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CÔNG TY CỔ PHẦN 
SỢI PHÚ BÀI

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

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

Công ty có dây chuyền kéo sợi với 80.400 cọc sợi được 
đầu tư với máy móc thiết bị đồng bộ, công nghệ tiên tiến, 

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

• Năng lực: 80.400 cọc sợi.

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

• Sản phẩm mới: Sợi Cotton CD & CM.

• Chi số: Ne 20 ~ 45. 

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

www.phubaispinning.com

KCN Phú Bài, P. Phú Bài, TX. Hương Thủy, 
tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
+84-234- 3863240/3863355/3863367              
+84-234- 3863363
sales@phubaispinning.com                                        

Chúc Mừng Năm Mới
Xuân Quý Mão 2023

SẢN PHẨM CHỦ LỰC

48 Tăng Nhơn Phú, KP.3, P. Tăng Nhơn Phú B, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh



TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

Tầm nhìn: Tổng Công ty Dệt May Miền Bắc – Vinatex sẽ hướng 
tới trở thành doanh nghiệp hàng đầu về cung cấp giải pháp 
may mặc trọn gói tại Việt Nam, một đơn vị nòng cốt của Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam trong cả lĩnh vực Dệt thoi và Dệt kim.

Sứ mệnh: Đem đến sự thành công cho khách hàng và người 
tiêu dùng thông qua các sản phẩm chất lượng và giải pháp 
may mặc hiệu quả.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
 ▪ Kết nối năng lực của từng Công ty/đơn vị riêng lẻ nhằm tạo 

ra sức mạnh tập trung, hình thành các trung tâm/chuỗi sản 
xuất liên tục Sợi - Dệt - Nhuộm - May, chuyên môn hóa sâu 
theo từng dòng sản phẩm.

 ▪ Phát huy tối đa thế mạnh của từng Công ty/đơn vị
 ▪ Quy hoạch - định hướng đầu tư theo tầm nhìn và định hướng 

chiến lược xuyên suốt tránh sự chồng chéo, thiếu đồng bộ.

TỔNG CÔNG TY DỆT MAY MIỀN BẮC – VINATEX
Địa chỉ: Lô 02-09A, Tầng 3 tòa nhà ICT, KCN Hoàng Mai, 
Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Email: support@vina-vnc.com
Phone: +84 (04)7300 0806

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
 ▪ Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội (Hanosimex)
 ▪ Công ty TNHH MTV Dệt 8-3
 ▪ Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh
 ▪ Nhà máy May Tuyên Quang
 ▪ Nhà máy May Quảng Bình

THƯ NGỎ

Chào Xuân Quý Mão

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

UV BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, 
Trưởng Ban Tuyên giáo - Truyền thông

PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
VƯƠNG ĐỨC ANH

Chánh Văn phòng HĐQT

THƯ KÝ BIÊN TẬP
NGUYỄN KIỀU GIANG 

THIẾT KẾ MỸ THUẬT
VƯƠNG NGUYỄN

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 25 Bà Triệu - Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 024. 38257700

Email: bantgtt@vinatex.com.vn

In tại: Công ty TNHH IN&TM Trường Xuân

Giấy phép xuất bản: Số 59/GP - XBĐS 
do Cục Báo chí cấp

Bạn đọc thân mến!

Đào, mai đã khoe sắc yêu kiều đón gió Xuân. Tạm gác lại những 
câu chuyện về địa chính trị, địa kinh tế, xung đột, chiến tranh, 
lạm phát… để đón sinh khí chuyển giao của đất trời với kỳ vọng 
vào sự dịch chuyển tươi sáng hơn của vạn vật.

Xung lực cho nền kinh tế, cho thị trường toàn cầu sẽ bắt đầu 
từ sự vững tâm và kiên định vào con đường đã chọn của mỗi 
doanh nghiệp và từ niềm tin của mỗi người lao động. Sự kiên 
định ấy, niềm tin ấy đang được Vinatex bồi đắp mỗi ngày từ 
những mạch nguồn trong chiến lược, mục tiêu sản xuất kinh 
doanh và nâng chất lượng sống của người lao động, tăng sự 
bền vững, xanh hóa cho doanh nghiệp. Sự cộng hưởng mang 
bản sắc văn hóa Vinatex trong 27 năm xây dựng và phát triển sẽ 
tạo khối sức mạnh vượt qua được khó khăn, thách thức của biến 
động thị trường để vươn lên một nấc thang mới.

Năm Quý Mão 2023 sẽ vẫn trên đà mãnh lực vươn lên của năm 
Nhâm Dần, cùng với sự kiên định trước thách thức sẽ mang đến 
những tiềm năng mới, tâm thế mới để mỗi doanh nghiệp, mỗi 
người lao động Vinatex đón bắt vận hội mới.

Đây cũng là thông điệp mà ấn phẩm đặc biệt Dệt May và Thời 
trang Việt Nam số Tết 2023 gửi gắm đến bạn đọc. Nhân dịp Xuân 
Quý Mão, BBT Đặc san chúc các doanh nghiệp, bạn đọc một 
năm mới an khang, thịnh vượng, thành công và phát triển, tiếp 
tục đồng hành cùng chúng tôi trong mục tiêu truyền thông văn 
hóa và con người Vinatex.

Xin trân trọng cảm ơn!

BAN BIÊN TẬPChúc Mừng Chúc Mừng Năm MớiNăm Mới
20232023
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THÔNG ĐIỆP 2023: KIÊN ĐỊNH CÁC 
GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC TRONG ĐIỀU KIỆN 

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỊNH

BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG 
QUA GÓC NHÌN CỦA CEO

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG DỆT MAY NĂM 2023

VAI TRÒ KINH TẾ NHÀ NƯỚC 
TRONG XÂY DỰNG KINH TẾ ĐỘC LẬP 

TỰ CHỦ VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ SÂU RỘNG

CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC NÂNG CAO NỘI LỰC 
VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

VINATEX XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SXKD 
NĂM 2023: CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ, 

KIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU

TOP 10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU VINATEX
 NĂM 2022

DỰ BÁO KINH TẾ - TIỀN TỆ NĂM 2023  
XỬ LÝ BÀI TOÁN XUNG ĐỘT GIỮA 

MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG VÀ LẠM PHÁT

NHÌN LẠI MÌNH 
ĐỂ VƯỢT QUA THÁCH THỨC

TỪ BÀI THƠ “NAM QUỐC SƠN HÀ”: 
LĨNH HỘI 3 VẤN ĐỀ 

“LÃNH ĐẠO/QUẢN LÝ/QUẢN TRỊ”

KINH TẾ TUẦN HOÀN: CƠ HỘI 
VÀ ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH

“XANH HÓA” TRONG SẢN XUẤT DỆT MAY 
LỢI THẾ TỪ HÀNH ĐỘNG 

NHANH, QUYẾT LIỆT

TÁC ĐỘNG CỦA LẠM PHÁT VÀ COVID-19 
VỚI TIỀN LƯƠNG VÀ SỨC MUA: 

NGÀNH DỆT MAY CHỊU TÁC ĐỘNG “KÉP”

ĐI QUA GIÔNG BÃO

ƯỚC VỌNG NGÀY XUÂN

NGÀN NĂM SÓNG LỤA TẰM TƠ

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU THỜI TRANG 
CÓ TÍNH SÁNG TẠO RIÊNG 

NÉT XUÂN RẠNG RỠ

LỬA TRUYỀN TRONG NGÀY XUÂN

CHUYỆN LẠ ĐÊM BA MƯƠI TẾTĐÀO TẠO NỘI BỘ VÀ TỰ ĐÀO TẠO: 
GIẢI PHÁP CĂN BẢN TRONG PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TẬP ĐOÀN 
DỆT MAY VIỆT NAM

CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở TẬP ĐOÀN DỆT MAY 
VIỆT NAM: ĐỊNH VỊ “THƯƠNG HIỆU” 

TRONG CHUỖI CUNG ỨNG

THỊ TRƯỜNG DỆT MAY NỘI ĐỊA: 
XUNG LỰC NÀO “TẠO SÓNG” CHO 2023?

TOP 10 DOANH NGHIỆP 
CÓ DOANH THU LỚN NHẤT TẬP ĐOÀN

BỒI ĐẮP VĂN HÓA CON NGƯỜI DỆT MAY 
YÊU NGHỀ, MẾN NGHIỆP, 

HĂNG SAY LAO ĐỘNG

KIỀM CHẾ CẢM XÚC, NGHĨ VỀ TƯƠNG LAI

Chào Xuân Quý Mão 2023Chào Xuân Quý Mão 2023
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Bài: Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex

Trải nghiệm 2022 là một trải nghiệm nhiều áp lực nặng nề, có thể nói là kém vui 
với tất cả các doanh nghiệp. Trái ngược với các năm 2020, 2021 khi chúng ta dự 
báo là những năm đầy khó khăn vì dịch bệnh, thậm chí dự báo cả phương án thua 
lỗ thì mỗi quý kết quả ngày càng sáng hơn, tạo thêm động lực tự tin cho các doanh 
nghiệp vượt qua bão táp, năm 2020 vẫn có lợi nhuận hợp nhất gần 600 tỷ đồng, 
nhất là năm 2021, chúng ta tận dụng triệt để thời cơ để có hiệu quả tốt nhất trong 
suốt 26 năm qua với lợi nhuận gần 1.500 tỷ đồng. 

KIÊN ĐỊNH 
CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC 
TRONG ĐIỀU KIỆN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỊNH

Năm 2022 bắt đầu với những tín hiệu 
thị trường rất tốt, chỉ trong quý 1 có 
tăng trưởng trên 35%, hết 6 tháng đầu 
năm chúng ta hoàn thành chỉ tiêu lợi 

nhuận cả năm và đạt tốc độ tăng trưởng trên 
20%, nhưng chỉ trong 2 quý cuối năm, nhất là 
trong quý 4 tình hình đảo chiều 180 độ, đơn 
hàng thiếu, đơn giá thấp, lãi suất lên cao, lạm 
phát ở các quốc gia là thị trường chủ lực và 
tín hiệu về một đợt suy thoái kinh tế trên diện 
rộng đã làm tổng cầu đột ngột co rút lại. Mặc 
dù chúng ta đã có những dự báo chính xác về 
diễn tiến thị trường từ ngày 18/02/2022, sau 
đó được củng cố trong dự báo tại hội nghị sơ 
kết 6 tháng, 9 tháng nhưng thực tế không ai 
nghĩ nhiều tới chính kịch bản xấu nhất lại xảy 
ra như hiện nay. 

Với các áp lực của thị trường, hiệu quả quý 3 
chỉ còn bằng 30% của quý 2, quý 4 dự kiến sẽ 
không có hiệu quả tổng thể do các hoạt động 
trích lập dự phòng. Tín hiệu thị trường thay 
đổi từng tuần, riêng thị trường tài chính mọi 
biến động diễn ra theo chiều hướng bất lợi chỉ 
trong 2 tuần của tháng 10, lãi suất tăng nhanh 
thêm 3-4%, tỷ giá tăng thêm trên 1.000 VNĐ/
USD, trong khi giá hàng may mặc tiếp tục 
giảm sâu do thiếu đơn hàng nên các nhà sản 
xuất cạnh tranh bằng mọi giá. Điều đặc biệt 
là các dự báo về kinh tế toàn cầu 2023 và khả 
năng cả 2024 đều cho thấy một bức tranh ảm 
đạm, tốc độ tăng trưởng đều suy giảm, lạm 
phát còn cao và tiếp tục chính sách thắt chặt 
tiền tệ để giảm lạm phát, tổng cầu ngành dệt 
may suy giảm có khả năng thấp hơn cả 2020 
khi có dịch do không còn sản phẩm y tế và 
bảo hộ cá nhân (PPE). 

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia trên thế 
giới đều thống nhất cao trong nhận định 5 
xu thế lớn có ảnh hưởng mạnh mẽ tới doanh 
nghiệp là:

1. LẠM PHÁT VÀ AN NINH CHUỖI CUNG ỨNG

Triển vọng kinh tế của hầu hết thế giới có vẻ 
không khả quan vào năm 2023. Các chuyên 
gia cho rằng lạm phát tiếp diễn và tăng trưởng 

kinh tế giảm. Nhiều ngành công nghiệp 
vẫn đang gặp khó khăn bởi các vấn 

đề chuỗi cung ứng xuất hiện trong 
thời gian ngừng hoạt động toàn 
cầu do Covid-19 gây ra và càng 
trở nên tồi tệ hơn do cuộc chiến 
ở Ukraine. Để chống lại điều này 
và tiếp tục tồn tại, các công ty 
cần phải cải thiện khả năng 
phục hồi của mình bằng mọi 
cách mà họ có thể. Điều này có 
nghĩa là giảm phụ thuộc trực 
tiếp với giá cả hàng hóa biến 
động của thị trường, cũng như 
xây dựng các biện pháp bảo vệ 
bằng cách hội nhập sâu vào 
chuỗi cung ứng để đối phó với 
tình trạng thiếu hụt và chi phí 
hậu cần tăng cao.

Điều quan trọng là các công 
ty phải vạch ra toàn bộ chuỗi 
cung ứng và xác định bất 
kỳ mức độ rủi ro nào đối với 
nguồn cung và rủi ro lạm phát. 
Bằng cách đó, họ có thể tìm 
các giải pháp để giảm thiểu rủi 
ro đó, chẳng hạn như các nhà 

cung cấp thay thế và trở nên tự 
chủ hơn. 

THÔNG ĐIỆP 2023
Quý 1/2022 có 
tăng trưởng tới 

trên 35%
Hết 6 tháng đầu 
năm chúng ta đã 
hoàn thành chỉ 
tiêu lợi nhuận cả 
năm và đạt tốc độ                   
tăng trưởng 

trên 20%

Chào Xuân Quý Mão 2023Chào Xuân Quý Mão 2023 Chào Xuân Quý Mão 2023Chào Xuân Quý Mão 2023
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2.TÍNH BỀN VỮNG

Thế giới đang ngày càng thức tỉnh thực tế 
rằng thảm họa khí hậu sẽ đặt ra thách thức 
lớn hơn nhiều so với bất cứ điều gì chúng 
ta đã trải qua trong những thập kỷ gần đây 
và sẽ làm giảm bớt những thách thức mà 
đại dịch Covid – 19 phải đối mặt. Điều đó 
có nghĩa là các nhà đầu tư và người tiêu 
dùng lựa chọn ưu tiên doanh nghiệp có 
các thông tin phù hợp về môi trường, xã 
hội và xu hướng mua đang ngày càng 
được thúc đẩy bởi những người tiêu dùng 
có ý thức - những người trong chúng ta ưu 
tiên các yếu tố như tác động sinh thái và 
tính bền vững khi chọn mua của ai hoặc 
kinh doanh với ai.

Vào năm 2023, các công ty cần đảm bảo 
rằng các quy trình về môi trường, xã hội và 
quản trị (ESG) được chuyển thành trung tâm 
của chiến lược kinh doanh. Điều này nên 
bắt đầu bằng việc đo lường tác động của 
bất kỳ doanh nghiệp nào đối với xã hội và 
môi trường, sau đó chuyển sang tăng cường 
tính minh bạch, báo cáo và trách nhiệm 
giải trình. Mọi doanh nghiệp cần có một kế 
hoạch với các mục tiêu và khung thời gian rõ 
ràng về cách giảm thiểu bất kỳ tác động tiêu 
cực nào, và sau đó kế hoạch cần được củng 
cố bởi các hành động vững chắc. Việc đánh 
giá và lập kế hoạch cũng nên vượt ra ngoài 
các bức tường của công ty và bao gồm toàn 
bộ chuỗi cung ứng và thông tin đăng nhập 
ESG của các nhà cung cấp. 

3. TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Vào năm 2023, khách hàng khao khát trải 
nghiệm hơn tất cả. Tuy nhiên, điều đó 
không nhất thiết có nghĩa là mức giá và 

chất lượng bị xếp sau hoặc lãng quên. Ở 
một mức độ nào đó, cả hai đều đóng vai 
trò trong cách khách hàng trải nghiệm quá 
trình lựa chọn, mua, tận hưởng hàng hóa 
và dịch vụ đã bỏ tiền ra mua.

Theo truyền thống, vai trò của công nghệ 
ở đây là hợp lý hóa các quy trình và loại 
bỏ những rắc rối khỏi cuộc sống của người 
tiêu dùng. Tương lai lại là các công cụ đề 
xuất giúp khách hàng chọn mua thứ gì 
hoặc cổng dịch vụ khách hàng trực tuyến 
giải quyết các yêu cầu và hỗ trợ sau bán 
hàng. Những điều này vẫn sẽ đóng một 
vai trò quan trọng vào năm 2023, nhưng 
trò chơi đã phát triển, với các từ khóa của 
năm nay là sự hòa nhập và tính tương tác 
thân thiện.

4. THÁCH THỨC VỀ NHÂN LỰC                        
XUẤT SẮC

Trong năm qua, chúng ta đã chứng kiến   sự 
chuyển động mạnh mẽ của những người 
tài năng, khi người lao động đánh giá lại 
tác động của công việc và những gì họ 
mong muốn. Điều này đã gây áp lực lên 
các nhà tuyển dụng để đảm bảo rằng họ 
đang cung cấp những nghề nghiệp hấp 
dẫn, sự linh hoạt của công việc, kết hợp 
môi trường làm việc hấp dẫn và văn hóa 
công ty, mang đến cho mọi người công 
việc hoàn thành tốt, cơ hội liên tục để phát 
triển và học hỏi, tính linh hoạt các không 
gian làm việc đa dạng, định hướng giá trị 
sẽ là tất cả những điều cần thiết.

Kỹ năng chủ yếu của năm 2023 sẽ là sáng 
tạo, tư duy phản biện, giao tiếp giữa các cá 
nhân, lãnh đạo và áp dụng các phẩm chất 
“nhân đạo” như quan tâm và chia sẻ.

5. CHUYỂN ĐỔI KỸ THUẬT SỐ TĂNG TỐC

Vào năm 2023, chúng ta thấy sự tiếp tục của 
những đổi mới và phát triển trong các công 
nghệ biến đổi như trí tuệ nhân tạo (AI), 
Internet vạn vật (IoT), thực tế ảo và tăng 
cường (VR /AR), điện toán đám mây, chuỗi 
khối và mạng siêu nhanh các giao thức như 
5G. Hơn nữa, những công nghệ kỹ thuật 
số chuyển đổi này không tồn tại tách biệt 
với nhau và chúng ta sẽ thấy ranh giới giữa 
chúng bị xóa nhòa. Các giải pháp mới cho 
làm việc tăng cường, làm việc kết hợp và 
từ xa, ra quyết định kinh doanh và tự động 
hóa khối lượng công việc thủ công, thông 
lệ và sáng tạo kết hợp các công nghệ này 
theo những cách cho phép chúng nâng 
cao lẫn nhau. Điều này đưa chúng ta đến 
gần hơn bao giờ hết để chúng ta có thể tạo 
ra “doanh nghiệp thông minh”, nơi các hệ 
thống và quy trình hỗ trợ lẫn nhau để hoàn 
thành các nhiệm vụ thông thường theo 
cách hiệu quả nhất có thể.

Từ những dự báo về thị trường có cầu 
thấp, thắt chặt chi tiêu, tài chính biến 
động, cũng như các quan điểm về yếu tố 
trọng yếu chi phối quản trị doanh nghiệp 
2023 càng cho thấy rõ, quan điểm chiến 
lược xây dựng Tập đoàn là một điểm đến 
cung ứng giải pháp trọn gói, nâng cấp vị 
thế cạnh tranh trong chuỗi cung ứng, tăng 
cường sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn, 
nâng cao trình độ tự động hoá là hoàn 
toàn chính xác, phù hợp xu thế của thế 
giới. Tuy nhiên khi thị trường co hẹp, chi 
phí lên cao thì vấn đề đặt ra là tốc độ thực 
hiện các giải pháp chiến lược sẽ thực hiện 
như thế nào? Có điều chỉnh chiến lược 
không? Trong bối cảnh đó Tập đoàn đề 
nghị và kêu gọi các đơn vị cùng kiên định 
các giải pháp sau trong năm 2023:

Một là, kiên định mục tiêu tham gia vào 
chuỗi cung ứng với vị thế vững chắc, là 
đối tác ưu tiên của các nhà sản xuất – 
phân phối lớn trên thế giới. Đây là giải 
pháp dài hạn xây dựng niềm tin trên cơ sở 
thực lực của doanh nghiệp, năng lực đem 
lại hiệu quả tối ưu cho toàn chuỗi. Là con 
đường duy nhất cho phát triển bền vững 
của doanh nghiệp. Đồng thời trong ngắn 
hạn, khi thị trường co hẹp. Các thành viên 
ưu tiên của chuỗi cũng là những địa chỉ có 
sự suy giảm ít nhất, sau cùng.

Hai là, kiên định xây dựng trong nội tại 
Tập đoàn mục tiêu chiến lược Một điểm 
đến cung ứng giải pháp trọn gói về dệt 
may và thời trang. Đây là bước thay đổi 

về chất để Tập đoàn không chỉ là thành 
viên của một chuỗi cung ứng mà chính 
mình còn là một chuỗi cung ứng trong 
sản xuất hoàn chỉnh, có thể tự tin kết nối 
với các nhà thiết kế và phân phối toàn 
cầu. Vấn đề là trong 2 năm thị trường co 
hẹp tới đây phải sáng suốt lựa chọn được 
những sản phẩm chiến lược, có thể phát 
triển với nguồn lực hạn hẹp về tài chính, 
có thể chậm lại mục tiêu về quy mô chuỗi 
một điểm đến nhưng kiên định quan điểm 
chiến lược này.

Ba là, kiên định thực hiện các cam kết và 
sáng kiến về môi trường, xã hội, quản 
trị công ty (ESG), vừa thực hiện theo kế 
hoạch của doanh nghiệp đặt ra vừa ưu 
tiên chú trọng các yêu cầu của chuỗi cung 
ứng toàn cầu. Xây dựng năng lực cạnh 
tranh bằng hình ảnh doanh nghiệp trách 
nhiệm với toàn bộ người tiêu dùng và 
thế giới chung. Tập trung cho các chỉ tiêu 
xanh, sản xuất sạch, nguyên liệu và sản 
phẩm tuần hoàn

Bốn là, kiên trì thực hiện liên tục dự báo và 
đưa ra giải pháp thích ứng với thị trường 
bất định, trong đó chú trọng các giải pháp 
bảo tồn nguồn lực doanh nghiệp vượt qua 
năm kinh doanh có nhiều khó khăn, nhất 
là nguồn lực con người chất lượng cao và 
tài chính. 

Năm là, kiên trì công tác đào tạo đội 
ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới của thị 
trường và công nghệ. Lấy nhân lực làm 
đột phá để tạo tăng trưởng chủ yếu từ 
nhân tố năng suất tổng hợp trong quá 
trình phát triển tới đây. Đồng thời tái cấu 
trúc hệ thống công việc, làm tăng độ hấp 
dẫn, linh hoạt, đi đôi với cải thiện thu nhập 
để đáp ứng tốt yêu cầu của nguồn lao 
động chất lượng cao.

Một năm mới đầy thách thức đang trước 
thềm, thách thức lần này lớn hơn, rộng 
hơn và có thể dài hơn do sự suy giảm 
chung của kinh tế toàn cầu tác động đến 
mọi lĩnh vực của cuộc sống. Chính trong 
khoảng thời gian đó các quyết sách chiến 
lược mới thực sự cần phát huy để đảm bảo 
cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, 
tiếp tục phát triển bền vững. Kiên định các 
mục tiêu và giải pháp chiến lược đã được 
cân nhắc, điều chỉnh linh hoạt nhờ vào 
liên tục kiểm chứng bởi các dự báo trong 
và ngoài nước là con đường duy nhất để 
doanh nghiệp và toàn Tập đoàn chúng ta 
đi lên thành công.❏

Kiên định 
các mục tiêu 
và giải pháp 
chiến lược đã 
được cân nhắc, 
điều chỉnh 
linh hoạt nhờ 
vào liên tục 
kiểm chứng 
bởi các dự báo 
trong và ngoài 
nước là con 
đường duy 
nhất để doanh 
nghiệp và toàn              
Tập đoàn 
chúng ta đi lên 
thành công. Trải 

những 
chặng 
đường 
dựng 
nước
còn 

nguyên 
sức 

mạnh 
rồng 
Nam

Qua 
bao 
năm 

tháng 
xây 
đời
đã 

thấy 
dáng 
hình 
hổ 

Việt

       
NGUYỄN PHÚC
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Bài: Ông CAO HỮU HIẾU
Tổng Giám đốc Vinatex

■ Ông Cao Hữu Hiếu - Tổng Giám đốc Vinatex

VINATEX XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023:

CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ, 
KIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU

9 tháng năm 2022, ngành dệt 
may có kim ngạch xuất khẩu 
(KNXK) khoảng 35 tỷ USD, 
tăng gần 20% so với cùng kỳ 

năm 2021, đạt tốc độ tăng trưởng 
cao nhất trong 10 năm gần đây. Đối 
với Tập đoàn Dệt May Việt Nam, tại 
thời điểm 9 tháng năm 2022 đã đạt 
lợi nhuận 1.186 tỷ đồng, vượt hơn 
24% so với kế hoạch được giao. Thế 
nhưng, từ tháng 8, thị trường có 
dấu hiệu xấu đi và từ tháng 9, thị 
trường dệt may đổi chiều đi xuống. 
Trong những tháng đầu quý 4, các 
doanh nghiệp rơi vào tình thế khó 
khăn khi thị trường sợi gần như 
không có thanh khoản, thị trường 
may cầu giảm mạnh, thông tin báo 
lỗ từ các đơn vị liên tục được đưa 
về, đặc biệt là các đơn vị sợi. Điều 
này phần nào khiến kết quả hoạt 
động của một số đơn vị trong Tập 
đoàn chững lại. Kết quả sản xuất 
kinh doanh năm 2022 của Tập đoàn 
ước đạt mức doanh thu hợp nhất 
là 19.535 tỷ đồng, tăng 15% so với 
cùng kỳ, đạt 108% kế hoạch; lợi 
nhuận hợp nhất ước đạt 1.090 tỷ 
đồng, đạt 75% so với 2021, vượt 
14,6 % kế hoạch.

2023 - BỨC TRANH KINH TẾ THẾ 
GIỚI TỐI MÀU

Như vậy, có thể nói, từ khóa của 
ngành dệt may năm 2022 là "bất 
định", với một năm đầy biến động, 

thất thường, bất ngờ ngoài dự 
đoán. Còn với năm 2023, tình hình 
trên mọi phương diện đều được dự 
báo là "khó khăn". 

Tình hình kinh tế thế giới không 
mấy sáng sủa khi IMF dự báo tăng 
trưởng toàn cầu vào năm 2023 là 
2,7%, giảm 0,2% so với báo cáo hồi 
tháng 7, đồng thời báo cáo cũng 
cho rằng “những điều tồi tệ nhất 
còn chưa diễn ra, thế giới có thể đối 
mặt với suy thoái nghiêm trọng”. 
IMF dự báo lạm phát toàn cầu sẽ 
lập đỉnh vào cuối năm 2022 ở mức 
8,8%, tuy nhiên, chỉ số này sẽ vẫn 
còn neo cao ở mức 6,5% vào năm 
2023 và 4,1% vào năm 2024.

Tình hình tài chính, tiền tệ cũng là 
bức tranh nhiều màu xám. Ngày 
2/11/2022, FED đã tăng lãi suất thêm 
0,75% lên mức 3,75% – 4%, tuy nhiên 
theo kế hoạch và đánh giá hiện tại 

của Mỹ, FED cần phải tăng lãi suất 
xoay quanh 4,4%, nghĩa là có thể còn 
phải tăng thêm 0,5% nữa từ nay đến 
cuối năm, và chắc chắn sẽ tiếp tục 
neo cao trong quý đầu năm 2023.

2023 - DỆT MAY GHI NHẬN TÍN 
HIỆU TĂNG TRƯỞNG KÉM

Thị trường dệt may toàn cầu, theo 
tất cả các kịch bản, đều có tỷ lệ tăng 
trưởng thấp hơn nhiều những năm 
qua. Dự báo tổng cầu dệt may thế 
giới năm 2022 khoảng 722 tỷ USD, 
bằng 90% năm 2021, tỷ lệ tăng 
trưởng năm 2023 tùy thuộc vào các 
kịch bản tăng trưởng của kinh tế 
thế giới (tham khảo bài Dự báo thị 
trường dệt may 2023) 

Các thị trường xuất khẩu chính của 
dệt may Việt Nam đã có dấu hiệu 
suy giảm khá rõ rệt từ tháng 10 năm 
2022. Tỷ lệ tăng trưởng ở thị trường 

Ngành dệt may và Tập đoàn Dệt May Việt Nam vừa 
trải qua một năm 2022 với nhiều cung bậc cảm xúc 
trái ngược, có vui rồi buồn, thất vọng rồi lại hy vọng. 
Một năm với nhiều bất định. Mặc dù ngay từ những 
tháng đầu năm, các dự báo sớm đã chỉ ra những khó 
khăn sẽ tới trong nửa cuối của năm, nhưng thực tế 
chúng ta vẫn bất ngờ trước những tình huống khó 
lường xảy ra.

Năm 2022 
doanh thu hợp nhất 
là 19.535 tỷ đồng, 

tăng 15% so với 
cùng kỳ, đạt 108%

 kế hoạch; 

Năm 2022
Lợi nhuận hợp nhất 

ước đạt 1.090 tỷ 
đồng, đạt 75% so 

với 2021, vượt 14,6 % 
kế hoạch.
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Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc giảm 
mạnh so với cùng kỳ 2021. Thị 
trường EU và Nhật Bản vẫn giữ tỷ 
lệ tăng trưởng dương nhưng mức 
tăng trưởng đã thấp hơn hẳn so với 
các tháng trước đó.

Đối với ngành Dệt May Việt Nam, 
VITAS dự báo KNXK năm 2022 đạt 44 
tỷ USD, tăng 8,6% so với năm 2021 
và vẫn đặt mục tiêu KNXK năm 2023 
đạt 45 – 47 tỷ USD do tận dụng được 
ưu đãi từ các FTA đã có hiệu lực. Tuy 
nhiên, ngay từ thời điểm hiện tại, 
đã có thể thấy rõ những khó khăn 
của ngành Dệt May Việt Nam trong            
năm tới:

- Ngành Sợi: từ quý 4, bông bước 
vào mùa vụ mới với sản lượng tăng 
nhưng mức tiêu thụ giảm khiến giá 
bông giảm. Dự kiến giá bông sẽ dao 
động trong khoảng 2,1 - 2,3 USD/kg 
trong quý 1/2023. Nhu cầu sợi và 

giá bán vẫn ở mức thấp, sợi tồn 
kho nhiều làm tăng chi phí lưu kho, 
dòng vốn lưu động bị tắc nghẽn, 
đồng thời cũng tăng áp lực làm 
giảm giá bán sợi. 

- Đối với ngành May, 3 tháng cuối 
năm thường vẫn thấp tải hơn do 
là thời điểm gối vụ giữa hàng thu 
đông và hàng xuân hè. Tuy nhiên, 
năm 2022 đặc biệt khó khăn, đa số 
các đơn vị ở tình trạng non tải từ 
35% đến 50%, đơn hàng cạnh tranh 
gay gắt về giá. Năm 2023 dự báo 
ngành May vẫn chịu áp lực giảm 
đơn hàng  trung bình từ 25% - 27% 
do sức mua toàn cầu giảm. 

- Về lao động, từ đầu năm 2022, 
tổng lao động của toàn ngành đã 
giảm 5% - 7%. Dự báo năm 2023, 
lao động ngành dệt may vẫn tiếp 
tục giảm vì tình trạng đơn hàng 
chưa được phục hồi và cạnh tranh 

Mỹ EU Trung Quốc Nhật Bản Hàn Quốc
Tổng cầu 2022

(tỷ USD) 116,9 264.7 34.3 36 8.8

So sánh 22/21 91% 100,09% 107% 108,1% 54%
Tổng cầu 2023

(tỷ USD) 117,4 260 33 37.2 11.3

So sánh 23/22 100,38% 98.21% 96.3% 103,3% 177%

(Số liệu: báo cáo nghiên cứu của VP HĐQT Vinatex)
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KNXK các thị trường lớn T10.2022

KNXK T10.22                       Tăng trưởng T10.22/T10.21

Dự báo cầu dệt may ở các thị trường chính này trong năm 2023 sẽ suy giảm 
hoặc tăng trưởng thấp. Cụ thể:

gay gắt với các ngành công nghiệp 
khác, điều này đòi hỏi các DN phải 
có chính sách phù hợp để giữ chân 
người lao động, duy trì hoạt động 
và hiệu quả sản xuất.

- Thị trường tài chính tiền tệ vẫn 
tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Mặc dù trong 
tháng 12/2022, tỷ giá USD/VNĐ 
đã có dấu hiệu hạ nhiệt (đến ngày 
14/12/2022, tỷ giá giảm 4,3% so 
với lúc đạt đỉnh vào giữa tháng 10), 
nhưng dự báo năm 2023, tỷ giá này 
vẫn tiếp tục tăng khoảng 3-5%, lên 
mức 25.500 đến 25.800 đồng/1USD. 
Tuy vậy, mức độ mất giá của đồng 
Việt Nam vẫn thấp hơn so với các 
quốc gia sản xuất dệt may khác như 
Bangladesh hay Pakistan, khiến gia 
tăng áp lực cạnh tranh đối với sản 
phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp 
Việt Nam. Hạn mức tín dụng năm 
2023 có thể tăng từ 14 đến 16%, tuy 
nhiên lãi suất được dự báo vẫn tiếp 
tục ở mức cao, khiến doanh nghiệp 
vẫn gặp khó trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh.

KIÊN ĐỊNH VỚI MỤC TIÊU ĐÃ CHỌN

Trong kinh doanh bao đời nay, thị 
trường lên xuống là chuyện rất bình 
thường. Một năm được mùa lớn 
năm sau lại có thể thất bát và ngược 
lại. Người làm sản xuất kinh doanh 
không thể dao động, lo lắng, hoang 
mang mà cần nhận diện rõ những 
khó khăn để chủ động chuẩn bị 
trước những phương án, đối sách 
phù hợp, từng bước đi tới thành 
công trong việc thực hiện các chiến 
lược dài hạn của mình.

Vì vậy, khi đã có đủ thông tin, xác định 
chính xác con đường phải đi, chúng 
ta cần kiên định với những mục tiêu 
chiến lược đã lựa chọn, đó là:

Quan điểm đã rõ nhưng việc kiên định theo các mục tiêu này không hề đơn giản, đặc biệt trong tình thế hiện nay, 
các đơn vị sẽ luôn có xu hướng tập trung nguồn lực giải quyết những vấn đề thị trường, sản xuất tức thời. Tôn chỉ 
của chúng ta là càng khó khăn càng cần sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn hệ thống Tập đoàn, thực hiện tốt những 
giải pháp trước mắt:

Hình thành chuỗi sản xuất sản phẩm dệt may 
trọn gói: đây là xu hướng tất yếu của ngành dệt 
may thế giới, Tập đoàn cũng không thể nằm ngoài 
xu hướng này nếu muốn thâm nhập ngày càng 
sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Từ khi đại dịch 
covid-19 bùng phát, thế giới đã có bài học đắt giá 
về việc thiếu chủ động nguồn cung trong khi đứt 
gãy chuỗi cung ứng; các nhà mua hàng cũng có 
xu hướng cắt giảm nhân công và các công đoạn 
trung gian, ưu tiên lựa chọn nhà sản xuất có khả 
năng cung cấp các giải pháp trọn gói. Bên cạnh 
đó, hình thành chuỗi sản xuất cũng giúp chúng ta 
chủ động kế hoạch sản xuất, tăng giá trị gia tăng 
của sản phẩm và tối ưu hoá lợi nhuận.

Phát triển sản xuất xanh, quan tâm 
đến các tiêu chuẩn môi trường và trách 
nhiệm xã hội, tiến tới mô hình kinh 
doanh tuần hoàn. Đây cũng là yêu cầu 
bắt buộc từ các thị trường xuất khẩu 
chính của Dệt May Việt Nam, với mức độ 
ngày càng cao và khắt khe hơn. Ngoài 
việc bị ràng buộc bởi các cam kết đã được 
ký kết ở cấp độ Chính phủ, các đề án cấp 
bộ, ngành..., các doanh nghiệp cũng cần 
nhận thức rõ sự cần thiết và trách nhiệm 
của mình trong lĩnh vực này, xem như là 
điều kiện sống còn để giành được lợi thế 
cạnh tranh trong tương lai gần.

Thực hiện thành công 
công tác chuyển đổi số, 
coi đây là đột phá trong 
công tác quản trị của 
Tập đoàn, từng bước xây 
dựng hệ thống quản trị 
tập trung, minh bạch, linh 
hoạt và chủ động.

Phát triển nguồn nhân 
lực có chất lượng, đáp 
ứng yêu cầu sản xuất và 
quản trị sản xuất tiên 
tiến. Coi nhân lực là 
nguồn lực quan trọng 
nhất để giữ ổn định sản 
xuất và phát triển lên các 
nấc thang cao hơn trong 
chuỗi cung ứng toàn cầu.

1 2 3 4
Bức tranh năm 2023 trước mắt với toàn những gam màu 
tối, nhưng đây đó vẫn có những điểm sáng đáng mong 
đợi, đó là: dịch bệnh Covid-19 đang từng bước được đẩy 
lùi, thế giới quen với một trạng thái cân bằng mới; khu 
vực Châu Á – Thái Bình Dương được dự báo sẽ dẫn đầu 
về tăng trưởng trong năm 2023, ở mức 3,5% (theo dự 
báo của S&P); nền kinh tế Việt Nam phục hồi tốt sau đại 
dịch với mức tăng trưởng năm 2022 được nhận định là 
vượt trội so với các nước trong khu vực, kéo theo đà tăng 
trưởng năm 2023 có thể ở mức 6,5%; Trung Quốc đang 
dần nới lỏng chính sách zero-covid; logistic có tín hiệu 
hạ nhiệt…

Xác định rõ những khó khăn trước mắt giúp chúng ta 
bước đi một cách chủ động hơn, không còn hoang 
mang trước những “bất định” mà đã sẵn sàng những giải 
pháp ứng phó với điều kiện sản xuất kinh doanh không 
tích cực. Thử thách lần này là cam go trong nhiều năm 

qua, con đường duy nhất là toàn bộ hệ thống chúng ta 
vững vàng, sáng suốt và quyết tâm cao để có thể đề ra 
và triển khai kế hoạch linh hoạt, điều chỉnh, nâng cấp 
với định vị mới phù hợp với diễn biến của thị trường. 
Tôi tin rằng, trong thời gian tới, các doanh nghiệp trong 
Tập đoàn vẫn thích ứng được, dù những khó khăn trong 
quý 4/2022 còn có thể kéo dài đến quý 1/2023 hoặc quý 
2/2023.

Năm mới Quý Mão 2023 với những hy vọng mới đang 
tới rất gần. Theo quan niệm của người Á Đông, mèo là 
loài chiêu tài, tượng trưng cho phú quý, đây cũng là con 
vật luôn được đánh giá là thông minh, nhanh nhẹn và có 
con mắt tinh tường. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có niềm 
tin ở một năm 2023 thành công trong muôn vàn thử 
thách, khó khăn, là tiền đề cho sự phát triển lớn mạnh và 
bền vững của VINATEX trong tương lai.❏
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Xác định sản phẩm chủ lực thích hợp nhất tại thời điểm này để từng bước hoàn thiện chuỗi sản xuất khép kín. Trong đó, cần có sự kết 
hợp chặt chẽ giữa ban sợi và các ban sản xuất kinh doanh khác, cũng như phát huy vai trò từng ban để thực hiện chức năng (i) điều 
phối giữa các đơn vị nhằm tận dụng tối đa lợi thế của từng đơn vị, cân đối sản xuất trong toàn chuỗi, chủ động nguồn nguyên liệu đầu 
vào cũng như tìm kiếm thị trường đầu ra; (ii) định hướng phát triển sản phẩm mới bằng cách khảo sát, đánh giá nhu cầu thị trường 
đối với từng loại sản phẩm mà các đơn vị trong Tập đoàn có khả năng đáp ứng; (iii) tư vấn công tác đầu tư cả về chiều rộng và chiều 
sâu của chuỗi sản xuất.

Thực thi các giải pháp tiết kiệm năng lượng, bắt đầu đơn giản bằng cách thay đổi các thói quen trong sản xuất và sinh hoạt, xây dựng 
các nội quy, quy định thực hành tránh lãng phí tài nguyên. Trong tình hình kinh doanh khó khăn, tiết kiệm luôn luôn là đối sách hiệu 
quả. Đối với các dự án mới, ưu tiên các công nghệ tiên tiến sử dụng ít nhiên liệu và giảm phát thải; sử dụng các nguyên vật liệu xây 
dựng, chiếu sáng giúp giảm chi phí điện năng; tăng cường sử dụng hệ thống điện mặt trời giúp phát triển nguồn năng lượng sạch 
phục vụ hoạt động sản xuất...

Làm tốt công tác dự báo thị trường, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời để các đơn vị thành viên có cơ sở cân nhắc, điều 
chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn.

Trong trường hợp giảm sản xuất, tận dụng thời gian này để thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên như: bảo dưỡng thiết bị; rà soát cải 
tiến quy trình sản xuất; nghiên cứu tìm áp dụng thử các giải pháp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm...

Đối với ngành Sợi: bám sát thị trường, mở rộng hoạt động tìm kiếm khách hàng mới; tăng cường kết nối trong chuỗi sản xuất dệt, 
may của Tập đoàn để đẩy mạnh tiêu thụ sợi; cân đối lượng tồn kho và tiêu thụ để đảm bảo dòng tiền; luôn quan tâm đảm bảo chất 
lượng sản phẩm cao và ổn định; bố trí sản xuất linh hoạt để duy trì hoạt động sản xuất tối ưu.

Tìm mọi biện pháp bảo toàn lực lượng lao động. Tăng cường công tác đào tạo nhân lực; tạo năng lực cạnh tranh từ tăng năng suất, 
nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả quản trị... bắt nguồn từ đội ngũ nhân lực chất lượng cao và tinh nhuệ.

Đối với ngành May: tận dụng tối đa các đơn hàng, kể cả các đơn hàng ngắn để đảm bảo duy trì sản xuất và giữ chân người lao động; 
nghiên cứu khả năng chuyển đổi mặt hàng theo nhu cầu thị trường; luôn sẵn sàng lực lượng sản xuất tốt nhất để đón những cơ hội 
khi thị trường có dấu hiệu hồi phục.

Chào Xuân Quý Mão 2023Chào Xuân Quý Mão 2023 Chào Xuân Quý Mão 2023Chào Xuân Quý Mão 2023
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SỰ KIỆN TIÊU BIỂU      VINATEX NĂM 2022
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI THĂM VÀ CHÚC TẾT VINATEX: 

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN TẬP ĐOÀN LẦN THỨ 4 NHIỆM KỲ 
2022 - 2027: 
Tại Đại hội các đại biểu đã bầu BCH Đoàn Vinatex khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 19 đồng chí, bầu Bí thư 
trực tiếp tại Đại hội. Đ/c Ngô Cao Kỳ, Phó Bí thư Đoàn Vinatex khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 được Đại hội tín 
nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn Vinatex khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trong phiên họp BCH Đoàn Vinatex lần 
thứ nhất, khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, BCH Đoàn Tập đoàn đã bầu ra 5 đồng chí vào Ban thường vụ, 2 Phó 
Bí thư và Ủy ban kiểm tra gồm 5 đồng chí. Đ/c Nguyễn Anh Quốc được bầu chức Phó Bí thư; Đ/c Nguyễn Thị Mai 
Anh được bầu làm Phó Bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Vinatex khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
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LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VINATEX: 

KHÉP KÍN CHUỖI ĐÀO TẠO CỦA VINATEX: 

THỰC HIỆN THÀNH CÔNG 3 “TRỤ CỘT”: AN SINH, KINH TẾ, NGƯỜI LAO ĐỘNG

HỘI NGHỊ NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - 
KIỂM SOÁT: 

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC, TIẾP XÚC, LÀM VIỆC VỚI NHIỀU ĐỐI TÁC, KHÁCH HÀNG 
TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC: 

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NGÁCH, GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ MỚI, TIÊN TIẾN VỀ DỆT MAY, 
THIẾT BỊ, NGUYÊN PHỤ LIỆU:

HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC KẾT QUẢ SXKD: 

LAN TỎA CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI - TỪ THIỆN: 

• Tháng 1 năm 2022: Vinh dự đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu tại Lễ phát động             
thi đua năm 2022 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Tổng Công ty May 10- CTCP.

• Tháng 2 năm 2022: Vinh dự đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm và chúc Tết Tập đoàn                   
Dệt May Việt Nam.

Với việc đưa chương trình cán bộ cấp cao vào đào tạo, hệ thống đào tạo nội bộ về quản trị chung của Vinatex 
gồm đào tạo cán bộ trẻ; đào tạo cán bộ trung cấp (giám đốc, phó giám đốc đơn vị trực thuộc các công ty thành 
viên của Tập đoàn, trưởng phó phòng tại đơn vị thành viên Tập đoàn) và đào tạo cán bộ cao cấp đã được khép 
kín. Đây là nỗ lực rất cao của lãnh đạo Tập đoàn, các ban chức năng mà chủ chốt là Ban Quản lý Nguồn nhân 
lực và Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội để vừa xây dựng chương trình và nội dung đào tạo, vừa trực tiếp 
soạn bài, đứng lớp và quan trọng nhất là bước đầu xây dựng được môi trường học tập, văn hoá học tập trong 
toàn Tập đoàn.

Ổn định việc làm cho toàn bộ trên 63.000 lao động trực tiếp tại các công ty cấp 1, không sa thải và cho nghỉ 
việc. Đặc biệt, thu nhập được cải thiện với mức bình quân 9,69 triệu đồng/người/tháng, tăng 15% so với năm 
2021, đây là mức tăng trưởng thu nhập cao nhất từ 2015 – nay (các năm trước tăng bình quân 6% - 7%). 
Đồng thời, Vinatex cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, trách nhiệm xã hội, nộp ngân sách nhà nước 
tăng 15% so với năm 2021. 

Hội nghị là cơ hội để Tập đoàn và các đơn vị thành viên ngồi lại cùng nhau để triển khai nhiệm vụ giai đoạn 
2022 – 2025, cũng như lắng nghe ý kiến của người đại diện vốn từ thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp. Đây 
cũng là Hội nghị để đôi bên cùng xây dựng hướng đi, kế hoạch tài chính, chương trình hành động vì sự phát 
triển bền vững của Vinatex trong thời gian tới. Đánh giá và tìm ra các giải pháp để xây dựng sức mạnh tài 
chính cho các DN, hướng đến phát triển bền vững.

Với mục tiêu mở rộng thị trường trong và ngoài nước, trong năm vừa qua Vinatex đã tiếp xúc, làm việc với lãnh 
đạo cấp cao của Centric Brands tại toà nhà Empire State Building - New York, Tập đoàn bán lẻ Walmart, Chủ 
tịch Tập đoàn Kaltex tại toà nhà Empire State Building. Tiếp và làm việc với Chủ tịch Textile Company, Tập đoàn 
Itochu (Nhật Bản); Tập đoàn Hansae (Hàn Quốc); Chủ tịch Hiệp hội Bông Brazil, Phó TGĐ Tập đoàn Rieter… 
Ký kết thỏa thuận hợp tác sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.

• Ra mắt sản phẩm vải chống cháy Vinatex- Kova: Đây là sự kết hợp giữa công nghệ dệt nhuộm hoàn tất của 
Vinatex và công nghệ nano của Kova. Thành tựu nghiên cứu của hai bên đã đạt được tiêu chuẩn của thế giới 
về sản phẩm vải chống cháy, góp phần vào nhu cầu ngày càng cao của thị trường, đồng thời khẳng định cơ 
sở khoa học khi sản xuất sản phẩm.

• Triển lãm SaigonTex và HanoiTex 2022 : Quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Tại 
đây, các nhãn hiệu hàng đầu thế giới đã trưng bày các sản phẩm máy móc với những công nghệ mới, tiên 
tiến nhất trên thế giới. Đồng thời, giới thiệu các nguyên phụ liệu cũng đa dạng từ phụ kiện may mặc, vải, 
cho tới các nguyên phụ liệu khác. 

Năm 2022 ngành Dệt May Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do lạm phát, chiến tranh 
Nga - Ukraine… dẫn đến tổng cầu giảm nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Dệt May Việt Nam với sự 
nỗ lực vượt bậc đã hoàn thành kết quả SXKD với doanh thu hợp nhất ước đạt 19.535 tỷ đồng, tăng 15% so với 
cùng kỳ, đạt 108% kế hoạch; lợi nhuận hợp nhất ước đạt 1.090 tỷ đồng, vượt 14,6% kế hoạch.

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” Trung ương năm 2022 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã phát động hưởng ứng tới cán bộ, đảng viên và người lao động 
trong toàn Tập đoàn. Bên cạnh đó, Vinatex còn phối hợp với Công đoàn Dệt May Việt Nam, Hiệp hội Dệt May 
Việt Nam và Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho các gia đình chính 
sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn và xây cầu dân sinh tại tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu với tên gọi 
“Hạnh phúc là sẻ chia” có tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
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CẬP NHẬT THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG TỪ 8 HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ HÀNG THÁNG                        
CHO CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN: 
Định kỳ hàng tháng Vinatex đều tổ chức hội thảo chuyên đề do trực tiếp lãnh đạo Tập đoàn, các chuyên gia 
hàng đầu về kinh tế trình bày và cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường để các doanh nghiệp thành 
viên chủ động ứng phó trước những biến động khó lường do thị trường mang lại.
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xung đột 
BẤT ỔN KINH TẾ NGÀY CÀNG GAY GẮT Ở NHIỀU 
NỀN KINH TẾ LỚN

Năm 2023, dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu chỉ 
ở mức 2,6%. Lạm phát tuy có giảm so với năm 2022, 
nhưng vẫn còn ở mức cao 5,7%. Nhìn chung, bất ổn 
kinh tế và các rủi ro tiếp tục tăng cao, xung đột quân sự 
còn tiếp tục giữa Nga và Ukraine tạo áp lực cho giá gas 
thế giới tăng thêm. Lạm phát ở diện rộng và còn nằm 
ở mức cao buộc các ngân hàng trung ương vội vã tăng 
thêm lãi suất. Dịch Covid-19 vẫn còn kéo dài dai dẳng 
ở Trung Quốc tạo ra những đợt phong tỏa kéo dài làm 
ảnh hưởng đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Dự báo tăng trưởng toàn cầu và các nền kinh tế lớn năm 2023

Về kinh tế Mỹ: Năm 2022 dự kiến tăng trưởng khoảng 
1,7%, dự báo năm 2023 là 0,8%. Việc tăng lãi suất ào ạt 
của Fed để chống lạm phát đã gây khó khăn cho các 
hoạt động kinh tế và đầu tư. Xuất khẩu mất động lực 
do cầu bên ngoài suy giảm và đồng Đô la quá mạnh. 
Nhưng tiêu dùng và bán lẻ có tín hiệu lạc quan do thị 
trường lao động vững chắc và niềm tin về tiêu dùng 
tăng lên khi lạm phát có tín hiệu thấp xuống

Về kinh tế châu Âu: Châu Âu đang đối mặt với thiếu 
hụt năng lượng, giá tăng cao tác động đến sản xuất và 
tiêu dùng. Việc tăng lãi suất và cầu cho xuất khẩu toàn 
cầu suy giảm, kinh tế châu Âu dự báo tăng trưởng 2,6% 

TS. TRƯƠNG VĂN PHƯỚC
Nguyên Quyền Chủ tịch UB Giám sát Tài chính Quốc gia

TS. TRƯƠNG VĂN PHƯỚC

Nguyên Quyền Chủ tịch 
Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

DỰ BÁO KINH TẾ - TIỀN TỆ NĂM 2023 

Xử lý bài toán 

giữa mục tiêu tăng trưởng và lạm phát

Năm 2022 đánh dấu một năm đầy biến động đối với nền kinh tế thế giới. Sau sự hồi 
phục mạnh mẽ của năm 2021, năm cơ bản vừa thoát ra đại dịch Covid-19 với tăng 
trưởng 6,2% so với mức tăng trưởng âm trước đó thì năm 2022 với sự bùng phát 
của lạm phát toàn cầu, dự kiến trên 9% thì tăng trưởng toàn cầu thấp xuống chỉ còn 
khoảng 2,9%. Chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn tiếp tục bị đứt gãy. Xung đột quân sự 
giữa Nga và Ukraine vào tháng 2/2022 đưa đến cấm vận và các đòn đáp trả tạo ra 
cơn khủng hoảng năng lượng ở Châu Âu. Sự phản ứng mạnh mẽ bằng thắt chặt chính 
sách tiền tệ qua tăng lãi suất để chống lạm phát tạo ra nguy cơ suy thoái ở nhiều 
nền kinh tế trên thế giới.

trong năm 2022 và giảm mạnh xuống mức tăng trưởng 
0,6% trong năm 2023

Về kinh tế Trung Quốc: Tình trạng phong tỏa kéo dài 
do Covid-19 và bất ổn trên thị trường bất động sản sẽ 
tác động bất lợi lên tăng trưởng. Mặc dù hoạt động 
kinh tế có khởi sắc qua chỉ số quản trị mua hàng (PMI) 
có cải thiện, nhưng cầu suy giảm từ các thị trường Mỹ 
và châu Âu vẫn đè nặng lên tăng trưởng. Dự báo 2022 
tăng trưởng 3,6% và 4,9% trong năm 2023

CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI CHỊU ÁP LỰC NHƯNG 
CÓ NHIỀU ĐIỂM SÁNG

Môi trường kinh tế toàn cầu với việc thắt chặt các điều 
kiện tài chính, đồng Đô la mạnh lên, giá năng lượng và 
thực phẩm tăng cao cùng với cầu suy giảm đã tạo nên 
những thách thức cho các nền kinh tế đang phát triển và 
mới nổi vốn phụ thuộc vào đầu tư, tài chính nước ngoài, 
xuất khẩu hàng hóa hay nhập khẩu lương thực và năng 
lượng. Các nền kinh tế này dự báo tăng trưởng thấp 
xuống đáng kể so tiềm năng trong năm 2022 và 2023.

Tuy nhiên, có một số nền kinh tế dự báo có tăng trưởng 
tốt trong ngắn hạn và trung hạn, bao gồm một số quốc 
gia vùng Vịnh hưởng lợi từ xuất khẩu năng lượng và vài 
quốc gia tại Đông Nam Á phục hồi mạnh mẽ sau đại 
dịch như Việt Nam, Philippines và Indonesia.

LẠM PHÁT ĐẠT ĐỈNH DÙ CÒN RỦI RO

Tổng Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) cho 
rằng lạm phát toàn cầu gần như đạt đỉnh, trong trả lời 
phỏng vấn với đài Bloomberg ngày 7/11/2022 vừa qua. 
Nhưng lãnh đạo IMF cũng cho rằng lạm phát sẽ khó trở 
lại mức mong muốn như trước đại dịch là 2%. Các nhà 
đầu tư toàn cầu trên các thị trường tài chính đang chăm 
chú theo dõi đỉnh của lạm phát toàn cầu và tiên liệu các 
ngân hàng trung ương sẽ từ bỏ việc mạnh tay sử dụng 
việc tăng lãi suất để chống lạm phát.

Dự báo lạm phát toàn cầu năm 2022 là 9% và giảm về 
mức 5,7% cuối năm 2023

Lạm phát toàn cầu 2019-2023

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ THẾ GIỚI NĂM 2023

Tình trạng lạm phát cao và thị trường lao động thắt 
chặt đã tạo ra sự khó khăn làm suy giảm năng lực toàn 
cầu. Lạm phát tại các quốc gia, G10 vẫn còn cao hơn các 
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mức lạm phát mục tiêu trong suốt năm 2023. Các ngân 
hàng trung ương buộc phải nâng lãi suất lên cao để 
chống lạm phát, đã tác động tiêu cực đến tăng trưởng 
và sẽ làm cho thất nghiệp tăng cao. Cuộc chiến chống 
lạm phát vẫn chưa đến hồi kết thúc, và nền kinh tế đầu 
tàu thế giới là Mỹ có thể có một kết cục xấu hơn là tình 
trạng hạ cánh mềm như hiện nay

Thị trường kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn trên 
thế giới có thể đưa lãi suất thực vào vùng dương (tức 
là lãi suất danh nghĩa cao hơn tỷ lệ lạm phát). Chủ đề 
bao quát nhất trong năm 2023 có lẽ là việc các ngân 
hàng trung ương xử lý bài toán xung đột giữa mục tiêu 
tăng trưởng và lạm phát. Có lẽ FED sẽ là ngân hàng 
trung ương đầu tiên thắt chặt chính sách tiền tệ vào 
quý 4/2023, theo sau bởi các ngân hàng trung ương 
khác vào năm 2024.

