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

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

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

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

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” 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.

Chúc mừng 68 năm 
Ngày Thầy thuốc Việt Nam 

(27/2/1955 - 27/2/2023)

TẬN TÂM - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ



Bìa 1: CNLĐ đang lao động sản xuất tại 
Công ty CP Dệt May Huế

Bạn đọc thân mến!

“Cú sốc” về lãi suất, tỷ giá đã và đang có tác động rất lớn đến 
doanh nghiệp và nền kinh tế. Năm 2023 đánh dấu nửa chặng 
đường của Kế hoạch 5 năm 2021-2025 với dự báo sẽ có nhiều 
thời cơ, thách thức đan xen nhưng khó khăn sẽ là chủ đạo. Đây 
cũng là năm Việt Nam khẳng định vị thế mới khi sẽ đạt ngưỡng 
100 triệu dân và quy mô GDP cán mốc 10 triệu tỷ đồng trong 
bối cảnh kinh tế thế giới được dự báo sẽ tăng trưởng chậm 
lại. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã kịp thời 
nghiên cứu, đưa ra dự báo và giải pháp căn cơ để “đón sóng” thị 
trường 2023. Sức mạnh nội lực và niềm tin một lần nữa lại khơi 
dậy mạnh mẽ trong đội ngũ những người làm dệt may. 

Trong khí thế ra quân đầu Xuân mới, người lao động ở khắp các 
doanh nghiệp thuộc Vinatex đã khẩn trương vào việc. Những 
điểm nghẽn nền kinh tế sẽ được tháo gỡ từ sự mạnh mẽ, linh 
hoạt của mỗi doanh nghiệp mà “năng lượng” cốt lõi là nguồn tài 
sản quý giá- người lao động. 

Với tình hình thế giới nhiều biến động và khó lường, cầu thế giới 
giảm trong bối cảnh cuộc chiến chống lạm phát toàn cầu vẫn 
tiếp diễn sẽ khiến xuất khẩu của Việt Nam bị ảnh hưởng. Động 
lực tăng trưởng năm 2023 chủ yếu phải dựa vào nội lực và sự 
chống đỡ của mỗi doanh nghiệp. Với những khởi động mạnh 
mẽ, quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm, chắc chắn Vinatex 
sẽ viết tiếp những thành công mới. 

Trân trọng cảm ơn!

BAN BIÊN TẬP

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 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
LÊ NGỌC SĨ

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 M
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Dệt may là mặt hàng thiết yếu, là sản phẩm thông dụng 
được sử dụng nhiều. Chính vì thế, dệt may được xác định là 
ngành phát thải thuộc top 5 thế giới. Số lượng quần áo, đặc 
biệt là thời trang nhanh fast fashion dùng trong thời gian 
ngắn và bỏ đi tạo ra một lượng rác thải rất lớn. Các quốc 
gia phát triển đều đặt dệt may vào trọng tâm của chương 
trình giảm phát thải, coi giảm phát thải dệt may là một 
trong những mục tiêu cần sớm thực hiện.

“XANH HÓA”
Bài: Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex

HƯỚNG ĐI TẤT YẾU CỦA DỆT MAY

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

TẠO LỢI THẾ TRONG CHUỖI 
CUNG ỨNG

Các hãng thời trang lớn trên thế 
giới với trách nhiệm xã hội của 
mình đều hưởng ứng chương 
trình giảm phát thải, đặt mục 
tiêu cho giai đoạn 2025 – 2030 
và cùng hướng đến mục tiêu 
không có phát thải carbon đến 
năm 2050. Từ H&M, Levis, Uniqlo, 
Zara đều có những mục tiêu của 
riêng mình. Đến năm 2025, H&M 
mong muốn 30% nguyên liệu sử 
dụng cho các sản phẩm của mình 
có nguồn nguyên liệu tái chế, tới 
năm 2030 nâng lên đến 50%. 

Nhiều hãng thời trang thực hiện rất 
quyết liệt, như Adidas đặt mục tiêu 
sớm có tới một nửa sản phẩm đến 
năm 2030 đi từ các nguyên liệu tái 
chế. Nguồn nguyên liệu tái chế bắt 
đầu xuất hiện xu hướng không chỉ 
tái chế một lần, mà sau lần 1 được 
tái chế, các lần sau sẽ tiếp tục 
được tái chế như thế nào. Kinh tế 
tuần hoàn, sản phẩm dệt may tuần 
hoàn và tuần hoàn trong ngành 
dệt may trở thành mục tiêu dài hạn 
mà các hãng dệt may đang đặt ra. 

Tại thời điểm hiện nay, chưa có 
những quy định pháp lý cho các 
sản phẩm dệt may phải có tỷ lệ 
bao nhiêu là sản phẩm tái chế, 
tuần hoàn, bao nhiêu là năng 
lượng tái tạo. Tuy nhiên, một khi 

là xu thế, lộ trình thế giới đã đặt 
ra thì sẽ có những chỉ tiêu, mục 
tiêu, quy định trong tiêu chuẩn 
sẽ được luật hoá, trước hết là ở 
các quốc gia phát triển, họ sẽ 
luật hoá những tỷ lệ này. Vì vậy, 
cả người mua hàng và nhà sản 
xuất đều đang cùng nhau trong 
quá trình chuẩn bị, để đến khi 
các tiêu chuẩn này được luật 
hoá thì chuỗi cung ứng không bị 
gián đoạn, đứt gãy.

Quá trình chuẩn bị này, người 
mua hàng đặt những tiêu chuẩn 
trên thành các mục tiêu ưu tiên. 
Ví dụ, nếu anh sản xuất được các 
mặt hàng sợi, có sử dụng nguồn 
năng lượng là năng lượng tái tạo 
từ 18-20% thì anh được ưu tiên và 
trở thành nhà cung cấp chủ lực. 
Trong quan điểm của chuỗi cung 
ứng toàn cầu, họ có danh mục các 
nhà cung cấp ưu tiên. 

Các nhà cung cấp ưu tiên thoả 
mãn càng nhiều các định hướng 
về môi trường, sản xuất xanh và 
tái chế hay tuần hoàn thì càng 
có thứ hạng cao. Đó là cách thức 
chuỗi cung ứng hiện nay đang áp 
dụng để khuyến khích các nhà 
sản xuất từng bước chuyển đổi, 
hướng tới sản xuất xanh và đáp 
ứng zero phát thải vào năm 2050.

Chúng ta hiểu, thị trường dệt may 
biến động khá lớn. Do vậy, muốn sản 
xuất ổn định thì phải có vị trí ưu tiên 
trong chuỗi cung ứng. Các chuỗi 
cung ứng luôn được thiết kế với 70% 
các sản phẩm dài hạn, cố định. Cốt 
lõi trong kinh doanh của họ là đặt 
hàng các nhà cung ứng ưu tiên. 

Phần thay đổi của thị trường, phần 
thị trường tăng giảm có thể làm 
ở các nhà cung cấp ngoài danh 
sách ưu tiên nhưng vẫn đạt tiêu 
chuẩn. Vì vậy, muốn có quá trình 
sản xuất ổn định, không bấp bênh 
thì phải có được vị trí ưu tiên trong 
chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Khi thị trường có biến động 
như giai đoạn Covid-19, những 
khủng hoảng địa chính trị, lạm 
phát, lãi suất tăng như vừa qua, 
nhu cầu của thị trường dệt may 
thế giới co rút đột ngột thì biến 
động này không ảnh hưởng đến 
toàn bộ doanh nghiệp như nhau 
mà nó có sự khác biệt rất lớn. 

Những doanh nghiệp nằm ở vị trí 
ưu tiên trong chuỗi cung ứng bị 
ảnh hưởng rất nhỏ, giữ sản xuất ổn 
định.Trong khi đó, doanh nghiệp 
nằm ngoài thứ tự ưu tiên có thể 
mất 50-80% đơn hàng đang có. 
Việc phấn đấu trở thành nhà cung 
cấp, nhà sản xuất có thứ tự ưu tiên 
của các chuỗi cung ứng toàn cầu 
có thể nói là chiến lược để doanh 
nghiệp phát triển bền vững. 

Thêm đó, yếu tố “xanh” không còn 
là lựa chọn mà đang dần được luật 
hóa tại các thị trường xuất khẩu 
trọng điểm của dệt may Việt Nam, 
cụ thể như EU. Năm nay, EU đã 
đưa ra một số đề xuất trong thỏa 
thuận xanh, trong đó có chiến 
lược phát triển bền vững, tuần 
hoàn cho dệt may và yêu cầu về 
tiêu chuẩn xanh cho sản phẩm 
may mặc xuất sang thị trường này. 
Tới đây, ngành thời trang sẽ phải 
cụ thể hoá những tiêu chuẩn này. 
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Những doanh nghiệp nằm ở vị trí ưu tiên trong chuỗi 
cung ứng bị ảnh hưởng rất nhỏ, giữ sản xuất ổn định. 
Trong khi đó, doanh nghiệp nằm ngoài thứ tự ưu tiên 
có thể mất 50-80% đơn hàng đang có. Việc phấn đấu 
trở thành nhà cung cấp, nhà sản xuất có thứ tự ưu 
tiên của các chuỗi cung ứng toàn cầu có thể nói là 
chiến lược để doanh nghiệp phát triển bền vững.

“

“

Nếu trước đây, các tiêu chuẩn 
này chỉ liên quan đến hoá chất, 
thuốc nhuộm được sử dụng trên 
nền tảng vải, thì giờ đây còn yêu 
cầu bao nhiêu % là từ nguyên liệu 
tái chế, bao nhiêu % có thể tuần 
hoàn, tuổi thọ của sản phẩm này 
có dài hay không…?

4 TRỤ CỘT CỦA SẢN XUẤT 
XANH

Trong nguyên tắc của sản xuất 
xanh dựa trên 4 trụ cột chính. Thứ 
nhất là sử dụng các nguồn năng 
lượng tái tạo. Thứ hai là hiệu quả 
sử dụng năng lượng tái tạo trên 
một đơn vị sản phẩm tạo ra càng 
ngày phải càng sử dụng ít năng 
lượng. Thứ ba là sử dụng các 
nguồn nguyên liệu tái chế, tuần 
hoàn, xanh, tự nhiên. Thứ tư là môi 
trường làm việc phải đảm bảo các 
yếu tố xanh và người lao động. 

Hệ thống các tiêu chuẩn, tiêu 
chí của các thị trường sau này 
chắc chắn sẽ được gây dựng 
trên cơ sở các trụ cột của sản 
xuất xanh. Doanh nghiệp lúc này 
là pass (vượt qua) hoặc fail (thất 
bại). Chúng ta vào được hoặc là 
không vào được. 

Trong thực tế 3 năm vừa qua, thị 
trường dệt may thế giới có sự sụt 
giảm về tổng cầu do kinh tế, dịch 
bệnh. Năm 2022, tuy dịch bệnh 
không còn hoành hành nhưng 
tổng cầu dệt may vẫn sụt giảm 
khoảng 5% do xung đột địa chính 
trị, mặc dù khắc phục được sự 
đứt gãy logistics, phí vận chuyển 
cũng giảm nhưng cầu không phục 
hồi do tâm lý tiêu dùng ở các thị 
trường chính rất kém do lạm phát 
lên cao, lãi suất lên cao. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, cả 
5 nước xuất khẩu dệt may thuộc 
top đầu đều chứng kiến sự sụt 
giảm về kim ngạch, chỉ trừ một 
quốc gia lại tiếp tục có sự tăng 
trưởng tốt là Bangladesh trong 
khi Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ 
đều sụt giảm so với năm 2021. 
Thậm chí, Ấn Độ và Trung Quốc 
giảm đến 2 con số so với tháng 
11/2021. Bangladesh xoay chiều 

lập kỷ lục mới về kim ngạch xuất 
khẩu với giá trị lên đến 4,6 tỷ 
USD trong tháng 11 vừa qua, dù 
trước đó, họ chỉ loanh quanh 3,6 
đến 3,7 tỷ USD/tháng. 

Giải thích cho thắng lợi này, một 
cách hoàn toàn chính xác thì khó, 
tuy nhiên, có những dấu hiệu 
chúng ta phải xem xét để nhìn 
nhận có phải những yếu tố đó làm 
cho 2 năm qua, Bangladesh có 
sự bứt phá rất tốt về thị phần, thị 
trường? Đó là, từ trước đến nay, 
Bangladesh được tính đến là một 
quốc gia sản xuất với giá rẻ do lực 
lượng lao động dồi dào, 155 triệu 

dân trên một diện tích hẹp, chỉ 
bằng 1/3 Việt Nam, với một nền 
sản xuất không được sạch đẹp, 
đảm bảo an toàn vệ sinh, không 
được đảm bảo trách nhiệm xã hội. 

Nhưng đó là câu chuyện cách đây 
5 năm. Từ năm 2018, Bangladesh 
đầu tư số tiền rất lớn vào việc đầu 
tư, phát triển. Và họ đã chọn một 
con đường phát huy triệt để lợi thế 
của người đi sau, tập trung đầu tư 
ngay theo hình thức tốt nhất, hiện 
đại nhất, sạch đẹp nhất, đáp ứng 
những tiêu chuẩn cao nhất, chứ 
không tiệm tiến cải thiện từng bước.
Chính vì vậy, tính đến 2022, tại 

đây có khoảng 85 – 90% nhà máy 
may đạt tiêu chuẩn LEED Platinum 
tức là tiêu chuẩn sản xuất xanh 
cao nhất của Mỹ do hiệp hội các 
nhà đầu tư xây dựng Mỹ đặt ra. 
Bangladesh còn có 500 nhà máy 
may khác đang chờ đợi để được 
đánh giá đạt tiêu chuẩn LEED. 

Có lẽ cùng với việc ổn định lao 
động, nâng cao chất lượng, năng 
suất, trong khi vẫn khai thác 
triệt để lợi thế chi phí lao động 
rẻ, đồng Bangladesh phá giá 
sâu trong năm 2022 làm cho họ 
duy trì được đà tăng trưởng. Đây 
cũng là một bài học. 

NÂNG CAO NĂNG LỰC 
CẠNH TRANH

Việc lên thứ 2, hay xuống thứ 3 của 
Việt Nam thực ra nó không quan 
trọng bằng việc chúng ta còn 
những lợi thế cạnh tranh nào có 
thể phát huy. Những lợi thế cạnh 
tranh nào trong quá khứ đã bị các 
đối thủ khác bắt kịp, thậm chí vượt 
lên. Và như vậy, chúng ta cũng phải 
đi vào một chu kì mới của việc xây 
dựng các năng lực cạnh tranh mới, 
để có thể đảm bảo dệt may Việt 

Nam tiếp tục tăng trưởng bền 
vững trong thời gian tới. 

Các nhà máy platinum của Việt 
Nam chủ yếu nằm ở khu vực FDI, 
hoặc các nhà máy Việt Nam quy 
mô lớn như Việt Tiến. Xét trên diện 
rộng, không có con số thống kê 
cụ thể. Chúng ta hiện có khoảng 
13.000 doanh nghiệp dệt may với 
hơn 50.000 nhà máy trên cả nước. 

Có lẽ, chỉ nằm dưới 10% các nhà 
máy đạt tiêu chuẩn LEED. Đây 
cũng là một thách thức, khi làm 
theo LEED, có rất nhiều yếu tố 
phải đầu tư về mặt tài chính trong 
đó như diện tích nhà máy, khu vực 
phụ trợ, diện tích mái sử dụng 
năng lượng mặt trời, lượng khí 
tươi, tỷ lệ cây xanh phải có cho 
một người lao động trong 1 khuôn 
viên nhà máy, từng màu sơn chất 
liệu như thế nào để người lao động 
không bị áp lực tâm lý sau 8-9 
tiếng làm việc… 

Đây là một tiêu chuẩn rất chi li và 
nó không chỉ bao gồm các tiêu chí 
về an toàn trong sản xuất, mà cả 
những yếu tố về tâm lý người lao 
động để giúp họ có một buổi làm 
việc thoải mái hơn. Nó là cả một 
bài toán cần cân nhắc giữa khả 
năng tài chính và thực tế hoạt 
động của các nhà máy hiện tại. 
Bởi vì với các nhà máy đang tồn 
tại, chúng ta vẫn phải hoạt động, 
có đơn hàng, phải trả lương cho 
người lao động, không thể dừng 
lại hoàn toàn để thay thế cho nó 
đạt tiêu chuẩn LEED. 

Và vì thế, chúng ta phải chấp nhận 
con đường dịch chuyển ngành 
may khá lớn như ở Việt Nam trong 
một lộ trình 5-10 năm. Trong đó, 
đầu tư mới thì phải đầu tư theo 
tiêu chuẩn LEED, thay thế máy cũ 
khi đã hết khấu hao thì vừa thay 
máy, vừa chỉnh trang để đạt tiêu 
chuẩn LEED. Còn lại, chắc chắn 
chúng ta vẫn có những nhà máy 
mới đầu tư 4-5 năm trở lại đây, vẫn 
còn phải khấu hao 5-7 năm nữa 
nên nó sẽ phải tồn tại ở trạng thái 
chưa đạt tiêu chuẩn. Quá trình 
này cũng giống như chuyển đổi 
số của doanh nghiệp. Đơn vị của 

chuyển đổi là một thập kỷ, chứ 
không thể nào ngắn hơn. Chúng 
ta cũng nhìn thấy xu thế của các 
quốc gia trên thế giới là xây dựng 
luật, yêu cầu bắt buộc, cũng mất 
lộ trình 10 – 20 năm. Đó là lý do 
tại sao COP27, mục tiêu đến tận 
2050, các hãng thời trang cũng 
đặt mục tiêu đến 2030, tức là 10 
năm. Đó là khoảng thời gian được 
tính toán để tất cả các bên có đủ 
điều kiện, nếu quyết tâm cao có 
thể đạt được yêu cầu này. 

Đây là một bài toán không phải 
chỉ của người quản lý doanh 
nghiệp, mà cả với cổ đông và 
quản lý nhà nước để cùng chia sẻ 
lộ trình này. Thực tế, khi sản xuất 
xanh, sử dụng tái chế và kinh tế 
tuần hoàn thì thế giới này tiết 
kiệm một phần rất lớn nguồn lực 
xử lý rác thải, chôn lấp rác thải. 

Trước giờ chi phí này được khu 
vực công thực hiện, lấy từ thuế 
của người dân, ngân sách của 
nhà nước. Nay nếu doanh nghiệp 
chủ động chuyển đổi, sự chuyển 
đổi này sẽ đem lại lợi ích cho xã 
hội về mặt tài chính. 

Nhưng doanh nghiệp chưa nhìn 
thấy cơ chế nào để chia sẻ lại lợi 
ích từ việc tiết kiệm cho xã hội thì 
doanh nghiệp được cái gì, doanh 
nghiệp có được giảm thuế không, 
doanh nghiệp có được hỗ trợ 
nguồn vốn để thúc đẩy nhanh quá 
trình chuyển đổi xanh hay không…

Thực tế, việc đầu tư này giảm 
lợi ích trong ngắn hạn để doanh 
nghiệp tồn tại trong dài hạn. Nếu 
không chuyển đổi, thu lợi nhuận 
triệt để trong giai đoạn này thì 
5 đến 10 năm nữa, khi các tiêu 
chuẩn, tiêu chí trở thành luật hoá, 
sản phẩm của ta sẽ không còn 
đứng trên thị trường, không xuất 
khẩu được, tức là chúng ta khó tồn 
tại. Đây là việc các lãnh đạo doanh 
nghiệp phải tính đến. 

