đoàn trường với gần 5.000 đoàn
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viên trong đó có đến 95% là thế hệ gen Z, những con người được tiếp xúc với công nghệ từ nhỏ trong thời đại
bùng nổ internet, vì vậy dễ dàng bắt kịp với những cập nhật mới nhất của công nghệ. Thế hệ gen Z đang là
những người tạo nên xu hướng, tiên phong cho những trào lưu mới của xã hội, ảnh hưởng đến xu hướng tiêu
dùng, và Gen Z được đánh giá là có khả năng học tập tốt hơn, nhạy bén hơn so với Gen Y, Gen X. Chính những
điều này đòi hỏi Đoàn Thanh niên trường phải có những chương trình phù hợp, công tác Đoàn và phong trào
thanh niên phải bắt kịp xu hướng của giới trẻ để thu hút được lực lượng đoàn viên hưởng ứng, tham gia.
Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là trường học với mô hình hoạt động tự chủ hoàn toàn, vì vậy Đoàn
trường phải phát huy được vai trò chủ động trong tất cả các hoạt động chiều sâu chuyên môn và bề nổi. Bên
cạnh đó, tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, làn sóng số hóa, các tệ nạn xã hội, tác động của
kinh tế thị trường và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi tổ chức Đoàn
phải định hướng, tìm tòi đổi mới nhiều hình thức tổ chức và hoạt động đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả,
để giúp ĐVTN nâng cao trình độ, kiến thức, phát huy được các phong trào đồng hành cùng thanh niên trong
khởi nghiệp, lập nghiệp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của Nhà trường.

Nguyễn Anh Quốc – Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty CP May Việt Tiến

PHÁT HUY SÁNG KIẾN CẢI TIẾN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA DOANH NGHIỆP

V

ới Tổng Công ty CP May Việt Tiến, hoạt động sản xuất kinh
doanh là hoạt động then chốt, quyết định sự tồn tại và phát
triển của đơn vị, do đó trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đoàn
Thanh niên Việt Tiến sẽ tiếp tục triển khai và phát động ĐVTN nâng
cao ý thức, duy trì thực hiện tốt các chương trình 5S, ISO 9001, SA
8000 và duy trì tố việc sản xuất theo công nghệ Lean. Phấn đấu
thực hiện tốt chương trình tổ chức sản xuất, quản lý chất lượng,
tăng năng suất lao động.

BCH Đoàn cũng phát động phong trào “Đoàn viên thanh niên với
sáng kiến cải tiến”, đặt chỉ tiêu ĐVTN tham gia đóng góp những
sáng kiến cải tiến lên Hội đồng sáng kiến Tổng Công ty với số lượng
05 sáng kiến/quý. Xây dựng mô hình ĐVTN tại các đơn vị có tay
nghề cao, tham gia vào đội ngũ công nhân đa kỹ năng của xưởng.
Tiên phong trong việc xây dựng và đào tạo đội ngũ kỹ thuật trẻ
cho Tổng Công ty. Xây dựng hình ảnh “Người thanh niên văn hóa”
dám nghĩ, dám làm và dám đương đầu với những nhiệm vụ khó khăn, xung kích trên mọi lĩnh vực công tác.

Đ/c Phạm Thị Thu Hà – Bí thư Đoàn TN Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội (Hanosimex)

L

MỖI ĐVTN MỘT Ý TƯỞNG SÁNG TẠO

à đơn vị sản xuất có lực lượng đoàn viên đông
nhất trong hệ thống Đoàn Tập đoàn, các Nhà
máy, đơn vị thành viên của Tổng Công ty phân
bố phân tán tại 5 tỉnh thành là Hà Nội, Hà Nam,
Hưng Yên, Nghệ An và Hà Tĩnh. Với đặc thù của
ngành Dệt May là làm việc theo ca đối với ngành
Sợi và thường xuyên phải tăng ca đối với ngành
May nên khó khăn cho việc thu hút, tập hợp Đoàn
viên thanh niên trong các hoạt động toàn Đoàn,
đặc biệt là những hoạt động quy mô lớn, cần số
lượng tham gia đông, dài ngày.
Trong những năm qua, Đoàn TN Hanosimex luôn
nhận được sự quan tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện
của Đoàn Tập đoàn, của Đảng uỷ, Cơ quan điều
hành, Lãnh đạo các đơn vị, Nhà máy, phòng ban
trong TCT và sự phối hợp giúp đỡ của tổ chức
Công đoàn, do đó công tác Đoàn và phong trào
thanh niên của Đoàn thanh niên đã tạo ra được
những dấu ấn, đóng góp chung vào hoạt động
SXKD của Tổng Công ty.
Việc nhiều Chi đoàn, Liên chi đoàn tại nhiều địa
phương đặt ra cho Đoàn TN nhiều thách thức,
trong đó đòi hỏi tổ chức Đoàn phải định hướng,
tìm tòi đổi mới nhiều hình thức tổ chức và hoạt động đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả. Nhiệm kỳ 20222027 với mục tiêu: Tuổi trẻ Hanosimex: “Đoàn kết – Tiên phong – Sáng tạo – Phát triển”. Nâng cao chất lượng
Đoàn viên, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua tình nguyện LĐSX, tuổi trẻ sáng tạo;
phát huy cao độ vai trò xung kích trên mọi lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Tổng Công ty, Đoàn Thanh
niên Hanosimex đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện, áp dụng khoa học công nghệ
vào trong hoạt động SXKD bằng các ý tưởng sáng tạo, đồng thời, tham gia tích cực vào việc xây dựng, phát
triển và quảng bá thương hiệu Hanosimex.
NAM CAO (ghi)

Phát động phong trào “Đoàn viên, thanh niên với duy trì và cải tiến hệ thống sản xuất”, trong đó xây dựng
tiêu chuẩn và hình mẫu ĐVTN là công nhân trực tiếp sản xuất, quản lý sản xuất, kỹ thuật và Kaizen, cơ điện
thợ máy, nhân viên nghiệp vụ, phòng ban. Đẩy mạnh phong trào ĐVTN xung kích trong việc hỗ trợ sản
xuất: Ở cấp xí nghiệp tích cực tham gia hỗ trợ sản xuất khi nhà máy có sự cố về tiến độ xuất hàng. Duy trì
Đội Thanh niên cờ đỏ tại các đơn vị, thực hiện tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh công nghiệp,
thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, duy trì tốt hệ thống sản xuất theo công nghệ Lean.
Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đoàn TN Việt Tiến với vai trò xung kích, sáng tạo sẽ là những nhân tố phát huy vai
trò của sức trẻ trong việc phát triển và xây dựng các đơn vị mới trong hệ thống của Tổng Công ty. Điều này
đặt ra yêu cầu tuổi trẻ Việt Tiến phải nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tập hợp và duy trì hoạt động
của đội văn nghệ Đoàn TN, xây dựng hình ảnh tuổi trẻ Việt Tiến năng động, sáng tạo, cống hiến hướng tới
sự phát triển bền vững của Tổng Công ty.
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TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ:

Khẳng định vị thế,
Nâng tầm thương hiệu
Bài: AN MY

Phát huy lợi thế từ chuỗi
cung ứng hoàn chỉnh,
trong những năm qua
Tổng Công ty CP Phong
Phú (Phong Phú) đã trở
thành một trong những
đơn vị sản xuất sợi, chỉ
may, khăn bông và gia
dụng hàng đầu Việt Nam.
Trong thời gian tới, Phong
Phú tiếp tục giữ vững thế
mạnh, hướng tới trở thành
doanh nghiệp (DN) tạo ra
giá trị công bằng cho NLĐ
và môi trường sống, thông
qua việc đẩy mạnh môi
trường làm việc và sản
xuất xanh ở mức độ cao.
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PHÁT TRIỂN NHỜ LIÊN KẾT
CHUỖI
Trong bối cảnh nhiều DN dệt may
gặp khó khăn trong quý 2 và dự
đoán thị trường không khởi sắc
vào quý 3 và quý 4, Phong Phú đã
đạt kết quả SXKD rất khả quan với
kết quả SXKD quý 1 và ước 6 tháng
đầu năm đều vượt so với cùng kỳ.
Theo đó, doanh thu hợp nhất quý
1 đạt 580 tỷ đồng, bằng 25,7% kế
hoạch, tăng 109% so với cùng kỳ;
Lợi nhuận hợp nhất quý 1 đạt 162 tỷ
đồng, bằng 42,8% kế hoạch, bằng
117% cùng kỳ; Doanh thu 6 tháng
đầu năm ước đạt 1.166 tỷ đồng, đạt
51,6% kế hoạch, bằng 142% cùng
kỳ; Lợi nhuận hợp nhất ước đạt 273
tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch, bằng
96% so với năm 2021.
Để có được kết quả này, Phong Phú
đã phát huy được thế mạnh trong

liên kết chuỗi, từ sợi – chỉ may và
từ sợi – dệt nhuộm hoàn tất – sản
phẩm gia dụng để xuất khẩu và
bán tại thị trường trong nước. Ngay
từ thập niên 90, Phong Phú đã liên
kết với Tập đoàn đa quốc gia Coats
thành lập liên doanh Coats Phong
Phú sản xuất sợi chỉ may cho thị
trường Việt Nam và trong khu vực,
đến nay Coats Phong Phú đang là
đơn vị hàng đầu tại Việt Nam cung
cấp chỉ may cho các DN may trên cả
nước. Bên cạnh đó, Phong Phú hiện
sở hữu công ty con là Dệt Gia dụng
Phong Phú, cũng là đơn vị có chuỗi
cung ứng hoàn chỉnh sản xuất khăn
bông và mặt hàng dệt gia dụng
xuất khẩu đi nhiều thị trường lớn
bậc nhất khó tính như: Nhật Bản,
Hàn Quốc, Mỹ, EU, Singapore…
Tại Việt Nam, Phong Phú sở hữu
thương hiệu khăn bông cao cấp
Mollis được đông đảo người tiêu
dùng lựa chọn, nhiều năm liền là

thương hiệu quốc gia được người
tiêu dùng bình chọn. Hiện Mollis đã
phủ sóng rộng khắp đất nước, có
mặt tại nhiều chuỗi khách sạn 5 sao
lớn, có mặt tại các chuỗi siêu thị lớn
như: Winmart, Go Market, Saigon
Coop…
Nhờ vào việc sở hữu “chuỗi khép
kín” từ sợi đến sản phẩm, Phong
Phú đã “tự chủ” được hoạt động
sản xuất với 100% sản phẩm sợi sản
xuất ra chuyển sang ngay khâu dệt
hoặc sản xuất chỉ may thành phẩm
Điều này đã đáp ứng các quy định
về quy tắc xuất xứ đối với mặt hàng
chỉ may xuất khẩu, cũng như giảm
thiểu rủi ro bởi những biến động
của thị trường.
Tuy nhiên, trước những biến động
của thế giới gần đây, thị trường
dệt may thế giới có nhiều dự báo
không khả quan, nhất là nửa cuối
năm 2022, ông Dương Khuê – Tổng
Giám đốc Tổng Công ty CP Phong
Phú cho biết, với kết quả 6 tháng
đầu năm đã đạt được, dự báo năm
2022 Tổng Công ty sẽ vượt kế hoạch
đề ra. Tuy nhiên, hiện thị trường
có nhiều vấn đề mà Cơ quan điều
hành Phong Phú cần phải “lưu tâm”
và theo dõi để có những quyết sách
kịp thời, trong đó có xung đột giữa
Nga – Ukraina làm giá dầu thế giới
tăng cao. Đồng thời, với chính sách
“zero covid-19” của Trung Quốc
nguồn cung về nguyên phụ liệu,
máy móc nhập khẩu bị “đứt gãy”
khiến cho hoạt động SXKD của các
DN dệt may bị ảnh hưởng. Với đơn
vị sản xuất các mặt hàng sợi như
Phong Phú, hiện giá bông xơ đang
rất cao, khó dự báo, việc mua hàng
sẽ có nhiều rủi ro, hiệu quả ngành
Sợi sẽ bị giảm. Bên cạnh đó, hiện chi
phí Logistics, vận tải hàng hải tăng
cao, khan hiếm container cũng là
một trong những vấn đề cần phải
đặt ra với một DN xuất khẩu chiếm
tỷ trọng cao như Phong Phú. Do đó,
Cơ quan điều hành của Tổng Công
ty đã có những chỉ đạo các đơn vị
thành viên và phòng/ban nghiệp vụ
phải bám sát tình hình thực tế, tham
mưu với lãnh đạo để có những
quyết định kịp thời.