Nhìn chung, các nước trong nhóm G20 đều tăng lãi suất 
trong năm 2023. Đồng Đô la Mỹ tiếp tục tăng đến 5% 
và có thể đến quý 4/2023 bắt đầu cắt giảm. Trong năm 
2023, Đô la  Mỹ sẽ bắt đầu giảm giá, đồng tiền các nước 
phần lớn đều tăng giá so với USD.

Về tỷ giá của các quốc gia xuất khẩu dệt may, ngoài dự 
báo đã nêu đối với đồng Nhân dân tệ (CNY) thì đồng 
Rubi Ấn Độ (IND), đồng Rubi Indonesia (IDR) so với năm 
2022 thì tỷ giá các đồng tiền sau dự báo biến động năm 
2023 như sau:

• Đồng Taka Bangladesh (USD/BDT) giảm 12%

• Đồng Rubi Pakistan (USD/PKR) giảm 9%

• Đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ (USD/TRY) tương đối ổn định

XU HƯỚNG TỶ GIÁ CỦA ĐỒNG EURO VÀ ĐỒNG 
NHÂN DÂN TỆ

Thị trường ngoại hối quốc tế trong năm 2023 tập trung 
vào 4 nhân tố quan trọng: chính sách của FED, xung đột 
quân sự Nga-Ukraine, tình hình kinh tế - xã hội Trung 
Quốc và môi trường đầu tư toàn cầu. Đồng Đô la Mỹ 
được kỳ vọng vẫn duy trì được sức mạnh đã tạo ra trong 
năm 2022, nhưng có lẽ chỉ kéo dài thêm vài tháng đầu 
năm 2023.

Thông điệp chính yếu trong khi nhìn nhận một cách 
tổng quan về thị trường ngoại hối 2023 đó là: biến 
động sẽ rất mạnh và xu hướng tỷ giá thì không rõ rệt. 
Dù vậy, có một câu hỏi được đặt ra là: năm 2023 có phải 
bắt đầu cho một xu hướng mới về sự mất giá của đồng 
Đô la, hay là các nhân tố đã từng thúc đẩy đồng Đô la 
tăng giá vẫn còn tiếp tục?

Về đồng Euro:

Tỷ giá Euro so với Đô la Mỹ (EUR/USD) có tính thanh 
khoản cao nhất trong thị trường ngoại hối. Đây là tỷ giá 
của cặp đồng tiền mang tính dẫn dắt thị trường ngoại 
hối toàn cầu trong năm 2022.

Tùy theo các kịch bản khác nhau, tỷ giá EUR/USD có thể 
đạt giá trị EUR/USD=1,2, hoặc EUR/USD=0,8 để có thể 
xác định xu hướng tỷ giá đồng EUR thì cần tiếp cận các 
dự báo: (i) FED sẽ tăng lãi suất USD đến 5% vào đầu năm 
2023. (ii) Kinh tế Đức đã trải qua 4 quý suy thoái trong 
bối cảnh giá năng lượng tăng cao. (iii) Tăng trưởng kinh 
tế Trung Quốc đã bắt đầu yếu đi. (iv) Thị trường vốn vẫn 
còn nhiều khó khăn.

Phần lớn các dự báo chủ yếu cho rằng EUR/USD sẽ giảm 
giá đến cuối quý 1/2023 vì các nhân tố chính làm giảm 
giá EUR/USD trong năm 2022 đến nay vẫn chưa biến 
mất. Chỉ số lạm phát của Mỹ tháng 10/2022 vừa qua giảm 
xuống có thể làm FED thận trọng hơn trong chính sách lãi 
suất, nhưng không đủ để thay đổi định hướng thắt chặt 
thêm tiền tệ, cụ thể sẽ đưa lãi suất USD đến gần 5% vào 
quý 1/2023. Một nhân tố chủ yếu khác tác động đến tỷ 
giá EUR/USD đó chính là năng lượng. Dự báo giá dầu và 
giá khí tự nhiên có thể tiếp tục tăng suốt năm 2023.

Để cho đồng EUR/USD tăng giá phải hội đủ cả hai điều 
kiện cần và đủ. Điều kiện cần là FED phải thay đổi quan 

điểm về chính sách lãi suất, vì chính sách lãi suất đã giúp 
đồng USD tăng giá rất mạnh trong năm 2022. Giảm lãi 
suất góp phần chống suy thoái kinh tế sẽ làm lãi suất trái 
phiếu chính phủ Mỹ giảm đáng kể và đồng USD suy yếu. 
Điều kiện đủ để EUR/USD tăng giá trở lại là câu chuyện 
về hành vi của các đối tác trong thương mại, giao dịch. 
Họ có đủ sức vượt qua cám dỗ để rút vốn ra khỏi đồng 
Đô la  khi đồng tiền này có tiềm năng tăng lãi suất lên 
đến 5%. Đây là lý do tại sao thị trường nghiêng về dự 
báo rằng sự phục hồi của đồng EUR/USD là rất khiêm 
tốn, vừa phải chứ không phải là kiểu phục hồi chữ “V” 
như một số dự báo từng đề cập.

Dự báo lãi suất & Tỷ giá năm 2023 
(một số quốc gia nhóm G20)

Quốc gia  
Lãi suất Tỷ Giá

Cuối năm 2022 Cuối năm 2023 Cặp tiền tệ Cuối năm 2022 Cuối năm 2023

Australia 2.85% 3.85% AUD/USD 0.66 0.7

Canada 3.75% 4.00% USD/CAD 1.34 1.24

Trung Quốc 3.65% 3.70% USD/CNY 7.22 7

Liên Minh châu Âu (EU) 2.00% 3.50% EUR/USD 0.98 1

Ấn Độ 5.90% 6.25% USD/INR 83 82

Indonesia 5.25% 5.00% USD/IDR 15,850 15,600

Nhật Bản -0.10% -0.10% USD/JPY 145 130

Mexico 10.00% 10.25% USD/MXN 20 19

Nga 7.50% 6.50% USD/RUB 58.7 58.2

Hàn Quốc 3.00% 3.75% USD/KRW 1,350 1,250

Anh Quốc 3.00% 5.00% GBP/USD 1.1 1.14

Mỹ 4.50% 5.00%   - -

BỐN CHỦ ĐỀ TÁC ĐỘNG ĐẾN EUR/USD NĂM 2023

Các chủ đề quan trọng          
đối với nhận định 

EUR/USD

Chu kỳ thắt chặt 
của FED

Khủng hoảng 
năng lượng           

châu Âu

Kinh tế 
Trung Quốc bất ổn

Cảm nhận rủi ro 
toàn cầu

Dự báo tỷ 
giá EUR/USD

“An toàn và lành mạnh”

Trở lại lạc quan xung đột 
Ukraine chấm dứt, lạm phát 
toàn cầu giảm và chấm dứt 
chính sách thắt chặt

Chấm dứt đột ngộtChấm dứt đột ngột

Lạm phát giảm sâu, 
lãi suất đạt đỉnh 
dưới 4,5%, FED 
giảm lãi suất sớm

Hòa bình ở Hòa bình ở 
UkraineUkraine

Đàm phán hòa bình, 
nới lỏng cấm vận 
Nga, giá gas thấp, 
thúc đẩy cảm nhận 
tích cực về EU

Bước ngoặc CovidBước ngoặc Covid

Trung Quốc bãi bỏ 
chính sách zero-
Covid, có chính sách 
phục hồi thị trường 
BĐS

Lựa chọn rủi roLựa chọn rủi ro

Thị trường cổ phiếu 
& ngoại hối bùng 
phát, USD giảm giá, 
đồng tiền thị trường 
mới nổi tăng giá

1Q23 - 1,081Q23 - 1,08

2Q23 - 1,122Q23 - 1,12

4Q23 - 1,184Q23 - 1,18

“Khá lạc quan”

Các rủi ro chính yếu dần 
được giảm bớt. Mùa đông tới 
không còn khủng khiếp như 
năm nay

Lãi suất                Lãi suất                
đạt đỉnh sớmđạt đỉnh sớm

Lãi suất FED đạt 
đỉnh 4,5% - 5% 
nhưng sau đó cắt 
giảm xuống còn 4% 
trong năm 2023

Bớt căng thẳngBớt căng thẳng

Căng thẳng dần dịu 
đi. Khí đốt dồi dào 
hơn trước mùa đông 
2023

Chính sách          Chính sách          
giải cứugiải cứu

Kích thích tài khóa 
và nới lỏng Covid 
giúp hóa giải những 
bất ổn kinh tế

Tích cực, ấm lênTích cực, ấm lên

Thị trường nhìn 
thấy ánh sáng cuối 
đường hầm, thị 
trường, cổ phiếu 
tăng giá vào giữa 
năm 2023

1Q23 - 1,021Q23 - 1,02

2Q23 - 1,052Q23 - 1,05

4Q23 - 1,104Q23 - 1,10

“Cơn đau chưa dứt”

Lạm phát không giảm mạnh. 
Khủng hoảng năng lượng 
kéo dài đến mùa đông 2024. 
Các tài sản rủi ro phục hồi 
chậm

Bước ngoặt chậmBước ngoặt chậm

FED nâng lãi suất 
đến 5%, sau đó vào 
nửa sau 2023 cắt 
giảm 1% lãi suất

Khan hiếm gasKhan hiếm gas

Xung đột Ukraine 
dừng lại, giá gas 
tăng lên do nguồn 
cung thấp. Mùa 
đông 2023 sẽ rất 
khắc nghiệt

Con đường                  Con đường                  
gập ghềnhgập ghềnh

Lối thoát cho phong 
tỏa Covid rất chậm, 
thị trường BĐS và 
xuất khẩu gặp khó 
khăn

USD vẫn tạo                 USD vẫn tạo                 
xu hướngxu hướng

Nhiều giật cục trong 
phục hồi, USD vẫn 
mạnh, nhiều hàng 
hóa tăng giá

1Q23 - 0,951Q23 - 0,95

2Q23 - 0,982Q23 - 0,98

4Q23 - 1,004Q23 - 1,00

“Khủng hoảng triền miên”

Căng thẳng địa chính trị 
bùng nổ. Tiếp tục thắt chặt 
để kiềm chế lạm phát. Các tài 
sản rủi ro mất giá

FED lạnh lùngFED lạnh lùng

Lạm phát rất ngoài 
mong muốn kích 
hoạt thêm chính 
sách thắt chặt. Lãi 
suất trên 6%

Nỗi sợ hãi            Nỗi sợ hãi            
hiện hữuhiện hữu

NATO tham gia vào 
xung đột. Phân phối 
gas ở Châu Âu bị tác 
động nặng nề

Hỗn hợp rắc rốiHỗn hợp rắc rối

Siết chặt thêm do 
Covid, BĐS suy giảm 
nghiêm trọng, xuất 
khẩu giảm thấp, sự 
tháo chạy của nhà 
đầu tư

Những ngày đen Những ngày đen 
tối phía trướctối phía trước

Một cuộc khủng 
hoảng mới về cổ 
phiếu khi lãi suất 
tăng, lợi nhuận 
giảm, Đô la  là vua

1Q23 - 0,901Q23 - 0,90

2Q23 - 0,852Q23 - 0,85

4Q23 - 0,804Q23 - 0,80
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Trong 4 kịch bản trên thì kịch bản 3 có nhiều khả năng 
xảy ra nhất.

Về đồng Nhân dân tệ

Chu chuyển vốn: Mặc dù đồng Nhân dân tệ mất giá 
mạnh so với USD nhưng dòng vốn ròng chuyển ra nước 
ngoài không nhiều. Có nhiều lý do: Ngày càng có nhiều 
tài sản tài chính bao gồm các tài sản hải ngoại nằm 
trong danh mục đầu tư của Trung Quốc. Điều này có 
thể làm dịu đi sự biến động của thị trường vì thị trường 
Trung Quốc có hệ số tương quan thấp với các thị trường 
khác. Một lý do khác là các định chế Trung Quốc ở hải 
ngoại có thể chuyển Đô la cho các đối tác trong nước 
sau đó chuyển đổi qua đồng Nhân dân tệ. Ngoài ra 
thặng dư thương mại trong năm 2022 của Trung Quốc 
là khá lớn.

Bối cảnh vĩ mô: Kinh tế Trung Quốc vận hành không 
suôn sẻ trong năm 2022 do các biện pháp chống Covid, 
khủng hoảng bất động sản và gần đây là sự suy giảm 
xuất khẩu bắt nguồn từ Mỹ và Châu Âu. Tăng trưởng 
kinh tế của Trung Quốc dự kiến chỉ 3,3% trong năm 
nay. Về thị trường BĐS, việc tài trợ cho ngân sách địa 
phương năm 2023 có thể được thực hiện thông qua 
việc bán trái phiếu đặc biệt cuối năm 2022. Nhưng rủi ro 
về suy thoái ở Mỹ và Châu Âu sẽ tạo áp lực lên các nhà 
sản xuất và xuất khẩu Trung Quốc, và do đó ảnh hưởng 
đến thị trường lao động. Do nền kinh tế bị suy yếu, hầu 
như không có áp lực lạm phát, thậm chí có áp lực giảm 
phát nhẹ trong chỉ số giá sản xuất. Dự báo năm 2023, 
GDP tăng 5,3%.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và lãi suất (PBoC): 
PBoC không thay đổi chính sách lãi suất từ tháng 
8/2022. Trung Quốc sử dụng các chính sách tiền tệ 
truyền thống, đó là lãi suất chính sách và tỷ lệ dự trữ 
bắt buộc (RRR), nhưng trong bối cảnh Covid và khủng 
hoảng thị trường bất động sản họ đã lựa chọn thêm 
công cụ để xử lý các vấn đề ách tắc của thị trường. Đó 
là việc PBoC cho các ngân hàng phát triển trong nước 
vay để từ đó các ngân hàng này cho các chính quyền 
địa phương vay lại. Điều này giúp hỗ trợ cho chính sách 
tài khóa vốn chịu nhiều áp lực. Dự báo Trung Quốc sẽ 
không thay đổi lãi suất chính sách trong năm 2023

Dự báo tỷ giá USD/CNY:

Tỷ giá
Tỷ giá 
hiện 
nay

Xu 
hướng 
2023

Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23

USD/

CNY
7,15

Trung 

tính
7,22 7,35 7,25 7,18 7,13

THỊ TRƯỜNG VỐN, THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VIỆT NAM 2023

THỊ TRƯỜNG VỐN

Đến cuối quý 1/2022, quy mô thị trường vốn đạt 134,5% 
GDP năm 2021, trong đó vốn hóa thị trường cổ phiếu 
đạt 93,8% GDP, quy mô vốn hóa thị trường trái phiếu 
39,7% GDP bao gồm: trái phiếu chính phủ 22,7%, trái 
phiếu doanh nghiệp 14,2% GDP

Trong năm 2022, VN-Index đã mất giá trên 35%, thị 
trường trái phiếu doanh nghiệp đã gặp rất nhiều khó 
khăn, niềm tin của nhà đầu tư trên thị trường này bị 
suy giảm. Đặc biệt sau khi nhà nước xử lý một số doanh 
nghiệp vi phạm pháp luật trong phát hành và sử dụng 
vốn trái phiếu, lượng phát hành mới trái phiếu giảm 
mạnh, thanh khoản của thị trường trái phiếu doanh 
nghiệp vô cùng căng thẳng. Trong hoàn cảnh thị trường 
ổn định, các doanh nghiệp sử dụng các giải pháp xử lý 
các trái phiếu đáo hạn bằng cách phát hành thêm, bán 
tài sản đảm bảo để có nguồn tiền, đàm phán gia hạn 
nợ, thậm chí thương lượng để trái chủ có thể lấy sản 
phẩm như bất động sản để trừ nợ. Tuy nhiên, khi thanh 
khoản thị trường rất nhiều khó khăn nhất là khi để ưu 
tiên chống lạm phát ngân hàng nhà nước (NHNN) thực 
hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, thì cách tiếp cận xử lý 
trái phiếu doanh nghiệp có thể từ một hướng khác. Đó 
là sự hỗ trợ của nhà nước về thanh khoản như một số 
nước đang thực hiện như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung 
Quốc, New Zealand, Thái Lan,…

Nói chung, cần phân loại các trái phiếu doanh nghiệp 
để xác định doanh nghiệp nào có uy tín, hoạt động có 
hiệu quả, có khả năng tạo ra đồng tiền, có tài sản đảm 

bảo,… nhất là tuân thủ quy định pháp luật thì nhà nước 
nên hoán đổi loại trái phiếu doanh nghiệp đó bằng trái 
phiếu chính phủ, trước mắt áp dụng đối với các nhà đầu 
tư cá nhân nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp. Về bản 
chất đây là cách cơ cấu lại nợ giúp doanh nghiệp vượt 
qua khó khăn tạm thời, đồng thời để ổn định tâm lý nhà 
đầu tư trên thị trường.

Với cấu trúc của thị trường tài chính Việt Nam, ở đó vai 
trò của tín dụng ngân hàng không chỉ cung ứng vốn 
ngắn hạn mà cơ bản cả vốn trung dài hạn, thì việc phát 
triển thị trường vốn kể cả cổ phiếu và trái phiếu là rất 
có ý nghĩa để cân bằng thị trường vốn và thị trường 
tiền tệ. Dù thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong 5 
năm qua đã có tốc độ tăng trưởng nhanh khoảng 45% 
nhưng tỷ trọng vẫn dưới 15% GDP. Nếu so với các nước 
tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp trên GDP thì thấy rằng 
ở Philippines 50% GDP, Thái Lan 90% GDP, Singapore 
110% GDP, Malaysia 130% GDP, Hàn Quốc 150% GDP có 
sự phát triển rất mạnh của thị trường trái phiếu doanh 
nghiệp giúp giảm bớt áp lực lên tín dụng ngân hàng.

Để xây dựng căn cơ và phát triển bền vững thị trường 
trái phiếu kể cả trái phiếu Chính phủ và trái phiếu 
doanh nghiệp thì cần có một khuôn khổ pháp lý vừa rất 
chặt chẽ vừa mang tính thị trường với độ hội nhập cao 
về thông lệ quốc tế. Thể chế giám sát về thị trường tài 
chính cần được xem xét và cơ cấu lại. Tránh tình trạng 
cơ quan quản lý vừa “đá bóng vừa thổi còi”. 

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

Năm 2022, lạm phát đã bùng lên ở hầu hết các nền 
kinh tế trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ, Châu Âu và rất 
nhiều quốc gia ở Châu Á. Trong bối cảnh đó, áp lực 
lạm phát luôn đè nặng lên chính sách tiền tệ của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam. Lợi thế về bối cảnh của thị 
trường tiền tệ Việt Nam là chênh lệch giữa lãi suất 
danh nghĩa và lạm phát luôn có chênh lịch dương khá 
lớn, gọi là lãi suất thực dương, ít nhất là bằng hoặc gấp 
đôi lạm phát. Vì là nền kinh tế mở, kể cả dưới góc độ 
cán cân vãng lai (bao gồm cán cân thương mại và các 
khoản chuyển tiền, dịch vụ) và cán cân vốn (gồm đầu 

Để xây dựng căn cơ và phát 
triển bền vững thị trường 

trái phiếu kể cả trái phiếu chính 
phủ và trái phiếu doanh nghiệp 
thì cần có một khuôn khổ pháp lý 
vừa rất chặt chẽ vừa mang tính thị 
trường với độ hội nhập cao về thông 
lệ quốc tế.
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tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, vay nợ nước ngoài) nên 
việc kéo tăng lãi suất dồn dập và với liều lượng lớn (từ 
0% lên 4%) đã đặt chính sách tiền tệ Việt Nam vào sự 
lựa chọn khắc nghiệt. 

Chủ trương đồng Đô la hóa đã phát huy tác dụng hơn 
15 năm qua theo đó các quan hệ tiền gửi - tiền vay 
ngoại tệ được chuyển dần qua quan hệ mua bán ngoại 
tệ. Từ đó có thể thấy bảng cân đối tài sản của hệ thống 
ngân hàng thương mại Việt Nam đã tạo thuận lợi cho 
đồng bản tệ - đồng tiền có đơn vị pháp lý vững chắc thể 
hiện tỷ lệ tiền gửi bằng ngoại tệ trên tổng tiền gửi chỉ 
còn một con số về phần trăm. Ưu điểm thành công này 
đang đối mặt với thách thức trong khi tiền gửi ngoại tệ 
có lãi suất là 0% thì chênh lệch lãi suất đồng USD ở thị 
trường quốc tế và Việt Nam ít nhất là 4% tạo kích thích 
cho việc chuyển các nguồn thu ngoại tệ của nhà đầu tư 
nước ngoài về quốc gia của họ.

Về tỉ giá: Bản chất của biến động tỷ giá dựa vào hai 
nhân tố: Nhân tố căn bản và nhân tố thị trường

Về nhân tố căn bản: dựa vào chênh lệch lãi suất hai 
đồng tiền và chênh lệch lạm phát giữa hai nước. Yếu tố 
căn bản này sẽ được điều chỉnh dưới góc độ đa phương, 
tức là lạm phát và lãi suất của nhóm quốc gia có mối 
quan hệ quy mô khá lớn về thương mại đầu tư vay nợ… 
Nhân tố này sẽ kìm hãm sự mất giá của đồng Việt Nam 
với Đô la Mỹ vì chênh lệch lãi suất là dương (cho Việt 
Nam) và chênh lệch lạm phát là âm (cho Việt Nam), 
không muốn nói là VND có điều kiện lên giá.

Về nhân tố thị trường: tức là quan hệ cung cầu do đứt 
gãy chuỗi cung ứng toàn cầu xung đột thương mại, 
khủng hoảng năng lượng cấm vận nhất là lãi suất của 

đồng USD tăng cao đã khiến USD tăng giá mạnh. Chỉ 
số Đô la Index (DXY) đã tăng hơn 10% trong năm 2022

Đây là lý do vì sao VND đã mất giá gần 9% trong 11 
tháng đầu năm 2022.

DỰ BÁO TỶ GIÁ USD/VND TĂNG 3% - 5% TRONG 
NĂM 2023

Về lãi suất:

-  Lãi suất và lạm phát có mối quan hệ khá chặt chẽ 
trong hoạch định chính sách tiền tệ, lạm phát cao 
đưa đến ngay lãi suất cao nhưng lãi suất cao có độ 
trễ tác động để lạm phát cao.

-  Lạm phát bình quân Việt Nam năm 2022 tăng 
khoảng 4% cho nên với lãi suất chính sách khoảng 
6% là rất cao. Còn nếu so sánh với lãi suất huy động 
bình quân hay lãi suất cho vay bình quân hiện nay 
thì rất cao.

-  Thông điệp chính sách: Năm 2023 cần đưa lãi suất 
chính sách xuống thấp sao cho lãi suất huy động 
danh nghĩa bằng lạm phát cộng thêm 2% - 3% là 
phù hợp.

GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM LÃI SUẤT:

(I) Không để các ngân hàng thương mại (NHTM) mất 
thanh khoản, muốn như vậy thì Ngân hàng Nhà 
nước (NHNN) phải đóng vai trò điều hòa vốn tích 
cực, có nghĩa là điều phối vốn từ nơi thừa đến 
nơi thiếu trên thị trường liên ngân hàng qua tỷ lệ 
dự trữ bắt buộc hoặc phát hành tín phiếu để các 
NHTM điều vốn về NHNN tạo điều kiện để các 
NHTM không nâng lãi suất huy động lên cao.Sơ đồ biến động USD/VND

(II) Từ đó, NHNN cho vay tái cấp vốn có nghĩa là các 
NHTM mang các bộ hồ sơ đã cho khách hàng vay 
vốn với tài sản đảm bảo đến cầm cố, thế chấp để 
vay vốn từ ngân hàng trung ương thì sẽ góp phần 
nào giải quyết được bài toán thanh khoản. Tham 
khảo kinh nghiệm của các nước thì ngân hàng 
trung ương có thể tạo thanh khoản thông qua việc 
chọn lọc mua trái phiếu của NHTM, thậm chí là trái 
phiếu của doanh nghiệp.

(III) Cần tạo lập lòng tin vững chắc trên thị trường liên 
ngân hàng.

(IV) Cần mở rộng cung ứng tiền tức là tăng tổng lượng 
tiền thanh toán đáp ứng vốn cho nền kinh tế.

VỀ HẠN MỨC TÍN DỤNG:

- Phần lớn ngân hàng trung ương các nước không thiết 
lập hạn mức tín dụng

- Tại Việt Nam, NHNN đã áp dụng cơ chế hạn mức tín 
dụng cách đây hơn 10 năm để quản lý cung ứng tiền 
cho nền kinh tế. Nhưng với việc áp dụng các chuẩn mực 
trong quản trị hệ thống ngân hàng theo chuẩn Basel 
quốc tế thì cần học tập kinh nghiệm quốc tế, không 
nên kéo dài cơ chế hạn mức tín dụng.

- Dự báo: hạn mức tăng trưởng tín dụng 2023 khoảng 
14% - 16%.

Tài liệu tham khảo:

ING 2023 FX Outlook.

Euromonitor International.

Thời báo Kinh tế Việt Nam.

Bảng cân đối tài sản 
của hệ thống ngân hàng 

thương mại Việt Nam đã tạo 
thuận lợi cho đồng bản tệ - 
đồng tiền có đơn vị pháp lý 
vững chắc thể hiện tỷ lệ tiền 
gửi bằng ngoại tệ trên tổng 
tiền gửi chỉ còn một con số về 
phần trăm.
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Có thể nói, tình hình thế giới diễn biến hàng 
ngày, các yếu tố rủi ro gia tăng cả về quy mô, 
tính chất và mức độ lớn hơn nhiều so với kịch 
bản tăng trưởng mà chúng ta dự báo vào 

tháng 11/2021. Dưới tác động của các yếu tố đã nêu, 
chỉ số giá tiêu dùng của một số đối tác thương mại lớn 
của Việt Nam tăng cao nhất trong vòng 40 năm trở lại 
đây, tính tới hết tháng 10/2022 tại Hoa Kỳ tăng 8,2%, 
EU tăng 10,9%, Singapore tăng 7,5%, Philippines tăng 
7,7%, Thái Lan 6,41%... Bên cạnh đó, việc tăng lãi suất 
đồng USD của Hoa Kỳ chống lạm phát dẫn đến nhiều 
đồng tiền chủ chốt mất giá như: USD tăng 17,4%, EU 
giảm 14%, đồng Yên Nhật Bản giảm 28,6%, Nhân dân 
tệ Trung Quốc giảm 14,6%, đồng Won Hàn Quốc giảm 
19,6% hay Bạt Thái Lan giảm 13,5%... Bối cảnh đó đã 
làm kinh tế thế giới suy giảm tăng trưởng và nguy cơ 
suy thoái ngày càng rõ nét. 

Trong tình hình đó chúng ta đạt được thành tựu đáng 
tự hào: Chỉ số giá tiêu dùng khoảng 3,5%, vốn FDI giải 
ngân tăng 15,2%, tổng kinh ngạch xuất nhập khẩu 
tăng 14,1%, số DN thành lập mới tăng 58,3% so với 
cùng kỳ (số liệu tính đến 31/10/2022). Khi xây dựng 
kế hoạch 2022 theo số liệu đến hết quý 3/2021 do bối 
cảnh kinh tế thế giới và trong nước rất khó khăn, tăng 
trưởng âm, liên tục giảm thuế, phí để hỗ trợ DN và 
người dân vượt qua khó khăn nên việc xây dựng dự 

toán ngân sách nhà nước (NSNN) ở mức thận trọng, 
tránh bội chi lớn đảm bảo an ninh tài chính quốc gia. 
Tuy vậy trong điều hành thực tế cả hệ thống vào cuộc, 
có chính sách phù hợp như: Kết luận 20-KL/TW của 
BCH TW; Nghị quyết 43/2021/QH15 của Quốc hội và 
Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính 
phủ, cùng với sự nỗ lực của cộng đồng DN, nhân dân 
cả nước chỉ trong 10 tháng đã thu NSNN vượt 3,7% so 
với dự toán cả năm 2022. 

Đây là nền tảng hết sức quan trọng giúp chúng ta tự 
tin bước vào năm 2023 với nhiều bất ổn địa chính trị 
thế giới, trong lúc nhiều quyết định về kinh tế không 
tôn trọng các quy luật kinh tế thị trường mà chủ yếu 
dựa vào các ý chí chính trị chủ quan. Các chỉ tiêu đặt 
ra cho năm 2023 là rất cao, đòi hòi sự nỗ lực vượt bậc 
của Nhà nước, DN và người dân. Về phía Nhà nước yêu 
cầu là “bà đỡ” cho DN không phân biệt sở hữu là nhiệm 
vụ quan trọng nhất đòi hỏi sự đổi mới toàn diện từ 
tư duy đến hành động. Vì vậy phải kiên trì mục tiêu 
ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát thúc đẩy 
tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. 
Cần truyền thông rộng rãi quan điểm chỉ đạo xuyên 
suốt là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của người dân và DN liên quan theo đúng quy định 
của pháp luật trong bất kỳ hoàn cảnh nào, góp phần 
củng cố và tăng cường niềm tin vào thúc đẩy phục hồi 
nhanh và phát triển bền vững. 

Nhìn lại mình 

ĐỂ VƯỢT QUA 
THÁCH THỨC
Bài: TS. NGUYỄN ĐỨC KIÊN
Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ

Năm Nhâm Dần (2022) đã qua, cả 
nước chuẩn bị đón mùa xuân mới, 
Quý Mão (2023) đến. Đây lại tiếp tục 
là năm có nhiều khó khăn, khó dự báo 
tiếp theo sau 2 năm đại dịch Covid-19 
tàn phá. 

Trong năm 2022 có nhiều vấn đề đã và đang được triển khai thực hiện, xử lý từng bước có hiệu quả nhưng cũng còn 
nhiều vấn đề cần tập trung tháo gỡ trước mắt và lâu dài. Hy vọng sang năm mới Quý Mão, năm bản lề thực hiện kế 
hoạch 5 năm 2021 - 2125, cả nước đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, từng bước hoàn thành các 
mục tiêu đã đề ra tới năm 2030 và 2045.❏

Thứ nhất, thực hiện điều hành chính 
sách tiền tệ chắc chắn, thận trọng phù 
hợp linh hoạt phối hợp tốt với chính 
sách tài khóa và các chính sách an sinh 
xã hội, không điều hành giật cục. Chủ 
động điều hành hợp lý giữa lãi suất và 
tỷ giá sát thực tiễn để phấn đấu đưa lãi 
suất về như đầu năm 2021. Quyết liệt xử 
lý nghiêm các sai phạm tiêu cực trong 
thị trường tài chính tiền tệ để phát triển 
lành mạnh bền vững các loại thị trường, 
đồng thời bảo vệ các nhà đầu tư, định 
chế tài chính, DN làm ăn chân chính 
hoạt động an toàn hiệu quả. Thời gian 
những tháng cuối năm đã xuất hiện các 
tín hiệu tiềm ẩn rủi ro cho tăng trưởng 
nóng, một số ít DN đã cố tình vi phạm 
quy định trong lĩnh vực phát hành trái 
phiếu DN riêng lẻ. Trong khi đa số các 
nhà đầu tư là nhỏ, thiếu kinh nghiệm, kỹ 
năng hạn chế. Bên cạnh đó, thị trường 
bất động sản có cơ cấu chưa hợp lý, 
mới chỉ tập trung vào phân khúc nhà ở 
thương mại giá cao và nghỉ dưỡng mà 
không chú trọng phát triển phân phúc 
BĐS công nghiệp, nhà ở cho công nhân, 
nhà ở xã hội… Vì vậy trong năm 2023 
cần rà soát việc thực thi pháp luật tại thị 
trường BĐS gắn với việc phát hành trái 
phiếu DN riêng lẻ, tăng cường tính công 
khai minh bạch và trách nhiệm phải giải 
trình để củng cố niềm tin của nhà đầu 
tư, đảm bảo thanh khoản của thị trường. 

Thứ ba, cần sử dụng 
hiệu quả, năng động 
nguồn vốn tại DNNN. 
Đây là một nguồn lực 
sẵn có, cần có cơ chế 
phù hợp với nền kinh tế 
thị trường định hướng 
XHCN và vai trò chủ sở 
hữu Nhà nước tại DN 
sản xuất kinh doanh. 
Tách bạch rõ ràng vai trò 
quản lý Nhà nước chung 
với vai trò chủ sở hữu 
để sửa đổi Nghị định về 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn trách nhiệm 
của Ủy ban Quản lý vốn 
Nhà nước tại doanh 
nghiệp để sử dụng thật 
hiệu quả khối tài sản 
hơn 3,5 triệu tỷ đồng 
tại các Tập đoàn, Tổng 
Công ty. Cần xác định rõ 
việc nâng cao hiệu quả 
sử dụng vốn Nhà nước 
tại DN không chỉ có biện 
pháp thoái vốn, bán vốn 
Nhà nước tại các DN mà 
cả các biện pháp điều 
chuyển, hợp vốn để 
thành lập các DN Nhà 
nước mới để thực hiện 
các nhiệm vụ đột phá 
chiến lược mà Quốc hội, 
Chính phủ đã xác định.

Thứ hai, cần tập trung 
đẩy mạnh tốc độ đầu 
tư công từ nguồn vốn 
NSNN đã được bố trí 
ngay từ những tháng 
đầu năm, kể cả nguồn 
vốn đầu tư từ chương 
trình phục hồi kinh tế. 
Cần coi đây là nhiệm 
vụ trọng tâm cấp bách 
của cả hệ thống chính 
trị. Trước mắt cần xây 
dựng cơ chế đặc thù 
trình cấp thẩm quyền 
ngay trong quý 1/2023, 
đặc biệt trong công tác 
bồi thường giải phóng 
mặt bằng, tái định cư 
không để tiếp tục tình 
trạng đầu tư dàn trải, 
lãng phí làm mất khả 
năng thu hút vốn đầu tư 
phát triển từ nguồn lực 
xã hội. 

Thứ tư, xử lý nhanh một 
số vấn đề nóng vừa xuất 
hiện trong các tháng 
cuối năm 2022 như 
cung ứng xăng dầu, đảm 
bảo thuốc chữa bệnh và 
trang thiết bị vật tư y 
tế. Để xảy ra các vấn đề 
nêu trên về khách quan 
do thời gian qua chuỗi 
cung ứng bị đứt gãy do 
dịch bệnh, giá cả tăng 
cao do ảnh hưởng xung 
đột địa chính trị thế giới. 
Về chủ quan, do các cơ 
quan chức năng chậm 
điều chỉnh các quy định 
dẫn đến hoạt động kinh 
doanh gặp khó khăn, còn 
có tâm lý sợ trách nhiệm, 
phân bổ chi phí và cơ 
cấu thuốc không hợp lý 
dẫn đến tình trạng thiếu 
thuốc và xăng dầu cục bộ 
tại một số địa phương 
gây bức xúc trong xã 
hội. Cần nâng cao hiệu 
quả quản lý Nhà nước và 
công tác giám sát kiểm 
tra, xác định trách nhiệm 
của tổ chức, cá nhân liên 
quan để xử lý nghiêm vi 
phạm theo quy định của 
pháp luật. 

1 2 3 4

Để thực hiện được các chỉ tiêu kinh tế và mục tiêu dài hạn trước mắt, có thể Chính phủ cần tập trung xử lý tốt 
các nhóm vấn đề lớn sau:
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Còn ở trong nước, đó là sức 
ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất 
gia tăng, giá cả đầu vào của 
sản xuất có xu hướng tiếp 

tục tăng, một số thị trường xuất 
khẩu lớn, truyền thống có thể bị 
thu hẹp, nhiều vấn đề tồn đọng kéo 
dài và mới phát sinh của nền kinh 
tế cần phải tập trung giải quyết… 
Cho nên, báo cáo với Quốc hội tại kỳ 
họp cuối năm, Chính phủ cho biết 
sẽ tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định 
kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, 
thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các 
cân đối lớn của nền kinh tế, đồng 
thời đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao 
năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, 
khả năng chống chịu, thích ứng của 
nền kinh tế và củng cố, phát triển 
các động lực tăng trưởng mới. 

Trong bối cảnh đó, việc kiềm chế 
những cảm xúc lẫn lộn để tỉnh táo 
suy nghĩ, hướng tới tương lai, tìm 
cách vượt qua những khó khăn, 
thách thức có lẽ là việc mỗi doanh 
nhân, mỗi con người chúng ta cần 
làm để bước vào năm Quý Mão 

phục hồi sản xuất kinh doanh sau 
đại dịch Covid-19 được thực hiện 
có hiệu quả, nội lực của nền kinh tế 
được củng cố, chúng ta sẽ vượt qua 
được những khó khăn khách quan, 
tác động tiêu cực từ kinh tế thế giới. 

Khi viết bài này, cũng như nhiều bài 
khác, tôi đã tham vấn người bạn 
thân là anh Lê Tiến Trường, Chủ tịch 
HĐQT Vinatex. Anh là người lãnh 
đạo doanh nghiệp lớn luôn sâu sát 
thực tiễn, thấu hiểu vĩ mô, nhìn xa 
trông rộng ra cả kinh tế khu vực và 
thế giới nên những ý kiến của anh 
rất đắt giá đối với những người làm 
công tác nghiên cứu, tham gia xây 
dựng chính sách về kinh tế vĩ mô, tài 
chính công như tôi.

Tôi với anh quen biết nhau đã lâu 
nhưng mãi sau này mới biết anh là 
con trai cụ Lê Văn Tiến, cán bộ khoa 
học kỹ thuật đầu ngành chế tạo 
máy nước ta, đại diện cho trí thức 
Thủ đô, đã cùng với bố tôi, Trần Anh 
Liên lúc đó là Thư ký Liên hiệp Công 
đoàn (LHCĐ Hà Nội) Hà Nội thăm 
chính thức Hội đồng Công đoàn 
Thành phố Moskva năm 1977 và tôi 
đã được vinh dự gặp khi còn đang là 

Kiềm chế cảm xúc, 

NGHĨ VỀ TƯƠNG LAI
Bài: TS. TRẦN VĂN

Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

sinh viên ở Nga. Tôi xin chia sẻ 2 tấm 
ảnh kỷ vật 45 năm trước cùng bạn 
đọc ấn phẩm đặc biệt Dệt May và 
Thời trang số Tết Quý Mão 2023. Âu 
cũng với tâm thế nhìn về quá khứ, 
hướng tới tương lai của thế hệ sinh 
ra trong chiến tranh, lớn lên trong 
thời bình như lứa anh em chúng tôi.

Trong những ngày đón xuân năm 
mới, bên mâm ngũ quả, bàn thờ tổ 

tiên, mọi người đều tươi cười, xúng 
xính trong những bộ trang phục yêu 
thích của mình là các sản phẩm của 
ngành dệt may trong nước. Có lẽ 
xuân này, nhiều người sẽ chọn các 
sắc màu rực rỡ của mùa xuân hân 
hoan, hạnh phúc, thành đạt là đỏ, 
hồng, cam, vàng hay mùa xuân của 
tình yêu, sự bình tâm và tin tưởng 
vào tương lai tươi sáng với tone màu 
xanh, tím, lục lam.❏ 

Chúng ta bước vào năm 
mới 2023 khi thế giới vẫn 
bề bộn những toan tính 
địa chính trị, địa kinh tế, 
xung đột, chiến tranh khó 
lường làm tăng trưởng 
kinh tế toàn cầu có xu 
hướng chậm lại, có thể 
dẫn tới nguy cơ suy thoái 
kinh tế và các rủi ro về tài 
chính, tiền tệ, nợ công, an 
ninh năng lượng, lương 
thực, thông tin gia tăng. 

■ Đoàn đại biểu LHCĐ Hà Nội viếng Lăng Lê Nin ở Moskva hè 1977. Từ trái sang phải: Thư ký LHCĐ Hà Nội Trần Anh Liên, nhà khoa học Lê Văn Tiến đại 
diện cho trí thức Thủ đô, Anh hùng lao động Hoa Thị Xuân, công nhân May 40, đại diện cho công nhân, lao động Thủ đô.

■ Đoàn đại biểu LHCĐ Hà Nội và lãnh đạo Hội đồng Công đoàn Moskva. Từ trái sang phải: Nhà 
khoa học Lê Văn Tiến đại diện cho trí thức Thủ đô, AHLĐ Hoa Thị Xuân, công nhân May 40, đại diện 
cho công nhân, lao động Thủ đô, Thư ký LHCĐ Hà Nội Trần Anh Liên và tác giả.

2023 là năm có mệnh ngũ hành Kim 
Bạch Kim, tượng trưng cho kim loại 
quý đã được tôi luyện, chế tác để trở 
nên đẹp hoàn hảo, tinh khiết và vô 
cùng mạnh mẽ.

Vì thế, việc theo dõi sát diễn biến 
tình hình thế giới, trong nước, kịp 
thời nhận biết rủi ro để có đối sách 
phù hợp, điều hành hiệu quả doanh 
nghiệp của mình theo các kịch bản, 
phương án ứng phó đã được chủ 
động nghiên cứu kỹ cho các tình 
huống là rất cần thiết. 

Có lẽ nhắc lại cũng không thừa câu 
nói cửa miệng của các doanh nhân 
thương trường là chiến trường. Theo 
đó, việc tiếp tục phát triển mạnh thị 
trường trong nước, đẩy mạnh xúc 
tiến thương mại, mở rộng thị trường 
xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường, 
sản phẩm và các chuỗi cung ứng 
bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng 
khoa học công nghệ tiên tiến, chuyển 

đổi số trong sản xuất hướng tới kinh 
tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát 
triển nguồn nhân lực, nhất là nhân 
lực chất lượng cao vẫn là những chìa 
khóa quan trọng mở ra tương lai 
cho mỗi doanh nghiệp.

Với kim ngạch xuất khẩu năm 2022 
đạt 44 tỷ Đô la Mỹ, thu hút hơn 2 
triệu lao động với thu nhập ổn định 
ở một quốc gia đất hẹp, người đông 
như Việt Nam, ngành Dệt May Việt 
Nam tự hào là một trong những 
ngành sản xuất hàng tiêu dùng 
chủ chốt của đất nước, có những 
đóng góp quan trọng cho ổn định 
vĩ mô, cán cân thanh toán và dự trữ 
ngoại hối. Với những kinh nghiệm 
xương máu vượt cạn trong khủng 
hoảng tài chính tiền tệ thế giới năm             
2008-2009, đại dịch Covid-19 năm 
2020-2022, bản lĩnh thương trường, 
kỹ năng quản trị, thương hiệu mạnh, 
công nghệ tiên tiến, đội ngũ cán bộ 
kỹ thuật, công nhân lành nghề, chắc 
chắn ngành Dệt May Việt Nam sẽ lại 
vượt khó lần nữa, vững bước đi lên.

Đánh giá về triển vọng kinh tế Việt 
Nam, các chuyên gia của IMF vẫn 
khá lạc quan khi tăng trưởng kinh 
tế của Việt Nam đang đi ngược với 
xu hướng chậm lại của các nước 
khác ở châu Á. Tuy nhiên do cầu bên 
ngoài dự kiến   chậm lại và điều kiện 
tài chính thắt chặt hơn, IMF đã điều 
chỉnh tăng trưởng của Việt Nam 
năm 2023 xuống còn 5,8% và nước 
ta vẫn sẽ là một trong những nền 
kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh 
nhất trong các nền kinh tế lớn của 
châu Á nếu chúng ta quản lý tốt rủi 
ro và bảo đảm ổn định tài chính. Nếu 
các cơ chế, chính sách kích cầu đầu 
tư và tiêu dùng, các chương trình 
hỗ trợ doanh nghiệp và người dân 

TS. TRẦN VĂN
Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - 

Ngân sách của Quốc hội
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qua góc nhìn của 

CEO
BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG 

Bài: VĂN PHÒNG HĐQT VINATEX

“Có một sự chậm lại đang xảy ra”- Wells Fargo, CEO của BofA chỉ ra việc hạ nhiệt 
mua sắm của người tiêu dùng trong bối cảnh Fed tăng lãi suất. Theo các CEO của 
hai trong số các ngân hàng lớn nhất của Mỹ, người tiêu dùng Mỹ đang kìm hãm chi 
tiêu khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất tác động đến toàn bộ nền kinh tế.

Giám đốc điều hành Brian Moynihan cho biết, sau hai năm bùng 
phát đại dịch với tốc độ tăng trưởng hai con số về số lượng 
thẻ của Bank of America, tốc độ tăng trưởng đang chậm lại. 
Trong khi các khoản thanh toán bán lẻ tăng 11% từ đầu năm 

đến nay lên gần 4 nghìn tỷ USD, thì mức tăng đó đang có sự chậm lại 
bắt đầu trong những tuần gần đây, chi tiêu tháng 11 chỉ tăng 5%.

Đó là một câu chuyện tương tự tại đối thủ Wells Fargo, theo Giám đốc 
điều hành Charlie Scharf, người đã trích dẫn sự tăng trưởng thu hẹp 
trong chi tiêu thẻ tín dụng và khối lượng giao dịch thẻ ghi nợ gần như 
không có biến động.

Các nhà lãnh đạo ngân hàng, với tầm nhìn bao quát về nền kinh tế Hoa 
Kỳ, đang cung cấp bằng chứng cho thấy chiến dịch của Fed nhằm kiềm 
chế lạm phát bằng cách tăng chi phí đi vay đang bắt đầu tác động đến 
hành vi của người tiêu dùng. Được hỗ trợ bởi các biện pháp gói kích 
thích sau đại dịch, tăng lương và tỷ lệ thất nghiệp thấp, người tiêu dùng 
Mỹ đã được hỗ trợ về nền kinh tế, nhưng điều đó dường như đang thay 
đổi. Điều này sẽ có tác động đối với lợi nhuận của công ty khi các doanh 
nghiệp đang hướng đến mục tiêu năm 2023.

Scharf nói: “Có một sự chậm lại đang diễn ra, không có gì phải nghi ngờ 
về điều đó. Chúng ta đang mong đợi một nền kinh tế khá yếu trong 
suốt cả năm và hy vọng rằng nó sẽ nhẹ hơn một chút so với những gì 
nó có thể xảy ra.”

Cả hai CEO đều cho biết họ dự đoán một cuộc suy thoái sẽ xảy ra vào 
năm 2023. Moynihan của Bank of America cho biết ông dự đoán ba 
quý sẽ tăng trưởng âm trong năm tới, sau đó là một đợt tăng nhẹ trong 
quý 4.

Tuy nhiên, trong một sự khác biệt có ý nghĩa trong những tháng tới, cho 
đến nay, sự suy thoái không được cảm nhận đồng đều giữa các khách 
hàng bán lẻ và doanh nghiệp, theo Giám đốc điều hành Wells Fargo.

Scharf nói: “Chúng tôi chắc chắn đã chứng kiến nhiều căng thẳng hơn 
đối với người tiêu dùng cấp thấp so với cấp trên. Xét về các công ty do 
Wells Fargo điều hành, có một số đang hoạt động khá tốt và có một số 
đang gặp khó khăn.”

Ông cho biết các hãng hàng không, nhà cung cấp dịch vụ du lịch và 
các ngành công nghiệp dựa trên trải nghiệm hoặc giải trí khác đang 
hoạt động tốt hơn so với những ngành liên quan đến hàng hóa lâu bền. 
Những lời nhận xét đó đã được lặp lại bởi Moynihan, người đã trích dẫn 
rằng chi tiêu du lịch mạnh mẽ.

Scharf cho biết: “Mọi người đã mua rất nhiều hàng hóa, thực hiện rất 
nhiều quyền tự do chi tiêu tùy ý trong vài năm qua và những giao dịch 
mua đó đang chậm lại. Bạn đang chứng kiến những thay đổi đáng kể đối 
với những thứ như du lịch, nhà hàng, giải trí và một số thứ khác mà mọi 
người muốn làm.”

Moynihan lưu ý rằng sự chậm lại là “kết quả dự kiến” mà Fed mong 
muốn khi họ tìm cách chế ngự lạm phát.

Nhưng Ngân hàng Trung ương có một hành động cân bằng khó khăn 
để thực hiện: tăng lãi suất đủ để làm chậm nền kinh tế, đồng thời hy 
vọng tránh được một cuộc suy thoái nghiêm trọng. Nhiều nhà dự báo 
thị trường kỳ vọng lãi suất chuẩn của Fed sẽ đạt khoảng 5% vào năm 
tới, mặc dù một số người cho rằng cần phải có lãi suất cao hơn.

Moynihan nói: “Bạn đang bắt đầu thấy rằng sự chậm lại đang diễn ra. 
Câu hỏi thực sự sẽ là họ phải ổn định điều đó trong bao lâu để tránh 
thiệt hại nhiều hơn”?

■ Brian Moynihan, Giám đốc điều hành của 
Bank of America

■ Charles Scharf, Giám đốc điều hành của 
Wells Fargo

Nguồn:  https://www.cnbc.com/2022/12/07/
wells-fargo-bofa-ceos-say-consumer-demand-
is-cooling-recession-looms.html
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Năm 2022 thị trường 
dệt may chứng kiến 2 
bức tranh có màu sắc 
đối lập giữa 6 tháng đầu 
năm khởi sắc và 6 tháng 
cuối năm đảo chiều khó 
khăn (8 tháng đầu năm 
xuất khẩu tăng 20% so 
cùng kỳ, tháng 9 chỉ 
còn tăng 11% nhưng 
tháng 10 và tháng 11 
quay đầu giảm lần lượt 
4% và 10% so cùng kỳ) 
khi nhu cầu tiêu thụ dệt 
may tại các thị trường 
lớn như Mỹ, EU suy 
giảm do lạm phát cao 
và lãi suất tăng. Xuất 
khẩu dệt may Việt Nam 
cả năm mặc dù dự kiến 
đạt mức cao mới khoảng 
44,5 tỷ USD, tăng 11% 
so năm 2021 nhưng 
tốc độ tăng trưởng của 
quý 4/2022 đã chậm 
lại và tình hình khó 
khăn dự kiến còn tiếp 
diễn trong năm 2023.

tế thu hẹp, giảm việc làm và thu nhập, qua đó gián tiếp 
tác động đến chi tiêu hàng tiêu dùng trong đó có hàng 
dệt may. 

✓Mô hình dự báo tổng cầu dệt may của Vinatex

Sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến (Multiple 
regression model) để đưa ra dự báo về tổng cầu dệt 
may dựa trên dữ liệu lịch sử trong khoảng thời gian từ 
2008-2021 của các chỉ số: (i) Tăng trưởng GDP, (ii) Lạm 
phát (CPI), (iii) Doanh số bán lẻ (Retail sale), (iv) Tỷ lệ thất 
nghiệp (Unemployment rate), (v) Chi tiêu tiêu dùng 
(Consumer Spending), kết hợp dự báo các chỉ số trên 
trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2024 của các tổ chức 
có uy tín. 

Theo kịch bản cơ sở của kinh tế vĩ mô thế giới (kịch bản 
tốt) tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2022, 2023, 2024 
lần lượt là 2,9%, 2,4% và 3%, tổng cầu dệt may thế giới 
năm 2022 giảm 5% so với năm 2021 (từ mức 803 tỷ USD 
xuống 763 tỷ USD) và năm 2023 tiếp tục giảm 6% so 
với năm 2022 (từ mức 763 tỷ USD xuống 716 tỷ USD) 
(Hình 2)

Hình 2. Dự báo tổng cầu dệt may thế giới theo kịch bản cơ sở

Theo kịch bản suy giảm mạnh của kinh tế vĩ mô thế giới 
(sharp downturn), tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2023 
chỉ ở mức 1,7% (giảm 0,7% so với kịch bản cơ sở), tổng 
cầu dệt may năm 2023 giảm 8% so với năm 2022 về 
mức 675 tỷ USD (Hình 3)

Hình 3. Dự báo tổng cầu dệt may thế giới 
theo kịch bản nền kinh tế suy giảm mạnh

Theo kịch bản xấu kinh tế thế giới rơi vào suy thoái 
(recession), tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2023 chỉ đạt 
0,5%, tổng cầu dệt may thế giới năm 2023 giảm 11% so 
với năm 2022 về mức 678 tỷ USD và bắt đầu phục hồi 
nhẹ vào năm 2024 lên mức 715 tỷ USD (Hình 4)

Hình 4. Dự báo tổng cầu dệt may thế giới 
theo kịch bản nền kinh tế suy thoái

Tựu trung lại, dự báo tổng cầu dệt may thế giới như sau:

• Năm 2022: giảm từ 5-6% so năm 2021 (từ 802 tỷ 
USD xuống 763-757 tỷ USD, về mức giữa năm 2020 
và 2021)

• Năm 2023: giảm 6-11% so năm 2022 (từ 763-757 
tỷ USD xuống 716-678 tỷ USD)

• Năm 2024: 

✓ Theo kịch bản cơ sở giảm nhẹ 0,4% (từ 716 tỷ USD 
xuống 712 tỷ USD), 

✓ 2 kịch bản còn lại tăng 1,6 – 5,5% (từ 694-678 tỷ USD 
lên 705-715 tỷ USD)

DỰ BÁO BIẾN ĐỘNG TỔNG CẦU DỆT MAY THẾ GIỚI NĂM 2023-2024

✓Các yếu tố tác động:

Trong bài về chính sách tiền tệ - lãi suất của Tiến sỹ Trương Văn Phước đã 
nêu ra 4 nhân tố quan trọng tác động đến thị trường ngoại hối năm 2023 
và ảnh hưởng đến các kịch bản biến động kinh tế thế giới, bao gồm: (i) 
Chính sách lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED); (ii) Xung đột quân 
sự Nga – Ukraina; (iii) Tình hình kinh tế - xã hội của Trung Quốc (chính sách 
Zero Covid) và (iv) Môi trường đầu tư toàn cầu. Đây cũng chính là những 
yếu tố tác động đến hoạt động thương mại toàn cầu trong đó có xuất nhập 
khẩu dệt may.

Báo cáo mới đây của McKinsey về bức tranh ngành thời trang năm 2023 chỉ 
ra 3 rủi ro chính đối với ngành thời trang năm 2023 gồm: (i) lạm phát, (i) bất 
ổn địa chính trị và (iii) gián đoạn chuỗi cung ứng (Hình 1)

Hình 1. Rủi ro chính đối với ngành thời trang năm 2023

Dệt may là ngành phản ứng khá nhạy với diễn biến kinh tế vĩ mô toàn cầu, 
lạm phát tại Mỹ và EU đều lên mức cao nhất 4 thập kỷ, lần lượt ở mức 8% và 
10%, lãi suất tại các quốc gia, khu vực này vì thế đều tăng nhanh và mạnh 
để kiềm chế lạm phát, đổi lại tăng trưởng GDP suy giảm, quy mô nền kinh 

DỰ BÁO 

THỊ TRƯỜNG 
DỆT MAY NĂM 2023

Bài: VƯƠNG ĐỨC ANH
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Theo đó, chúng ta đã nắm được sơ bộ diễn biến chính 
sách tiền tệ của các thị trường lớn trong thời gian tới, 
đặc biệt là thời điểm các Ngân hàng trung ương bắt 
đầu hạ lãi suất. Việc dự đoán nền kinh tế thế giới có 
rơi vào suy thoái hay không là công việc của các nhà 
nghiên cứu kinh tế, nhiệm vụ của doanh nghiệp là tìm 
ra giải pháp thích ứng trong điều kiện thị trường co 
hẹp, suy giảm nhu cầu và sẵn sàng nguồn lực khi nhu 
cầu quay trở lại. Tuy nhiên tốc độ phục hồi của nhóm 
hàng may mặc sẽ chậm hơn các nhóm hàng khác như 
đồ ăn, chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ chăm sóc tại nhà, 
sức khoẻ người tiêu dùng, đồ chơi …(theo báo cáo về 
ngành thời trang 2023 của McKinsey)

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC TRUNG QUỐC MỞ CỬA TRỞ LẠI

Có ý kiến cho rằng Trung Quốc sớm mở cửa trở lại (bãi 
bỏ chính sách Zero Covid) có thể giúp nền kinh tế thế 
giới thoát khỏi suy thoái trong năm 2023. Việc dự đoán 
thay đổi trong chính sách Zero Covid của Trung Quốc 
thời điểm hiện tại vô cùng khó. 