Muốn phát triển bền vững trong 
nhiều chục năm tiếp theo thì 
nhất định phải có sự đầu tư hi 
sinh cho sản xuất Xanh, bền vững 
ngay từ lúc này. 

Ảnh Minh họa
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VINATEX CHUẨN BỊ NGUỒN LỰC

“đón sóng” thị trường 2023

Sóng gió của năm 2022 sẽ vẫn còn ảnh 
hưởng, nhưng dẫu vậy nhiều định chế tài 
chính quốc tế cho rằng năm 2023 sẽ có 
những điểm sáng về kinh tế, thị trường. 
Nhân dịp này, PV Dệt may và Thời trang Việt 
Nam đã có cuộc trao đổi với Ông Cao Hữu 
Hiếu- Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam (Vinatex) để cùng hình dung những 
thuận lợi, khó khăn cũng như giải pháp ứng 
phó với biến động thị trường, tận dụng được 
các cơ hội sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp dệt may trong năm 2023.

Bài: NHÓM PV 
(thực hiện)

Ông CAO HỮU HIẾU
Tổng Giám đốc Vinatex

*PV: Mọi dự báo của năm 2023 
đều cho thấy đây là một năm 
khó khăn với ngành dệt may, 
đặc biệt là ngành sợi đã đối 
mặt với rất nhiều khó khăn từ 
6 tháng cuối năm 2022. Xin 
ông cho biết, Vinatex đã có 
những giải pháp gì để đối phó 
nếu tình hình khó khăn tiếp 
tục kéo dài trong nửa đầu năm 
2023, cụ thể là các giải pháp 
trọng tâm cho các đơn vị sản 
xuất sợi? 

Tổng Giám đốc Cao Hữu Hiếu: 
Vinatex cũng nhận định 2023 
thật sự là một năm khó khăn 
khi hầu hết các dự báo về kinh 
tế thế giới, thị trường tài chính, 
tiền tệ đều có xu hướng tiêu cực. 
Đặc biệt, đối với ngành dệt may, 
dự báo tổng cầu thế giới 2023 sẽ 
chỉ tăng trưởng từ 2,5 đến 4% - 
tỷ lệ tăng trưởng thấp so với các 
năm trước. Các thị trường xuất 
khẩu chính của dệt may Việt 
Nam cũng có xu hướng giảm, đặc 

Trong những tháng đầu năm 2023, thị trường vẫn 
chưa có dấu hiệu khởi sắc. Ngành May: đa số các đơn 
vị mới có đơn hàng hết tháng 2/2023; đơn hàng các 
tháng sau rất thấp tải; đơn hàng có xu hướng nhỏ lẻ, 
phức tạp hơn; giá gia công giảm và cạnh tranh cao. 

Dự báo các đơn hàng ngành May sẽ phục hồi vào 
quý 2/2023, tuy nhiên sẽ phải cạnh tranh gay gắt về 
giá từ các đối thủ như Bangladesh, Ấn Độ và Trung 
Quốc. Ngành Sợi: thị trường sợi vẫn ảm đạm, chưa 
có dấu hiệu phục hồi, giá bán sợi trên thị trường vẫn 
ở mức thấp trong khi giá bông đưa vào sản xuất tại 
các đơn vị vẫn cao hơn nhiều so với giá thị trường 
hiện nay. 

Trong bối cảnh thị trường Trung Quốc mở cửa trở 
lại, các đơn vị sợi có thể tận dụng cơ hội khi cầu khôi 
phục tại thị trường này, tuy nhiên cạnh tranh trên thị 
trường dệt may thế giới nói chung sẽ rất gay gắt khi 
các nhà sản xuất của Trung Quốc nhập cuộc.

Lường trước những biến động và khó khăn kéo dài 
của thị trường, Cơ quan Điều hành Tập đoàn đã sớm 
đưa ra các giải pháp để ứng phó với tình hình, đảm 
bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh 
ngay từ đầu năm. Đặc biệt, tăng cường giải pháp đối 
với các doanh nghiệp sợi nhằm duy trì sản xuất, giữ 
ổn định nguồn lao động, đảm bảo dòng tiền và chuẩn 
bị nguồn lực đón đầu khi thị trường ấm lên. Cụ thể:

* Đẩy mạnh phát triển chuỗi sản xuất sản phẩm dệt 
kim của Tập đoàn. Điều này vừa giúp các đơn vị sản 
xuất vải và may trong Tập đoàn chủ động nguồn 
cung nguyên liệu, giảm tồn kho sợi, tăng giá trị gia 
tăng cho sản phẩm cuối cùng của chuỗi. Để thực 
hiện thành công nhiệm vụ này, cần tạo sự liên kết 
giữa các đơn vị sợi, dệt kim, may với sự điều phối tập 
trung của Tập đoàn. 

* Tăng cường các giải pháp tiết kiệm năng lượng, 
giảm phát thải để đảm bảo vừa tiết giảm chi phí 
vừa theo đúng lộ trình đáp ứng các yêu cầu về môi 
trường của các nhà mua hàng.

* Đối với Cơ quan Văn phòng Tập đoàn, Cơ quan Điều 
hành đã đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai 
ngay trong quý I năm 2023, tập trung vào các nội 
dung như: 

- Theo dõi và hỗ trợ các đơn vị thực hiện tốt kế hoạch 
sản xuất kinh doanh đã đề ra, bằng cách xây dựng hệ 
thống cơ sở dữ liệu quản trị các lĩnh vực hoạt động; 
theo dõi chặt chẽ và hỗ trợ kịp thời các giải pháp để 
đơn vị hoàn thành kế hoạch được giao;  

- Triển khai nhanh các giải pháp chuyển đổi số, trong 
đó ưu tiên cho quản trị tài chính và quản lý nguồn 
nhân lực; cải thiện phần mềm quản trị ngành Sợi;

- Tăng cường hoạt động đào tạo nội bộ tại Tập đoàn;

- Song song với đó, các ban chức năng của Tập đoàn 
cũng cần tham mưu các giải pháp quản trị rủi ro, đặc 
biệt cần thiết trong tình hình thị trường nhiều biến 
động như hiện nay; 

- Hoàn thiện hệ thống khung pháp chế chung cho 
Tập đoàn và một số đơn vị thành viên, đảm bảo sự 
quản trị chặt chẽ, quy trình triển khai chuẩn mực, 
tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật cũng như 
của Tập đoàn.

Riêng đối với các đơn vị sản xuất sợi, Cơ quan Điều 
hành phối hợp cùng Ban Sản xuất kinh doanh Sợi đã 
đưa ra các yêu cầu, chủ yếu tập trung vào các giải 

biệt hai thị trường chính là EU và 
Trung Quốc sẽ giảm 2 đến 4%. 
Thực tế hiện nay, cầu dệt may 
thế giới vẫn chưa phục hồi do 
sức mua chậm ở các thị trường 
tiêu thụ hàng may mặc lớn như 
Mỹ và Châu Âu. Trung Quốc vẫn 
đang “tiêu hóa” dần lượng bông 
sợi tồn kho nội địa trong bối 
cảnh ngành may thiếu đơn hàng 
nên thị trường sợi chưa có dấu 
hiệu khởi sắc. Ngành Sợi thế giới 
nói chung và Việt Nam nói riêng 
trải qua năm 2022 với sự tăng 
trưởng trái chiều. Sáu tháng đầu 
năm, các doanh nghiệp sợi đều 
có kết quả kinh doanh rất tốt do 
hưởng lợi từ giá bông đầu vào 
thấp và giá sợi đầu ra tốt với mức 
chênh lệch giá sợi – bông trung 
bình khoảng 1 USD. 

Tuy nhiên, trong 6 tháng cuối 
năm thị trường nhanh chóng “bẻ 
lái” với rất nhiều yếu tố bất lợi 
như: (i) giá nguyên liệu bông tăng 
cao đột biến, đạt đỉnh cao thứ 2 

trong lịch sử 20 năm, chỉ sau mùa 
vụ 2010/2011 (ii) xung đột Nga – 
Ukraina tạo ra khủng hoảng năng 
lượng và lương thực, (iii) nguồn 
cung bị thắt chặt ở châu Âu, (iv) 
chính sách zero Covid của Trung 
Quốc làm ngưng trệ sản xuất, cầu 
sợi giảm mạnh, (v) chính sách 
siết chặt tiền tệ của Mỹ và một 
số nước khác. Ngành Sợi phải 
đối mặt với giá thành sản xuất 
tăng cao trong khi giá sợi đầu ra 
giảm sâu do cầu vô cùng yếu. Hầu 
hết các doanh nghiệp sợi đều lỗ 
khoảng 0,8 – 1,2 USD/kg sợi tùy 
mặt hàng. Thậm chí, có những 
doanh nghiệp giá sợi chỉ đủ bù giá 
bông đầu vào, lỗ hoàn toàn phần 
tiêu hao và chi phí sản xuất. 

Với các doanh nghiệp sợi thuộc 
Vinatex, mặc dù đã dự báo trước 
được diễn biến tình hình trong 6 
tháng cuối năm nhưng vẫn không 
thể tránh khỏi “cú đảo chiều” của 
thị trường. 
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Theo dõi chặt chẽ tình hình 
giá nguyên liệu để quyết 
định thời điểm mua và lượng 
mua phù hợp.

Thường xuyên bám sát thị 
trường, khách hàng và kế 
hoạch sản xuất để ra quyết 
định nhanh trong việc nhận 
đơn hàng và chuyển đổi 
mặt hàng theo nhu cầu thị 
trường trong điều kiện phù 
hợp với nguồn lực sản xuất 
của nhà máy.

Chủ động cân đối đơn hàng 
và kế hoạch sản xuất, đảm 
bảo giữ được nguồn lực lao 
động, đáp ứng yêu cầu sản 
xuất khi thị trường phục hồi.

Tập trung cải thiện hệ thống 
sản xuất, nâng cao hiệu quả 
trong công tác quản trị sản 
xuất, tích cực thực hiện 
chuyển đổi số và ưu tiên giữ 
chất lượng sản phẩm sợi để 
tạo được lợi thế cạnh tranh 
sợi Việt Nam trên thị trường 
xuất khẩu.

Tập trung quản lý hàng tồn 
kho, công nợ, cân đối dòng 
tiền để hạn chế các rủi ro 
về thanh khoản, đặc biệt 
cân đối nguồn ngoại tệ để 
thanh toán  các khoản mua 
nguyên liệu đúng hạn.

Nghiên cứu các mặt hàng 
mới, thị trường mới để đón 
đầu xu hướng sản xuất 
xanh tiên tiến, đáp ứng các 
tiêu chuẩn của khách hàng 
lớn, thị trường lớn.

* Thưa Ông, như Ông vừa chia sẻ, một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay của 
Tập đoàn là kết nối thành công chuỗi sản xuất 
sản phẩm dệt kim. Ông có thể cho biết những giải 
pháp cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ này?

- Chiến lược phát triển giai đoạn 2022-2030 của Tập 
đoàn là hình thành “Một điểm đến cho sản phẩm dệt 
may thời trang Xanh”, đây cũng là xu hướng tất yếu 
của các doanh nghiệp nếu muốn gia nhập chuỗi sản 
xuất dệt may toàn cầu. Thực hiện thành công chiến 
lược này sẽ giúp các đơn vị trong Tập đoàn nâng cao 
năng lực cạnh tranh, được khách hàng ưu tiên lựa 
chọn. Bên cạnh đó, cũng giúp các đơn vị sản xuất 

* Để thực hiện thành công các nhiệm vụ của năm 
2023, theo Ông điều gì là quan trọng nhất?

- Nguồn lực lao động luôn là yếu tố quan trọng nhất 
trong mọi doanh nghiệp, tổ chức. Vinatex và các đơn 
vị thành viên luôn nhận thức rất rõ điều này và cố gắng 
duy trì ổn định nguồn lực lao động để có thể hoàn 
thành thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra. Ngay từ những 
ngày đầu năm 2023, số lượng lao động quay trở lại làm 
việc tại các đơn vị trong Tập đoàn đạt tới 97%. 

Một số đơn vị mở máy sớm từ mồng 4 Tết cũng ghi 
nhận số lao động đầy đủ. Điều này cho thấy, các doanh 
nghiệp của Vinatex làm khá tốt công tác tư tưởng cho 
người lao động, đồng thời cũng duy trì môi trường làm 
việc và mức đãi ngộ phù hợp để thu hút và giữ chân 
người lao động. Cụ thể, mức thu nhập trung bình của 
toàn Tập đoàn năm 2022 đạt 9,7 triệu đồng/người/ tháng, 
tăng 15% so với 2022; mức thưởng Tết trung bình của 
các đơn vị là 1,5 tháng lương, trong đó có một số đơn vị 
thưởng tới 3 tháng lương.

Trong giai đoạn tới, dự báo tình hình thị trường sẽ rất 
khó khăn, vì vậy rất cần sự thấu hiểu và đồng lòng của 
đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn 
hệ thống Tập đoàn. Các đơn vị cần tuyên truyền cặn kẽ 
những mục tiêu, chiến lược phát triển, giải pháp thực 
hiện của doanh nghiệp để đội ngũ nhân viên, người 
lao động hiểu và chung tay thực hiện. Đồng thời cũng 
cần phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng 

Bên cạnh đó, Tập đoàn đã chuẩn bị sẵn sàng một loạt các dự án đầu tư mới, chờ cân đối tín hiệu thị 
trường, chọn thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện như:

kiến sáng tạo trong toàn Tập đoàn để tìm các giải 
pháp tăng năng suất lao động, ổn định chất lượng 
sản phẩm, giảm chi phí… Về phía Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam, Cơ quan Điều hành luôn quan tâm phát 
triển nguồn nhân lực của mình. Trong năm 2023 này, 
Tập đoàn sẽ đẩy mạnh hoạt động đào tạo nhằm tăng 
cường năng lực chuyên môn cũng như các kỹ năng 
cần thiết cho cán bộ trẻ, cán bộ lãnh đạo tại Tập 
đoàn và các đơn vị thành viên. 

Bên cạnh đó, Vinatex cũng đang thành lập hệ thống 
quản trị trên nền tảng số, từng bước xây dựng văn 
hóa doanh nghiệp nhân văn, công bằng, minh bạch; 
hình thành môi trường làm việc văn minh, chia sẻ; 
thực hiện các chế độ đãi ngộ ngày càng tốt, theo 
đúng năng lực và khả năng đóng góp của cán bộ 
nhân viên, giúp người lao động trong toàn hệ thống 
Vinatex yêu nghề, yêu công việc của mình, sẵn sàng 
đóng góp cho hệ thống và có được mức thu nhập 
cũng như mức sống ngày càng tốt hơn.

Một năm sản xuất kinh doanh đã bắt đầu với tinh 
thần hứng khởi tại tất cả các đơn vị thành viên của 
Vinatex, chúng tôi đặt niềm tin vào đội ngũ nhân lực 
của mình và mong muốn người lao động trong toàn 
hệ thống Tập đoàn luôn đồng hành để thực hiện 
thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh và những 
nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra năm 2023.

*Trân trọng cảm ơn Ông !

1 2 3 4 5 6

chủ động được nguồn nguyên vật liệu, kế hoạch sản 
xuất; kết nối chuỗi sẽ giúp tiêu thụ sản phẩm của 
nhau trong chuỗi, ổn định sản xuất, tránh tồn kho, 
nâng giá trị gia tăng của sản phẩm cuối cùng. Trong 
thời điểm hiện tại, Tập đoàn lựa chọn sản phẩm dệt 
kim để bước đầu hình thành chuỗi sản xuất khép kín. 
Với thế mạnh là các đơn vị sản xuất sợi, sản xuất may 
dệt kim và năng lực tương đối tốt của các đơn vị sản 
xuất vải dệt kim, HĐQT và CQĐH Tập đoàn tin rằng, 
đây là sản phẩm thích hợp để có thể xây dựng chuỗi 
thành công.

Để triển khai tốt kế hoạch này, Tập đoàn quyết tâm 
thực hiện các giải pháp sau:

Xây dựng Trung tâm nghiên cứu, phát triển 
sản phẩm dệt kim hiện đại, quy mô, đáp ứng 
được yêu cầu của các đơn vị sản xuất dệt kim 
trong Tập đoàn, cũng như phục vụ chuỗi sản 
xuất trọn gói. Trung tâm được hình thành để 
bao quát tất cả các lĩnh vực như công tác thị 
trường, khách hàng; thiết kế, phát triển sản 
phẩm, xây dựng các bộ sưu tập; thử nghiệm 
sản phẩm…;

Lựa chọn các đơn vị phù hợp để kết nối chuỗi, 
đặc biệt ưu tiên các đơn vị có đủ các lĩnh vực 
sợi, dệt nhuộm, may như: TCT CP Dệt May Hà 
Nội, Công ty Dệt kim Đông Xuân, Công ty Dệt 
kim Đông Phương, CTCP Dệt May Huế, TCT CP 
Dệt May Nam Định…

Bổ sung năng lực sản xuất cho các đơn vị sản 
xuất vải, cân bằng năng lực giữa các khâu 
trong chuỗi.

Tăng cường chức năng điều phối, kết nối giữa 
các ban SXKD dưới sự chỉ đạo tập trung của 
Tập đoàn.

Dự án Nhà máy Sợi Vinatex Nam Định 2 
quy mô 3,45 vạn cọc sợi với công nghệ 
hiện đại, tiên tiến.

Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4 tại tỉnh 
Thừa Thiên Huế nhằm phát triển Khu sinh 
thái sản xuất sợi Xanh. Trong đó, Tập đoàn 
sẽ xây dựng Trung tâm dịch vụ chia sẻ để 
phục vụ các đơn vị sản xuất Sợi trên địa 
bàn, bao gồm Trung tâm Kiểm định sợi, 
Phòng Thí nghiệm dệt và nhuộm mẫu.

Dự án Khu công nghiệp Quế Sơn tỉnh 
Quảng Nam với quy mô 4 vạn cọc sợi, 5,6 
triệu sản phẩm may/năm với 760 lao động. 
Dự kiến, có thể đầu tư nhà máy may trước 
để đáp ứng yêu cầu may cho chuỗi dệt 
kim tại khu vực miền Trung.

Dự án tại khu vực Hương Trà, tỉnh TT. 
Huế, Tập đoàn sẽ cùng CTCP Dệt May 
Huế đầu tư sản xuất Dệt - Nhuộm (dệt 
kim) nhằm đáp ứng chuỗi sản xuất dệt 
kim của Tập đoàn.