■Dây chuyền may và đóng gói tự động của Phong Phú
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ĐỊNH VỊ TƯƠNG LAI
Nhờ có liên kết chuỗi vững chắc
trong các sản phẩm sợi chỉ may và
dệt gia dụng, nên trong nhiều năm
trở lại đây, Phong Phú luôn là đơn
vị nằm trong top đầu đóng góp
chung vào hoạt động SXKD của
Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Trong
thời gian tới, định hướng của Phong
Phú vẫn dựa trên thế mạnh sẵn có,
phát huy nội lực để gia tăng giá trị.
Theo lãnh đạo Tổng Công ty, theo
chỉ đạo của Hội đồng quản trị, thời
gian tới Phong Phú không chỉ đưa
sản phẩm sợi chỉ may cho Coats Việt
Nam mà hướng tới cung ứng cho
Tập đoàn Coats toàn cầu. Với ngành
Dệt gia dụng, Phong Phú hướng
tới giữ vững thị phần xuất khẩu tại
các quốc gia đã có thế mạnh, mở
rộng thêm các thị trường mới, đồng
thời song hành với đó là xây dựng
và phát triển thị trường trong nước
với tổng quy mô ngành dệt gia
dụng quy mô khoảng 20.000 tấn
khăn/năm.
Để thực hiện được mục tiêu đó,
Tổng Giám đốc Phong Phú cho biết,
Tổng Công ty sẽ hướng đến phát
triển sản xuất xanh, thân thiện với
môi trường ở mức độ cao. Lý giải
điều này, ông Dương Khuê nhận
định sản xuất “xanh, thân thiện” chỉ
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Phong Phú cũng đã đầu tư mới, thay
thế và bổ sung với dệt nhuộm và
hoàn tất mảng khăn. Điều này không
chỉ đảm bảo về kinh tế, môi trường
mà còn xây dựng ngành gia dụng ở
mức tự động hóa cao hơn, trong đó
có cả ngành May. “Trong điều kiện
nguồn lao động ngày càng khó khăn
hơn, mặc dù ngành May không phải
là thế mạnh của Phong Phú, ngay từ
rất sớm chúng tôi đã đẩy mạnh tự
động hóa ngành May” - Ông Dương
Khuê nhấn mạnh.
là điều kiện cần và đủ, còn ở “mức
độ cao” là Phong Phú định hướng
xây dựng mức độ xanh ở trên tiêu
chuẩn cơ bản so với các đơn vị
trong ngành. Điều này không chỉ
giúp Phong Phú xây dựng vững
chắc “vị thế” cũng như là địa chỉ
hàng đầu của các khách hàng khi
tìm đến. Bên cạnh đó, công tác thị
trường phải được đảm bảo nhờ
việc xây dựng, hoạch định kế hoạch
đúng theo chuỗi giá trị và nhu cầu
của chuỗi giá trị.
Để từng bước hoàn thiện và nâng
cao năng lực chuỗi giá trị, năm 2021
Phong Phú đã nâng cấp 16.000
cọc sợi, bao gồm cả hệ thống Link

Coner tự động của máy ống nhằm
cải thiện và nâng cấp chất lượng sợi
thành phẩm để chuyển sang cho
ngành dệt gia dụng. Bên cạnh đó,
trong thời gian tới Phong Phú cũng
sẽ đầu tư mới 16 máy Link Coner để
đầu tư tiếp cho ngành sợi chỉ may.
Hiện, ngành sợi chỉ may vẫn đang
ổn định, tuy nhiên với định hướng
của Tổng Công ty trong việc xây
dựng các ngành ở “mức độ cao” nên
việc đầu tư mới là cần thiết, điều
này giúp tăng năng lực cạnh tranh
của Phong Phú với các đơn vị trên
thế giới, từng bước đưa Phong Phú
cung cấp sợi cho Tập đoàn Coats
toàn cầu.

Thực tế, theo quan sát của PV,
Phong Phú đã đầu tư 2 máy may tự
động ngay từ khâu may nhãn mác
và may viền, theo lãnh đạo nhà máy
mỗi máy may tự động công suất có
thể tương đương với 50 lao động.
Ngoài ra, hiện Tổng Công ty cũng
đã xây dựng đề án trình Tập đoàn
đầu tư thêm 1 nhà máy 4 vạn cọc
sợi; Đầu tư hoàn thiện hệ thống xử
lý nước thải cấp A cho toàn bộ hệ
thống dệt gia dụng, trong đó lượng
nước tuần hoàn đạt 40%.
Trong bối cảnh nền kinh tế tuần
hoàn đang dần định hình, nhất là
khu vực châu Âu, thị trường chính
của Phong Phú, mới đây Tổng
Công ty cũng đã ký kết với Công ty

Coro Renewables Việt Nam về việc
hợp tác lắp đặt điện mặt trời áp mái
tại khu vực TP. HCM với công suất
gần 2,9 Mb nhằm thực hiện hóa
mục tiêu xanh hóa nhà máy, cũng
như đưa Phong Phú hội nhập chuỗi
cung ứng bền vững của toàn cầu.
Theo Tổng Giám đốc Phong Phú, để
đạt được những mục tiêu trên, điều
quan trọng nhất của Phong Phú
hiện nay chính là việc chuẩn bị đội
ngũ nhân sự, cũng như xây dựng
môi trường làm việc thật tốt cho
người lao động trong Tổng Công

ty. Lãnh đạo Phong Phú cho rằng,
Tổng Công ty sẽ định hướng trong
việc phân chia giá trị công bằng cho
tất cả các bên, từ cấp quản lý cho tới
NLĐ, bao gồm cả môi trường sống
và người tiêu dùng sau cùng. Định
hướng của Phong Phú, không chỉ là
chính sách tiền lương cho NLĐ, cách
đối xử với NLĐ, mà còn phải tập
trung chăm lo cho NLĐ để khi NLĐ
bước qua cánh cổng của công ty có
thể “yên tâm” công tác, gắn bó cũng
như đảm bảo ổn định được cuộc
sống.❏

■ Kiểm tra chất lượng khăn bông thành phẩm
DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM 49

TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY NAM ĐỊNH:

ĐÒN BẨY

TRONG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ CON NGƯỜI

Bài: KIỀU GIANG – QUANG NAM

Nhờ vào việc tái cấu trúc thành công, Tổng Công ty CP Dệt May Nam Định
(Natexco) đã trở thành một trong những điểm sáng về sản xuất kinh doanh
của Vinatex, từng bước xây dựng mới hình ảnh cái nôi của ngành Dệt May Việt
Nam. Ngoài việc xây dựng thương hiệu, Natexco còn là đơn vị dẫn đầu trong
công tác đảm bảo đời sống cho người lao động, kế thừa tiếp nối truyền thống
anh hùng của những người thợ Dệt tại mảnh đất thành Nam.
VƯỢT QUA ĐIỂM NGHẼN
Năm 2021, Tổng Công ty CP Dệt
May Nam Định đạt kết quả SXKD ấn
tượng với tổng doanh thu đạt 1.450
tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 97 tỷ
đồng. Tiếp nối đà phát triển, 6 tháng
đầu năm 2022 Natexco đã vững vàng
vượt qua được những khó khăn với
doanh thu ước đạt 1.023 tỷ đồng, đạt
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101% kế hoạch và 123% so với cùng
kỳ; Sản lượng ngành sợi ước đạt
7.550 tấn, đạt 100% kế hoạch và bằng
108% cùng kỳ. Sản lượng ngành vải
ước đạt 15,4 triệu mét vuông, tương
đương 106% kế hoạch và 132% cùng
kỳ; ngành dệt khăn ước đạt 155 tấn,
bằng 120% cùng kỳ; ngành May ước
đạt 1,05 triệu sản phẩm.

So với Natexco những năm trước
đây, Dệt May Nam Định đã bước qua
được “điểm nghẽn” mà nhiều năm
chưa tháo gỡ được để bước sang
một giai đoạn phát triển mới. Đó là
việc tập trung hơn vào các thế mạnh
của đơn vị, cũng như tái cơ cấu lại
các nguồn lực sẵn có nhằm xây dựng
Natexco trở thành trung tâm sản
xuất vải dệt thoi và dệt gia dụng lớn
tại khu vực miền Bắc.

Ông Đoàn Văn Dũng – Trưởng
phòng Tổ chức, Chủ tịch Công đoàn
Tổng Công ty cho biết, với kinh
nghiệm trong điều hành sản xuất
cũng như học hỏi kinh nghiệm từ
các đơn vị sản xuất sợi trong hệ
thống của Tập đoàn, nên sản lượng
sợi của 2 nhà máy trong Tổng Công
ty trong tháng 4 và 5 đã tăng 7%
so với cùng kỳ. Đồng thời với ngành
Dệt vải, Natexco đã nhận được sự hỗ
trợ của Tập đoàn cho thuê 96 máy
dệt thổi khí hiện đại để nâng quy mô
và sản lượng vải từ 1,2 lên 1,9 triệu
mét/tháng. Ông Dũng cũng cho biết,
vì đã có sự chuẩn bị kỹ trước khi vận
chuyển máy từ phía Nam ra ngoài
Nam Định để lắp đặt, Natexco đã cử
cán bộ đi để xem học hỏi cách vận
hành, tháo lắp… nên TCT chỉ mất 15
ngày để ổn định sản xuất và có sản
lượng so với kế hoạch Tập đoàn giao
là 1 tháng. Đối với ngành nhuộm khó
khăn trước đó, năm 2021 Natexco đã
đưa về điểm hòa vốn, đồng thời khi
có năng suất tăng về vải mộc, TCT đã
mạnh dạn xử lý hoàn tất để bán cho
khách hàng thay vì bán vải mộc như
trước đây, do đó trong 6 tháng đầu
năm ngành nhuộm hoàn tất đã có
lãi, ước đạt khoảng 500 triệu đồng.

Theo Trưởng phòng Tổ chức của
Natexco, để vượt qua được những
khó khăn Natexco đã nhận được sự
hỗ trợ rất lớn từ phía Tập đoàn, cùng
với đó là sự quyết liệt của HĐQT và
Cơ quan điều hành để tái cấu trúc lại
tất cả các ngành kinh doanh. Theo
đó, Natexco được xác định sẽ là trung
tâm sản xuất vải dệt thoi của Vinatex
tại khu vực miền Bắc, bên cạnh phát
triển dệt khăn và dệt gia dụng. Thời
điểm này, không chỉ đã tăng được
quy mô nhà máy dệt, Natexco cũng
đã thử nghiệm dệt một số loại vải
mới để đưa ra thị trường, đồng thời

phát triển các mặt hàng chăn, ga,
gối. Tuy nhiên để làm được điều này,
lãnh đạo TCT thừa nhận Natexco sẽ
phải cần một chặng đường nữa để
gia tăng và nâng cao liên kết chuỗi,
cũng như có sự chuẩn bị đào tạo về
cán bộ trẻ có năng lực về hoạt động
SXKD bằng cách cử đi học hỏi, tiếp
cận các đơn vị mạnh trong Tập đoàn.
Bên cạnh đó, Vinatex cũng định
hướng xây dựng thêm 1 Nhà máy Sợi
cho TCT có quy mô từ 4-5 vạn cọc sợi,
đồng thời tái cơ cấu ngành Dệt khăn
và gia dụng.
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thiện, chúng tôi thường xuyên được
tham gia các hoạt động phong trào,
ngày kỷ niệm, ngày lễ gắn kết tổ,
nhóm, gắn kết gia đình.