Mới đây, ngày 15/12 Morgan Stanley nâng dự báo tăng 
trưởng GDP Trung Quốc năm 2023 từ 5% lên 5,4% nhờ 
việc mở cửa sớm lại nền kinh tế (trước đây họ dự báo 
Trung Quốc mở cửa trở lại vào cuối quý 2/2023, hiện tại 
họ dự báo bình thường trở lại từ tháng 3/2023) cùng 
với các gói hỗ trợ lớn sẽ phát huy tác dụng: 140 tỷ USD 
cho bất động sản, 143 tỷ cho ngành chất bán dẫn (sau 
khi Mỹ hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất chất bán 
dẫn sang Trung Quốc). Tuy nhiên, trong quá trình mở 
cửa trở lại của Trung Quốc, các nhà phân tích dự đoán 
số ca nhiễm Covid sẽ gia tăng có thể khiến các quan 
chức tại Trung Quốc phải suy nghĩ lại về lập trường 
chính sách của họ. 

Việc Trung Quốc mở cửa trở lại có thể hỗ trợ xuất khẩu của 
ngành nguyên liệu như ngành sợi tuy nhiên cũng có rủi 
ro khi giá hàng hoá toàn cầu bị đẩy lên cao và có thể gây 
lại áp lực cho chuỗi cung ứng. Bloomberg ước tính trường 
hợp trong trường hợp Trung Quốc mở cửa lại từ giữa năm 
2023, giá năng lượng có thể tăng 20% và lạm phát của Mỹ 
có thể tăng lên 5,7% vào cuối năm 2023. 

LẠM PHÁT TĂNG RỒI SẼ HẠ NHIỆT, LÃI SUẤT TĂNG 
RỒI SẼ GIẢM KHI CÁC YẾU TỐ THÚC ĐẨY LẠM PHÁT 
NĂM 2022 KHÔNG CÒN. VẬY KHI NÀO NỀN KINH TẾ 
TĂNG TRƯỞNG TRỞ LẠI, THỊ TRƯỜNG SẼ HỒI PHỤC? 

Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta phải theo sát diễn 
biến lạm phát tại các thị trường lớn. 

Đối với thị trường Mỹ, đã có những tín hiệu cho thấy lạm 
phát tại quốc gia này đã đạt đỉnh vào tháng 6 và đang 
hạ nhiệt. Lạm phát tháng 11/2022 chỉ tăng 7,1% so cùng 
kỳ, là mức tăng thấp nhất trong 11 tháng qua (Hình 5)

Hình 5. Diễn biến lạm phát Mỹ theo tháng năm 2022

Như vậy sau 6 lần tăng lãi suất liên tiếp trong năm 2022 
của FED (từ mức 0,25% vào tháng 1 lên 4% vào tháng 
11) dường như bước đầu tác động đến lạm phát. Ngay 
sau khi có con số lạm phát tháng 11, ngày 14/12/2022 
FED tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,5%, đưa lãi suất lên 
mức 4,5%. Tuỳ theo diễn biến lạm phát, FED có thể xem 
xét tăng lãi suất lên tối đa 5,1% vào cuộc họp 1/2/2023 
(nếu theo kịch bản tốt thì FED sẽ không tiếp tục tăng 
lãi suất, duy trì ở mức 4,5% sau đó hạ dần lãi suất khi 
lạm phát giảm).

Cũng tại cuộc họp vào 14/12, FED dự kiến sẽ hạ lãi suất 
1% vào năm 2024 về mức 4,1% vào cuối 2024, tiếp 
tục giảm lãi suất trong 2025 đưa về 3,1% và cuối cùng 
chạm mục tiêu dài hạn là 2,5%. Đồng thời FED hạ dự 
báo tăng trưởng GDP của Mỹ năm 2023 chỉ ở mức 0,5% 
(trong khi tháng 9 dự báo ở mức 1,2%)

Đối với thị trường EU, tháng 11 cũng đánh dấu lạm 
phát lần đầu tiên chậm lại kể từ tháng 6/2022, mặc dù 
lạm phát tháng 11 vẫn ở mức cao là 10%.

Ngay sau khi FED tăng lãi suất thêm 0,5% vào ngày 
14/12, ngày 15/12 Ngân hàng Trung ương Châu Âu (gọi 
tắt là ECB) cũng tăng lãi suất thêm 0,5%, đưa lãi suất 
lên mức 2% (từ mức -0,25% của tháng 1/2022, qua 4 
lần tăng lãi suất tổng 2,25%) và sẽ còn tăng tiếp để đạt 
mục tiêu lạm phát 2%. Đồng thời ECB thu hẹp bảng 
cân đối kế toán 16 tỷ USD/tháng cho đến cuối Q2/2023

ECB kỳ vọng lạm phát sẽ giảm từ mức trung bình 8,4% 
của 2022 xuống: 

• 6,3% vào 2023; 3,4% vào 2024 và 2,3% vào 2025.

• Và dự kiến GDP của EU năm 2022 chỉ tăng 2,6% và 
năm 2023 là 0,6%. 

Như vậy, Ngân hàng Trung ương Mỹ, EU sẽ tiếp tục thắt 
chặt chính sách tiền tệ cho đến khi lạm phát đạt mục 
tiêu 2%. Việc tăng lãi suất cần thời gian để tác động 
đến lạm phát. Theo Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, việc 
tăng lãi suất cần 1 năm để tác động đến tăng trưởng 
GDP và cần 2-3 năm để tác động đến lạm phát và vì thế 
các Ngân hàng Trung ương cần kiên trì với việc tăng lãi 
suất hoặc duy trì lãi suất cao để kiềm chế lạm phát, nếu 
hạ lãi suất quá sớm sẽ không đạt được mục tiêu giảm 
lạm phát trong khi nền kinh tế đã bị tổn thương đáng 
kể bởi lãi suất cao trong suốt thời gian vừa qua. 

KỊCH BẢN NÀO CHO XUẤT KHẨU DỆT MAY VIỆT NAM NĂM 2023?

Hết quý 2/2023 kinh tế vĩ mô thế giới 
ổn định, xung đột địa chính trị kết thúc

Tình hình xấu của quý 4/2022 kéo dài 
đến quý 3/2023 với nhiều yếu tố bất 
định hơn chưa rõ ràng về giảm lạm 
phát, lãi suất vẫn tăng và chưa giảm

Trong điều kiện diễn biến xấu kinh tế 
thế giới suy thoái

KỊCH BẢN TỐT 

KỊCH BẢN
TRUNG BÌNH 

KỊCH BẢN XẤU

Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu năm 
2023 khoảng 4 - 5% so với năm 2022.

Xuất khẩu duy trì ngang với năm 2022. 

Kim ngạch xuất khẩu năm 2023 có thể 
thấp hơn năm 2022 khoảng 5%.

Nhóm mặt hàng lưu ý trang phục lịch sự cho dịp 
lễ, đồ công sở nằm trong TOP 3 nhóm hàng tăng 
trưởng tốt nhất vào năm 2023 

Sau khi suy giảm vì đại dịch Covid trong năm 2020, 
đồ trang phục công sở đã phục hồi trở lại vào năm 
2021 và 2022. Năm 2023 dự báo nhóm đồ trang phục 
sẽ tiếp tục tăng mặc dù tốc độ tăng có thể chậm lại 
trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Gần 1/3 các CEO 
hãng thời trang lớn của Mỹ đánh giá trang phục lịch 
sự (formalwear, occasion wear, business attire) cho 
những dịp đặc biệt dự kiến sẽ là phần hứa hẹn nhất 
trong giỏ hàng của họ, nằm trong TOP 3 hạng mục 
tăng trưởng hàng đầu vào năm 2023. Tất nhiên cũng 
cần lưu ý rằng formalwear sau đại dịch Covid đã thay 
đổi, không còn là những bộ trang phục công sở 
truyền thống, xu hướng lai giữa trang phục đi chơi 
và đi làm tạm gọi là “smartorial” đang trở nên phổ 
biến. 

Doanh số bán lẻ áo sơ mi và áo cánh (blouse), quần và 
váy không denim (non-denim) được dự đoán sẽ tăng 
trưởng trong giai đoạn 2022 – 2026 với tốc độ nhanh 
hơn mức tăng trong 10 năm trước đại dịch Covid.



ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
10 năm 2021-2030 được thông qua 
tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII đặt ra mục tiêu tổng quát 
“kinh tế phát triển năng động, nhanh 
và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ 
sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 
tạo gắn với nâng cao hiệu quả trong 
hoạt động đối ngoại và hội nhập 
quốc tế”.

Từ cuối thế kỷ 20, xu hướng toàn cầu 
hóa kinh tế phát triển mạnh mẽ và là 
xu hướng chủ đạo của kinh tế chính 
trị thế giới. Tuy nhiên từ năm 2020, 
khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát 
làm đứt gãy chuỗi cung ứng, căng 
thẳng địa chính trị và gần đây nhất 
là cuộc xung đột quân sự tại Ukraine 
đã khiến quá trình toàn cầu hóa 
có xu hướng bị đảo lộn. Các cuộc 
chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, 
EU - Trung bùng nổ. Nhiều quốc 
gia nhanh chóng chuyển hướng 
nâng cao tính độc lập, tự chủ kinh 
tế nhằm bảo vệ nền sản xuất và tiêu 
dùng trong nước trước các cú sốc 
quá lớn và bất ngờ từ bên ngoài; 
đảm bảo ổn định trước hết là kinh 
tế xã hội ở trong nước.

Từ khi mở cửa đến nay, Đảng ta 
luôn chủ trương xây dựng kinh tế 
Việt Nam là một nền kinh tế tham 
gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng 
toàn cầu, đẩy mạnh xuất khẩu, 
từng bước có các sản phẩm có tỷ 
lệ nội địa hóa cao. Từ sau Đại hội XII 
tiếp tục nhấn mạnh phát triển kinh 
tế trên cơ sở công nghệ thân thiện 
môi trường, hướng tới kinh tế tuần 
hoàn. Trong chuỗi cung ứng này, 
các doanh nghiệp Việt Nam phải 

đủ khả năng cạnh tranh theo đúng thông 
lệ quốc tế.  

Từ hiểu biết trong chuỗi cung ứng dệt may, 
da giày toàn cầu cho thấy, phần lớn chính 
phủ các nước sử dụng nhiều chính sách 
khác nhau để giành lấy nhiều lợi thế hơn 
cho quốc gia mình, thực hiện các biện pháp 
để bảo đảm tính độc lập, tự chủ của riêng 
mình đối với một số ngành nghề, lĩnh vực 
được cho là quan trọng. Phản ứng lại trước 
hành động mang tính kiểm soát chuỗi cung 
ứng của các đối tác và để bảo vệ lợi ích của 
quốc gia, chính phủ một số quốc gia lựa 
chọn biện pháp giảm sự phụ thuộc vào tự 
do thương mại gắn với nâng cao hiệu quả 
kinh tế cho quốc gia mình. 

Theo nhiều nghiên cứu trong nước và quốc 
tế, độc lập, tự chủ kinh tế của một quốc gia 
có thể được đánh giá dựa trên khả năng 
ứng phó (hay ngược lại, là mức độ dễ bị tổn 
thương) của nền kinh tế khi các nguồn lực 
trong nước không đáp ứng được yêu cầu 
nội địa trong khi không tiếp cận được các 
nguồn lực bên ngoài để đáp ứng các nhu 
cầu cơ bản (quan trọng) của nền kinh tế. 
Dựa trên quan điểm này, hệ thống tiêu chí 
về khả năng độc lập, tự chủ của nền kinh tế 
có thể bao gồm một số khả năng lớn của 
nền kinh tế như sau: khả năng tự đáp ứng 
các nhu cầu cơ bản, mức độ ảnh hưởng từ 

sự đứt gãy chuỗi cung ứng, khả năng tự chủ 
tài chính, khả năng kiểm soát của chính phủ 
đối với các tài sản nội địa và khả năng tự chủ 
về tri thức trong hoạt động sản xuất 1.

Theo quan điểm riêng của tác giả, với một 
quốc gia có dân số đông, 60% trong độ tuổi 
lao động thì một tiêu chí cần quan tâm để 
đảm bảo mức độ tự chủ của nền kinh tế là 
khả năng tự chủ việc làm. 

Bài viết tập trung vào các vấn đề của xây dựng 
nền kinh tế độc lập từ góc nhìn của một ngành 
xuất khẩu lớn và sử dụng nhiều lao động nhất 
cả nước với quan điểm tổng thể nền kinh tế 
độc lập dựa trên các trụ cột độc lập của các 
ngành sản xuất tạo ra khả năng tự chủ cho 
đất nước. Đồng thời, cũng xuất phát từ vị thế 
của dệt may Việt Nam là quốc gia có quy mô 
xuất khẩu trong top 3 thế giới, có năng lực 
cạnh tranh quốc gia được đánh giá ở mức 
khá, có tiềm năng trở nên độc lập hơn trong 
chuỗi cung ứng toàn cầu, nếu có chiến lược 
phát triển bền vững.

ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ CỦA NGÀNH DỆT MAY, 
DA GIÀY TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

Năm 2021, ngành dệt may, da giày đạt kim 
ngạch xuất khẩu hơn 60 tỷ USD, chiếm 18% 
tổng kim ngạch XK của cả nước, tạo việc 
1 TS Nguyễn Đức Kiên tổ tư vấn kinh tế của TTg

VAI TRÒ KINH TẾ NHÀ NƯỚC 
TRONG XÂY DỰNG KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ
VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ SÂU RỘNG

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

(TỪ GÓC NHÌN CỦA NGÀNH DỆT MAY, DA GIÀY - NGÀNH XUẤT KHẨU THÂM DỤNG LAO ĐỘNG LỚN NHẤT CẢ NƯỚC)

■ Ông Lê Tiến Trường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex
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làm cho 4,3 triệu lao động, chiếm 30% 
lao động công nghiệp – xây dựng và 10% 
tổng lao động trong độ tuổi LĐ của cả 
nước. Trong đó ngành dệt may đạt 39 tỷ 
USD, tăng 11% so với cùng kỳ, bằng với 
năm 2019 – thời điểm trước dịch. Trong 
giai đoạn 5 năm từ 2015-2020, ngành 
dệt may liên tục tăng trưởng với tốc độ 
bình quân 17% hàng năm. Ngành dệt 
may là ngành công nghiệp lớn thứ năm, 
ngành da giày đứng thứ 6 trong cơ cấu 
các ngành công nghiệp cả nước. Nếu tính 
chung cả 2 ngành dệt may- da giày trong 
nhóm công nghiệp thời trang nói chung 
như thông lệ thế giới thì đây là ngành 
công nghiệp lớn nhất của Việt Nam trên 
cả 3 tiêu chí theo quy mô xuất khẩu, giá 
trị SXCN và lực lượng lao động vượt qua 
ngành điện thoại, linh kiện điện tử. Theo 
các giai đoạn phát triển, quy mô sản xuất 
của ngành luôn được mở rộng và phát 
triển. Trong giai đoạn 2016-2020, chỉ 
số sản xuất công nghiệp của ngành đạt 
mức tăng bình quân 10,7%/năm, trong 
đó ngành dệt đạt 12,5%/năm và sản xuất 
trang phục đạt 8,8%/năm. 

Đặc điểm chung của ngành dệt may, da 
giày đều là các ngành sản xuất thâm dụng 
lao động. Tuy nhiên, chính yếu tố lao động 
tạo ra lợi thế cho nhóm ngành này phát 
triển bởi Việt Nam có lực lượng lao động 
dồi dào (dự báo đến 2030 có 105 triệu 

dân, dân số trong độ tuổi lao động lớn, 
chiếm khoảng 60%), được đánh giá cao 
về sự khéo léo, khả năng tiếp nhận công 
nghệ cao, kỹ năng làm việc tốt hơn so với 
công nhân các thị trường mới nổi như 
Cambodia, Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, 
Ethiopia... Đây cũng là nhóm ngành hoàn 
toàn tự vận động, cạnh tranh theo thị 
trường, khác với các quốc gia cạnh tranh 
như Bangladesh, Ấn Độ, Trung Quốc là 
các quốc gia có nhiều chính sách hỗ trợ 
của Chính phủ, ví dụ như Ấn Độ vẫn duy 
trì Bộ Dệt May thuộc Chính phủ Ấn Độ, 
hay với Bangladesh dệt may chiếm 80% 
kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước 
nên Chính phủ dồn rất nhiều hỗ trợ cho 
ngành công nghiệp quan trọng này. 

ĐÓNG GÓP CỦA NGÀNH DỆT MAY,              
DA GIÀY 

Thứ nhất, góp phần dịch chuyển cơ 
cấu kinh tế và lao động nông nghiệp -                  
nông thôn.

Dịch chuyển lao động là một xu thế khách 
quan của quá trình vận động của các nền 
kinh tế. Quá trình dịch chuyển lao động 
nông nghiệp sang phi nông nghiệp được 
đẩy mạnh cùng với quá trình phát triển 
kinh tế, dịch chuyển cơ cấu ngành và 
công nghiệp hóa, đô thị hóa. Ở Việt Nam, 
trong những năm gần đây, xu hướng dịch 

chuyển lao động nông nghiệp đang diễn 
ra mạnh mẽ và là một trong những chỉ 
báo cho thấy sự phát triển theo hướng 
ngày càng hiện đại của nền kinh tế.

Chính sách chuyển dịch cơ cấu lao động 
nông thôn gắn liền với quá trình công 
nghiệp hóa nền kinh tế. Trong đó, ngành 
dệt may góp phần là một mũi nhọn trong 
sự dịch chuyển kinh tế từ nông nghiệp 
nông thôn sang công nghiệp hóa. 

Thứ hai, góp phần giải quyết việc làm, 
tận dụng lợi thế lao động.

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2020, nước 
ta có 10.246 doanh nghiệp hoạt động sản 
xuất, kinh doanh trong ngành dệt may. 
Đây luôn là một trong những ngành xuất 
khẩu chủ lực của Việt Nam và sử dụng 
nhiều lao động. Ngành Dệt May Việt Nam 
có năng lực sản xuất cao, đáp ứng nhu cầu 
may mặc trong nước và có kim ngạch xuất 
khẩu cao, đồng thời cũng đóng góp vào 
sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 
Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng 
may mặc chủ lực đạt từ 1 tỷ USD trở lên. 
Do đặc thù công việc trong ngành dệt may 
cần sự tỉ mỉ, khéo léo nên tỷ trọng lao động 
nữ nhiều hơn nam (chiếm 73,80%). Theo 
nhóm tuổi, số lao động trong ngành dệt 
may chủ yếu ở nhóm lao động trẻ (15- 35 
tuổi), chiếm 71,92%.

Với lợi thế về năng suất lao động, nên tuy 
thu nhập hàng tháng cao hơn các quốc 
gia cạnh tranh từ 30-70% [Thu nhập lao 
động theo tháng Việt Nam ~250 USD, Ấn 
độ - 220, Cambodia – 180, Bangladesh-150] 
đơn giá tiền lương trên 1 đơn vị sản phẩm 
của Việt Nam vẫn khá cạnh tranh giúp các 
doanh nghiệp dệt may Việt Nam duy trì 
lợi thế so với các nước. Theo một nghiên 
cứu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội, cứ 1 tỷ USD hàng dệt may Việt Nam 
xuất khẩu sẽ tạo thêm khoảng 100.000 
việc làm trực tiếp và lan toả, trong đó trực 
tiếp làm dệt may khoảng 50.000 người. 

Thứ ba, góp phần bảo đảm hàng hóa 
thiết yếu cho người dân.

Năng lực của ngành dệt may, da giày hiện 
tại chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu, chiếm 
90-95%, phục vụ nhu cầu thị trường trong 
nước chỉ chiếm 5-10% năng lực, do đó 
nhu cầu hàng hóa thiết yếu của người dân 
như hàng dệt may, da giày hoàn toàn có 

thể được đáp ứng đầy đủ. Minh chứng rõ 
ràng nhất khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, 
ngành y tế rơi vào tình trạng thiếu, khan 
hiếm khẩu trang, một mặt hàng vô cùng 
thiết yếu trong đại dịch, ngành dệt may 
đã linh hoạt chuyển đổi và đã tiến hành 
sản xuất khẩu trang vải để có thể cung 
cấp giải pháp thiếu nguồn cung trang 
thiết yếu cho người dân, đặc biệt là mặt 
hàng khẩu trang vải kháng khuẩn. 

Thứ tư, góp phần thúc đẩy lối sống, văn 
hóa tiêu dùng mới khi tầng lớp trung 
lưu tăng nhanh gắn với gu thời trang, 
thẩm mỹ.

Ngày nay với nền kinh tế ngày càng phát 
triển, đi kèm theo đó là các tầng lớp trung 
lưu tăng mạnh. Xu hướng thời trang của 
tầng lớp trung lưu ngày càng khắt khe 
không chỉ về chất lượng, tính thẩm mỹ, 
giá cả mà còn về trách nhiệm của xã hội 
với môi trường đặc biệt là trong ngành 
thời trang. 

Để phổ cập những lối sống, văn hóa 
tiêu dùng, xu hướng mới của ngành thời 
trang, ngành dệt may đã có những động 
thái để lan truyền những thông tin về xu 
hướng, văn hóa tiêu dùng mới của ngành 
thời trang thế giới qua các hội chợ, những 
buổi hội thảo, tọa đàm, các thiết kế thời 
trang Việt, bộ thông số nhân trắc người 
Việt. Qua đó góp phần thúc đẩy lan tỏa lối 
sống, văn hóa tiêu dùng tới một bộ phận 
không nhỏ người tiêu dùng Việt Nam nói 
riêng và thế giới nói chung.

Thứ năm, góp phần thu ngoại tệ xuất 
khẩu, tích lũy ban đầu

Trong tất cả các mặt hàng công nghiệp 
xuất khẩu hiện nay, dệt may – da giày là 
ngành có kim ngạch xuất khẩu và tốc độ 
tăng trưởng cao và là một trong những 
ngành hàng xuất khẩu chủ lực, giữ vai 
trò quan trọng đối với sự tăng trưởng 
của nền kinh tế, chiếm 18% tổng kim 
ngạch xuất khẩu của cả nước, luôn duy 
trì xuất siêu, năm 2021 thặng dư thương 
mại (xuất siêu) ~25 tỷ USD chiếm 42-45% 
trong tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 
60 tỷ USD của hai ngành này, góp phần 
đáng kể vào thành tích xuất siêu của cả 
nước trong những năm qua, thu về ngoại 
tệ và có tích lũy phục vụ tái đầu tư mở 
rộng sản xuất.  

Trong giai 
đoạn 5 năm 

từ 2015-2020, 
ngành dệt 

may liên tục 
tăng trưởng 

với tốc độ 
bình quân 

17% 
hàng năm

Kim ngạch 
xuất khẩu 

một số mặt 
hàng may 

mặc chủ lực 
đạt từ 

1 tỷ 
USD 

trở lên. 
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Thứ sáu, góp phần đóng góp cho 
chuỗi giá trị toàn cầu, gia tăng sức 
mạnh mềm gắn với mỗi thương 
hiệu sản phẩm

Việc tăng cường liên kết dệt may, 
da giày sẽ tạo điều kiện giảm chi 
phí do giảm chi phí trung gian, hạ 
giá thành sản phẩm may, tăng sức 
cạnh tranh của hàng may mặc do tỷ 
lệ nội địa hóa được nâng cao. Liên 
kết dệt – may, da - giày còn có tác 
dụng giảm bớt nhu cầu nhập khẩu 
nguyên liệu nước ngoài, nâng cao 
giá trị gia tăng, góp phần tăng ngân 
sách quốc gia, tạo điều kiện cung 
cấp nguyên liệu ổn định, chủ động 
cho khâu may sản phẩm quần áo và 
giày dép túi xách xuất khẩu. 

Ngoài ra, liên kết dệt - may tạo điều 
kiện mở rộng thị trường ngành dệt, 
từ đó tăng quy mô sản xuất để đạt 
lợi thế về quy mô, giảm giá thành, 
tăng sức cạnh tranh của hàng dệt, 
thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, 
tăng tích lũy để tiếp tục tái đầu tư 
cho công nghệ mới nhằm đáp ứng 
yêu cầu của ngành may. 

Mặc dù hiện nay, mức độ đóng 
góp của Việt Nam cho chuỗi giá trị 
toàn cầu phần lớn nằm ở khâu CMT 
(gia công thuần túy) tuy nhiên các 
doanh nghiệp dệt may đã và đang 
có bước chuyển mình để có thể sản 
xuất đơn hàng có giá trị gia tăng cao 
như FOB, ODM, góp phần không 
nhỏ vào việc gia tăng sức mạnh gắn 
với mỗi thương hiệu sản phẩm. Hiện 
nay tỷ lệ sản xuất FOB đã đạt trên 
60%, sản xuất ODM đạt ~15%

NGUY CƠ, THÁCH THỨC TỪ SỰ 
THIẾU TỰ CHỦ TRONG NGÀNH 
DỆT MAY- DA GIÀY

Bên cạnh việc chỉ tham gia được 
vào khâu giá trị gia tăng thấp, lợi 
nhuận thấp thì việc thiếu tự chủ 
nguyên vật liệu và thiết kế trong 
ngành dệt may da giày còn có thể 
mang đến những nguy cơ, thách 
thức sau:

Thứ nhất, khả năng đáp ứng yêu 
cầu trọn gói của các nhà mua hàng 
toàn cầu. 

Xu thế cắt giảm trung gian làm cho 
các thương hiệu và nhà phân phối 

toàn cầu có yêu cầu mới về đặt hàng 
trọn gói tại một điểm đến mà không 
còn các công ty dịch vụ trung gian 
lo việc thu xếp lựa chọn, mua bán 
nguyên liệu ở từng khâu và chuyển 
đến nhà sản xuất như trước. Điều 
này đòi hỏi các nhà sản xuất lớn, 
đứng làm đầu chuỗi cung ứng, giao 
dịch trực tiếp với khách hàng cần có 
năng lực điều phối toàn bộ chuỗi 
các nhà sản xuất để tạo ra sản phẩm 
cuối cùng. Việc không có được hệ 
thống sản xuất tương ứng ở trong 
nước với các mặt hàng chiến lược 
sẽ đặt các công ty trong ngành dưới 
một rủi ro rất lớn là không thể điều 
phối hiệu quả chất lượng, tiến độ và 
giá thành sản xuất. Trong tình trạng 
đứt gãy chuỗi cung ứng sẽ làm gián 
đoạn khả năng phục vụ, mất đơn 
hàng, mất việc làm trên diện rộng

Thứ 2, khả năng đảm bảo việc làm                       
ổn định. 

Với ngành thâm dụng lao động, hệ 
lụy lớn nhất khi đứt gãy chuỗi cung 
ứng là khả năng phải liên tục biến 
động lực lượng lao động phụ thuộc 
vào khả năng cung cấp nguyên 
liệu, mà chỉ thiếu hụt 25% nguyên 
phụ liệu có thể dẫn tới cả 1 triệu lao 
động thiếu việc làm. Ảnh hưởng xã 
hội sẽ rất lớn và trên diện rộng.

Thứ 3, khả năng kiểm soát của 
Chính phủ. 

Như trong tiêu chí do TS. Nguyễn 
Đức Kiên đề xuất có tiêu chí về khả 
năng kiểm soát các tài sản nội địa 
của Chính phủ. Với ngành dệt may 
có tỷ lệ gần 70% kim ngạch XK từ 
khối các DN FDI, đây cũng là khối 
đã cho thấy có biến động lao động, 
dừng việc, nghỉ việc lớn nhất trong 
giai đoạn dịch Covid 2020-2021 và 
nhất là 6 tháng cuối năm 2022 khi 
chuỗi cung ứng có nhiều bất ổn. 
Như vậy, rủi ro về việc làm và thất 
nghiệp trong khối DN dệt may, da 
giày đang rất cao và khó khăn cho 
kiểm soát của Chính phủ.

TỰ CHỦ TRONG NGÀNH DỆT 
MAY, DA GIÀY GẮN VỚI VAI TRÒ 
CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC GÓP 
PHẦN XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ 
ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ

Trong các tiêu chí đề xuất về một nền 
kinh tế tự chủ của các chuyên gia, 
có nhấn mạnh yếu tố đầu tiên là tự 
chủ các nhu cầu cơ bản. Ngành dệt 
may, da giày đảm nhiệm việc phục 
vụ một nhu cầu cơ bản của người 
dân đó là nhu cầu mặc. Theo thống 
kê của thế giới, nhu cầu chi tiêu cho 
trang phục của người dân các nước 
đang phát triển vào khoảng 2-2.5% 
GDP đầu người, nếu bao gồm cả 
giày dép khoảng 3%. Do vậy quy mô 
sử dụng trang phục, giày dép trong 
nước khoảng 12 tỷ USD – 15 tỷ USD 
vào năm 2030 trong khi quy mô sản 
xuất của ngành Dệt May Việt Nam 
hiện đang đáp ứng khoảng 45 tỷ 
USD, ngành da giày trên 25 tỷ USD, 
trong đó gần 40% nguyên phụ liệu 
ở trong nước có thể sản xuất thì về 
cơ bản việc tự chủ cho thị trường 
nội địa chắc chắn được đảm bảo dù 
có đứt gãy nguồn cung ứng của thế 
giới. Ngoại trừ bông tự nhiên Việt 
Nam nhập khẩu 100% là khâu cần 
tính toán nhất định cho bài toán 
tự chủ, còn lại các nguyên phụ liệu 
khác Việt Nam cơ bản tự chủ được 
cho nhu cầu riêng trong nước. Tuy 
nhiên, bông tự nhiên có thể được 
thay thế bằng nguồn xơ PE mà Việt 
Nam có sản xuất. 

Nút thắt quan trọng nhất của ngành 
dệt may da giày đó chính là tự chủ 
việc làm, do tỷ lệ nhập khẩu nguyên 
liệu chính (vải, da thuộc) còn cao 
trên 60% nên khi đứt gãy chuỗi vải, 
da thuộc, nguy cơ thiếu việc làm là 
khá nghiêm trọng. Trong vài năm 
gần đây các quốc gia sản xuất dệt 
may, da giày xuất khẩu đều hướng 
tới mục tiêu có tỷ lệ nội địa hoá 
nguyên liệu trên 60% như là một 
yếu tố cạnh tranh quốc gia trong 
chuỗi toàn cầu. Tự chủ việc làm nhờ 
tự chủ đơn hàng thông qua giải 
pháp tự chủ nguyên liệu chính (vải, 
da thuộc) là bài toán đặt ra ở tất cả 
các quốc gia, vấn đề là đầu tư ban 
đầu cho sản xuất nguyên liệu lớn, 
hiệu quả chưa có ngay do phải cạnh 
tranh ra nhập thị trường. Bởi nếu 
chỉ tự chủ trang phục nội địa thì 
ngành dệt may hiện nay chắc chắn 
đảm bảo, nhưng với quy mô đó chỉ 
cần sử dụng khoảng 500.000 lao 
động, trong khi ta đang có 2,7 triệu 
lao động trong ngành, thiếu năng 
lực nguyên liệu dẫn đến thiếu đơn 
hàng xuất khẩu có thể làm cho trên 

2 triệu lao động rơi vào tình trạng 
việc làm bấp bênh. Tương tự với 
ngành da giày có 1,5 triệu lao động, 
nếu chỉ phục vụ người Việt Nam chỉ 
cần khoảng 200.000 lao động, thêm 
khoảng 1,3 triệu lao động thiếu việc 
làm nếu không có xuất khẩu. Vậy 
khu vực kinh tế nào sẽ đảm nhiệm 
vai trò giải bài toán này?

Chắc chắn chỉ khu vực kinh tế nhà 
nước mới có thể là mũi chủ lực nhận 
nhiệm vụ này của Chính phủ, cùng 
với nó là các tập đoàn kinh tế tư 
nhân trong nước quy mô lớn. Do dệt 
may là ngành công nghệ cổ điển, dù 
đang có nhiều thay đổi sang công 
nghệ xanh và sản phẩm tuần hoàn, 
nhưng về cơ bản các công nghệ này 

không quá phức tạp, ít bị bảo hộ độc 
quyền và có thể mua bán chuyển 
giao. Vấn đề đặt ra cho khu vực kinh 
tế nhà nước, doanh nghiệp nhà 
nước là cách tiếp cận để có thể hình 
thành nhiệm vụ, giao và đánh giá 
mức độ hoàn thành. Tác giả xin được 
đề xuất 3 cụm giải pháp chính là:

KẾT LUẬN:

Với việc đang sử dụng tới gần 30% 
lực lượng lao động công nghiệp 
trên cả nước, xây dựng một ngành 
sản xuất dệt may, da giày độc lập tự 
chủ sẽ là sự đóng góp quan trọng 
trong việc xây dựng nền kinh tế Việt 
Nam độc lập tự chủ. Trong quá trình 
xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ 
cần có chi phí, trong đó nguồn vốn 
mồi từ khu vực nhà nước đóng vai 

trò điểm bùng phát. Khu vực kinh 
tế nhà nước, trong đó có DNNN 
là khu vực nhận trách nhiệm sử 
dụng nguồn vốn mồi từ ngân sách 
tạo điểm bùng phát có sức lan toả 
mạnh, thông qua việc đầu tư và làm 
chủ các khâu thắt cổ chai của chuỗi 
cung ứng đang gây giảm khả năng 
độc lập tự chủ của ngành. Đánh giá 
quá trình xây dựng ngành dệt may 
độc lập tự chủ trong dài hạn chính 
là tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước, 

giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhập 
khẩu nhưng vẫn phải đảm bảo được 
năng lực cạnh tranh quốc tế. Quá 
trình đầu tư của nhà nước có thể 
diễn ra liên tục ở những lĩnh vực, địa 
bàn tư nhân chưa sẵn sàng đầu tư. 
Để tạo vòng quay vốn mới các công 
trình đầu tư từ nguồn nhà nước, khi 
đã hình thành năng lực tự chủ nhà 
nước lại có thể tiếp tục cổ phần hoá 
thu lại nguồn lực vốn mồi ban đầu.❏

Thứ 3, khu vực nhà nước đầu tư các khu công nghiệp và đào tạo nhân lực: Bên cạnh 
DNNN thì khu vực kinh tế nhà nước bao gồm cả chính quyền địa phương và hệ thống đào 
tạo công lập có thể đảm nhiệm vai trò chuẩn bị hạ tầng các khu vực sản xuất nguyên liệu 
tập trung đạt chuẩn môi trường, cũng như đào tạo nhân lực phục vụ việc xây dựng một 
nền kinh tế tự chủ nhờ làm chủ tri thức công nghệ, quản lý.

Thứ nhất, với khu vực DNNN: Cần có cách tiếp cận trên cơ sở đánh giá toàn diện chi phí 
bỏ ra thông qua hệ thống BHXH, BH thất nghiệp khi có lượng lao động lớn mất việc với 
chi phí hỗ trợ lãi suất, tạo nguồn vốn rẻ, kể cả chi phí không hiệu quả của đầu tư cho sản 
xuất nguyên liệu những năm đầu. Xác định nguyên tắc muốn xây dựng kinh tế tự chủ độc 
lập phải có chi phí được bỏ ra và đo lường không phải bằng hiệu quả tài chính trong trung 
hạn mà đo lường bằng tỷ lệ khả năng tự chủ. Trong dài hạn phải đảm bảo năng lực cạnh 
tranh tương đương hàng hoá nhập khẩu, phải tham gia được vào các chuỗi cung ứng toàn 
cầu. Giao nhiệm vụ cho DNNN thông qua đặt hàng đầu tư các cơ sở sản xuất nguyên liệu 
tiên tiến, vừa thay thế nhập khẩu, vừa đi tắt đón đầu xu hướng kinh tế tuần hoàn, tận dụng 
triệt để lợi thế người đi sau trong một nền kinh tế toàn cầu chuyển đổi. Đánh giá trên bộ 
chỉ tiêu đo lường bằng thời gian đầu tư, tổng mức đầu tư, làm chủ công nghệ, đưa sản 
phẩm ra thị trường. Sau 5-6 năm bắt đầu yêu cầu về hiệu quả kinh tế, năng lực cạnh tranh.

Thứ 2, với khu vực kinh tế tư nhân trong nước: Có chính sách khuyến khích đầu tư vào 
lĩnh vực sản xuất nguyên liệu dệt may bao gồm các chính sách thuế nhất là miễn thuế VAT 
cho hàng hoá trong nước phục vụ sản xuất xuất khẩu, chính sách ưu đãi nguồn vốn đầu 
tư, ưu tiên hơn cho đầu tư xanh. Tăng cường tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam có quy mô lớn 
sở hữu công nghệ và năng lực sản xuất nguyên liệu, có thể coi là công nghệ nguồn của 
ngành dệt may thời trang là nhân tố quyết định mức độ tự chủ của ngành trong dài hạn. 
Đồng thời doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ đảm bảo thực hiện sự điều tiết, phân công của 
Chính phủ trong các tình huống đặc biệt của kinh tế thế giới. 

1

2

3
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Trên tinh thần là đối tác chiến lược, Hansae và 
Hanosimex đã luôn duy trì mối quan hệ gắn 
bó bền chặt trong lĩnh vực dệt may. Từ những 

bước đi đầu tiên cùng nhau từ năm 2014 với nhà 
máy Hanosimex Đồng Văn sau đó là hai nhà máy 
Hanosimex Nghi Lộc và Hanosimex Nam Đàn tại 
tỉnh Nghệ An tới nay mối quan hệ hợp tác đó vẫn 
không ngừng phát triển.

Hanosimex là đối tác sản xuất các sản phẩm may 
mặc quan trọng của Hansae, hệ thống quản lý các 
cấp đều hiểu rất rõ yêu cầu của Hansae và phía 
khách hàng, đồng thời Hanosimex cũng luôn duy 
trì tốt hệ thống nhà máy, quản lý chất lượng và khả 
năng cạnh tranh về giá. Hansae luôn trân quý và 
cảm ơn tinh thần làm việc hết mình của Hanosimex.

Với kinh nghiệm hơn 40 năm trong ngành dệt 
may, Hansae đã xác định thị trường mục tiêu là các 
khách hàng tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản để từ đó 
thiết lập các chính sách và chiến lược kinh doanh 
phù hợp nhất.

Nhận thấy việc sử dụng vải tái chế nhằm bảo vệ 
môi trường đang và sẽ trở thành xu thế mới nên 
trong năm 2022, Hansae đã chủ động vạch ra chiến 
lược mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực vải tái chế 
tại Việt Nam.

Tuy nhiên để thực hiện được mục tiêu này thì 
Hansae phải giải được bài toán về điểm yếu của 
mình đó là chuỗi cung ứng khép kín vải tại Việt 
Nam. Và không ai khác chính Vinatex là đơn vị hàng 
đầu tại Việt Nam chuyên sản xuất sợi, nhuộm vải 
và dệt kim mà Hansae muốn hướng tới trên con 
đường hợp tác cùng khai thác và kết hợp giữa thế 
mạnh kinh doanh của Hansae với thế mạnh sản 
xuất của tập đoàn Vinatex để tạo ra lợi thế dẫn đầu 
trong việc chiếm lĩnh thị trường dệt may “Tái chế - 
Recycle”.

Năm 2022, Hansae đã từng bước đảm bảo khả 
năng cạnh tranh về chất lượng và giá cả của sản 
phẩm bằng việc mua sợi CVC của Hanosimex và 
trực tiếp sản xuất vải tại Việt Nam. Lượng sợi mà 
phía Hansae cần dự kiến sẽ tăng đều theo các năm 
và có thể lên đến 5.000.000 USD/năm.  

Từ năm 2023, trên cơ sở sợi bông tái chế do Hansae 
trực tiếp nhập khẩu và sản xuất, Vinatex sẽ đảm 
nhận các công đoạn sản xuất từ kéo sợi Ring và sợi 
Open End cho đến công đoạn nhuộm và dệt, đó 
chính là chuỗi cung ứng khép kín.

Hiện tại Hansae đã ký một hợp đồng vải trị giá 
khoảng 2.000.000 USD với phía EU Primark và 
đang hy vọng con số này có thể lên tới 10.000.000 
USD trong năm 2023. Và dần dần khi quy mô sản 
xuất tăng lên có thể thúc đẩy mở rộng thêm cả thị 
trường Mỹ và Nhật Bản thì tổng giá trị xuất khẩu dự 
kiến có thể lên tới 100.000.000 USD.

Đó mới chỉ là dự kiến tăng trưởng của mảng dệt 
kim, nếu trong tương lai dự án hợp tác với Vinatex 
Nam Định mở rộng sang vải dệt thoi tái chế và sản 
xuất chăn, ga, gối, đệm, khăn tắm thành công thì 
tổng thể quy mô kinh doanh dự kiến sẽ tăng lên 
gấp nhiều lần.

Khó khăn khi bắt đầu là điều không thể tránh khỏi 
nhưng nếu cả hai bên cùng quyết tâm giữ vững 
tinh thần hợp tác như khi ký kết Biên bản ghi nhớ 
thì điều đó sẽ sớm trở thành hiện thực và có thể 
biến mối quan hệ hợp tác đôi bên thành một mô 
hình kinh doanh tốt, bền vững.

và phát triển bền vững

Trước thềm năm mới 2023, PV Đặc san Dệt May & Thời trang Việt Nam đã 
có những trao đổi cùng với các đối tác, khách hàng của Vinatex xung quanh 
cơ hội đầu tư, xây dựng mối quan hệ hài hòa, lợi ích, hợp tác cùng phát triển.

NHÓM PV (thực hiện)

*ÔNG K. KIM – TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN HANSAE: 

“Hợp tác tạo lợi thế dẫn đầu trong chiếm lĩnh thị trường 
dệt may “Tái chế - Recycle”

Chiến lược hợp tác

nâng cao 
nội lực
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Lenzing đánh giá cao sản phẩm vải chống cháy của Vinatex đang sản xuất. 
Sản phẩm vải chống cháy của Vinatex đáp ứng được toàn bộ các yêu cầu mà 
Lenzing đã thực nghiệm trên thế giới. Lenzing có khả năng cung ứng Xơ, Sợi 

cho Vinatex để sản xuất vải chống cháy. Lenzing cũng có nhiều loại vải cho các lĩnh 
vực như vải phục vụ cho ngành điện, vải làm trong ngành khai thác mỏ, vải trong 
khai thác dầu khí… 

Được biết, Vinatex hợp tác với Tập đoàn Kova nghiên cứu đưa Nano vào trong sản 
phẩm này. Như vậy Vinatex đã có một đối tác trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất và 
một đối tác về cung ứng đầu vào, nhằm thực hiện mục tiêu giới thiệu sản phẩm vải 
chống cháy mang giá trị nhân văn, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, góp phần 
vào chiến lược xanh hóa ngành Dệt May Việt Nam. Về phía Lenzing sẵn sàng hợp 
tác với Vinatex nhằm cung ứng nguyên liệu để Vinatex sản xuất vải đáp ứng được 
yêu cầu của khách hàng từ xơ, sợi, vải…

Là một nhà sản xuất vải Denim lớn hàng đầu 
Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á, với 
lịch sử hình thành phát triển từ năm 1956 

tại Hàn Quốc, đến nay Công ty không ngừng nỗ 
lực đổi mới trong sản xuất kinh doanh, phát triển 
những mặt hàng mới thích ứng với thị trường và 
theo xu thế chung của ngành công nghiệp dệt 
may, nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe của 
những khách hàng và những thị trường khó tính 
như châu Âu, châu Mỹ. Từ những sản phẩm truyền 
thống có nguồn gốc nguyên liệu là bông tự nhiên, 
polyester, rayon, tencel, nylon, polyurethan... hiện 
tại công ty đã và đang làm những sản phẩm thân 
thiện và gần gũi với thiên nhiên hơn như sản phẩm 
từ bông hữu cơ, polyester, rayon, tencel tái chế, sản 
phẩm từ xơ chuối, từ xơ dứa với mục đích hướng tới 
các sản phẩm bền vững thân thiện với môi trường 
và bảo vệ trái đất.

Các công ty cung cấp sợi được Công ty cổ phần 
TCE Vina Denim lựa chọn phải đáp ứng các tiêu 
chí như: Chất lượng sản phẩm cao, thời gian giao 
hàng nhanh, các dịch vụ sau bán hàng tốt nhằm 
thỏa mãn những yêu cầu khách hàng của TCE 
Vina Denim.

Cùng với việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh 
và mở rộng nhà cung cấp, Công ty cổ phần TCE Vina 
Denim bắt đầu hợp tác sản xuất với Công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên Dệt 8-3 từ giữa 
năm 2019 đến nay. Chỉ trong một thời gian ngắn, 
Công ty đã tăng sản lượng đơn hàng và duy trì ổn 

định lượng hàng hóa mua bán giữa hai bên lên tới 
300 tấn/tháng chiếm tỉ trọng 15% trong số các nhà 
cung cấp sợi cho TCE Vina Denim. Khoảng cách địa 
lý giữa hai công ty chỉ mất thời gian vận chuyển 
giao hàng tầm 1 giờ 30 phút là một điểm thuận lợi 
cho hai bên khắc phục và xử lý mọi vấn đề nảy sinh 
trong quá trình mua bán và sản xuất.

Công ty cổ phần TCE Vina Denim là một doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cùng với lợi thế 
Việt Nam là một trong những nước thuộc khối 
Asean có nền công nghiệp trong lĩnh vực dệt may 
phát triển nhất trong khu vực và có vị trí vai trò 
quan trọng trong chuỗi cung ứng các sản phẩm dệt 
may trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam chưa 
đáp ứng được nguồn cung các sản phẩm vải cho 
các nhà máy may tại Việt Nam nên đang phải nhập 
khẩu từ nước ngoài. Sản phẩm vải Denim của Công 
ty cổ phần TCE Vina Denim đang sản xuất tại Việt 
Nam phần nào tạo cơ hội chủ động cho các doanh 
nghiệp Việt Nam không phải nhập khẩu vải Denim. 
Mặt khác, công ty chúng tôi cũng đã tận dụng nắm 
bắt cơ hội như nguồn cung cấp sợi trong nước ổn 
định, nhiều nhà cung ứng, giá thành cạnh tranh, việc 
mua các sản phẩm sợi từ Công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên Dệt 8-3 đã rút ngắn thời gian 
sản xuất và thời gian giao hàng cho các khách hàng 
TCE Vina Denim, dễ dàng chứng minh nguồn gốc 
sản xuất, xuất xứ sản phẩm sợi từ Việt Nam khi các 
sản phẩm cuối cùng của TCE Vina Denim được bán 

*ÔNG KU MYUNG SOO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN TCE VINA DENIM: 

*ÔNG GEOFFWYNN, CHUYÊN GIA CỦA TẬP ĐOÀN LENZING: 

“Vinatex mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đa dạng 
hóa chủng loại sản phẩm để TCE Vina Denim có thể tăng 
tỉ trọng mặt hàng sợi”

ra thị trường nước ngoài như châu Mỹ, châu Âu khi 
khách hàng yêu cầu. Việc hợp tác kinh doanh mua 
bán sản xuất kinh doanh giữa hai công ty đang hỗ 
trợ lẫn nhau, cùng phát triển, cùng lớn mạnh giúp 
cho công ty Việt Nam chủ động nguồn nguyên liệu 
vải và cạnh tranh với các thị trường các nước khác 
như Trung Quốc, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ vv...

Các sản phẩm sợi mà Công ty cổ phần TCE Vina 
Denim sử dụng rất đa dạng, phong phú số lượng 
đơn hàng nhiều, một số sản phẩm sợi hiện tại thị 
trường Việt Nam chưa thể cung ứng được. Công 
ty rất mong muốn Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Dệt 8-3 cũng như các công ty sợi 
trong Tập đoàn Dệt May Việt Nam mở rộng quy mô 
sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa các chủng loại 
sản phẩm để TCE Vina Denim có thể tăng tỉ trọng 
lượng hàng các sản phẩm sợi từ Tập đoàn. Qua đó 
hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tăng cơ hội cạnh tranh 
giữa các công ty trong Tập đoàn với các công ty 
khác và nâng cao mức cạnh tranh của Công ty cổ 

phần TCE Vina Denim với các đối thủ khác trong và 
ngoài nước.

Nhìn lại thời gian năm 2020 khi dịch bệnh Covid-19 
tác động ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực sản xuất dệt 
may, cả hai bên đã hỗ trợ cho nhau rất nhiều để có 
thể duy trì hoạt động sản xuất. Hiện tại, với tình 
hình kinh tế chung trên thế giới và trong lĩnh vực 
dệt may đang có rất nhiều khó khăn về đơn hàng, 
với tiềm lực to lớn và thế mạnh của các bên, Công 
ty cổ phần TCE Vina Denim mong muốn Công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dệt 8-3 và 
các doanh nghiệp thuộc Vinatex nắm bắt cơ hội 
để nghiên cứu, phát triển những sản phẩm mới để 
đón đầu thị trường cũng như có thể cung ứng cho 
TCE Vina Denim và khi thị trường hồi phục sẽ tạo 
cơ hội cạnh tranh với các các đối thủ khác...

Chúng tôi chân thành cảm ơn và hy vọng hai bên 
sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác hỗ trợ lẫn nhau để 
ngày một phát triển hơn nữa.

“Sẵn sàng hợp tác với Vinatex trong cung ứng                       
nguyên liệu”
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Với mong muốn quảng bá và tăng thị phần 
của sản phẩm bông Brazil tại thị trường Việt 
Nam, chúng tôi đã gặp gỡ làm việc với các 

đối tác, khách hàng, doanh nghiệp của Việt Nam 
trong đó có Vinatex nhằm chia sẻ thông tin giúp 
cho các doanh nghiệp ngành Dệt May Việt Nam 
hiểu rõ hơn về sản phẩm bông Brazil. 

Bông Brazil bắt đầu có mặt tại thị trường Việt Nam 
từ năm 2017, với số lượng 86 nghìn tấn, đến năm 
2019 tăng lên 270 nghìn tấn và năm 2021 đạt 400 
nghìn tấn. Hiện nay thị phần bông của Brazil tại 
Việt Nam chiếm 25%. Năm 2022, tính đến tháng 
10, nhập khẩu bông của Việt Nam từ Brazil đạt gần 
211 nghìn tấn, trị giá gần 568 triệu USD. Trong tổng 
số trên 1,2 triệu tấn bông, trị giá gần 3,39 tỷ USD 
lượng bông nhập khẩu từ các thị trường vào Việt 
Nam, chiếm tỷ trọng 18% lượng bông nhập khẩu 
vào Việt Nam, xếp thứ ba sau Mỹ và Úc. Chất lượng 
sản phẩm bông Brazil được đánh giá tốt chỉ sau 
bông Mỹ. Một số doanh nghiệp Việt Nam đang sử 
dụng bông Brazil như: Tổng Công ty CP Phong Phú, 
Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội, Dệt 8-3, Thiên 
Nam, Bông Thiên Hà, Đông Khánh…

Năng lực sản xuất sợi của Việt Nam đạt 10,2 triệu 
cọc sợi. Lượng bông nhập khẩu của Việt Nam ngày 

càng tăng qua các năm, đạt 1,6 triệu tấn bông, dự 
báo đến năm 2025 đạt 2,5 triệu tấn. Ngành Dệt 
May Việt Nam trong đó có ngành kéo sợi là ngành 
năng động và có tiềm năng cả về tăng trưởng và 
mở rộng sản xuất. Do đó, chúng tôi mong muốn 
sẽ trở thành đối tác tin cậy của Vinatex, qua đó sẽ 
giúp cho ngành bông của Brazil chiếm lĩnh tốt hơn 
tại thị trường Việt Nam, đồng thời góp phần vào sự 
phát triển bền vững của ngành Dệt May Việt Nam.

Tình hình thị trường dệt 
may thế giới chưa có 
nhiều khởi sắc trong 

những tháng đầu năm 2023 
do ảnh hưởng của lạm phát, 
lãi suất cao trên các thị 
trường nhập khẩu dệt may 

lớn như: Mỹ, EU… Những 
yếu tố trên đã kéo tụt sức mua 

của người tiêu dùng, ảnh hưởng 
không nhỏ tới ngành Dệt May Việt 

Nam, nhất là đối với ngành cung cấp 
nguyên phụ liệu như ngành Sợi. 

Trong những năm qua, Tập đoàn Rieter luôn là đơn 
vị uy tín cung cấp các thiết bị sản xuất sợi được 
nhiều DN trong hệ thống của Vinatex lựa chọn và 
trở thành đối tác lâu dài. Nhiều DN của Vinatex còn 
có những mô hình nhà máy sợi thông minh, hiện 
đại hóa cao với dây chuyền sản xuất đồng bộ do 
Rieter cung cấp như: máy sợi con, máy đánh ống, 
máy xe… Trong thời gian tới, Rieter mong muốn 
tiếp tục được hợp tác với Vinatex và các đơn vị 
thành viên trong các dự án mở rộng, nâng cấp và 
đầu tư mới trong ngành Sợi, tầm nhìn tới năm 2030 
sẽ là đối tác chiến lược của Vinatex và các đơn vị 
thành viên. Điều này dựa trên lợi thế sẵn có của 
Rieter với việc cung ứng những công nghệ kéo sợi 

Mục tiêu chung của TEXGLOBAL là hỗ trợ 
tăng trưởng, khả năng cạnh tranh của các 
doanh nghiệp dệt may vừa và nhỏ tại Châu 

Âu bằng cách nâng cao nâng cao năng lực đổi mới 
của từng DN trong hệ sinh thái toàn cầu. Trong chiến 
lược quốc tế hóa, TEXGLOBAL lựa chọn Mexico, Hoa 
Kỳ, Việt Nam là 3 quốc gia tới thăm quan và ký kết 
các biên bản ghi nhớ.

Là quốc gia đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu hàng 
may mặc, dệt may là một trong những ngành công 
nghiệp mũi nhọn của Việt Nam, đóng góp gần 16% 
vào tổng GDP với tốc độ tăng trưởng bình quân 
hàng năm ở mức hai con số. Do đó, Việt Nam sẽ là 
một trong những thị trường mới, trọng điểm và 
có nhiều cơ hội thiết lập mối quan hệ hợp tác kinh 
doanh giữa các DN dệt may EU và Việt Nam. 

Do tình hình địa chính trị trên thế giới, chi phí sản 
xuất các mặt hàng dệt may của Trung Quốc không 
còn rẻ, trong khi Việt Nam là nước láng giềng có tốc 
độ phát triển nhanh, điều này hứa hẹn tương lai Việt 
Nam không chỉ là nhà cung cấp các sản phẩm dệt 
may tốt mà còn là thị trường tiêu thụ các sản phẩm 
dệt may của EU. 

Với Vinatex, sau khi tìm hiểu mô hình hoạt động của 
Tập đoàn, chúng tôi nhận thấy Vinatex và các đơn 
vị thành viên đều là những đối tác lớn của một số 
DN dệt may tại Pháp và Ý. Tập đoàn cũng đóng vai 
trò lớn, là đơn vị hạt nhân của ngành dệt may với 
việc tổ chức các hội chợ triển lãm quốc tế lớn, uy tín 

về ngành được nhiều 
quốc gia và DN trên 
thế giới tham dự. 
Ngoài ra, Vinatex 
cũng là một Tập 
đoàn lớn, hầu 
hết các DN dệt 
may lớn nhất tại 
Việt Nam đều có 
vốn đóng góp của 
Vinatex. Cùng với đó, 
Vinatex còn có mối quan 
hệ mật thiết, gắn bó với các tổ 
chức như: Vitas, Agtex… Vì vậy, TEXGLOBAL mong 
muốn có thể hợp tác nhằm mở ra cơ hội kinh doanh 
giữa TEXGLOBAL với Vinatex và các đơn vị thành 
viên trong tương lai. 

Bên cạnh đó, việc hợp tác giữa TEXGLOBAL và 
Vinatex còn giúp các đơn vị trong hệ thống của 
2 bên có thể trao đổi, chia sẻ thêm các thông tin 
về chuỗi cung cứng, cập nhật thông tin thị trường 
trong ngành dệt may tại EU và Việt Nam. Hơn hết, 
TEXGLOBAL nhận thấy ngành dệt kim của Vinatex 
đang có tốc độ phát triển nhanh, điều này có thể 
tạo ra được những cơ hội cho cả 2 bên, các DN của 
TEXGLOBAL có thể cung cấp các loại sợi chất lượng 
cao, nhưng cũng có thể là khách hàng mua lại các 
sản phẩm vải dệt kim đã qua xử lý hoàn tất. Điều 
này hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội thiết lập mối 
quan hệ giữa Vinatex và các DN của TEXGLOBAL.