Với việc triển khai đồng loạt các giải pháp trên, CQĐH Tập đoàn tin tưởng rằng việc hình thành chiến lược 
“Một điểm đến” đối với sản phẩm dệt kim sẽ sớm có kết quả khả quan.
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&KIÊN ĐỊNHKIÊN ĐỊNH
Kỳ vọngKỳ vọng

Năm 2023 được dự báo với nhiều thách thức cho ngành Dệt May 
Việt Nam, nhưng với sự kiên định vào mục tiêu và các giải pháp 
linh hoạt, các doanh nghiệp trong hệ thống Vinatex vẫn đặt mục 
tiêu cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững thị phần 
bên cạnh tìm kiếm các đối tác, khách hàng mới.

ÔNG NGUYỄN VĂN PHONG
Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt May Huế 
(Huegatex)

Với sự quan tâm, sâu sát 
của Lãnh đạo Tập đoàn 
trong công tác thị trường, 

công tác tổ chức, tài chính, tái 
cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực… năm 
2022 mặc dù trải qua nhiều khó 
khăn, nhưng Huegatex nói riêng 
và các đơn vị tại khu vực Thừa 
Thiên Huế nói chung đã có thêm 
động lực, tự tin hơn trong việc tổ 
chức các hoạt động SXKD, vượt 
qua những biến động khó lường 
từ thị trường, tình hình kinh tế, 
chính trị bất ổn của thế giới. 

Bài: QUANG NAM

Riêng đối với Huegatex, thành 
công trong năm 2021 có được là 
nhờ thực hiện tái cấu trúc và trao 
quyền để xây dựng cơ cấu, bộ 
máy tinh gọn, tổ chức hoạt động 
hiệu quả hơn; Trong năm 2022, 
Huegatex phát triển các thị 
trường ngõ, thị trường ngách và 
tận dụng được chuỗi cung ứng 
Sợi – Dệt Nhuộm - May để tăng 
đơn hàng FOB, vượt qua những 
khó khăn chung của thị trường. 

Bên cạnh đó, công tác dự báo được 
chú trọng, xây dựng nhiều kịch 
bản đã giúp Công ty tạo được lợi 
thế so với các doanh nghiệp cùng 
ngành, khi các DN gặp khó khăn 
thì Huegatex vẫn có lãi, đó là một 
trong những cơ sở để Huegatex tự 
tin bước vào năm 2023 với nhiều 
biến động đã được dự báo và kịch 
bản đã được xây dựng. 

Với quyết tâm mạnh mẽ, 
Huegatex kiên định thực hiện 
mục tiêu chiến lược trở thành đối 

tác chiến lược của các thương 
hiệu thời trang lớn, có hệ thống 
quản trị hiện đại, tăng trưởng 
bền vững, tham gia sâu rộng vào 
chuỗi cung ứng của Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam và chuỗi cung 
ứng dệt may toàn cầu. 

Năm 2023, Huegatex triển khai 
các giải pháp đồng bộ, không 
làm theo lối mòn, tiếp tục thay 
đổi trên tất cả các lĩnh vực từ 
công tác thị trường, quản trị sản 
xuất, công tác tài chính, thực 
hiện chuyển đổi số, đoàn kết, 
thống nhất nội bộ để thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu SXKD. 

Công ty mong muốn tiếp tục nhận 
được sự quan tâm và chỉ đạo của 
Tập đoàn, tổ chức các hội thảo 
chuyên đề về thị trường, tài chính, 
đối thủ cạnh tranh… để đơn vị có 
những định hướng và giải pháp 
hiệu quả, phát huy lợi thế nội tại, 
cán đích và hoàn thành mục tiêu 
kết quả SXKD đã đề ra.

ÔNG PHÍ QUANG ĐỨC
Tổng Giám đốc Công ty CP May và Dịch vụ 
Hưng Long (May Hưng Long)

Mặc dù trải qua năm 2022 
nhiều khó khăn, nhưng 
May Hưng Long vẫn hoàn 

thành xuất sắc các kế hoạch đã 
đề ra, tăng trưởng của công ty 
đạt 6% về doanh thu, lợi nhuận 
trước thuế đạt 105 tỷ đồng, thu 
nhập của CBNV-NLĐ bình quân đạt 
12,59 triệu đồng/người/tháng, nộp 
ngân sách 46 tỷ đồng. 

Năm 2023, May Hưng Long đặt 
ra mục tiêu tiếp tục có sự tăng 
trưởng cả về doanh thu và lợi 
nhuận, từng bước vươn lên 
những nấc thang mới. Nhằm 
thực hiện hóa mục tiêu này, Ban 
Lãnh đạo cùng với các phòng 
ban và xí nghiệp trực thuộc đã 
tổ chức thực hiện ngay từ những 
ngày đầu năm 2023 các giải pháp 
về nâng cao năng lực quản trị, 
sản xuất, nguồn nhân lực; bám 
sát thị trường, khách hàng và 
hiện đại hóa thiết bị, chuẩn hóa 
môi trường làm việc, từng bước 
đưa May Hưng Long nói riêng và 
Tập đoàn Dệt May Việt Nam nói 
chung có sự phát triển, vượt qua 
được tất cả những thách thức 
trong năm 2023 với quyết tâm và 
thắng lợi mới. 

Trong những năm qua, May Hưng 
Long luôn đề cao phương châm 
trong kinh doanh: “Cán bộ nhân 
viên là tài sản vô giá, khách hàng 
là đối tác quan trọng”. Với hơn 
2.600 lao động, ngoài các chế độ 
đãi ngộ, khen thưởng ngày Lễ, Tết 
đầy đủ, đảm bảo thu nhập cao cho 
NLĐ, May Hưng Long còn có các 
phúc lợi xã hội khác như: thưởng 
chất lượng, thưởng ngày công cao, 
phụ cấp nuôi con nhỏ, tiền sinh 
nhật, hiếu hỉ, tổ chức sinh nhật cho 
NLĐ. Hơn hết, với các đơn vị trong 
hệ thống của Hugaco, người lao 
động luôn là trọng tâm của sự phát 
triển, đó chính là động lực để May 
Hưng Long vượt qua những khó 
khăn, từng bước khẳng định vị thế, 
trở thành địa chỉ tin cậy cho đối tác 
và khách hàng. 

ÔNG THÂN ĐỨC VIỆT
Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 – 
CTCP (May 10) 

Năm 2022, May 10 đã hoàn 
thành đầu tư mới về cơ sở 
vật chất cho 3 xí nghiệp trực 

thuộc. Điều này không chỉ giúp 
NLĐ yên tâm, ổn định sản xuất 
trong môi trường mới khang trang 
hơn mà còn giúp khách hàng có 
thể nhận thấy vị thế và uy tín của 

May 10 khi khảo sát, đánh giá về 
hạ tầng. Bên cạnh công tác đầu 
tư, May 10 cũng tập trung chăm lo 
cho NLĐ, điều này được thể hiện 
qua biến động lao động đã giảm 
so với năm 2021 và thu nhập của 
người lao động được cải thiện. 

Với truyền thống và bề dày văn 
hóa của May 10, cùng với việc 
duy trì và phát triển kênh thị 
trường nội địa, May 10 luôn là 
một trong những trụ cột và một 
phần không thể tách rời của Tập 
đoàn thông qua việc gây dựng 
vị thế và phát huy truyền thống 
văn hóa của con người May 10. 
Năm 2023, không nằm ngoài xu 
hướng khó khăn của thị trường, May 

10 đã lên kế hoạch và đưa ra chiến 
lược: “Phòng thủ chắc – Bảo toàn 
lực lượng – Thắt lưng buộc bụng”. 

Riêng đối với thị trường, May 
10 đưa ra chiến lược “Chọn việc 
khó” nhằm đưa ra các giải pháp 
và mục tiêu công việc cho từng 
cá nhân, từ vị trí Tổng Giám đốc 
cho tới các phòng/ban. 

Câu chuyện về thị trường luôn là 
vậy, sẽ có những biến động khó 
lường, tuy nhiên với những khó 
khăn và thách thức đã hiện hữu 
trong năm 2023, với sự quyết tâm 
cao từ Ban lãnh đạo, CBNV – NLĐ, 
May 10 sẽ “chọn việc khó” để làm, 
chinh phục những đỉnh cao mới. 
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BÀ TRỊNH THỊ BÍCH HIỀN
Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tiên Hưng

ÔNG CHU HỮU NGHỊ
Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 
Hưng Yên – CTCP (Hugaco)

Năm 2022, Hugaco đã có 
kết quả SXKD vượt ngoài 
mong đợi, vượt kết quả 

của năm 2021. Để có được kết 
quả ấy, ngay từ đầu năm Ban 
lãnh đạo đã chủ động xây dựng 
các kịch bản nhằm “thích nghi” 
với các mặt hàng mới. 

Nếu như trước đây các mặt hàng 
truyền thống của Hugaco là 
jacket, hàng dệt thoi… thì năm 
2022, Tổng Công ty đã có cơ hội 
tiếp cận với những khách hàng 
lớn, có được đơn hàng quy mô 
hơn về dệt kim, do đó Hugaco đã 
mạnh dạn đầu tư thêm máy móc 
và dây chuyền nhằm chuyển 
đổi sản xuất, duy trì đủ việc làm 
cho NLĐ, tạo ra doanh thu cho 
Tổng Công ty. Năm 2022, đối với 
Hugaco và các DN khác trong 
ngành May, không có nhiều dự 

Với hơn 4.500 lao động, vấn 
đề chăm lo cho NLĐ được 
Công ty ưu tiên hàng đầu. 

Rất may mắn mặc dù thời điểm này 
đơn hàng “non tải” nhưng Công ty 
vẫn duy trì được việc làm trong 
ngày thứ 7, giúp ổn định thu nhập 
cho NLĐ trong bối cảnh nhiều DN 
gặp khó khăn về đơn hàng. 

Với mỗi DN, vấn đề chăm lo cho 
NLĐ đều có những nét riêng phù 
hợp với từng đơn vị, nhưng tại 
Tiên Hưng các hoạt động chăm lo 

báo xấu trong quý 3 và quý 4, nên 
khi thị trường đảo chiều khiến 
không ít DN gặp khó khăn, nhưng 
với sự thích ứng nhanh nhạy, dẫn 
dắt của HĐQT và điều hành của 
Tổng Giám đốc, Hugaco đã có đủ 
các đơn hàng cho cả năm, không 
xảy ra tình trạng thiếu đơn hàng 
hay cho NLĐ nghỉ việc. Bên cạnh 
đó, với mối quan hệ tốt với bạn 
hàng, nên khi sản xuất bị thiếu 
nguyên phụ liệu vẫn có những đối 
tác khác hỗ trợ đơn vị mượn hoặc 
tạm ứng nguồn nguyên phụ liệu để 
duy trì và ổn định sản xuất. 

Năm 2023, có rất nhiều yếu tố 
ảnh hưởng tới nền kinh tế chung 
trên toàn thế giới, trong đó có 
những thị trường xuất khẩu 
chính của Hugaco. Ban lãnh đạo 
Tổng Công ty đã có nhận định 
ngay từ cuối năm 2022, đầu năm 
2023 về một kịch bản không tốt, 
nhưng với những kinh nghiệm đã 
có sau những lần khủng hoảng 
kinh tế trước đó, Hugaco tin 
tưởng vẫn sẽ có thể vượt qua 
được năm 2023 đầy khó khăn 
với những biện pháp riêng trong 
quản trị và điều hành. 

Hugaco tự hào có đội ngũ lao 
động lành nghề, chất lượng cao, 

do đó Tổng Công ty có thể chủ 
động đa dạng hóa mặt hàng, 
đáp ứng tất cả các yêu cầu của 
khách hàng, từ những khách 
hàng cao cấp cho tới những 
khách hàng bình dân. 

Trên cơ sở đội ngũ lao động lành 
nghề, cùng với sự đầu tư cao về 
máy móc trong giai đoạn phục 
hồi sau đại dịch, Hugaco có thể 
sẵn sàng sản xuất ngay các mặt 
hàng với nhiều chủng loại, đồng 
thời Tổng Công ty cũng đang 
phát triển các đơn hàng FOB 
nhằm chủ động được đơn hàng. 
Thông thường với các đơn hàng 
CMT, thì doanh nghiệp có thể 
bố trí được đơn hàng trong 3 – 
4 tháng, nhưng với FOB là 6 - 7 
tháng, điều này giúp DN chủ 
động trong điều phối sản xuất. 

Với việc phát triển các đơn hàng 
FOB, Hugaco tiến tới có thể ký 
trực tiếp với các khách hàng 
không qua trung gian, đồng thời 
thay vì các đơn hàng FOB chỉ 
định, Hugaco sẽ phát triển theo 
hướng tự chủ từ nguồn cung 
nguyên liệu với đối tác, bước 
đầu đã có hiệu quả trong sản 
xuất và sẽ tiếp tục được duy trì 
trong năm 2023.

chăm sóc NLĐ được đặt lên hàng 
đầu. Ngoài phục vụ cafe tại “nhà 
xanh – căng tin” vào mùa hè, Tiên 
Hưng còn chú trọng vào sinh nhật 
cho từng cá nhân, cho từng đội 
với tiệc buffet, chương trình văn 
nghệ, hát karaoke và tặng hoa cho 
từng thành viên... Điều này sẽ tạo 
ra sự gắn kết giữa các thành viên, 
xây dựng môi trường để NLĐ mong 
muốn gắn bó. 

Trong định hướng thời gian tới, 
Tiên Hưng đang xin thêm quỹ đất 
từ địa phương để xây dựng thêm 
mô hình siêu thị, nhà trẻ và một số 
tiện ích khác để phục vụ NLĐ. 

Chắc chắn khi được triển khai, 
Tiên Hưng sẽ có nhiều cơ hội hơn 
nữa để thu hút và nâng cao chất 
lượng sống của NLĐ. Khi thị trường 
xấu đi và nhiều thách thức, năm 
2023 Ban lãnh đạo Công ty thống 

nhất con đường duy nhất chính là 
tăng năng suất lao động. Bối cảnh 
hiện nay khi các đơn hàng không 
dồi dào, trong khi khó cạnh tranh 
về giá thì DN vẫn phải đảm bảo thu 
nhập của NLĐ, với mặt bằng thu 
nhập trung bình của Tiên Hưng là 
hơn 12 triệu đồng/người/tháng. 

Do đó, năm 2023, Tiên Hưng sẽ 
tập trung áp dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào trong sản xuất, 
đầu tư các thiết bị tiên tiến nhất 
vào sản xuất. 

Hiện tại, Tiên Hưng có khoảng 150 
máy trần, máy cắt, máy trải vải tự 
động… với các nhãn hàng nổi tiếng 
nhất thế giới. Đồng thời, trong 
chiến lược phát triển, Công ty 
cũng định hướng tiếp tục đa dạng 
hóa mặt hàng ngoại trừ veston và 
sơ-mi, vì đây là những sản phẩm 
có tỷ suất đầu tư tương đối lớn.
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NHỮNG TIÊU ĐIỂM KINH TẾ 2023NHỮNG TIÊU ĐIỂM KINH TẾ 2023
Bài: TS  QUÁCH MẠNH HÀO 

Giảng viên ĐH Lincoln, Vương quốc Anh; sáng lập QMV Group
 VÕ MINH CHIẾN

 Kinh tế trưởng QMV Group

Kinh tế thế giới đã và đang đi qua hai giai đoạn 
kinh điển: kích thích kinh tế để rồi kiềm chế lạm 
phát. Giai đoạn kiềm chế lạm phát, thể hiện bởi 
thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt của các 
NHTW, cũng đang đi vào giai đoạn cuối.

BỐI CẢNH THẾ GIỚI

Tâm điểm của thế giới cho đến 
hiện tại vẫn xoay quanh câu 
chuyện lạm phát. Các nhân tố gây 
áp lực lên lạm phát toàn cầu đều 
đã hạ nhiệt hoặc trở về mức bình 
thường trước khi đại dịch xảy ra. 
Chỉ số tàu hàng khô Baltic đã trở 
lại mức trước đại dịch, giá dầu thô 
Brent loanh quanh ở mức trung 
bình 82 USD/thùng sau khi có 
thời điểm đạt mức 122 USD/thùng 
vào tháng 03/2022, hay chỉ số 
giá lương thực FAO cũng đang có 
tháng giảm thứ 10 liên tiếp.

Xu hướng đó gợi ý rằng lạm phát 
đã tạo đỉnh ở các quốc gia phát 
triển. Chỉ số PCE của Mỹ sau khi 
lập mức đỉnh 5.4% yoy vào tháng 
02/2022 thì giảm dần và đạt mức 
4.4% yoy trong tháng 12/2022. 
Tương tự, tốc độ tăng lạm phát 
của khu vực Châu Âu đạt mức 
8.5% yoy vào tháng 1/2023 sau 
khi thiết lập mức đỉnh vào tháng 
10/2022 (10.6% yoy).

Số liệu lạm phát tạo ra sự kỳ vọng 
có sự thay đổi trong chính sách 
tiền tệ của các Ngân hàng Trung 
ương (NHTW) trên toàn cầu. Câu 
hỏi được thị trường quan tâm lúc 

này là lãi suất cao sẽ được giữ 
nguyên trong bao lâu? NHTW 
Mỹ (Fed) trong cuộc họp của Ủy 
ban thị trường mở (FOMC) tháng 
02/2023 đã tăng lãi suất thêm 25 
điểm cơ bản, đưa lãi suất mua bán 
dự trữ lên vùng 4.5%-4.75%, đồng 
thời phát tín hiệu về việc lãi suất 
vẫn sẽ được giữ ở mức cao (trung 
vị khoảng 5.0%) trong năm 2023. 

Ngoài ra, Chủ tịch Fed Jay Powell 
trong phát biểu ngày 7/2 đưa ra 
một chỉ dẫn đáng chú ý là lạm phát 
mặc dù đã bắt đầu giảm nhưng 
vẫn cần thời gian để đánh giá, đặc 
biệt là số liệu việc làm và rất có thể 
sẽ vẫn còn một đợt tăng lãi suất 
vào tháng 05/2023 tới đây. 

Nghĩa là, việc Fed tăng lãi suất 
thêm một lần nữa 25 điểm vào 
tháng Ba tới là gần như chắc chắn, 
giờ chỉ là sự cân nhắc liệu tháng 5 
có tăng nữa hay là không.

BỐI CẢNH VIỆT NAM

Kinh tế Việt Nam có nhiều vấn đề 
cần quan tâm trong năm 2023 như 
áp lực tỷ giá, phản ứng chính sách 
tiền tệ, lạm phát, nút thắt trái 
phiếu doanh nghiệp và ổn định hệ 
thống ngân hàng.

Áp lực tỷ giá USD/VND dần hạ 
nhiệt nhờ những hành động can 
thiệp của NHNN Việt Nam (SBV) 
thông qua sử dụng dự trữ ngoại 
tệ để cung ứng USD cho nền kinh 
tế, nâng biên độ tỷ giá từ +/-3% 
lên mức +/-5% và tăng tỉ giá trung 
tâm. Biện pháp nâng biên độ tỷ giá 
có ý nghĩa quan trọng trong việc 
hỗ trợ doanh nghiệp nhập khẩu 
và người dân có nhu cầu dễ dàng 
mua USD hơn (với giá cao hơn) và 
tránh tình trạng găm giữ, đầu cơ 
USD, đóng băng thanh khoản.