Với ngành May, bà Nguyễn Thị Khánh
- Phó Tổng Giám đốc TCT Dệt May
Nam Định, Giám đốc Công ty CP May
1 – Dệt Nam Định cho rằng, điều khó
khăn nhất của ngành May Tổng Công
ty chính là các đơn vị đặt tại nhiều địa
phương trên địa bàn tỉnh Nam Định
nên việc rèn tinh thần, tác phong
công nghiệp cho NLĐ đang gặp khó
khăn. Hiện, May 1 – Dệt Nam Định
vừa hoàn thiện Nhà máy số 2 tại
huyện Trực Ninh theo hệ thống BSCI
của Châu Âu, trước đó Nhà máy số 1
tại thành phố đã được đánh giá từ
năm 2017. Điều này giúp May 1 từng
bước chuyển dịch dòng sản phẩm
lên khách hàng cao cấp, có thương
hiệu. Mới đây, công ty cũng đã được
1 khách hàng cao cấp đánh giá xong
vòng 1 và cho may thử nghiệm để
cuối năm sẽ đánh giá vòng 2.
Ông Đoàn Văn Dũng thừa nhận,
cùng với nhiều đơn vị, Natexco cũng
đang gặp phải tình trạng thiếu lao
động, nhất là ngành Dệt. Do đó, từ
nay đến hết năm 2022 Natexco sẽ sử
dụng “đòn bẩy” tiền lương, động viên
NLĐ tăng năng suất lao động để có
thể đảm bảo được sản lượng cung
ứng vải cho thị trường trong nước, là
tiền đề để đưa Dệt May Nam Định là
một mắt xích trong ngành dệt thoi,
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từng bước nâng cao chuỗi cung ứng
trong nước.
NHÂN LÊN SỨC MẠNH NGƯỜI
LAO ĐỘNG
Ở cái nôi của ngành Dệt May này, giá
trị cốt lõi còn là tâm, tình người lao
động; là sự sẻ chia, đồng cảm của ban
lãnh đạo đơn vị với không chỉ công
nhân mà với cả gia đình họ. Những
sản phẩm làm ra từ chiến lược SXKD
của đơn vị không chỉ đảm bảo những
tiêu chuẩn khắt khe về kỹ, mỹ thuật
mà còn là những sản phẩm “hạnh
phúc”, được làm ra từ đôi tay của
những người thợ cần mẫn, yêu nghề
và hạnh phúc khi vào ca, vào chuyền.
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị
Khánh chia sẻ: Công ty CP May 1 có 2
xưởng may với hơn 700 lao động thì
có 55 cặp lao động nên vợ nên chồng
từ ngôi nhà chung này. Đơn vị luôn
ủng hộ và tạo điều kiện để các bạn trẻ
gây dựng gia đình từ nơi mình đang
gắn bó mỗi ngày. Chúng tôi trân trọng
tình cảm của các bạn dành cho Công
ty, bởi trách nhiệm và tinh thần lao
động sản xuất của các bạn luôn đồng
hành gấp đôi với hoạt động của đơn
vị từ những bước thăng trầm đến quá
trình phát triển…
“Công ty là ngôi nhà thứ hai để mỗi
người lao động cùng chung sức

gây dựng. Ở đó là tác phong kỷ luật
trong lao động sản xuất, là tự hào giá
trị truyền thống và quyết tâm hoàn
thành chỉ tiêu SXKD từ “mắt xích” là
người lao động. Mỗi “mắt xích” chất
lượng ấy sẽ góp phần tạo nên những
dây chuyền sản xuất luôn đều đều
tiếng máy chạy, đáp ứng hiệu quả
những đơn hàng… Đây cũng chính
là nét đẹp đáng tự hào của TCT nói
chung và Công ty CP May 1 nói
riêng”- bà Nguyễn Thị Khánh bày tỏ.
Chị Trương Thị Dung - Tổ trưởng Tổ
6 xưởng may 2, Công ty CP May 1
bộc bạch: Chúng tôi vẫn thường coi
Công ty là “bà mối” mát tay khi rất
nhiều công nhân sau một thời gian
vào làm việc đã tìm được người bạn
đời của mình. Vợ chồng tôi cùng làm
ở xưởng may, đã gắn bó với Công ty
hơn 15 năm, cùng nhau vượt qua
nhiều giai đoạn phát triển của đơn
vị. Trải qua nhiều khó khăn, vợ chồng
tôi vẫn động viên nhau vững tay
máy, chuyên tâm lao động sản xuất,
hỗ trợ nhau trong vai việc nhà, việc
nhà xưởng.
Cũng như những công nhân khác,
các cặp vợ chồng công nhân ở đây
luôn nhận được sự quan tâm, khích
lệ của ban lãnh đạo, công đoàn Công
ty. Ngoài được đảm bảo việc làm,
điều kiện làm việc ngày càng cải

“Hiện nay, thu nhập của vợ chồng
tôi khoảng 20 triệu đồng/tháng,
đảm bảo ổn định cuộc sống gia đình
với hai con nhỏ. Với kinh nghiệm và
tay nghề may càng ngày càng được
nâng cao, vợ chồng tôi vẫn thường
xuyên trao đổi với nhau để làm sao
hợp lý hóa sản xuất, nâng cao hiệu
suất lao động, đồng thời hỗ trợ, kèm
cặp thêm cho các công nhân trẻ mới
vào nghề từ những thao tác đơn
giản đến phức tạp. Chúng tôi luôn
muốn truyền đến người lao động ở
đơn vị tinh thần đoàn kết, lao động
sáng tạo và mong có thêm nhiều cặp
đôi được tác hợp để tăng thêm “sức
mạnh” cho quá trình phát triển của
đơn vị giàu truyền thống và nhân
văn”- chị Dung tâm tình.
Bên cạnh ngày càng có nhiều gia đình
công nhân lao động tiêu biểu thể hiện
cho chiến lược con người bền vững
của mình, Dệt May Nam Định còn nuôi
dưỡng nhiều công nhân tiêu biểu. Họ
là điểm sáng cho những phong trào
lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến
cải tiến có giá trị áp dụng vào thực tiễn
SXKD của đơn vị.
Anh Phạm Văn Hiếu- Công ty CP
May 5 cho biết: Làm công nghệ may
đòi hỏi người lao động phải thường
xuyên trau dồi kỹ năng, tay nghề để
có thể đưa ra những sản phẩm thời
trang đa dạng, chất lượng thông qua
hệ thống sản xuất công nghiệp hiện
đại, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ lại
chuẩn về chất lượng sản xuất. Bên
cạnh vận hành công việc mỗi ngày,
chúng tôi còn được Công ty tạo điều
kiện cho học hỏi thêm kinh nghiệm
từ các doanh nghiệp bên ngoài để
nâng cao trình độ và cập nhật kỹ
thuật mới…

may để hợp lý hóa sản xuất, đem lại
những sản phẩm đảm bảo tiến độ
và chất lượng, đáp ứng yêu cầu cao
của khách hàng. Hệ thống máy may
lập trình được anh cùng các cộng sự
“chinh phục” một cách đạt hiệu suất
cao nhất để nâng tầm công nghệ
may trong xu thế hiện đại hóa…
Gắn bó với Công ty, nhiều năm liên
tục anh được công nhận là công
nhân tiêu biểu. Yên tâm trong lao
động sản xuất, anh Hiếu có điều kiện
chăm lo cho chất lượng cuộc sống
gia đình nên nhiều năm gia đình anh
được công nhận là gia đình công
nhân tiêu biểu, gia đình văn hóa.
Cũng như anh Hiếu, chị Phạm Thị
Hồng Hà- Phó trưởng phòng kỹ
thuật Công ty CP May 4 luôn tròn vai
việc công ty, việc nhà. Chị chia sẻ: Có
được điều này là bởi chúng tôi nhận
được sự quan tâm chăm lo chu đáo,
khích lệ từ tinh thần đến vật chất
của ban lãnh đạo Công ty. Chúng tôi
cũng từng bước chuẩn hóa trình độ,
tay nghề từ những đơn hàng giá trị
cao mà Công ty mang về.
“Mỗi khi cầm trên tay mẫu sản phẩm
mới với những quy chuẩn khác nhau,
tôi luôn suy nghĩ để tìm ra công nghệ
may phù hợp nhất dựa trên năng lực
sản xuất và công nghệ của Công ty.
Bên cạnh những yêu cầu chuẩn hóa
trong từng chi tiết thì cần có sự linh
hoạt, sáng tạo, hợp lý hóa sản xuất

để công nhân may hoàn thành sản
phẩm đảm bảo yêu cầu cao nhất.
Ngoài kiến thức thực tế, tôi thường
tìm hiểu thêm các công nghệ may
mới qua mạng xã hội từ đó có thêm
kinh nghiệm vận dụng vào thực tiễn
sản xuất kinh doanh và trao đổi với
đồng nghiệp để cùng bắt nhịp với
tiến bộ kỹ thuật vì sự phát triển của
đơn vị”- chị Hà bày tỏ.
Trong câu chuyện với những công
nhân tiêu biểu, gia đình công nhân
tiêu biểu ở Dệt May Nam Định, chúng
tôi đều cảm nhận được ở họ niềm tự
hào về giá trị truyền thống nơi mình
đang gắn bó và đóng góp công sức
lao động mỗi ngày. Với các gương
mặt tiêu biểu ấy, DM Nam Định thực
sự là ngôi nhà thứ hai, nơi tạo dựng
hạnh phúc và mang lại hạnh phúc,
niềm tin cho họ. Chiến lược con
người nhân văn này sẽ tạo đà cho
đơn vị phát triển bền vững, dù còn đó
những khó khăn luôn thường trực.
Theo Phó Tổng Giám đốc Nguyễn
Thị Khánh, bên cạnh phát huy nội
lực, lan tỏa sức mạnh từ những lao
động tiêu biểu, gia đình công nhân
tiêu biểu, chúng tôi cũng luôn mong
muốn nhận được sự trợ giúp từ Tập
đoàn Dệt May Việt Nam qua các
chương trình đào tạo nâng cao trình
độ, năng lực cho cán bộ nhân viên,
các đơn vị, đặc biệt là lao động trẻ
để chúng tôi có cơ hội tạo nguồn lực
bền vững cho tương lai.❏

Tự hào truyền thống Dệt May Việt
Nam, anh Hiếu luôn nỗ lực lao động
sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến
có giá trị, đồng hành với công nhân
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Tháng 6 hàng năm, Trường Đại học
Công nghiệp Dệt May Hà Nội (HTU)
đều tổ chức “Ngày hội việc làm”
thu hút các doanh nghiệp lớn trong
ngành tham gia với hàng nghìn việc
làm ở các vị trí kỹ thuật viên phát
triển mẫu, thiết kế thời trang, cán
bộ quản lý chất lượng, cán bộ quản
lý sản xuất, cán bộ quản lý đơn
hàng... Chính vì vậy, theo khảo sát
việc làm năm 2021 của HTU, 94,2%
sinh viên đại học có việc làm ngay
sau tốt nghiệp, trong đó 91,9% làm
ở vị trí quản lý, kỹ thuật chuyên môn
theo đúng thiết kế của chương trình
đào tạo với mức thu nhập bình quân
xấp xỉ 9 triệu đồng/tháng, trong đó
có một số sinh viên đạt mức thu
nhập 30 triệu đồng chỉ sau 1 năm
tốt nghiệp.
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T

rường Đại học Công nghiệp
Dệt May Hà Nội (HTU) là
một trong số rất ít các
trường đại học tại Việt Nam
có năng lực đào tạo nguồn nhân lực
theo định hướng ứng dụng. Đây là
định hướng sẽ giúp sinh viên có kỹ
năng làm việc năng động, chuyên
nghiệp và hiệu quả tại bất kỳ vị trí
đúng chuyên môn nào theo yêu
cầu của doanh nghiệp khi ra trường.
Nhà trường là trường đại học công
lập đầu tiên và tiên phong của cả
nước được Chính phủ cho phép
thực hiện mô hình tự chủ, không có
cơ quan chủ quản. Điều đó đã giúp
Trường triển khai nhiều hoạt động
sáng tạo, thiết thực, kết hợp học tập
với sản xuất để hỗ trợ cho sinh viên.
HTU là cơ sở giáo dục đại học duy
nhất tại Việt Nam đào tạo đại học,
cao đẳng phục vụ mô hình Chuỗi
cung ứng dệt may hoàn chỉnh, bao
gồm 8 ngành: Công nghệ Sợi, dệt;
Thiết kế thời trang; Công nghệ may;
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công
nghệ kỹ thuật Điện, điện tử; Quản
lý công nghiệp dệt may; Kế toán;
Marketing thời trang với gần 5.000
sinh viên hệ chính quy đang theo
học. Nhà trường luôn nhận được
sự ủng hộ, giúp đỡ của Tập đoàn
Dệt May Việt Nam và các doanh
nghiệp dệt may hiện đại nhất Việt

Nam về môi trường thực tập cho
sinh viên, chia sẻ nhu cầu nhân lực
của chuyên gia, cấp học bổng cho
sinh viên đại học... Vì vậy chất lượng
đào tạo tất cả các chuyên ngành
đều đạt chuẩn đầu ra theo yêu cầu
của doanh nghiệp dệt may hiện đại
nhất Việt Nam.
TS. Hoàng Xuân Hiệp – Bí thư Đảng
ủy, Hiệu trưởng HTU cho biết,
Ngày hội việc làm chính là cơ hội
để các doanh nghiệp tuyển dụng
được nhân lực đáp ứng nhu cầu,
sinh viên thể hiện được năng lực
chuyên môn và Nhà trường nắm
được xu thế và yêu cầu của thị
trường lao động. Đồng thời, hoạt
động này cũng giúp Nhà trường và
doanh nghiệp ngày càng gắn kết
với phương châm cùng đồng hành,
cùng phát triển.
Bà Nguyễn Thị Mai Anh- Phòng Tổ
chức Lao động Tổng Công ty May
Đáp Cầu chia sẻ: “Chúng tôi đã
đồng hành cùng Ngày hội việc làm