*ÔNG JU1LIO CE1ZAR BUSATO - CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CÁC NHÀ SẢN XUẤT BÔNG BRAZIL: 

*ÔNG ENRICO VENTURINI DEGLI ESPOSTI – CHỦ TỊCH HIỆP HỘI DN DỆT MAY VỪA VÀ 
NHỎ CHÂU ÂU (TEXGLOBAL)

“Mong muốn sẽ trở thành đối tác tin cậy của Vinatex”

“Mong muốn mở ra cơ hội kinh doanh tiềm năng với 
Vinatex“

hàng đầu hiện nay. Ngoài ra, Rieter cũng sẽ cân 
nhắc hợp tác với Đại học Công nghiệp Dệt May Hà 
Nội (HTU) trong việc mở một trung tâm LAB tại khu 
vực miền Bắc, đây là nơi Rieter giới thiệu các công 
nghệ kéo sợi mới, xây dựng trung tâm bảo hành và 
các chế độ hậu mãi của Tập đoàn tại khu vực miền 
Bắc. Tôi cho rằng, Việt Nam trong thời gian qua 
đang nổi lên là một trong những địa chỉ thu hút FDI 
hàng đầu khu vực, điều này sẽ xây dựng được niềm 
tin đối với khách hàng, đối với Rieter. Ngoài ra, đây 
cũng là cơ hội giúp các sinh viên của HTU tiếp cận 
với các công nghệ, nâng cao kỹ năng bên cạnh kiến 
thức được trang bị trong ngành kéo sợi. 

Dự báo, năm 2023 thị trường dệt may sẽ còn nhiều 
diễn biến khó lường. Do đó, thời điểm này cũng là 
lúc chúng tôi tập trung đầu tư nghiên cứu các công 
nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực, cơ cấu lại hệ 
thống đồng thời có thể sẽ tham gia một số triển 
lãm của ngành Dệt May tại Việt Nam, gần đây nhất 
sẽ là Triển lãm Quốc tế ngành Công nghiệp Dệt & 
May – Thiết bị và Nguyên phụ liệu năm 2023 tổ chức 
TP. Hồ Chí Minh (SaigonTex & SaigonFarbic 2023) do 
Vinatex đồng tổ chức. Tại đây, Rieter sẽ trình diễn 
những công nghệ tiên tiến nhất trong ngành kéo 
sợi với công nghệ đến từ Châu Âu. 

*ÔNG GERALD STEINER – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHU VỰC 
CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG, TẬP ĐOÀN RIETER 

“Nâng tầm hợp tác chiến lược cùng Vinatex“
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Là một trong những đơn vị 
cung cấp thuốc nhuộm và 
hóa chất nhuộm cho các DN 

dệt nhuộm lớn nhất trên thế giới, 
tại Việt Nam, Archroma đang 
cung cấp các sản phẩm này cho 
nhiều đơn vị trong hệ thống của 
Vinatex như: TCT CP Dệt May 

Nam Định (Natexco); Hanosimex; 
Dệt kim Đông Xuân (Doximex); 

Dệt gia dụng Phong Phú; Quốc tế 
Phong Phú… Đây là sự hợp tác chiến 

lược, lâu dài trên cơ sở phát huy lợi thế sẵn 
có của cả hai bên, xây dựng ngành dệt nhuộm 
ngày càng thân thiện với môi trường và có tính 
bền vững. Với Vinatex, một Tập đoàn với nhiều 
các công ty con khác nhau, điều này mang cho 
Archroma nhiều cơ hội trong việc chia sẻ thông 
tin thị trường, trao đổi kiến   thức kỹ thuật và danh 
mục các sản phẩm ngày càng đa dạng.

Định hướng của Archroma là hướng tới một 
ngành công nghiệp dệt nhuộm bền vững, do đó 
chúng tôi đã và đang cung cấp các giải pháp kỹ 
thuật trong việc thiết kế và cung cấp hóa chất và 
thuốc nhuộm, tăng khả năng nhuộm đúng ngay 
từ đầu (RFT), giảm mức tiêu thụ hóa chất, nước và 
năng lượng. Những hệ thống này được Archroma 
tích hợp và phát triển dựa trên sự kết hợp giữa các 
thành phần được lựa chọn cẩn thận, an toàn, tuân 
thủ các tiêu chuẩn như: Bluesign, ZDHC, Cradle-
to-Cradle, Angel Ecolabel… đáp ứng các quy định 
nghiêm ngặt nhất của các thị trường dệt may xuất 
khẩu lớn như: Mỹ, EU, Nhật Bản… Bên cạnh đó, 
Archroma cũng cung cấp các mẫu màu pantone 
trong các hệ thống nhằm giúp các đơn vị sẵn sàng 
triển khai ngay vào sản xuất khi có yêu cầu nhờ 
vào các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật sẵn có. 

Việt Nam là một trong những thị trường quan 
trọng nhất của ngành dệt may thế giới, đặc biệt là 
sản xuất các mặt hàng thời trang, đây cũng là nhà 
cung cấp chính của các thương hiệu, nhà bán lẻ 
trên thế giới và đang trở thành một nhân tố thiết 
yếu trong chuỗi giá trị toàn cầu. Với Archroma, 
chúng tôi đã và đang định vị trong mối quan hệ 
giữa các thương hiệu và nhà bán lẻ toàn cầu dựa 
trên các sản phẩm chất lượng, có tính bền vững. 
Điều này sẽ được Archroma tiếp tục củng cố và 

đưa ra nhiều giải pháp tốt hơn trong mối quan 
hệ chiến lược giữa Archroma và các đơn vị thành 
viên của Vinatex. Với các yêu cầu về vấn đề truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm, nguyên phụ liệu trên 
các sản phẩm may mặc ngày càng khắt khe hơn, 
Archroma đã áp dụng thành công chuyển đổi số 
để truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm thuốc 
nhuộm và hóa chất nhuộm, điều này giúp các DN 
sản xuất vải trở nên minh bạch, đáp ứng các yêu 
cầu từ khách hàng và đối tác. 

Thời gian qua, Archroma đã mua lại Huntsman 
Textile Efects từ Tập đoàn Huntsman, đây là đơn vị 
có vị thế vững mạnh về mảng thuốc nhuộm, trong 
khi đó Archroma nổi tiếng về mảng hóa chất dệt 
tại Trung Quốc, Châu Âu và Châu Mỹ. Khi kết hợp 
cùng nhau sẽ cung cấp một danh mục đồng nhất 
gồm các loại thuốc nhuộm và hóa chất, với nhiều 
tính năng về đổi mới sáng tạo và bền vững cho 
mọi nhu cầu trong ngành dệt may từ khâu sợi đến 
khâu hoàn tất. Sự bổ sung này sẽ mang lại cho các 
thương hiệu thời trang và ngành dệt may toàn cầu 
những sản phẩm cao cấp mà nhiều khách hàng 
mong muốn.

ÔNG JUANJOSE SUAREZ – TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH TẠI VIỆT NAM, 
TẬP ĐOÀN ARCHROMA

“Cùng Vinatex xây dựng ngành dệt nhuộm thân thiện 
với môi trường“

TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP
VIETTHANG CORPRATION

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3896 9337 * Fax: (+84- 28) 38 969 319

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

Tổng Công ty Việt Thắng là đơn vị thành viên của Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam được xây dựng từ năm 1960 và đưa vào 
hoạt động từ năm 1962, do một số nhà tư bản trong nước 
và nước ngoài góp vốn với tên gọi Việt Mỹ kỹ nghệ dệt sợi 
công ty (VIMYTEX), chuyên sản xuất sợi – dệt và in nhuộm 
hoàn tất. Công ty được Nhà nước tiếp quản, quốc hữu hóa, 
giao cho Bộ Công nghiệp nhẹ tiếp nhận, quản lý và duy trì 
các hoạt động sản xuất kinh doanh cho đến nay. Công ty 
được cổ phần hóa, chuyển thành Công ty cổ phần Dệt Việt 
Thắng với 52,3 % vốn Nhà nước. Ngày 29/06/2009, Công ty 

cổ phần Dệt Việt Thắng được chuyển đổi thành Tổng Công 
ty Việt Thắng – CTCP, hoạt động theo mô hình công ty mẹ, 
công ty con.

2. NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH: 

• Sản xuất, mua bán sản phẩm bông, xơ, sợi, vải, sản phẩm 
may mặc.

• Mua bán máy móc thiết bị, phụ tùng, hoá chất, nguyên 
vật liệu ngành công nghiệp, ngành xây dựng.

• Xây dựng dân dụng, công nghiệp. Kinh doanh bất động sản.
• Lắp đặt máy móc thiết bị ngành công nghiệp.
• Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô tô.

20232023
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Có một bài thơ thiêng liêng và quen thuộc của 
người dân Việt: Bài thơ “Nam quốc sơn hà” 
được truyền tụng do Lý Thường Kiệt đọc trước 
ba quân chống lại giặc Tống:

“Nam quốc sơn hà Nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

Như hà Nghịch Lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”

* Bài thơ này được Tiến sĩ Nguyễn Hùng Vĩ dịch ra lời 
Việt

“Sông núi nước Nam, Nam đế quản trị 

Hiển nhiên đã định phận tại thiên thư

Cớ làm sao bọn giặc ngỗ ngược đến xâm phạm

Mà chúng bay, xem ra lại chịu chuốc lấy bại hư?!”

Bản dịch và lời bình bài thơ “Nam quốc sơn hà” từ Tiến 
sĩ Nguyễn Hùng Vĩ và Giáo sư Nguyễn Khắc Phi có 
nhiều kiến giải ấn tượng

LỜI BÀN CỦA GIÁO SƯ NGUYỄN KHẮC PHI 

“Trong chữ Hán, cư ( ), ngoài nghĩa cơ bản và phổ 
biến nhất là ở, quả còn có nghĩa là trị lí tức là cai quản, 
cai trị, quản lý, song trong văn cảnh của bài thơ này, 
nên hiểu theo nghĩa nào? Giáo sư Hoàng Xuân Hãn 
thiên về nghĩa “trị lí” khi dịch câu thứ nhất thành “Sông 
núi nước Nam vua Nam coi”1. Nhà thơ Ngô Linh Ngọc 
cũng có phần thiên về nghĩa này khi dịch câu thơ đầu 
thành “Đất nước Đại Nam, Nam đế ngự”2. Người có 
quan điểm rõ ràng nhất về điểm này là Phó Giáo sư 
Nguyễn Đăng Na. Sau khi phân tích tự dạng ban đầu 

1 La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn, sđd, tr. 427.
2 SGK Ngữ văn 7, Tập một, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà 
Nội, 2010, tr. 65.

của chữ cư, ông chỉ ra rằng, “cư là người có địa vị được 
tôn thờ”, mang ý nghĩa “người làm chủ”, “ở cương vị 
đứng đầu, người làm chủ phải xử lí mọi công việc”, “bởi 
vậy, “Nam đế cư” là Nam đế xử lý mọi công việc mà bậc 
(hoàng) đế nước Nam phải đảm nhiệm”. “Nếu dịch cư 
là “ở” thì đế còn ý nghĩa gì nữa? Vì bất cứ ai, kể cả cỏ 
cây chim muông đang tồn tại trên Nam quốc, lẽ đương 
nhiên đều phải “ở” Nam quốc. Thế thì, ngôi vị (hoàng) 
đế với thường dân khác gì nhau?”. Ông luận giải tiếp: 
“Cũng có người cho rằng: Nam quốc sơn hà Nam đế 
cư” là một câu thơ rất sang, song cái sang nó nằm ở 
chữ đế…”. Vâng, đúng vậy! Song đế mới chỉ là “danh”. 
“Danh” phải đi đôi với “thực”! Hữu danh vô thực là điều 
xưa nay người Việt không ưa; Họ coi đó là hư danh. 
Giữa “danh” với “thực” nếu chỉ được chọn một, người 
Việt sẵn sàng hi sinh “danh” để giữ “thực”.3

Chúng tôi cho rằng giữa nghĩa “ở” và nghĩa “trị lí” 
không có gì mâu thuẫn nhau, song trong văn cảnh, “ở” 
vẫn là nghĩa bao trùm vì chữ cư ở đây đi với sơn hà, đi 
với phân định (hoặc phận định hay định phận), đi với 
xâm phạm nên điểm nhấn là khẳng định chủ quyền 
lãnh thổ, ý cũng giống như câu “Sơn xuyên phong vực 
kí thù, nghĩa là “Núi sông bờ cõi đã chia” trong phần 
mở đầu của bài “Đại cáo bình Ngô” vậy. Một khi đã làm 
chủ sơn hà với cương vị đế rồi thì có thể tự chủ làm tất 
cả mọi việc, tất nhiên trước hết và chủ yếu là trị vì đất 
nước. Chính vì quan niệm như trên nên tác giả sách 
giáo khoa, bên cạnh việc cho học sinh tiếp xúc văn bản 
dịch của Lê Thước và Nam Trân, trong đó câu thứ nhất 
được dịch là Sông núi nước Nam vua Nam ở, còn cho 
đọc thêm văn bản dịch của Ngô Linh Ngọc. Mặt khác, 
cũng không nên quan niệm nếu hiểu chữ cư là “ở” thì 
sẽ tầm thường hóa ý nghĩa của câu thơ. Đúng là không 
chỉ “cỏ cây chim muông” mà “con ong cái kiến” cũng 

3 Nguyễn Đăng Na, sđd, tr. 84.

đều phải “ở” (cư) Nam quốc (như trong câu “điểu cư 
sào, sào cư tri phong; nghị cư huyệt, huyệt cư tri vũ”, 
nghĩa là “Chim ở tổ, làm tổ mà ở nên biết gió; kiến ở 
hang, đào hang mà ở nên biết mưa”), song cư cũng 
có thể dùng cho vua chúa với nghĩa là “ở” như trong 
câu “Vô vi cư điện các, Xứ xứ tức đao binh” (“Vô vi ở 
cung điện, Nơi nơi dứt chiến chinh”) trong bài Quốc tộ 
(“Vận nước”) của thiền sư Pháp Thuận, thậm chí trong 
cả những mệnh đề mang tính Triết lý cao như “Cư trần 
lạc đạo” (“Ở cõi trần, vui với đạo”, tên một bài phú Nôm 
của Trần Nhân Tông). Xét về một phương diện nào đó, 
khi hiểu chữ cư trong Nam quốc sơn hà là “ở” thì giá 
trị tố cáo của câu thơ lại còn cao hơn: Đến chân lí sơ 
đẳng, con ong cái kiến cũng còn có chỗ ở không dễ 
bề “xâm phạm” (hãy thử xâm phạm vào tổ ong bò vẽ 
hay hang kiến lửa xem sao!), mà bọn “nghịch lỗ” cũng 
không hiểu!4

* Từ cách dịch và lời bình của bài thơ này của hai tác giả 
trên đem đến một cách hiểu tổng hợp

Một người nào đó khi được trao nhiệm vụ đến cai 
quản một vùng nào đó, điều hành một tổ chức nào 
đó đều phải có tư duy quản lý và quản trị, thực hiện 
được sự gắn bó: Trong “Lý” có “Trị”, trong “Trị” có “Lý”. 

“Lý” có hàm ý “sửa sang, sắp xếp công việc sao cho 
mạch lạc ổn định”.

“Trị” có hàm ý “làm cho công việc được hưng trị, thịnh 
trị, phát triển phồn vinh”. 

4 Nguyễn Khắc Phi, Người thầy tài hoa tận tụy, Nxb ĐHSP                       
Hà Nội 2014.

Như vậy từ các tài liệu đã dẫn cho thấy nhân tố quản 
trị gắn bó chặt chẽ với nhân tố quản lý theo tinh thần: 
Trong “Lý” có “Trị”, thực hiện tốt “Trị” để hoàn thiện “Lý”.

Nhìn chung khi Quản lý phải bao quát vấn đề nguồn 
lực. Khi nguồn lực có chứa nhân tố Tiền thì sử dụng 
thuật ngữ Quản trị. Khi sử dụng thuật ngữ Quản trị 
không thoát ly vấn đề lớn là Lãnh đạo và Quản lý.

Không nên “huyền bí hóa”, “phức tạp hóa” thuật ngữ 
“Quản trị”, làm cho thuật ngữ này thành một điều 
khác lạ với Tư duy lãnh đạo, Tư duy quản lý.

Một vài sự bàn luận thuật ngữ “quản trị” trong thời 
gian gần đây đều là đáng quý, đáng trân trọng. Tuy 
nhiên có chiều hướng dẫn mạch tư duy đi quá xa với 
thực chất điều đang phải quan tâm trong hoàn cảnh 
của nước ta.

Ý TƯỞNG CỦA PETER DRUCKER VÀ QUAN NIỆM 
VỀ KHÔNG GIAN BA CHIỀU “CƯ - LÃNH - LÝ - TRỊ”

* Peter Drucker - học giả nổi tiếng hiện đại về Lý thuyết 
quản lý đương đại có nhận xét: Con người ngày nay 
dù không phải có thiên tài như Mozart, Leonardo De 
Vinci đều phải biết quản lý để sinh tồn và phát triển 
trong một cuộc sống đầy sôi động.

“Quản lý” theo nghĩa lớn đang đòi hỏi người có trách 
nhiệm phải có ba năng lực tích hợp được vào nhau 
theo một mục tiêu thống nhất: làm cho đối tượng 
được điều hành ở vào xu thế được phát triển, được 
tốt đẹp, được vững bền.

  Bài: PGS.TS ĐẶNG QUỐC BẢO
Nguyên Hiệu trưởng Học viện Quản lý Giáo dục

3TỪ BÀI THƠ “NAM QUỐC SƠN HÀ” 

Lĩnh hội          vấn đề
“LÃNH ĐẠO/QUẢN LÝ/QUẢN TRỊ”
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Từ Hà Nội về chùa có hai đường: một đường Hà Đông, 
một đường Hà Nam. Đường Hà Đông là đường bộ, đi xe 
hơi mau hơn, chỉ trong khoảng một ngày vừa đi vừa về 
được. Nhưng bọn mình đã đi du xuân mà lại thêm cái 
mục đích khảo cứu nữa, nếu vội vàng hấp tấp như vậy 
thời còn thú chi mà có ích chi? Vậy anh em định đi đường 
Hà Nam là đường thủy, tuy chậm hơn mà có phần phong 
thú hơn. Chiều ngày 17 đi chuyến xe lửa cuối cùng xuống 
Phủ Lý. Đã hẹn trước với Bùi quân ở Châu Cầu mượn chiếc 
đò đợi sẵn. Tám giờ tối tới nơi. Bùi quân cho ăn cơm rồi 
cùng bọn mình xuống đò. Ước mười giờ đêm, trời sáng 
trăng suông, gió hiu hiu thổi, thuyền giương buồm chạy, 
lên đến Đục Khê. Đêm khuya thanh vắng, sông rộng bờ 
cao, giữa khoảng trời nước long lanh, tiếng ca nhi thánh 
thót, giọng du tử hề hà, cũng phảng phất được ít nhiều 
cái thú của các cao nhân bậc thi sĩ đời xưa lấy bầu rượu túi 
thơ mà sánh với non xanh nước biết.

Thuyền chạy cả đêm, ước tám giờ sáng thời đến bến 
Đục. Khách lên bộ, cho thuyền đợi đó. Đi một thôi 
đường, qua mấy cái chợ, rồi đến bến đò Suối, là đường 
đi thẳng vào chùa. Mấy bữa trước đã có viết thư nói 
chuyện bọn mình trảy chùa với Nguyễn phủ đài, là 
quan sở tại ở đấy, cũng là một bạn đồng chí xưa nay. 
Nên hôm ấy phủ đài có sức dân phu dọn chiếc thuyền 
quan đón sẵn. Nhờ ngài mà bọn mình khỏi phải cái 
cực tranh đò với hàng xứ. Thật trông cảnh tượng nơi 
bến đò mà buồn thay. Hàng nghìn con người đứng 
chực, có người đứng từ tang tảng sáng, chốc mới có 
chiếc đò chở khách trong chùa ra, khách dưới chưa lên, 
khách trên ồ xuống, đò bất quá là một chiếc tam bản 
đựng được mười người là nhiều lắm, thế mà mỗi lúc xô 
xuống đến hai ba mươi người, vừa gồng vừa gánh, vừa 
siểng vừa cọ, đò chềnh nghiêng chềnh ngửa đi, lắm khi 
chỉ còn mấp mé mặt nước, tưởng chỉ ngồi nánh một 
tí là đổ cả người lẫn đồ xuống nước, nhiều người ướt 
cả quần áo, mất thắt lưng tay nải, giày dép áo khăn là 
thường. Thật là hỗn độn cẩu thả, không có lề luật phép 
tắc gì cả. Nguyên chỉ có làng sở tại đó mới có quyền 
chở đò suối, đón khách vào chùa cùng đưa khách ở 
chùa ra, quyền ấy là một “độc quyền” không ai tranh 
được. Làng có ước tám mươi chiếc đò, vừa ra vừa vào, 
ngày ít khách thì chở đủ mà những ngày nhiều khách, 
nhất là mấy ngày hội, quyết không sao xuể được. Cứ 
như lời quan phủ thì riêng một khoản đó làng mỗi năm 
cũng thu được tới năm nghìn bạc, thật là một món 
thâu nhập to, nếu khéo biết quản trị kinh lý, thời gây 
nên cái tư bản lớn, làm được nhiều việc công ích cho 
dân đoàn. Nhưng không những không kinh lý quản trị 
được, mỗi năm thu được bao nhiêu lãng phí đi mất cả, 
mà cả làng chỉ trông vào một khoản đó mà ăn, ngoài 
nhai, mà cách sắp đặt vụng về như vậy, cẩu thả như 
vậy, thời đủ biết người mình hèn thật.”5

Trên đất nước ta ngày nay, trong sự hội nhập sâu với 
đời sống toàn cầu, không chỉ thực hiện quản trị du lịch 

5 Sđd, tr. 259-260-261.

mà còn phải quản trị với đủ mọi ngành, mọi cơ sở.  Đặc 
biệt Quản trị giáo dục, Quản trị nhà trường  

Tuy nhiên, vô luận thuộc ngành nào, cơ sở nào thì 
không chỉ quản trị giỏi (đồng tiền) mà phải tiến tới 
quản lý đúng (công việc) và lãnh đạo khéo con người.

Có thể nhấn mạnh 3 điều sau:

• Lãnh đạo hướng đến con người 

• Quản lý hướng đến công việc 

• Quản trị hướng đến nguồn lực (chủ yếu là nguồn               
lực tiền)

Người điều hành phải Lãnh đạo khéo con người, Quản 
lý đúng công việc và Quản trị giỏi nguồn lực. Có vậy 
mới đạt tới hiệu quả cao của sự ổn định và phát triển 
thiết chế mình chịu trách nhiệm điều hành 

SẮP XẾP 
CÔNG VIỆC 

(TO MANAGE WORK) 

CHÈO LÁI 
NGUỒN LỰC/ĐỒNG TIỀN 

(TO DRIVE MONEY) 

DẪN DẮT 
CON NGƯỜI 

(TO LEAD PEOPLE) 

1

2

3

phục vụ kịp thời yêu cầu của 
mục tiêu, ở nước ta công việc 

này đang được dùng theo 
thuật ngữ quản trị.  

đến mục tiêu, ở nước ta công 
việc này đang được dùng 
theo thuật ngữ lãnh đạo.

mạch lạc với mục tiêu, ở nước 
ta công việc này đang được 

dùng theo thuật ngữ quản lý.

* Dẫn dắt con người đòi hỏi có năng lực “4TH”: thấu 
hiểu được con người (TH1), thu hút được con người 
(TH2), thuyết phục được con người (TH3), thúc đẩy 
được con người (TH4)

Sắp xếp công việc đòi hỏi: khả năng bao quát (kế 
hoạch), khả năng gắn kết (tổ chức), khả năng vạch 
đường chỉ lối (chỉ đạo), khả năng điều chỉnh (kiểm tra).

Chèo lái nguồn lực/đồng tiền đòi hỏi: Khai thác đồng 
tiền/nguồn lực, phân phối đồng tiền/nguồn lực, sử 
dụng đồng tiền/nguồn lực một cách nhân văn, hiệu 
quả và sáng tạo, quyết toán minh bạch công khai.

LỜI BÀN CỦA HỌC GIẢ PHẠM QUỲNH ĐỀ CẬP VẤN 
ĐỀ QUẢN TRỊ

Theo lời bàn từng đăng trên báo Nam Phong số 23 
tháng 5 năm 1919, cách đây hơn 100 năm, Học giả 
Phạm Quỳnh tường thuật cuộc trảy hội Chùa Hương 
như một bài Du ký nhưng đọc kỹ bài này lại thấy tác giả 
có mong mỏi sự quản trị công việc du lịch để có hiệu 
quả hơn cho cuộc sống. 

“Động Hương Tích, thuộc sơn phận làng Đục Khê, Yến 
Vỹ, phủ Mỹ Đức, tỉnh Hà Đông, tục truyền là nơi hóa thân 
của đức Phật bà Quan Âm. Đức Quan Âm theo trong 
sách Phật không phải là Phật bà; và đạo Phật vốn không 
có phân biệt nam thần nữ thần; chỉ có chia ra các hạng 
Phật mà thôi: dưới Phật có hạng bồ tát (Bodhisattva), là 
bậc tu hành đã gần trọn đạo, chỉ còn một kiếp nữa là 
thành Phật. Đức Quan Âm chính là bậc bồ tát, cứ trong 
kinh Ấn Độ tên là “A-va-lo-ki-tát-va-ra” (Avalokitecvara). 
Trong kinh nói rằng ngài đã sắp thành Phật, mà chưa 
muốn vào cực lạc vội, ngài tự phát nguyện rằng: bao 
giờ nhất thiết chúng sinh trong trần thế đều thoát khổ, 
thoát nạn cả, bấy giờ ngài mới chịu thăng Phật, hễ còn 
một mảy bụi trần bị trầm luân thì ngài còn ra tay tế độ. 
Ôi! Từ bi thay là đạo Phật! Huyền diệu thay là lễ Phật! 
Thế mà đức Bồ tát Quan Âm từ Tây Thiên qua Trung 
thổ, tự Trung thổ xuống Nam bang, nghiễm nhiên biến 
thành một vị nữ thần. Hay là đức Bồ tát cao xa quá mà 

người thường muốn vẽ hình thờ không biết hình dung 
ra làm sao bèn nghĩ ra hình người đàn bà để biểu cái 
lòng từ thiện nhân hòa? Cũng có lẽ, nhưng Bồ tát nhất 
biến thành nữ thần mà nữ thần nhất biến thành bà 
“Quan Âm tống tử”, tục gọi nôm có khác gì là bà trùm 
bọn đàn bà hiếm! Từ đó quốc dân tôn sùng đức Quan 
Âm là chỉ vì tin rằng ngài có phép giúp được sự sinh đẻ 
cho người ta! Than ôi! Đạo Phật vẫn là hay, phép Phật 
vẫn là mầu, mà truyền cho một dân tộc trình độ còn 
thấp kém, không có lòng tín ngưỡng cao xa, kết quả 
thành ra như vậy. Rồi mỗi ngày người ta phụ họa thêm 
vào, đặt ra những chuyện con gái vua Trang vương hóa 
thân thành Phật, chuyện nàng Thị Kính cắt râu cho 
chồng, tuy đều là có ý khuyến giới cả, mà sách với tích 
cũ trong Tam Tàng sai lạc biết bao nhiêu!

Tôi bình sinh vốn ưa đạo Phật, mến mùi thuyền, những 
lúc chán ngán sự đời, giá đem gửi mình ở chốn am 
thanh cảnh vắng cũng ngoan. Lại đeo cái thói quen 
của học giả, phạm sự lý muốn suy xét cho cùng, lắm lúc 
nghĩ đến lòng tông giáo bạc nhược của người mình, 
sánh với bụng tĩn ngưỡng cao thượng của người ta, 
mà riêng than rằng giống mình thật lắm nỗi kém hèn, 
muốn có cách gì chấn hưng tôn giáo ở nước nhà, nên 
vẫn ưng đi du lãm những nơi danh lam cổ sái để xét 
nghiệm cho biết chân tình.

Vậy mùa xuân năm nay, tháng hai ngày 18, là ngày hội 
chùa, cùng với bạn là Trần quân và Phạm quân đi trảy 
chùa Hương. Lại thêm một ông bạn chung nữa là Sa 
công, ông chính là người đồng châu với Phật tổ Thích 
Già, lạc loài đến cõi Nam thổ này, vì thanh khí lẽ hằng 
cùng với bọn mình gây thành một cuộc giao tình thân 
mật. Ông sắp phải viễn biệt anh em, nên anh em muốn 
rủ đi, trước là vãng cảnh thăm chùa, sau là cùng nhau 
chuyện trò trước khi xa cách. Phạm quân, Trần quân hai 
người thời cũng có thể gọi là bậc chí sĩ ở nước ta ngày 
nay, tuy chưa làm sự nghiệp gì cho người biết mà thật 
là một lòng yêu nước không ai sánh bằng. Một đoàn du 
xuân, huống lại giữa tiết thiều quang, cùng nhau dan 
díu trong một chốn phong cảnh tối hữu tình.

Ba năng lực đó bao gồm: 

Quý 
Mão 
Kiên 
Trì 
Trừ 

Tham 
Nhũng
Niềm 
Tin 

Tăng, 
Càng 
Vững 
Lòng 
Dân

Nhâm
 Dần 
Linh 
Hoạt 
Chống 

Cô 
Vi

Kinh 
Tế 

Mạnh, 
Thêm 
Cao 
Thế 

Nước

NGUYỄN DƯƠNG
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cận với mô hình tiên tiến: Đào tạo 
hỗn hợp (Blended Training) -  Kết 
hợp giữa việc giảng dạy trực tiếp 
trên lớp và tự học trên hệ thống 
e-learning: học viên được làm quen 
trước các kiến thức cơ bản về môn 
học trên nền tảng học trực tuyến 
e-learning, trước khi học trực tiếp 
cùng giảng viên;

Lớp học đảo ngược (Flipped 
Classroom) - lấy học viên làm trung 
tâm, trong đó thời gian lên lớp được 
sử dụng chủ yếu để khám phá sâu 
hơn các chủ đề xoay quanh các vấn 
đề của người học, giúp học viên 
giải quyết các tình huống thực tế 
phát sinh trong công việc, phân 
tích các tình huống phức tạp để 
đưa ra phương thức thực hiện phù 
hợp, gợi mở những ứng dụng trong 
công việc hàng ngày của học viên.

Khóa học đồng kiến tạo (Co-design) 
- vừa học tập, vừa chia sẻ kinh 
nghiệm, vừa kết nối đội ngũ lãnh 
đạo có trình độ cao, có kinh nghiệm 
và vị trí công tác. Lý thuyết kiến 
tạo đang là một trong những lý 
thuyết về dạy học vượt trội được sử 
dụng trong giáo dục. Lý thuyết này 
khuyến khích học viên tự xây dựng 
kiến thức dựa trên những thực 
nghiệm cá nhân và áp dụng trực 
tiếp vào môi trường học tập của 
mình. Mỗi cá nhân học viên là trung 
tâm của tiến trình dạy học, còn giáo 
viên đóng vai trò tổ chức, dẫn dắt, 
là trọng tài để tổng kết tri thức mới 
của bài học.

Các phương thức đào tạo mới này 
đều nhằm tạo điều kiện cho học 
viên tương tác tối đa, toàn bộ thời 
lượng trên lớp đều có thể được 
dành cho việc thực hành, giải đáp 

ĐÀO TẠO NỘI BỘ VÀ TỰ ĐÀO TẠO 

GIẢI PHÁP CĂN BẢN 
TRONG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

TẠI TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhân lực vẫn luôn là yếu 
tố quan trọng, quyết định sự thành công của doanh 
nghiệp. Cũng như dòng máu cần thiết để nuôi dưỡng 
mọi bộ phận trong cơ thể, nhân lực tốt cũng là nguồn 
lực không thể thiếu ở mọi phòng ban, đảm bảo cho hoạt 
động của doanh nghiệp được nhịp nhàng, ổn định và 
hiệu quả. Với Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), 
“dòng máu” ấy được nối mạch từ các chương trình 
đào tạo nội bộ và tự đào tạo trong toàn hệ thống.

Bài: BAN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC VINATEX

KHÔNG GIAN HỌC MỞ, PHƯƠNG 
PHÁP HỌC MỚI

Tiếp nối hoạt động đào tạo năm 
2021, các chương trình đào tạo năm 
2022 đã giúp khép kín hệ thống đào 
tạo nội bộ về quản trị chung của Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam, bao gồm:

Đào tạo cán bộ trẻ - Chương trình 
đào tạo Tài năng trẻ Vinatex Young 
Talent: quy tụ hơn 150 học viên đến 
từ 18 đơn vị, là các bạn trẻ tuổi dưới 
35, có trình độ chuyên môn và tiếng 
Anh tốt. Đây là lần đầu tiên Vinatex 
tổ chức khóa đào tạo toàn diện cả 
về kỹ năng và kiến thức chuyên 
môn cho cán bộ trẻ tại Tập đoàn và 
các đơn vị thành viên.

Đào tạo cán bộ trung cấp (giám 
đốc, phó giám đốc đơn vị trực thuộc 
các công ty thành viên của tập 
đoàn, trưởng phó phòng tại đơn vị 
thành viên tập đoàn): đã thực hiện 
năm 2021.

Đào tạo cán bộ cấp cao - Chương 
trình bồi dưỡng kiến thức cho cán 
bộ quản lý doanh nghiệp cấp cao 
– với 53 học viên là những người 
đã trưởng thành từ quản lý (Phó 
TGĐ, Giám đốc điều hành, Kế toán 
trưởng) và có nhiều năm kinh 
nghiệm ở nhiều vị trí khác nhau tại 
các đơn vị. Khóa học với những nội 
dung mang tính chất bồi dưỡng 
chuyên sâu diễn ra trong 10 ngày 
với phương thức trao đổi kiến thức, 
kinh nghiệm, trong đó các giảng 
viên đóng vai trò là người dẫn dắt.

Có thể thấy, điểm chung trong các 
chương trình đào tạo của Tập đoàn 
là sự kết hợp hài hoà giữa lý thuyết 
và thực tiễn; giữa giảng viên chuyên 
nghiệp của các tổ chức đào tạo với 
các nhà quản lý kinh nghiệm của 
Tập đoàn. Cùng với đó là phương 
thức đào tạo mang tính gợi mở, tạo 
không gian cho người học tự trải 
nghiệm và đúc rút kinh nghiệm, 
hoàn thiện các kiến thức phù hợp 
với công việc của mình. Khác biệt 
nổi bật của các chương trình đào 
tạo năm 2022, có thể kể đến:

Đối với các khóa đào tạo vừa tổ 
chức, Vinatex đã áp dụng những 
phương pháp đào tạo mới, tiệm 

■ Khóa học đồng kiến tạo lấy học viên làm trung tâm
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các nội dung mà học viên quan tâm. 
Thậm chí, đối với khóa học kiến tạo, 
học viên còn đóng vai trò trung tâm 
khi đưa ra các vấn đề của mình như 
một bài học để mọi người cùng rút 
ra kinh nghiệm và giải pháp.

Điều này thực sự kích thích các học 
viên, khơi gợi tối đa khả năng sáng 
tạo của họ, biến kinh nghiệm của 
học viên thành một phần không 
thể tách rời trong nội dung khóa 
học. Khi được hỏi về ba điều tâm 
đắc nhất đối với khóa học, các học 
viên lớp Young Talent đều nhận 
định đó là: (i) học được cách thức 
tư duy mới, phương pháp làm việc 
mới; (ii) phương thức đào tạo mới 
giúp học viên chủ động, linh hoạt, 
được tham gia sâu vào nội dung bài 
giảng để giải quyết các tình huống 
sản xuất kinh doanh thực tế tại 
doanh nghiệp; (iii) đội ngũ giảng 
viên có chất lượng cao. 

Chị Hòa Châu - Phó Tổng Giám đốc 
Tổng công ty CP Dệt May Hòa Thọ, 
học viên lớp đào tạo cấp cao thì 
bày tỏ: “Việc đổi mới phương pháp 
giảng dạy, cách tổ chức hoạt động 
học tập linh hoạt, hiệu quả khiến 
không khí lớp học diễn ra với tinh 
thần trao đổi sôi nổi, thân thiện. Bên 
cạnh việc tiếp cận các lý luận, kiến 
thức, kinh nghiệm từ giảng viên, 
học viên có dịp trao đổi các vấn đề 
mang tính thực tiễn để giải quyết 
các tình huống công việc tại đơn 
vị. Cách tiếp cận này giúp chúng tôi 
thu nhận được nguồn kiến thức lớn 
một cách nhanh hơn, tốt hơn”.

NỘI DUNG CHẤT LƯỢNG, GIẢNG 
VIÊN NHIỆT HUYẾT

Các khóa đào tạo năm 2022 được 
chuẩn bị chu đáo về nội dung. Đối 
với Vinatex Young Talent, chương 
trình được thực hiện bài bản ngay 
từ khâu xác định nhu cầu đào tạo 
bằng kỹ thuật user story, kiến thiết 
nội dung học kỳ 1 bao gồm các kỹ 
năng và học kỳ 2 là các kiến thức 
chuyên ngành, liên quan đến quản 
trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất 
ngành dệt may, tổ chức, quản trị 
nhân sự, tài chính, pháp luật…, đảm 
bảo cung cấp đầy đủ kiến thức và kỹ 
năng cần thiết cho một lãnh đạo trẻ 
trong tương lai. 

Nội dung đào tạo của lớp bồi dưỡng 
cán bộ cấp cao lại được thiết kế 
gồm một loạt các chủ đề kết nối 
thành chuỗi xuyên suốt, bao hàm 
toàn bộ các nội dung quản trị cần 
thiết trong một doanh nghiệp, chứ 
không chỉ là những bài nói chuyện 
mang tính rời rạc. Từ xây dựng chiến 

lược, cơ cấu mô hình tổ chức, hệ 
thống quy chế, quy định đến những 
kiến thức chuyên sâu về tài chính 
và pháp luật, cùng với đó là kinh 
nghiệm thực tế tại các đơn vị điển 
hình. Các bài giảng được các giảng 
viên chuẩn bị rất chu đáo, kiểm soát 
tốt về chất lượng và thời lượng. 
Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch HĐQT 
Vinatex đã nhận xét: “Báo cáo viên 
của khóa học - chính là lãnh đạo của 
Tập đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp 
và một số học viên trong lớp - đã 
mang đến những bài thuyết trình 
không chỉ chất lượng ở nội dung 
chia sẻ, đúc kết kinh nghiệm mà còn 
thể hiện được năng lực chuyển tải, 
thuyết phục người nghe. Hệ thống 
các bài thuyết trình trong đợt giảng 
lý thuyết đã là một thành công, nội 
dung bốn ngày thực tế tại doanh 
nghiệp còn cho thấy một nhiệt 
huyết rất lớn của mỗi giảng viên, 
học viên”.

Ông Lê Quang Vũ, Giám đốc Học 
viện Blue-C cũng cho biết: “Các 

chương trình đào tạo của Vinatex 
được thiết kế hợp lý cả về nội dung 
và thời lượng, có sự cân bằng giữa 
cập nhật kiến thức bên ngoài (với 
giảng viên khách mời) và việc áp 
dụng thực tế bên trong (thông qua 
giảng viên nội bộ). Với giảng viên 
bên ngoài, Vinatex đã đưa ra yêu 
cầu rất rõ ràng và cụ thể, thông tin 
chi tiết về mục đích, những kỳ vọng 
sau khóa học, đặc thù công việc của 
học viên… Chính điều này đã giúp 
giảng viên xây dựng giáo án sát 
nhất với yêu cầu, tối ưu được các nội 
dung cần ưu tiên tập trung truyền 
đạt, lựa chọn các case study phù 
hợp, và thậm chí phát triển được 
kịch bản tương tác hấp dẫn hơn 
trong quá trình học.”

KẾT NỐI ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN 
VỮNG

Ngoài mục đích cập nhật kiến thức 
mới, bổ sung các kỹ năng quản lý tiên 
tiến, các khóa đào tạo còn được thiết 
kế để xây dựng một đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo cấp cao hiểu, nhìn và hành 
động đồng nhất; một đội ngũ cán bộ 
trẻ có phương pháp làm việc chung, 
có cách tiếp cận vấn đề giống nhau 
và hình thành nên mối liên kết giữa 
các đơn vị thuộc Tập đoàn. 

Ông Lê Tiến Trường nhấn mạnh, 
việc tổ chức các lớp học là nỗ lực 
rất lớn của lãnh đạo Tập đoàn, các 
đơn vị, đối tác và của chính các học 
viên, thể hiện sự thấu hiểu của lãnh 
đạo các đơn vị về chiến lược nhân 
sự của Tập đoàn, sự đoàn kết, đồng 
lòng của các đơn vị thành viên vì 
một mục tiêu chung. 

Chia sẻ quan điểm của mình, ông 
Nguyễn Văn Phong, Tổng Giám đốc 
CTCP Dệt May Huế cho biết: “Chưa 
có thời kỳ nào lãnh đạo cấp trên 
hiểu nhu cầu trong quản lý của cấp 
dưới như bây giờ, cũng chưa có thời 
kỳ nào mà anh chị em lãnh đạo các 
đơn vị thành viên của Tập đoàn có 
mối quan hệ công việc hiệu quả 
như hiện nay. Các khóa học lần này 
là để đào tạo thế hệ lãnh đạo tiếp 
theo có tri thức, có trí tuệ, có sự 
đoàn kết trong toàn hệ thống và 
được tôi luyện khi còn rất trẻ”. Các 
học viên cũng cho rằng, các khóa 

“Tạo môi trường học tập liên tục và hướng tới xây dựng 
Tổ chức học tập” là một trong 8 kế hoạch trọng tâm mà 

HĐQT Vinatex đã định hướng rõ. Các khóa đào tạo vừa qua đã tạo 
nên một khí thế học tập sôi nổi, từng bước hình thành nên văn hóa 
học tập không ngừng trong toàn hệ thống Tập đoàn. Trong thời đại 
bất định như hiện nay, việc đào tạo theo hướng truyền dẫn kinh 
nghiệm không còn phù hợp, mà quan trọng là cung cấp cho học 
viên những phương pháp học tập đúng để có thể chủ động tự học, 
tự cập nhật kiến thức một cách liên tục, thường xuyên.  

Với sự dẫn dắt, định 
hướng của Lãnh đạo 

Tập đoàn, sự tin tưởng, ủng 
hộ của lãnh đạo các doanh 
nghiệp, sự nhiệt tình, quyết 
tâm của các học viên, hoàn 
toàn có thể tin rằng, Vinatex sẽ 
trở thành một tổ chức có văn 
hóa học tập văn minh, đào 
tạo đội ngũ nhân lực xuất sắc, 
bản lĩnh, sẵn sàng đưa doanh 
nghiệp vượt qua những điều 
kiện thị trường để thực hiện 
thắng lợi chiến lược phát triển 
trong dài hạn của Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam.

học đã tạo sự kết nối chặt chẽ, tạo 
thành một khối đoàn kết giữa các 
anh chị em học viên đến từ nhiều 
đơn vị, hình thành cầu nối để liên lạc 
thường xuyên, trao đổi kinh nghiệm, 
học tập lẫn nhau và cùng giải quyết 
các công việc chung của Tập đoàn.

Ông Lê Quang Vũ nhận định: 
“Vinatex đã xây dựng được một 
văn hóa học tập bên trong tổ chức, 
tôi thực sự ấn tượng với cách một 
doanh nghiệp có vốn nhà nước như 
Vinatex dành sự ưu tiên cho công tác 
đào tạo, cũng như cam kết đi đường 
dài của lãnh đạo Tập đoàn trong lĩnh 
vực này. Mong rằng, nét văn hóa này 
sẽ tiếp tục được duy trì như là một 
ưu tiên chiến lược, một lợi thế canh 
tranh, một sức mạnh mới cho sự 

phát triển vững bền của Vinatex”.

Ông Ngô Ngọc Danh, chuyên gia 
đào tạo cũng nhìn nhận: Vinatex có 
chủ trương đúng đắn về phát triển 
nguồn nhân lực thể hiện ở 4 điểm: 
(i) Xem trọng việc đào tạo phát triển 
nhân viên; (ii) Biết tận dụng tinh 
hoa của giới chuyên môn bên ngoài 
Vinatex; (iii) Phát triển đội ngũ giảng 
viên nội bộ, nắm bắt được những kỹ 
năng cần thiết từ chuyên gia bên 
ngoài Vinatex, sau đó kết hợp với 
thực tế nhu cầu nội bộ, để thiết kế 
chương trình phù hợp riêng cho đội 
ngũ Vinatex; (iv) Tinh thần học tập 
được triển khai từ trên xuống, từ 
lãnh đạo tới nhân viên, tạo nên một 
văn hóa học tập xuyên suốt trong 
toàn hệ thống.

Tựu trung, các chương trình đào tạo 
năm 2022 dù đã khép lại nhưng mới 
chỉ là khởi đầu cho chặng đường 
phát triển nguồn nhân lực chất 
lượng cao của Tập đoàn. Bên cạnh 
đó, những người làm công tác đào 
tạo còn mong muốn lan tỏa kết 
quả của các khóa đào tạo này cũng 
như nguồn tri thức của Vinatex một 
cách mạnh mẽ và nhanh chóng. Đó 
là việc ứng dụng những kiến thức 
được chia sẻ ở khóa học theo cách 
sáng tạo nhất của mỗi học viên 
nhằm đem lại hiệu quả cho doanh 
nghiệp; tổ chức sân chơi để học 
viên chia sẻ những vấn đề nhận 
thấy từ thực tế sau khi áp dụng kiến 
thức được học và cùng trao đổi với 
các giảng viên về những giải pháp 
khả thi; xây dựng Trung tâm tri thức 
Vinatex online (Vinatex Knowledge 
Center - VKC)…

■ Khơi gợi tiềm năng, sáng tạo của học viên
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                                              Bài: BAN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CHUYỂN ĐỔI SỐ VINATEX

nghiệp. Vinatex cũng chịu áp lực 
CĐS, bởi đây là xu thế xã hội và bản 
thân nội tại Vinatex thấy phải làm. 
Quan trọng nhất, đó là đáp ứng yêu 
cầu của khách hàng và thị trường.

“NGÔN NGỮ” CHUNG TRONG 
CHUỖI CUNG ỨNG

Hiện nay, phương thức hoạt động 
của chuỗi cung ứng dệt may 
toàn cầu có 5 khu vực: Vendor 
Management (Quản lý nhà cung 
cấp), Sourcing (Tìm nguồn cung 
ứng), Inventory Management 
(Quản lý hàng tồn kho), Network 
Planning (Kết nối chuỗi), Returns 
Management (Quản lý thu hồi- tuần 
hoàn sản phẩm). 

Việt Nam đang ở khu vực Vendor 
Management tập trung sản xuất là 
chính. Với chuỗi dệt may cung ứng 
toàn cầu yêu cầu các thành viên 
của chuỗi phải đáp ứng yêu cầu 
cung cấp thông tin cho các thành 
viên khác của chuỗi theo 5 lĩnh 
vực, 16 thành phần dữ liệu trong 
phương thức hoạt động của chuỗi 
và phải cung cấp thông tin với tần 
suất cao, ưu tiên cung cấp theo thời 
gian thực (real time); cắt bỏ trung 
gian làm nhiệm vụ tổng hợp, phân 
tích thông tin và điều phối hoạt 
động toàn chuỗi; tương tác gồm cả 
giữa các thành viên trong chuỗi và 
với người đứng đầu chuỗi, không 

tương tác thông qua trung gian làm 
dịch vụ điều phối không tạo giá trị 
gia tăng; quản trị thông tin hướng 
tới sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). 

Từ 5 khối lớn, chia nhỏ ra cần đáp 
ứng 16 chỉ tiêu. Đây là thông số 
quản lý mà cả chuỗi cung ứng yêu 
cầu. Tức là trong Sourcing yêu cầu 
tối ưu hóa đơn đặt hàng, vị trí đặt 
hàng, thời gian tối ưu, giá thành 
sourcing quản lý… Trong cụm sản 
xuất của mình có thông số phân 
tích tỷ lệ sai hỏng, có KPI cung cấp 
cho toàn chuỗi cung ứng biết được 
đơn vị đang sản xuất như thế nào, 
lợi nhuận, số lượng tồn kho, từ đơn 
vị sản xuất đến kênh bán hàng, dự 
báo thị trường ra sao… Tất cả thông 
tin được chia sẻ công khai trên hệ 
thống. 

Khi tham gia chuỗi cung ứng, dù 
doanh nghiệp ở vị trí nào thì cũng 
nhận được thông tin từ hệ thống 
điều hành và bản thân doanh 
nghiệp cũng phải cung ứng cho 
chuỗi những chỉ tiêu do doanh 
nghiệp đang thực hiện. 

Hệ thống yêu cầu các doanh nghiệp 
phải tự động cung cấp thông tin 
lên môi trường chung. Muốn là 
thành viên của chuỗi cung ứng thì 
bản thân doanh nghiệp cũng phải 
cung ứng thông tin với chung một 
“ngôn ngữ” để đảm bảo tất cả chuỗi 

Chuyển đổi số (CĐS) 
đã đem lại một số 
thành công trong 

hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Tập 
đoàn Dệt May Việt 

Nam (Vinatex). Trong 
những ngày đầu xuân 

Quý Mão, hồi tưởng lại 
thời gian khi Vinatex 
bắt đầu lựa chọn và 

thực hiện CĐS với 
bao khó khăn. Sau 

hơn 2 năm, dù đã có 
được những kết quả 
đạt được, nhưng con 
đường CĐS vẫn còn 

rất chông gai.

CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

ĐỊNH VỊ 
“THƯƠNG HIỆU” 
TRONG CHUỖI CUNG ỨNG

NHẬN DIỆN ÁP LỰC VÀ BƯỚC ĐI 
CHUYỂN ĐỔI

Trước khi bắt đầu CĐS, tập thể lãnh 
đạo của Vinatex đã đặt ra những câu 
hỏi như: Sức ép đến từ đâu mà Vinatex 
phải thực hiện CĐS? CĐS ở ngành dệt 
may có đặc điểm gì? Bước đi như thế 
nào? Lợi ích sẽ mang lại của CĐS là gì?

Ngành dệt may ra đời rất sớm, vẫn có 
những trang thiết bị được đầu tư cách 
đây 30 năm. Việc CĐS có làm được tất 
cả các chủng loại thiết bị không? Hay 
CĐS thì phải bỏ thiết bị cũ, thay mới 
toàn bộ các thiết bị? Doanh nghiệp 
làm dệt may có đủ tiềm lực tổng hợp 
cả tài chính và nhân lực để thực hiện?

Bên cạnh giải đáp những câu hỏi 
trên, bản thân lãnh đạo Vinatex cũng 

đặt vấn đề CĐS để làm gì? CĐS có cải 
thiện được hiệu quả hay không? CĐS 
có cải thiện được điều kiện làm việc 
và có giảm sự phụ thuộc vào lao động 
phổ thông không? Đây là ba vấn đề 
lớn Vinatex phải trả lời chính những 
doanh nghiệp của mình.

Đặc thù ngành dệt may sử dụng rất 
nhiều lao động, có thời điểm thiếu hụt 
lao động trầm trọng, lao động có tần 
suất đổi việc, chuyển việc cao. Khi CĐS, 
doanh nghiệp cũng hy vọng giảm sự 
phụ thuộc vào lao động, nhất là lao 
động có tay nghề cao. Nếu đây là công 
cụ giảm được biến động lao động, 
giảm được sự phụ thuộc vào lao động 
có tay nghề thì CĐS cũng là giải pháp 
đáng quan tâm, dù có thể không phải 
là hiệu quả kinh tế trực tiếp nhưng là 
hiệu quả tạo sự bền vững cho doanh 

Nếu đây là công 
cụ giảm được 

biến động lao động, 
giảm được sự phụ 
thuộc vào lao động có 
tay nghề thì CĐS cũng 
là giải pháp đáng 
quan tâm, dù có thể 
không phải là hiệu 
quả kinh tế trực tiếp 
nhưng là hiệu quả 
tạo sự bền vững cho 
doanh nghiệp.

Dây chuyền sản xuất hiện đại, số hóa của Công ty CP Sợi Phú Bài

Chào Xuân Quý Mão 2023Chào Xuân Quý Mão 2023 Chào Xuân Quý Mão 2023Chào Xuân Quý Mão 2023

59DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM58 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM



nắm được từng thành phần. Đặc 
biệt, doanh nghiệp cũng cần đảm 
bảo trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi 
trường khi sản xuất ra sản phẩm của 
mình là yêu cầu bắt buộc để định vị 
“thương hiệu” trong chuỗi cung ứng.

VINATEX VỪA SỐ HÓA VỪA TỔ 
CHỨC THÔNG TIN

Trước đây, Vinatex chưa CĐS, chủ 
yếu mọi hoạt động là thủ công, 
quá trình số hóa gần như để “trắng”. 
Muốn số hóa thì trước tiên phải tổ 
chức mạch thông tin. Qua nghiên 
cứu từng ngành sợi, dệt, may,… 
Vinatex quyết định lựa chọn ngành 
sợi thực hiện CĐS đầu tiên, được áp 
dụng thử nghiệm từng bước, vừa 
làm vừa rút kinh nghiệm. Đây là 
ngành có năng lực, có lợi thế cạnh 
tranh nhất, với quy mô ~ 1 triệu cọc 
sợi, số hóa sâu sẽ có nhiều cơ hội 
phát triển thị trường, khách hàng 
cao cấp. Ngành sợi cũng liên tục 
đầu tư trang thiết bị công nghệ, 

tổng thể thiết bị không lạc hậu. 
Hiện nay, ngành sợi Vinatex đã hình 
thành được dữ liệu chung, mục tiêu 
trong năm tới là dữ liệu được đưa 
lên tự động. 

Vinatex phân chia thành 2 nhóm 
công việc gồm hệ hỗ trợ - Back office 
(tài chính, kế toán, nhân lực, quản 
trị văn phòng, quản trị kho, quản 
trị bảo trì, quản trị cổ đông, truyền 
thông) và Front (kinh doanh, khách 
hàng, quản trị sản xuất). Vinatex 
thống nhất 1 hệ thống quản trị xây 
dựng mới và môi trường hoạt động 
chung của các đơn vị chi phối, đơn 
vị 100% và chi nhánh. Đồng thời 
mỗi năm phải có ít nhất 1 sản phẩm 
số được ứng dụng theo nguyên tắc 
cải tiến liên tục.

Vinatex cũng chấp nhận vừa mức, 
chưa tối ưu ngay, tức là chấp nhận 
thay đổi tổ chức và quy trình xử lý 
công việc để có thể số hóa; chấp 
nhận chưa phải phương án tối ưu, 

nhưng là phương án sẽ tiếp tục cải 
tiến, kế thừa được để đưa lên mức 
cao hơn; với phần mềm đã chuẩn 
hoá, ưu tiên sử dụng phần mềm 
tiêu chuẩn trên thị trường. Thách 
thức lớn khi thực hiện, Vinatex cũng 
phải vượt qua tư tưởng cá nhân của 
riêng mỗi doanh nghiệp, bởi trước 
đây các doanh nghiệp coi dữ liệu là 
tài sản của riêng mình. Dữ liệu khi 
công ty mẹ đọc thì bản thân doanh 
nghiệp đó chấp nhận nhưng những 
thông tin riêng thì không muốn 
doanh nghiệp khác biết, đây là tâm 
lý và cũng là rào cản lớn. Trước đây, 
khách hàng chấp nhận về giá thì 
mua còn doanh nghiệp không phải 
cung cấp hay trả lời quy trình, và 
công khai chi phí. Nhưng hiện nay 
thị trường đã thay đổi, tham gia 
chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ không 
chấp nhận việc mua sản phẩm mà 
không rõ cấu trúc chi phí, nguồn 
gốc, không rõ vấn đề trách nhiệm 
xã hội và bảo vệ môi trường của 
sản phẩm, của doanh nghiệp. Thế 
giới muốn biết hằng ngày, hằng giờ 
công ty sản xuất như thế nào, thậm 
chí họ muốn điều tiết đặt hàng, ví dụ 
thị trường đang thích mẫu mã màu 
xanh thì khách hàng có quyền điều 
chỉnh nhà sản xuất may trước màu 
xanh, đáp ứng nhu cầu thị trường. 
Thậm chí họ còn quản lý đến size 
nào bán được thì sản xuất size đó 
để giảm lượng tồn kho toàn chuỗi.
Thói quen làm việc không liên kết 
từ xưa đối với ngành dệt may và Tập 
đoàn là rất cao. Doanh nghiệp sẽ tự 
phát triển ứng dụng của riêng mình 
và giải pháp sáng kiến trong nội bộ 
là chính, không có kết nối hệ thống 
hoàn chỉnh, mỗi doanh nghiệp đều 
muốn có bản sắc riêng. Ban đầu, khi 
mới CĐS thì khối lượng công việc 
tăng lên gấp đôi vì người quản lý 
vừa làm thủ công, vừa làm cả CĐS. 
Chính vì vậy, khi CĐS sẽ khiến người 
lao động nhụt trí, không đi đến đích 
nếu không rõ bước đi và đích đến. 