Sự ổn định của tỷ giá còn được hỗ 
trợ bởi việc Fed giảm dần tốc độ 
nâng lãi suất trong khi đó SBV thu 
hẹp chênh lệch lãi suất khi đã 02 
lần tăng lãi suất điều hành với tổng 
mức 2% trong năm 2022. Việc này 
có ý nghĩa quan trọng trong việc 
thu hút dòng vốn giao dịch dựa 
trên sự chênh lệch lãi suất (carry 
trading) quay trở lại Việt Nam. 

Ngoài ra, Việt Nam còn thu hút được 
dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
khi các công ty đa quốc gia thực hiện 
chiến lược đa dạng hoá chuỗi sản 
xuất của mình khi Trung Quốc thực 
hiện chiến lược zero Covid và nhằm 
tránh những xung đột địa chính trị 
tiềm ẩn trong tương lai. 

Nguồn: SBV, QMV tổng hợp

Chỉ số RSI và IIP. Nguồn: GSO, QMV tổng hợp Chỉ số CPI. Nguồn: GSO, QMV tổng hợp

Nguồn:  Hiệp Hội Thị trường Trái Phiếu Việt Nam, QMV 
tổng hợp

Với tổng lượng trái phiếu doanh 
nghiệp (TPDN) đến hạn giai 
đoạn 2023-2024 là 600,900 tỷ 
đồng, nút thắt TPDN thực sự là 
bài toán khó cần được giải quyết 
trong năm 2023. Vấn đề lớn nhất 
của thị trường TPDN trước mắt 
là dòng tiền. Các doanh nghiệp 
không thiếu tài sản nhưng các 
tài sản đó đang không hoạt động 
khiến thanh khoản của các doanh 
nghiệp này bị ảnh hưởng. Bên 
cạnh đó, làn sóng yêu cầu tất 
toán trước hạn của nhà đầu tư 
thứ cấp trên thị trường mà chủ 
yếu là người dân nếu không được 
đáp ứng có thể gây ra hiện tượng 
tương tự “tháo chạy khỏi ngân 
hàng (bank run)” với hệ thống tài 
chính ngân hàng.

Việc xử lý thị trường TPDN đã 
được dọn đường nhưng dường 
như chưa có một giải pháp triệt 
để cụ thể. Dự thảo sửa đổi Nghị 
định 65 đã được đề xuất nhưng 
đây chỉ là một biện pháp trì hoãn 
thực trạng khó khăn – tức là điều 

kiện cần. Điều kiện đủ thực sự vẫn 
là dòng tiền hoạt động trở lại. Nói 
cách khác, nguồn tín dụng dành 
cho bất động sản phải được khơi 
thông trong bối cảnh thị trường 
TPDN đang bị đóng băng. Điều 
này rõ ràng không hề dễ dàng cho 
NHNN cũng như xã hội bởi nó liên 
quan tới yếu tố “sự công bằng”: tại 
sao phải cứu BĐS? 

Tín dụng cho bất động sản có 
được khơi thông hay không, phụ 
thuộc vào 2 yếu tố: room tín dụng 
và lãi suất cho vay. Tăng trưởng 
tín dụng toàn nền kinh tế cho 
năm 2023 đã được SBV thông báo 
vào khoảng 14-15%, tương đương 
năm ngoái và đây cũng không 
phải vấn đề lo ngại. Trong khi đó, 
lãi suất cho vay danh nghĩa của 
nền kinh tế đang vào khoảng 
12-13%/năm, tức là mức lãi suất 
thực vào khoảng 8-9%/năm. Đây 
là mức lãi suất khá cao khiến cho 
doanh nghiệp hạn chế đi vay còn 
các NHTM lại hạn chế cho vay bởi 
vì rủi ro quá hạn rất cao.

Trong khi đó, mặt bằng lãi suất 
trên thị trường lại phụ thuộc rất 
lớn vào ẩn số lạm phát, cũng là ẩn 
số quan trọng nhất của nền kinh 
tế Việt Nam trong năm 2023. Áp 
lực lạm phát của Việt Nam nhiều 
khả năng đến từ cả phía cung và 
phía cầu. Ở phía cung là giá cả 
nguyên vật liệu, hàng hoá đầu vào 
tăng cao khi các chính sách miễn 
giảm thuế nhập khẩu, đặc biệt là 
xăng dầu hết hiệu lực. 

Đối với phía cầu, sức mua người 
tiêu dùng thể hiện qua Tổng mức 
bán lẻ doanh thu hàng hoá và dịch 
vụ tiêu dùng ( chỉ số RSI- đại diện 
cho phía cầu) mặc dù có suy giảm 
nhưng vẫn ở trên mức trung bình 
(11-12%) trước khi đại dịch xảy ra 
và độ lệch giữa chỉ số RSI và IIP (chỉ 
số sản xuất công nghiệp- đại diện 
cho phía cung) ngày càng được 
mở rộng gây sức ép tăng giá. Điều 
này thể hiện rõ qua việc lạm phát 
cơ bản (loại trừ sự biến động của 
yếu tố thực phẩm và năng lượng) 
tăng rất vững. 

GÓC NHÌN GÓC NHÌN
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Nếu lạm phát được kiểm soát tốt, 
thì ít nhất, áp lực phải tăng lãi suất 
điều hành của SBV trong năm 
2023 sẽ giảm bớt. Còn câu hỏi 
mức lãi suất cao sẽ được giữ trong 
bao lâu hay bao giờ SBV giảm lãi 
suất, như đã đề cập, phụ thuộc 
vào biến số lạm phát sau thời điểm 
giữa năm 2023. 

VÀ CHỨNG KHOÁN

Thị trường chứng khoán (TTCK) 
Việt Nam có lẽ sẽ đi theo con 
đường mà TTCK Mỹ đã đi nhưng 
chậm hơn khoảng 06 tháng. Mặc 
dù đã có những thông tin dọn 
đường chính sách về việc tháo gỡ 
nút thắt TPDN và tín dụng cho lĩnh 
vực Bất động sản nhưng thực tế là 
những vấn đề cơ bản này vẫn chưa 
được giải quyết mà người làm 
chính sách chỉ đang trì hoãn, mua 
thêm thời gian, giữ mọi thứ tạm ở 
trong trật tự vốn có. 

Người làm chính sách cũng đang 
cố gắng cân bằng các mục tiêu, 
nhưng chỉ có thể chọn một mục 
tiêu ưu tiên tại một giai đoạn và 
ở giai đoạn này – đó phải là lạm 
phát chứ không phải các yếu tố 
kể trên. Điều này gợi ý rằng thị 
trường chứng khoán chưa có 
nền tảng cơ bản hỗ trợ tốt để 
tăng trưởng. Với nền tảng hiện 
tại, khả năng thị trường đang tạo 
ra vùng dao động bước sóng lớn 

để tìm vùng giá trị hợp lý. Điều 
này chủ yếu là do nguồn tiền 
mới trong thị trường chưa có, 
kết hợp với sự luân chuyển dòng 
tiền từ nhóm cổ phiếu có kết quả 
kinh doanh sụt giảm sang nhóm 
có tăng trưởng tốt. 

Quá trình tạo vùng trũng nhất sẽ 
kéo dài đến thời điểm quý 2/2023- 
là thời điểm nhiều khả năng ẩn số 
lạm phát trở nên rõ ràng hơn.

 Bài: TS.  NGUYỄN MINH PHONG

Về tổng thể, dự báo năm 
2023 là năm kinh tế thế 
giới có nhiều khó khăn 
hơn năm 2022, gắn với 

áp lực lạm phát, nợ công, nợ xấu 
cao, trong khi suy giảm tổng cầu 
tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng 
kinh tế, sự tiếp tục đứt gãy 
nhiều chuỗi kinh tế và thị trường 
thương mại truyền thống ở châu 
Âu; đặc biệt, thị trường năng 
lượng vẫn diễn biến bất thường 
và vòng xoáy của khủng hoảng nợ 
và thu hẹp sản xuất, tăng sa thải 
lao động, gia tăng các vụ vỡ nợ 
doanh nghiệp… sẽ tạo nhiều tình 
huống khó lường cho nhiều nước 
cả phát triển và đang phát triển. 

Thậm chí, không ít quốc gia đối 
mặt với áp lực ngày càng tăng 
về cuộc khủng hoảng nợ, tăng 
trưởng âm và khó tìm điểm cân 
bằng giữa tăng mạnh lãi suất để 
kiềm chế lạm phát có thể gây ra 
suy thoái kinh tế toàn cầu, với để 
lạm phát tiếp tục tăng cao khiến 
bất ổn kinh tế trở nên tồi tệ hơn. 

Ngoài ra, sự mở cửa biên giới 
trở lại của Trung Quốc từ ngày 
08/01/2023 vừa tạo nhiều động 
lực và kỳ vọng tích cực về khôi 
phục các chuỗi cung ứng và thị 
trường quốc tế, vừa đặt ra không 
ít quan ngại về sự gia tăng các 
động thái phức tạp của dịch bệnh 
Covid-19 với các biến chủng 
mới nguy hại kèm theo sự gia 
tăng dịch chuyển lao động và du 
khách đi lại giữa Trung Quốc với 
các nước khác trong thời gian tới, 
trong đó có Việt Nam…

Triển vọng phát triển kinh tế 
năm 2023 của Việt Nam gắn với 
những khó khăn chung của thế 
giới và những điều kiện cụ thể 
trong nước, đặc biệt là sự nỗ lực 
của cộng đồng doanh nghiệp 
và sự vào cuộc đồng bộ, nhịp 
nhàng, “trên dưới đồng lòng, 
dọc ngang thông suốt”, hành 
động và quyết liệt và thực chất 
của cả hệ thống chính trị…

Với phương châm điều hành: 
“Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh linh 
hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời, 
hiệu quả”, Việt Nam tự tin vượt 
qua các thách thức năm 2023 
trên cơ sở tiếp tục phát huy đà 
phục hồi và các thành tựu tích lũy 
được của năm 2022, sự cải thiện 
về quy mô nền kinh tế.

Hệ số tín nhiệm quốc gia dài 
hạn, Thương hiệu Quốc gia 
và Chỉ số sẵn sàng trí tuệ 
nhân tạo (AI) của chính phủ 
(Government AI Readiness 
Index); đẩy mạnh cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh, 
năng suất, chất lượng, hiệu 
quả và sức cạnh tranh của 
nền kinh tế; đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện các dự án quan trọng 
quốc gia, các chương trình mục 
tiêu quốc gia; tiếp tục phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực, 
lãng phí, cũng như nâng cao 
chất lượng năng lực, hiệu lực 
và hiệu quả bộ máy quản lý nhà 
nước các cấp, ngành trong dự 
báo, chủ động kịch bản cho 
những tình huống mới; phát 
triển liên kết kinh tế vùng; 
đồng bộ và lành mạnh hóa các 
thị trường; giảm thiểu rủi ro và 
giữ vững lòng tin chính trị, đầu 
tư, tiêu dùng… cả cấp vĩ mô và 
vi mô, trước mắt và dài hạn.

TRÊN DƯỚI ĐỒNG LÒNG 
DỌC NGANG THÔNG SUỐT

TRÊN DƯỚI ĐỒNG LÒNG 
DỌC NGANG THÔNG SUỐT
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Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính:

Thứ trưởng Bộ Công Thương 
Đỗ Thắng Hải:

Bộ trưởng Bộ Công Thương 
Nguyễn Hồng Diên:

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam Phạm Thanh Hà:

 Tiếp tục ưu tiên giữ ổn định kinh tế vĩ  
 mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng 
trưởng, bảo đảm các cân đối lớn. Theo đó, 
theo dõi sát diễn biến, tình hình kinh tế, giá cả, 
lạm phát, thị trường thế giới, trong nước, sự 
dịch chuyển, các xu hướng lớn toàn cầu; chủ 
động, kịp thời dự báo, cảnh báo rủi ro, kiến nghị 
đối sách phù hợp. Thực hiện chính sách tiền tệ 
chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả; phối 
hợp đồng bộ, chặt chẽ chính sách tiền tệ, tài 
khóa và các chính sách khác”.

 Bộ Công Thương tập trung hoàn thiện 
 dự án Luật Phát triển công nghiệp để 
trình báo cáo các cấp có thẩm quyền trình Quốc 
hội xem xét thông qua trong giai đoạn 2023-
2024 làm cơ sở pháp lý thống nhất cho các hoạt 
động phát triển công nghiệp trong thời kỳ mới; 
huy động tối đa mọi nguồn lực để tham gia đầu 
tư vào hoạt động sản xuất -  kinh doanh, đặc 
biệt là đầu tư vào các dự án lớn có tính chất lan 
tỏa nhằm tạo động lực tăng trưởng mới để góp 
phần phát triển kinh tế đất nước”.

 Trong năm 2023 sẽ tập trung vào các 
 nhiệm vụ trọng tâm để đạt mục tiêu 
tăng trưởng công nghiệp, trong đó, đẩy mạnh hỗ 
trợ doanh nghiệp tìm kiếm nguồn cung nguyên, 
vật liệu phục vụ sản xuất trước các rủi ro về gián 
đoạn chuỗi cung ứng; Ưu tiên đảm bảo nguồn 
cung, đặc biệt là các mặt hàng, nguyên vật liệu 
có khả năng thiếu hụt tạm thời hoặc trong dài 
hạn để có chính sách thúc đẩy nguồn cung phù 
hợp; Tiếp tục triển khai các chương trình kết 
nối các doanh nghiệp trong nước tham gia vào 
chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI và 
doanh nghiệp lớn toàn cầu”.

 Mặc dù lạm phát trong nước hiện vẫn 
 đang được kiểm soát, tuy nhiên, áp lực 
sẽ tiếp tục gia tăng trong năm 2023, nhất là lạm 
phát cơ bản có thể tạo nhiều thách thức đối với 
kiểm soát lạm phát trong năm 2023, đến từ cả 
yếu tố bên cung (chi phí đẩy) và bên cầu (cầu 
kéo). Do đó, chúng ta không thể chủ quan với rủi 
ro lạm phát năm 2023”.

“ “

““

P.V (Tổng hợp)

Ý KIẾN 
CHUYÊN GIA

Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế 
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam Đậu Anh Tuấn:

Giám đốc Sở Công Thương 
TP. Cần Thơ Hà Vũ Sơn:

Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ 
Việt Nam Vũ Thị Hậu:

Chuyên gia kinh tế 
TS. Lê Xuân Nghĩa:

 Cần phải có giải pháp để chống chồng chéo, xung đột pháp luật. Do đó cần phải rà soát, 
 kiểm soát văn bản quy phạm pháp luật - đây phải được coi là giải pháp rất quan trọng. 
Hiện nay, Chính phủ và Quốc hội rất tích cực trong hoạt động này, tuy nhiên cần phải tăng cường 
công khai lấy ý kiến DN và người dân. Bất kỳ một văn bản pháp luật nào cũng cần minh bạch hóa 
quy trình soạn thảo, công khai hóa quá trình này giúp văn bản pháp luật ít lỗi nhất, phù hợp thực 
tế nhất. Từ đó sẽ đảm bảo yếu tố chống việc cài cắm hay quyền lợi riêng của từng Bộ, ngành”.

 Nguồn vốn hiện nay rất khó khăn. 
 Mặc dù Thủ tướng đã chỉ đạo, Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam cũng có vào Hội 
nghị các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long 
nhưng nguồn vốn vẫn còn khó khăn cho các 
doanh nghiệp. Đây là vấn đề rất quan trọng, 
vì vậy Sở Công Thương Cần Thơ kiến nghị Bộ 
Công thương để tiếp tục kiến nghị Thủ tướng 
Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước là phải cụ 
thể để làm sao chỉ đạo các hệ thống tổ chức tín 
dụng giúp cho các doanh nghiệp vượt qua khó 
khăn, mạch máu này tắc nghẽn thì rất khó”.

 Bán lẻ là ngành nghề sôi động với sự tham gia của cả doanh nghiệp sản xuất trong nước 
 và các nhà bán lẻ nước ngoài. Hiện nay, ngành kinh doanh bán lẻ; nhất là trên các kênh 
thương mại điện tử phát triển rất mạnh mẽ. Năm 2023 chắc chắn là năm mà ngành bán lẻ sẽ phát 
triển mạnh, đối với doanh nghiệp bán lẻ trong nước nói riêng và nước ngoài nói chung, đây sẽ là 
năm phục hồi thực sự của ngành bán lẻ sau đại dịch”.

 Thách thức lớn nhất trong điều hành 
 chính sách tiền tệ năm 2023 chính là 
vấn đề lãi suất. Dù Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
cho rằng mặt bằng lãi suất ở Việt Nam vẫn thấp 
hơn nhiều nước trong khu vực, nhưng lãi suất 
thực ở Việt Nam hiện nay đang quá cao”.

“

“

“

“
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Thông tin thị trường dệt may tháng 1 năm 2023

“LẠM PHÁT ĐẠT ĐỈNH – 
TĂNG TRƯỞNG CHẠM ĐÁY”

Tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2023 tiếp tục chậm lại, đạt 2,9%, 
giảm so với mức 3,4% của năm 2022, trước khi tăng lên 3,1% vào 
năm 2024 - theo báo cáo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (gọi tắt là IMF) mới 
ra tháng 1/2023 (IMF đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP năm 
2023 tăng hơn 0,2% so dự báo IMF đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái 
nhờ các yếu tố như chi phí năng lượng giảm, lạm phát hạ nhiệt, thị 
trường lao động vẫn mạnh mẽ tại Mỹ và EU, Trung Quốc mở cửa trở 
lại). Tuy nhiên vẫn còn đó các yếu tố tác động tiêu cực chưa dự báo 
được như diễn biến cuộc xung đột Nga-Ukraina hay việc Trung Quốc 
mở cửa có thể đẩy giá hàng hoá và năng lượng tăng trở lại.

Bài: VĂN PHÒNG HĐQT VINATEX

TĂNG TRƯỞNG GDP TOÀN CẦU CHẠM ĐÁY

Giả định của dự báo: năm 2023, giá dầu dự kiến sẽ 
giảm khoảng 16%, trong khi giá hàng hóa phi nhiên 
liệu dự kiến sẽ giảm trung bình 6,3%. Các giả định 
về lãi suất toàn cầu được điều chỉnh tăng, phản ánh 
việc thắt chặt chính sách thực tế.

Tăng trưởng toàn cầu, ước tính đạt 3,4% vào năm 
2022, dự kiến sẽ giảm xuống 2,9% vào năm 2023 
trước khi tăng lên 3,1% vào năm 2024. Mức tăng 
trưởng GDP toàn cầu dự kiến cho năm 2023 và 2024 
thấp hơn mức trung bình hàng năm trong lịch sử 
(2000–2019) là 3,8%. Tăng trưởng thương mại thế 
giới dự kiến sẽ giảm xuống 2,4% vào năm 2023, mặc 
dù tình trạng tắc nghẽn nguồn cung đã được nới 
lỏng, trước khi tăng lên 3,4% vào năm 2024.