HTU ngay từ những năm đầu tiên
tổ chức. Thông qua Ngày hội, Tổng
Công ty đã tuyển dụng được các vị
trí đáp ứng được yêu cầu. Các bạn
sinh viên ở đây đa số đều được đào
tạo bài bản, có kiến thức về ngành,
ý thức, kỹ năng và tiếng Anh khá tốt.
Năm nay cũng có rất nhiều bạn sinh
viên đã quan tâm, tìm hiểu và gửi
thông tin đăng ký để xin vào Tổng
Công ty làm việc. Ngày hội thực sự là
cầu nối đặc biệt đối với Nhà trường,
Công ty và các bạn sinh viên”.
Anh Đặng Vũ Trọng, Phòng Nhân
sự Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội
(Hanosimex) cho biết, qua Ngày hội
việc làm, Hanosimex nhận được rất
nhiều phiếu đăng ký của sinh viên
sẵn sàng gia nhập Công ty. Hiện tại,
Hanosimex đang có khá nhiều sinh
viên đã từng học tại HTU làm việc
tại đây. “Qua thời gian làm việc tại
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Công ty, chúng tôi thấy các bạn làm
việc rất nhiệt tình và có tinh thần
ham học hỏi, tiếp thu rất nhanh.
Tuy nhiên, để bắt nhịp được với
công việc cụ thể tại doanh nghiệp,
các bạn sinh viên cũng cần phải có
thời gian để làm quen và hướng dẫn
thêm. Hanosimex đang có kế hoạch
mở rộng qui mô sản xuất trải dài từ
Hà Nội vào miền Trung trong những
năm tới. Vì vậy, Công ty đang rất
cần nguồn nhân lực là các cử nhân,
kỹ sư trẻ được đào tạo để sẵn sàng
đáp ứng được ngay công việc” – anh
Đặng Vũ Trọng chia sẻ.
Bạn Lê Thị Ngọc, sinh viên năm cuối
ngành Công nghệ May cho biết,
tháng 7 này sẽ tốt nghiệp và đang
rất quan tâm đến các cơ hội việc
làm sau khi tốt nghiệp. Tại Ngày hội
việc làm, em đã có cơ hội để tìm
hiểu một vài công ty về môi trường
làm việc, mức lương và cơ hội trong
nghề nghiệp của mình. Em đặc
biệt ấn tượng với môi trường làm
việc tại các doanh nghiệp thuộc
Tập đoàn như Hanosimex, Dệt Kim
Đông Xuân,… và mong muốn được
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làm việc và gắn bó lâu dài tại đây.
Trong nhà trường, chúng em đã
được đào tạo về cơ bản nhưng chưa
chuyên sâu. Vì vậy, sau khi vào làm
việc chúng em rất cần sự hướng
dẫn và dạy bảo thêm từ các doanh
nghiệp để trưởng thành hơn. Với
tuổi trẻ, chúng em có thể thiếu kinh
nghiệm và kiến thức chuyên sâu về
ngành nhưng bù lại đó là sự nhiệt
huyết, tinh thần ham học hỏi, khát
vọng cống hiến nên sẽ không ngại
phải đến những nơi xa và nỗ lực để
khẳng định bản thân.
Không giấu được được sự vui mừng,
bạn Cấn Thị Thuận, sinh viên năm
cuối ngành Merchandiser (Nhân
viên Quản lý đơn hàng) chia sẻ:
“Trước thực trạng có rất nhiều sinh
viên của các trường sau khi tốt
nghiệp không có việc làm hoặc phải
làm những công việc không đúng
chuyên môn thì chúng em lại rất
may mắn khi chưa tốt nghiệp đã có
rất nhiều doanh nghiệp quan tâm
và nhận vào làm. Hôm nay em rất
vui khi vừa phỏng vấn và được nhận
hồ sơ vào Công ty TNHH May Tinh

Lợi gần nhà. Tuy nhiên, qua trao đổi
với nhà tuyển dụng chúng em thấy
còn phải cập nhật thêm về kiến thức
và kỹ năng thực tiễn”.
“Ngày hội việc làm HTU 2022” là cơ
hội để các bạn sinh viên năm cuối
tiếp xúc, thể hiện năng lực bản thân
và tìm kiếm cơ hội việc làm tại các
doanh nghiệp dệt may hàng đầu
Việt Nam. Đối với các bạn sinh viên
năm thứ nhất, hai và ba sẽ được
giao lưu trực tiếp với đại diện các
doanh nghiệp để tìm hiểu nhu cầu,
đòi hỏi của thị trường lao động về
kiến thức, kỹ năng, thái độ, từ đó tự
định hướng cho quá trình học tập
tại trường. Bạn Mai Linh, sinh viên
năm nhất ngành Thiết kế thời trang
chia sẻ: “Em và các bạn cùng lớp
cũng rất hào hứng tham gia Ngày
hội, để được giao lưu với các anh chị
khóa trên và gặp gỡ các nhà tuyển
dụng, nắm bắt được nhu cầu doanh
nghiệp cần. Từ đó, chúng em có thể
xác định được mục tiêu rèn luyện,
học tập để có thể lựa chọn cho mình
vị trí việc làm phù hợp với bản thân
khi ra trường”.❏

Chào Mừng

NGÀY THÀNH LẬP NHÀ MÁY SỢI VINATEX NAM ĐỊNH

01/7/2016 - 01/7/2021

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.

BẢN TIN CÔNG ĐOÀN

NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6:
CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN QUAN TÂM, CHĂM SÓC CON NLĐ DỆT MAY

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN“CHUỖI CUNG ỨNG DỆT MAY VÀ GIÁM SÁT TUÂN THỦ CÁC TIÊU
CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ TƯƠNG THÍCH VỚI PHÁP LUẬT VIỆT NAM”

T

rong 2 ngày 30-31/5, tại Bình
Dương, Công đoàn Dệt May
Việt Nam phối hợp với Trung
tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) tổ
chức Hội nghị tập huấn về "Chuỗi
cung ứng Dệt May và giám sát tuân
thủ các tiêu chuẩn lao động Quốc tế
tương thích với Pháp luật Việt Nam"
cho các cán bộ công đoàn cơ sở khu
vực phía Nam.
Đây là chương trình tập huấn đầu
tiên thuộc Dự án "Sáng kiến dệt may
bền vững - Cùng nhau thay đổi" giai
đoạn 2022-2025 giữa Công đoàn
Dệt May Việt Nam và Trung tâm Phát
triển và Hội nhập.
Công đoàn Dệt May Việt Nam mong
muốn thông qua buổi tập huấn, các
đại biểu sẽ nắm được tổng quan
về chuỗi cung ứng dệt may, quan
hệ giữa nhãn hàng, bên mua hàng,

Tại cấp ngành

nhà cung ứng và nhà máy sản xuất;
Những nội dung cơ bản của các
tiêu chuẩn lao động quốc tế và tính
tương thích của các tiêu chuẩn lao
động đối với hệ thống pháp luật

Việt Nam; Xác định khó khăn, thách
thức của tổ chức công đoàn và đề
xuất giải pháp trong việc giám sát
kinh doanh có trách nhiệm trong
chuỗi cung ứng dệt may.❏

ĐOÀN GIÁM SÁT TỔNG LIÊN ĐOÀN LÀM VIỆC VỚI CÔNG ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
VÀ CÁC CĐCS VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

T

rong 2 ngày 19 và 20/5/2022,
Đoàn giám sát của Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam đã
đến làm việc với Công đoàn Dệt
May Việt Nam và 2 Công đoàn cơ sở
(CĐCS) là Công ty CP May Tiên Hưng
và Công ty CP – Tổng Công ty May
Đáp Cầu về Thực hiện chế độ chính
sách pháp luật (CSPL) có liên quan
đến quyền, nghĩa vụ của người lao
động (NLĐ).
58 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM

N

gày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm
nay diễn ra trong bối cảnh cả
nước vừa trải qua thời gian dài
chống dịch Covid-19. Mặc dù cuộc
sống "bình thường mới" đã trở lại,
nhưng các doanh nghiệp trong hệ
thống vẫn phải tập trung nguồn lực
đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khắc
phục khó khăn do đại dịch gây ra. Tuy
nhiên công tác chăm lo, động viên
con NLĐ nhân dịp Tết thiếu nhi vẫn
được các cấp Công đoàn quan tâm
với các hình thức linh hoạt, phù hợp.

Phát biểu tại buổi làm việc với Công
đoàn ngành, đ/c Ngọ Duy Hiểu Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam đánh giá việc thực
hiện CSPL trong toàn hệ thống
Công đoàn Dệt May khá đầy đủ và
nghiêm túc trên các khâu từ tuyên
truyền, thực hiện đến kiểm tra giám
sát. Từ đó ổn định quan hệ lao động,
giữ chân CNLĐ thành công, đặc biệt
trong bối cảnh dịch bệnh và áp lực
cạnh tranh lao động tăng cao như
hiện nay. Chính điều này đã góp
phần không nhỏ trong thúc đẩy
sự phát triển bền vững của ngành
những năm qua.
Đ/c Ngọ Duy Hiểu đề nghị Công
đoàn Dệt May cần tiếp tục phát huy
làm tốt hơn nữa các công tác nói
chung và CSPL nói riêng. Tăng cường
nhận thức trong toàn hệ thống về vị

trí, vai trò, tầm quan trọng của việc
chấp hành CSPL. Tiếp tục làm tốt tất
cả các khâu từ tham gia xây dựng
chính sách, tuyên truyền, triển khai
thực hiện đến giám sát kiểm tra.
Phối hợp chặt chẽ với người sử dụng
lao động và các cơ quan chức năng
trong thực hiện tất cả các khâu trên.
Nâng cao chất lượng đội ngũ làm
công tác CSPL tại cả cấp ngành và
CĐCS. Sâu sát với cơ sở trong việc
thực hiện CSPL, cùng khắc phục các
khó khăn cũng như hạn chế trong
quá trình thực hiện.
Cũng trong dịp này, Công ty CP May
Tiên Hưng đã tiến hành Gắn biển
công trình Nhà sản xuất chào mừng
25 năm thành lập Công đoàn Dệt
May Việt Nam và khen thưởng các
cá nhân lao động điển hình tiên tiến
của Công ty..❏

Công đoàn Dệt May đã hướng dẫn
CĐCS tổ chức các hoạt động thiết
thực chăm lo cho con NLĐ như:
Tuyên truyền nâng cao nhận thức
cho NLĐ đối với việc chăm sóc sức
khỏe, giáo dục và nuôi dạy con
ngoan học tốt; Bảo đảm kỳ nghỉ
hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em.
Chủ động thực hiện các giải pháp,
phòng, chống xâm hại, tai nạn,
thương tích trẻ em...; Tổ chức tặng
quà, biểu dương khen thưởng con
NLĐ đạt thành tích xuất sắc trong
học tập, động viên tinh thần và vật
chất đối với các cháu có hoàn cảnh
khó khăn đặc biệt, con NLĐ mồ côi
và bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19...
Nhân dịp này, Công đoàn Dệt May
đã trao sổ tiết kiệm cho 2 cháu là
con của người lao động thuộc Tổng
công ty CP May Việt Tiến không may
có mẹ tử vong vì dịch Covid-19, mỗi
sổ trị giá 10.000.000 đồng nâng tổng
số con NLĐ được nhận Sổ tiết kiệm
từ nguồn ngân sách Công đoàn và
Quỹ xã hội từ thiện của Tập đoàn
- Công đoàn Dệt May là 19 cháu
tương tương 190 triệu đồng.
Trong tháng hành động vì trẻ em
và Ngày gia đình Việt Nam 28/6 sắp
tới, Công đoàn Dệt May dự kiến xét
khen thưởng danh hiệu gia đình Dệt
May tiêu biểu; xây dựng kế hoạch
tổ chức gặp mặt khen thưởng học

sinh, sinh viên xuất sắc các trường
đào tạo trực thuộc Công đoàn Dệt
May Việt Nam, con CNVCLĐ đạt
thành tích xuất sắc trong học tập và
trao học bổng "Đồng hành cùng em
đến trường" năm học 2021-2022
cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi
tại 3 miền Bắc- Trung- Nam trước
khi các em bước vào năm học mới
2022-2023.
Tại cấp cơ sở
Tổng công ty May 10- CTCP: Xây
dựng kế hoạch chỉ đạo các đơn vị
trực thuộc, xí nghiệp thành viên tổ
chức các hoạt động nhân dịp 1/6 và
tuyên dương con NLĐ đạt thành tích
xuất sắc trong học tập năm học 20212022. Theo đó, cấp cơ sở sẽ tổ chức
từ ngày 1-17/6/2022 để lựa chọn con
NLĐ xuất sắc tham dự chương trình
vinh danh cấp Tổng Công ty vào
ngày 18/6/2022. Nhân dịp này, Tổng
Công ty đã trích trên 562 triệu đồng
khen thưởng các cháu đạt học sinh
giỏi các cấp, tặng khẩu trang cho gần
10 nghìn cháu trong độ tuổi từ bậc
học Mầm non đến THCS đồng thời
tổ chức cho các cháu đạt thành tích
xuất sắc đi thăm quan Bảo tàng Dân
tộc học...
Công ty CP Tổng Công ty May Đáp
Cầu: Tặng 3.545 suất quà cho con
NLĐ trị giá trên 260 triệu đồng, tặng
quà cho Trường Mầm non May Đáp
Cầu nơi có gần 200 con NLĐ của