BÀI HỌC TỪ MÔ HÌNH TRIỂN KHAI

Với dự án đầu tư mới

Vinatex đã nghiên cứu đặc điểm tình 
hình tại Công ty cổ phần Sợi Phú 
Bài và Tổng công ty cổ phần Phong 
Phú. Công ty cổ phần Sợi Phú Bài 

có 1 nhà máy với 30.000 cọc sợi do 
Rieter Thụy Sĩ sản xuất năm 2003, 
1 nhà máy 20.000 cọc sợi do Trung 
Quốc sản xuất năm 2007, sản phẩm 
chất lượng khá, hiệu quả cao, quản 
trị tốt và là doanh nghiệp thuộc 
nhóm đầu Việt Nam. Hiện nay, công 
ty sử dụng hơn 800 lao động, trung 
bình 130 lao động/10.000 cọc sợi. 
Nhà máy sản xuất  được xây dựng 
trên tổng diện tích 2,5ha đất. 

Năm 2020, nhà máy đầu tư 30.000 
cọc sợi, định mức sẽ sử dụng 135 
công nhân, 45 công nhân/10.000 
cọc sợi, giảm 66% lao động, xây 
dựng trên khuôn viên 9.000 m2 đất 
xây 2 tầng, giảm 30% diện tích sử 
dụng đất. Toàn bộ thiết bị, sản phẩm 
được luân chuyển giữa các bước 
công nghệ bằng dàn treo, robot, 
công nhân đi lại bằng xe điện, số 
hóa và quản lý tập trung đến từng 
cọc sợi tại trung tâm điều khiển, kết 
nối hệ thống kiểm tra chất lượng 
toàn cầu của USTER, có khả năng 
cung cấp sản lượng và chất lượng 
theo thời gian thực cho khách hàng 
trong chuỗi cung ứng, tiết kiệm chi 
phí lao động bằng 120% chi phí 
khấu hao tăng thêm. 

Với dự án chiều sâu, số hoá để vận 
hành được trang thiết bị cũ theo 
chuẩn mới

Tổng Công ty CP Phong Phú gồm 
4 nhà máy Sợi nằm tại địa điểm 
khác nhau, đều có hơn 10 năm tuổi, 
sản xuất phục vụ chuỗi cung ứng 
COATS toàn cầu, sản xuất vải demin, 
khăn với nhiều chủng loại máy khác 
nhau, nhiều chuẩn thiết kế từ sợi, 
dệt, nhuộm, may khăn; mỗi loại máy 
cũng nhiều brand, nhiều model, áp 
lực chuỗi yêu cầu cung ứng dữ liệu 
theo ngày về sản xuất, chất lượng, 
tồn kho là rất thách thức.

Để thực hiện CĐS, số hoá thông tin, 
doanh nghiệp đã lắp sensor cảm 
biến vào 100% số máy cũ, lấy tín 
hiệu sản xuất ra dạng số, tự phát 
triển bộ đọc chuyển đổi dữ liệu, kết 
nối và viết apps quản lý dữ liệu sản 
xuất, giá thành, chế độ công nghệ; 
trích xuất và cung cấp hàng ngày 
dữ liệu yêu cầu cho chuỗi cung 

Muốn là 
thành viên 

của chuỗi cung ứng 
thì bản thân doanh 
nghiệp cũng phải 
cung ứng thông 
tin với chung một 
“ngôn ngữ” để đảm 
bảo tất cả chuỗi 
nắm được từng 
thành phần. 

ứng. Nhược điểm của hệ thống là 
phải cung cấp hàng ngày cho chuỗi 
bằng tay do apps tự thiết kế, không 
tự động kết nối với các phần mềm 
mới của hệ thống thiết bị hiện đại 
và không sử dụng được cho đời máy 
mới do nhà sản xuất đã mã hóa dữ 
liệu đầu ra. 

Sau hơn hai năm ứng dụng và 
nghiên cứu CĐS, Vinatex thấy đây là 
lĩnh vực khó, phức tạp, thách thức 
về trí tuệ, cách chọn bước đi và cách 
làm cho hợp lý… Việc CĐS không 

Dây chuyền sản xuất hiện đại, số hóa của Tổng Công ty CP Phong Phú

phải là có sẵn một bộ giải pháp, 
doanh nghiệp chỉ cần ứng dụng 
hoặc làm theo. 

Thứ hai là nếu chọn không hợp lý 
thì chi phí rất lớn và gián đoạn giữa 
chừng vì nguồn lực tài chính. Việc 
thất bại vì không đủ tiềm lực để đi 
hết quá trình và câu chuyện khủng 
hoảng tài chính hoàn toàn có thể 
xảy ra khi thực hiện CĐS. Tính toán 
lựa chọn làm ở mức độ nào, quy mô 
ra sao, trong từng giai đoạn nào là 
bài toán cần sự cân đối giữa nguồn 
lực tài chính và nguồn lực nhân lực. 
Thứ ba là CĐS phải xác định sẽ kéo 
dài, cách làm này ở Vinatex sẽ phải 
mất 10 năm để tiến hành thay thế 
trang thiết bị đời cũ theo hình thức 
cuốn chiếu. Ước lượng khoảng thời 
gian 10 năm và trang thiết bị cần 
được cải tiến liên tục. 

Mục tiêu của chuyển đổi số tại 
Vinatex là đảm bảo gia nhập và vị 
trí vững chắc trong chuỗi cung ứng 
toàn cầu, xây dựng khả năng phát 
triển bền vững. Trong ngắn hạn, 
phải có sự hy sinh nhất định về lợi 
ích tài chính để tập trung cho đầu 
tư chuyển đổi số và đào tạo nguồn 
nhân lực. Quá trình CĐS sẽ rất cần 
các chính sách vĩ mô, nhất là chính 
sách về tài sản số, cũng như hỗ trợ 
tài chính khuyến khích các doanh 
nghiệp chuyển đổi số nhưng cốt 
lõi vẫn là chiến lược và kế hoạch 
chi tiết từng doanh nghiệp phải tự 
chuẩn bị cho mình.❏
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BỨC TRANH THỊ TRƯỜNG DỆT MAY NỘI ĐỊA 2022

Theo Tổng cục Thống kê, tính tổng 11 tháng năm 2022, 
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 
dùng ước đạt 5180 nghìn tỷ đồng, tăng 20,5% so với 
cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 giảm 5%), nếu 
loại trừ yếu tố giá tăng 16,9% (cùng kỳ năm 2021 giảm 
6,8%). Trong đó, mức tăng chủ yếu ở nhóm hàng lương 
thực, thực phẩm, hàng may mặc, phương tiện đi lại (tăng 
trưởng 2 con số). Tổng cục Thống kê nhận định, tổng 
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 
11 tháng năm 2022 tăng 14,9% so với 11 tháng năm 
2019 - năm trước khi xảy ra dịch Covid-19. Mặc dù vậy, 
quy mô tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 
tiêu dùng 11 tháng năm 2022 chỉ đạt 82,5% quy mô của 
chỉ tiêu này nếu ước tính trong điều kiện bình thường 
không xảy ra dịch Covid-19 từ năm 2020 đến nay.

Tính từ tháng 4/2022 đến nay, ngành bán lẻ đã lấy lại 
được sức hồi phục sau đại dịch với nhu cầu người tiêu 
dùng phục hồi cùng chính sách giảm thuế giá trị gia 
tăng từ mức 10% xuống 8%. 

Về kênh phân phối, sau khi người tiêu dùng đã dần 
quen với việc mua sắm hàng online trong đại dịch thì 
giờ đây, thời kỳ hậu Covid, nhất là tại các thành phố 
lớn người tiêu dùng bắt đầu quay trở lại các kênh mua 
sắm truyền thống. Hiện tại mô hình bán lẻ đa kênh 
đang là xu hướng được nhiều hãng thời trang bán lẻ 
theo đuổi. Bán lẻ đa kênh là cách thức kết nối tất cả các 
kênh bán hàng online và offline thành một chuỗi khép 
kín. Khách hàng tiếp cận đến bất cứ kênh bán hàng 
nào cũng có trải nghiệm đồng nhất từ chương trình 
khuyến mãi, quyền lợi thành viên, hàng hóa đến giá 
cả. Theo khảo sát của công ty nghiên cứu TMX, chiến 

lược đa kênh đang được các doanh nghiệp Việt Nam 
xem như một phương thức xây dựng nền móng vững 
chắc để phát triển trong tương lai. Có đến 76% tại Việt 
Nam (tỉ lệ của toàn khu vực châu Á là 46%) xem việc 
đầu tư vào mô hình bán hàng đa kênh là ưu tiên hàng 
đầu trong 3 đến 5 năm tới.

Với kênh mua sắm online, ngoài nền tảng facebook, 
nhiều doanh nghiệp bán lẻ lấn sân sang Tiktok và đẩy 
mạnh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử lớn. Xu 
thế tiếp cận của các hãng thiên về thuê idol, người mẫu 
KOL trong quảng cáo nhãn hàng tiếp tục gia tăng. Theo 
Virac GSO, khách hàng độ tuổi trẻ 25-34 là nhóm khách 
hàng tập trung nhiều nhất vào các mặt hàng thời trang 
nhanh và mua sắm online so với các nhóm khách hàng 
khác. 

ĐỘNG THÁI CỦA CÁC THƯƠNG HIỆU BÁN LẺ MAY 
MẶC LỚN 

Giai đoạn 2019-2021, doanh thu bán lẻ của hầu hết 
các nhãn hàng ở Việt Nam đều suy giảm, từ doanh thu 
của các hãng thời trang nước ngoài như Zara, H&M hay 
đến các hãng thời trang trong nước như M2, Canifa. 
Lợi nhuận trước thuế của H&M là khả quan nhất, trong 
khi NEM tiếp tục tụt dốc, Canifa dần khắc phục khoản 
lỗ 197,6 tỷ của năm 2020 xuống chỉ còn lỗ 21,5 tỷ năm 
2021. Điều này cho thấy Covid ảnh hưởng nặng nề, 
không chỉ tới các doanh nghiệp bán lẻ hàng may mặc 
trong nước và mà còn tới các doanh nghiệp may mặc 
nước ngoài. 

Dưới đây là một số thông tin liên quan tới doanh thu 
và lợi nhuận một số thương hiệu thời trang (tính đến 
T3/2022). 

Năm 2022, doanh thu bán lẻ hàng may mặc Việt Nam tăng trưởng trở lại sau dịch 
năm 2021, với tổng mức bán lẻ 11 tháng 2022 tăng trưởng gần 22% so với cùng 
kỳ 2021, tuy có tình trạng lạm phát cao. Theo ước tính, giá cả các mặt hàng may 
mặc bán lẻ tăng từ mức 5-10% tùy mặt hàng, do giá NPL đầu vào tăng 10-15%. 
Lạm phát cao khiến cơ cấu các mặt hàng cũng có sự thay đổi nhất định, người tiêu 
dùng tập trung vào các mặt hàng giá trung bình thấp tới trung bình khá, còn các 
mặt hàng xa xỉ, cao cấp ít được quan tâm hơn do việc cắt giảm chi tiêu dùng tại 
các hộ gia đình.

THỊ TRƯỜNG DỆT MAY NỘI ĐỊA 

Xung lực nào 

“TẠO SÓNG”
CHO 2023?

Bảng 1: Doanh thu và lợi nhuận một số thương hiệu lớn về thời trang 
(Đơn vị: Tỷ đồng)

Tên công ty Thương hiệu
Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Số             

cửa hàng 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước Pierre Cardin An Phước 1833,8 1765,5 n/a  92,5 120,4  n/a 156

Tập đoàn Mitra Adiperkasa Zara 1642 1245 960,4 97,9 59,5 23 2

Công ty TNHH H&M Việt Nam H&M 1116 1127 837,6 71,9 240,73 91,2 12

Cty CP TM& DV Hoàng Dương Canifa 1202 907,4 142,65 -60,46 -197,6 -21,53 110

Công ty TNHH Dịch vụ và TM An Thành NEM 895,6 608,2 405,09 -9,71 -21,02 -77,88 80

Cty CP Dự Kim Ivy Moda 464,2 350,5 342,69 0,11 0,07 0,013 78 

Cty TNHH MTV Mỹ Phục Eva de Eva 161,4 120,48 121,21 -71 -26,3 -26,84 35

Công ty CP M2* M2 47,8 100,3 84,75 0,033 0,23 -0,23 18 

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã qua kiểm toán của các công ty)

Bài: ĐỖ HỒNG HẠNH
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khóa ở nhiều quốc gia; thời tiết diễn biến bất thường ở 
nhiều châu lục. Hiện tại, giá cả các mặt hàng liên tục gia 
tăng. Với ngành dệt may, giống như nhiều nguyên liệu 
thô khác, giá các nguyên phụ liệu đầu vào đang tăng 
vọt, cùng với đó là chi phí năng lượng, vận chuyển tăng 
cao. Vào thời điểm cuối năm, giá bông, vải và các vật 
liệu tổng hợp có nguồn gốc từ dầu mỏ cũng đều đã 
tăng trung bình 10-15% so với đầu năm, chủ yếu là do 
tình trạng căng thẳng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 
Trên thị trường tài chính lãi suất tăng khiến chi phí lãi 
vay đè nặng lên vai doanh nghiệp, đi cùng với nó là” 
bóng ma “suy thoái kinh tế của năm 2023 đang đe dọa 
đến gần, doanh nghiệp ít đơn hàng do tồn kho nhiều, 
khiến tình trạng thất nghiệp thêm trầm trọng và thu 
nhập của các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Do 
đó, hướng tới 2023, người tiêu dùng Việt dự báo sẽ dè 
sẻn hơn trong vấn đề chi tiêu, hạn chế mua sắm, nhất 
là với những mặt hàng không thiết yếu như may mặc. 

Người tiêu dùng Việt Nam đang thay đổi cách mua sắm 
để ứng phó với khủng hoảng từ dịch Covid-19. Phong 
tỏa do dịch đã thúc đẩy mô hình bán hàng trực tuyến 
và xu hướng này vẫn tiếp diễn vì người tiêu dùng dần 
yên tâm hơn với thương mại điện tử, quen với hình 
thái livestream bán hàng qua mạng. Trong chiến lược 
truyền thông của mình, các doanh nghiệp lúc này cần 
chú ý đến các từ khóa như trực tuyến, tính tiện dụng và 
tính giải trí để theo kịp xu hướng này. Chúng ta đang 
chứng kiến một số thay đổi mang tính kiến tạo trong 
hành vi và xu hướng mua sắm trên mạng xã hội được 
dẫn dắt bởi người tiêu dùng thế hệ GenZ và Millennial. 
Theo Hofstede, vì Việt Nam là quốc gia có nền văn hóa 
tập thể, KOL - người có sức ảnh hưởng vẫn đóng vai trò 
quan trọng trong quyết định mua hàng của người tiêu 
dùng. Chưa bao giờ nghề sáng tác nội dung, review sản 
phẩm/dịch vụ lại được ưa chuộng và nở rộ đến thế. Hiện 
xu thế quảng cáo sản phẩm/dịch vụ lồng ghép vào các 
nội dung video có tính sáng tạo trở nên khá phổ biến.

CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH NÀO TRONG BỐI CẢNH 
THỊ TRƯỜNG CẦU THIẾU VÀ NHIỀU BIẾN ĐỘNG?

Hướng tới 2023, khi cầu thị trường “èo uột” cùng niềm 
tin tiêu dùng giảm sút, doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực bán lẻ hàng may mặc cần có chiến lược cụ thể 
nhằm trụ vững trong giai đoạn khó khăn, hạn chế đầu 
tư, mở rộng. Nếu định hướng đầu tư vào mảng gì là chủ 
đạo, ví dụ như thương mại điện tử thì đây là thời điểm 
vàng để chuẩn bị cơ sở vật chất, con người chuẩn bị 
đến khi thị trường nóng lại. Thêm vào đó, cần tìm ra cho 
mình một mảng thị trường ngách phù hợp, nghiên cứu 
lại hành vi mua hàng và tập trung gia tăng trải nghiệm 
khách hàng để nâng cao vị thế cạnh tranh. Thông 
thường, một doanh nghiệp xây dựng lợi thế cạnh tranh 
của mình hoặc theo hướng cạnh tranh về giá hoặc theo 
hướng khác biệt hóa sản phẩm/dịch vụ.

Đầu tiên, việc định hình rõ ràng được nhóm khách hàng 
mục tiêu là điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp 
bán lẻ hàng thời trang đáp ứng sát hơn với nhu cầu 
người dùng. Sau đó, cần tập trung nghiên cứu kỹ vào 

giải pháp giá trị cho khách hàng: cần xác định rõ khách 
hàng muốn gì, vấn đề băn khoăn của khách ở đâu, điều 
gì tạo nên cảm xúc cho khách hàng, điều gì khích lệ 
khách hàng mua hàng? Nhìn chung, mỗi doanh nghiệp 
cần nghiên cứu kỹ “chân dung” của nhóm khách hàng 
của mình và truyền tải được các giải pháp giá trị của sản 
phẩm/thương hiệu dành cho nhóm khách hàng mục 
tiêu. Mỗi một nhóm khách hàng mục tiêu sẽ cần cách 
tiếp cận và thông điệp truyền tải khác nhau. 

Hiện tại đối với ngành bán lẻ hàng may mặc, người tiêu 
dùng khi có nhu cầu sẽ đứng giữa rất nhiều lựa chọn về 
sản phẩm và nhà cung cấp. Khi đó, quyết định mua đa 
phần dựa trên nguyên tắc: khách hàng chỉ mua khi giá 
trị nhận được từ sản phẩm/dịch vụ đó xứng đáng với số 
tiền phải bỏ ra. Cùng với đó, để tránh đối thủ cạnh tranh 
sao chép giải pháp, doanh nghiệp cần đưa ra các giá trị 
gia tăng liên tục cho khách hàng để sao cho giải pháp 
của doanh nghiệp đó biến thành lợi thế cạnh tranh độc 
đáo, thành bản sắc doanh nghiệp, biến nhóm khách 
hàng mục tiêu thành khách hàng thân thiết. 

Cùng với đó, thông điệp truyền thông cho từng nhóm 
khách hàng khác nhau là khác nhau. Câu chuyện về 
quảng cáo cũng cần trung thực và sát với giá trị sản 
phẩm vì nếu quảng cáo 10 trong khi giá trị sản phẩm 
chỉ có 1 thì sẽ không tạo được sự tin tưởng đối với 
khách hàng, và về lâu dài không thể xây dựng thương 
hiệu một cách bền vững. Cần gắn sản phẩm, thông 
điệp truyền thông với giá trị cốt lõi, tốt nhất là gắn liền 
với sứ mệnh và tầm nhìn của công ty.❏

Sau đây là một số động thái của các hãng bán lẻ lớn: 

Uniqlo: Năm 2022 Uniqlo mở thêm 3 cửa hàng mới tại 
Hà Nội, nâng tổng số cửa hàng của Uniqlo tại Việt Nam 
lên con số 15 cửa hàng. Những trang phục thường ngày 
đơn giản, tập trung vào tính ứng dụng và chất lượng 
cao của UNIQLO được người tiêu dùng Việt chào đón 
nhiệt tình, dần quen với những sản phẩm đặc trưng như 
HeatTech, LifeWear hay Airism. Năm 2023, chiến lược 
của hãng này tiếp tục hướng tới mở thêm cửa hàng tại 
Hà Nội, tăng sản lượng sản xuất tại Việt Nam và quan 
tâm chú trọng đào tạo nguồn nhân lực.

Aeon: Năm 2022 Tập đoàn bán lẻ đình đám khác của 
Nhật là Aeon cũng lấn sân sang mảng thời trang bán 
lẻ, ra mắt thương hiệu thời trang nhanh giá rẻ “My 
Closet” nhằm mục tiêu cạnh tranh với các thương hiệu 
may mặc quốc tế khác đang có mặt trên thị trường. Với 
chiến lược “try & error”, có thể hiểu là “thử nghiệm - điều 
chỉnh” nhằm đáp ứng thị hiếu và nhu cầu thay đổi của 
giới trẻ, cửa hàng đầu tiên tại AEON Mall Bình Tân, TP 
Hồ Chí Minh có khoảng 400 mặt hàng khác nhau. Dòng 
sản phẩm chủ yếu ban đầu bao gồm áo phông và quần 
short nhắm đến nhóm phụ nữ trong độ tuổi 16-24. 
Quần áo tập trung vào các mầu cơ bản phổ biến như đỏ 
và vàng. Đặc biệt, so các thương hiệu nước ngoài khác 
đang có mặt tại Việt Nam, dòng sản phẩm thời trang My 
Closet có giá bán thấp hơn từ 50-75%. Đại diện AEON 
Việt Nam cho biết, họ đặt mục tiêu biến My Closet trở 
thành bước đột phá đầu tiên của AEON trong mảng thời 
trang nhanh fast-fashion. Các sản phẩm của My Closet 
hiện đang được gia công tại các nhà máy trong nước. 
Thời gian sản xuất kéo dài một hoặc hai tháng nhưng 

AEON sẽ hạn chế chi phí vận chuyển bằng cách sử dụng 
các tuyến phân phối hiện có. Theo kế hoạch, Aeon sẽ 
mở rộng tại các cửa hàng của AEON Việt Nam trong 
nước, giới thiệu trên nền tảng thương mại điện tử của 
AVN. Hơn nữa, My Closet cũng sớm có lộ trình sẽ được 
xuất khẩu ra các thị trường lân cận như Malaysia…

Kẻ “ngoại đạo” Thế giới di động: Tháng 10/2021, MWG 
ra mắt 5 thương hiệu mới trong đó có AVA Fashion. Đây 
được xem là chiến lược Công ty đưa ra để đón đầu cơ hội 
bành trướng vào thị trường bán lẻ hậu Covid-19. Do đó, 
MWG phát triển luôn dòng sản phẩm riêng của Công 
ty với thương hiệu AVA Fashion. Tương tự AEON, MWG 
cũng đặt gia công tại một số công ty trong nước. Theo 
chiến lược, nếu thành công, AVA Fashion sẽ bổ sung 
thêm các phụ kiện như giày dép, giỏ xách, nón nữ…, 
bên cạnh quần áo. Lãnh đạo của MWG cho biết ban đầu, 
AVA  Fashion dự định phát triển theo con đường của 
Zara và H&M: Đẩy mạnh R&D và thiết kế, sau đó đi thuê 
gia công. Đồng thời, AVA Fashion sẽ cá nhân hóa phù 
hợp với hình thể của người Việt Nam hơn các nhãn hàng 
nước ngoài.  Song, mọi thứ không diễn ra suôn sẻ khi 
người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa hồ hởi với thương 
hiệu mới nên doanh nghiệp này đã đóng cửa cửa hàng 
sau 6 tháng.

MIẾNG BÁNH CÓ DỄ ĂN?

Năm 2022, tình hình kinh tế Việt Nam diễn ra trong 
bối cảnh triển vọng kinh tế thế giới trở nên khó khăn 
hơn khi xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine kéo dài; 
lạm phát duy trì ở mức cao, nhất là ở châu Âu và Mỹ; 
xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ, tài 

           Cần gắn sản phẩm, thông điệp 
truyền thông với giá trị cốt lõi, tốt 
nhất là gắn liền với sứ mệnh và tầm 
nhìn của công ty. 

■ Khách hàng mua sắm và trải nghiệm tại Trung tâm Thời trang Vinatex
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DOANH NGHIỆP 
có doanh thu 

LỚN NHẤT 
TẬP ĐOÀN

TỔNG CÔNG TY CP MAY VIỆT TIẾN

TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÒA THỌ

Vốn điều lệ 

Vốn điều lệ 

% vốn Tập đoàn

% vốn Tập đoàn

Lao động bình quân
(Công ty mẹ)

Lao động bình quân

Doanh thu

Doanh thu

441 
tỷ đồng

300 
tỷ đồng

6.109  
tỷ đồng

3.910 
tỷ đồng

7.550  
tỷ đồng

5.027  
tỷ đồng

379,550  
triệu USD

223,700 
triệu USD

11,198
triệu đồng

10,072
triệu đồng

361,476   
triệu USD

208,450  
triệu USD

9,230
triệu đồng

8,870
triệu đồng

12%

37%

30,4%

61,87%

4.560
người

10.180 
người

Kim ngạch 
xuất khẩu

Kim ngạch 
xuất khẩu

Thu nhập 
bình quân NLĐ

Thu nhập 
bình quân NLĐ

Cổ tức

Cổ tức

LOGO CHUẨN

C100
M90
Y0
K0

C0
M100
Y100
K0

R33
G64
B154

R238
G28
B36

TOP
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TỔNG CÔNG TY MAY 10 – CTCP TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ

TỔNG CÔNG TY  ĐỨC GIANG - CTCP CÔNG TY CP DỆT MAY HUẾ

Vốn điều lệ Vốn điều lệ 

Vốn điều lệ Vốn điều lệ 

% vốn Tập đoàn% vốn Tập đoàn

% vốn Tập đoàn% vốn Tập đoàn

Lao động bình quânLao động bình quân
(Công ty mẹ)

Lao động bình quânLao động bình quân
(Công ty mẹ)

Doanh thuDoanh thu

Doanh thuDoanh thu

746,7   
tỷ đồng

302,4  
tỷ đồng

152,2  
tỷ đồng

90  
tỷ đồng

2.073   
tỷ đồng

3.517   
tỷ đồng

1.885  
tỷ đồng

1.943   
tỷ đồng

2.120
tỷ đồng

4.200 
tỷ đồng

2.016   
tỷ đồng

2.800   
tỷ đồng

40,701   
triệu USD

244,343   
triệu USD

132,749  
triệu USD

168,689  
triệu USD

11,540
triệu đồng

8,768 
triệu đồng

8,682 
triệu đồng

11,498 
triệu đồng

31,853   
triệu USD

187,956   
triệu USD

148,236  
triệu USD

135,456  
triệu USD

10,12
triệu đồng

7,973 
triệu đồng

8,688 
triệu đồng

10,880 
triệu đồng

30%10%

60%25%

50,10%33,82%

60,86%35,21%

1.717 
người

7.085 
người

4.802  
người

2.071  
người

Kim ngạch 
xuất khẩu

Kim ngạch 
xuất khẩu

Kim ngạch 
xuất khẩu

Kim ngạch 
xuất khẩu

Thu nhập 
bình quân NLĐ

Thu nhập 
bình quân NLĐ

Thu nhập 
bình quân NLĐ

Thu nhập 
bình quân NLĐ

Cổ tứcCổ tức

Cổ tứcCổ tức
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TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ – CTCP CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY NAM ĐỊNH

Vốn điều lệ Vốn điều lệ 

Vốn điều lệ Vốn điều lệ 

% vốn Tập đoàn% vốn Tập đoàn

% vốn Tập đoàn% vốn Tập đoàn

Lao động bình quânLao động bình quân
(Công ty mẹ)

Lao động bình quânLao động bình quân
(Công ty mẹ)

Doanh thuDoanh thu

Doanh thuDoanh thu

104,5  
tỷ đồng

182  
tỷ đồng

156,4  
tỷ đồng

210  
tỷ đồng

1.152   
tỷ đồng

1.727    
tỷ đồng

1.490   
tỷ đồng

1.514    
tỷ đồng

1.380  
tỷ đồng

2.713  
tỷ đồng

1.531   
tỷ đồng

1.990    
tỷ đồng

54,5    
triệu USD

190,510    
triệu USD

54,363 
triệu USD

10,3   
triệu USD

10,315
triệu đồng

11,241 
triệu đồng

8,698  
triệu đồng

10,982
triệu đồng

39,5   
triệu USD

144,320    
triệu USD

74,823   
triệu USD

8,550   
triệu USD

10,165
triệu đồng

6,345 
triệu đồng

7,664 
triệu đồng

10,477 
triệu đồng

30%10%

20%25%

53,85%27,69%

53,67%46,93%

858 
người

2.699 
người

2.849   
người

960   
người

Kim ngạch 
xuất khẩu

Kim ngạch 
xuất khẩu

Kim ngạch 
xuất khẩu

Kim ngạch 
xuất khẩu

Thu nhập 
bình quân NLĐ

Thu nhập 
bình quân NLĐ

Thu nhập 
bình quân NLĐ

Thu nhập 
bình quân NLĐ

Cổ tứcCổ tức

Cổ tứcCổ tức

TỔNG CÔNG TY CP MAY NHÀ BÈTỔNG CÔNG TY CP MAY NHÀ BÈ
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ĐỒNG HÀNH VỚI DOANH NGHIỆP, NÂNG 
CHẤT LƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

*PV: Lời đầu tiên, Đặc san Dệt May & Thời 
trang Việt Nam xin được chúc mừng tân Chủ 
tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam (DMVN) 
Phạm Thị Thanh Tâm. Thưa bà, ngành Dệt May 
Việt Nam đang ở trong thời điểm khó khăn, thị 
trường biến động, nhiều lao động phải nghỉ do 
doanh nghiệp thiếu đơn hàng, xin bà chia sẻ 
cảm xúc của mình trên cương vị mới với nhiều 
trách nhiệm nặng nề nhằm giữ vững phong 
trào công nhân, đảm bảo quyền lợi cho người 
lao động?

- Bà Phạm Thị Thanh Tâm: Xin cảm ơn lời chúc 
của Đặc san Dệt May & Thời trang Việt Nam. 
Nhận nhiệm vụ tân Chủ tịch Công đoàn DMVN 
trong thời điểm doanh nghiệp (DN) khó khăn, 
đơn hàng không đầy tải, đồng nghĩa với việc làm 
của NLĐ bị thiếu hụt, nhất là trong thời điểm Tết 
Nguyên đán đang đến gần, NLĐ mong ngóng 
tháng lương thứ 13, các khoản thưởng tết của 
DN và các chính sách chăm lo khác của tổ chức 
Công đoàn, bản thân tôi rất trăn trở trong việc 

cùng Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp 
hành và CĐCS huy động mọi nguồn lực, dành 
sự quan tâm để đồng hành, chăm lo thiết thực 
với NLĐ, giúp DN giảm thiểu khó khăn và NLĐ 
ổn định việc làm, đời sống, yên tâm công tác, 
gắn bó với nghề, bảo toàn được đội ngũ. Đây 
cũng là thời điểm Công đoàn DMVN bước vào 
năm cuối của nhiệm kỳ, bởi vậy nhiệm vụ của 
tôi là phải tập hợp, đoàn kết, phát huy tốt anh 
chị em cán bộ công đoàn trong duy trì, đổi mới 
các hoạt động, nhằm hoàn thành được các mục 
tiêu, nhiệm vụ mà nhiệm kỳ 2018-2023 đã đặt ra. 

*Nhìn lại một năm của ngành dệt may với nhiều 
thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách 
thức, bà đánh giá thế nào về kết quả hoạt động 
của Công đoàn Dệt May Việt Nam năm 2022?

- Tôi cho rằng năm 2022, Công đoàn DMVN đã 
theo rất sát tình hình SXKD của hệ thống, các 
yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức để xây dựng và 
triển khai, điều chỉnh các hoạt động của công 
đoàn cho phù hợp và đã đạt được những kết 
quả khá toàn diện trên các mặt công tác, được 
thể hiện trên 10 điểm nhấn quan trọng:

Bồi đắp văn hóa 
             con người dệt may

Năm 2022 dù gặp rất nhiều khó khăn do biến động 
của nền kinh tế toàn cầu nhưng Công đoàn Dệt May 
Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, triển khai nhiều 
hoạt động thiết thực, dồn toàn lực chăm lo, hỗ trợ 
người lao động với nhiều cách làm sáng tạo; nhiều 
hoạt động ý nghĩa, thiết thực, đồng hành cùng doanh 
nghiệp chăm lo và khích lệ NLĐ yên tâm gắn bó 
với nghề. Trước thềm Xuân mới Quý Mão 2023, Đặc 
san Dệt May & Thời trang Việt Nam có buổi trao đổi 
với bà Phạm Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Công đoàn               
Dệt May Việt Nam xoay quanh vấn đề này.

Tổ chức thành công Tháng công nhân - Tháng ATVSLĐ 2022 với chủ đề “Công nhân 
Dệt May: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” với nhiều hoạt 
động thiết thực như: Phát động CNVCLĐ thi đua lao động phục hồi sản xuất sau 
dịch bệnh; tổ chức diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp - doanh nghiệp vì công 
nhân”, chương trình “Cảm ơn thành viên”, đối thoại giữa người sử dụng lao động 
với cán bộ công đoàn và CNVCLĐ, cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao thu 
hút đông đảo CNVCLĐ tham gia; thăm tặng quà cho 4.385 CNVCLĐ có hoàn cảnh 
khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo... với số tiền 3,43 tỷ đồng.

1.

Tổ chức thành công Ngày hội Lao động sáng tạo ngành Dệt May lần thứ III với các nội 
dung: Trưng bày, triển lãm các mẫu vật, mô hình sáng tạo; giới thiệu sản phẩm, giới 
thiệu việc làm; thi bảo vệ đề tài giải pháp; biểu diễn ca nhạc, trình diễn thời trang. Có 
76 sáng kiến, đề tài, giải pháp công nghệ được tuyển chọn từ vòng sơ loại của các 
đơn vị đủ điều kiện dự thi cấp ngành. 

Triển khai có hiệu quả Chương trình “1 triệu sáng kiến” của TLĐ. Kết quả đến ngày 
10/11/2022, Công đoàn DMVN có 5.433 sáng kiến, giải pháp hữu ích từ cơ sở, 
đứng thứ 2 trong Khối thi đua và đứng thứ 38/82 đơn vị trong toàn quốc. 

Đổi mới sáng tạo trong công tác truyền thông, ra mắt chương trình “Đọc truyện cho 
bé” đồng hành cùng đoàn viên NLĐ trong nuôi dạy con trẻ.

Xét chọn và tôn vinh 28 Gia đình dệt may tiêu biểu; trao Giải thưởng Nguyễn Thị Sen 
- Giải thưởng mang tên Bà tổ nghề May cho 10 Lao động nữ tiêu biểu, có nhiều đóng 
góp cho sự nghiệp phát triển ngành.

Tổ chức tập huấn cho cán bộ CĐCS về nghiệp vụ công tác công đoàn và công tác đại hội 
các cấp; tổ chức chương trình đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn 
viên và NLĐ tại 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Tổ chức các cuộc thi trực tuyến “Bếp nhà Dệt May” (trên mạng xã hội TikTok); “Pháp 
luật và Cuộc sống”; “Gửi người phụ nữ tôi yêu”; “CNVCLĐ tìm hiểu về giá trị của tín 
ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội”.

 Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện: Tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện tại 
ba miền Bắc - Trung - Nam, xây 01 cầu dân sinh tại tỉnh Bạc Liêu và nhiều hoạt động 
từ thiện vì cộng đồng.

Là năm thứ 4 liên tiếp tiến hành xét chọn và tôn vinh 15 Doanh nghiệp vì NLĐ cấp 
ngành; trong đó, có 6 đơn vị được xét và công nhận là Doanh nghiệp vì NLĐ cấp quốc 
gia.

Tiến hành kiện toàn nhân sự Chủ tịch Công đoàn DMVN và thực hiện việc chuyển giao 
thế hệ một cách trách nhiệm, mang tính kế thừa, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây 
dựng tổ chức vững bước trên chặng đường mới. 

2.

3.

5.

8.

4.

6.

9.

7.

10.

10 
ĐIỂM NHẤN 

QUAN TRỌNGBà Phạm Thị Thanh Tâm
Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam

YÊU NGHỀ, MẾN NGHIỆP, HĂNG SAY LAO ĐỘNG
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Bài: KIỀU GIANG - THANH THÚY (thực hiện)



*Xu thế của ngành Dệt May Việt Nam 
đang phát triển theo hướng xanh hóa, 
bền vững. Để người lao động hiểu và 
cùng góp sức thực hiện, Công đoàn Dệt 
May Việt Nam xác định những nhiệm vụ 
trọng tâm nào trong năm 2023, thưa bà?

- Phát triển theo hướng xanh hóa, bền 
vững đang là xu hướng và sự lựa chọn 
ưu tiên trên toàn cầu bởi những lợi ích 
kép của nó tác động tích cực đến xã hội 
và cải thiện môi trường cũng như các 
bên liên quan, trong đó DN và NLĐ đều 
được hưởng lợi. Tuy nhiên, để làm được 
điều này, đòi hỏi sự đầu tư của DN là rất 
lớn và cần có đội ngũ lao động phù hợp, 

chất lượng cao để vận hành nhằm đáp 
ứng được các yêu cầu về kỷ luật lao động, 
hiểu rõ quy trình, công đoạn sản xuất và 
nguyên liệu đầu vào, kiểm soát và duy trì 
được hệ thống kỹ thuật, ý thức tiết kiệm, 
bảo vệ môi trường,...

Để NLĐ trong ngành hiểu và cùng góp sức 
thực hiện chiến lược xanh hóa, phát triển 
bền vững này, Công đoàn DMVN xác định 
có 3 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung 
thực hiện trong năm 2023 và những năm 
tiếp theo:

Thứ nhất, theo sát chương trình của Tập 
đoàn và các DN, đẩy mạnh tuyên truyền 
cho NLĐ hiểu từ các kiến thức cơ bản về 
xanh hóa, bền vững, đến các yêu cầu đặt 
ra đối với NLĐ để đáp ứng sự phát triển 
của DN theo xu hướng này.

Thứ hai, phối hợp với khối trường của Tập 
đoàn và các DN tổ chức các hoạt động 
đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề 
nghiệp của NLĐ nhằm thích ứng tốt hơn 
các yêu cầu của vị trí việc làm.

Thứ ba, chia sẻ rộng rãi các mô hình xanh 
hóa, phát triển bền vững hiệu quả, các 
phương pháp hay, cách làm tốt trong hệ 
thống để CĐCS và NLĐ các đơn vị học hỏi, 
nhân rộng.

KHƠI DẬY VÀ PHÁT HUY SỨC SÁNG 
TẠO, TAY NGHỀ, TRÍ TUỆ CỦA NGƯỜI 
LAO ĐỘNG

*Trên cương vị mới, bà có những giải 
pháp nào để bồi đắp văn hóa con người 
dệt may yêu nghề, mến nghiệp, hăng 
say lao động trong giai đoạn hiện nay?

- Bồi đắp văn hóa con người dệt may yêu 
nghề, mến nghiệp, hăng say lao động, gắn 
bó với tổ chức luôn là động lực và mục 
tiêu theo đuổi của Công đoàn DMVN. 
Để làm được điều này, tôi sẽ kiên trì thực 
hiện 3 giải pháp:

Một là, thường xuyên tuyên truyền về 
lịch sử hình thành và truyền thống của 
ngành, những phẩm chất đáng quý của 
con người dệt may là cần cù, khéo léo, 
sáng tạo, những tấm gương CNLĐ tiêu 
biểu; nhấn mạnh vai trò quan trọng của 
NLĐ dệt may trong giải quyết nhu cầu 
thiết yếu của xã hội là cái mặc, góp phần 
quan trọng làm đẹp cho xã hội, tô điểm 
cho dáng vóc, tâm hồn Việt Nam; qua đó, 
giúp NLĐ thêm hiểu và tự hào, yêu quý 
công việc mà mình gắn bó.

Hai là, tạo môi trường thi đua một cách 
lành mạnh, tự giác trong CNLĐ gắn với 
phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng các điển 
hình dệt may tiên tiến, để mỗi NLĐ hình 

thành ý thức lao động khẩn trương, trau 
dồi tay nghề, năng lực công tác và sẵn 
sàng chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp cùng 
tiến bộ.

Ba là, có cơ chế, chính sách và kiến nghị 
các cấp có cơ chế chính sách phù hợp để 
động viên, khích lệ NLĐ yêu nghề, mến 
nghiệp, hăng say lao động, gắn bó với 
tổ chức (tuyên dương, khen thưởng, các 
chính sách đãi ngộ, cơ hội học tập, cơ hội 

Bồi đắp văn hóa con người dệt may yêu nghề, mến 
nghiệp, hăng say lao động, gắn bó với tổ chức luôn 
là động lực và mục tiêu theo đuổi của Công đoàn 
DMVN.
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phát triển bản thân,...).

*Xin bà cho biết thêm về giải pháp để thực 
hiện có hiệu quả các phong trào thi đua 
lao động giỏi, lao động sáng tạo, khơi dậy 
và phát huy cao độ tiềm năng, tay nghề, 
trí tuệ của người lao động?

- Từ nhận thức thi đua chính là cơ sở tạo 
nên động lực làm việc và sức mạnh, giá trị 
của tổ chức, trong những năm tới, Công 
đoàn DMVN sẽ tiếp tục tập trung vào các 
giải pháp nhằm khơi dậy và phát huy cao 
độ tiềm năng, tay nghề, trí tuệ của NLĐ. Chỉ 
đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động, các 
diễn đàn chia sẻ các thao tác, cách làm tiên 
tiến, đặc biệt là tại cấp ca, tổ sản xuất để 
NLĐ học hỏi tay nghề, kèm cặp lẫn nhau, 
giúp nhau giỏi một công đoạn, thạo nhiều 
công đoạn. 

Tiếp tục, thành lập tổ hỗ trợ sáng kiến ở 
từng đơn vị để gợi mở, phát hiện, hướng 
dẫn NLĐ ghi chép, kê khai, giới thiệu các ý 
tưởng, sáng kiến, cải tiến trong quá trình 
làm việc.

Vận động, khuyến khích NLĐ tự cập nhật, 
trau dồi trình độ để bắt nhịp, nâng cao 
năng lực thích ứng với các yêu cầu của vị 
trí việc làm trong thời kỳ chuyển đổi số. 
Hỗ trợ, đồng hành cùng DN và CĐCS trong 
việc đào tạo lực lượng nòng cốt để thúc 
đẩy các hoạt động đổi mới.

Duy trì, cải tiến về cách thức tổ chức các 
phong trào luyện tay nghề thi thợ giỏi, lao 
động sáng tạo ở cả cơ sở cũng như cấp 
ngành để thi đua trở thành ý thức thường 
trực, việc làm thường xuyên trong CNVCLĐ.

Lựa chọn các tập thể, cá nhân điển hình 
để tôn vinh ở các cấp. Đề xuất các chính 
sách chăm lo, thúc đẩy phù hợp đối với 
những cá nhân đạt thành tích cao như 
thưởng tay nghề, thưởng sáng kiến, chế 
độ lên lương sớm,... 

ĐỂ MỖI NGƯỜI LAO ĐỘNG VUI ĐÓN TẾT

*Thưa bà, trước thềm Tết đến, Xuân về, 
Công đoàn Dệt May Việt Nam sẽ tập 
trung chăm lo Tết cho người lao động 
như thế nào?

- Với phương châm hướng về cơ sở, mọi NLĐ 
đều được chăm lo, được đón Tết an lành đầy 
đủ, Công đoàn DMVN tập trung chăm lo 
cho NLĐ với những nội dung, hoạt động 
cụ thể:

Quan tâm đến việc thanh toán tiền lương, 
tiền lương tháng 13, tiền thưởng quý, 
thưởng Tết và các khoản thưởng khác 
theo quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp; chủ động giám sát để kịp thời 
phát hiện và có các đề xuất, giải pháp 
đảm bảo quyền lợi của NLĐ ở các doanh 
nghiệp gặp khó khăn.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho đoàn 
viên và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm 
nghèo, chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão 
lũ; NLĐ khuyết tật, NLĐ là nạn nhân chất độc 
da cam. 

Hỗ trợ vé tàu xe, tổ chức “chuyến xe nghĩa tình” 
đưa NLĐ về quê đón Tết và đón NLĐ trở lại làm 
việc; đảm bảo an toàn, thuận lợi, chu đáo. 

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn 
DMVN về tổ chức Chương trình “Tết sum vầy 
- Ngày hội Công nhân  - Phiên chợ nghĩa tình” 
nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại 6 
điểm trên cả nước và các điểm bán hàng ưu 
đãi lưu động để phục vụ nhu cầu mua sắm 
cho NLĐ ở các đơn vị.

Ngoài ra, ở cấp cơ sở còn tổ chức tổng kết 
năm, tiệc tất niên, các hoạt động vui xuân (gói 
bánh chưng, trò chơi trúng thưởng, liên hoan 
văn nghệ,... ) để họp mặt NLĐ; bố trí Tết tại 
chỗ đối với những NLĐ tham gia trực Tết hoặc 
không có điều kiện về quê đón Tết. Tuyên 
truyền, vận động NLĐ vui Xuân tiết kiệm, an 
toàn; chấp hành các quy định của pháp luật 
về an toàn giao thông, không say rượu, đánh 
bạc hoặc các hoạt động gây mất an ninh trật 
tự và trở lại làm việc đúng thời gian quy định.

Với Tập đoàn Dệt May Việt Nam, đầu xuân 
Quý Mão bà có những chia sẻ gì gửi tới                
Tập đoàn?

Bản thân là người trưởng thành từ cơ sở và 
“chín” dần trong môi trường đào tạo, rèn luyện 
của Tập đoàn để bổ sung cho Công đoàn, tôi 
luôn trân trọng môi trường công tác và sự 
quan tâm, tạo điều kiện của Tập đoàn đối với 
sự trưởng thành của cá nhân tôi.

Trước thềm năm mới với nhiều thách thức, tôi 
mong muốn Tập đoàn cùng các DN sớm vượt 
qua những khó khăn trong SXKD, ổn định 
được việc làm và đời sống cho NLĐ, tiếp tục 
phát triển vững mạnh. 

Với tư cách là người đứng đầu tổ chức Công 
đoàn của hệ thống, tôi cam kết cùng với tập thể 
Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành 
và các CĐCS tuyên truyền giáo dục NLĐ, tham 
gia quản lý, tổ chức các phong trào thi đua; 
bồi đắp lực lượng lao động dệt may yêu nghề, 
mến nghiệp, hăng say lao động, gắn bó với tổ 
chức, tiếp bước xứng đáng hành trình và những 
thành quả mà các thế hệ CBCNV đã dày công 
tạo dựng; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, 
ổn định, tiến bộ, vì sự phát triển của DN và NLĐ.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, xin thay mặt toàn 
thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ của hệ thống 
Công đoàn DMVN chúc Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam phát triển thịnh vượng và bền vững! Xin 
chúc đội ngũ công nhân lao động ngành dệt 
may và gia đình một năm mới thật đầm ấm, 
luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc cùng 
với nhiều thành công và may mắn.

Xin trân trọng cảm ơn bà! 

■ Công đoàn Dệt May Việt Nam tham gia chương trình "Giờ thứ 9" của VTV3
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Mặc dù nửa cuối của năm 2022, 
ngành Dệt May gặp nhiều khó 
khăn khi các đơn hàng bị giảm, 

May 10 cũng là một trong những doanh 
nghiệp bị ảnh hưởng, khi quý 1/2023 
một số xí nghiệp thành viên của Tổng 
Công ty vẫn chưa có đủ đơn hàng sản 
xuất. Tuy nhiên, không vì khó khăn 
chung mà các hoạt động chăm lo Tết 
Quý Mão 2023 bị ảnh hưởng. Được sự 
đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng 
Công ty đã đồng ý và hỗ trợ kinh phí 
cho Công đoàn tổ chức cuộc thi "Tiếng 
hát CNLĐ May 10"  trên toàn hệ thống 
sau nhiều năm không tổ chức vì dịch 
bệnh. Đây là cuộc thi tìm ra các nhân tố 
tham gia tích cực vào các sự kiện, hoạt 
động văn hóa, văn nghệ của May 10 
trong thời gian tới, đồng thời tạo ra sân 
chơi cho đoàn viên, NLĐ trong những 
tháng cuối năm 2023, tiến tới chào 
mừng Đại hội Công đoàn Tổng Công ty 
và Đại hội Công đoàn Dệt May Việt Nam 
trong năm 2023.

Bên cạnh tổ chức cuộc thi giọng hát 
hay, các hoạt động truyền thống khác 
của May 10 vẫn được duy trì như: 
phiên chợ ngày Tết, trò chơi dân gian, 
Ngày hội gói bánh chưng và một số 
thực phẩm truyền thống ngày Tết với 
sự tham dự của các nghệ nhân đến từ 
nhiều vùng miền. Bên cạnh đó, May 10 
cũng sẽ tham gia với Tập đoàn – Công 
đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức Ngày 
hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình 
với gian hàng giảm giá hàng may mặc 
của May 10 cho NLĐ với nhiều ưu đãi 
hấp dẫn. Ngoài ra, Công đoàn Tổng 

Công ty cũng đã gửi công văn tới các 
đơn vị, xí nghiệp thành viên rà soát các 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mỗi 
suất quà dự kiến khoảng 1 triệu đồng/
người và tổng kinh phí thực hiện là 300 
triệu đồng. Cùng với trao quà cho người 
lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân 
dịp Tết đến – Xuân về, Công đoàn May 
10 đã trao quà cho các gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn tại Khu tập thể May 10, 
thăm hỏi bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 
tổ chức khoảng 5 – 7 chuyến xe nghĩa 
tình đưa công nhân về quê ăn Tết từ trụ 
sở Tổng Công ty tại Hà Nội.

Có thể nói, mặc dù với những dự báo 
trong quý 1/2023 không nhiều khởi sắc, 
Lãnh đạo Tổng Công ty cũng đang rất 
cố gắng chỉ đạo Phòng Thị trường tìm 
kiếm thêm các đơn hàng nội địa để 
NLĐ có thể yên tâm sản xuất. Với vai trò 
là Công đoàn, ngoài việc cùng các Tổ 
Công đoàn cơ sở chia sẻ tâm tư nguyện 
vọng, động viên NLĐ đồng hành, sát 
cánh cùng Tổng Công ty vượt qua được 
giai đoạn khó khăn trong những tháng 
đầu năm 2023, cùng với đó các hoạt 
động chăm lo đảm bảo quyền lợi cho 
NLĐ vẫn được duy trì, không để xảy ra 
tình trạng công nhân phải nghỉ làm vì 
không có đơn hàng. Hơn hết, May 10 
hiểu rằng tài sản quý giá nhất của một 
doanh nghiệp ngành May chính là NLĐ, 
bởi để có một lao động thành thục tay 
nghề phải mất rất nhiều thời gian đào 
tạo, do đó Công đoàn cũng sẽ sát cánh 
cùng với chính quyền để kết nối NLĐ 
trong giai đoạn khó khăn như hiện nay.

Với mô hình Tổng Công ty có 
các nhà máy, đơn vị thành 
viên đặt tại nhiều địa phương 

có những đặc thù về văn hóa khác 
nhau, Công đoàn Hanosimex đã 
đề xuất với Cơ quan điều hành kế 
hoạch nghỉ Tết cho từng đơn vị, phù 
hợp với kế hoạch SXKD và đặc thù 
truyền thống của từng địa phương, 
điều này giúp NLĐ có thời gian 
tham gia các hoạt động Tết. Ví dụ 
tại khu vực Nghệ An, thường mồng 
4 Tết người dân sẽ tổ chức Lễ mừng 
thọ trong các gia đình, nếu như 
mở máy khai xuân vào thời điểm 
này lượng lao động đi làm trở lại 
tương đối ít, do đó để phù hợp với 
truyền thống và văn hóa của từng 
địa phương, Công đoàn đã đề xuất 
các phương án nghỉ phù hợp để ít 
nhất 95% NLĐ quay trở lại làm việc 
sau kỳ nghỉ Tết. Bên cạnh phương 
án nghỉ Tết, hiện Hanosimex cũng 
cơ bản xong đề án thưởng Tết cho 
CNVCLĐ trước và sau Tết tại Công ty 
mẹ với phương án là tháng lương 
thứ 13 và 0,5 tháng lương (trước đó 
đã chi 0,3 tháng lương trong năm 
2022, tổng chi thưởng năm 2022 là 
1,8 tháng lương), tổng kinh phí của 
riêng công ty mẹ là 55 tỷ đồng. Còn 
đối với các đơn vị thành viên trực 
thuộc Hanosimex sẽ có phương án 
chi thưởng riêng do Lãnh đạo và 
Công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện. 
Bên cạnh thưởng Tết, Hanosimex 
cũng sẽ có một khoản thưởng sau 
Tết để phần nào giúp NLĐ ổn định 
thu nhập, động viên NLĐ quay trở 
lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. 

Có thể nói, mặc dù năm 2022 còn 
tương đối khó khăn, nhưng các 
chế độ lương thưởng cho NLĐ vẫn 
được Tổng Công ty chi trả đầy đủ và 

không để NLĐ nào gặp khó khăn khi 
Tết đến – Xuân về. Ngoài các khoản 
thưởng, hiện Công đoàn Tổng Công 
ty cũng đang triển khai tới các Công 
đoàn cơ sở, nhà máy, xí nghiệp 
thành viên... lên danh sách đề xuất 
các hoàn cảnh khó khăn để trao trợ 
cấp và tặng quà Tết với kinh phí mỗi 
phần quà trị giá 300.000 VNĐ. Với 
NLĐ ở xa, Công đoàn Hanosimex 
cũng sẽ có kinh phí hỗ trợ tiền tàu 
xe cho NLĐ về quê ăn Tết. 

Ngay trong tháng 12, Tổng Công 
ty cũng sẽ phối hợp với Tập đoàn 
– Công đoàn Dệt May Việt Nam tổ 
chức “Tết sum vầy, Ngày hội Công 
nhân – Phiên chợ nghĩa tình 2023” 
tại khu vực Nam Đàn, Nghệ An. Hiện 
tại ngoài các gian hàng của Công 
đoàn Dệt May Việt Nam, các đơn vị 
trong hệ thống của Hanosimex cũng 
sẽ có thêm khoảng 4 – 5 gian hàng 
để nâng tổng số gian hàng khoảng 
18 đơn vị. Sau một số năm tổ chức, 
chúng tôi nhận thấy các mặt hàng 
đồng giá, có giá trị vài chục nghìn 

đồng thường thu hút đông đảo NLĐ 
tới mua. Do đó, năm nay Công đoàn 
Tổng Công ty cũng sẽ phối hợp với 
các Công đoàn cơ sở phục vụ các 
gian hàng 0 đồng, các gian hàng 
đồng giá có giá chỉ vài chục nghìn từ 
lợi thế sẵn có, tận dụng được nguồn 
nguyên phụ liệu Hanosimex tự sản 
xuất như: mặt hàng khăn mặt và đồ 
may mặc... Ngoài chương trình Tết 
sum vầy 2023 của Tập đoàn và Công 
đoàn Dệt May Việt Nam, Hanosimex 
cũng sẽ triển khai các gian hàng 
khác với nhiều mặt hàng ưu đãi, 
gian hàng đồng giá theo chương 
trình của Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam tại nhiều địa phương để 
mang đến những mặt hàng dệt may 
do Hanosimex sản xuất, phục vụ 
NLĐ với giá thành phải chăng. 

Cũng giống như các đơn vị thành 
viên của Vinatex, thực hiện chỉ đạo 
của Đảng ủy và Lãnh đạo Tập đoàn, 
Hanosimex sẽ đảm bảo và duy trì 
việc làm cho NLĐ trong thời điểm 
khó khăn chung của toàn ngành. 

Bà Trần Quý Dân, Chủ tịch Công đoàn 
Tổng Công ty May 10 - CTCP (May 10)

Ông Đặng Ngọc Quân, Giám đốc điều hành 
kiêm Chủ tịch Công đoàn 
Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội (Hanosimex)

Thực hiện kế hoạch hành động của Công đoàn Dệt May Việt Nam, các công đoàn 
cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt chăm lo CNVNLĐ ngành Dệt May tại các cơ sở, đặc 
biệt trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 đang tới gần. Đây là những hoạt 
động thiết thực giúp NLĐ ổn định sản xuất, đồng hành cùng DN, cùng với việc 
mang đến một cái Tết ấm no, an lành cho NLĐ dệt may.
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Vượt qua năm 2022 đầy thách thức, 
bằng sự chủ động trong công tác 
điều hành, cùng với đó là tinh thần, 

trách nhiệm và kỷ luật của toàn bộ CBNV-
NLĐ Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ 
đã hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 
với doanh thu hợp nhất ước đạt 5.027 tỷ 
đồng, lợi nhuận hợp nhất ước đạt 300 tỷ 
đồng. Dự kiến, năm 2022, Tổng Công ty sẽ 
trích khoảng 110 tỷ đồng để chi trả tháng 
lương thứ 13 cho toàn bộ NLĐ, bên cạnh 
đó tùy thuộc vào kết quả SXKD của các 
đơn vị thành viên, lãnh đạo các đơn vị sẽ 
quyết định chi trả thêm từ 1 tới 2 tháng 
lương ngoài tháng lương thứ 13 để động 
viên, khích lệ NLĐ.