Mỹ: Tăng trưởng GDP năm 2022 đạt 2,1%, dự kiến 
năm 2023 tăng trưởng GDP ở mức 1,4% (cao hơn dự 
báo hồi tháng 10/2022 ở mức 1%)
EU: Nền kinh tế của EU năm 2022 đã phục hồi tốt 
hơn dự kiến khi đối mặt với cú sốc lớn về nguồn cung 
năng lượng đến từ cuộc xung đột Nga – Ukraina. 
Tăng trưởng GDP của EU năm 2022 ở mức 3,5%, lần 
đầu tiên kể từ năm 1974 cao hơn Mỹ và Trung Quốc. 

LẠM PHÁT ĐẠT ĐỈNH

Chính sách tiền tệ bắt đầu gây ảnh hưởng. Các dấu 
hiệu rõ ràng cho thấy việc thắt chặt chính sách tiền 
tệ đang bắt đầu làm dịu nhu cầu và lạm phát, nhưng 
tác động đầy đủ khó có thể xảy ra trước năm 2024. 
Lạm phát toàn cầu dường như đã đạt đỉnh vào quý 3 
năm 2022 (Hình 1 – Figure 1). Giá nhiên liệu và hàng 
hóa phi nhiên liệu đã giảm, làm giảm lạm phát toàn 
phần (headline inflation), đặc biệt là ở Hoa Kỳ, khu 
vực đồng Euro và Mỹ Latinh.

Tuy nhiên, lạm phát lõi (core inflation) – loại bỏ tác 
động của giá lương thực và năng lượng, vẫn chưa đạt 
đỉnh ở hầu hết các nền kinh tế và vẫn cao hơn nhiều 
so với mức trước đại dịch. Nó vẫn tồn tại trong bối 
cảnh các tác động vòng hai từ cú sốc chi phí trước đó 
và thị trường lao động thắt chặt với mức tăng lương 
mạnh mẽ do nhu cầu của người tiêu dùng vẫn ổn định.

Lạm phát toàn cầu dự kiến sẽ giảm từ 8,8% năm 2022 
xuống 6,6% năm 2023 và 4,3% năm 2024, vẫn cao hơn lạm 

phát trước đại dịch (2017–19) ở mức khoảng 3,5%.

Tuy nhiên IMF đánh giá mức tăng trưởng này được hỗ 
trợ 1/3 bởi Chính phủ - khoảng 1,2% GDP  cho các hộ 
gia đình và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng 
hoảng năng lượng. Tăng trưởng GDP của EU được dự 
đoán sẽ chạm đáy ở mức 0,7% vào năm 2023 trước khi 
tăng lên 1,6% vào năm 2024.

Trung Quốc: nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ phục 
hồi trong năm 2023, tăng trưởng GDP từ mức 3% của 
năm 2022, tăng lên 5,2% vào năm 2023, khi việc đi lại và 
các hoạt động tăng lên sau khi các hạn chế liên quan 
đến dịch bệnh được dỡ bỏ, qua đó thúc đẩy cho nền 
kinh tế toàn cầu (IMF cho rằng Trung Quốc sẽ đóng góp 
25% tăng trưởng GDP toàn cầu trong năm 2023)

Anh là nền kinh tế lớn duy nhất mà IMF dự báo sẽ suy 
thoái trong năm nay, với GDP giảm 0,6% trong bối 
cảnh các hộ gia đình phải vật lộn với chi phí sinh hoạt 
gia tăng, gồm cả chi phí năng lượng.

Nhật Bản: Tăng trưởng ở Nhật Bản được dự đoán sẽ 
tăng lên 1,8% vào năm 2023, với sự hỗ trợ chính sách tài 
khóa và tiền tệ. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng dự kiến 
năm 2024 sẽ giảm xuống 0,9% do ảnh hưởng của các 
biện pháp kích thích trong quá khứ không còn. 

CÁC RỦI RO TIÊU CỰC

Quá trình phục hồi của Trung Quốc đang bị đình trệ: 
Trong bối cảnh mức độ miễn dịch của dân số vẫn còn 
thấp và năng lực bệnh viện không đủ, đặc biệt là bên 
ngoài các khu vực đô thị lớn, những hậu quả nghiêm 
trọng về sức khỏe có thể cản trở quá trình phục hồi. 
Cuộc khủng hoảng sâu sắc trong thị trường bất động 
sản vẫn là rủi ro gây tổn thương nền kinh tế (rủi ro vỡ 
nợ). Tác động lan tỏa đến phần còn lại của thế giới sẽ 
hoạt động chủ yếu thông qua nhu cầu thấp hơn và các 
vấn đề về chuỗi cung ứng có thể phát sinh.
Chiến tranh ở Ukraina leo thang: Sự leo thang của 
cuộc chiến ở Ukraina vẫn là rủi ro tiếp tục gây áp lực 
lên giá lương thực và nhiên liệu. 
Khó khăn về nợ: Kể từ tháng 10, chênh lệch nợ công 
đối với các nền kinh tế đang phát triển và thị trường 
mới nổi đã giảm nhẹ do các điều kiện tài chính toàn 
cầu được nới lỏng và sự mất giá của đồng Đô la. 
Khoảng 15% các quốc gia có thu nhập thấp được 
ước tính là đang trong tình trạng khó khăn về nợ nần, 

thêm 45% có nguy cơ mắc nợ cao và khoảng 25% 
các nền kinh tế thị trường mới nổi cũng có nguy cơ 
cao. Sự kết hợp giữa mức nợ cao do đại dịch, tăng 
trưởng thấp hơn và chi phí đi vay cao hơn làm trầm 
trọng thêm tình trạng dễ bị tổn thương của các nền 
kinh tế này, đặc biệt là những nền kinh tế có nhu cầu 
tài trợ đáng kể bằng Đô la trong ngắn hạn.
Lạm phát kéo dài: Tình trạng thắt chặt thị trường lao 
động dai dẳng có thể dẫn đến tăng trưởng tiền lương 
mạnh hơn dự kiến. Giá dầu, khí đốt và lương thực cao 
hơn dự kiến từ cuộc chiến ở Ukraina hoặc từ sự phục 
hồi nhanh hơn trong tăng trưởng của Trung Quốc một 
lần nữa có thể làm tăng lạm phát tổng thể và chuyển 
thành lạm phát cơ bản. Những diễn biến như vậy có 
thể khiến kỳ vọng lạm phát giảm xuống và đòi hỏi một 
chính sách tiền tệ thậm chí còn chặt chẽ hơn.
Chính sách tiền tệ đảo chiều quá sớm: Việc nới 
lỏng sớm các điều kiện tài chính để đối phó với dữ 
liệu lạm phát tổng thể thấp hơn có thể làm phức tạp 
thêm các chính sách chống lạm phát và buộc phải 
thắt chặt tiền tệ bổ sung. 
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Sự phân mảnh địa chính trị: Cuộc chiến ở Ukraina 
và các biện pháp trừng phạt quốc tế liên quan nhằm 
gây sức ép buộc Nga chấm dứt hành động thù địch 
đang chia rẽ nền kinh tế thế giới thành các khối và 
củng cố những căng thẳng địa chính trị trước đó, 
chẳng hạn như những căng thẳng liên quan đến 
tranh chấp thương mại Mỹ-Trung. 

XUẤT KHẨU DỆT MAY VIỆT NAM THÁNG 1 TIẾP 
TỤC GIẢM THÁNG THỨ 4 LIÊN TIẾP

Kim ngạch xuất khẩu (KNXK) dệt may của Việt Nam 
tháng 1 đạt 2,6 tỷ USD, giảm 38,5% so cùng kỳ năm 
ngoái, giảm 23% so với tháng trước (con số giảm gần 
39% xuất khẩu dệt may của tháng 1 so cùng kỳ năm 
ngoái có thể lý giải một phần do tháng 1/2023 có kỳ 
nghỉ tết dương và tết âm lịch chiếm khoảng 1/3 số 
ngày làm việc của tháng trong khi cùng kỳ năm ngoái 
tết âm lịch rơi vào tháng 2 làm ảnh hưởng đến kết 
quả xuất khẩu). Tuy nhiên tỷ lệ giảm của kim ngạch 
xuất khẩu lớn hơn tỷ lệ giảm số ngày làm việc trong 
tháng 1, như vậy kim ngạch xuất khẩu tháng 1/2023 
đang nối tiếp đà giảm xuất khẩu DMVN tháng thứ 4 
liên tiếp, kể từ tháng 10/2022.

Trong 2,6 tỷ USD xuất khẩu dệt may Việt Nam trong 
tháng 1 gồm:
- XK sợi đạt 225 triệu USD, giảm 52% so cùng kỳ năm 
ngoái.
- XK hàng may mặc đạt 2,39 tỷ USD, giảm 36% so với 
cùng kỳ năm ngoái.

Về thị trường xuất khẩu: 
* Xuất khẩu đi Mỹ đạt 1,02 tỷ USD, giảm 46% so cùng kỳ.
* Xuất khẩu đi Trung Quốc đạt 149 triệu USD, giảm 
54% so cùng kỳ. 
* Xuất khẩu đi Nhật Bản đạt 266 triệu USD, giảm 
17,6% so cùng kỳ (lần đầu giảm sau khi duy trì đà 

tăng của cả năm 2022 đạt 4,35 tỷ USD, tăng 25% so 
năm 2021).

Theo số liệu thống kê của Mỹ (trang Otexa) vừa công 
bố, kim ngạch nhập khẩu dệt may của Mỹ năm 2022 
đạt mốc cao mới 133 tỷ USD, tăng 16% so năm trước 
(nếu tính riêng hàng may mặc, kim ngạch nhập khẩu 
đạt xấp xỉ 100 tỷ USD, tăng 22% so với năm trước), tuy 
nhiên nên nhớ rằng 6 tháng đầu năm nhập khẩu dệt 
may của Mỹ tăng đến 40% so với cùng kỳ năm trước. 

Như vậy, đúng như dự báo của Vinatex, nhập khẩu dệt 
may của Mỹ đã thu hẹp đà tăng từ quý 3 và suy giảm 
nhanh chóng trong quý 4 năm 2022. Nhập khẩu hàng 
may mặc của Mỹ quý 3 về trị giá chỉ còn tăng 25% so 
cùng kỳ và quý 4 quay đầu giảm 9% so cùng kỳ, đặc 
biệt về khối lượng, quý 4 giảm 25% so cùng kỳ.  Doanh 
số bán lẻ của Mỹ tháng 12/2022 tiếp tục giảm 1,1% 
theo tháng (tức so với tháng 11/2022) và là tháng 
thứ 2 liên tiếp doanh số bán lẻ giảm (tháng 11 giảm 
1%), giảm mạnh hơn dự báo của thị trường, mặc dù 
so cùng kỳ năm ngoái vẫn tăng 6,6%. 

Doanh số bán lẻ trong dịp giảm giá và mùa lễ hội cuối 
năm không đạt kỳ vọng do các chương trình giảm 
giá mua sắm kéo dài và diễn ra sớm hơn mọi năm. 
Hàng tồn kho của các hãng thời trang, bán lẻ mặc 
dù có giảm nhờ kích cầu trong dịp mua sắm giảm 
giá cuối năm song vẫn ở mức cao. Đơn cử theo báo 
cáo quý 4/2022 của hãng HanesBrand của Mỹ, trị giá 
hàng tồn kho vào thời điểm cuối quý 4 gần 2 tỷ USD, 
tăng 25% so cùng kỳ năm ngoái, mặc dù về số lượng 
hàng tồn kho của hãng đã giảm đáng kể (giảm 6% so 
cùng kỳ năm ngoái). Ngoài ra, theo dự báo của Ngân 
hàng thế giới (World Bank) và của IMF mới đây, tăng 
trưởng GDP của Mỹ năm 2023 dự báo trong khoảng 
từ 0,5%-1,4%, thấp hơn mức tăng trưởng GDP 2,1% 
của năm 2022, có thể sẽ là một năm khó khăn và nhu 
cầu nhập khẩu dệt may của Mỹ ở mức thấp. 

Trong báo cáo nghiên cứu của UBS ra vào nửa cuối 
tháng 12/2022 cho rằng các cửa hàng bách hóa và 
các nhà bán lẻ khác phụ thuộc vào doanh số bán 
quần áo sẽ phải đối mặt với một năm 2023 ảm đạm và 
có thể đóng cửa nhiều địa điểm hơn. Mức độ sẵn sàng 
chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ đối với quần áo, giày 
dép trong tháng 12 đã giảm 15,7% so với năm 2019, 
mức giảm lớn nhất kể từ khi xảy  ra đại dịch Covid, với 
điểm số thấp nhất ghi nhận trong tháng 12 suốt 10 
năm qua. Kể cả nhóm thu nhập cao, mức độ sẵn sàng 
chi tiêu cho quần áo cũng giảm 13,3%. 

Cũng cần lưu ý rằng, kết quả các cuộc khảo sát tâm 
lý người tiêu dùng không khớp với thực tế họ hành 
động. Như vậy dự báo quý 1/2023 nhập khẩu hàng 
dệt may nói chung và hàng may mặc nói riêng của 
Mỹ sẽ tiếp tục giảm so cùng kỳ. Tuy nhiên trong kịch 
bản tốt nếu cầu bắt đầu quay trở lại từ quý 2 thì quý 
3 và quý 4 thị trường sẽ ấm trở lại.

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU 
CÁC QUỐC GIA CẠNH TRANHCÁC QUỐC GIA CẠNH TRANH

TRUNG QUỐC

Tháng 12/2022, KNXK dệt 
may đạt 25 tỷ USD, giảm 
16% so cùng kỳ, tháng thứ 3 
liên tiếp xuất khẩu dệt may 
Trung Quốc giảm. Trong đó:
* Hàng dệt xuất khẩu đạt 11 tỷ 
USD, giảm 22% so cùng kỳ; 
* Hàng may mặc xuất khẩu 
đạt 14 tỷ USD, giảm 10% so 
cùng kỳ.
Cả năm 2022: KNXK dệt may 
Trung Quốc đạt mốc cao 
mới, 323 tỷ USD, tăng 2,6% 
so năm 2021, trong đó:
•Hàng dệt xuất khẩu đạt 
148 tỷ USD, tăng 2% so 
cùng kỳ;
•Hàng may mặc xuất khẩu 
đạt 175 tỷ USD, tăng 3,2% 
so cùng kỳ;

ẤN ĐỘ

Xuất khẩu dệt may Ấn Độ 
tháng 12/2022 tiếp tục 
giảm 21,5%, giảm tháng thứ 
6 liên tiếp (riêng hàng may 
mặc tăng nhẹ, đạt 1,02 tỷ 
USD, tăng 1% so cùng kỳ). 

Cả năm 2022, Ấn Độ xuất 
khẩu dệt may đạt 37,6 tỷ 
USD, giảm 4,3% so năm 
ngoái, trong đó:
• Hàng dệt đạt 21 tỷ USD, 
giảm 13,4% so năm ngoái
• Hàng may mặc đạt 16,6 tỷ 
USD, tăng 10% so năm ngoái

Xuất khẩu dệt may của Ấn 
Độ giảm do sự sụt giảm 
mạnh của nhóm hàng dệt, 
nguyên phụ liệu. Các sản 
phẩm bông như sợi bông, 
thảm và hàng thủ công mỹ 
nghệ giảm mạnh nhất.

BANGLADESH

Xuất khẩu dệt may 
Bangladesh tháng 1/2023 
tiếp tục tăng gần 6% so 
cùng kỳ năm ngoái, đạt 
4,42 tỷ USD (tiếp đà tháng 
10 tăng 3,2%, tháng 11 tăng 
35,5%, tháng 12 tăng 15,3% 
so cùng kỳ - xem hình bên 
dưới) trong bối cảnh các 
quốc gia xuất khẩu dệt may 
lớn khác như Trung Quốc, 
Việt Nam, Ấn Độ đều giảm 
từ quý 4/2022.

Cả năm 2022, Bangladesh 
xuất khẩu dệt may đạt 
45,7 tỷ, tăng gần 26% so 
năm trước. 
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KNXK CÁC THỊ TRƯỜNG LỚN T1.23
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DOANH NGHIỆP – NGƯỜI LAO ĐỘNG

 “CỘNG HƯỞNG” 

VƯỢT KHÓ

Bài: K.GIANG – Q.NAM

Vượt qua những khó khăn bởi biến động của 
thị trường, các DN dệt may trong hệ thống của 
Vinatex ra quân mở máy đầu năm với nhiều khí 
thế, niềm tin và hy vọng. Với hơn 98% người lao 
động quay trở lại làm việc những ngày đầu Xuân 
mới đã tiếp thêm động lực, tạo ra sự gắn kết, đồng 
lòng giữa doanh nghiệp và người lao động.

TRUYỀN LỬA LAO ĐỘNG 
SÁNG TẠO

Trong không khí của những ngày 
đầu Xuân mới, bắt đầu từ ngày 
mồng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 
2023 (27/1/2023), nhiều DN trong 
hệ thống của Vinatex bắt đầu mở 
máy khai xuân, phát động thi đua, 
trao tặng lì xì đầu năm cho NLĐ. 
Cũng trong dịp này, Lãnh đạo Tập 
đoàn đã tới thăm, chúc Tết động 
viên tập thể CBNV – NLĐ các DN 
cấp 1, cấp 2 của Tập đoàn. 

Phát biểu chỉ đạo đầu năm mới 
2 Cơ quan Văn phòng Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam tại Hà Nội và 
TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐQT 
Vinatex Lê Tiến Trường bày tỏ, 
năm 2023 được dự báo sẽ còn 
nhiều khó khăn đối với ngành 
Dệt May Việt Nam nói chung và 
Vinatex nói riêng, vì vậy, đây là 
thời điểm toàn thể CBNV của 
Cơ quan Văn phòng Vinatex tại 
Hà Nội và TP.HCM cần đoàn kết, 
phát huy hết năng lực, khả năng 
làm việc sáng tạo để hoàn thành 
thắng lợi các mục tiêu đề ra. “Cổ 
nhân có nói đến 5 chữ thuận: 
Gia thuận thì tài lộc hưng, Nhân 
thuận thì bách nghiệp vượng, 

Vận thuận thì bát phương thông, 
Địa thuận thì ngũ cốc phong, 
Thiên thuận thì vạn vật sinh. Chúc 
cho một năm mới dù có bao nhiêu 
trở ngại, khó khăn thì Tập đoàn 
cũng sẽ vượt qua với sự đồng 
thuận nhất trí, quyết liệt trong 
hành động của toàn thể CBNV Văn 
phòng Hà Nội và TP.HCM”- Ông Lê 
Tiến Trường nhấn mạnh. 

Trong ngày đầu ra quân, CBNV-
NLĐ của Tổng Công ty May 
Hưng Yên – CTCP (Hugaco) đã 

được lãnh đạo Tổng Công ty tới 
lì xì đầu năm, tổ chức bốc thăm 
trúng thưởng tại từng xí nghiệp.