công ty đang theo học nhân dịp
ngày Quốc Tế thiếu nhi và tổng kết
năm học 2021-2022.
Một số đơn vị
Cơ quan văn phòng 1 Tập đoàn
Dệt May, Viện nghiên cứu Dệt May,
các trường Mầm non, nhóm trẻ
trực thuộc doanh nghiệp trong hệ
thống: Trường Mầm non May 10,
Trường mầm non Tổng Công ty
May Hưng Yên; Nhóm trẻ Nhân Phú
(Tổng công ty CP Phong Phú), nhóm
trẻ Xí nghiệp may Bình Phát (Tổng
Công ty May Nhà Bè- CTCP), nhóm
trẻ tại công ty May Ninh Bình, công
ty May Nam An, nhóm trẻ lớp mẫu
giáo Độc Lập (Tổng công ty May Đức
Giang- CTCP)... ngoài việc tặng quà
còn tổ chức các hoạt động như biểu
diễn nghệ thuật, trò chơi tương tác...
thu hút đông đảo con NLĐ tham gia.
Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp không có điều kiện tổ chức
gặp mặt đã hoán đổi bằng tiền hoặc
gửi quà cho các em (qua bố mẹ)
với mức chi trung bình từ 120.000
-150.000 đồng/suất. Theo báo cáo
của CĐCS, đã có gần 4 nghìn suất
quà là các sản phẩm như: Đồ chơi
rèn kỹ năng và tư duy, đồ dùng học
tập, sữa, bánh kẹo, khẩu trang... và
trên 6,7 tỷ đồng được tặng cho hơn
75 nghìn con NLĐ.❏
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THAM VỌNG
VÀ HIỆN THỰC HÓA

H&M
MỤC TIÊU BỀN VỮNG CỦA

Bài: ĐẶNG THANH HUYỀN

“Tất cả các sản phẩm của H&M được sản xuất bằng vật liệu tái
chế hoặc các vật liệu được sản xuất bền vững vào năm 2030”.
Nguồn: https://hmgroup.com

Khi nói đến thời trang bền
vững thì không thể không
nhắc đến H&M – Tập
đoàn thời trang đa quốc
gia của Thụy Điển được
thành lập từ năm 1947.
H&M và các nhãn hiệu
trực thuộc hiện đang hoạt
động tại 75 quốc gia và
vùng lãnh thổ với khoảng
4.800 cửa hàng, tuyển
dụng hơn 155.000 nhân
viên trong năm 2021.
Các thương hiệu của
Tập đoàn H&M gồm có
H&M, H&M HOME, COS,
Weekday, Monki & Other
Stories, ARKET, Afound
và Singular Society.
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cực tham gia vào các dự án toàn
cầu về bảo vệ môi trường mà còn
hợp tác với nhiều tổ chức, tham gia
nhiều dự án. Như việc hợp tác với
Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế
giới - WWF trong dự án tiết kiệm
nước với mục tiêu cải thiện và quản
lý tài nguyên nước trong quá trình
sản xuất dệt may.
Với tham vọng dẫn đầu sự thay
đổi trong ngành thời trang, cùng
với tiềm lực tài chính và chiến lược
mang tính dài hạn cho phép H&M
đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên
cứu sáng tạo các loại nguyên vật
liệu mới có tính bền vững. Hiện
H&M có khoảng 20 khoản đầu tư
vào các công ty mới đang phát triển
các kỹ thuật mới trong tái chế hàng
dệt may như Newcell, Amber cycle,
Infinited Fiber…

M

ột số con số ấn tượng
của H&M năm 2021:
Doanh thu thuần đạt
199 tỷ SEK (tương đương
21 tỷ USD); Dòng tiền từ hoạt động
kinh doanh đạt 45 tỷ SEK (tương
đương 4,7 tỷ USD); Tỷ trọng vật liệu
tái chế được sử dụng trong hàng
may mặc của H&M tăng 3 lần từ 5,8%

NGUYÊN VẬT LIỆU TÁI CHẾ VÀ
BỀN VỮNG HƠN
lên 17,9% hướng tới mục tiêu 30%
vật liệu tái chế vào năm 2025; ngoài
ra H&M cũng đã giảm 27,8% việc sử
dụng bao bì nhựa.
Phải khẳng định rằng H&M là một
trong số ít doanh nghiệp đi đầu
trong việc sản xuất bền vững, bảo
vệ môi trường. H&M không chỉ tích

Ngay từ năm 2010, H&M đã giới
thiệu những bộ sưu tập được làm
từ bông hữu cơ và polyeste tái chế.
Điển hình như bộ sưu tập Conscious
Exclusive là phong cách thời trang
kết hợp tính đổi mới cùng 100%
chất liệu thân thiện với môi trường
nhằm hướng đến tương lai bền
vững hơn cho thời trang. Đây là
phong cách được H&M sáng tạo ra

nhằm thúc đẩy việc sử dụng vật liệu
tái chế trong ngành thời trang. Các
sản phẩm được làm từ 100% những
chất liệu tái chế hoặc có nguồn
gốc thân thiện với môi trường
như cotton hữu cơ, lụa tencel hay
polyester tái chế.
Vào năm 2021, H&M tiếp tục tăng tỷ
trọng tái chế hoặc các vật liệu được
sản xuất bền vững hơn trong các
bộ sưu tập; H&M đã cải thiện hơn
nữa tính minh bạch của sản phẩm
cho khách hàng bằng cách sử dụng
công cụ Higg Index1; cùng với đó là
sự ra mắt công cụ thiết kế sáng tạo
“Circulator” với tham vọng thiết kế
các sản phẩm mang tính tuần hoàn
vào năm 2025. Công cụ này không
chỉ nhằm mục đích tạo ra các sản
phẩm phù hợp với xu hướng kinh tế
tuần hoàn mà về lâu dài còn khuyến
khích các đối tượng khác cũng thực
hiện như vậy.
Để có nguồn nguyên liệu cho việc
tái chế, sáng kiến thu gom các sản
phẩm may mặc và hàng dệt gia
dụng của bất cứ thương hiệu nào
đã qua sử dụng tại các cửa hàng
Higg Index là một bộ công cụ cho phép
các thương hiệu, nhà bán lẻ và cơ sở thuộc
mọi quy mô - ở mọi giai đoạn trong hành
trình bền vững - đo lường và chấm điểm
chính xác hiệu suất bền vững của công ty
hoặc sản phẩm may mặc và giày dép.
1

của H&M để sử dụng tái chế trên
phạm vi toàn cầu. Sáng kiến này
được khách hàng đánh giá cao và
hưởng ứng ngày càng nhiều. Đại
dịch Covid-19 xảy ra hai năm vừa
qua đã ảnh hưởng và làm giảm số
lượng quần áo cũ thu được nhưng
số lượng quần áo cũ mà H&M thu về
được từ các khách hàng ở khắp nơi
trong năm 2021 vẫn rất ấn tượng
với 15.944 tấn.
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
H&M đang nỗ lực để tạo sử dụng
nguồn năng lượng có thể tái tạo
100% trong các hoạt động chính
của họ. Năm 2021, 95% nguồn điện
cung cấp cho các hoạt động chính
được cung cấp bằng năng lượng tái
tạo. Việc sử dụng năng lượng tái tạo
được kỳ vọng là sẽ giảm 56% lượng
khí thải nhà kính vào năm 2030. Để
đạt được mục tiêu này, H&M và các
đối tác của mình tăng cường các dự
án với quy mô lớn sử dụng điện mặt
trời áp mái.
H&M tuyên bố kể từ ngày
01/01/2022 sẽ không đưa bất kỳ
nhà cung cấp mới nào vào chuỗi
cung ứng của mình nếu họ có sử
dụng lò hơi đốt than trong quá
trình sản xuất.
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thời trang, thu gom sản phẩm cũ để
tái chế… Bằng cách kéo dài vòng
đời của sản phẩm, H&M nâng cao
giá trị cho khách hàng và làm cho
nhiều người có thể tiếp cận với lối
sống bền vững do đó giảm sự phụ
thuộc vào việc sử dụng tài nguyên.
Frist hand: Các thương hiệu của H&M
cung cấp cho khách hàng những sản
phẩm được làm từ nguyên liệu tại
chế và có nguồn gốc bền vững, được
thiết kế theo quy trình tuần hoàn và
phát triển sản phẩm.

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ VÀ PHÚC
LỢI XÃ HỘI
Chỉ tính riêng chuỗi cung ứng sản
xuất cấp 1 và 2 của H&M đã góp
phần tạo ra việc làm cho khoảng
1,5 triệu người. Chính sách nhân
quyền và các điều kiện làm việc
luôn được H&M đề cao và quan
tâm. Cụ thể, H&M đảm bảo đối xử
công bằng với mức lương và các
điều kiện làm việc an toàn, không
phân biệt đối xử, tất cả đều có cơ
hội phát triển. H&M thực hiện đánh
giá các vấn đề liên quan đến nhân
quyền hàng năm, những rủi ro và
tác động lâu dài của vấn đề như
việc chuyển đổi số, tuần hoàn…
KÊNH PHÂN
CHUYỂN

PHỐI VÀ VẬN

H&M xây dựng một hệ thống vận
chuyển thông minh cho các chuyến
hàng trực tiếp, tránh sử dụng các
kho bãi trung gian. Để giảm thiểu
chất thải, từ năm 2011 H&M đã sử
dụng hệ thống phần mềm quản lý
tài nguyên và năng lượng. Điều này
mang lại những tiến bộ lớn trong
việc thu thập và phân tích dữ liệu
chính xác về môi trường.
Trong vận tải biển: Luôn tối ưu hóa
vận chuyển bằng cách lựa chọn
trang thiết bị và lấp đầy tối đa các
chuyến hàng vận chuyển để giảm
số lần vận chuyển, từ đó giảm
lượng khí thải CO2. Đặc biệt chỉ làm
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việc với các hãng vận tải biển trong
nhóm Clean Cargo Working Group.
Trong hai năm vừa qua, H&M đã
thực hiện mua nguyên liệu sinh
học (ECO Delivery) để phục vụ cho
hoạt động vận tải đường biển và
trở thành khách hàng lớn nhất mua
ECO Delivery của Công ty vận tải
quốc tế Maersk. Trong vận tải hàng
không, H&M là thành viên tích cực
của Liên minh vận tải hàng không
bền vững (SAFA).
Ngoài ra, H&M còn đầu tư các trung
tâm hậu cần tự động hóa cho hệ
thống kênh phân phối trên toàn cầu
để tăng tính linh hoạt và tốc độ xử lý
và tính sẵn có của các loại hàng hóa.
ĐÓNG GÓI/BAO BÌ TÁI CHẾ
H&M luôn cố gắng giảm bao bì nhựa
trong chuỗi cung ứng của mình,
hướng tới năm 2030 sử dụng 100%
bảo bì có thể tái sử dụng/hoặc tái
chế. H&M có hệ thống sản xuất túi tái
sử dụng được chứng nhận bởi FSC2.
BÁN LẺ XANH – TĂNG VÒNG ĐỜI
CÁC SẢN PHẨM CỦA H&M
H&M cung cấp và hỗ trợ cho khách
hàng trong suốt vòng đời của sản
phẩm từ bán hàng mới, sửa chữa
làm mới sản phẩm, cho thuê hàng
FSC: Forest Stewardship Council – là Tổ
chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được
thành lập năm 1993 với mục tiêu phát
triển & quản lý rừng bền vững trên toàn
thế giới.
2

Second life: Nếu quần áo đã quá cũ
để có thể sửa chữa hoặc bán lại thì
khách hàng sẽ được đưa đến điểm
thu mua tại các cửa hàng của H&M.
Các sản phẩm sẽ được tái chế để tạo
ra sợi và hàng may mặc mới.
Second hand: Các đồ quần áo đã cũ,
nếu khách hàng không còn muốn
dùng có thể bán nó thông qua
Sellpy-một nền tảng kỹ thuật số
dành cho thời trang đã qua sử dụng
(Tập đoàn H&M là cổ đông lớn của
Sellpy từ năm 2019)
Second Chance: Khách hàng có thể
sửa chữa quần áo của họ tại các cửa
hàng của H&M.
H&M khẳng định trong Báo cáo
thường niên và phát triển bền
vững năm 2021 rằng tính bền vững
là một phần không thể thiếu trong
hoạt động kinh doanh của mình và
cũng là một phần trong ý tưởng
kinh doanh trong dài hạn. Với
chiến lược này, H&M tiếp tục là một
thương hiệu tiêu biểu cho chuỗi
cung ứng phát triển bền vững toàn
cầu. Bằng chứng được thể hiện qua
các con số đạt được đầy ấn tượng
qua các năm và sẽ vẫn là thương
hiệu thời trang bền vững được
người tiêu dùng lựa chọn.❏
_______________
Ghi chú: Bài viết trong Chủ đề
“Chuỗi cung ứng bền vững trong
ngành dệt may”:
Phần 1 - Tạp chí tháng 2/2022: Chuỗi
cung ứng bền vững trong ngành dệt
may.
Phần 2 - Tạp chí tháng 3/2022: Triết lý
Fast Retailing.
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BS. Dương Trình Xuyên

Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý, Phó Giám đốc
Phụ trách Hội đồng quản lý và điều hành hoạt động
Trung tâm Y tế - Bệnh viện Dệt May.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LẤY CON NGƯỜI LÀM
TRỌNG TÂM

Cải thiện môi trường lao động (không khí, ánh sáng,
tiếng ồn …), vươn lên so với các đơn vị ngoài ngành.