Với khoảng 12.000 lao động trong toàn bộ 
hệ thống Tổng Công ty, việc chăm lo Tết 
cho NLĐ là một trong những hoạt động 
quan trọng của Công đoàn trong những 
tháng cuối năm. Ngoài chế độ lương 
thưởng, Công đoàn Tổng Công ty cũng sẽ 
phối hợp với Tập đoàn - Công đoàn Dệt 
May Việt Nam tổ chức “Tết sum vầy, Ngày 
hội Công nhân - Phiên chợ nghĩa tình 
2023” tại khu vực Đà Nẵng trong khuôn 
viên của Tổng Công ty. Ngoài các gian 
hàng và chương trình ưu đãi, Tổng Công 
ty cũng sẽ có ưu đãi riêng cho NLĐ mua 
sắm tại siêu thị Hòa Thọ dành riêng cho 
CBNV-NLĐ của Tổng Công ty. Đây là việc 
dựa trên lợi thế có sẵn trong hệ thống của 
Hòa Thọ, nhằm thực hiện tốt hơn công tác 
chăm lo cho NLĐ bên cạnh các hoạt động 
“truyền thống” như: ăn sáng, nước uống, 
chăm sóc y tế... được Tổng Công ty duy trì 
trong nhiều năm qua. 

Ngoài các hoạt động chăm lo Tết, rà soát 
các hoàn cảnh khó khăn để trao quà. 

Công đoàn Tổng Công ty cũng sẽ tổ chức 
tiệc tất niên và các chuyến xe nghĩa tình 
đưa người lao động về quê ăn Tết. Mặc dù 
nhiều DN trong ngành xảy ra tình trạng 
thiếu đơn hàng nhất là ngành Sợi trong 
quý 1/2023, tuy nhiên đến thời điểm hiện 
tại Lãnh đạo Tổng Công ty đã chỉ đạo 
các phòng/ban chức năng ký kết đủ hợp 
đồng cho các đơn vị trong toàn hệ thống, 
đảm bảo thu nhập và ổn định sản xuất 
cho gần 12 nghìn lao động. 

Có thể nói, với danh hiệu “doanh nghiệp 
tiêu biểu vì người lao động” cấp Công 
đoàn ngành, được nhận bằng khen của 
Bộ LĐ-TB&XH và Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam, Dệt May Hòa Thọ mong muốn 
sẽ tiếp tục phát triển, gây dựng vị thế, tiếp 
tục là địa chỉ tin cậy cho NLĐ gắn bó, gửi 
gắm niềm tin. Với sự ghi nhận của lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước, đây là những phần 
thưởng cao quý để Hòa Thọ hướng tới sự 
phát triển bền vững, xây dựng mối quan 
hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. 

Với gần 5.000 lao động, việc chăm 
lo Tết Quý Mão 2023 cho NLĐ 
được Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty 

đặc biệt quan tâm. Mặc dù trong quý 
4/2022, các đơn hàng ngành Sợi, ngành 
May đều bị ảnh hưởng, giá bán sợi đang 
thấp hơn so với giá nguyên liệu đầu 
vào... nhưng kết quả SXKD chung năm 
2022 của DM Huế đã hoàn thành kế 
hoạch của Đại hội đồng cổ đông giao, 
điều này là do kết quả 9 tháng tương 
đối tốt. Ngoài lương tháng thứ 13, lãnh 
đạo công ty cũng quyết định thưởng 
thêm 1 tháng lương cho toàn bộ CBNV 
và NLĐ. 

Thực hiện công văn liên tịch của Tập 
đoàn – Công đoàn Dệt May Việt Nam 
về việc tổ chức “Tết sum vầy, Ngày hội 
Công nhân – Phiên chợ nghĩa tình” tại 
khuôn viên Công ty CP Dệt May Huế 
vào ngày 19 – 20/12/2022, Công ty đã 
thành lập ban tổ chức chương trình, 
liên hệ với các nhà cung cấp để phục vụ 
các gian hàng với những mặt hàng thiết 
yếu được giảm giá từ 5 – 40% cho NLĐ, 
đây đều là các mặt hàng nhu yếu phẩm 
thiết yếu để NLĐ có thể mua được với 
giá ưu đãi, góp phần giúp NLĐ có một 
Tết ấm no, tiết kiệm chi phí. Bên cạnh 
đó, Công đoàn công ty cũng sẽ có thêm 
các gian hàng 0 đồng, các gian hàng 
đồng giá...  từ sản phẩm và kinh phí của 
các nhà tài trợ do BTC kêu gọi tại khu 
vực Huế. Dự kiến, có khoảng 500 suất 
quà 0 đồng sẽ trao cho những NLĐ có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các 
đơn vị trực thuộc hệ thống Công đoàn 
Dệt May tại khu vực Thừa Thiên Huế. 

Riêng đối với Dệt May Huế, Công đoàn 
công ty cũng chuẩn bị các phần quà trị 
giá khoảng 1,2 triệu đồng được hỗ trợ từ 
Công ty, Công đoàn để trao cho NLĐ có 
hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động 
truyền thống của DM Huế trong nhiều 
năm qua và sẽ tiếp tục được duy trì để 
NLĐ có thêm kinh phí chuẩn bị Tết. Bên 
cạnh đó, trong chương trình “Tết sum 
vầy 2023” ngoài việc rà soát các hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn để Lãnh đạo Tập 
đoàn – Công đoàn trao tặng quà, Lãnh 
đạo và Công đoàn công ty cũng sẽ có 
thêm những phần quà cho NLĐ được 
trao trong dịp này. Ngoài việc hỗ trợ 
quà Tết cho NLĐ, DM Huế vẫn tiếp tục 
duy trì tổ chức các chuyến xe nghĩa tình 
dành cho NLĐ và cả gia đình về quê đón 
Tết, năm nay dự kiến sẽ duy trì khoảng 
5 xe 45 chỗ đưa NLĐ ra các tỉnh thành 
khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh 
và một số tỉnh thành phía Nam. 

Mặc dù những dự báo của đầu năm 
2023 còn tương đối khó khăn, nhất là 
ngành Sợi nhưng hiện tại công ty vẫn 
đảm bảo việc làm cho NLĐ hết quý 
1/2023. Mục tiêu của DM Huế là duy trì 
thu nhập bình quân cho NLĐ năm 2023 
ở mức 9,22 triệu đồng/người/tháng 
tương đương năm 2022 và nếu như kết 
quả SKXD khả quan hơn, thu nhập của 
NLĐ sẽ được cải thiện hơn. 

Ông Nguyễn Tiến Hậu, Giám đốc điều hành 
kiêm Chủ tịch Công đoàn 
Công ty CP Dệt May Huế (DM Huế)

Ông Nguyễn Thanh Sơn, 
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Công đoàn 
Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ (Hòa Thọ)

Chào Xuân Quý Mão 2023Chào Xuân Quý Mão 2023 Chào Xuân Quý Mão 2023Chào Xuân Quý Mão 2023

80 81DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM



Năm 2022, mặc dù dịch bệnh Covid-19 
được kiểm soát, nhưng nền kinh tế còn 
nhiều khó khăn bất ổn do giá nguyên 

liệu, xăng dầu, tỷ giá tăng... kéo theo chi phí sản 
xuất tăng, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến 
hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Nhưng với 
sự nỗ lực đoàn kết vượt qua khó khăn, May Nhà 
Bè đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Kết quả 
SXKD ước tính: Doanh thu đạt 2.700 tỷ đồng, 
tăng 161% so với năm 2021; Lợi nhuận 60 tỷ 
đồng, tăng 205%; Thu nhập NLĐ bình quân đạt 
11,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 125% so với 
năm 2021, đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ 
ngày càng được nâng lên.

Để đạt được những kết quả trên ngoài sự nỗ lực 
đưa ra những giải pháp kịp thời, quyết liệt từ Ban 
lãnh đạo còn có sự đồng hành của Công đoàn 
Tổng Công ty với những chương trình thi đua lao 
động sản xuất, phong trào thi đua sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật... cùng với các chính sách chăm lo 
thiết thực về mọi mặt giúp NLĐ yên tâm lao động 
sản xuất, đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn 
hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong những năm qua, phong trào hoạt động 
Công đoàn luôn nhận được sự quan tâm chỉ 
đạo thường xuyên của Đảng ủy, sự ủng hộ và 
tạo điều kiện của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty và 
Công đoàn Dệt May Việt Nam. Cùng với chính 
quyền, Công đoàn Nhà Bè đã phát động các 
phong trào thi đua ngay từ những tháng đầu 
năm 2022 với Chủ đề “Tốc độ - Hiệu quả - Chuyên 
nghiệp” chào mừng các ngày lễ lớn trong năm… 
Đẩy mạnh các phong trào thi đua Lao động giỏi, 
lao động sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao 
động, qua các đợt thi đua năng suất lao động 
tăng từ 10 - >20%. Trong 10 tháng năm 2022, đã 
khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành 
tích cao trong phong trào thi đua lao động với số 
tiền gần 6,5 tỷ đồng. Đồng thời, Công đoàn phối 
hợp với các đơn vị phòng ban, phát động phong 
trào thi đua sáng kiến, cải tiến góp phần mang lại 
hiệu quả sản xuất, tăng năng suất và doanh thu. 
Tính đến tháng 10 năm 2022 đã có 18 sáng kiến 
cải tiến được áp dụng làm lợi hàng chục tỷ đồng 
cho công ty… giúp NLĐ nâng cao thu nhập, từ 
đó yên tâm gắn bó và cống hiến vì sự phát triển 
bền vững của doanh nghiệp. 

Xác định con người là yếu tố quan trọng quyết 
định đến sự phát triển bền vững của Tổng Công 
ty, chính vì vậy trong chiến lược phát triển của 

Việt Thắng, Ban lãnh đạo Tổng Công ty đã cùng với 
BCH Công đoàn quan tâm, chú trọng chăm lo đời 
sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, trên cơ sở đảm bảo 
hài hòa 3 lợi ích: lợi ích nhà nước, lợi ích doanh nghiệp 
và lợi ích người lao động.

Do ảnh hưởng của chuỗi cung ứng, tình hình SXKD, 
nhất là ngành Sợi gặp nhiều khó khăn, đặc biệt từ quý 
3/2022 giá bán sợi ngày càng giảm, sản xuất phải bố 
trí lao động luân phiên đã gây nên những áp lực cho 
người lao động cũng như doanh nghiệp. Trước tình 
hình đó, Công đoàn Tổng Công ty xác định cần phải 
ổn định sản xuất thông qua việc nắm bắt tư tưởng, 
nguyện vọng và chăm lo tốt cho NLĐ. Bên cạnh các 
hoạt động tuyên truyền, kết nối giữa chính quyền và 
NLĐ, Công đoàn Việt Thắng đã triển khai duy trì bữa 
ăn giữa ca, phục vụ ăn sáng miễn phí, nâng cao chất 
lượng bữa ăn cho người lao động; Bổ sung thêm tiền 
lương cho người lao động, hỗ trợ công nhân có con 
gửi nhà trẻ, mẫu giáo 100.000 đồng/cháu/tháng, hỗ 
trợ tiền xe đi làm; Tặng quà các dịp lễ, Tết, sinh nhật; 
Trợ cấp kịp thời cho người lao động bị ốm đau, thai 
sản và bệnh hiểm nghèo… Hàng năm, Công đoàn tổ 
chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, các 
phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật… đã làm lợi 
cho Tổng Công ty hàng chục tỷ đồng, qua đó thu 
nhập của NLĐ cũng được nâng lên. 

Bên cạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, 
các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… 
cũng được đẩy mạnh, thu hút đông đảo đoàn viên 
công đoàn tham gia tạo không khí vui tươi, phấn 
khởi, góp phần xây dựng môi trường làm việc thân 
thiện, ổn định nguồn nhân lực, giúp doanh nghiệp 
vượt qua khó khăn, nhờ đó thu nhập bình quân của 
NLĐ được cải thiện đạt 10,6 triệu đồng/người/tháng, 
tăng 3,3% so với năm 2021.

Trong thời gian tới, Công đoàn sẽ tiếp tục phối hợp 
cùng chính quyền xây dựng nhiều chương trình hoạt 
động thiết thực, thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp cho người lao động. Đẩy mạnh các 
phong trào thi đua lao động sản xuất, các phong trào 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật… góp phần tăng năng 
suất lao động, nhằm mang lại hiệu quả sản xuất cao 
giúp cho Tổng Công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ 
tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

Bà Huỳnh Thị Hồng Cúc, Chủ tịch Công đoàn 
Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP (Nhà Bè)

Bà Nguyễn Ngọc Hằng, Chủ tịch Công đoàn 
Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP (Việt Thắng):

Bài: NHÓM PV NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
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LỢI ÍCH CỦA NỀN KINH TẾ TUẦN 
HOÀN

Nền kinh tế tuần hoàn (KTTH) đang 
trở thành xu thế tất yếu, là nền kinh 
tế được phục hồi và tái tạo theo 
thiết kế, nhằm mục đích giúp cho 
sản phẩm, thành phần, nguyên liệu 
luôn giữ được tính hữu ích và giá trị 
cao nhất. Mô hình kinh tế mới này 
thực chất muốn giải quyết những 
thách thức liên quan đến nguồn 
tài nguyên cho doanh nghiệp và 
nền kinh tế, đồng thời có thể tạo 
ra tăng trưởng, việc làm và giảm 
thiểu các tác động đến môi trường. 
Khi hướng tới một mô hình kinh tế 
mới dựa trên tư duy hệ thống cùng 
với sự liên kết giữa các yếu tố công 
nghệ và xã hội sẽ có thể cho phép 
chuyển đổi từ nền kinh tế tuyến tính 
sang nền KTTH. 

Mô hình nền kinh tế tuyến tính hiện 
nay đang bị thách thức bởi chính 
bối cảnh mà nó đang vận hành, 
đó là: Tổn thất kinh tế, rủi ro về giá 
cả, nguồn cung ứng, suy thoái hệ 
thống tự nhiên, các quy định về 
môi trường và phát triển bền vững 
ngày càng siết chặt; trình độ khoa 
học công nghệ phát triển không 
ngừng và liên tục đạt những thành 
tựu mới, xuất hiện nhiều mô hình 
kinh doanh thay thế những mô hình 
truyền thống; quá trình đô thị hóa 

tiếp tục tăng nhanh. Chính vì những 
thách thức kể trên mà cho tới nay, 
mặc dù vẫn còn phổ biến nhưng mô 
hình kinh tế tuyến tính ngày càng 
yếu đi và dần sẽ định hình nền kinh 
tế mới trong nhiều năm tới, cơ sở lý 
luận của việc chuyển đổi sang mô 
hình tuần hoàn ngày càng được ghi 
nhận.

Tổ chức Ellen Macarthur đã xác định 
ba nguyên tắc chính của một nền 
KTTH đó là: 

Thứ nhất, bảo tồn và nâng cao vốn 
tự nhiên bằng cách kiểm soát hợp 
lý các nguồn tài nguyên không thể 
phục hồi, cân đối với các nguồn 
tài nguyên có thể phục hồi và các 
nguồn năng lượng tái tạo.

Thứ hai, tối ưu hóa tài nguyên bằng 
cách tuần hoàn hóa sản phẩm, 
thành phần, nguyên liệu để chúng 
đạt giá trị hữu dụng cao nhất tại mọi 
thời điểm cả về chu kỳ công nghệ và 
chu kỳ sinh học. 

Trong chu trình kỹ thuật, thiết kế sản 
phẩm để sau khi sử dụng, sản phẩm 
đó có thể tái sử dụng, sửa chữa, tái 
sản xuất và tái chế với thành phần 
và vật liệu luôn tuần hoàn trong nền 
kinh tế. Hệ thống tuần hoàn sử dụng 
vòng tròn chặt chẽ hơn, khép kín 

hơn, ưu tiên bảo trì hơn tái chế. Bằng 
cách này, sản phẩm được kéo dài 
tuổi thọ, tối ưu hóa thời gian sử dụng 
trong mỗi chu kỳ. Trong chu trình 
sinh học, các chất dinh dưỡng từ các 
vật liệu phân hủy sinh học được trả 
lại cho Trái đất, thông qua các quá 
trình như ủ phân hoặc phân hủy kỵ 
khí. Điều này cho phép đất tái sinh để 
chu kỳ có thể tiếp tục.

Thứ ba, tăng cường tính hiệu quả 
của hệ thống bằng cách chỉ rõ và 
thiết kế các ngoại ứng tiêu cực (thiết 
kế chất thải, thiết kế ô nhiễm). 

Những nguyên tắc này giúp KTTH 
phá vỡ được mối liên hệ thường 
thấy giữa phát triển kinh tế và các 
ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường. 
Không chỉ là tuần hoàn vật liệu mà 
còn là giảm thiểu việc sử dụng các 
vật liệu khó tái chế, KTTH không phải 
là xử lý chất thải, ngược lại coi chất 
thải là tài nguyên bị đặt nhầm chỗ, 
hoặc bị đánh giá chưa đúng giá trị. 
Theo đó, không chỉ giảm phụ thuộc 
vào tài nguyên và hạn chế phát thải, 
mô hình này vẫn đem lại lợi ích rất 
lớn và thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế. Nền KTTH được phác thảo theo 
sơ đồ hình con bướm, minh họa sự 
luân chuyển liên tục của nguyên vật 
liệu trong nền kinh tế (Hình 1).

KINH TẾ TUẦN HOÀN
    Cơ hội       định hướng 

Bài: BAN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VINATEX

Theo ước tính của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), đến năm 2030 
nếu tiếp tục phát triển với mô hình kinh tế tuyến tính (dựa trên quá trình khai 
thác, sản xuất, tiêu dùng và cuối cùng thải loại ra môi trường), nhu cầu sử dụng 
tài nguyên của thế giới sẽ tăng gấp 3 lần so với hiện nay, vượt ngoài khả năng cung 
ứng của trái đất, lượng chất thải sẽ vượt giới hạn sức chịu tải của môi trường. Bên 
cạnh đó, sự biến động giá nguyên liệu theo chiều hướng tăng, chuỗi cung ứng tiềm 
ẩn nhiều rủi ro và áp lực ngày càng tăng đối với các nguồn lực là hồi chuông báo 
động tới lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách về sự cần thiết phải 
tìm ra mô hình kinh tế hiệu quả, bền vững hơn từ việc sử dụng tài nguyên, giảm ô 
nhiễm, suy thoái môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Hình 1. Phác thảo một nền kinh tế tuần hoàn

&sản xuất kinh doanh
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Các nguyên tắc nêu trên đóng vai 
trò là nguyên tắc hành động còn 
để hình dung được nền KTTH rõ nét 
hơn người ta thường xem xét đến 
các đặc điểm cơ bản sau đây:

- Trong nền KTTH không tồn tại chất 
thải, chất thải được “thiết kế” theo 
chủ đích. Các nguyên vật liệu sinh 
học không độc hại được ủ phân, 
phân hủy kỵ khí làm giàu dinh dưỡng 
cho đất. Các nguyên vật liệu như 
polyme, hợp kim hay các nguyên 
liệu nhân tạo khác được thiết kế để 
thu hồi, làm mới và nâng cấp, giữ lại 
tối đa giá trị của chúng.

- Nền KTTH coi sự đa dạng như một 
phương tiện để xây dựng sức mạnh. 
Trong hệ thống, sự đa dạng là động 
lực chính cho tính linh hoạt và khả 
năng phục hồi. 

- Tăng cường sử dụng các nguồn 
năng lượng tái tạo để giảm sự phụ 
thuộc vào nguồn tài nguyên hữu 
hạn. 

- Một nền kinh tế áp dụng rộng 
rãi tư duy hệ thống bởi lẽ doanh 
nghiệp, con người hay các yếu tố 
khác đều là một phần của hệ thống 
phức tạp được liên kết với nhau rất 
chặt chẽ và tạo ra những hệ quả, do 
vậy để chuyển đổi sang nền KTTH 
có hiệu quả, người ta cần xem xét 
đến những liên kết và hệ quả này.

Thứ nhất, đối với nền kinh tế, KTTH 
tạo cơ hội nâng cao tăng trưởng 
kinh tế, tiết kiệm đáng kể chi phí 
vật liệu, tạo ra các cơ hội việc làm và 
tăng cường đổi mới.

Tăng trưởng kinh tế, được xác định 
bằng GDP, sẽ đạt được qua sự kết 
hợp của việc tăng doanh thu từ các 
hoạt động tuần hoàn và chi phí sản 
xuất thấp hơn có được từ việc sử 
dụng hiệu quả hơn các yếu tố đầu 
vào. Những thay đổi này ảnh hưởng 
đến cung, cầu và giá cả của toàn 
nền kinh tế, biến động qua tất cả 
các lĩnh vực và dẫn đến một loạt các 
tác động gián tiếp bổ sung cho tăng 
trưởng chung. Những tác động này 
tạo nên sự thay đổi tích cực trong 
GDP. Ví dụ như châu Âu, nếu phát 
triển KTTH, GDP có thể tăng tới 11% 
và 27% tương ứng vào năm 2030 và 
2050, so với 4% và 15%  của kịch bản 
hiện tại.

Tiết kiệm đáng kể chi phí nguyên liệu 
ròng. Tổ Ellen MacArthur Foundation 
đã sử dụng mô hình chi tiết ở cấp 
độ sản phẩm để tính được rằng: đối 
với các sản phẩm phức tạp có tuổi 
thọ trung bình ở châu Âu thì chi phí 
nguyên liệu ròng tiết kiệm hàng 
năm lên tới 630 tỷ USD trong một 
kịch bản KTTH tiên tiến. Còn đối với 
hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), chi 
phí này có thể lên tới 700 tỷ USD 
trên toàn cầu.

Tiềm năng tạo việc làm. Việc làm sẽ 
được tạo ra 1) trong các lĩnh vực 
công nghiệp, thông qua sự phát 
triển của logistics ngược; 2) trong 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
thông qua hoạt động tăng cường 
đổi mới; 3) một nền kinh tế dựa 
trên dịch vụ mới.

Một nền KTTH với khát vọng đổi 
mới tạo ra những sản phẩm “tuần 

hoàn theo thiết kế”, mạng lưới 
logistic ngược. Lợi ích mang lại từ 
nền kinh tế này bao gồm tốc độ 
phát triển công nghệ cao hơn; cải 
thiện vật liệu, lao động; tiết kiệm 
năng lượng và nhiều cơ hội khác 
nữa cho doanh nghiệp.

Thứ hai, đối với môi trường, chuyển 
đổi sang nền KTTH chắc chắn sẽ tạo 
nhiều cơ hội để giảm lượng khí thải 
và tiêu thụ nguyên liệu sơ cấp; bảo 
tồn và cải thiện năng suất đất đai; 
giảm thiểu các yếu tố ngoại tác tiêu 
cực. Đối với châu Âu, sẽ giảm được 
một nửa lượng khí thải CO2 vào 
năm 2030, hoặc 83% vào năm 2050; 
giảm tiêu thụ nguyên liệu sơ cấp tới 
32% vào năm 2030 và 53 % vào năm 
2050 so với hiện nay. Tăng năng suất 
và sức khỏe của đất thông qua quá 
trình phân hủy kỵ khí hoặc ủ phân 
đưa dinh dưỡng tự nhiên trở về đất, 
giảm nhu cầu bổ sung chất dinh 
dưỡng từ phân bón hóa học. Một 
nền KTTH sẽ quản lý các yếu tố bên 
ngoài, chẳng hạn như sử dụng đất, 
ô nhiễm không khí, nước và tiếng 
ồn, thải ra các chất độc hại và biến 
đổi khí hậu nhờ vậy giảm các yếu tố 
ngoại tác tiêu cực.

Thứ ba, cơ hội cho doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp sẽ có cơ hội thu lợi 
nhuận nhiều hơn do đạt được mức 
chi phí đầu vào thấp hơn, hoặc tạo 
ra các luồng lợi nhuận hoàn toàn 
mới. Nếu sử dụng phương pháp 
tiếp cận nền KTTH đối với: 

Các sản phẩm tiêu dùng nhanh tại 
Anh: ví dụ như quần áo, mỗi tấn 
quần áo được thu gom và phân 
loại có thể tạo ra doanh thu 1.975 
USD - hoặc lợi nhuận gộp 1.295 
USD từ các cơ hội tái sử dụng; chi 
phí đóng gói, chế biến và phân phối 
bia có thể giảm 20% - bằng cách 
chuyển sang chai thủy tinh tái sử 
dụng; xử lý rác thực phẩm hỗn hợp 
từ các hộ gia đình và khách sạn sẽ 
tạo ra nguồn thu nhập 1,5 tỷ USD                                    
hàng năm. 

Các sản phẩm phức tạp có tuổi thọ 
trung bình như: 1) điện thoại di 

- Trong một nền KTTH, giá cả đóng 
vai trò như một thông điệp, và nó 
cần phải được phản ánh đầy đủ. 
Toàn bộ chi phí của các yếu tố ngoại 
tác tiêu cực được tính toán và thông 
báo công khai, các khoản không 
chính xác sẽ bị loại bỏ.

CƠ HỘI ĐỂ ĐỔI MỚI VÀ TÁI TẠO

Mặc dù các phân tích về cơ hội của 
nền KTTH hiện nay đều đa số dựa 
trên số liệu và giả định của các quốc 
gia tại Châu Âu nhưng từ những kết 
luận này ta cũng có thể áp dụng 
được cho các khu vực khác trên thế 
giới, chứng minh nền KTTH có thể 
tạo ra những cơ hội to lớn để đổi 
mới và tái tạo.

Nền KTTH được xác định mang lại 
cơ hội cho nền kinh tế, cho môi 
trường, doanh nghiệp và con người. 

■ Ảnh minh họa
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Chuyển dịch từ kinh tế tuyến tính sang KTTH đang là xu thế chung của toàn cầu, đó là cách tốt nhất 
để giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và các ảnh hưởng tiêu cực tới cạn kiệt tài nguyên, 
ô nhiễm và suy thoái môi trường, hay nói một cách khác, không còn phải đánh đổi giữa tăng trưởng 
kinh tế và bảo vệ môi trường, thực hiện được đồng thời nhiều mục tiêu của phát triển bền vững.  

Để thực hiện được định hướng này, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của mọi thành phần trong xã hội, đặc 
biệt, doanh nghiệp là động lực trung tâm, tranh thủ cơ hội, bắt kịp xu thế và nhanh chóng chuyển 
dịch sang mô hình KTTH; Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, dẫn dắt và cộng đồng tham gia thực hiện 
để thay đổi cả về nhận thức và hành vi của toàn xã hội.

động, chi phí tái sản xuất nó có thể 
giảm tới 50% trên mỗi thiết bị nếu 
nó được thiết kế dễ tháo lắp hơn và 
tăng cường khuyến khích khách trả 
lại điện thoại không sử dụng; 2) thay 
vì sở hữu một chiếc máy giặt, các hộ 
gia đình có thể thuê chúng, được sử 
dụng các dịch vụ bảo dưỡng, được tư 
vấn cách dùng tiết kiệm năng lượng, 
chất giặt và hiệu quả, được cung cấp 
các số liệu thống kê từ lúc bắt đầu sử 
dụng dịch vụ cho đến khi kết thúc 
hợp đồng, nhờ vào dịch vụ này mà 
khách hàng sẽ tiết kiệm được khoảng 
một phần ba cho mỗi chu trình giặt 
và nhà sản xuất sẽ được thêm khoảng 
một phần ba lợi nhuận.

Giảm biến động và an toàn hơn về 
nguồn cung cấp. Việc chuyển sang 
một nền KTTH hơn có nghĩa là giảm 
sử dụng nguyên liệu thô và tăng 
nguyên liệu tái chế; giảm mức độ 
tiếp xúc của doanh nghiệp với giá 
nguyên liệu thô đang biến động liên 
tục. Mối đe dọa chuỗi cung ứng bị 
gián đoạn do thiên tai hoặc mất cân 
bằng địa chính trị cũng giảm bớt.

Nền KTTH sẽ tạo ra nhu cầu mới 
về dịch vụ kinh doanh, đó là tạo ra 
những công ty cung cấp dịch vụ 
logistic ngược, công ty thu gom sẽ 
hỗ trợ việc đưa các sản phẩm cuối 
đời quay về hệ thống; tái sản xuất 
các bộ phận và linh kiện; tân trang 
sản phẩm theo kiến   thức chuyên 
ngành. Việc thu thập, tháo rời, tân 
trang sản phẩm, tích hợp vào quy 
trình tái sản xuất và đưa sản phẩm 
đến tay người dùng đều đòi hỏi bí 
quyết về quy trình và công nghệ. 
Đa phần những công việc này đều 
được thực hiện bởi các công ty con 
của các nhà sản xuất hiện tại, đây 
chính là cơ hội về mô hình kinh 
doanh mới cho các doanh nghiệp.

Tăng cường sự tương tác và lòng 
trung thành của khách hàng. Các giải 
pháp tuần hoàn sẽ đưa ra những 

cách thức mới để thu hút khách 
hàng một cách sáng tạo. Các mô 
hình kinh doanh mới như cho thuê 
hoặc hợp đồng cho thuê sẽ thiết lập 
mối quan hệ lâu dài hơn với khách 
hàng, vì số lần tiếp xúc với khách 
hàng tăng lên trong suốt thời gian 
“sống” của sản phẩm. Mô hình kinh 
doanh này giúp cho doanh nghiệp 
có cơ hội hiểu biết rõ bản chất của 
mô hình đang sử dụng, hướng tới 
chu kỳ cải tiến sản phẩm, dịch vụ tốt 
hơn, và sự hài lòng của khách hàng 
cao hơn.

Thứ tư, cơ hội cho mỗi cá nhân 
trong nền KTTH đó là tiện ích lớn 
hơn do có nhiều lựa chọn hơn, giá 
thấp hơn và cuối cùng tổng chi phí 
sở hữu thấp hơn.

Tăng thu nhập khả dụng. KTTH có 
thể tăng thu nhập khả dụng của 
một hộ gia đình trung bình ở châu 
Âu nhờ vào việc giảm chi phí sản 
phẩm, sử dụng các dịch vụ phù hợp 
và chuyển đổi thời gian sản xuất 

không hiệu quả sang những hoạt 
động có ích hơn. 

Tiện ích hơn. Khách hàng sẽ có cơ 
hội tiếp cận những tiện ích hoặc lợi 
ích tốt hơn nhờ vào những lựa chọn 
bổ sung hoặc chất lượng mà các mô 
hình KTTH cung cấp.

Giảm sự lỗi thời của sản phẩm. Nhờ 
vào đặc tính có thể tái sử dụng, đối 
với các sản phẩm bị lỗi việc khắc 
phục lỗi sớm sẽ mang lại nhiều tiện 
lợi hơn cho khách hàng vì chúng sẽ 
tránh được những phiền toán liên 
quan đến việc sửa chữa và trả lại.

DOANH NGHIỆP KHAI THÁC, TẬN 
DỤNG VÀ THÚC ĐẨY NỀN KTTH 
THẾ NÀO?

Từ cơ sở lý thuyết kinh doanh, đặc 
điểm cũng như các cơ hội của nền 
KTTH nêu trên việc khai thác, tận 
dụng và thúc đẩy nền KTTH từ phía 
doanh nghiệp về cơ bản sẽ dựa vào 
4 nội dung dưới đây:

Ưu tiên thiết kế và sản xuất sản phẩm theo hướng tuần hoàn. 
Đặc điểm chính của nền KTTH là được phục hồi và tái tạo 
theo thiết kế. Thu hồi vật liệu và sản phẩm không chỉ được 
giải quyết khi kết thúc sử dụng, mà còn được kích hoạt ở 
cấp độ thiết kế bằng cách lựa chọn vật liệu hoặc thiết kế để 
tháo rời. Doanh nghiệp cần xây dựng năng lực cốt lõi trong 
thiết kế tuần hoàn để tạo điều kiện cho tái sử dụng, tái chế 
và phân tầng sản phẩm. Thiết kế sản phẩm và sản xuất tuần 
hoàn cần đến các kỹ năng chuyên sâu, thông tin cụ thể và 
phương pháp làm việc mới. Công nghệ và lựa chọn vật liệu 
sẽ đóng một vai trò quan trọng trong thiết kế sản phẩm. Các 
nhà sản xuất nên chỉ rõ mục đích và công năng của sản phẩm 
cuối, nên ưu tiên sử dụng vật liệu đơn chất để sản xuất vì 
dễ dàng phân loại hơn vào cuối vòng đời. Bên cạnh việc lựa 
chọn vật liệu, cần chú tâm đến các lĩnh vực khác để thiết kế 
tuần hoàn thành công về mặt kinh tế là: tiêu chuẩn hóa từng 
thành phần; sản phẩm được thiết kế cho đến cuối cùng; 
thiết kế để dễ dàng phân loại, phân tách hoặc tái sử 
dụng cả về sản phẩm và vật liệu; tiêu chí thiết kế 
để sản xuất có tính đến các ứng dụng hữu ích 
có thể có của các sản phẩm phụ và chất thải. 
Các mô hình kinh doanh theo nền KTTH cũng 
cần được tính đến khi thiết kế sản phẩm. Cuối 
cùng, nên triển khai cơ chế phản hồi giữa các 
hoạt động thiết kế và quá trình sử dụng cuối.

Doanh nghiệp cần một hành lang thuận 
lợi. Doanh nghiệp sẽ chủ động thúc đẩy 
ba nội dung nêu trên tuy nhiên nội dung 
thứ tư là các yếu tố hỗ trợ và các chính sách 
thông thoáng từ bên ngoài để hỗ trợ cho quá 
trình chuyển đổi, đó là: Giáo dục, Tài chính, Nền tảng 
hợp tác và Một khuôn khổ kinh tế mới. Yếu tố quan trọng tạo 
nền tảng cho một mô hình mới đó là con người được đào tạo; 
Hợp tác xuyên chuỗi và liên ngành hiệu quả là điều cấp thiết 
để thiết lập quy mô lớn của một hệ thống tuần hoàn. Những 
thay đổi rộng hơn đối với hệ thống ngân sách hiện tại và việc 
đo lường hiệu quả hoạt động kinh tế có thể giúp tạo ra một quá 
trình chuyển đổi sang nền KTTH và phát triển một kế hoạch dài 
hạn để cân bằng lại các yếu tố chi phí và định giá một cách thỏa 
đáng các yếu tố ngoại tác quan trọng. Đây là những công cụ để 
các nhà hoạch định chính sách phát triển một khuôn khổ kinh tế 
mới hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền KTTH.

Xây dựng các mô hình kinh doanh mới. 
Mô hình kinh doanh chuyển từ quyền 
sở hữu sang mô hình thanh toán dựa 
trên hiệu suất hoặc mô hình sử dụng 
dịch vụ là công cụ chuyển các sản phẩm 
được thiết kế để tái sử dụng thành các 
đề xuất giá trị hấp dẫn. Các sáng kiến   
và mô hình kinh doanh mới, phù hợp 
sẽ tạo hiệu ứng lan truyền cho nhiều 
doanh nghiệp, đồng thời sẽ được nhân 

lên và mở rộng trên phạm vi 
quốc gia, khu vực hoặc 

toàn  cầu.

Áp dụng nguyên lý 
vòng tuần hoàn ngược. 

Bảo toàn giá trị của 
nguyên vật liệu là yêu cầu 

cốt lõi để chuyển đổi sang 
nền KTTH, do vậy, nguyên liệu 

và sản phẩm sau khi sử dụng 
cần được thu gom và đưa trở lại thị 

trường. Logistics ngược và các phương 
pháp xử lý cho phép những nguyên 
liệu và sản phẩm nêu trên quay trở lại 
thị trường và tạo ra giá trị. Với hệ thống 
thu gom và xử lý chất lượng tốt, chi phí 
hiệu quả, phân khúc sản phẩm cuối đời 
rõ ràng thì việc thất thoát vật liệu ra khỏi 
hệ thống sẽ giảm. Chuỗi logistics ngược 
cần được tối ưu hóa từ đầu đến cuối. 
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ảnh hưởng đến việc khai thác, 
tận dụng và thúc đẩy nền KTTH 

từ phía doanh nghiệp
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG 
CHUỖI CUNG ỨNG

Dệt may là ngành lớn thứ hai trong 
thị trường thương mại toàn cầu, 
quy mô tổng cầu dệt may thế giới 
thống kê theo kim ngạch xuất nhập 
khẩu năm 2022 khoảng 800 tỷ USD. 
Tại Việt Nam, ngành dệt may không 
những đóng góp cho phát triển kinh 
tế thông qua xuất khẩu hàng hóa 
mà còn đảm bảo an sinh xã hội. Xuất 
khẩu dệt may cả nước năm 2001 chỉ 
đạt 1,96 tỷ USD, sau 20 năm - năm 
2021 đã vượt lên 40,4 tỷ USD chiếm 
12% tổng kim ngạch xuất khẩu cả 
nước. Năm 2022, dự kiến đạt mục 
tiêu 42 tỷ USD, tăng 3,8% so với 
năm 2021. Tuy nhiên, dệt may cũng 
là ngành bị đánh giá ảnh hưởng 
lớn đến môi trường. Với thực trạng 
nước thải sau quá trình sản xuất có 
lẫn nhiều loại hóa chất khác nhau 
của các công ty dệt nhuộm xả thải 
ra môi trường đang không ngừng 
thách thức vấn đề quản lý bảo vệ 
môi trường. Những năm gần đây, 
thời trang nhanh phát triển tạo ra 

“XANH HÓA” TRONG SẢN XUẤT DỆT MAY 

LỢI THẾ TỪ HÀNH ĐỘNG 
NHANH, QUYẾT LIỆT

xu hướng sử dụng hàng dệt may 
trong thời gian ngắn hơn trước, vứt 
bỏ nhiều hơn.  Trên khắp thế giới, 
cứ mỗi giây lại có một xe tải chở 
hàng dệt may được chôn lấp hoặc 
đốt. Theo một nghiên cứu, ngành 
dệt may thải bỏ khoảng 92 triệu tấn 
thải mỗi năm. 

Chính vì thế, áp lực thay đổi các 
hoạt động sản xuất kinh doanh 
trong ngành theo hướng bền 
vững hơn đang trở thành một 
chủ đề được quan tâm hàng đầu. 
Tính bền vững là sự phát triển 
bền vững của các công ty dệt may 
nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại 
mà không gây hại cho môi trường 
và khả năng đáp ứng nhu cầu của 
các thế hệ tương lai.

Nhiều quốc gia phát triển trên thế 
giới đã có những quy định liên quan 
đến việc đảm bảo tính bền vững, 
tuần hoàn trong sản xuất kinh 
doanh hàng may mặc. Đi đầu là 
châu Âu với “Thỏa thuận xanh” cùng 
hàng loạt những quy định về chuỗi 

cung ứng và tuân thủ báo cáo phát 
triển bền vững đã được đưa ra và có 
hiệu lực áp dụng trong 1-2 năm tới. 
Châu Âu cũng chính là thị trường 
tiêu thụ sản phẩm dệt may lớn nhất 
thế giới. 

Tại Hội nghị Liên hiệp quốc về biến 
đổi khí hậu lần thứ 26 đã có 150 
nước trong đó có Việt Nam, cam 
kết đưa mức phát thải ròng về “0” 
vào năm 2050. Để thực hiện được 
cam kết này, giải pháp đánh thuế 
đối với tất cả các hàng hóa nhập 
khẩu từ các quốc gia khác, đặc 
biệt là các quốc gia không có cơ 
chế định giá carbon sẽ sớm được 
áp dụng rộng rãi. Một khi thuế 
suất được áp dụng thì các doanh 
nghiệp tại các quốc gia đang phát 
triển có xuất khẩu hàng dệt may sẽ 
gặp rất nhiều khó khăn.

Về phía người tiêu dùng, theo kết 
quả các cuộc khảo sát của McKinsey 
trong năm 2021, một phần tư số 
người được khảo sát ở Anh cho biết 
quyết định mua hàng của họ được 

Nhiều quốc gia phát triển trên thế giới đã có những quy định liên quan đến đảm 
bảo tính bền vững, tuần hoàn trong sản xuất kinh doanh hàng may mặc. Đi đầu 
là châu Âu với “Thỏa thuận xanh” cùng hàng loạt những quy định về chuỗi cung 
ứng và tuân thủ báo cáo phát triển bền vững đã được đưa ra và có hiệu lực áp 
dụng trong 1-2 năm tới. Trong tương lai rất gần, nếu doanh nghiệp dệt may 
không có chiến lược phát triển bền vững, sản xuất xanh sẽ không thể tham gia 
vào chuỗi cung ứng của các hãng và chắc chắn sẽ không có đơn hàng để phát 
triển sản xuất.

                                                                         Bài: ĐẶNG THANH HUYỀN  

Sử dụng các 
vật liệu tái chế, 
cotton bền vững 
(BCI).

Giảm phát thải CO2 
(Ví dụ: H&M cho 
biết họ đang thực 
hiện ngân sách 
hàng năm khoảng 3 
tỷ SEK tương đương 
283 triệu USD để 
hướng tới mục tiêu 
cắt giảm khí thải 
trong toàn bộ chuỗi 
giá trị của mình).

Đổi mới công nghệ 
giảm sử dụng nước. 
(Ví dụ: Từ năm 
2019, Uniqlo đã sử 
dụng công nghệ sử 
dụng bọt khí nano 
và ozone giúp giảm 
99% lượng nước 
trong quá trình giặt 
quần bò.

Thời trang tuần 
hoàn: Thu thập tái 
sử dụng hoặc sản 
xuất từ quần áo cũ.

Giảm sử dụng nhựa 
trong đóng gói bao 
bì.

1 2 3 4 5

thúc đẩy bởi tính bền vững của sản 
phẩm; 80% số người được khảo sát 
ở Mỹ cho biết tính bền vững là yếu 
tố quan trọng khi lựa chọn mua một 
thương hiệu thời trang, 94% ở Ấn Độ 
sẵn sàng trả mức giá cao hơn cho 
các sản phẩm có tính bền vững; một 
nửa số khách hàng trẻ Gen-Z ở Trung 
Quốc cho biết họ sẽ giảm mua thời 
trang nhanh và bắt đầu quan tâm 
đến sản phẩm có tính bền vững.

Từ áp lực của các chính sách và yêu 
cầu ngày càng cao của khách hàng 
về tính bền vững trong sản xuất 
các sản phẩm may mặc, các hãng 
thời trang lớn đều đặt ra mục tiêu 
phát triển bền vững và chắc chắn 
sản xuất xanh đáp ứng được tính 
bền vững sẽ trở thành điều kiện 
tiên quyết trong việc lựa chọn nhà 
sản xuất trong chuỗi cung ứng của 
họ. Hiện nay đã có hơn 250 nhãn 

hàng may mặc tuyên bố sẽ chú 
trọng đến phát triển bền vững và 
có lộ trình thực hiện. Do vậy, họ 
đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng 
về nguyên phụ liệu đầu vào, chất 
lượng sản phẩm đầu ra, quy tắc 
ứng xử có trách nhiệm với xã hội, 
môi trường. Các mục tiêu chủ yếu 
đang được thực hiện: 
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Thách thức với doanh nghiệp 
Ngoài các phân tích đánh giá các tác 
động bên ngoài kể trên thì tính bền 
vững chính là cơ hội lớn nhất trong 
năm 2023 mà các công ty trong 
ngành cần nắm bắt. Đây là kết quả 
khảo sát và đánh giá của McKinsey 
vừa được công bố (Minh hoạ 1).

Cho dù nhận thức được tính bền vững 
là cơ hội lớn và các công ty đều mong 
muốn có thể thực hiện được, nhưng 
thách thức để đạt được là không hề 
nhỏ. Bởi, đầu tư nhà máy xanh cần có 
nguồn lực tài chính lớn, để đáp ứng 
yêu cầu về nguyên liệu xanh, sạch 
cũng có chi phí cao hơn và để tuân 
thủ cũng như thực hiện tốt được các 
yêu cầu trong quản trị (bao gồm thực 
hiện các tiêu chuẩn chuỗi cung ứng, 
báo cáo phát triển bền vững…) cần 
có đội ngũ nhân lực giỏi. Và quan 
trọng hơn cả là có được sự đánh giá 
và chọn lựa của người tiêu dùng. Như 
vậy, cần tính đến khía cạnh người 
tiêu dùng đang lựa chọn mua sản 
phẩm dựa theo tiêu chí nào hay từ 
cảm quan của những thông tin được 
truyền thông của các nhãn hàng. 

Theo kết quả khảo sát với các giám 
đốc điều hành trong ngành thời 
trang của McKinsey, họ tin rằng việc 
thiếu công cụ và cơ sở dữ liệu được 
tiêu chuẩn hóa là trở ngại lớn nhất để 
cải thiện sự nhìn nhận của người tiêu 
dùng đối với những nỗ lực phát triển 
bền vững của họ (Minh họa 2).

CẦN SỚM HÀNH ĐỘNG THAY VÌ 
CAM KẾT BẰNG LỜI NÓI

Cuối cùng, những doanh nghiệp tốt 
nhất tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa 
và đáng tin cậy sẽ là những doanh 
nghiệp đảm bảo rằng mọi hoạt 
động SXKD đều hướng đến gia tăng 
tính bền vững chứ không chỉ là nói 
về nó. Trong 2 đến 3 năm tới, nếu 
doanh nghiệp dệt may không có 
chiến lược phát triển bền vững, sản 
xuất xanh sẽ không thể tham gia 
vào chuỗi cung ứng của các hãng và 
chắc chắn sẽ không có đơn hàng để 
phát triển sản xuất. 

Nhiều doanh nghiệp dệt may Việt 
Nam đã nhận thức được tầm quan 
trọng đó. Tuy nhiên, phát triển bền 
vững không thể một sớm một chiều 

đạt được mà doanh nghiệp cần xây 
dựng chiến lược và để thực hiện được 
cần sự quyết tâm, sự chuẩn bị và lộ 
trình triển khai. Hiện nay, các doanh 
nghiệp tiên phong đã thực hiện theo 
các nội dung sau: (i) Tìm hiểu nắm rõ 
thông tin về chính sách và quy định 
yêu cầu bắt buộc đối với phát triển 
bền vững; (ii) Nghiên cứu cập nhật 
chiến lược phát triển bền vững của 
các thương hiệu lớn (thương hiệu dẫn 
dắt thị trường); (iii) triển khai chương 
trình đánh giá thực trạng phát triển 
bền vững, sản xuất xanh của doanh 
nghiệp. Đối với doanh nghiệp có 
quy mô lớn thì sẽ xây dựng bản đồ 
xanh hóa của đơn vị theo ngành 
nghề (sợi, dệt nhuộm và may), theo                       
năng lực/định hướng phát triển của 
doanh nghiệp. Các nội dung cụ thể:

Chuẩn bị sẵn sàng về hạ tầng (quy 
hoạch khu công nghiệp xanh, nhà 

máy xanh), về nguồn lực (tài chính, 
công nghệ thiết bị, con người). Trong 
đó, công nghệ và các công cụ kỹ thuật 
số sẽ đóng một vai trò quan trọng để 
đảm bảo có nền tảng dữ liệu và khả 
năng truy suất nguồn gốc trong toàn 
bộ chuỗi cung ứng.

Cập nhật và ưu tiên chú trọng các yêu 
cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Xây dựng năng lực thực hiện các cam 
kết và sáng kiến về môi trường, xã hội, 
quản trị công ty (ESG) theo kế hoạch 
các doanh nghiệp đặt ra.

Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng 
hình ảnh doanh nghiệp trách nhiệm 
với người lao động, người tiêu dùng 
và môi trường sống.

Truyền thông mạnh mẽ thông điệp 
của doanh nghiệp về phát triển bền 
vững và những kết quả đã đạt được.❏
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Thấu hiểu được những khó khăn và thách thức đó, 
cùng với nhu cầu mở rộng quy mô, vào năm 2007, 
Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG (TNG) 
đã bắt tay vào nghiên cứu và phát triển Bộ giải pháp 

quản trị doanh nghiệp thông minh (Nay còn được gọi là  
Giải pháp Tre), chuyên biệt trong lĩnh vực may mặc. 

Như một người cộng sự song hành từ cách đây 15 năm, khi 
quy mô tại TNG chỉ với hơn 1000 lao động, cho đến nay quy 
mô đã tăng trưởng lên đến gần 17.000 lao động, Giải pháp 
Tre thật sự đã giúp doanh nghiệp giải quyết được rất nhiều 
các vấn đề về quản lý con người, quản trị rủi ro trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh, mà không gặp bất cứ khó khăn 
hay trở ngại nào.

Bộ giải pháp đã đem đến đến những ưu điểm vượt trội, giúp 
người dùng có cái nhìn tổng quan về toàn bộ hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cụ thể như:

• Kiểm soát chi phí ngay từ khi triển khai đến khi quyết 
toán mã hàng

• Kiểm soát tiến độ sản xuất và cân bằng chuyển theo 
thời gian thực

• Kiểm soát tồn kho

• Đánh giá hiệu quả công việc theo chỉ số KPI

• Điều hành linh hoạt

Sau khi ứng dụng giải pháp từ 2019-2022 TNG đã có những 
con số thay đổi đáng kể điển hình như: Doanh thu xuất khẩu 
tăng 17%, doanh số sản xuất tăng 13%, lợi nhuận sau thuế 
tăng 15%, năng suất lao động tăng 11%,... Đặc biệt tiết kiệm 
lên đến 60% nhân sự bộ phận nghiệp vụ kho, tương ứng 
tiền lương nhân công giảm được hàng tỷ đồng mỗi năm. 
Giải pháp TRE giúp TNG nói riêng và các doanh nghiệp nói 
chung giải quyết được vấn đề quản lý, điều hành,… và thúc 
đẩy phát triển doanh nghiệp.

Sự ra đời của Bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp thông 
minh (Tre) được coi là một bước dấu ấn không riêng gì với 
TNG, mà cả chung với ngành công nghệ thông tin, đặc biệt 
là trong lĩnh vực may mặc. Sản phẩm đã được thị trường bên 
ngoài đón nhận và phản hồi rất tích cực.

Chuyển đổi số là quá trình tất yếu, là công cụ vô cùng cần 
thiết cho ngành sản xuất nói chung và ngành dệt may nói 
riêng. Giải pháp công nghệ TRE của TNG là một trong những 

giải pháp, định hướng, tầm nhìn chiến lược quan trọng và 
nỗ lực của tập thể TNG, góp phần đưa ngành Dệt May Việt 
Nam chuyển đổi số thành công, nâng cao năng lực cạnh 
tranh một cách bền vững.

GIẢI PHÁP 
CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN DIỆN 
TRONG MAY MẶC

Chi tiết liên hệ:
PGĐ Kinh doanh: Mrs. Phương

+84 967.879.266
Phuongduong@tng.vn

Ngày nay, dưới sự phát triển bùng nổ của thời đại công nghệ 4.0, đã đặt ra một 
yêu cầu cấp thiết cho các doanh nghiệp phải thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt 

trong lĩnh vực may mặc.

“Giải pháp Tre giúp chúng tôi kiểm soát tồn kho từ 
4% năm 2010 còn dưới 0.2% vào năm 2021”. TNG là một 
trong 53 doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc quốc gia 
do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, được lựa chọn 
trong hàng nghìn doanh nghiệp trên khắp cả nước”- Ông 
Nguyễn Đức Mạnh - Tổng giám đốc TNG. 



BỐI CẢNH KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 
TOÀN CẦU

Đối với thị trường lao động, vào quý 2/2022, mức độ 
việc làm đã tăng trở lại tại các quốc gia có thu nhập cao, 
trong khi mức độ việc làm ở các quốc gia có thu nhập 
trung bình và thấp vẫn ở mức thấp hơn khoảng 2%  so 
với trước đại dịch.

Một lo ngại lớn hiện nay là tỷ lệ lạm phát trên toàn thế 
giới tăng nhanh bất chấp phản ứng thắt chặt chính sách 
tiền tệ trên toàn cầu kể từ giữa năm 2022. Các dự đoán 
cho thấy lạm phát toàn cầu sẽ đạt 8,8% vào cuối năm 
2022, giảm xuống 6,5% vào năm 2023 và 4,1% vào năm 
2024 . Nếu tiền lương và các loại thu nhập lao động khác 
không được điều chỉnh theo lạm phát, mức sống của 
nhiều người lao động và gia đình họ có thể sẽ giảm sút.

Xu hướng tiền lương

Xu hướng tiền lương toàn cầu

Trong bối cảnh lạm phát, dữ liệu sơ bộ nửa đầu năm 
2022 cho thấy tiền lương thực tế hàng tháng giảm đáng 
kể. Trong số các quốc gia G20, chiếm khoảng 60% số 
người làm công ăn lương trên thế giới, tiền lương thực 
tế trong nửa đầu năm 2022 ước tính đã giảm xuống 
–2,2% ở các nền kinh tế tiên tiến, trong khi tăng trưởng 
tiền lương ở các nền kinh tế mới nổi chậm lại ở mức tăng 
0,8%. Điều này cho thấy tiền lương danh nghĩa ở nhiều 
quốc gia đã không được điều chỉnh đủ trong nửa đầu 
năm 2022 để bù đắp cho sự gia tăng chi phí sinh hoạt.

Điều này gây ra sự xói mòn tiền lương thực tế do đại dịch 
Covid-19. Mặc dù mức lương trung bình trên toàn cầu 
tăng 1,5% vào năm 2020 và 1,8% vào năm 2021, nhưng 

mức tăng vào năm 2020 ở đỉnh điểm của đại dịch phần 
lớn là do mất việc làm và sự thay đổi cơ cấu việc làm ở 
một số quốc gia lớn, chẳng hạn như Mỹ. Thống kê cho 
thấy phần lớn những người mất thu nhập trong đại 
dịch là những người làm công ăn lương thấp, trong khi 
những người được trả lương cao hơn vẫn tiếp tục làm 
việc, do đó làm tăng mức lương trung bình ước tính. 

Tiền lương thực tế giảm đáng kể trong năm 2022 chủ 
yếu là do lạm phát gia tăng bắt đầu từ năm 2021 và tiếp 
tục trong năm 2022. Báo cáo ước tính rằng tiền lương 
hàng tháng trên toàn cầu đã giảm trong thực tế xuống 
còn –0,9% trong nửa đầu năm 2022 – mức tăng trưởng 
tiền lương toàn cầu âm đầu tiên được ghi nhận kể từ 
lần xuất bản đầu tiên của Báo cáo tiền lương toàn cầu 
vào năm 2008. Nếu Trung Quốc, nơi có mức tăng trưởng 
tiền lương thường cao hơn mức trung bình toàn cầu, bị 
loại khỏi danh sách tính toán, tăng trưởng tiền lương 
thực tế toàn cầu trong nửa đầu năm 2022 ước tính giảm 
xuống –1,4%. Theo quan điểm của những diễn biến 
này, một cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt có thể chi 
phối xu hướng tiền lương cho đến cuối năm 2023

Xu hướng tiền lương khu vực

Xu hướng tiền lương ở các khu vực chính:

• Ở Bắc Mỹ (Canada và Hoa Kỳ), 
hiệu ứng tiền lương rất rõ rệt vào 
năm 2020, với tiền lương thực tế 
trung bình đột ngột tăng 4,3%. 
Tăng trưởng tiền lương sau đó 
giảm xuống 0% vào năm 2021 
và giảm xuống –3,2% trong nửa 
đầu năm 2022.

• Ở Liên minh Châu Âu, nơi duy trì 
việc làm chế độ và trợ cấp tiền 
lương phần lớn được bảo vệ việc 
làm và mức lương trong thời kỳ 
đại dịch, tăng trưởng tiền lương 
thực tế chậm lại 0,4% năm 2020, 
tăng lên 1,3% vào năm 2021 và 
giảm xuống –2,4% trong nửa 
đầu năm của năm 2022.

• Ở Châu Á và Thái Bình Dương, 
tốc độ tăng trưởng tiền lương 
thực tế chậm lại ở mức 1,0% 
vào năm 2020, tăng lên 3,5% 
vào năm 2021 và lại giảm xuống 
1,3% trong nửa đầu năm 2022.

Bất bình đẳng tiền lương

Ở 10 trong số 22 quốc gia được nghiên cứu, bất bình 
đẳng tiền lương hàng tháng tăng lên, trong khi ở 12 
quốc gia còn lại, nó giảm đi. Mặc dù có những trường 

hợp ngoại lệ, ở hầu hết các quốc gia, hướng thay đổi 
của bất bình đẳng tiền lương hàng tháng (tích cực hoặc 
tiêu cực) nhất quán với hướng thay đổi của bất bình 
đẳng tiền lương theo giờ.