 Trong guồng máy hối hả, những 
người thợ may của Hugaco đang 
cấp tập chuẩn bị các đơn hàng, 
bởi theo chia sẻ của lãnh đạo 
Tổng Công ty, hiện tại Hugaco 
đã có đơn hàng đến hết Quý 
2/2023 để người lao động yên 
tâm sản xuất, duy trì được thu 
nhập, lương thưởng và các chế 
độ phúc lợi xã hội... Anh Nguyễn 

Văn Tuân - Bí thư Chi đoàn Xí 
nghiệp May 2, Tổng Công ty May 
Hưng Yên chia sẻ: Cả một không 
gian làm việc ngập sắc Xuân tạo 
thêm cho công nhân lao động 
khí thế lao động hăng say, khẩn 
trương với quyết tâm đạt chất 
lượng, tiến độ cao nhất. Đội ngũ 
công nhân lao động trẻ cùng nhau 
phát huy sức trẻ, sức Xuân đón 
nhận những mã hàng mới, sản 
phẩm mới để lao động sản xuất 
hết công suất, khả năng. Vinh 
dự đón lãnh đạo Tập đoàn, Công 
đoàn Dệt May Việt Nam và lãnh 
đạo Tổng Công ty đến thăm, chúc 
Tết ngày đầu Xuân, chúng tôi như 
được truyền thêm lửa để cùng đơn 
vị vượt qua mọi khó khăn, thách 
thức chạm đích 2023 một cách 
rực rỡ. 

Tiếp nối niềm vui của Hugaco, tại 
Công ty CP Tiên Hưng – đơn vị 
thành viên của Hugaco cũng đón 
nhận tình hình đơn hàng khả quan, 
người lao động không bị cắt giảm 
giờ làm, duy trì được việc làm cả 
ngày thứ 7, đồng thời thưởng Tết 
bình quân của NLĐ Tiên Hưng đạt 
trên 20 triệu đồng/người/tháng. 
Chị Lý Thị Phượng - Phòng Quản 

Không khí lao động hăng say tại Hugaco ngày đầu năm

Lễ phát động thi đua tại May 10
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Việc thi đua lao 
động tốt, sản 
xuất tốt đã trở 
thành nếp nghĩ, 
thói quen trong 
chúng tôi và 
càng dấy lên khí 
thế trong những 
ngày Xuân mới.

“

“

Lãnh đạo Vinatex thăm, chúc Tết CBNV - NLĐ Hugaco

Công nhân May Tiên Hưng chú trọng đảm bảo chất lượng từng sản phẩm

lý chất lượng May 2, Công ty CP 
May Tiên Hưng vừa thoăn thoắt 
kiểm tra sản phẩm mới, vừa thẳng 
thắn bộc bạch với PV trong không 
khí cả Công ty đang khẩn trương 
thi đua lao động sản xuất những 
ngày đầu Xuân. Chị Phượng cho 
biết: Tôi có hơn 20 năm làm việc 
ở Công ty. Rất nhiều lao động ở 
đây cũng đã gắn bó lâu như vậy. 
Năm nào, chúng tôi cũng nhận 
được sự quan tâm từ đời sống 
đến thu nhập, khoản thưởng tết 
vừa rồi lên tới hơn 20 triệu đồng 
giúp chúng tôi đón một Xuân 
mới trọn vẹn, đủ đầy. Công ty 
xanh sạch đẹp, làm việc trong 
môi trường điều hòa mát mùa 
hè, ấm mùa đông, hơn cả ở nhà 
“níu chân” chúng tôi mỗi ngày. 

Năm 2023, chúng tôi mong muốn 
Công ty đảm bảo ổn định việc làm 
như mọi năm còn mỗi người lao 
động đều tự nhủ phát huy hết sức 
lao động của mình để hoàn thành 
tốt nhất nhiệm vụ. Việc thi đua 

lao động tốt, sản xuất tốt đã trở 
thành nếp nghĩ, thói quen trong 
chúng tôi và càng dấy lên khí thế 
trong những ngày Xuân mới.

ĐẢM BẢO VIỆC LÀM, THU 
NHẬP CHO NLĐ

Cũng trong ngày mồng 6 Tết, hơn 
95% NLĐ của Chi nhánh Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam – Nhà máy Sợi 
Vinatex Phú Cường đã trở lại làm 
việc với không khí hăng say, hứng 
khởi và khẩn trương chuẩn bị cho 
các đơn hàng sợi xuất khẩu. Bà Lê 
Hoàng Anh – Giám đốc Nhà máy 
Sợi Vinatex Phú Cường cho biết, 
hiện đơn hàng của Nhà máy đã hết 
quý 1/2023 và ngay trong ngày làm 
việc đầu năm đã có khách hàng 
liên hệ tới nhà máy để đặt hàng, 
điều này cho thấy tín hiệu tốt từ 
nhu cầu trở lại của thị trường.

Lãnh đạo Nhà máy Sợi Vinatex 
Phú Cường cho biết thêm, ngay 
trong ngày làm việc đầu tiên của 

năm Quý Mão, Phú Cường phát 
động phong trào thi đua nâng cao 
năng suất, chất lượng, an toàn lao 
động, tiết kiệm chi phí… thông qua 
các đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật ứng dụng vào sản xuất. Năm 
2023, Phú Cường phấn đấu đạt 
trên 5 tỷ đồng lợi nhuận, tiếp tục 
đảm bảo và nâng cao đời sống, 
việc làm cho người lao động. 

Cùng hòa chung không khí náo 
nức của toàn hệ thống, Tổng 
Công ty May Nhà Bè thông tin có 
trên 98% lao động quay trở lại 
làm việc, tiếp tục giữ đà sản xuất 
đợi thị trường khởi sắc dù hiện tại 
còn khó khăn. Trong ngày đầu mở 
máy sản xuất, 98% NLĐ toàn Tổng 
Công ty quay trở lại làm việc, số 
còn lại chủ yếu do nghỉ thai sản 
hoặc ốm đau, khu vực thấp nhất 
có lao động quay trở lại đạt 96%.

Trong định hướng những năm tới, 
để vượt qua được những thách 
thức và biến động của thị trường, 
Nhà Bè sẽ tập trung vào phát triển 
FOB nhằm có chỗ đứng trong 
chuỗi cung ứng, đồng thời xây 
dựng các chính sách ổn định và 
hài hòa lợi ích với NLĐ. Điều này 
giúp Tổng Công ty “giữ chân” NLĐ 
tại khu vực phía Nam, nơi luôn 

là “điểm nóng” về sự cạnh tranh 
khốc liệt trong việc tuyển dụng 
lao động.

Cũng thời điểm này, gần 5000 
CBNV-NLĐ Công ty Cổ phần Dệt 
May Huế đã ra quân mở máy đầu 
năm làm việc trong khí thế hăng 
say, quyết tâm nỗ lực ngay từ những 
ngày đầu ra quân với mục đích phấn 
đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch 
sản xuất kinh doanh năm 2023 mà 
Hội đồng Quản trị đã giao. 

Năm 2023, Công ty Cổ phần Dệt 
May Huế phấn đấu doanh thu đạt 
2.060 tỷ đồng, kim ngạch xuất 
khẩu lên 130 tỷ USD, đảm bảo thu 
nhập bình quân của người lao 
động 9,4 triệu đồng/người tháng, 
dự kiến tăng vốn điều lệ lên 200 tỉ 
đồng, thực hiện triển khai thêm 14 
dự án đầu tư theo kế hoạch của 
giai đoạn 2023- 2027.

Gần 100% lao động ở Tổng Công 
ty Việt Thắng đã có mặt trong 
ngày đầu năm mở máy với 86.772 
cọc sợi, 288 máy dệt rộn rã đi vào 
hoạt động. Nhận định về tình hình 
đơn hàng năm 2023, ông Nguyễn 
Quang Minh- Tổng Giám đốc Việt 

Thắng cho biết: Đối với ngành 
Dệt, các mặt hàng truyền thống 
có thế mạnh của Tổng Công ty 
dành cho thị trường nội địa hiện 
tồn kho rất ít nên cần phải chạy 
dự trữ trong quý 1 trước khi thị 
trường vào mùa. Lượng tồn kho 
đối với các mặt hàng này ít nhất 
là 3 triệu mét, như vậy là tồn kho 
đang còn thiếu khoảng 2 triệu 
mét vải nữa. 

Đối với ngành Sợi, Ban lãnh đạo 
Tổng Công ty dự báo 6 tháng đầu 
năm 2023 sẽ khó khăn giống như 
quý 4 năm 2022 nên đơn vị sẽ 
luôn bám sát thị trường, tích cực 
tìm kiếm đơn hàng, tìm thị trường 
ngách để giảm tối đa thiệt hại 
do thị trường kém sôi động gây 
ra cho ngành Sợi. Hiện nay, 2 nhà 
máy Sợi của Tổng Công ty Việt 
Thắng đã có trên 80% đơn hàng 
trong Quý 1/2023.

Trong không khí vui tươi của 
những ngày đầu năm mới, những 
tín hiệu vui về đơn hàng và NLĐ 
như tiếp thêm ngọn lửa, động 
lực giúp các đơn vị vững vàng 
vượt qua khó khăn, cùng với đó 
là niềm tin vào năm 2023 nhiều 
vận hội mới, thắng lợi mới.
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Trải qua 3 năm triển khai, 1 năm bị gián đoạn do đại dịch Covid-19, 
chương trình “Tết sum vầy - Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa 
tình” đã trở thành ngày hội của những con người dệt may, với 
nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn hướng đến chăm lo “nguồn tài 
sản quý” của doanh nghiệp.

XUÂN ẤM 2023

Xuân Quý Mão 2023, thị 
trường dệt may “trầm 
lắng”, các DN gặp nhiều 
khó khăn do khan hiếm 

đơn hàng, nhiều DN phải hoạt 
động cầm chừng, nhưng với Tập 
đoàn – Công đoàn Dệt May Việt 
Nam, NLĐ là tài sản quý giá nhất.
Do vậy, các hoạt động chăm lo Tết 
cho NLĐ vẫn được đảm bảo và duy 
trì. Tết Nguyên đán 2023, chương 
trình “Tết sum vầy - Ngày hội công 
nhân – Phiên chợ nghĩa tình” được 
tổ chức trở lại sau 1 năm bị gián 
đoạn do dịch bệnh. 

Ngoài tổ chức các gian hàng 
đồng giá, gian hàng 0 đồng và 
các gian hàng có ưu đãi lên tới 
50%, chương trình còn mang 
đến các phúc lợi khác cho NLĐ 
như: tặng quà cho công nhân lao 
động có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, bị bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ 
tấm vé nghĩa tình đưa công nhân 
về quê đón Tết và trở lại làm việc 
an toàn, thuận lợi và tiết kiệm; 
tặng phiếu mua hàng để NLĐ 
được mua sắm nhiều hơn, có lợi 
hơn, đồng thời tổ chức nhiều 
hoạt động văn hóa – văn nghệ do 
chính những người công nhân 
dệt may biểu diễn.

Chương trình Tết sum vầy 2023 
được tổ chức tại 6 khu vực trên 
cả nước, gồm:  
• Cụm Thủ Đức - TP. HCM tại 

Tổng Công ty Việt Thắng 
-CTCP.

• Cụm Phong Phú – TP.HCM tại 
Tổng Công ty CP Phong Phú.

• Khu vực Thừa Thiên Huế tại 
Công ty CP Dệt May Huế. 

• Khu vực Đà Nẵng tại Tổng 
Công ty CP Dệt May Hòa Thọ. 

• Khu vực Nghệ An tại Tổng 
Công ty CP Dệt May Hà Nội - 
Chi nhánh Nam Đàn. 

• Khu vực Nam Định tại Khu Đô 
thị Dệt May Nam Định. 

Kết quả, toàn hệ thống có hơn 
6.600 NLĐ được trợ cấp khó khăn; 
hơn 100.000 NLĐ được tặng quà 
Tết và vé tàu xe với tổng số tiền 
57,13 tỷ đồng, trong đó tính riêng 
cấp ngành là 1,2 tỷ đồng với 3.286 
người được hỗ trợ.

Phiên chợ nghĩa tình tại 06 điểm 
đã quy tụ được hơn 130 gian hàng 
ưu đãi; trao tặng 1.300 suất 
quà “0 đồng” trị giá từ 250.000-
350.000 đồng/suất; 11.000 phiếu 
mua hàng trị giá từ 100.000-
300.000 đồng được phát đến tay 
NLĐ. Có hơn 60 nghìn lượt người 
lao động tham gia mua sắm tại các 
phiên chợ nghĩa tình với tổng giá 
trị ưu đãi 13,5 tỷ đồng.

6.600

1.300

60.000

người lao động
được trợ cấp 

khó khăn

suất quà “ 0 đồng”

lượt người lao động 
tham gia mua sắm
 tại các phiên chợ 

nghĩa tình

Bài: NAM VŨ
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Công đoàn Dệt May Huế tổ chức “Chuyến xe nghĩa tình” cho NLĐ
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NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ “TÀI SẢN 
QUÝ” CỦA DOANH NGHIỆP

Ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc 
Vinatex bày tỏ, mặc dù đây là một 
hoạt động thường niên của Tập 
đoàn – Công đoàn Dệt May Việt 
Nam, nhưng mỗi chương trình đều 
mang tới những cảm xúc khác nhau. 

“Chúng ta đã vượt qua một năm 
2022 với nhiều thách thức nhưng 
vẫn hoàn thành xuất sắc các chỉ 
tiêu SXKD. Để có được thành công 
đó, lãnh đạo Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam ghi nhận và đánh giá 
cao sự đồng hành, chăm lo cho 
NLĐ của hệ thống Công đoàn các 
cấp nhằm ổn định hơn 64 nghìn 
lao động cấp 1 của Tập đoàn và 
150 nghìn lao động toàn hệ thống 
trong suốt năm 2022. Mong rằng, 
Công đoàn các cấp và đoàn viên, 
NLĐ sẽ tiếp tục phấn đấu, đóng 
góp nhiều hơn nữa cho sự phát 
triển của từng đơn vị nói riêng và 
Vinatex nói chung. 

Đồng thời, Công đoàn Dệt May 
Việt Nam và các CĐCS sẽ ngày 
càng có nhiều chương trình, 
hình thức sáng tạo, thiết thực 
hơn nữa trong việc chăm lo đời 
sống cho NLĐ để tập hợp được 
đông đảo lực lượng lao động, 

đồng hành với chiến lược phát 
triển của Tập đoàn”-Tổng Giám 
đốc Vinatex nhấn mạnh. 

Bà Phạm Thị Thanh Tâm- Chủ tịch 
Công đoàn Dệt May Việt Nam cho 
biết: “Thông qua chương trình, Tập 
đoàn – Công đoàn Dệt May Việt 
Nam mong muốn chia sẻ khó khăn, 
đem lại niềm vui đón Xuân mới tới 
CBNV – NLĐ trong toàn hệ thống, 
để mỗi NLĐ có một cái Tết truyền 
thống thật trọn vẹn, an lành. Công 
đoàn – Tập đoàn mong rằng sự 
quan tâm này sẽ góp một phần 
sẻ chia để NLĐ vơi bớt khó khăn, 
thêm yêu cuộc đời, yêu nghề, mến 
nghiệp, thêm gắn kết với nhau, với 
doanh nghiệp và tổ chức”.

Chị Phạm Thị Hồng Gấm, một trong 
những công nhân có hoàn cảnh 
khó khăn của Nhà máy Sợi Vinatex 
Nam Định được nhận hỗ trợ và 
quà từ chương trình xúc động bày 
tỏ: “Cảm ơn sự quan tâm của Tập 
đoàn – Công đoàn Dệt May Việt 
Nam đối với người lao động. Phần 
quà tuy nhỏ nhưng đó là sự quan 
tâm của lãnh đạo đối với những 
người lao động, để chúng tôi tiếp 
thêm động lực gắn bó với nhà máy, 
gắn bó với công việc. Tại chương 
trình tôi cũng nhận được thêm 
phiếu mua hàng 0 đồng để nhận 
thêm những sản phẩm quần áo 
mới, ngoài ra còn mua thêm được 
cho gia đình những sản phẩm chỉ 
từ vài chục nghìn. Đây thực sự là 
một chương trình ý nghĩa không 
chỉ riêng đối với tôi mà còn rất 
thiết thực đối với những người 
lao động dệt may trong dịp Tết 
Nguyên đán”.

Bà Phạm Thị Thu Thủy – Chủ tịch 
Công đoàn Cơ quan Văn phòng 
Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Hà 
Nội (Công đoàn VP1) cho biết, sau 
3 năm tổ chức gian hàng 0 đồng 
và đồng giá, chương trình Tết sum 
vầy 2023, Công đoàn VP1 phối hợp 
với Đoàn TNCS HCM Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam đã kêu gọi tài trợ từ 
các đơn vị trong Tập đoàn với các 
sản phẩm hàng dệt may mới 100% 
để bán cho người lao động với giá 
ưu đãi chỉ từ vài chục nghìn đồng. 
Bên cạnh đó, BCH Công đoàn VP1 

cũng đã kêu gọi CBNV ủng hộ 
quần áo ít sử dụng và còn mới để 
đi giặt là, đóng gói và phát cho 
NLĐ với giá 0 đồng. 

Sau 3 chương trình, chúng tôi 
nhận thấy có rất nhiều NLĐ đã 
biết đến chương trình, tìm đến 
gian hàng của Công đoàn VP1 để 
mua đồ vì có nhiều sản phẩm thời 
trang đẹp phù hợp với túi tiền. 
Năm nay, Công đoàn VP1 và Đoàn 
Thanh niên Vinatex đã chuẩn bị 
gần 3.000 sản phẩm sơ mi, quần 

jean, áo phao, sản phẩm trẻ em… 
nhưng chỉ trong buổi sáng tổ chức 
chương trình, các sản phẩm đã 
được bán hết. 

Chắc chắn trong kế hoạch tổ 
chức gian hàng những năm sau, 
BCH Công đoàn VP1 sẽ kêu gọi tài 
trợ nhiều hơn, đa dạng mặt hàng 
hơn từ các đơn vị trong Tập đoàn 
nhằm mang đến một chương trình 
ý nghĩa, thiết thực cho những 
người công nhân dệt may tại khu 
vực miền Bắc. 

Lãnh đạo Tập đoàn - Công đoàn Dệt May Việt Nam trao quà cho NLĐ cụm Đà Nẵng

Tổng Giám đốc Vinatex Cao Hữu Hiếu và Chủ tịch Công đoàn DMVN 
Phạm Thị Thanh Tâm tham quan gian hàng
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Khi thầy thuốc… Khi thầy thuốc… 
CHUYỂN ĐỔI SỐCHUYỂN ĐỔI SỐ

Cuộc cách mạng công 
nghệ 4.0 đang phát 
triển mạnh mẽ tại tất 
cả các ngành, lĩnh vực 
khiến các bệnh viện 
cũng không thể “đứng 
ngoài cuộc”. Thực tế 
cho thấy ứng dụng công 
nghệ thông tin, chuyển 
đổi số trong quản trị, 
điều hành và khám 
chữa bệnh của các 
bệnh viện là vô cùng 
cần thiết, giúp cho mọi 
hoạt động của bệnh 
viện được nhanh chóng, 
công khai, minh bạch, 
người bệnh và nhân 
viên y tế đỡ vất vả hơn, 
từ đó làm tăng sự hài 
lòng của người bệnh.