Trực thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Bệnh viện Dệt May
là mô hình điều trị, chăm sóc sức khỏe cho CBNV trong và
ngoài ngành Dệt May uy tín và chất lượng.

Quan tâm tới lực lượng lao động nữ, tăng tính chủ động
trong công tác phòng và chữa bệnh sớm, chủ động đề
cập những vấn đề chuyên sâu về sức khoẻ để bệnh viện
tư vấn chuyên ngành và có hướng giải quyết tốt nhất.

Năm 2022, Tập đoàn Dệt May Việt Nam lấy chủ đề phát triển
doanh nghiệp xanh, thân thiện môi trường. Không nằm
ngoài mục tiêu đó, Bệnh viện Dệt May đã và đang hướng
đến xây dựng mô hình bệnh viện xanh, y bác sĩ thân thiện
để làm gốc rễ cho sự phát triển.

Đưa các bài tập thể dục giữa giờ, xây những khu căng
tin, trang bị bộ âm thanh để nâng cao sức khoẻ và đời
sống tinh thần cho toàn bộ NLĐ.

Sự chuẩn bị về mô hình và đội ngũ này đón đầu cho chiến
lược phát triển bền vững, đồng hành cùng doanh nghiệp
trong và ngoài ngành chăm lo sức khỏe và nâng cao chất
lượng cuộc sống của NLĐ.
Và để chung tay với mục tiêu chăm lo sức khỏe toàn diện
của người lao động của bệnh viện trong xu thế sống xanh,
sản xuất xanh, doanh nghiệp cần chú trọng:

Khi người lao động có sức khoẻ sẽ có động lực để sản xuất,
gắn bó và làm việc. Do đó, Bệnh viện Dệt May sẽ luôn là
cơ sở y tế tận tâm, trách nhiệm, ngày càng bắt nhịp với y
học tiên tiến, hiện đại để giúp sức doanh nghiệp trong việc
chăm sóc sức khỏe nguồn “tài sản” quí của ngành.
Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6).
Thay mặt CBNV Bệnh viện Dệt May, kính chúc các Lãnh đạo
Tập đoàn, Lãnh đạo và CNVCLĐ toàn ngành Dệt May Việt
Nam sức khoẻ, thành công và hạnh phúc!

ĐÓN ĐẦU XU HƯỚNG

THỜI TRANG
XANH
CÙNG

MERRIMAN BALLAD

Bài: NAM VŨ

“Merriman Ballad” – BST mới nhất đến từ thương hiệu Merriman của
Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ đã mang đến những bộ cánh lịch
thiệp, sang trọng, hiện đại… dành cho các quý ông, cùng với đó là chất
liệu thân thiện với môi trường, bắt kịp xu hướng thời trang xanh của
làng thời trang thế giới.

T

rong không khí oi bức của
mùa hè, chắc chắn những
bộ trang phục mặc lên
người đều được người tiêu
dùng lựa chọn kỹ. Không chỉ có
những đặc tính thoáng khí, mát mẻ,
những trang phục mùa hè thường
được các nhà sản xuất được một số
đặc tính kỹ thuật mới như chống tia
UV hay kháng khuẩn.
Cùng nằm trong xu hướng tiêu
dùng xanh và thân thiện đó,
Merrima đã ra mắt BST “Merriman
Ballad” trong đó có dòng áo polo
được sản xuất từ vải cà phê. Từ một
thức uống được yêu thích, nay cà
phê đã được ứng dụng trên các
dòng sản phẩm may mặc với quy
trình sản xuất hiện đại, phức tạp để
cho ra đời loại vải cà phê với nhiều
đặc tính vượt trội như: Kiểm soát
mùi cơ thể tối ưu; Chất vải nhẹ và
siêu mát lạnh; Có khả năng chống
tia UV lên tới 98%; Sợi vải thấm dễ
thoát nước, khô nhanh…
Với những tính năng độc đáo như
vậy, vải cà phê đã được những
thương hiệu nổi tiếng như: Puma,
Hugo Boss, Nike... đưa vào sản xuất
trong các mặt hàng thời trang cao
cấp. Do đó, với “Merriman Ballad”
thương hiệu Merriman cũng đã đưa
người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận
với những sản phẩm thời trang mới
của thế giới với giá cả phải chăng,
phù hợp với đại đa số người tiêu
dùng có thể chi trả. Bên cạnh đó,
“Merriman Ballad” còn được
nghiên cứu sử dụng những gam
màu trung tính như: xanh navy,
xanh bạc hà… mang đến hình ảnh
người đàn ông chững chạc nhưng
không kém phần trẻ trung.
Những mẫu áo polo được thiết kế
theo kiểu dạng cổ điển với màu sắc
nhã nhặn có thể phù hợp với thời
trang công sở, đi dạo phố hay thậm
chí là dùng cho các hoạt động dã
ngoại ngoài trời. Lựa chọn Merriman
trong tủ đồ chính là lựa chọn những
sản phẩm tinh tế, tâm huyết với lý
tưởng đưa những sản phẩm Việt,
công nghệ hiện đại nhưng giá cả lại
vô cùng ưu đãi.❏
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Chạm tay vào…

Ngọc

Ẩn khuất sau những ồn ào,
hàng trăm hòn đảo đá vôi
ở Vịnh Lan Hạ được ví như
những viên ngọc đất trời
ban tặng cho thiên nhiên
và con người nơi đây…
Chạm tay vào ngọc là cảm
giác có thật khi chiêm
ngưỡng quần đảo hoang
sơ trong lòng vịnh…

N

ằm cách biệt đất liền, song
dường như cuộc sống của
hàng trăm hộ dân trên
những chiếc “nhà” phao
vẫn bình yên diễn ra mỗi ngày. Làng
chài Cái Bèo có thể nói là điểm nhấn
độc đáo của Vịnh Lan Hạ, nơi cư trú
qua hàng ngàn năm của người dân
chài, một làng chài nổi trên biển
quy mô lớn nhất của Việt Nam. Họ
có nền văn hóa riêng, có cuộc sống
bình dị trong những ngôi nhà nổi

Bài: HOÀNG ANH

vừa là nơi sinh sống, vừa mưu sinh
từ việc nuôi trồng thủy hải sản như
cá, tôm, ngao, tu hài… Những đứa
trẻ vẫn được sinh ra và lớn lên theo
sóng nước làng Chài, hưởng trọn
vẹn sự mặn mòi của biển và sự nồng
hậu của thiên nhiên hoang sơ hùng
vĩ. Đôi khi, chúng được theo mẹ đi
trên những chiếc xuồng nhỏ, chèo
quanh những con tàu lớn chở du
khách tham quan vịnh để tìm thêm
kế sinh nhai nơi sóng biển dập dìu.

Làm bạn với nắng, gió, sóng biển
mỗi ngày dường như là đặc ân với
những đứa trẻ trong veo ánh mắt,
nụ cười - Nụ cười của biển…
Con người tô điểm thêm cho sức
sống của đá vôi hay những hòn đảo
tiếp thêm sức mạnh dẻo dai cho
người dân làng Chài? Có lẽ thiên
nhiên và con người nơi đây hòa
quyện vào nhau để giữ gìn và tạo
dựng một cảnh quan sơn thủy hữu
tình, nặng lòng du khách ghé thăm
một cách khó lý giải. Nét đẹp hoang
sơ của đảo, sự cần mẫn của người
dân Chài luôn là vẻ đẹp tiềm ẩn mà
nhiều du khách trong nước và nước
ngoài muốn khám phá khi đến Vịnh,
để hiểu rằng Vịnh không chỉ đẹp mà
còn lưu giữ những giá trị di sản thiên
nhiên vô giá.
Chạm vào sóng nước Lan Hạ, du
khách còn có cơ hội chạm tay
vào những rạn san hô mềm mại,
nghiêng ngả theo sóng nước mạn
thuyền… Những rạn san hô này
nằm trên đường dẫn vào Hang Sáng
Hang Tối. Nằm giữa ranh giới Vịnh
Hạ Long và Vịnh Lan Hạ, Hang Sáng
Hang Tối là một cấu trúc địa chất
đặc biệt được hình thành từ hàng
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ngàn năm trước, một hang ướt trên
mặt nước với chiều dài 80m. Đò nan
của người dân chài sẽ từ từ đưa du
khách đi dưới vòm hang để ngắm
nhìn một không gian địa chất kỳ bí…
Nhiều du khách lựa chọn chèo
thuyền kayak để vào Hang Sáng. Vừa
chèo kayak, vừa thư giãn tận hưởng
cảnh sắc Vịnh là cả một nghệ thuật,
đòi hỏi sự ăn ý, nhịp nhàng của người
đồng hành cùng bạn. Sẽ là một trải
nghiệm đáng nhớ khi chinh phục
được vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ,
chạm tay vào san hô dưới làn nước
trong veo, sóng gợn lăn tăn...
Điều đặc biệt trên Vịnh có nhiều đảo
có những bãi cát ở dưới chân núi
làm cho vẻ đẹp càng sinh động, giúp
du khách có thể ghé thuyền vào để
rong chơi trên bãi cát hoặc tắm biển
tại những bãi cát hoang sơ này. Lan
Hạ có tới 139 bãi cát vàng nhỏ nhắn,
xinh xắn và hoang vắng như những
“eo biển xanh” gọi mời du khách
khám phá. Nhiều bãi cát trải dài
giữa hai núi đá, yên tĩnh không có
sóng lớn, thực sự là những bãi tắm
lý tưởng. Dưới làn nước trong xanh
là những bãi san hô nhiều màu sắc
như bãi Vạn Bội, Vạn Hà… Những

vùng biển lặng nước như ở đảo Sến,
đảo Cù, đảo Khỉ…, chính là nơi du
khách có thể lặn ngắm san hô.
Vịnh Lan Hạ nằm ở phía đông của
Đảo Cát Bà và sát kề vịnh Hạ Long ở
phía nam, bao gồm một quần đảo
khá hoang sơ với khoảng 400 hòn
đảo lớn nhỏ dày đặc mang nét đẹp
kỳ vĩ và huyền ảo. Diện tích của vịnh
rộng trên 7.000 ha, tuy nhiên trong
đó có hơn 5.400 ha là thuộc quyền
quản lý của khu dự trữ sinh quyển
được UNESCO công nhận – Vườn
Quốc gia Cát Bà.
Vịnh Lan Hạ được ví với một dải
lụa yêu kiều mà được dệt bởi nước
biển trong xanh đến tận đáy và
thảm thực vật xanh mướt mát. Nhờ
vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ, yên bình
ngày nay Vịnh đã được đưa vào khai
thác như là một tuyến điểm du lịch
nghỉ dưỡng hấp dẫn nhất du khách
trong và ngoài nước chỉ sau Vịnh Hạ
Long. Khi tiết trời sang thu cũng là
thời điểm Vịnh Lan Hạ đẹp nhất với
ánh nắng nhạt, không nóng cháy,
dịu nhẹ với làn gió mát rượi của
đại dương, khiến du khách gác lại
những ồn ã, bộn bề, thoải mái chiêm
ngưỡng toàn cảnh khu vịnh…❏
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Sen
TẢN VĂN

Mùa

nhớ

có vui cùng sầu; Từ rạng đông cao đến đêm ngọt
ngào. Sen hồng một độ, em hồng một thuở xuân
xanh…”.