Cần lưu ý ở đây rằng việc giảm tiền lương bất bình 
đẳng không nhất thiết có nghĩa là giảm bất bình đẳng 
thu nhập tổng thể. Khi một hiệu ứng tổng hợp làm 
giảm phân phối tiền lương - ví dụ, khi những người lao 
động được trả lương thấp bị mất việc làm - điều này 
có thể dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao hơn ở các hộ gia 
đình có thu nhập thấp, dẫn đến sự gia tăng bất bình 
đẳng thu nhập.

Khoảng cách tiền lương theo giới tính

Khoảng cách tổng thể về tiền lương theo giới tính 
dường như không thay đổi đáng kể từ những năm 
trước khi đại dịch bùng phát. Các ước tính được trình 
bày trong Báo cáo tiền lương toàn cầu 2018/2019 cho 
thấy khoảng cách tiền lương trung bình theo giới trên 
toàn cầu là khoảng 20%. Nhìn chung, chênh lệch lương 
theo giới ở các quốc gia không bị ảnh hưởng nhiều bởi 
cuộc khủng hoảng COVID-19. Trong khi các ước tính 
dựa trên mức lương trung bình theo giờ cho thấy mức 
giảm trung bình là 0,6 điểm phần trăm trong số 22 quốc 
gia, thì các ước tính dựa trên thu nhập trung bình hàng 
tháng cho thấy mức tăng dưới 0,1 điểm phần trăm. Do 
khoảng cách về lương theo giới tính vẫn ở mức cao liên 
tục giữa các quốc gia và khu vực, cần phải có nhiều 
nỗ lực hơn để giải quyết bất bình đẳng giới trong thị 
trường lao động.

TÁC ĐỘNG CỦA LẠM PHÁT VỚI SỨC MUA CỦA 
NGƯỜI THU NHẬP THẤP

Chi phí của lạm phát trên toàn bộ phân phối thu nhập

Ví dụ, ở Mexico, các hộ gia đình ở nhóm thu nhập 
thấp chi 42% thu nhập của họ cho thực phẩm, trong 
khi những hộ gia đình ở ở nhóm cao chỉ chi 14%. So 
sánh diễn biến giá của các nhóm mặt hàng khác nhau 
với diễn biến của chỉ số giá tiêu dùng chung (CPI) của 
khoảng 100 quốc gia thuộc tất cả các nhóm khu vực 
cho thấy giá thực phẩm, nhà ở và giao thông đều tăng 
nhanh hơn mức tăng chung CPI..

Điều này có nghĩa là ngay cả khi tiền lương được điều 
chỉnh để bù đắp cho sự gia tăng chi phí sinh hoạt trung 
bình được đo bằng CPI, các hộ gia đình có thu nhập 
thấp vẫn sẽ phải chịu thiệt hại ở nhiều quốc gia do sức 
mua của tiền lương của người lao động bị xói mòn.

Lạm phát làm ảnh hưởng tới sức mua của tiền lương 
tối thiểu

Tiền lương tối thiểu là một công cụ được sử dụng rộng 
rãi trên toàn thế giới để bảo vệ thu nhập và sức mua của 
những người lao động được trả lương thấp và gia đình 
của họ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của lạm phát giá cả 

TÁC ĐỘNG CỦA LẠM PHÁT VÀ COVID-19 VỚI TIỀN LƯƠNG VÀ SỨC MUA

NGÀNH DỆT MAY
CHỊU TÁC ĐỘNG “KÉP”
Hiện nay, chúng ta đã và đang phải đối mặt 
với liên tiếp các cuộc khủng hoảng: đại 
dịch Covid-19, chiến tranh Nga-Ukraine… 
làm chi phí sinh hoạt bắt đầu tăng cao vào 
năm 2021-2022 trên khắp các quốc gia 
và khu vực. IMF đã hạ dự báo tăng trưởng 
toàn cầu năm 2022 từ mức 3,6% xuống 
3,2% vào tháng 7, trong khi dự báo tháng 
10 dự đoán rằng tăng trưởng toàn cầu sẽ 
chậm lại từ 2 đến 2,7% vào năm 2023: đối 
với nhiều người, năm 2023 sẽ giống như 
một cuộc suy thoái.

Bài: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
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gia tăng, tiền lương tối thiểu đã giảm theo giá trị thực 
tế ở nhiều quốc gia khác nhau – ngay cả khi được đo 
lường theo chỉ số CPI trung bình. Ví dụ, trong giai đoạn 
2020–2022, lương tối thiểu giảm theo giá trị thực do 
lạm phát gia tăng ở Bungari, Hàn Quốc, Tây Ban Nha,          
Sri Lanka, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Những xu hướng 
này phản ánh cách mà cuộc khủng hoảng chi phí sinh 
hoạt đã tác động nặng nề đến những người lao động 
được trả lương thấp.

Sự thay đổi tổng hóa đơn tiền lương trước và trong 
cuộc khủng hoảng Covid-19

Dựa trên dữ liệu từ 28 quốc gia đại diện cho các khu 
vực và nhóm thu nhập khác nhau, báo cáo cho thấy ở 
20 quốc gia trong số này, tổng hóa đơn tiền lương đã 
giảm từ 1 đến 26% trong năm 2020. Mức giảm trung 
bình trong tổng hóa đơn tiền lương đối với mẫu của 28 
quốc gia là 6,2% tương đương với việc mất trung bình ba 
tuần lương cho mỗi nhân viên làm công ăn lương. Trong 
số 21 quốc gia có sẵn dữ liệu cho cả năm 2020 và 2021, 
mức giảm tổng hóa đơn tiền lương tương đương với 4 
tuần lương vào năm 2020 và 2 tuần vào năm 2021, đồng 
nghĩa với việc mất tích lũy 6 tuần lương trong 2 năm này. 
Sự sụt giảm trong tổng hóa đơn tiền lương thực tế rõ rệt 
hơn ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình so 
với các quốc gia có thu nhập cao, nơi các chương trình 
duy trì việc làm và trợ cấp tiền lương duy trì cả việc làm 
được trả lương và mức lương danh nghĩa trong thời gian 
phong tỏa, ngay cả khi số lượng giảm số giờ làm việc.

Lấy ví dụ ở Liên minh châu Âu, mức tăng lương thực tế 
dao động trong khoảng từ 1 đến 2% trước khi đại dịch 
bùng phát.

Vào năm 2020, tiền lương thực tế chững lại, nhưng 
không giảm trên tổng thể. Đây có thể là kết quả của sự 
kết hợp của nhiều mặt tác động khác nhau, ví dụ như 
tiền lương của một số người lao động giảm, việc sử 
dụng ồ ạt các khoản trợ cấp lương tạm thời để duy trì 
tiền lương của hàng triệu người lao động, mặc dù số giờ 
làm việc của họ bị giảm sút và hiệu ứng tổng hợp đẩy 
tiền lương trung bình lên, vì ngay cả tình trạng mất việc 
làm ở mức vừa phải cũng ảnh hưởng không tương xứng 
đến những người lao động được trả lương thấp. Sau 
khi tăng trưởng tiền lương phục hồi tạm thời vào năm 
2021, tiền lương thực tế đã giảm xuống -2,4% trong nửa 
đầu năm 2022 (xuống -2,2% nếu tính cả Vương quốc 
Anh) do lạm phát ảnh hưởng đến giá trị của tiền lương. 
Xu hướng tiền lương được minh họa bằng dữ liệu tiền 
lương hàng tháng từ Thụy Điển và Vương quốc Anh, cả 
hai đều cho thấy tiền lương thực tế trung bình tương 
đối ổn định vào năm 2020 và xu hướng tiền lương thực 
tế giảm kể từ cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Hai quốc 
gia này cũng phản ánh sự không đồng nhất vào năm 
2020, vì hiệu ứng tổng hợp (và do đó làm tăng tiền 
lương do giảm việc làm của những người lao động được 
trả lương thấp) có thể thấy rõ ở Vương quốc Anh nhưng 
không có tác động nào như vậy thể hiện trong dữ liệu 
từ Thụy Điển.

CHÍNH SÁCH ỨNG PHÓ LẠM PHÁT

Từ quý 2 năm 2022 trở đi, các ngân hàng trung ương 
và cơ quan quản lý tiền tệ trên toàn cầu đã ứng phó với 
cuộc khủng hoảng lạm phát hiện nay, cụ thể là bằng 
cách tăng lãi suất để ngăn chặn lạm phát tăng cao hơn 
nữa. Tuy nhiên, chính sách thắt chặt tiền tệ có thể dẫn 
đến những kết quả bất lợi cho một số bộ phận dân cư 
nhất định và gây ra một thời kỳ suy thoái. Điều chỉnh 
tiền lương tối thiểu có thể bảo vệ những người lao động 
được trả lương thấp trước những thiệt hại nặng nề về 
sức mua trong thời kỳ lạm phát cao. Tuy nhiên, để cơ 
chế này có hiệu quả, tiền lương tối thiểu cần được điều 
chỉnh thường xuyên có tính đến nhu cầu của người lao 
động cùng với các yếu tố kinh tế. Ngoài ra, thương lượng 
tập thể có thể là công cụ để đạt được sự điều chỉnh tiền 
lương trong thời kỳ khủng hoảng. Điều kiện tiên quyết 
để đạt được điều này là có sự đại diện đầy đủ cho tiếng 
nói của người sử dụng lao động và người lao động. 

Các chính sách bổ sung có thể giảm bớt tác động của 
cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đối với các hộ gia 
đình chẳng hạn như giảm thuế đối với hàng hóa và dịch 
vụ. Ví dụ, nhiều chính phủ đang cung cấp cho các hộ 
gia đình có thu nhập thấp phiếu năng lượng để giúp họ 
đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Cắt 
giảm thuế giá trị gia tăng cũng có thể giảm nhẹ gánh 
nặng lạm phát cho các hộ gia đình đồng thời tiếp tục 
giúp giảm lạm phát. Một số quốc gia đã áp dụng thuế 
đặc biệt đối với các công ty dầu khí để giúp chi trả cho 
các biện pháp này.

TÁC ĐỘNG TỚI NGÀNH DỆT MAY

Đối với việc bối cảnh kinh tế suy thoái, thị trường lao 
động toàn cầu có nhiều biến động, bắt buộc các ngân 
hàng trung ương phải tăng lãi suất, vô hình chung sẽ 

đẩy lạm phát tăng cao và ảnh hưởng tới sức mua của 
người tiêu dùng. Thêm vào đó, người tiêu dùng nước 
ngoài bắt đầu có xu hướng thắt chặt chi tiêu, làm ảnh 
hưởng tiêu cực tới tổng cầu dệt may. Các doanh nghiệp 
dệt may đã rơi vào tình trạng thiếu đơn hàng, phải giảm 
giờ làm, hoặc chấp nhận đơn hàng giá thấp nhằm duy trì 
sản xuất, giữ chân người lao động. Điều này ảnh hưởng 
lớn tới giờ làm của nhân công và năng suất lao động của 
nhà máy. Hiện tại, ngành dệt may đang chịu tác động 
kép, vừa phải đảm bảo tiền lương tối thiểu để giữ chân 
người lao động vừa phải duy trì và tìm kiếm đơn hàng, 
phát triển thị trường mới. Như vậy có thể thấy trong 
tương lai gần, ngành dệt may sẽ chịu tác động rất lớn 
từ việc trả công cho công nhân. Yếu tố thị trường, yếu tố 
địa chính trị vẫn tiếp diễn, lạm phát leo thang gây ảnh 
hưởng lớn tới các ngành nói chung và ngành dệt may 
nói riêng. Các doanh nghiệp dệt may ngay lúc này cần 
phải vững tin, đoàn kết, tự chủ, tự cường, tạo nên sức 
mạnh, tốc độ để có thể vượt qua được những cơn sóng 
khó khăn sắp tới.❏
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Trên đường vào thành phố, chúng tôi 
cảm nhận được cuộc sống đang trở lại 
mạnh mẽ ở trung tâm đô thị lớn nhất 
cả nước. Đường phố bắt đầu đông 

người và xe cộ. Các siêu thị, công sở, nhà máy 
hoạt động trở lại. Sau một năm nhiều khó 
khăn , mất mát, cả những khoảnh khắc bi 
thương, khát vọng hồi sinh đang mạnh mẽ 
hơn bao giờ hết. Dịch bệnh vẫn còn rình rập 
đe doạ. Nhưng những ngày phong toả cách 
ly, cuộc sống ngưng trệ, hàng chục ngàn 
người dân thành phố xấu số phải ra đi vì dịch 
bệnh... đã ở lại phía sau. 

Những ngày sau đó, cùng nhà nhiếp ảnh 
Giản Thanh Sơn, nhà báo Hoàng Giang, Phó 
Giám đốc Kênh truyền hình Vnews và ê kíp 
của chương trình Sải cánh vươn cao, chúng 
tôi đã có dịp đi đến nhiều nơi trong thành 
phố, kịp thời ghi lại những hình ảnh về 
những ngày xanh đầu tiên ở đô thị lớn nhất 
cả nước: Thăm và trò chuyện với lãnh đạo 
UBND Quận 7 về việc kết hợp phòng chống 
dịch với thực hiện các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế xã hội, nổi bật là việc ứng dụng công 
nghệ, chuyển đổi số trong công tác điều hành 
ở một quận lớn; thăm các nhà hàng, siêu thị 
bắt đầu mở cửa trở lại; đi trên tuyến Water 
Bus dọc sông Sài Gòn để thử nghiệm một 
mô hình giao thông kết hợp du lịch; đi vòng 
quanh thành phố trên City Tour, qua những 
điểm chính như Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức 
Bà, Thảo Cầm Viên, bến Nhà Rồng..., những 
địa danh mang dấu ấn tinh thần của thành 
phố này để cảm nhận sâu hơn nữa cuộc sống 
trong một khoảnh khắc đặc biệt ở nơi đây.

Nhà nhiếp ảnh Giản Thanh Sơn là người đã 
gắn bó với thành phố này và liên tục trụ bám 
ở đây trong những ngày đại dịch hoành hành. 
Anh chia sẻ về những khoảnh khắc gay go 
nhất, giữa lằn ranh sinh tử, khu hoả táng Bình 
Hưng Hoà đỏ lửa đêm ngày, các bệnh viện dã 
chiến tràn ngập người cấp cứu... Người dân 
thành phố trong thử thách ngặt nghèo ấy, 
cùng với các bác sĩ, chiến sĩ quân đội, công 
an được tăng cường từ mọi miền đất nước, 
đã sát cánh bên nhau, vượt lên đau thương, 
mất mát. Cuộc sống vẫn tiếp tục với mỗi 
người. Giản Thanh Sơn những ngày ấy vẫn 
máy ảnh trong tay, đi khắp thành phố để ghi 
lại những hình ảnh về cuộc sống, con người 
Sài Gòn trong đại dịch, với ý tưởng làm một 
cuốn sách ảnh về những ngày tháng không 
thể quên trong cuộc đời.

Trong bài thơ Thành phố ngày xanh viết 
trong ngày đầu tiên cùng Giản Thanh Sơn đi 
thăm thành phố, tôi chia sẻ :

Ta đi giữa ngày xanh thành phố
Nhà thờ Đức Bà, dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên...
Cuộc sống đã hồi sinh sau bão tố
Nhịp bình thường mà xao xuyến trong tim.

Và:
Tóc bạc ta đi giữa mùa xanh
Cùng thành phố thấy mình trẻ lại
Nắng gió vẫn muôn đời mê mải
Sao thấy rưng rưng tình đất tình người.

Trong năm 2022, tôi còn có các chuyến đi 
đến các vùng khác nhau của đất nước, ra Hải 
Phòng, Quảng Ninh, lên Hoà Bình, vào Bến 
Tre, Tiền Giang... và đặc biệt là chuyến đi qua 
các tỉnh miền Đông Nam Bộ. 

Chúng tôi về Thành phố cảng Hải Phòng 
những ngày đầu hết giãn cách. Vượt lên mọi 
khó khăn, thành phố vẫn triển khai nhiều 
công trình, dự án lớn như mở rộng sân bay 
Cát Bi, xây dựng cầu Bến Rừng, chuẩn bị 
xây dựng cầu Nguyễn Trãi, cầu Vũ Yên 2, các 
tuyến đường vành đai thành phố, các bến 
mới tại Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện… 
Tổng sản phẩm trên địa bàn của Hải Phòng 
vẫn có mức tăng thuộc loại cao nhất cả nước.

Chúng tôi nhớ lần về Kiến Thuỵ, thăm cơ sở 
làm gốm Phù Điêu của Đại đức, nghệ nhân 
Thích Chánh Tịnh, người nổi tiếng các sản 
phẩm trong bộ Bách Bình được trao Kỷ lục 
Việt Nam. Ông đã tạo ra 100 mẫu bình gốm 
cỡ lớn, từng bình có các hoa văn phù điêu cổ; 
mỗi chiếc có một dáng vẻ riêng, chỉ sản xuất 
độc bản và ghi tên người chế tác vào từng 
bình. Đại đức Thích Chánh Tịnh đã phát triển 
dòng gốm đắp nổi,  tinh xảo trên bề mặt đồ 
gốm với các tác phẩm kích thước lớn như: 
Các bộ tượng Phật, Bồ tát,  Phúc Lộc Thọ, bộ 
tượng vua Hùng và các anh hùng dân tộc, 
danh nhân văn hóa; đắp nổi chim, muông 
thú, phong cảnh. Đến nay, ông đã sáng tạo 
trên 5000 sản phẩm gốm các loại. Chúng tôi 
đã về thị trấn Tú Sơn thăm cơ sở gốm của 
Đại đức Thích Chánh Tịnh, được ông đưa đi 
xem, giới thiệu các công đoạn làm gốm và 
gian trưng bày các sản phẩm rất phong phú. 
Đại đức cho biết, ông vẫn làm việc hết mình 
trong những ngày dịch giã. Ông tâm sự :

- Tôi muốn góp phần làm phong phú cho 
ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam, đi sâu 
vào tinh hoa truyền thống, tạo ra cái hồn cái 
cốt thuần Việt, không mang bóng dáng gốm 
Trung Hoa!

Tôi cũng có dịp lên Kim Bôi (Hoà Bình) chia 
vui với nhà khảo cổ học nổi tiếng, TS Nguyễn 
Việt. Mùa hè vừa qua, ông đã hoàn thành 
một việc lớn ở Trung tâm Tiền sử Đông Nam 
Á. Cũng giữa những ngày dịch giã, sau thời 
gian lao động cật lực, TS Nguyễn Việt mở 
rộng trung tâm và di dời toàn bộ bảo tàng 
Phạm Huy Thông từ Quảng Yên (Quảng Ninh) 
về đây. 

Đi qua 
GIÔNG BÃO

             (Ghi chép của Nhà báo Trần Mai Hưởng - Nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam)

Còn nhớ những ngày cuối năm 2021, chuyến bay của Vietnam Airlines hạ cánh 
xuống sân bay Tân Sơn Nhất đúng ngày thành phố Hồ Chí Minh trở lại vùng xanh. 
Tôi nhìn gương mặt hành khách quanh mình. Một niềm vui lặng lẽ lan toả sau 
những ngày tháng lo âu. Một tín hiệu tốt lành cho năm mới vừa đến.

Ảnh minh họa
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Tiến sĩ Nguyễn Việt cho biết:

- Với hơn 4 ngàn mét vuông xây dựng mới, tổng 
mặt bằng ở trung tâm đã lên tới hơn 16 ngàn 
mét vuông. Các công trình được xây dựng được 
thiết kế theo mô hình một địa chỉ giao lưu văn 
hoá mở, đón người xem từ mọi nơi đến vùng 
văn hoá Hoà Bình!

Điều đáng nói là TS Nguyễn Việt cùng với các 
cộng sự đã nâng cấp trung tâm bằng nguồn 
vốn tự thu xếp của một cơ sở nghiên cứu phi 
chính phủ, một mô hình còn rất ít ở Việt Nam.

Trung tâm đã chuyển toàn bộ hàng chục ngàn 
hiện vật ở bảo tàng Phạm Huy Thông từ Quảng 
Yên về Kim Bôi, trong đó có các cọc gỗ Bạch 
Đằng, nhiều loại đồ gốm sứ, đồ đá, trống đồng, 
các bộ kiếm thời Hùng Vương, bản phục chế 
mặt người thời kỳ văn hóa Đông Sơn, 22 chiếc 
thuyển cổ... và nhiều hiện vật khác.

Chúng tôi theo TS Nguyễn Việt thăm toàn bộ 
các khu của trung tâm. Có thể nói,  trong số hơn 
30 ngàn hiện vật ở đây, mỗi hiện vật đều có một 
câu chuyện riêng và chứa đựng mồ hôi, công 
sức của ông. Đây là công sức của cuộc đời ông. 
Với tư cách là giám đốc và là nhà nghiên cứu, 
TS Nguyễn Việt là tác giả của 20 công trình và 
tham gia vào hơn 20 công trình khác.  

Trong chuyến về Thanh Hóa với các đồng 
nghiệp, anh Nguyễn Trọng Châu- Chủ tịch 
Hiệp hội doanh nghiệp huyện Lang Chánh, 
lái xe đưa chúng tôi vào thăm thác Ma Hao 
nổi tiếng. Qua câu chuyện trên đường, chúng 
tôi biết, Nguyễn Trọng Châu và vợ anh, Lê Thị 
Nguyệt, đều là những doanh nhân có nhiều 
năm gắn bó với vùng đất này. Con đường 
chạy qua những làng bàn bình yên bên chân 
núi, nếp nhà sàn thấp thoáng giữa rừng, sông 
suối trong xanh giữa thiên nhiên còn nhiều vẻ 
nguyên sơ. Từ trên vách núi cao hàng trăm mét, 
thác Ma Hao ào ạt tràn qua các triền đá, tung 
bọt trắng tinh khôi. Tiếng nước chảy tạo nên 
bản nhạc rộn ràng giữa thiên nhiên hoang sơ, 
kỳ vĩ. Bầu không khí mang hơi nước mát lành 
lan toả giữa không trung.

Thác Ma Hao cùng với núi Chí Linh gắn bó với 
lịch sử vùng đất này. Núi Chí Linh là nơi người 
anh hùng dân tộc Lê Lợi lập căn cứ chống quân 
xâm lược nhà Minh từ những năm gian khổ khó 

khăn nhất. Trong Chí Linh Sơn Phú, danh nhân 
văn hoá Nguyễn Trãi từng viết về vùng núi này:

“Càn khôn mờ mịt, vận hội phi thường
Nhìn Linh Sơn cao vút, nhớ những ngày                              
gian khổ…”

Tại bản văn hoá Năng Cát, chúng tôi có cuộc trò 
chuyện khá thú vị với anh Trịnh Đức Hùng, Chủ 
tịch UBND xã Trí Nang và cô Vi Thanh Tuyền, 
Phó Bí thư thường trực đảng uỷ xã. Được biết, 
trên cơ sở quy hoạch chung của huyện Lang 
Chánh, xã Trí Nang có chương trình xây dựng 
khu du lịch sinh thái thác Ma Hao và bản Năng 
Cát. Với diện tích trên 17,4 hecta, tổng số vốn 
đầu tư gần 114 tỷ đồng, Trí Nang muốn tập 
trung khai thác tiềm năng, nhằm biến khu vực 
này thành điểm du lịch hấp dẫn, cải thiện cảnh 
quan môi trường, giữ gìn bản sắc văn hoá, nâng 
cao đời sống người dân và thay đổi cơ cấu kinh 
tế địa phương.

Theo anh Trịnh Đức Hùng, trong thời gian qua, 
tình hình kinh tế xã hội ở Trí Nang có những 
chuyển biến tích cực. Toàn xã có gần 2900 nhân 
khẩu, chủ yếu là người Thái và một vài cộng 
đồng thiểu số khác, với diện tích gần 7 ngàn 
héc ta. Sau 5 năm xây dựng nông thôn mới, đến 
nay, Trí Nang đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu 
chí theo  chuẩn quốc gia. Nhờ đó, cơ sở hạ tầng 
nông thôn ở Trí Nang tương đối hoàn thiện. 
Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người một 
năm đạt trên 34,6 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo 
còn trên 5,8%. Đồng bào các dân tộc trong xã 
hài lòng với những đổi mới trên quê hương.

Anh Vi Thanh Tuyển, Phó Bí Thư Đảng uỷ xã, 
trong khi trò chuyện cho biết, việc bảo tồn và 
phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của 
dân tộc là điều rất quan trọng trong quá trình 
phát triển. Với phương châm ấy, Trí Nang phát 
triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với 
việc tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hoá và đời 
sống của cộng đồng dân cư ở đây. Xã coi trọng 
việc gìn giữ các di tích, cảnh quan thiên nhiên, 
môi trường; xây dựng các sản phẩm du lịch 
văn hoá đặc thù như các điệu múa Xoè, Khua 
Luống..., các lễ hội văn hoá, ẩm thực của người 
Thái cũng như của các dân tộc trong vùng. Xã 
cũng chú trọng xây dựng hệ  thống canh tác 
những thực phẩm bản địa tươi ngon như rau 
sạch, gạo ngon, chăn nuôi trâu bò, lợn cỏ, gà 

đồi, nuôi cá... để có nhiều sản phẩm phục vụ du 
khách. Mục tiêu chung là biến vùng du lịch thác 
Ma Hao, bản Năng Cát cũng như các thôn bản 
khác của Trí Nang thành những điểm đến hấp 
dẫn, thân thiện.

Ngay sát chân núi, đón dòng nước trong trẻo từ 
thác Ma Hao, anh Hà Khắc Sâm, một doanh nhân 
ở Lang Chánh, đã xây dựng thành công trang trại 
nuôi cá tầm. Điều này cùng với những cố gắng 
chung đã mở thêm một hướng đi cho Trí Nang, 
góp phần nhân thêm tiềm năng, sức mạnh từ 
thác nguồn Ma Hao cho cuộc sống hôm nay.

Mỗi lần lên điểm cực bắc Lũng Cú- Hà Giang, 
ngắm nhìn cột cờ Tổ quốc vươn cao giữa trập 
trùng núi đá giăng thành nơi ải bắc, tôi có ấn 
tượng rất đặc biệt. Lá cờ rộng 54 mét vuông, 
tượng trưng cho 54 dân tộc trên đất nước VN, 
bay giữa đất trời, vẫy gọi, thu hút. Những cột cờ 
đầu tiên đã được dựng lên ở đây bằng cây sa 
mộc từ thời Lý. Qua bao thay đổi thăng trầm, cột 
cờ Lũng Cú vẫn luôn là dấu mốc lịch sử, khẳng 
định chủ quyền của người Việt, biểu tượng cho 
khát vọng “Nam quốc sơn hà nam đế cư” của cha 
ông ta từ xa xưa.

Lần này tôi trở lại, Lũng Cú đã có nhiều thay đổi. 
Khu vực xung quanh cột cờ được mở mang. 
Khách du lịch ngày một đông hơn. Hệ thống 
đường được nâng cấp. Một số công trình mới 
đang xây cất, trong đó có trường học mới không 
xa cột cờ. 

Chúng tôi lại có dịp gặp gỡ với các chiến sĩ biên 
phòng, hiểu thêm công việc của các anh trên 
mảnh đất cực bắc này. Trò chuyện với thiếu tá 
Hà Văn Đô, chính trị viên đồn biên phòng Lũng 
Cú, chúng tôi được biết: Nhiệm vụ của đồn trải 
rộng trên địa bàn các xã Lũng Cú và Ma Lé với 22 
cột mốc, hàng chục ki lô mét biên giới. Nhiệm 
vụ bảo vệ an ninh trên địa bàn trọng yếu này 
rất nặng nề. Bên cạnh đó, việc xây dựng chính 
quyền cơ sở, giúp nhân dân phát triển sản xuất 
trên địa bàn  với trên 8.000 dân thuộc 11 dân tộc 
cũng là một trách nhiệm lớn. Hà Văn Đô mới 38 
tuổi, quê ở Vĩnh Phúc, nhiều năm bám trụ ở biên 
cương. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng 
Lũng Cú như anh. Họ từ nhiều miền quê lên đây, 
vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. 
Như nhiều điểm biên giới chúng tôi đã đi qua, 
một lớp cán bộ, chiến sĩ mới đã tiếp bước cha 

anh,đảm đương trách nhiệm giữ gìn biên cương 
Tổ quốc.

Từ cột cờ Lũng Cú,  chúng tôi đi tiếp lên qua 
bản Xéo Lủng, đến mỏm đất cuối cùng. Đây là 
nơi có cột mốc, bia chủ quyền và đài vọng cảnh 
cực bắc. Sông Nho Quế chảy qua điểm này 
giữa hai bên là vách núi cao. Con đường nhỏ 
lượn trên mép núi chênh vênh đến điểm cực 
có toạ độ 23°22’59″ vĩ độ Bắc; 105°19’21″ kinh 
độ Đông. Một ngày nắng rất đẹp, cái nắng biên 
cương bâng khuâng trên những nếp nhà nhỏ, 
con đường và bóng những người dân đang làm 
nương.

Bản Lô Lô Chải ngay dưới chân cột cờ Lũng Cú 
có một vẻ đẹp đặc sắc. Từ trên cao nhìn xuống, 
bản nằm giữa trập trùng núi đá, chìm ẩn trong 
mây như bức tranh thuỷ mặc. Chúng tôi đã vào 
thăm bản, đi trên những con đường nhỏ, ngắm 
nhìn những ngôi nhà lợp ngói âm dương, trình 
tường đất, mang đậm phong cách sống của 
người Lô. Bản có 114 hộ với hơn 500 nhân khẩu 
được công nhận là làng văn hoá. Chúng tôi đến 
thăm nhà trưởng bản Sình Gì Gai, nhà đôi vợ 
chồng trẻ Dìu Di Thuế - Vàng Thị Mai, nhà ông 
bà Vàng Thị Đai - Dìu Dì Sâm... Qua câu chuyện, 
chúng tôi hiểu những thay đổi trong cuộc sống 
của bà con trong bản. Những năm gần đây, bên 
cạnh việc trồng trọt, chăn nuôi, dệt vải, bà con 
trong bản với sự giúp đỡ của nhà nước, đã học 
làm du lịch, mở mang các dịch vụ. Đến nay, bản 
Lô Lô Chải đã có 21 gia đình làm các homestay 
đón khách. Bà con học tiếng Anh để có thể giao 
tiếp với khách nước ngoài. Bản có đội văn nghệ 
với các tiết mục mang đậm bản sắc Lô Lô biểu 
diễn cho khách du lịch và tham dự các hội diễn 
các nơi. Đời sống, thu nhập của bà con được cải 
tiện rõ rệt.

Nhiều vùng đất nữa tôi đã đi qua. Mỗi nơi đều 
để lại những dấu ấn riêng biệt, mạnh mẽ về sức 
sống Việt Nam kiên cường vượt qua “cơn bão 
thế kỷ”. Tôi không bao giờ quên hình ảnh Thủ đô 
Hà Nội sau những ngày phong toả, cách ly. Hình 
ảnh đàn chim bồ câu tung cánh bên lá cờ Tổ 
quốc cuộn gió trước đền vua Lê, bên hồ Gươm 
xanh, nơi Tháp Rùa soi bóng trong ngày đầu tiên 
cuộc sống bình thường trở lại, mãi là hình ảnh in 
đậm trong ký ức của mỗi người con đất Việt…
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T ết này, mẹ không còn gói bánh chưng 
như bao Tết xưa. Giọng mẹ xa xăm: 
Cứ nghĩ lại cái cảnh ngồi trong cái rét 

căm căm rửa lá, vo gạo, thái thịt gói bánh mà nhớ 
đến nao lòng hương vị Tết xưa. Nhà nào cũng gói 
bánh chưng, luộc bánh trong đêm, hương thơm 
bay khắp làng, trẻ con háo hức thức đêm trông 
nồi bánh chờ đón những mẻ bánh nóng hổi mà 
xuýt xoa, hít hà… Giờ không gói bánh chưng nữa, 
chỉ chuẩn bị mấy bữa cơm cúng giao thừa, tổ tiên 
thấy nhàn hẳn, nhưng chợt thấy thiêu thiếu cái 
gì đó, vẫn cứ lo sắm đồ Tết từ sớm. Trẻ con thành 
phố giờ thế mà thiệt thòi, không có được cái cảm 
giác ngồi thức đêm trông nồi bánh đỏ lửa, nghe 
người lớn kể những câu chuyện cổ tích, dân gian 
chứa đựng nhiều giá trị sống. Nhớ về Tết xưa ấm 
cúng để ước vọng Tết nay bình an, thịnh vượng.

N ăm nay Tết đến sớm, chợt nao lòng 
thấy mình thêm một tuổi mới. Thêm 
tuổi, thêm trải nghiệm và hiểu hơn 

câu thành ngữ “Mồng một Tết cha, mồng hai Tết 
mẹ, mồng ba Tết thầy”. Có thể hương vị Tết nay 
đã khác xưa, nhiều phong tục tập quán cũng mất 
dần theo thời gian, nhưng Tết cha, Tết mẹ và Tết 
thầy thì sẽ còn nguyên giá trị đến muôn đời. Cả 
năm tất bật lo toan, ngày Tết ai cũng muốn tìm 
cho mình những giây phút ấm cúng, thân thương 
sum họp bên gia đình. Và sau thời khắc giao thừa 
thiêng liêng, mùng một, mùng hai sẽ về với bên 
nội, bên ngoại để chúc thọ cha mẹ, ông bà và thắp 
hương cúng bái tổ tiên. Nếp sống đẹp ngày Tết thể 
hiện sự tri ân của con cháu với ông bà cha mẹ hai 
bên nội ngoại – cái gốc sinh thành và giáo dưỡng 
mình nên người. Sang ngày mùng ba, người Việt 

thường dành riêng đi lễ Tết thầy giáo. 
Với tinh thần tôn sư trọng đạo, 
người Việt quan niệm Nhất tự 
vi sư, bán tự vi sư nghĩa là dạy 
một chữ là thầy, nửa chữ 

cũng là thầy – để tỏ 
lòng tri ân người 

có công khai 

tâm cho con người bằng trí thức, bằng chữ. Nhưng 
dường như, cuộc sống hiện đại khiến nhiều người 
quên mất Tết thầy. Thời gian nghỉ Tết dài nên nhiều 
người chọn cho mình những chuyến đi chơi xa 
trong và ngoài nước. Cái cảm giác “ngại” đi chúc 
Tết thầy, Tết bạn khiến những ngày Tết không còn 
mặn nồng, thân tình như xưa. Hoài niệm về những 
tình cảm ấm áp Tết xưa để ước vọng Tết nay, con 
người sẽ giành nhiều thời gian cho những người 
thân của mình hơn, giành những lời chúc tốt đẹp 
đến người thầy giáo đã có công vun đắp trí tuệ, 
tâm hồn cho mình suốt thời tuổi trẻ…

T ết nay, nhiều người lao động còn bộn 
bề lo toan khi những khó khăn của nền 
kinh tế gõ cửa từng doanh nghiệp, từng 

nhà… Nhưng người lao động dệt may không đơn 
độc, luôn tâm niệm người lao động là tài sản quý 
trong hành trình phát triển, Tập đoàn- Công đoàn 
Dệt May Việt Nam tổ chức 6 hội chợ tại 3 miền Bắc, 
Trung, Nam bán hàng riêng cho người lao động 
trực thuộc với giá ưu đãi trong đó có cả các nhu 
yếu phẩm Tết. Theo đó, người lao động có thể tiết 
kiệm từ 30-40% số tiền so với việc tự đi mua ngoài 
thị trường. Trong điều kiện khó khăn, chính quyền 
và công đoàn dệt may nỗ lực chung tay giúp người 
lao động có mức chi tiêu tối ưu nhất nhưng vẫn 
đảm bảo có một cái Tết ấm no, đầy đủ. Cùng với 
đó là gần 7000 suất quà Tết được trao đến những 
người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình 
chính sách… Ngày Xuân thêm ý nghĩa, đó là sự kết 
nối từ trái tim đến trái tim. Ước vọng cuộc sống có 
thêm nhiều nghĩa cử cao đẹp, thêm nhiều sự sẻ 
chia để mỗi người lao động luôn ấm lòng khi Tết 
đến, Xuân về, giữ ngọn lửa nhiệt huyết, sáng tạo 

gắn bó với ngành, với nghề.

T ết cổ truyền Quý Mão đang đến 
rất gần. Mẹ đã sắm sanh xong 
những thứ cần thiết cho mấy 

ngày Tết. Cảm giác yên bình thấy rõ trong 
đôi mắt người phụ nữ đã tần tảo lo mấy 

chục cái Tết sum vầy, đủ đầy cho gia 
đình. Mẹ bảo: “Dù biết cuộc sống 
hiện đại không thiếu thứ gì, chỉ 
cần bỏ một vài ngày trước Tết là 
sắm sanh đủ cả. Nhưng cái cảm 
giác sắm sửa trước Tết rất khó tả, 
có lẽ bởi lúc nào cũng ước vọng 
về một cái Tết no đủ để đón một 
năm mới sung túc, bình an”… 
Mỗi thời, con người có những 
ước vọng khác nhau ở thời 
khắc đất trời chuyển giao. 

Nhưng có lẽ, ước vọng về 
một năm mới an khang, 

thịnh vượng, Tết ấm 
muôn nơi là điều mà 

luôn có trong tâm 
trí mỗi người!❏

Ước vọng 
ngày Xuân

Bài: HOÀNG ANH

T hời gian trôi vèo vèo, một năm qua đi mà như mới đây thôi. 
Ai đó bảo, kể ra 3 năm mới Tết một lần thì tốt biết bao. Còn 
quá nhiều dự định chưa thực hiện được, nhiều việc chưa làm 

xong cũng như chưa cảm nhận được rõ ràng dư vị cuộc sống thì đã lại 
tất bật chuẩn bị cho Tết?! Nhưng sao có thể như vậy, biết rằng ai cũng 
muốn níu kéo thời gian, muốn có thêm những giờ phút vàng ngọc để 
thực hiện những dự định của mình, nhưng Tết Nguyên đán cổ truyền 
qua hàng nghìn đời nay đã thành nét văn hóa dân tộc riêng của người 
Việt, đâu có dễ thay đổi. Có chăng chỉ là đón Tết thế nào cho hợp người, 
hợp cảnh mà thôi. Có thể còn đó những dự định chưa hoàn thành, 
nhưng năm mới sẽ đón nhận những cơ hội mới. Cùng ước vọng những 
may mắn, thành công trong thời khắc đón Xuân để vững tin bước vào 
năm mới, vận hội mới.

Gần một tháng nữa mới 
đến Tết Nguyên đán, mẹ 

đã bảo: “Xem thế nào mua 
sắm trước một ít đồ mà 
chuẩn bị đón Tết, miến, 
măng, bóng mẹ mua cả 
đây rồi”. Miệng thì xuýt 

xoa: “Giờ là thế kỷ nào rồi 
mà mẹ lo xa thế làm gì” 

nhưng trong lòng thầm tự 
nhủ: Vậy là 365 ngày nữa 
đã qua rồi, Tết lại về. Nếu 
không có những người mẹ, 

người vợ tất bật chuẩn bị 
cho ngày Tết cổ truyền 

của dân tộc thì không biết 
trong vòng quay chóng 

mặt của cuộc sống hiện 
đại hôm nay, Tết có còn 

có ý nghĩa? Chợt nao nao 
ước vọng ngày Xuân.

Ảnh minh họa
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“Dân cư đông đúc như hình con long” lại thuần thục 
nghề nông tang tạo nên “Bộ lạc Dâu” vững mạnh  góp 
công xây dựng cơ đồ Lạc Việt.

Do “thiên thời địa lợi” an định vào vị trí huyết mạch 
giao thông thủy, bộ quan trọng, thông thương với 
Biển Đông nên từ những thế kỷ trước Công Nguyên và 
nhất là từ thế kỷ II-III sau Công nguyên trở đi, đô thị 
cổ Luy Lâu thường xuyên nhộn nhịp các tàu thuyền 
nước ngoài đến giao thương. Việc xuất khẩu của Luy 
Lâu đương nhiên không thể thiếu mặt hàng tơ lụa vốn 
được ưa chuộng trên thị trường quốc tế.

Hình tượng thôn nữ Man Nương sau trở thành Phật 
Mẫu, quê Mãn Xá (tên Nôm là Kẻ Mèn) dùng dải yếm 
kéo cây Dung thụ (hóa thân đứa con của nàng với Thiền 
sư Khâu Đà La từ Tây Vực sang Giao Châu hoằng pháp) 
vào bờ nhẹ nhàng, trong khi hàng trăm trai tráng kéo 
nâng không nổi, ngầm thể hiện tình Mẫu -Tử thắm 
thiết, sự giao thoa dung hợp giữa tín ngưỡng bản địa 
với đạo Phật đồng thời cũng muốn phô trương sự dẻo 
dai, bền, đẹp của tơ lụa Việt đương thời. 

Mặc dù lao động vất vả “Làm ruộng ba năm không bằng 
chăn tằm một lứa”, “làm ruộng ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn 
cơm đứng” nhưng phụ nữ Bắc Ninh vẫn chịu thương chịu 
khó gắn bó với nghề truyền thống của xứ sở “Vì tằm em 
phải hái dâu”, “Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ”. 

Phái đẹp đóng vai trò chính trong việc ươm tơ dệt lụa:                              

Gái thì coi việc trong nhà

Khi vào canh cửi khi ra thêu thùa

                                             (Ca dao)

Nghề tầm tang đã choán nhiều thời gian của các “liền 
chị” Quan họ:

Sớm đi chơi hội

Tối về quay tơ

…Đôi tay nâng lấy

Cất lấy thoi vàng

Cái sợi nằm ngang

Đứt đâu nối đấy”

            (Thơ đúm)

Do nhu cầu tiêu dùng trên thị trường xuất hiện nghề 
buôn tơ và làm dụng cụ dệt:

“Nay tôi đi cân tơ

Ra giữa đồng Chờ chú lái đò ơi

Nay tôi đánh cái xa

Để cho người ngồi dệt áo cho ai

Nay ai dệt lụa tơ

Tay ai nuột nà may áo tứ thân”

                      (Tôi đi cân tơ)

Nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa đem lại 
nguồn lợi thu nhập rất lớn “Một vốn bốn lời”:

 “Một nong tằm là năm nong kén

  Một nong kén là chín nén tơ”

Tơ tằm được coi là “vàng sống” trong đời sống xã hội. 
Từ tơ tằm, nhân dân ta đã dệt nên nhiều loại sản phẩm 
rất phong phú: lụa,  là, gấm, vóc, the, lượt, lĩnh, nhiễu, 
sồi, đoạn, đũi, nái, vân, thao, băng, sa, kỳ cầu… và mỗi 

Như một niềm tin, ta có thể đoan 
kết rằng: người Bắc Ninh sớm làm 
quen với nghề tằm tơ từ thuở khởi 
nguyên các vua Hùng dựng nước. 

Ảnh xạ “ngàn dâu xanh ngắt một màu” vẫn 
còn ngân đọng trong những truyền thuyết 
lâm ly kỳ ảo, trong những câu ca Quan họ sâu 
đậm nghĩa tình “uống nước nhớ nguồn” đối 
với công lao khai hóa của các bậc tiền nhân.

“Trong Quan họ có người trồng dâu

Người trồng dâu cho tôi biết

Thứ dâu là dâu ăn quả

Thứ dâu là dâu chăn tằm”

              (Ba sáu thứ chim)

Đến Diềm (tức Viêm Xá), xã Hòa Long trước 
đây thuộc huyện Yên Phong, nay mới nhập 
vào thành phố Bắc Ninh, du khách thập 
phương có dịp nghe  dân làng kể về bà Tổ 
Quan họ được các triều đại thờ ở đền tôn 
vinh là “Vương Mẫu giới phúc”. Bà vốn là 
con gái vua Hùng, khi tuổi “trăng tròn” Công 
chúa không muốn kết duyên với ai mà chỉ 
thích dạo sông ngắm núi xem thiên hạ sinh 
sống ra sao. Một hôm có cơn giông cuốn 
nàng cùng đám mây hồng đáp xuống trang 
Viêm Xá, thấy phong cảnh sơn thủy hữu tình 
Công chúa liền ở lại chiêu dân lập ấp, dạy 
mọi người nghề trồng dâu nuôi tằm và hình 
thành tập tục hát Quan Họ.

Tại đền làng Chân Lạc (xã Dũng Liệt, huyện 
Yên Phong) còn lưu truyền huyền thoại đẹp 
về bà Chúa dâu tằm nơi đây là con vua Thủy 
tề. Điều đó cho thấy từ thời Hùng Vương ấy, 
nghề trồng dâu nuôi tằm ở Bắc Ninh đã phổ 
biến, phát triển, đặc biệt vùng châu thổ của 
các con sông. 

Luy Lâu (tên phiên âm cổ của Dâu, nay thuộc 
huyện Thuận Thành) nằm giữa khu vực giao 
lưu  sông Dâu  và  sông Đuống là một điển 
hình. 

Ngàn năm

Sóng lụa             tằm tơ
Bài: TRƯƠNG THỊ KIM DUNG
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loại lại đa dạng về mẫu mã. Riêng lụa thì có lụa mỏng, 
lụa dầy, lụa trắng, lụa trơn, lụa bóng, lụa mỡ gà, lụa 
ngũ sắc. 

Ngoài kỹ thuật dệt lụa, người Bắc Ninh còn có tay 
nghề về dệt gấm. 

“Gấm đây là đôi tay vừa thêu a là vừa thêu a thêu vừa dệt 
/Em thêu là thêu hoa em cầm a là  cầm thoi a thoi vừa 
dệt /Em thêu là chăn loan thêu thùa a là vừa thêu a như 
gối phượng”(Dệt gấm).

Những màu sắc đỏ, vàng, lam, hồng, tím, cánh chấu… 
được cài hoa, điểm chữ Thọ và cải nhiều mầu trên mặt 
gấm ngũ thể (5 màu), thất thể (7 màu) tạo nên đặc 
phẩm tuyệt kỹ may trang phục cho vua chúa.

Lĩnh, nhiễu cũng là những sản phẩm lụa tơ tằm cao 
cấp mà người thợ phải dồn tâm lực: “Se chỉ ấy mấy kim 
bên luồn kim /Thêu vào tình chung là vuông nhiễu tím i i 
i song i i i gửi ra cho chàng” (Se chỉ luồn kim).

 Nhiễu làm khăn đội đầu còn lĩnh may quần, váy. Cứ 
năm sợi tơ tằm mới chọn được một sợi dệt lĩnh. Chất 
tơ mềm mại, giặt vò không nhàu lại lả lướt, sóng sánh 
theo theo nhịp bước của giai nhân: “váy Đình Bảng 
buông chùng cửa võng” (thơ Hoàng Cầm).

Hình ảnh sợi tơ, con tằm đã trở thành cái cớ của người 
Bắc Ninh thổ lộ các cung bậc tình cảm, trạng thái tâm 
hồn và tình yêu lứa đôi qua tiếng hát Quan họ giao 
duyên mỗi khi xuân về Tết đến:

“Đến đây duyên phận phải chiều

Tơ hồng vấn vít chỉ điều se săn” 

                          (Duyên phận phải chiều)

“Vì ai cho bướm nguôi hoa

Cho tằm nguôi kén cho ta nguôi mình”

                        (Cho bướm nguôi hoa).

“Vì tằm em phải hái dâu

Gặp người quan họ ngồi rầu bên nương

Ví dù người có lòng thương

Để em đi lại lấy đường ái ân”

                           (Thuyền kề)

“Đêm qua nhớ ngọc không nằm

Mồ hôi thánh thót ruột tằm héo hon

Một rằng một dâu xanh non

Đến đây em kết duyên son tùy lòng”

                           (Nhớ ngọc không nằm) 

“Bên ngọn đèn chong

Cái bối tơ vương

Ruột tằm chín khúc

Vấn vương tơ vò” 

             (Nhớ mãi không nguôi).

 

“Biết nhau mà bỏ nhau đây

Như con tơ rối gỡ ngày nào xong”

                      (Mà bỏ nhau đây)

Bây giờ tạm biệt từ đây

Ruột tằm bối rối lòng hay chăng lòng”

                             (Tạm biệt từ đây)

Đến thời Lý (thế kỷ XI- XII) nghề trồng dâu nuôi tằm, 
dệt lụa của Bắc Ninh và  quốc gia Đại Việt có cơ hội 
phát triển mạnh mẽ vì chính sách trọng nông của các 
vua Lý.

Ngay sau khi thiên đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra Thăng 
Long (Hà Nội), vua Lý Thái Tổ (Công Uẩn) đã thăm Kẻ 
Bưởi để tìm hiểu đời sống, nghề dệt nơi đây. Dân làng 
Nghè đã dâng vua tấm lụa hồng có vẽ rồng bay. Cảm 
động về nghĩa cử cao đẹp đó, vua Lý Thái Tổ cho đổi 
tên làng Nghè thành Nghĩa Đô và xóm Dâu bên Hồ Tây 
thành Bái Ân. 

Thời Lý Thái Tông trong nước đã hình thành các làng, 
các phường thủ công quanh các thị trấn lớn. Đâu đâu 
cũng thấy những ruộng dâu xanh tốt, tằm nuôi 8 lứa 
một năm. Nhà nước  đặt Ty phụ trách kho lụa để thu 
lụa của dân và nghiêm trị những kẻ thu thêm thuế lụa. 

Theo“Đại Việt sử ký toàn thư”: “Tháng 2, Canh Thìn, 
Càn phù hữu đạo năm thứ 2 (1040) vua Lý Thái Tông đã 
xuống chiếu phát hết gấm vóc của nước Tống ở trong 
kho ra để may áo ban cho các quan, từ ngũ phẩm trở lên 
thì áo bào bằng gấm, từ cửu phẩm trở lên thì áo bào, để 
tỏ ra là vua không dùng gấm vóc của nước Tống nữa”.

Để khuyến khích, nâng cao vị thế giá trị của nghề dệt 
lụa nước ta, cũng trong thời gian này “vua đã dạy cung 
nữ dệt được gấm vóc”, tại kinh thành Thăng Long vua 
cho lập một xưởng dệt gấm.Trại Tầm tang Nghi Tàm 
là nơi công chúa Từ Hoa vừa tu hành vừa quản lý các 
cung nữ hái dâu chăn tằm và dạy cho họ nghề dệt.

Thời  Lý Thánh Tông, cô gái hái dâu chăn tằm cũng là 
đối tượng kết duyên của vua. Ỷ Lan - thôn nữ của hương 
Thổ Lỗi trở thành Nguyên Phi là một minh chứng.

Tơ lụa thời Lý không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng 
trong nước mà còn dùng làm cống phẩm bang giao. 
Sử liệu cũ ghi: “năm 1156, vua Lý Anh Tông đã tặng vua 
Tống Cao Tông 850 tấm đoạn mầu vàng thắm có hoa 
Rồng cuốn”.

Dưới triều Lý nghề tầm tang đã tiến một bước lớn nếu 
không nói là khởi sắc rõ rệt, in dấu ấn huy hoàng trong 
lịch sử trong đó có những đóng góp của người Bắc 
Ninh. Âm vang ấy hẳn còn đồng vọng muôn đời...❏

LỜI RU LẠC HỒNG
Nguyễn Xuân Dương

“Đò đưa*” con đến Hoàng Trù
Còn nghe văng vẳng tiếng ru thuở nào 

Thoi đưa - mẹ át gió gào 
Đèn soi trang sử - cha trao ước nguyền 
Thương dân, tâm vững chí bền
Tìm đường cứu nước bao phen ngục tù

Để thành cách mạng Mùa Thu**
Sóng năm châu thấm lời ru Lạc Hồng. 
_____________
“Đò đưa*” một làn điệu dân ca quê Bác 
Mùa Thu**: Cách mạng Tháng Tám Bác đã đọc tuyên ngôn thành lập 
nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa

THÁNG GIÊNG ẤY LÀ MÙA XUÂN
Minh Nguyên

Tháng Giêng hoa bưởi thì thầm
Rót mưa xuân trải lâm thâm ngoài thềm
Tháng Giêng con chẳng thể quên
Lời thầy cô dạy thánh hiền dụng nhân  

Tháng Giêng nhú biếc trồi xuân
Bao nhiêu hoài niệm bấy lần ngóng trông
Tháng Giêng mẹ lội xuống đồng
Gửi vào dảnh mạ nỗi lòng rét quê

Tháng Giêng lễ hội mùa về
Yêu nhau dẫu một quãng đê nên gần
Tháng Giêng đời mẹ tảo tần
Đời cha bạc áo hành quân diệt thù

Tháng Giêng buông tiếng hát ru
Cho hoa đơm trái, cho đu gió lùa
Tháng Giêng bà đi lễ chùa
Em đi lễ hội thả bùa con tim

Tháng Giêng về chẩy hội Lim
Uống câu quan họ anh tìm ra em
Tháng Giêng bầu rượu nắm nem
Mải vui anh chẳng thể quên đường về.

Tháng Giêng đến, tháng Giêng đi
Tóc thầy bụi phấn bạc vì thời gian.

ĐIỆP KHÚC CHIỀU 
Phúc Nguyễn

Sợi tơ chiều mỏng mảnh 
Dệt nắng màu vàng mơ 
Cơn gió chiều đỏng đảnh 
Dạo khúc buồn bơ vơ 
 
Trời mưa chiều phố xưa 
Ướt đầm trong ký ức 
Tuổi học trò náo nức 
 Nghe khúc hát đồng dao 
 
Chiều đông dài lao xao 
Thảm cỏ mềm rung lá 
Vì nhớ thương mùa hạ 
Bàng tự đốt cháy mình 
 
Con sóng biển đa tình 
Mải hôn bờ cát trắng 
Lang thang miền xa vắng 
Điệp khúc chiều vào thơ…

CHIỀU CUỐI NĂM
Nguyễn Xuân

Mưa rơi chiều cuối năm
Lá vàng vương mái phố
Một thoáng nhìn xa xăm
Giọt buồn sâu mắt nhớ

Cánh chim chiều cuối năm
Vội vàng bay trong gió 
Dáng mẹ chờ trước ngõ 
Giục bàn chân bước nhanh

Cành đào chiều cuối năm
Trong tay ai giữa phố 
Đón người xa trở về
Ửng thêm màu má đỏ

Con đê chiều cuối năm
Lắng lòng nghe sóng vỗ
Nối lời yêu đôi bờ
Đợi vai trần in cỏ.
…
Mùa xuân chờ trước cửa 
Nỗi nhớ 
           chiều cuối năm!

Thơ:

Chào Xuân Quý Mão 2023Chào Xuân Quý Mão 2023Chào Xuân Quý Mão 2023Chào Xuân Quý Mão 2023

106 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM 107DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM



Xây dựng thị trường nội địa không còn là câu chuyện mới đối với các thương 
hiệu thời trang. Tuy nhiên, vẫn còn có những thị trường ngách để các thương 

hiệu có thể chinh phục và xây dựng thị phần. Trước thềm năm mới Quý Mão 2023, 
PV Đặc san Dệt May & Thời trang Việt Nam đã có buổi trò chuyện cùng Nhà thiết 
kế Nicky Vũ – Giám đốc thương hiệu DeTheia của Tổng Công ty May 10 – CTCP 
kiêm Giảng viên Học viện Thiết kế & Thời trang London xung quanh câu chuyện về 
xây dựng thị trường thời trang nội địa với một thương hiệu mới. 

Xây dựng 
THƯƠNG HIỆU 

THỜI TRANG 
   có tính sáng tạo riêng 

bắt đầu có suy nghĩ về các dòng sản 
phẩm mới, tìm hiểu sâu hơn về đối 
tượng khách hàng. Sau rất nhiều 
thời gian từ lên ý tưởng, nghiên 
cứu thị trường, trình bày ý tưởng… 
Ban Lãnh đạo quyết định cho ra đời 
dòng sản phẩm thời trang nữ cao 
cấp. Từ lúc có quyết định đó, tôi 
bắt đầu tìm hướng đi phù hợp nhất 
cho thương hiệu, phong cách thời 
trang, nguồn cung ứng nguyên phụ 
liệu, quy trình sản xuất, vận hành… 
Sau khoảng hơn 1 năm thì DeTheia 
ra đời với cửa hàng đầu tiên trên 
phố Bà Triệu (Hà Nội).

Quá trình đưa DeTheia từ ý tưởng 
cho tới cửa hàng đầu tiên có gặp 
khó khăn gì không?