Bài: XUÂN QUÝ

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955-27/2/2023)

Với phương châm “Tận 
tâm – Trách nhiệm – Hiệu 
quả” trong công tác khám, 
chữa bệnh, những năm 

qua, Bệnh viện Dệt May không 
ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng 
dịch vụ, tiếp cận chuyển đổi số 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất 
cho bệnh nhân, trở thành địa chỉ 
khám, chữa bệnh tin cậy cho người 
lao động ngành dệt may và người 
dân trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. 

Những người thầy thuốc từng 
bước tiếp cận chuyển đổi số để 
phát huy hơn nữa sự phát triển 
của y học hiện đại.

Bác sỹ 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 cho biết, ngay từ lúc bàn giao 
nhiệm vụ cho đội ngũ lãnh đạo 
mới của Bệnh viện, Tổng Giám đốc 
Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã chỉ 
đạo và định hướng về nhiệm vụ 
chuyển đổi số của Bệnh viện Dệt 
May trong giai đoạn 2020-2025. 

Để thực hiện chỉ đạo của lãnh 
đạo Tập đoàn, Bệnh viện Dệt 
May đã xác định và tập trung 8 
nội dung trọng tâm, cốt lõi là:

Chuyển đổi nhận thức

Phát triển hạ tầng số y tế

Phát triển nền tảng số y tế

Hợp tác quốc tế, nghiên cứu, 
phát triển và đổi mới 
môi trường số

Kiến tạo thể chế

Phát triển dữ liệu số y tế

Đảm bảo an toàn 
an ninh mạng

Phát triển nguồn nhân lực 
và 2 lĩnh vực ưu tiên là: 

Chuyển đổi số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và 
phòng bệnh; Chuyển đổi số trong quản trị bệnh viện .
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Trong đó, xác định đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin, chuyển 
đổi số có vai trò quan trọng nâng 
cao chất lượng phục vụ người 
bệnh, Bệnh viện Dệt May đã triển 
khai nhiều hệ thống phần mềm 
ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lý các hoạt động như 
hệ thống quản lý thông tin bệnh 
nhân (HIS); Hệ thống quản lý kết 
quả cận lâm sàng (RIS); Hệ thống 
kết nối tự động máy xét nghiệm 
2 chiều (LIS); Hệ thống lưu trữ và 
truyền tải hình ảnh (PACS)... Các 
phần mềm được triển khai đều đã 
qua khảo sát của các bác sĩ, sát với 
nhu cầu của người dùng hơn, phục 
vụ hiệu quả công việc hàng ngày.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Ngân, 
Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Dệt 
May chia sẻ: “Với phần mềm RIS, 
khi bệnh nhân cần thực hiện các 
xét nghiệm, mỗi lần xét nghiệm 
bệnh nhân sẽ được cấp 1 mã 
vạch. Khi đặt mã vạch, máy sẽ tự 
động lấy các chỉ định của bác sĩ 
để chạy xét nghiệm. Sau đó kết 
quả sẽ cập nhật lên phần mềm. 
Điều này giúp tiết kiệm thời gian, 
cán bộ, nhân viên y tế không phải 
cập nhật lại, tránh sai sót”. 

Cùng với đó, Bệnh viện đã xây 
dựng chuẩn kết nối các thiết bị 
liên quan đến chăm sóc sức khỏe 
theo nguyên lý vạn vật y tế kết nối 
(Internet of Medical Things - IoMT) 
làm nền tảng xây dựng các hệ 
thống chuyên gia hỗ trợ ra quyết 
định lâm sàng, hội chẩn trực tuyến 
với các bệnh viện khác trên toàn 
quốc. Xây dựng lộ trình “bệnh viện 
thông minh” triển khai bệnh án 
điện tử (không dùng bệnh án giấy 
như hiện nay), thanh toán viện phí 
điện tử không dùng tiền mặt. Bước 
đầu Bệnh viện Dệt May đã ứng 
dụng trí tuệ nhân tạo trong đọc 
phim X quang kỹ thuật số. Bệnh 
viện đã triển khai hệ thống quản 
lý đơn thuốc điện tử, liên thông với 
cổng thông tin của Bộ Y Tế. 

Bác Nguyễn Thị Huệ, nhà ở quận 
Hai Bà Trưng, Hà Nội vui mừng 
chia sẻ: “Tuần trước, tôi đến khám 
tại Bệnh viện nhưng quên cầm 
theo thẻ bảo hiểm đã được các 

nhân viên bệnh viện hướng dẫn 
cài đặt phần mềm VSSID. Bệnh 
viện có trang bị đầu đọc mã nên 
các thông tin đã được gửi thẳng 
đến các phòng khám trong bệnh 
viện. Khi thanh toán tiền cũng chỉ 
cần quẹt để chuyển khoản nên 
rất thuận tiện. Điều này đã giúp 
bệnh nhân chúng tôi tiết kiệm 
được rất nhiều thời gian và cảm 
nhận được sự chuyển biến tích 
cực trong công tác khám chữa 
bệnh của Bệnh viện Dệt May”. 

Chia sẻ về những khó khăn của 
thời gian đầu triển khai chuyển 
đổi, Bác sỹ Dương Trình Xuyên 
cho biết: “Khi bắt đầu triển khai, 
đã gặp nhiều khó khăn, trắc trở 
trong việc thay đổi về nhận thức, 
cách làm việc của cán bộ y bác sỹ, 
nguồn kinh phí đầu tư, hiệu quả tài 
chính,…. Tuy nhiên, với tinh thần 
“đi trên quốc lộ phải hiểu luật giao 
thông” nên Bệnh viện đã nỗ lực 
không ngừng để phát triển hoàn 
thiện và bước đầu đã có những 
hiệu quả rất tích cực”.

Bác sỹ Dương Trình Xuyên thông 
tin, để tạo thuận lợi cho người 
bệnh đến khám, chữa bệnh, Bệnh 
viện đã cải tiến quy trình khám 

chữa bệnh bảo đảm hợp lý, thuận 
tiện, bố trí cán bộ, nhân viên 
hướng dẫn bệnh nhân và người 
nhà bệnh nhân một cách chu đáo, 
kịp thời, khu chờ khám có đủ ghế 
ngồi, quạt mát, nước uống… cho 
bệnh nhân và người nhà. Cùng với 
đó Bệnh viện đã xây dựng phòng 
nội soi tiêu hóa, xông khí dung, 
xét nghiệm và phòng mổ với các 
trang thiết bị hiện đại. 

Đầu tư thiết bị siêu âm 3 chiều, máy 
chụp X quang di động, sinh hóa 
hiện đại, xây dựng một phòng mổ 
hiện đại để khám và chữa trị cho 
bệnh nhân. Bệnh viện đã chủ động 

Đến nay, Bệnh viện Dệt May đã trở thành 
một bệnh viện đa khoa hạng II với khoảng 
300 giường bệnh, được đầu tư đầy đủ hệ 
thống trang thiết bị y tế, máy móc hiện đại 
phục vụ cho việc thăm khám và điều trị các 
bệnh lý từ cơ bản đến chuyên sâu. 

Để có được như ngày hôm nay, cùng với 
việc xây dựng cơ sở vật chất, lãnh đạo 
Bệnh viện đã có những hướng đi đúng 
đắn để phát triển chuyên môn, kỹ thuật. 
Đó là tập trung vào các bệnh nghề nghiệp 
và nguy cơ nghề nghiệp như bệnh viêm 
mũi xoang, viêm mũi dị ứng, bệnh đau 
cột sống thắt lưng, đau lưng, thoái hóa 
khớp, đau cổ gáy, vai gáy do tư thế, bệnh 
huyết áp, tim mạch, tiểu đường...

liên kết với các Bệnh viện lớn của 
Trung ương trong việc hướng dẫn 
chuyển giao kỹ thuật và dạy trực 
tiếp cho các Bác sỹ tại Bệnh viện 
Dệt May. Khoa ngoại của Bệnh viện 
đã chủ động mổ, xử lý tốt các loại 
bệnh về u tuyến giáp trạng, u tử 
cung, trĩ, viêm ruột thừa...

“Trong thời gian tới, đội ngũ 
thầy thuốc Bệnh viện Dệt May 
sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu 
quả hoạt động, áp dụng khoa 
học kỹ thuật vào việc khám, 
chữa bệnh để người bệnh được 
chăm sóc sức khỏe ngày càng 
tốt hơn”- BS Xuyên chia sẻ.

Bác sỹ Dương Trình Xuyên
Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế -  Bệnh viện Dệt May
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Tròn 20 năm gắn bó với Công ty Cổ phần Tiên 
Hưng (tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Văn Dũng luôn 
tâm niệm Tiên Hưng là nơi “đáng sống, đáng 
làm việc”. Anh và đồng nghiệp luôn không ngừng 
nỗ lực lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật để vun đắp thêm cho ngôi nhà thứ hai này.

Sáng kiến
từ YÊU NGHỀ,

HIỂU VIỆC
Bài: HOÀNG ANH

KHÔNG BỎ CUỘC ĐỂ ĐI ĐẾN 
THÀNH QUẢ

Chúng tôi đến Tiên Hưng, hòa vào 
nhịp sản xuất khẩn trương những 
ngày đầu Xuân Quý Mão cảm 
nhận được sức vươn của một đơn 
vị luôn “lấy người lao động là trọng 
tâm”. Cảnh sắc mùa xuân tươi 
mới, sức trẻ của người lao động 
hiển hiện trong mỗi dây chuyền, 
tổ đội sản xuất, kỹ thuật… 

Lãnh đạo Công ty chia sẻ, sự 
chuyển mình của Tiên Hưng 
trong những năm gần đây, với số 
lượng lao động tăng lên gấp đôi 
(hiện nay là hơn 4000 người), 
doanh thu, lợi nhuận tăng theo 
hằng năm…, luôn có sự cộng 
hưởng quan trọng của mỗi người 
lao động. Đặc biệt, không chỉ chú 
trọng nâng hiệu suất, năng suất 
lao động mà nhiều công nhân 
còn năng động phát huy sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý 
hóa sản xuất, thể hiện tinh thần 
không chỉ hiểu công việc mình 
làm mà còn giỏi nghề, hiểu sứ 
mệnh của đơn vị trong sự cạnh 
tranh gay gắt của thị trường và 
xu thế hội nhập toàn cầu.

Khách hàng đến trao đổi, kiểm tra 
sản phẩm đều yên tâm, hài lòng 
bởi bất kỳ yêu cầu nào về sản 
phẩm cũng được Công ty đáp ứng 
kịp thời. Đặc biệt, đội nghiên cứu, 
kỹ thuật sẽ đóng vai trò quan trọng 
để nắm bắt, trao đổi và xử lý mọi “Cây sáng kiến” Nguyễn Văn Dũng

Với những nỗ lực, sáng tạo trong phát huy 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, Nguyễn Văn Dũng 
đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ 
tặng Bằng khen; Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam khen thưởng; Ban chấp hành Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng 
khen đạt danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi 
toàn quốc”; Công đoàn Dệt May Việt 
Nam công nhận là Lao động tiêu biểu 
ngành Dệt May…

yêu cầu một cách khẩn trương, 
chất lượng nhất. Và Nguyễn Văn 
Dũng- Nhóm trưởng nhóm cải 
tiến kỹ thuật của Công ty luôn là 
người “đón đầu” những góp ý, yêu 
cầu của khách hàng, lãnh đạo đơn 
vị, không chỉ bởi trách nhiệm của 
một cán bộ kỹ thuật chuyên đi dải 
chuyền và nghiên cứu những thao 
tác, gá cữ tiên tiến ngành may để 
áp dụng vào sản xuất mà còn bởi 
sự linh hoạt, sáng tạo và không 
ngại khó khi tiếp nhận công việc.

Dũng chia sẻ: Bản thân tôi chưa 
bao giờ nản chí hay “đầu hàng” bất 
kỳ mã hàng nào, cho dù kết cấu mã 
hàng và khách hàng có yêu cầu 
khó, phức tạp đến mấy thì mình 
luôn nghĩ phải tìm ra mọi gá dưỡng 
may tiên tiến nhất để áp dụng vào 
từng mã hàng nhằm phục vụ tối đa 
yêu cầu của khách hàng.

Để đảm bảo hiệu suất, chất lượng 
và tiến độ, mỗi khi có mã hàng 
mới, tôi họp nhóm lại cùng nhau 
bàn bạc và thống nhất để đưa ra 
những phương án, gá dưỡng tiên 
tiến, hợp lý nhất áp dụng vào mã 
hàng. Lúc này mỗi thành viên 
cùng đưa ra sáng kiến, ý tưởng để 
có được kỹ thuật may hợp lý nhằm 
giảm thao tác người lao động, 
tăng năng suất, sản lượng, tạo lợi 
nhuận tối đa cho đơn vị…
“Tôi luôn nghĩ rằng, Công ty Cổ 
phần Tiên Hưng tạo mọi điều kiện 
thuận lợi nhất, cơ hội rộng mở 
nhất để mỗi CBNV-NLĐ phát huy 

khả năng lao động của mình, từ 
việc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao trình độ tay nghề đến 
trao quyền chủ động để sáng tạo, 
sáng kiến rồi chăm lo đời sống vật 
chất, tinh thần, khích lệ kịp thời thì 
không có gì để chúng tôi nản lòng 
khi gặp việc khó. 
Và chính việc không bỏ cuộc trước 
những mã hàng, đơn hàng phức 
tạp, những yêu cầu khắt khe của 
khách hàng, lãnh đạo đơn vị là nền 
tảng để chúng tôi có được thành 
quả trong công việc”- “Cây” sáng 
kiến của Tiên Hưng bộc bạch.

TỰ HÀO VỚI THÀNH TÍCH 
CHUNG

Nguyễn Văn Dũng cho biết: 20 
năm làm việc ở một môi trường 
luôn hướng đến quyền và lợi ích 

của người lao động, tôi và mỗi 
công nhân lao động đều cảm 
nhận rõ nét sự thay da đổi thịt mỗi 
ngày của Tiên Hưng. 

Sự phát triển bền vững ấy bồi 
đắp trong chúng tôi sự tự hào về 
thành quả chung để mỗi ngày lại 
nỗ lực làm việc tốt hơn, phát huy 
nhiều sáng kiến có giá trị hơn.
Bản thân Nguyễn Văn Dũng đã tìm 
ra rất nhiều khuôn gá dưỡng tiên 
tiến áp dụng vào sản xuất, được 
Công ty ghi nhận và biểu dương. 
Mỗi năm, anh mang lại cho đơn vị 
10-15 sáng kiến có giá trị. Riêng 
năm 2022 vừa qua, Dũng đã phát 
huy 13 sáng kiến có giá trị, điển 
hình là sáng kiến làm dưỡng ghim 
bản to cửa mũ+chắp lộn+ghim 
dây luồn mũ+tra khóa cài lông mũ 
vào đáp lót luôn trên 

Dây chuyền May của Công ty CP Tiên Hưng
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Văn hóa Vinatex 
đảm bảo mỗi 
người hiểu việc 
mình làm, giỏi 
việc mình làm 
và yêu việc mình 
làm; mỗi cá nhân, 
tập thể không đổ 
lỗi mà cần tìm 
hướng giải quyết 
vấn đề; tự hào về 
thành quả tập thể 
và phải cải tiến 
liên tục.

“

“

cùng 1 dưỡng. Sáng kiến này góp 
phần làm giảm 3 lao động trên 
chuyền, khi áp dụng cho đơn hàng 
số lượng lớn trên 1 triệu sản phẩm 
làm lợi hàng trăm triệu đồng…

Dũng và đồng nghiệp nghiên cứu 
sáng kiến này trong 1 tuần, kiên trì 
thử nghiệm 3 lần đến lần thứ 4 mới 
thành công để vận dụng vào sản 
xuất. “Với sáng kiến này, tôi được 
Công ty thưởng “nóng” 5 triệu 
đồng cùng với những khích lệ kịp 
thời về tinh thần khiến chúng tôi 
có thêm nhiều động lực khi đón 
nhận công việc”- Dũng bày tỏ.

Theo Dũng, để phát huy sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật thì bên 
cạnh sự tự hào về thành quả 
chung của doanh nghiệp, mỗi 
người lao động cần tạo dựng 
lòng yêu nghề và yêu công việc 
đang đảm nhận, đồng thời luôn 
cố gắng tìm tòi và học hỏi để 
nâng cao trình độ bản thân. 

Cùng với đó, bản thân không 
bao giờ ngại khó, ngại khổ trước 
bất kỳ công việc nào được công 
ty giao cho… Từ yêu nghề, hiểu 
việc, tự hào về thành quả chung 
sẽ nảy sinh ra những sáng kiến, 

cải tiến hợp lý, mang lại giá trị 
sản xuất kinh doanh cho đơn vị 
và khẳng định được sức vóc của 
bản thân trong sự phát triển mỗi 
ngày của doanh nghiệp.

Năm 2023 được dự báo còn nhiều 
khó khăn, biến động về kinh tế trong 
nước và quốc tế, trong bối cảnh 
chung đó, Ban lãnh đạo  Công ty Cổ 
phần Tiên Hưng tiếp tục kiên định và 
phát huy thế mạnh của mình trong 
sản xuất kinh doanh. 

Xuyên suốt trong chiến lược phát 
triển của Công ty là tập hợp hơn 
4000 lao động thành một khối 
đoàn kết, vững chắc, lao động sản 
xuất trong một môi trường hiện 
đại, văn minh, xanh- sạch- đẹp và 
luôn song hành chất lượng công 
việc với chất lượng sống của người 
lao động.

“Đây chính là nền tảng để chúng 
tôi gắn bó và không ngừng học 
hỏi, phát huy nhiều sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật có giá trị áp 
dụng vào thực tiễn sản xuất, làm 
hài lòng mọi yêu cầu của khách 
hàng, khẳng định vị thế Tiên Hưng 
trong ngành Dệt May nước nhà”- 
Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.

Nắm bắt thông tin sản phẩm từ Lãnh đạo Công ty và khách hàng

Se Sợi,
dệt nghề

Bài: THANH THÚY

Hơn 15 năm gắn bó với Nhà máy Sợi thuộc Tổng Công ty Cổ phần 
Dệt May Nam Định, chị Nguyễn Bình Minh Tân- Tổ trưởng máy 
con ca A hạnh phúc chia sẻ: có lẽ nghề sợi đã chọn mình và mình 
yêu nghề từ khi nào không hay. Có những giai đoạn bộn bề vất 
vả, khó khăn, nhà máy ở xa nhà, con còn thơ dại nhưng mình vẫn 
không bỏ nghề mà vun đắp cho công việc để trưởng thành, phát 
triển mỗi ngày.

Se Sợi,
dệt nghề

TRÁCH NHIỆM TỪ NHỮNG 
VIỆC NHỎ 

Gặp chị Tân vào những ngày đầu 
Xuân Quý Mão 2023, vẹn nguyên 
niềm vui là một trong 10 gương mặt 
được nhận Giải thưởng Nguyễn Thị 
Sen năm 2022, chị bày tỏ: Lãnh đạo 
nhà máy mới thông tin, đơn hàng 
đã ký, đảm bảo việc làm ổn định cho 
người lao động. Có việc làm, đồng 
nghĩa người lao động có thu nhập và 
đời sống cũng ổn định hơn.  