thương

Bài: ANH MINH

Sáng sớm xuống phố chợt bắt gặp người bán hoa đang thong thả chở cả một xe
hoa sen đi ngược chiều gió. Sắc hoa, hương hoa chợt vấn vương đến lạ. Lại một
mùa sen thương nhớ sắp đi qua khi trời chuyển từ hạ sang thu để nhường chỗ
cho những loại hoa khác tỏa hương, khoe sắc…

S

en nở rộ khoe cánh hồng sắc thắm vào
những ngày mùa hạ. Hương sen thoảng
bay trong gió khiến cả một vùng không
gian như muốn chao nghiêng. Cô học trò
nhỏ trong tà áo dài trắng thướt tha đắm mình
vào những bông sen tinh khiết và thấy yêu thêm
cuộc đời, yêu thiên nhiên tươi đẹp mà tạo hóa
ban tặng cho loài người. Tâm hồn như tĩnh lại
khi thả hồn vào đầm sen êm ả… Ở đó, giữa nền
lá xanh như ngọc bích, hàng trăm đóa hoa sen
hiện ra thật bất ngờ, lung linh như truyện cổ
tích. Có những bông còn e ấp nụ xanh, có đóa
chúm chím hàm tiếu hay bung nở rực rỡ… làm
bừng sáng cả đầm sen. Trời chuyển sang thu,
hoa sen bắt đầu tàn, nhường chỗ cho những
đài sen vươn mình trong những tán lá không
còn xanh mướt. Có lẽ bởi vậy mà theo quan
niệm của Phật giáo, sen là biểu tượng của vẻ
đẹp thần bí, huyền ảo. Hoa nở là quá khứ, đài
sen là hiện tại còn hạt sen hiện thân cho tương
lai, là quy luật tuần hoàn của vũ trụ. Mùa sen
đi qua nhưng còn đó những vấn vương về một
loài hoa “vô thường”, như câu hát trong một ca
khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Sen hồng
một nụ, em ngồi một thuở. Một thuở yêu nhau
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Thăng Long- Hà Nội nức tiếng với vùng sen Tây Hồ.
Hoa sen ở đây đặc biệt hơn sen những nơi khác
bởi sắc hồng thắm, hương nồng nàn lại có ba lớp
cánh to nhỏ khác nhau nên còn gọi là sen bách diệp
(trăm cánh). Người dân quanh vùng thường thu
hoạch hoa từ 5h sáng để giữ vẹn nguyên sự tinh
khiết của đất trời. Một số ít sen bán cho hàng hoa
còn lại chủ yếu dùng để ướp chè sen, một loại đặc
sản trứ danh của Hà Nội. Cứ một lớp chè lại ướp một
lớp gạo sen (nhụy sen). Mất cả nghìn bông hoa mới
ướp được 1 cân chè sen nên khi uống trà thực khách
thường nhấm từng ngụm nhỏ để tận hưởng sự mê
hoặc của hương chè sen nhẹ nhàng mà thanh tao
ấy… Trà sen rót ra chén độc ẩm màu nước vàng hơi
ngả xanh, tỏa hương thơm. Người uống trà cầm
tách trà nóng lên uống, cảm nhận hết cái hương
vị của trà, nhất là uống trong khung cảnh già lam
thanh tịnh thì không thể nào tả cho hết cái niềm
cảm khái dâng lên trong hồn mình.
Sen cứ thế lặng lẽ đi vào đời sống và gắn bó
với con người từ những điều nhỏ nhất.
Sen tô sắc thắm cho căn nhà, cho đường
phố. Hoa sen cho vẻ đẹp thuần khiết,
nhụy sen cho hương vị đậm đà, lá sen
xanh nâng niu gói từng hạt cốm mới, ủ
ấp mùi hương tan lẫn vào nhau, gợi nhắc lòng
người đi xa hoài nhớ.
Chọn mua một bó sen hồng về cắm trong căn nhà
nhỏ để tận hưởng vẻ đẹp cuối mùa của hoa. Mẹ
mỉm cười đón lấy bó sen xinh đẹp từ tay con, cắm
vào chiếc bình cổ giữa phòng khách. Không khí
trầm mặc, thanh tịnh bao trùm lấy không gian
căn nhà xưa cũ. Có lẽ tuổi thơ đã thắp lên tình yêu
của con dành cho sen, nên sau này giữa phố, con
vẫn luôn háo hức mua những bó sen về cắm trong
căn phòng nhỏ của mình.
Để rồi con chợt nao lòng khi cảm nhận một mùa
sen nữa sắp đi qua. Chỉ mới hôm nào con còn
mong ngóng và háo hức đợi chờ mùa sen về thong
dong trải khắp phố phường. Tự hỏi lòng có biết
bao mùa sen đã đi qua cùng ta và mỗi một mùa
sen đều ghi dấu ở lại. Những mùa sen thương nhớ!
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Cô gái lạ lắc đầu, một món tóc được
hơi máy lạnh trong phòng làm khô,
nhẹ bung ra khỏi má, để lộ một nốt
ruồi đen nhỏ như chấm mực tàu
ngay trên gò má xương xương.

Cô nàng

NGANG BƯỚNG
(Truyện ngắn của KIỀU BÍCH HẬU)

Đ

iện thoại bàn réo, anh mặc kệ.
Anh đang chưa thể kết thúc
cuộc đàm thoại với đối tác từ
Anh quốc. Nhưng anh vẫn liếc
số hiển thị cuộc gọi trên màn hình máy
bàn. Lễ tân gọi. Không sao. Anh có thể giải
quyết sau.
Kết thúc cuộc gọi đường dài, anh chúi mũi
vào máy tính. Một ý tưởng mới hút anh
vào màn hình như nam châm. Anh cần ghi
ngay nó lại và sẽ phát triển nó thành một
dự án tiềm năng. Cảm ơn đối tác Anh quốc
đã vô tình hay vì duyên mà gỡ được một
nút nào đó trong não anh, để điều anh trăn
trở bao lâu bỗng chốc vụt sáng rỡ thành
một ý tưởng rõ ràng. Những ý tưởng kiểu
này không phải ngày nào cũng xuất hiện,
dù là trong não một ngôi sao công nghệ
như anh.

Điện thoại bàn lại réo. Anh liếc sang. Vẫn cô
lễ tân chết tiệt. Anh cáu kỉnh rút luôn dây
cắm điện thoại. Anh lại chúi mặt vào máy
tính. Khi ý tưởng đến, thì dù có kẻ khủng
bố ôm bom đến, nó cũng phải dừng ngoài
cửa chờ anh. Những ngón tay dài, mảnh
của anh hối thúc bàn phím. Năng lượng vũ
trụ như trào ra từ ngón tay anh. Môi anh
mím chặt và mắt anh găm vào màn hình.
Cửa bật mở, một cô gái lạ bước vào. Cửa
đóng sầm sau lưng cô. Như một cơn lốc
điên rồ vừa kịp dừng lại trước mặt anh.
Những lọn tóc đen bết mồ hôi dính chặt
trên gò má xương xương bướng bỉnh. Cô
ta tròn mắt nhìn anh, cặp môi mỏng hé mở.
Nhưng anh không để cho cô kịp mở miệng.
- Cô là ai? Ai cho phép cô vào đây?
- Em là Lê. Không ai cho phép, em đã cố
vào. Em muốn lấy anh làm chồng.
Steve sững lại. Choáng váng. Anh sẽ sa thải
cô lễ tân bất lực và tống cổ cô gái lạ điên
khùng này. Nhưng không hiểu sao, anh
cười nhạt:
- Cô gái to gan, cô quả không biết tôi là
ai. Hơn nữa, tôi đã hứa hôn rồi. Cô gây ấn
tượng đấy, nhưng không đúng đối tượng.
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- Em đã nghiên cứu về anh rất kỹ.
Em đã chờ đợi anh từ lâu rồi. Cô
mím môi, cau mày như để tìm lời –
Trên đời này, không có nhiều đàn
ông như anh.
- Tôi mặc kệ trên đời này có những
thằng đàn ông như thế nào. – Steve
nổi cáu – Tôi cũng không quan tâm
đến việc chờ đợi của cô. Cô cút ra
khỏi phòng tôi ngay, tôi cần tập
trung làm việc.
- Được, em sẽ ra ngay bây giờ đây –
Cô gái nói, hất món tóc ra phía sau
vai – Nhưng anh nhớ lời đề nghị của
em nhé.
Cô rút nhanh mẩu giấy màu vàng,
trông như cái danh thiếp, đưa lên
môi hôn, rồi cong ngón tay thả rớt
nó xuống sàn. Nhanh như lúc đột
nhập, cô biến ra khỏi cửa.
Steve chớp chớp mắt định thần.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Anh cúi
nhặt tấm giấy nhỏ rơi trên sàn. Quả
thực vừa có một cô gái lạ ở đây! Hay
là một quả bom khủng bố? Anh
không biết chắc.
Steve huýt sáo nhẹ khi kiểm tra hộp
thư cá nhân. Helena gửi vé máy bay
điện tử của cô cho anh, báo ngày
giờ cô đến Việt Nam để anh có thể
đón cô. Họ sẽ làm một lễ cưới tại đất
nước này. Một lễ cưới nhỏ, diện hẹp,
nhưng sẽ rất đặc biệt. Lễ cưới sẽ
diễn ra trên một con tàu sang trọng
trên vịnh Hạ Long, một kỳ quan của
thế giới và lễ cưới của họ cũng sẽ là
một kỳ quan.

Steve mỉm cười hạnh phúc. Cửa mở,
cô trợ lý mang một tách cà phê vào
cho anh. Nụ cười còn chưa buông
môi anh. Cô trợ lý thầm nghĩ, hẳn
anh đã lôi được một hợp đồng lớn
nào đó từ máy tính ra. Steve chỉ
cười khi anh lôi được ý tưởng đắc
địa, hoặc một hợp đồng mới từ máy
tính. Cô cho rằng, có lẽ trong đời,
chỉ hai thứ ấy là khiến Steve mỉm
cười. Bởi Steve, ngôi sao công nghệ,
cũng là một tên cớm nắng, với đôi
mắt kính cận dày cộp, làn da nhợt
nhạt và cái đầu cạo trọc, chẳng bao
giờ ra khỏi văn phòng làm việc nếu
như không bắt buộc phải gặp đối
tác bên ngoài. Vì thế trên mặt bàn
làm việc của anh luôn có sẵn vài vỉ
vitamine D, mà vỉ nào cũng bóc dở.
Ngoài ra, anh còn là một tên sếp
đáng ghét, riết róng, đam mê công
việc kỳ cục và luôn đòi hỏi nhân
viên niềm đam mê tương xứng. Tất
nhiên chẳng ai có thể được như
thế và đó là lý do khiến anh luôn
cáu kỉnh trong mỗi cuộc họp căng
thẳng cuối ngày.
Mọi người cho rằng Steve là một gã
Do Thái chính gốc, dù anh đến từ
Mỹ, người kinh qua hai thập kỷ lăn
trong cái ổ công nghệ ở thung lũng
Silicon và năm năm nay dính chặt
vào Việt Nam, nơi anh tiên đoán
rằng sẽ là một thung lũng Silicon
mới, với lợi nhuận cao hơn nhiều do
thị trường lao động giá thấp và luật
kinh doanh lại chưa theo kịp thời
giá và công nghệ. Trong một phần
tư thế kỷ làm ăn, anh đã kịp khởi
nghiệp cho mười hai công ty và sau
đó nhượng công ty cho các ông lớn
công nghệ với giá hàng chục triệu
đô la. Thế mạnh của Steve là ý tưởng
mới, anh luôn biết cách bán ý tưởng
đắt nhất bằng cách khởi nghiệp. Khi
có ý tưởng nảy sinh, anh thành lập
công ty mới, cho ra sản phẩm. Khi

thị trường nháo nhào vì sản phẩm
từ trên trời rơi xuống của anh, công
ty làm ăn phát đạt nhất, cũng là
lúc anh bán nó. Với Steve, doanh
nghiệp cũng là một loại sản phẩm
cần được bán. Thật may cho những
nhân viên được bán cùng công ty
của anh, bởi đương nhiên họ thoát
khỏi vị sếp kinh hoàng.
Đặt tách cà phê khủng xuống bàn
cho Steve, cô trợ lý lặng lẽ định
rút lui. Từ khi sang Việt Nam kinh
doanh, Steve chỉ uống loại cà phê
mua hạt từ vườn, uống tới đâu xay
tới đó. Không qua phin, đổ thẳng
nước sôi vào bột cà phê. Cô trợ lý
cho rằng, Steve sống bằng cà phê,
chocolate và… không khí. Rất hiếm
khi anh gọi đồ ăn.
Cô không có câu hỏi nào cho tôi
sao? – Steve hỏi, nhìn thoáng tấm
lưng cô trợ lý.
Cô trợ lý quay lại. Lạy Chúa. Chỉ còn
một bước nữa là cô thoát ra khỏi
phòng Sếp. Nhưng cô đã không
thoát.
Thưa Sếp, bên Hiệp hội Dệt May
không chịu kết nối hội viên của họ
với sàn giao dịch điện tử EasyBiz.
com của chúng ta, trừ khi chúng
ta ký hợp đồng cho họ làm trung
gian trong các giao dịch mua bán
quốc tế.
Không cách nào làm vậy được. Thế
giới phẳng rồi. Cô hãy lấy bằng
được danh sách hội viên của họ. Cô
có hai ngày để làm việc này.
Nhưng thưa Sếp… Cô trợ lý ngập
ngừng.
Hết thời gian cho cô rồi! – Steve nói
đơn giản, như mọi khi. Anh lại cắm
mặt vào màn hình.
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Steve dụi điếu thuốc mới rít được một
hơi vào gạt tàn. Tay anh cũng bắt đầu
run. Anh không kiềm chế nổi.
Steve. Xóa những hình ảnh ấy đi. –
Helena đột ngột quỳ xuống trước
mặt Steve – Chúng ta sắp cưới rồi.
Hắn chỉ muốn chơi anh, cho anh
một vố và gục ngã. Đừng mắc mưu
hắn. Em cũng chỉ là nạn nhân của
hắn. Em hứa với anh, đó là sai lầm
cuối cùng.
Steve vẫn không nói. Càng không
nói, người anh càng run. Bàn tay
Helena chạm vào anh giờ đây nhớt
như một con sên kinh tởm. Anh
giẫy ra khỏi cô, kìm một cơn nôn.
Cảm xúc của anh không thoát khỏi
ánh mắt và trái tim nhạy cảm của
Helena. Cô gượng đứng lên, đi về
phía cửa sổ. Cô biết, ngay lúc ấy, cô
đã mất người đàn ông này.