Như tôi vừa nói thì từ lúc có ý tưởng 
cho tới khi có sản phẩm hoàn thiện, 
tôi mất khoảng hơn 1 năm. Trong 
ngành thời trang thì đây là khoảng 
thời gian không dài. Để có được một 
thương hiệu chỉn chu từ việc lên ý 
tưởng, nghiên cứu thị trường, nguồn 
cung ứng, thử dáng, thiết kế và sản 
xuất thì thời gian 1 năm tôi cho là 
tương đối ngắn, thông thường trong 
ngành thời trang sẽ cần một khoảng 
thời gian dài hơi hơn để sau khi có 
các sản phẩm ban đầu còn cần tới 
quá trình mang sản phẩm ra thử 
nghiệm với thị trường trước khi đưa 
vào sản xuất số lượng lớn hơn. 

May mắn với tôi là May 10 có một 
đội ngũ chuyên môn tốt, cùng lợi 
thế về sản xuất, do đó trong khoảng 
thời gian lên ý tưởng và thực hiện tôi 
nhận được rất nhiều hỗ trợ từ Tổng 
Công ty cũng như đồng nghiệp. 
Chính xác hơn trong khoảng thời 
gian đó tôi chỉ có khoảng 6 tháng 
để thiết kế và sản xuất, còn 6 tháng 
còn lại chủ yếu là nghiên cứu và lên 
ý tưởng cho DeTheia. Trong khoảng 
thời gian 6 tháng ngắn ngủi đó nếu 
như không có sự hỗ trợ của đồng 
nghiệp thì chắc chắn tôi sẽ không 
thể thực hiện được. 

Có thể kể đến một số khó khăn 
trong quá trình thực hiện như: thời 
gian triển khai và thực hiện tương 
đối ngắn, cùng với đó là tình hình 
nguồn cung ứng nguyên phụ liệu 
bị gián đoạn, kinh tế lạm phát kéo 
theo sức mua của người tiêu dùng 
giảm,… điều này khiến tôi phải trăn 
trở và toan tính trong việc có nên thu 
nhỏ mô hình hay không? Bên cạnh 
đó tôi cũng phải tìm thêm nhà cung 

ứng tại Việt Nam và thử nghiệm về 
chất lượng của nhà cung ứng mới. Từ 
những khó khăn ấy, bài toán đặt ra là 
phải làm sao hạn chế được những rủi 
ro, linh hoạt trong sản xuất, bắt đầu 
từ số lượng nhỏ sản phẩm để “thử 
nghiệm” ra thị trường… 

Vì sao Nicky Vũ và May 10 lại lựa 
chọn thương hiệu thời trang dành 
cho nữ mà không phải là dòng thời 
trang cho nam hay trẻ em, những 

phân khúc còn rất nhiều tiềm năng?

Đây cũng là một trong số những 
câu hỏi mà tôi và Tổng Công ty đã 
đặt ra trong quá tình lên ý tưởng. 
Trên thị trường hiện nay vẫn còn 
có một số ngách các thương hiệu 
có thể vào được, kể cả dòng thời 
trang nữ cũng có nhiều phân khúc 
khác nhau. Với DeTheia là dòng thời 
trang nữ cao cấp, nhưng giá thành 
cũng chỉ ở mức trung bình khá so 
với thị trường. Tuy rằng có rất nhiều 
thị trường ngách để có thể xây dựng 
thương hiệu, nhưng ở những thị 
trường này số lượng sản xuất phải 
tương đối lớn, đầu tư nhiều vào dây 
chuyền sản xuất, ví dụ như hàng 
thời trang trẻ em. Ở thời điểm có 
phần “nhạy cảm” về kinh tế và nguồn 
cung ứng như hiện tại, để đầu tư vào 
dây chuyền lớn và sản xuất hàng 
loạt là một rủi ro tương đối lớn. Đối 
với mặt hàng cao cấp (luxury), xây 
dựng một thương hiệu mới cần phải 
có một nguồn vốn tương đối vững 
để xây dựng và phát triển thương 

May mắn với tôi là             
May 10 có một đội ngũ 
chuyên môn tốt, cùng 
lợi thế về sản xuất, do đó 
trong khoảng thời gian 
lên ý tưởng và thực hiện 
tôi nhận được rất nhiều 
hỗ trợ từ Tổng Công ty 
cũng như đồng nghiệp. 

Chào Nicky Vũ, được biết anh và 
Tổng Công ty May 10 – CTCP (May 
10) vừa ra mắt thương DeTheia – 
thương hiệu thời trang nữ cao cấp 
của May 10. Anh có thể cho biết cơ 
duyên nào lại chọn May 10 để “đầu 
quân” và xây dựng một thương 
hiệu mới?

Tôi và May 10 có thể đến với nhau 
cũng là vì chữ duyên. Trong quá 
trình giảng dạy tại Học viện Thiết kế 
& Thời trang London, ông Thân Đức 
Việt – Tổng Giám đốc May 10 đã mời 

Học viện sang làm việc để tìm cơ hội 
hợp tác, tìm kiếm các bạn sinh viên 
giỏi của trường sau khi tốt nghiệp 
về “đầu quân” cho May 10. Trong quá 
trình trao đổi, ông Hoàng Thế Nhu – 
Giám đốc điều hành May 10 cũng có 
“gợi ý” để tôi thử ứng tuyển bởi tôi 
có nhiều yếu tố mà May 10 tìm kiếm. 
Sau đó, tôi thử sức với vai trò “tư vấn 
viên” và có buổi trình bày với Tổng 
Giám đốc những tư vấn, định hướng 
về thời trang sau nửa tháng thử sức. 
Sau buổi trình bày đó, tôi được lãnh 
đạo Tổng Công ty chấp thuận trở 

thành vị trí Trợ lý thời trang cho Tổng 
Giám đốc và chính thức hỗ trợ May 
10 về mặt thẩm mỹ trong thời trang 
khoảng 1,5 năm. Khoảng thời gian 
đó tôi dành thời gian để chăm chút 
cho các sản phẩm thời trang của 
May 10 phù hợp với thị trường hơn. 

Năm 2021 là năm có nhiều khoảng 
thời gian giãn cách do dịch bệnh, 
Ban Lãnh đạo Tổng Công ty đã có 
yêu cầu tôi đánh giá lại quá trình 
làm việc và đưa ra định hướng mới 
trong tương lai. Điều này khiến tôi 

■ NTK Nicky Vũ (bìa trái)
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hiệu trong thời gian dài, cũng như 
xác định phân khúc khách hàng 
ở khu vực này hiện tương đối hẹp 
sau khoảng thời gian dài ảnh hưởng 
của dịch bệnh. 

Với nhiều năm phát triển và xây 
dựng thị trường, May 10 đã tạo 
dựng được vị thế ở phân khúc thời 
trang nam công sở và trong tương 
lai Ban Lãnh đạo Tổng Công ty đã 
có những ý tưởng mới dành cho 
khách hàng nam cao cấp, do đó tôi 
lựa chọn DeTheia để xây dựng và 
phát triển song hành trong chuỗi 
các thương hiệu của May 10. Cùng 
với DeTheia, Tổng Công ty cũng sẽ 
phát triển thêm một số thương hiệu 
mới, gần đây nhất là thương hiệu 
Generos – thời trang nam bình dân 
dành cho giới trẻ, phân khúc hiện 
đại khai trương vào tháng 11/2022. 

Được biết anh đã từng du học tại 
Anh Quốc về ngành thời trang, trở 
về Việt Nam giảng dạy tại Học viện 
thiết kế & thời trang London, vậy 
theo anh điều các nhãn hàng thời 
trang Việt đang còn thiếu trong việc 
xây dựng thương hiệu nội địa là gì?

Tôi cho rằng thị trường Việt Nam 
nói chung và Hà Nội nói riêng là 
một thị trường rất sôi động trong 
ngành thời trang. Ở đây có 2 thái 
cực tương đối khác biệt, một là 
những người làm kinh tế và ở thái 
cực còn lại là những người làm thời 
trang. Với những thương hiệu đang 
có chỗ đứng trên thị trường đa số 
đều là những thương hiệu chuyên 
về kinh tế, tuy rằng thiếu một chút 
background (nền tảng - PV) về thời 
trang, nhưng đại đa số những người 
này đều thành công bởi họ biết thị 
trường muốn gì và làm đúng những 
sản phẩm thị trường cần. Với những 
bạn làm thời trang mặc dù cũng có 
những người thành công nhưng 
mức độ thành công chưa cao so với 
những người làm kinh tế đơn thuần. 

Tôi học xong tại Anh Quốc và trở 
về Việt Nam vào năm 2016, tới nay 
cũng đã có hàng trăm thương hiệu 
mới đã mở ra. Tuy khoảng thời gian 
5 – 6 năm chưa phải là dài nhưng 
cách thức mua hàng, bán hàng, 
sản xuất… đã thay đổi hoàn toàn 
và có thể nói sự thay đổi này theo 
từng năm. Để có thể start up (khởi 
nghiệp – PV) một thương hiệu mới 
sẽ ngày càng khó trong thị trường 
ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh. 

Tuy nhiên, nếu như tất cả những 
thương hiệu có trên thị trường chỉ 
tập trung vào làm kinh tế chắc chắn 
những sản phẩm thời trang đưa ra 
sẽ bị bão hòa bởi thiếu đi sự sáng 
tạo và có lúc sẽ giống nhau. Trong 
tương lai, tôi cho rằng cần có sự kết 
hợp thực tiễn giữa những người làm 
thời trang và những người làm kinh 
tế. Thế giới đã có sự kết hợp này 
tương đối lâu, những nhà thiết kế 
thường sẽ đầu quân cho các nhãn 
hàng để có thể ra những thương 
hiệu sản phẩm có thể cạnh tranh về 
thị trường, sản phẩm và có tính sáng 
tạo riêng trong từng sản phẩm.

Nếu có thể nhận xét và miêu tả về 
mặt bằng chung các thương hiệu 
tại thị trường Việt Nam hiện tại nhìn 
chung các nhãn hàng đều có các sản 
phẩm rất tốt nhưng thường không 
có nhiều giá trị cốt lõi, các đặc trưng 
riêng trong từng sản phẩm. Tôi cho 
rằng điều này chưa có sự đầu tư 

nhiều về chất xám trong thiết kế. 

May 10 và DeTheia cần có những 
đột phá như thế nào cho một 
thương hiệu mới để có chỗ đứng 
trên thị trường nội địa ngày càng 
cạnh tranh khốc liệt?

Ngoài việc May 10 là một Tổng 
Công ty lớn có nhiều điều để tôi 
học hỏi, tôi còn cảm thấy có niềm 
tin ở giá trị cốt lõi của công ty, đây 
cũng chính là lý do tôi quyết định 
đầu quân về làm việc tại May 10. 
Ở May 10 luôn có một niềm tin rất 
lớn đối với con người, từ những 
người làm việc tại Tổng Công ty 
cho đến khách hàng. Tại đây ngoài 
môi trường làm việc có tính cộng 
đồng, gắn kết còn có các chế độ ưu 
đãi cho NLĐ, bên cạnh đó các sản 
phẩm đến với người tiêu dùng cũng 
có chất lượng cao thông qua việc 
đầu tư và chăm chút vào từng sản 
phẩm. Từ giá trị cốt lõi ấy, tôi mong 

muốn mang đến cùng DeTheia để 
phát triển và xây dựng thương hiệu. 
Với DeTheia, vì là thương hiệu mới 
và mô hình còn nhỏ nên đội ngũ 
phát triển thương hiệu có nhiều cơ 
hội để thử nghiệm những cái mới. 
Bên cạnh đó, ngoài những giá trị 
và kinh nghiệm từ May 10 để lại thì 
DeTheia sẽ xây dựng theo hướng 
đi chậm, chắc và từng bước chinh 
phục thị trường bằng việc chăm 
chút vào từng sản phẩm với các giá 
trị về thiết kế, thương hiệu.

Theo anh, các bạn sinh viên học 
ngành thiết kế thời trang cần 
chuẩn bị gì trong quá trình học tập 
để có thể được các DN dệt may đón 
nhận sau khi ra trường?

Theo kinh nghiệm của tôi đã từng 
là sinh viên, hiện tại là giảng viên và 
người làm trong nghề thì dù bạn có 
là người thực tế hay có sự “bay bổng” 
trong tư duy, miễn là bạn thật sự đầu 
tư trong việc học tập thì đều có cơ 
hội như nhau. Nếu như bạn đạt các 
thành tích cao trong quá trình học 
tập thì việc thích ứng với môi trường 
mới không hề khó. 

Việc các bạn sinh viên ngành thiết 
kế thời trang có tư duy khá “phiêu” 
cũng vẫn sẽ có những lợi thế riêng. 
Giống như việc bạn đi xa hơn thì có 
thể điều chỉnh đi chậm lại, nhưng 
với những người đi ngắn, đi chậm 
muốn “đẩy” lên nhanh sẽ khó hơn 
tương đối nhiều. Nếu như bạn giỏi 
từ tư duy, cho tới quá trình học tập 
nhưng có chút sáng tạo, bạn sẽ có 
thể tìm được các DN phù hợp, chỉ là 

chưa có kinh nghiệm trong việc thực 
tế hóa từ ý tưởng cho tới thực hiện. 
Trong môi trường sư phạm chỉ diễn 
ra khoảng 3 – 4 năm, việc học được 
từ thực tế sẽ tương đối khó, bởi quỹ 
thời gian phải dành để học các kiến 
thức chuyên môn khác. Cho nên 

bạn cần hoàn thành và học tập thật 
tốt các bài giảng được trang bị, nhà 
tuyển dụng sẽ nhận thấy được khả 
năng của bạn trong lúc phỏng vấn 
và trao cơ hội cho các bạn. 

Tuy nhiên, các bạn sinh viên cần 
hiểu bản thân và biết được vị trí của 
các bạn, có thể bạn ở trong trường 
rất giỏi nhưng khi bước chân ra môi 
trường doanh nghiệp sẽ còn những 
va chạm, bỡ ngỡ… Do đó, đừng 
đặt bản thân ở vị trí quá cao, nên 
có những khoảng thời gian để bản 
thân trải nghiệm công việc và không 
nên có những suy nghĩ phải có một 
mức lương và thu nhập cao ngay 
thời điểm ban đầu. Nếu như bản 
thân có khả năng, chắc chắn nhà 
tuyển dụng và DN sẽ tạo điều kiện 
và có lộ trình phát triển cho bạn với 
mức thu nhập hợp lý.

Xin trân trọng cảm ơn!

NAM CAO (thực hiện)
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Nét Xuân
 RẠNG RỠ

Sang trọng, rực rỡ nhưng không kém phần tinh tế, 
những trang phục đến từ các thương hiệu TCT Đức 
Giang và TCT Dệt May Hòa Thọ sẽ là những item 
không thể bỏ lỡ cho các quý cô, quý ông trong dịp 
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

NGẬP TRÀN SẮC MÀU KHÔNG KHÍ LỄ HỘI

Trong không khí lễ hội rộn ràng, náo nức của những ngày cuối cùng 
năm 2022, BST "Marvelous Night" của HeraDG – thương hiệu thời trang 
nữ của TCT Đức Giang, được lấy cảm hứng từ bữa tiệc cuối năm rực rỡ 
với những chiếc đầm ấn tượng không chỉ ở phom dáng mà còn là sự 
thăng hoa trong cách phối chất liệu, điểm nhấn.

Với hoạ tiết sáng tạo độc quyền từ hình ảnh hoa Mộc lan - loài hoa biểu 
tượng của sự dịu dàng, thanh tao nhưng kiên cường, mạnh mẽ, BST 
đã mang đến một tinh thần tươi mới, tô điểm thêm sắc màu cuộc 
sống. Chất liệu chủ đạo trong BST là nhung và tafta cao cấp tạo 
cảm giác thanh nhã, uyển chuyển trong mỗi bước đi, tôn lên 
đường cong và vẻ đẹp quyến rũ của người mặc. Chắc chắn 
những trang phục trong BST sẽ là một trong những lựa 
chọn lý tưởng cho “nữ hoàng đêm tiệc” đầy sang trọng. 
BST còn được “nhấn nhá” bằng những đường cắt cúp sắc 
sảo, tạo điểm nhấn bằng các chi tiết thiết kế tỉ mỉ giúp 
cho các quý cô trở nên nổi bật. 

Xuyên suốt BST là sự đa dạng màu sắc trong phong 
cách thiết kế, từ sắc đỏ nồng nàn, cuốn hút; tông 
đen bí ẩn, quyền lực; chút sắc cam charming 
phóng khoáng, ngọt ngào; xanh fem green 
hứng khởi và xanh midnight blue tràn đầy 
sức sống... Những sự kết hợp mới mẻ này 
sẽ giúp quý cô thể hiện phong cách thời 
trang hiện đại nhưng vẫn giữ được nét 
thanh tao, dịu dàng đầy tinh tế.

Bài: VŨ
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LỊCH LÃM ĐÓN NẮNG PHƯƠNG NAM

Nếu như ở phương Bắc đón Tết Nguyên đán trong tiết trời se lạnh 
phảng phất chút mưa xuân, thì ngược dòng phương Nam với 
những tia nắng vàng rực rỡ. Một kiểu thời tiết thật sự “chiều lòng 
người” để những quý ông có thể khoác lên mình những chiếc sơ 
mi, quần âu hay bộ vest lịch lãm. 

Thời trang Merriman – thương hiệu thời trang của Tổng Công ty 
Cổ Phần Dệt may Hòa Thọ sẽ gợi những những bộ trang phục 
thật sự lịch lãm cho các chàng sửa soạn trong những ngày đầu 
năm mới. Không quá chú trọng vào kiểu dáng, những thiết kế 
của Merriman phù hợp với những người tiêu dùng có xu hướng 
tối giản, quan tâm nhiều hơn tới chất liệu và cảm nhận khi sử 
dụng. Luôn đi tiên phong trong việc đưa các sản phẩm vải mới, 
xanh và thân thiện với người mặc, Merriman sẽ mang đến những 
trải nghiệm hoàn toàn khác lạ trong xu thế chung của toàn cầu, 
những sản phẩm thời trang bền vững như vải bamboo, vải vỏ 
hàu, vải sợi bạch đàn... Bên cạnh đó, các sản phẩm của Merriman 
còn có nhiều tính năng ưu việt như kháng khuẩn, kháng UV hay 
chống nhăn... Chắc chắn sẽ làm hài lòng những người tiêu dùng 
“khó tính” nhất. 

Với sự phá cách có chút “liều lĩnh”, sự kết hợp giữa áo sơ mi 
và quần jean sẽ là một item tràn đầy năng lượng, một hình 
ảnh có chút “cool ngầu” của những chàng trai. Nếu muốn 
một hình ảnh quý ông lịch lãm, thì những chiếc blazer, 
vest, quần âu được phối với nhau sẽ là một gợi ý không 
thể hoàn hảo hơn cho một ngày Tết trọn vẹn. Còn nếu là 
một chàng trai của những buổi tiệc tùng thì chiếc sơ mi 
hồng pastel được phối với bộ vest màu đỏ tím thời thượng 
sẽ khiến các chàng thật sự nổi bật giữa đám đông.❏ 
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PHONG ĐỘ 
NHÀ QUẢN LÝ
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“LỬA” CỦA SẾP

Để “truyền lửa” cho nhân viên, năng 
lượng tích cực - “ngọn lửa” của sếp 
cần luôn rực cháy. Với kiến thức, 
trình độ chuyên môn, kỹ năng quản 
lý, cách sống, sự quan tâm đến nhân 
viên, khả năng tập hợp mọi người… 
sẽ tạo niềm tin, động lực rất lớn cho 
nhân viên.

Người lãnh đạo không chỉ cho nhân 
viên nhận thấy công việc đang làm 
hợp với chuyên môn, kỹ năng, mà 
còn có thể giúp họ phát triển trong 
tương lai. Đồng thời nên “kéo” tất cả 
nhân viên của mình vào mọi hoạt 
động quan trọng của công ty. Khi đó 
họ sẽ cảm nhận mình là một phần 
tử của công ty, gắn bó và làm việc 
trách nhiệm hơn. 

Để phát huy sức mạnh tập thể và 
tinh thần làm việc hăng say, nhà 
quản lý cũng nên xây dựng tinh 
thần “thương hiệu” cho đội ngũ của 
mình. Một trong những cách này 
là đưa ra mục tiêu sống còn, quan 
trọng mà công ty cần vượt qua 
trong từng giai đoạn. Khi nhà quản 
lý “truyền lửa” hiệu quả, chắc chắn 
nhân viên sẽ liên kết lại và “xả thân” 
vì màu cờ sắc áo của đơn vị.

“KÍCH HOẠT” NĂNG LỰC SÁNG 
TẠO 

Là một thủ lĩnh có tâm có tầm và 
cũng từng là nhân viên trải qua 
những giai đoạn căng thẳng, khó 

khăn thậm chí có lúc nhụt chí, bạn 
càng hiểu rõ tâm tư của nhân viên. 
Cho nên hoà mình vào tập thể, chia 
sẻ kinh nghiệm của bản thân cũng 
là cách “truyền lửa” hiệu quả. 

Nhân viên nhận thấy sự ghi nhận, 
động viên của cấp trên cũng khiến 
họ tràn đầy nhiệt huyết trong công 
việc. Việc người lãnh đạo hiểu được 
những gì nhân viên cần và “kích 
hoạt” tối đa khả năng làm việc của 
họ không chỉ khơi dậy tinh thần làm 
việc mà còn tạo niềm tin tưởng, gắn 
kết với đơn vị, doanh nghiệp.

 Đừng để trong tập thể hoặc nhóm 
chỉ một mình sếp là ngôi sao sáng. 
Mỗi người sẽ có thế mạnh riêng, 
việc của sếp là phát hiện và giúp 
cho các thành viên của mình tỏa 
sáng. Bởi khi họ cảm thấy có giá trị, 
được người khác công nhận thì đảm 
bảo năng lượng và “lửa” trong họ sẽ 
luôn cháy.

Hầu hết nhân viên đều muốn được 
sếp tin tưởng vào khả năng làm việc 
của họ. Một công việc muốn thành 
công thì cần đến sự cố gắng và 
chung sức đồng lòng của cả tập thể. 
Vì vậy, việc ủy quyền cho nhân viên 
có năng lực vừa là cách lãnh đạo thể 
hiện niềm tin với nhân viên, vừa là 
cách giảm tải trọng trách trên đôi 
vai của mình.

Bất cứ ai khi đi làm cũng mong 
muốn những nỗ lực, cố gắng của 
mình được công nhận. Lãnh đạo 

Trong thần thoại Hi Lạp, thần Prô-mê-tê là vị thần rất quan tâm con người. Ông đã 
lấy ngọn lửa của thần Dớt – chúa tể các vị thần để trao cho loài người. Ngọn lửa 
của ông mang đến nền văn minh cho nhân loại, giúp họ được ăn chín, xua tan giá 
lạnh, khắc nghiệt của thời tiết, đem lại một cuộc sống tốt đẹp và phát triển như 
ngày nay. Đối với một doanh nghiệp, đơn vị “ngọn lửa” từ người lãnh đạo “truyền” 
cho nhân viên cũng rất ý nghĩa và có giá trị lớn.

       truyền
trong ngày Xuân

biết cách khen ngợi, động viên cấp 
dưới đúng lúc, đúng chỗ là cách 
khích lệ hiệu quả để nhân viên 
phấn đấu hơn trong công việc. Bạn 
nên khen ngợi những thế mạnh 
của nhân viên, khen thưởng khi họ 
xứng đáng được nhận với những 
thành quả công việc đã đạt được. 
Với khuyết điểm của họ cũng cần 
nhắc nhở trước tập thể để mọi 
người cùng rút kinh nghiệm và 
nên có buổi trao đổi riêng nhằm         
khắc phục.

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LÝ 
TƯỞNG

Môi trường làm việc tạo cho nhân 
viên cảm giác an toàn, thoải mái 
là yếu tố cần thiết của một doanh 
nghiệp thành công. Trên cơ sở đảm 
bảo các quy định, nguyên tắc của 
công ty, nhân viên nên được thoải 
mái đóng góp ý kiến cá nhân, tạo 
điều kiện phát huy khả năng sáng 
tạo trong công việc, lãnh đạo cần 
xem xét tất cả các đóng góp và tiến 
hành áp dụng khi cần thiết. Ngoài 
ra, môi trường làm việc tốt còn phụ 
thuộc vào rất nhiều yếu tố như 
lương, thưởng, phúc lợi, cơ hội phát 
triển, văn hóa giao tiếp… 

Trong một xã hội phát triển không 
ngừng như hiện nay, thì xây dựng 
môi trường làm việc cởi mở là 
điều hết sức cần thiết. Bởi một 
môi trường làm việc sẽ giúp nhân 
viên có thể tự do nêu lên suy nghĩ 
quan điểm cá nhân. Đồng thời tạo 
môi trường cạnh tranh công bằng, 
minh bạch trong công việc. Mọi 
người đều có thể đưa ra ý kiến quan 
điểm cá nhân của mình và được 
mọi người nghiêm túc lắng nghe. 
Môi trường làm việc mở là nơi sẵn 
sàng và chấp nhận sự thay đổi để tổ 
chức phát triển đi lên. Được làm việc 
trong một môi trường cởi mở cũng 
sẽ là điều kiện để nhân viên nỗ lực 
tạo ra những giá trị lớn lao hơn cho 
tổ chức.

Một năm mới Quý Mão 2023 với 
nhiều cơ hội, “lửa” được truyền sẽ 
tạo sức mạnh giúp Vinatex tiếp tục 
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 
đã đề ra. Vinatex vui Xuân mang kỳ 
vọng một năm mới thành công và 
phát triển.❏

Bài: THANH THÚY



Tác giả: KIỀU BICH HẬU

Chuyện lạ 
đêm Ba mươi Tết

(Có những nỗi cô đơn có thể, thậm chí sẵn sàng, bị rung chuyển)

TRUYỆN NGẮN
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Lý là chủ tịch Hội FA 1989 của Hà 
Nội. Tết này tính theo tuổi mụ 
là cô chẵn ba chục tuổi. “Trai 
ba mươi tuổi đang xoan. Gái ba 

mươi tuổi đã toan về già”. Lý đã tâm 
nguyện mãi mãi sống đơn thân, thì 
ngại gì già, vả lại, càng già hơn, càng 
chắc chắn sẽ được đơn thân mãi, sẽ 
khó có một lực hút giới tính nào đủ 
mạnh để khiến cô lung lay.

Nhưng mà khốn thay, cứ mỗi khi Tết 
cận kề, là cô hiển nhiên phải đối diện 
với nỗi ngại ngùng chán ngán khó có 
thể tả nổi: đó là về quê ăn Tết. Mà mỗi 
khi về, gặp biết bao người họ hàng, 
người làng người xóm, mà người nào 
cũng chỉ có mỗi một câu hỏi cũ hơn 
trái đất: Sao không lấy chồng đi? Bao 
giờ cho chúng tao ăn cỗ?

Vậy thì Lý ra quyết định thế này, Tết 
cô sẽ đi trốn, không về quê nữa. Mặc 
cho ông bà già tha hồ chửi, hàng xóm 
láng giềng tha hồ hỏi, cô sẽ vắng mặt 
và không cần băn khoăn hay bực 
bội trước việc người khác cứ xía vô 
chuyện lối sống lạ của riêng cô. Nghĩ 
là làm liền tay, cô lên mạng, tìm nhóm 
FA để bàn bạc lịch trốn Tết. 

Nhưng trong lúc chưa kịp chăng ý 
tưởng lên Dòng thời gian, thì một 
nhân vật lạ nổi lên, nhắn tin cho cô 
qua inbox “Em còn nhớ anh không? 
Tết này anh về nước, rất muốn gặp 
em.” Lý vào trang của anh, người 
mang nick “Ông Ba mươi”, lần giở tất 
cả các hình ảnh của anh nhưng không 
có ảnh nào của nhân vật chính, chỉ 
thấy hình các món ăn độc và lạ của 
Việt Nam và thế giới. Lý chắc mẩm 
anh chàng này làm trong ngành ẩm 
thực, có thể là một đầu bếp hoặc chủ 
nhà hàng, nên mới có mối quan tâm 
đặc biệt tới các món ăn lạ như vậy. 
Cô định bỏ qua anh ta, lờ đi lời nhắn, 
nhưng có một dòng status níu cô lại. 

“Mình đã trải qua một giấc mơ thật kỳ 
lạ đêm qua. Rất ít khi mình nhớ rõ mơ 
gì trong lúc ngủ, nhưng giấc mơ này 
thật đẹp, và mình muốn nhớ, muốn lưu 
lại mãi trong ký ức. Đó là một cái Tết 
một mình gặm nhấm cô đơn quý giá 
như bao Tết khác, không người thân, 
không bạn bè, một mình làm món ăn 
lạ nhất tự chiêu đãi mình, tự uống để 
chiêm nghiệm những việc xảy ra suốt 
năm qua, để chìm sâu nhất xem có gì 
lạ trong chính mình. Và đúng lúc sắp 
nhận ra chân dung mờ ảo của mình, thì 
một kẻ phá ngang xuất hiện. Trời ạ, đó 
là một cô gái! Tiếp sau đó, chuyện xảy 
ra như thế nào, thì phải đợi đến đêm 
Ba mươi Tết năm nay… Có những nỗi 
cô đơn có thể, thậm chí sẵn sàng, bị 
rung chuyển!”

Lý rất băn khoăn, cứ đọc đi đọc lại 
status vừa kỳ ảo, vừa mời gọi này. 
Chuyện bịa của một gã chuyên lừa 
đảo, hay mối kỳ duyên của một kẻ 
lãng mạn cuối cùng còn sót lại của 
thế kỷ?

Nhưng tại sao anh ta lại muốn gặp 
cô? Cô làm sao nhớ ra anh ta được chỉ 
với lời nhắn kia và không một hình 
ảnh nào?

Em không nhớ. Anh là ai? – Cô nhắn 
lại ngắn gọn.

Chúng ta biết nhau đã lâu, chỉ là do 
phải bươn chải cuộc sống mà đứt liên 
lạc. Cho đến bây giờ thì anh đủ tự tin 
để gặp em.

Lý lục lại trí nhớ. Hẳn là một gã nào 
đó đã từng thích cô hồi học trường 
phổ thông. Nhưng sau đó gã di 
cư nên họ không gặp nhau. Tùng, 
Thanh, Trung??? Mấy người này đều 
sinh sống ở Việt Nam cả mà. Chẳng lẽ 
cô từng bị một gã thương vụng nhớ 
thầm mà cô không hay biết?

Người ấy vẫn nhất định không tiết lộ 
danh tính, chỉ cho cô một cuộc hẹn 
đúng đêm Ba mươi Tết, tại một nhà 
hàng 5 sao ở Hà Nội. Cô từng ăn tại 
nhà hàng đặc biệt này đúng có một 

lần, nhân một cuộc chiêu đãi của 
Tập đoàn sản xuất hàng điện tử Hàn 
Quốc. Món ăn cô yêu thích nhất là 
tôm hùm nướng phô – mai. Nghĩ đến 
là cô ứa nước miếng. Quả thực là món 
ngon nhớ đời. Nếu ngày mai có phải 
chết, cô sẽ mang tiền tới nhà hàng 5 
sao đắt đỏ ấy mà gọi cho mình món 
tôm hùm nướng phô – mai.

Càng lúc cô càng tò mò. Người đàn 
ông lạ lùng này là ai nhỉ? Thôi được, 
cô nhận lời với anh ta. Đằng nào 
thì Tết này cô cũng không muốn về 
quê. Lang thang với tụi FA thì lúc nào 
chẳng được. Có một cuộc phiêu lưu 
khó lường với một kẻ giấu mặt quả 
cũng hấp dẫn. Trong trường hợp xấu, 
mà anh ta là một kẻ chẳng đáng mặt, 
thì cô cũng cứ gọi món tôm hùm 
nướng phô - mai mà thưởng thức. 
Đằng nào cũng lợi cả.

Những ngày sau đó, Lý thường xuyên 
cập nhật những thông tin mới của kẻ 
giấu mặt ở trang cá nhân của anh ta 
trên facebook, nhưng chỉ thấy anh ta 
đưa lên hình ảnh những món ăn lạ 
khác. Cho đến sáng hôm Ba mươi Tết, 
cô thấy anh đưa lên hình ảnh món 
tôm hùm nướng phô – mai. Hình ảnh 
món ăn quá hấp dẫn, quá đẹp. Cô 
bất giác nổi gai. Anh ta là ai? Tại sao 
anh ta đọc được ý nghĩ của cô vậy? 
Liệu có bóng ma nào đang dõi theo 
cô, đọc cô vanh vách như mở một 
trang sách? Cô bất giác quay người 
ra phía sau. Chỉ có bức tường phòng 
khách trắng toát trong căn hộ cô ở. 
Trấn tĩnh lại, cô tự cười mình, cứ như 
loạn trí. 

Mặc một bộ đầm len sang trọng, 
nhưng vẫn đủ thoải mái, Lý trang 
điểm kỹ nhưng không quá nổi bật. 
Bữa trưa cô ăn rất nhẹ với một đĩa xa 
–lát củ đậu và cốc trà gừng, xả nóng, 
để dành bụng cho một bữa đêm Ba 
mươi Tết thật hứa hẹn. Quả như cô 
dự đoán, nhà hàng vắng tanh không 
một bóng người. Chỉ có những kẻ 
loạn trí mới đi nhà hàng vào đêm Ba 
mươi Tết Âm lịch. Ai cũng sum vầy tại 
nhà để làm cỗ cùng người thân đón 
giao thừa. Nhưng loạn trí được như 
cô thì cũng khối kẻ thèm. Cô được tự 
do, hai tiếng ngọt ngào!

Đập vào mắt cô là chiếc bàn lớn, phủ 
khăn trắng tinh và bày biện thanh 
thoát với khăn ăn, bộ dao dĩa, thìa, ba 
loại ly cho sâm – panh, vang trắng, 
nước suối, có cả một lọ hoa huệ 
trắng tinh khiết. Giữa bàn là biển tên 

cô “Ms Lý”. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống 
bên bàn, mắt nhìn quanh tìm kiếm 
kẻ giấu mặt. Người bồi bàn xuất hiện, 
dáng đi nhanh nhẹn, mỉm cười, trên 
tay là khay đựng hai suất tôm hùm 
nướng phô – mai thơm quyến rũ, 
được trình bày y như trong bức ảnh 
trên facebook của “kẻ giấu mặt”. 

Sao anh đã mang đồ ăn tới, người 
bạn của tôi còn chưa tới cơ mà? – Lý 
băn khoăn hỏi người bồi bàn.

Người ấy đến rồi, và đã đợi cô từ rất 
lâu – Người bồi bàn đáp. Rồi anh ngồi 
xuống đối diện cô bên bàn.

Lý sững sờ. Cô trân trối nhìn anh. Hơn 
năm năm trước, cô từng ăn ở bàn 
này. Cô đã dùng miếng bánh mì vét 
sạch quanh đĩa chút sốt phô – mai 
còn sót lại khiến người bồi bàn đứng 
bên cô mỉm cười. Anh ta đã nghiêng 
người xuống bên cô, thu dọn đĩa 
rồi đặt trước mặt cô món kem tráng 
miệng. Anh đã nói gì nhỉ?

Tôi rất vui khi cô ngon miệng đến 
như vậy! – Lý buột miệng.

Anh biết không. Món tôm hùm 
nướng phô – mai ở đây là món ngon 
nhất tôi từng được thưởng thức trên 
đời! – Người bồi bàn nâng ly nhắc lại 
lời cô năm ấy.

Một lần nữa, Lý nổi gai cùng mình. Cô 
định chất vấn anh thật nhiều, nhưng 
rồi món ăn hấp dẫn quá, và cô cần 
thưởng thức khi nó còn nóng hổi thế 
này. Vả lại, có những món quà thật 
tuyệt mà con người có thể tặng cho 
nhau, bất kể lý do, tại sao không!?

Một làn gió xuân tinh quái lẻn vào 
mơn man trên má, hay là do ngụm 
vang đầu quá thơm, hay vì điều kỳ lạ 
xảy ra đêm Ba mươi, mà Lý thấy má 
cô nóng bừng.

Trong lúc ăn, Lý không nói, chỉ thỉnh 
thoảng nhìn người đối diện, mỉm 
cười rồi lại cúi xuống đĩa ăn. Cuối 
cùng, không đừng được, cô lại dùng 
miếng bánh mỳ vét nốt những vệt 
sốt phô-mai còn sót lại trên đĩa, bỏ 
vào miệng. Cô nhấp thêm ngụm 
vang, khép hờ mắt hài lòng. Có một 
vẻ bất cần và thách thức thoát nhẹ từ 
mắt khép.

Rất cảm ơn anh, món ngon tuyệt 
đỉnh, tôi đã cạn lời – Lý di di chân ly 
vang trên bàn, mắt ngắm màu vang 
ánh vàng sóng sánh – Nhưng tóm lại, 

anh mời tôi để làm gì? Anh có phải là 
bồi bàn ở đây?

Đây không phải là nghề nghiệp của 
tôi. Và cô yên tâm, tôi không có mục 
đích gì xấu xa đâu – Người đàn ông 
bật cười – Tôi không mong chờ gì ở 
cô, hay ở việc tạo ra sự kiện này. Giờ 
cô đã dùng xong bữa, cô có thể ở lại, 
cùng đón giao thừa với tôi, hoặc cô 
có thể đi, và không cần băn khoăn gì 
về tôi cả. Tôi sẽ biến mất hoàn toàn 
khỏi tâm trí cô.

Làm sao anh biết cái gì còn, cái gì mất 
trong tâm trí tôi? – Lý hỏi lại – Và nếu 
tôi đi khỏi đây, anh sẽ làm gì?

Ồ, đó là việc của tôi, bí mật – Anh ta 
mỉm cười bí ẩn, cứ như việc cười là 
thú vị nhất lúc ấy vậy.

Lúc này đây thì tôi muốn ngồi lại với 
anh, và khá tò mò về anh – Lý quyết 
định hỏi thẳng vấn đề - Hãy kể cho 
tôi về anh, về những gì không nằm 
trong danh sách bí mật.

Thỏa mãn sự tò mò ấy để làm gì? – 
Anh ta thủng thỉnh đáp, tự rót vang 
cho mình – Hãy gọi tôi là Trung, để 
tiện nói chuyện – Chúng ta hãy xem 
nhau như hai con người, gặp nhau và 
trao nhau sự ấm áp, vui vẻ vào một 
thời khắc đặc biệt trong năm. Chúng 
ta tự do, không ràng buộc, không 
định kiến. Thoải mái là mình và ngày 
mai quên hết những gì xảy ra đêm 
nay, như vậy không nhẹ gánh hơn ư? 
Tôi chẳng muốn vì cuộc gặp này, mà 
cô, hay tôi lại có thêm gánh nặng ký 
ức. 

Lý nhìn Trung, im lặng, rồi cô cũng 
uống cạn ly vang của mình. Họ 
không nói gì cả, chỉ nhìn nhau và 
tiếp tục cạn ly. Trung mở thêm một 
chai vang nữa, lần này là vang đỏ. Lý 
uống, uống, dần tự thoát ra khỏi vỏ 
bọc, cô muốn cười, khóc cùng lúc, 
tâm hồn cô nhẹ phơi phới. Trung 
mở một điệu valse nhè nhẹ, và họ 
cùng nắm tay nhau lướt qua những 
dãy bàn ghế, nương theo nhau, đùa 
nghịch như hai đứa trẻ, không còn 
ranh giới đàn ông - đàn bà, không 
còn gánh nặng định kiến hàng chục 
năm cuộc đời đè nén, chỉ còn hai tâm 
hồn tự do dìu nhau bay lượn trên đôi 
cánh mùa xuân.❏





Chúc mừng 
năm mới
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ĐT: 028.3.897.0160

Website: vetc.edu.vn

Mail: tuyensinhvetc@gmail.com
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ TP. HCM
586 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, 

TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Cam kết không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

Đảm bảo người học sau khi ra trường đáp ứng đầy đủ 

yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội.

Người học có khả năng tiếp tục tự học, tự  nghiên cứu 

để nâng cao năng lực làm việc.

Cam kết có việc làm 100% sau khi tốt nghiệp

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

Trường Cao đẳng Công nghệ TP Hồ Chí Minh 

là trường Công lập được thành lập năm 1978 

Là cơ sở đào tạo đa ngành, đa trình độ, 

cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho toàn xã hội

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
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“Tận tâm” được xuất phát từ cái tâm của 
từng thầy thuốc, vì sức khoẻ người bệnh 
và vì chính an toàn cho đội ngũ y bác sỹ. 
Cùng với “Tận tâm”, đó là “Trách nhiệm” - 
trách nhiệm với bệnh nhân, trách nhiệm 
với doanh nghiệp, đối tác, trách nhiệm 
với bệnh viện, trách nhiệm với công việc 
của từng người với  đích đến cuối cùng 
chính là hiệu quả. “Hiệu quả” là điều trị 
khỏi bệnh, tìm ra bệnh, kiểm soát được 
bệnh bằng sự am hiểu và thuần thục 
kỹ thuật y học, hiệu quả đối với doanh 
nghiệp đối tác, hiệu quả của nhân viên 
đối với bệnh viện và hiệu quả mang về 
cho từng người. Với phương châm ấy, 
đội ngũ CBNV và y bác sĩ Bệnh viện Dệt 
May đang nỗ lực hết mình để đạt được 
tất cả những tôn chỉ và mục đích đó. 

Với sự phát triển mạnh mẽ trong những 
năm qua, Bệnh viện Dệt May tự hào 
đóng góp vào sự thành công trong bức 
tranh chung của Ngành Dệt May Việt 
Nam thông qua việc nâng chất lượng 
cuộc sống cho CBNV và NLĐ trong 
ngành. Cùng với đó là sự tự hào qua 
việc phát triển và nâng cao các kỹ thuật 
y học. Điều này được thể hiện bằng 
sự tín nhiệm ngày càng cao, tăng số 
lượng bệnh nhân, đáp ứng mọi nhu cầu 
khám chữa bệnh của người dân trên địa 
bàn Thủ đô Hà Nội. Cùng với đó, Bệnh 

viện Dệt May cũng đã hợp tác, chia sẻ, 
chuyển giao kỹ thuật y học với nhiều 
bệnh viện lớn để sánh tầm và phát triển 
tương đương với các bệnh viện tuyến 
đầu tại Việt Nam. 

Nhân dịp năm mới Xuân Quý Mão 2023, 
cán bộ y bác sỹ Bệnh viện Dệt May xin 
kính chúc các Lãnh đạo Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam, Lãnh đạo các doanh 
nghiệp, đối tác, CBNV toàn ngành lời 
kính chúc sức khoẻ, thành công, an 
khang thịnh vượng!

BỆNH VIỆN DỆT MAY

   454 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội     benhviendetmay@gmail.com     www.benhviendetmay.vn

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.

Với phương châm lấy người bệnh là trọng tâm, Bệnh viện Dệt May 
luôn tâm niệm trong công tác khám chữa bệnh phải đặt ba trọng tâm 
“Tận tâm - Trách nhiệm - Hiệu quả” lên hàng đầu. 

TẬN TÂM - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ

Hơn 35 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gia công 
hàng may mặc xuất khẩu, Công ty CP May XK Ninh Bình (NIBGARCO) 
tự hào vì đã được khách hàng khắt khe nhất từ các thị trường Châu Âu, 
Châu Mỹ, Châu Á và những thị trường khác tin tưởng và hợp tác. Hiện 

tại Công ty CP May XK Ninh Bình đang cung cấp 80% số lượng sản phẩm sang 
thị trường Châu Á, 5% sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Mỹ, 10% sản phẩm 
xuất khẩu sang thị trường Châu Âu và 5% sản phẩm sang các thị trường khác.

TẦM NHÌN:

 NIBGARCO – ĐƯỜNG MAY XANH nối yêu thương gửi đến muôn phương 

SỨ MỆNH: 

Xây dựng doanh nghiệp hạnh phúc – Cộng đồng doanh nghiệp hạnh phúc 
góp phần xây dựng quốc gia hạnh phúc.

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY:
• Diện tích nhà xưởng: 19.017m2

• Năng suất sản phẩm/tháng: 90.000 - 100.000 jackets; 25.000 pant; 25.000 dress
• Tổng số nhân công: 636 CBCNV
• Thị trường tiêu thụ: Châu Á (80%), Mỹ (5%), Châu Âu ( 10%) ,Thị trường khác (5%)
• Trang thiết bị máy móc: gần 1.200 máy các loại

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU NINH BÌNH
Cơ sở 1: Số 490, Đường Nguyễn Công Trứ, P. Ninh Sơn, TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Cơ sở 2: Khu làng nghề phường Ninh Phong, TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 2293.686.898 & (+84) 2293.686.818
Email: mayninhbinh@gmail.com /huonghb@mayxkninhbinh.com
              phamthuykh@mayxkninhbinh.com



Trải qua hơn 23 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã đạt 
được những thành tựu ấn tượng và sẵn sàng cho chặng đường mới bằng sức mạnh 
nội lực, bằng sự cộng hưởng trí tuệ, bằng cả trách nhiệm của một cơ sở giáo dục đào 
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội

Ở NGÔI TRƯỜNG MANG TÊN BÁC

NHỮNG THÀNH TÍCH ẤN TƯỢNG

Không có bề dày lịch sử nhưng Trường ĐH 
Nguyễn Tất Thành lại có sức trẻ của một 
trường ĐH năng động, sau 23 năm hình 
thành và phát triển, Trường đã có được 
những thành tích đáng tự hào trong nhiều 
lĩnh vực: đạt kiểm định chất lượng cơ sở 
giáo dục (chu kỳ 2) theo Bộ tiêu chuẩn 
chất lượng của Bộ GD&ĐT; 17 chương 
trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định trong 
nước và quốc. Nhà trường tiếp tục thực 
hiện tái gắn sao và được công nhận đạt 
4 sao theo QS Stars trong đó tiêu chí về 
phát triển học thuật, cơ sở vật chất, việc 
làm, tính toàn diện đạt mức 5 sao; tiếp tục 
tái gắn sao và được công nhận đạt chuẩn 
5 sao theo định hướng ứng dụng của Hệ 
thống đối sánh chất lượng giáo dục UPM. 
Top 12 trường đại học Việt Nam tại bảng 
xếp hạng thế giới về thành tựu học thuật 
(URAP); xếp vị trí thứ 7 trên tổng số 178 
trường đại học tại Việt Nam theo kết quả 
xếp hạng của Webometrics; Top 3 trong 
tổng số 24 trường đại học của Việt Nam 
trên bảng xếp hạng SCImago Institutions 
Rankings 2022.

Hiện trường ĐH Nguyễn Tất Thành,  có 
hơn 2.000 cán bộ, giảng viên cơ hữu và 
thỉnh giảng có trình độ chuyên môn cao. 
Song song đó, Nhà trường tiếp tục mở 
rộng các ngành nghề đào tạo, bậc đào 
tạo trong đó có 50 chương trình đào tạo 
bậc đại học, 8 chương trình đào tạo thạc 
sĩ, 1 chương trình đạo tạo tiến sĩ. Ngoài 
công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, 
khởi nghiệp sáng tạo, hợp tác với doanh 
nghiệp cũng được Nhà trường đặc biệt 
quan tâm và ở các lĩnh vực này cũng gặt 
hái được những thành tích ấn tượng.

TS. Trần Ái Cầm – hiệu trưởng Nhà trường 
cho biết: “Trong suốt 23 năm qua chiến 
lược, đường lối, chính sách của Nhà 
trường là luôn hướng tới đảm bảo chất 

lượng, tăng cường nghiên cứu khoa học 
và khởi nghiệp sáng tạo, kết nối và hợp 
tác với các doanh nghiệp trong và ngoài 
nước, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng 
viên, nhân viên có chất lượng cao. Bên 
cạnh đó, nhà trường cũng luôn chú trọng 
xây dựng cơ sở vật chất để mang lại cho 
sinh viên một không gian học tập và 
nghiên cứu thuận lợi”.

TỪ ĐẠI HỌC ỨNG DỤNG TỚI ĐẠI HỌC 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Trong xu thế chuyển đổi mạnh mẽ của 
giáo dục đại học thế giới, Trường ĐH 
Nguyễn Tất Thành đã và đang chủ động 
cải tiến, đổi mới chính sách để đáp ứng 
ngày càng cao các yêu cầu của người học 
và cộng đồng. Theo đó, Nhà trường xác 
định mục tiêu chiến lược với Tầm nhìn 
đến năm 2035 đó là xây dựng Trường 
Đại học Nguyễn Tất Thành trở thành Đại 
học đổi mới sáng tạo, đa ngành, đa lĩnh 
vực có tính hội nhập cao, đào tạo nguồn 
nhân lực gắn với nhu cầu trong và ngoài 

nước, đáp ứng Cách mạng công nghiệp 
4.0, đạt chuẩn khu vực và quốc tế. Cùng 
với đó là sứ mệnh tạo ra môi trường học 
tập với mục tiêu phát triển toàn diện con 
người để người học trở thành một công 
dân tích cực, có năng lực khởi nghiệp, 
đổi mới sáng tạo, hội nhập, có sức cạnh 
tranh cao trong thị trường lao động trong 
và ngoài nước thông qua hoạt động đào 
tạo, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao 
công nghệ, và phục vụ cộng đồng, xã hội 
dựa trên liên minh chiến lược gắn kết với 
các doanh nghiệp và các viện nghiên cứu.

Trong giai đoạn mới, Trường ĐH Nguyễn 
Tất Thành tiếp tục phát triển chất lượng 
cao hơn và toàn diện hơn nữa, trong đó 
KH&CN là lực lượng sản xuất hiện đại, con 
người là nguồn lực chính, đổi mới sáng 
tạo là động lực của sự tăng trưởng. Định 
hướng phát triển này được kỳ vọng sẽ 
góp phần thúc đẩy giáo dục đại học nói 
chung và đại học tư thục nói riêng phát 
triển trong bối cảnh đổi mới căn bản, 
toàn diện giáo dục.

năm23
DẤU ẤN

PHƯỢNG NGUYỄN
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TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN 

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

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

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

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

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

CHÚC MỪNG 
    NĂM MỚI2023

Chúc Mừng Năm Mới 2023



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

Quý Mão 2023Quý Mão 2023

Chúc Mừng Chúc Mừng 
      Năm Mới      Năm Mới

Trụ sở Tổng công ty: Tầng 8 - Tòa nhà Nam Hải LakeView,  
KĐT Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 84 24 83621224        Fax: 84 24 38621225        

Email: support@hanosimex.com.vn 

Fanpage: www.facebook.com/hanosimexcorp

Tổng Công ty CP Dệt May Hà Nội là một hệ thống chuỗi cung ứng Sợi-
Dệt-May hàng đầu Việt Nam. Hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất và 
cung cấp các sản phẩm sợi, vải, quần áo dệt kim, may xuất khẩu.

Sự gắn bó, đoàn kết, tầm nhìn, tính sáng tạo, sự năng động, niềm tự 
hào và sự phát triển không ngừng của đội ngũ cán bộ nhân viên là 
những giá trị cốt lỗi làm nền tảng tạo ra những sản phẩm và lợi ích, 
góp phần đưa HANOSIMEX trở thành tên tuổi hàng đầu của ngành 
Dệt May Việt Nam và là đối tác tin cậy của bạn hàng quốc tế suốt hơn 
30 năm qua.



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

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

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

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

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

Sản lượng:

14.500 
tấn/năm

Doanh thu: 

900 
tỷ đồng 

Sản phẩm chủ yếu: 
Sợi Siro CD, 

Siro CD Slub, 
Siro CD Spandex



NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH: 
• Đầu tư xây dựng và kinh doanh kỹ thuật hạ tầng khu công 

nghiệp, khu đô thị. 
• Xây dựng công trình dân dụng, công trình kỹ thuật.
• Mua bán trang thiết bị, phụ liệu ngành công, nông nghiệp.

CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ CƯỜNG
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đồng Phú Bình
Trụ sở chính: Lô K, Đường Đ.06, Cụm công nghiệp Phú Cường,           
xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251 363 9986  
Email: dongphubinh.@gmail.com
Diện tích: 44,459ha

Là điểm sáng của huyện Định Quán bởi nhiều lợi thế như: Dự án 
nằm trên tuyến đường Quốc lộ 20 TP. HCM – Đà Lạt, cách ngã ba 
Dầu Giây khoảng 15km, là trục phát triển kết nối vùng kinh tế 
huyện Định Quán đến Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Lạt; Lực lượng 
lao động trẻ dồi dào đáp ứng đủ nhu cầu lao động cho các doanh 
nghiệp đã thu hút nhà đầu tư vào các ngành nghề như:  may mặc, 
sản xuất gia công sợi, kho bãi nhà xưởng cho thuê... Trong giai đoạn 
tới, CCN tiếp tục kêu gọi đầu tư vào các ngành nghề đã được phê 
duyệt, trong đó ưu tiên kêu gọi các lĩnh vực: sản xuất kho chứa hàng 
hóa; khu thương mại dịch vụ... Tiếp tục phát triển thành CCN xanh 
như  định hướng phát triển của CCN.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG PHÚ BÌNHCÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG PHÚ BÌNH
Trụ sở chính:  Lô K, Đường Đ.06, Cụm công nghiệp Phú Cường, 
xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251 363 9986  
Email: dongphubinh.@gmail.com

Chúc Mừng Năm MớiChúc Mừng Năm Mới
20232023

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

Chúc Mừng Năm Mới
2023

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... 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.



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

Mã số DN: 0900270351 
Tên quốc tế:  TIEN HUNG JOINT STOCK COMPANY  
Tên viết tắt: TIEN HUNG.JSC
Điện thoại: 02213 872888     I    Fax: 02213 873954
Trụ sở chính: Thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN HƯNG

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. 

Văn phòng : 524 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Địa chỉ: Khu A Lô H1+ H5, Đ. Phạm Ngũ Lão, KCN Hòa Xá, P. Mỹ Xá, TP. Nam Định

chất lượng là yếu tố cốt lõi

Thấu hiểu được tầm quan 
trọng của thế hệ trẻ là tương 
lai của đất nước, của nhân 
loại. Nhận thức được điều 
này, Ardilla mong muốn đóng 
góp một phần nhỏ trách 
nhiệm của mình bằng việc 
tạo ra những sản phẩm thời 
trang trẻ em chất lượng cao, 
thân thiện với môi trường và 
đặc biệt an toàn cho làn da 
nhạy cảm của các bé với tiêu 
chí “ Thời trang – Thoải mái – 
An toàn”.

Tôn chỉ kinh doanh của Ardilla 
luôn đặt chất lượng lên hàng 
đầu, thông qua các tiêu chí 
khắt khe theo tiêu chuẩn xuất 
khẩu từ nguồn nguyên liệu 
đến đường kim mũi chỉ để 
mang lại cho các bé những 
sản phẩm thời trang chất 
lượng cao và an toàn cho làn 
da.

Đồng thời, Ardilla lấy chất 
lượng làm thế mạnh để cạnh 
tranh với hàng trăm thương 
hiệu thời trang trẻ em trong 
nước và quốc tế trên thị 
trường.

Thông qua những sản phẩm 
chất lượng của mình, Ardilla 
luôn mong muốn mang đến 
cho các bé, các bậc phụ 
huynh sự an tâm khi mua sắm 
và sử dụng sản phẩm của 
Ardilla.

Nhân đây, Ardilla xin chân 
thành cảm ơn Quý khách 
hàng đã đặt niềm tin vào 
Ardilla trong suốt thời gian qua 
và có những đánh giá phản 
hồi tích cực cho chúng tôi. 
Đây chính là động lực để 
Ardilla luôn nỗ lực bước lên 
những tầm cao mới để không 

phụ lòng tin của Quý khách 
hàng.

Hy vọng trong tương lai, chúng 
tôi nhận được nhiều hơn nữa sự 
yêu mến, tin tưởng và đồng 
hành của Quý khách hàng 
dành cho Ardilla - thương hiệu 
thời trang trẻ em Việt Nam. 

 036 254 9888

Chúc Mừng Năm Mới



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

Công ty Cổ phần Dệt May Huế (Huegatex) là thành viên 
của Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Công ty chuyên sản 
xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm sợi, vải 
dệt kim, hàng may mặc với doanh thu hàng năm gần 
1.800 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu hơn 70%.

1. Nhà máy Sợi: Được trang bị đồng bộ 04 dây chuyền thiết 
bị nhập khẩu từ Đức, Thụy Sĩ, Nhật Bản với hơn 4,9 vạn cọc 

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

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

với sản lượng vải dệt kim hàng năm là 1.500 tấn.

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

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

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

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

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

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

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.

Quý Mão 2023Quý Mão 2023
Chào XuânChào Xuân