Cô trợ lý đành bước ra khỏi cửa.
Sếp cô là thế. Hoặc cô làm xong
việc trong hai ngày, hoặc cô mất
việc. Không giải thích, không lý do,
không trì hoãn. Gặp Steve không
khác gì gặp thần chết. Nhưng lạy
Chúa, không ai trả nhân viên mức
lương trong mơ như Steve.
Steve với bó hoa hồng Đà Lạt đỏ
rực, đứng ở cửa chờ sảnh đến sân
bay quốc tế Nội Bài. Máy bay chở vợ
chưa cưới của anh đã hạ cánh nửa
tiếng trước và giờ có lẽ cô đang chờ
hành lý. Cô đã nhắn tin qua Zalo
cho anh với một tỷ nụ hôn đính
kèm. Anh quá hồi hộp và người anh
căng cứng. Anh tưởng tượng mình
nghiến ngấu cặp môi mềm của cô
và rút sạch hơi thở thơm ngát từ
miệng cô.
Cô ấy kia rồi. Dáng vừa tầm, tròn
lẳn và săn chắc như gái Ấn Độ. Mái
tóc đen nhức bồng bềnh trên vai
và cặp mắt đen to huyền bí Trung
Đông khiến Helena cứ như quả bom
chờ nổ. Cô bước đi uyển chuyển
như mèo, như thể cả thế giới đang
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chiêm ngưỡng cô. Đúng vậy, Steve
đang mê mẩn nhìn như nuốt chửng
cô. Có lẽ chỉ nửa tiếng nữa thôi, khi
về tới căn hộ sang trọng của anh ở
Cipu, anh sẽ nuốt từng milimet da
thịt thơm mùi nhục cảm của cô. Cảm
giác mạnh và thực đến nỗi anh liếm
nhanh môi dưới.

người xuống. Anh có mơ không?
Một kẻ nào đó chơi anh chăng?

Anh không hôn, anh cắn nhẹ môi
dưới cô. Rồi nhanh nhẹn tóm càng
đẩy xe hành lý, anh kéo cô thật
nhanh ra xe thuê. Trên xe ô tô, mặc
cho người tài xế bản xứ tò mò liếc
qua gương, anh vẫn nghiến ngấu
cặp môi mọng của cô, đôi tay sở hữu
vòng eo cô.

Hắn có tán tỉnh em. Em lờ đi, nhưng
hắn bám như một con trùng, một
thứ virus nhập vào máu em. Rồi một
lần, trong một bữa tiệc, em uống hơi
quá, và hắn đưa em về. Em đã để
chuyện đó xảy ra…

Điện thoại anh báo có tin đến. Quả
thực không đúng lúc. Anh muốn
cô nghẹt thở vì nụ hôn này. Nhưng
thôi, anh sẽ để dành việc ấy sau. Tin
nhắn có thể là một việc hệ trọng.
Anh buông cô và rút điện thoại từ
trong túi ra kiểm tra tin nhắn.
Tin nhắn từ Zalo, một số máy lạ. Một
loạt hình ảnh kỳ quặc. Gì thế này?
Toàn cảnh giường chiếu của Helena
với một đối thủ của anh. Anh xìu

Lập bập rút một điếu thuốc, Helena
run tới mức cô không bật nổi lửa lên.
Steve giúp cô. Rít một hơi thuốc dài,
dường như bớt căng thẳng hơn một
chút, Helena nói trong tiếng nấc:

Steve thấy nghẹn. Anh cũng rút một
điếu thuốc. Anh rất ghét thuốc lá, nó
làm phổi anh đau, nhưng anh cần
rít một cái gì đó cho trôi cục nghẹn
vướng nơi cổ.
Steve. Tha lỗi cho em. Đó là lỗi của
em. Chỉ một chút bất cẩn và hắn lợi
dụng điều đó. Hắn công nhận và
hứa sẽ không bao giờ làm phiền đến
em nữa. Em đâu ngờ hắn sắp đặt tất
cả chuyện này. Vả lại, anh đã đi xa
lâu quá.

Steve lấy một chai nước trong tủ
lạnh. Anh ngửa cổ uống, uống mãi.
Không, lẽ ra anh phải nôn, nhưng
anh lại cứ uống vào. Thật kinh
khủng, cũng người phụ nữ đứng
bên cửa sổ khóc thầm kia, anh từng
muốn ngốn ngấu cô, thèm khát cô
đến muốn cháy da thịt, thì chỉ một
khắc không bao lâu, mới nghĩ đến
cô anh đã muốn nôn. Anh không
thể điều khiển nổi cơn đỏng đảnh
của cảm xúc, trận lôi đình của trái
tim bị phản bội. Anh, một ngôi sao
sáng chói trong làng công nghệ,
nhưng lại mang một tâm hồn què
quặt ích kỷ. Anh không thể sửa
được lỗi tâm hồn này. Và anh cũng
không muốn sửa. Cơn đau nghiến
ngấu anh, nhưng anh sẽ vỡ nát nếu
anh chấp nhận cô, như thế này.

hóa thành sức mạnh điên rồ. Nếu đối
thủ của anh nghĩ anh sẽ gục ngã thì
hắn lầm. Một giây buông việc cũng
không. Đám nhân viên của anh cắm
mặt vào máy tính. Không biết họ
có vượt qua áp lực mới này không.
Nhưng họ phải vượt qua. Họ luôn bị
ép vượt qua các giới hạn.

Anh nhớ ra mình đói chocolate.
Không, anh đói nhiều hơn thế. Hẳn
phải có điều gì ẩn sau gò má cao
xương xương ấy. Nếu không thì tại
sao anh lại hủy hôn? Mọi việc xảy ra
đều có lý do của nó. Có ai cản anh
biến giấc mơ của cô gái lạ lùng kia
thành hiện thực? Ngoài chính anh?

Steve đói. Bụng anh cồn cào. Cả
người anh nôn nao. Anh mở ngăn
kéo tìm chocolate. Anh trố mắt
nhìn cái ngăn kéo trống không.
Định bốc máy gọi lễ tân mang
chocolate đến, thì mắt anh dừng
lại nơi mảnh giấy nhỏ màu vàng.
Anh cầm nó lên. Một cái tên “Lê”,
một số điện thoại, một địa chỉ
hộp thư điện tử. Anh lật mặt sau
tờ giấy, đọc dòng chữ “Nếu cần
chocolate, hãy gọi em”. Anh chợt
mỉm cười. Thật tinh tế. Tại sao hôm
đó anh không đọc được dòng chữ
ở mặt sau? Hay là nó vừa mới xuất
hiện? Cuộc sống thật khéo sắp đặt
những chuyện lạ lùng. Hình ảnh cô
gái với món tóc nhỏ vừa được hơi
lạnh làm khô, bung ra khỏi gò má
xương xương, để lộ một nốt ruồi
đen nhỏ xíu. Anh chợt đưa tay ra,
như muốn chạm vào nốt ruồi đó.
Tay anh lơ lửng trong không trung.
Anh vừa làm gì vậy?

Anh đã tò mò rồi. Và anh quyết
chiều chuộng cơn đói của mình.
Ai biết được cuộc đời sẽ dẫn ta tới
đâu? Cứ thử xem. Anh bốc máy,
bấm số trên tờ giấy vàng.
A lô, Lê nghe ạ. – Tiếng cô trong trẻo.
Steve đây. Tôi đang rất đói, đói
chocolate. Em có thể mang đến
cho tôi vài thanh không?
Steve? – Lê bối rối – Thật vậy sao?
Nhưng em đã chuẩn bị cả một bữa
tiệc chocolate ở đây.
Hãy mang cả bữa tiệc của em cho
tôi. – Steve thì thầm.
Anh cảm thấy vị ngọt chocolate đã
lan nhẹ trên lưỡi từ lời thì thầm ấy.
Đột nhiên, những mảnh nhỏ tâm
hồn tan tác bay trở lại, lấp đầy anh.
Anh đứng lên, người anh căng cứng
và tràn đầy năng lượng, anh đã sẵn
sàng cho một khởi đầu mới.❏

Em đi đi. Anh sẽ đưa em đến khách
sạn sang nhất ở thành phố này. Anh
cũng sẽ đặt vé bay cho em luôn.
Helena quay nhìn anh. Ánh mắt
bừng lên như lửa tuyệt vọng. Không
gì có thể sửa chữa được nữa. Anh đã
kéo va li của cô ra cửa.
Qua một đêm, Steve rộc đi và nhợt
nhạt như một xác chết. Chỉ có ánh
mắt giống đốm lân tinh trong bãi tha
ma. Nhưng anh làm việc với một tốc
độ kinh khủng. Cơn giận giữ chuyển
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TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

Địa chỉ: Khu 6, Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 024 (222) 3827063 - 3821745
Fax: 024 (222) 3821745
Tổng Công ty May Đáp Cầu (DAGARCO) là doanh
nghiệp trực thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam
(Vinatex), được thành lập ngày 2-2-1967.
DAGARCO hiện có hệ thống quản lý chất lượng ISO
9001: 2000 và thực hiện chuyên môn hóa sản xuất các
mặt hàng, cũng như duy trì hệ thống các tiêu chuẩn
trách nhiệm xã hội: SA-8000, Better work, Wrap.
DAGARCO chuyên sản xuất các sản phẩm may mặc:
các loại Jacket, áo khoác lông vũ, áo vest, sơ mi nam,
nữ, quần âu, áo váy, quần áo dệt kim, nỉ, đồng phục trẻ
em và người lớn, quần áo thể thao v.v...
Năng lực sản xuất DAGARCO là 35.000.000 sản phẩm/năm
(quy đổi áo sơ mi chuẩn).
DAGARCO đang sử dụng gần 6.000 thiết bị may của
các nước tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Nhật, CHLB Đức...

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH
NAM DINH TEXTILE GARMENT J.S.CORP

Địa chỉ: Số 43 Tô Hiệu, Phường Ngô Quyền, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3849 586 - 3849 886; Fax: (0228) 3849 750
Email: natexco.nd@gmail.com; Website: natexco.com.vn

có nhiều thiết bị hiện đại chuyên dùng như: hệ thống
máy trải vải tự động, máy cắt tự động, máy trần khổ
rộng, máy bổ túi tự động, hệ thống là form quần áo và
Jacket, hệ thống thiết kế mẫu bằng máy vi tính...
DAGARCO có 3 xí nghiệp thành viên và 3 công ty con
với tổng số 4.050 cán bộ, công nhân viên.
Sản phẩm của DAGARCO đã xuất khẩu và có uy tín
trên thị trường của 28 nước trên thế giới như Mỹ, Nhật,
CHLB Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển,
Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Hongkong, Đài Loan, Australia...
DAGARCO sẵn sàng hợp tác liên doanh với các bạn
hàng trong và ngoài nước để đầu tư và sản xuất kinh
doanh hàng may mặc.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN

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

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.

T

hành 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

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.