Giới thiệu nhanh về nhà máy, 
chị Tân tự hào: Nhà máy Sợi Hoà 
Xá được xây dựng mới và đi vào 
hoạt động từ tháng 10 năm 2017, 
chuyên sản xuất sợi cotton. Với hệ 
thống 29 máy, 34.368 cọc sợi, dây 
chuyền hiện đại và đồng bộ, hệ 
thống thiết bị mới nên người lao 
động không mất quá nhiều sức lao 
động, không đòi hỏi quá cao về tay 
nghề như hệ thống máy cũ. Đồng 
thời, nhà máy Sợi Hòa Xá có môi 
trường làm việc sạch, thoáng, 
mát và hạn chế tiếng ồn. 

Công nghệ mới cũng đòi hỏi 
những kỹ năng mới từ người lao 
động, như phải thật cẩn thận, 
trách nhiệm. Sự tỉ mỉ đòi hỏi từ 
những việc nhỏ nhất như việc 
vệ sinh máy, xử lý nối sợi…Trong 
nhà máy Sợi có nhiều công đoạn 

như chải thô, ghép cúi, kéo sợi 
thô, kéo sợi con, đánh ống, sợi 
xe,… thì công đoạn đứng máy 
con là quan trọng nhất. Sản 
lượng sợi phụ thuộc nhiều vào 
quá trình làm ở máy con. Mỗi 
máy có 12.000 cọc sợi, chỉ cần 1 
cọc sợi lỗi, sẽ ảnh hưởng chung 
tới tổng sản lượng. Với hệ thống 
máy hiện đại của nhà máy, giờ 
đây mỗi công nhân đứng được 
3 máy. So với hệ thống máy cũ, 
mỗi người công nhân đứng được 
6 đến 7 máy, nhưng mỗi máy chỉ 
480 cọc sợi. 

Giai đoạn mới đi vào hoạt động 
thật khó quên với chị Tân. Đó 
là thời điểm tinh thần làm việc 
của mỗi người gấp 2 đến 3 lần 
thường ngày. Bởi mọi người làm 
việc cả hai nơi, xong ca tại nhà 
máy cũ ở Tô Hiệu lại sang nhà 
máy mới ở Hòa Xá. Nhà máy sợi 
Hòa Xá là một trong những nhà 
máy được đầu tư mới hoàn toàn, 
hệ thống máy và công nghệ 
đồng bộ. Có như vậy mới đảm 
bảo sản lượng giao khách hàng 
và vừa học, vừa làm, vừa rút kinh 
nghiệm ở nhà máy mới. Càng 
khó khăn, tinh thần đoàn kết, sự 
nỗ lực cố gắng càng lên cao. 

Bản thân chị Tân không quản 
ngại đường sá xa xôi, những lúc 
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Chị Tân cho rằng, 
người lao động có 
chuyên môn và kỹ 
thuật sợi rất quan 
trọng và quý giá 
với Nhà máy. Tại 
Nam Định, những 
công nhân giỏi rất 
dễ được các doanh 
nghiệp khác thu 
hút. Mình đã dành 
bao tâm huyết để 
đào tạo, vậy mình 
cần giữ họ. 

“

“

con còn thơ bé để bám nhà máy 
mỗi ngày, vừa làm vừa động viên 
mình, động viên đồng nghiệp để 
cùng sẻ chia khó khăn, tiếp sức 
mạnh cho nhau nỗ lực cùng Nhà 
máy vững vàng hoạt động sản 
xuất kinh doanh. 

XÂY DỰNG TẬP THỂ ĐOÀN 
KẾT, THÀNH CÔNG

Dáng người cao, làn da trắng 
hồng và khuôn mặt trái xoan, chị 
Tân trẻ hơn so với tuổi. Giọng 
nói ấm áp, chị chia sẻ: Cũng như 
nhiều người lao động ở Nhà máy, 
cả tuổi thanh xuân và tâm huyết, 
chúng tôi đã trao gửi ở nơi đây. 
Trên quê hương Nam Định, chúng 
tôi có chung niềm tự hào và luôn 
tự nhủ không ngừng phát huy 
truyền thống để học và làm nghề. 

Tuổi trẻ không ngại khó, không 
ngại khổ, không ngại phải làm 
trong môi trường ồn, bụi, chị Tân 
luôn lạc quan và quyết tâm hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. Với 
tinh thần trách nhiệm cao, năm 
2012, chị Tân đã được lãnh đạo 
Nhà máy tin tưởng giao giữ trọng 
trách là Tổ trưởng máy con. Cùng 
với ba tổ trưởng trong nhà máy 
Sợi, nhiều năm qua chị đã tham 
gia đóng góp những sáng kiến góp 
phần làm tăng sản lượng, tăng 
chất lượng sợi của nhà máy. 

Đồng thời chị Tân cùng hướng 
dẫn, đào tạo nhiều lao động trẻ 
mới vào nghề. Có những lao động 
khi mới vào nhà máy, chưa hiểu rõ 
về quy trình máy chạy, không có 
kinh nghiệm xử lý tình huống, chị 
Tân còn “cầm tay chỉ việc”. Khi đào 
tạo cho lớp thợ trẻ, truyền đạt lại 
tất cả những kinh nghiệm của bản 
thân, chị Tân còn phối hợp cùng 
những công nhân có kinh nghiệm 
tay nghề, cùng bàn bạc, đóng góp 
ý kiến để nâng cao trình độ chuyên 
môn, tay nghề của từng người. 

Chính vì thế, trong tổ sản xuất ca A 
những người thợ mới vào nghề 
ngày một trưởng thành, lớp thợ 
cũ tay nghề ngày một hoàn thiện. 
Điển hình như anh Đào Hữu Thắng, 
chị Phạm Thị Hồng Hạnh, chị Phạm 

Thị Hiền,… hiện nay đã thành 
“chuyên gia”. Anh Nguyễn Quang- 
nguyên Giám đốc nhà máy Sợi Hòa 
Xá, nay là Phó Trưởng phòng Kinh 
doanh Thị trường, Tổng Công ty 
CP Dệt May Nam Định đánh giá 
cao về năng lực làm việc của chị 
Tân. Với những lợi thế của phái nữ, 
nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng quyết 
liệt trong quản lý người lao động 
trong tổ, chị Tân luôn trách nhiệm 
và dẫn dắt nhiều bạn trẻ trong nhà 
máy trở thành thợ giỏi. 

Ngoài nhiệm vụ và trách nhiệm 
chuyên môn, đảm bảo chất lượng, 
sản lượng cung cấp theo đúng 
tiêu chí khách hàng yêu cầu, 
chị Tân còn là “Chị Thanh Tâm” 
– chuyên gia tư vấn, chia sẻ và 
động viên đồng nghiệp. Dù không 
chuyên nhưng từ trái tim chia sẻ, 
chị Tân nhiều lần gỡ rối tâm tư cho 
đồng nghiệp của mình. 

Điển hình như thời điểm dịch bệnh 
Covid-19 bùng phát mạnh, chị Tân 
cùng anh em công nhân đoàn kết, 
chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng 
vượt qua giai đoạn khó khăn. Hoặc 
gần đây nhất, giai đoạn 6 tháng 
cuối năm 2022 khi thị trường đột 
ngột co rút, nhu cầu của khách 
hàng giảm sút, nhà máy thiếu đơn 
hàng nên người lao động cũng bị 
giảm sút thu nhập. 

Thấu hiểu hoàn cảnh của mọi 
người, tình hình của Nhà máy, 
nhưng trong thời điểm khó 
khăn chung, chị Tân tận dụng 
thời gian phân tích, chia sẻ và 
động viên người lao động để họ 
tin tưởng, yên tâm gắn bó hơn 
với nhà máy. Chị Tân cho rằng, 
người lao động có chuyên môn 
và kỹ thuật sợi rất quan trọng và 
quý giá với Nhà máy. 

Chị Nguyễn Bình Minh Tân (bên phải) trao đổi công việc với đồng nghiệp

Tại Nam Định, những công nhân 
giỏi rất dễ được các doanh nghiệp 
khác thu hút. Mình đã dành bao 
tâm huyết để đào tạo, vậy mình 
cần giữ họ. Dù chỉ là tổ trưởng tổ 
máy con, tôi luôn đồng hành, lắng 
nghe, chia sẻ và trao đổi ý kiến với 
mọi người, xây dựng văn hóa đoàn 
kết, môi trường làm việc thân thiện.

Vì vậy, tập thể cũng như từng thành 
viên trong tổ máy con ca A luôn đạt 
được nhiều thành tích cao trong 
các phong trào thi đua của Tổng 
Công ty cũng như các phong trào 
thi đua của Nhà máy, nhiều năm 
đạt các danh hiệu tập thể xuất 
sắc, tổ công đoàn vững mạnh, 
nhiều công nhân đạt lượng sản 
phẩm cao 3 tháng liền, là công 
nhân tiêu biểu, lao động giỏi... 
 
ĐẢNG VIÊN GƯƠNG MẪU

Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà 
trường, chị Tân được nghe và 
hiểu việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức và phong cách Hồ 
Chí Minh chính là làm từ việc nhỏ, 
việc đơn giản hằng ngày cũng 

cần cố gắng hoàn thiện nhất. 
Cho nên, đầu tiên là tinh thần 
trách nhiệm, chấp hành tốt mọi 
nội quy, quy chế của nhà máy. 

Được kết nạp vào Đảng năm 2012, 
chị Tân luôn gương mẫu và vận 
động mọi người nghiêm chỉnh 
chấp hành tốt kỷ luật tại đơn vị 
mình. Đặc biệt, vào những thời 
điểm dịch bệnh Covid-19 bùng 
phát, chị Tân tăng cường tuyên 
truyền để mọi người cùng nghiêm 
chỉnh chấp hành mọi chỉ thị, quy 
định của Nhà nước pháp luật ban 
hành đảm bảo an toàn cuộc sống, 
an toàn lao động sản xuất.  

Trước những kế hoạch trong năm 
2023 của nhà máy Sợi Hòa Xá, 
chị Tân tiếp tục chủ động bám 
sát nhiệm vụ của Nhà máy cùng 
tập thể tổ máy con ca A tháo gỡ 
khó khăn về lao động và các mặt 
để tập thể tổ máy con ca A ngày 
càng vững mạnh, làm ra nhiều 
sản phẩm có chất lượng tốt hơn 
và ổn định hơn, đáp ứng nhu cầu 
của thị trường, từ đó là cơ sở 
để tăng thu nhập, nâng cao đời 

sống cho các thành viên trong tổ.  
Nhiệt huyết luôn tràn đầy, chị Tân 
nói: bản thân tôi luôn tự cố gắng 
học tập nâng cao trình độ chuyên 
môn, đáp ứng được yêu cầu trước 
tình hình mới, phấn đấu luôn hoàn 
thành và hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao. 

Hằng năm, qua thực tiễn lao động 
sản xuất tại tổ, tôi còn quan tâm 
giới thiệu, bồi dưỡng những quần 
chúng ưu tú vào Đảng. 

Là đảng viên phải gương mẫu 
nhiều hơn, có như vậy mới vận 
động và khuyến khích được nhiều 
bạn trẻ tự hào, phấn đấu đứng vào 
hàng ngũ của Đảng. 

Ghi nhận những nỗ lực, thành tích 
của chị Nguyễn Bình Minh Tân, 
nhiều năm liền Tổng Công ty CP 
Dệt May Nam Định công nhận chị 
đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua, 
Lao động giỏi và thật vinh dự, tự 
hào năm 2022 được Công đoàn 
Dệt May Việt Nam trao tặng giải 
thưởng Nguyễn Thị Sen.
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DIỆN MẠO DIỆN MẠO 
NGÀNH MAY MẶC TRUNG QUỐC 

2022- 2023

CÁC YẾU TỐ CHÍNH ẢNH 
HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG 
CỦA NGÀNH DỆT MAY TRUNG 
QUỐC 2022

Thị trường trong nước 
phục hồi chậm

Kể từ đầu năm 2022, thị trường 
tiêu dùng hàng may mặc nội địa 
Trung Quốc nhìn chung yếu kém, 
dịch bệnh diễn ra nhiều lần dẫn 
đến tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, ảnh 
hưởng tiêu cực đến thu nhập hộ 
gia đình, niềm tin và mức độ tiêu 
dùng giảm sút đáng kể. Theo Cục 
Thống kê Quốc gia, trong tháng 
9/2022, tỷ lệ thất nghiệp thành thị 
được khảo sát tại 31 thành phố lớn 
tại Trung Quốc là 5,8%, cao hơn 
0,8 điểm % so với cùng kỳ năm 
2021; trong đó nếu tính tháng 
9, chỉ số niềm tin của người tiêu 
dùng là 87,2 điểm, giảm 28,05% so 
với cùng kỳ năm ngoái. 

Cũng theo một khảo sát mới nhất 
trong ba quý đầu năm 2022, chi 
tiêu tiêu dùng quần áo bình quân 
đầu người là 991 NDT/người, giảm 
1,1% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Trong số đó, chi tiêu cho quần áo 
bình quân đầu người của cư dân 
thành thị giảm 3,3% so với cùng 
kỳ năm ngoái.

Xu hướng suy yếu của nhu cầu
thị trường quốc tế 

Trước những diễn biến phức tạp 
của tình hình chính trị thế giới và 
nguy cơ suy thoái kinh tế toàn 
cầu cùng các yếu tố hạn chế khác 
ngày càng gia tăng, triển vọng 
phục hồi của thị trường quốc tế 
đang có nhiều bất ổn, kỳ vọng tiêu 
dùng tại các nước phát triển như 
châu Âu, Mỹ dự kiến sẽ giảm. Các 
nhà bán lẻ quần áo đang phải đối 
mặt với áp lực hàng tồn kho cao. 

Nhu cầu thị trường hiện tại diễn 
tiến suy yếu bắt đầu từ quý 
3/2022 và sẽ tiếp tục cho năm 

2023, điều này sẽ có tác động lớn 
hơn đến xuất khẩu quần áo của 
Trung Quốc. 

CPI các mặt hàng quần áo của Mỹ 
trong tháng 9 tăng 5,6% so với 
cùng kỳ năm ngoái và mức tăng 
tiếp tục đà so với tháng trước, 
tỷ lệ hàng tồn kho/doanh số bán 
hàng của các cửa hàng quần áo 
và trang phục tiếp tục tăng và đã 
tăng lên 2,22 % vào tháng 8/2022. 
Trong tháng 9/2022, tỷ lệ lạm 
phát của EU lên tới 10,9%, chỉ số 
niềm tin người tiêu dùng tiếp tục 
giảm xuống -29,6, mức thấp nhất 
kể từ năm 1985; dưới tác động 
kép của lạm phát cao và khủng 

hoảng năng lượng, sức mua của 
người tiêu dùng châu Âu sụt giảm 
nghiêm trọng. Doanh số bán lẻ 
quần áo chịu áp lực rõ ràng. Trong 
tháng 8/2022, doanh số bán lẻ các 
sản phẩm may mặc ở Pháp, Đức và 
Hà Lan lần lượt giảm 2,9%, 7,9% và 
6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Còn tại thị trường Nhật Bản, tăng 
trưởng tiêu dùng nội địa của Nhật 
Bản yếu và chỉ số niềm tin của người 
tiêu dùng hộ gia đình giảm xuống 
30,8 điểm trong tháng 9/2022. 

Áp lực gia tăng từ cạnh tranh quốc tế

Sự phục hồi của ngành may mặc 
Việt Nam, Bangladesh và các nước 
cạnh tranh khác cùng việc thực 
hiện chính sách chuyển hướng 
ưu tiên giảm thiểu phụ thuộc vào 
Trung Quốc trong quyết định tìm 
nguồn hàng của nhà nhập khẩu 
lớn tại các nước Âu Mỹ đã thúc 
đẩy một xu hướng, thời kỳ phát 
triển mới thuộc chuỗi cung ứng 
quần áo toàn cầu. 

Đánh giá từ số liệu thống kê xuất 
khẩu quần áo có liên quan của 
Việt Nam, Bangladesh và Thổ Nhĩ 
Kỳ, xuất khẩu hàng dệt may của 
Việt Nam, từ Bangladesh và Thổ 
Nhĩ Kỳ đều chứng kiến sức tăng 
năm 2022. Ngoài ra, đánh giá từ 
dữ liệu nhập khẩu quần áo của các 
thị trường chính là Mỹ, EU và Nhật 
Bản, thị phần của hàng may mặc 
Trung Quốc tại Mỹ, EU và Nhật 
Bản đang có xu hướng giảm trong 
3 năm trở lại đây, trong khi thị 
phần của Việt Nam, Bangladesh, 

Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia và 
các nước khác đều tăng và tốc độ 
tăng còn cao hơn cả Trung Quốc. 
Từ tháng 1 đến tháng 9/2022, thị 
phần của Trung Quốc tại Mỹ giảm 
0,99 điểm %, trong khi thị phần 
của Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia 
và Campuchia tăng lần lượt là 1,04, 
0,72, 0,73 và 0,36 điểm %.

3 TRỤ CỘT “CÔNG NGHỆ, 
THỜI TRANG, SẢN XUẤT 
XANH”

Dự báo năm 2023, môi trường bên 
ngoài sẽ phức tạp và gay gắt hơn, 
sự phát triển của ngành sẽ còn đối 
mặt với những thách thức lớn hơn 
do những nguy cơ rủi ro về đại dịch.
Từ góc độ quốc tế, Quỹ Tiền tệ 
Quốc tế đã dự đoán vào tháng 
10/2023 rằng nền kinh tế toàn 
cầu sẽ tăng trưởng 3,2% vào năm 
2022 và tốc độ tăng trưởng kinh 
tế toàn cầu sẽ giảm xuống 2,7% 
vào năm 2023, thấp hơn 0,2 điểm 
phần trăm so với dự báo hồi tháng 
7/2022. Tổ chức Thương mại Thế 
giới cũng dự đoán rằng thương 
mại toàn cầu sẽ mất đà tăng 
trưởng trong nửa cuối năm 2022 
và hạ tốc độ tăng trưởng thương 
mại hàng hóa toàn cầu năm 2023 
xuống 1,0%, thấp hơn nhiều so với 
dự báo trước đó là 3,4%. 

Áp lực suy giảm và thách thức rủi 
ro của kinh tế thế giới đang gia 
tăng, tình hình kinh tế toàn cầu 
diễn biến phức tạp và gay gắt hơn, 
áp lực lạm phát tại các nền kinh 
tế phát triển như châu Âu, Mỹ và 

một số nước thị trường mới nổi 
ngày càng gia tăng, nhu cầu tiêu 
dùng tiếp tục suy yếu. Đồng thời, 
các yếu tố như việc Mỹ hạn chế 
nhập khẩu các sản phẩm bông 
Tân Cương và chuyển các đơn đặt 
hàng ra nước ngoài càng làm tăng 
thêm áp lực giảm giá đối với xuất 
khẩu quần áo của Trung Quốc. 

Trong nước, mặc dù chịu sự tác 
động của nhiều yếu tố, hoạt động 
chung của toàn ngành còn gặp 
những khó khăn và áp lực đáng 
kể nhưng với sự hỗ trợ của hàng 
loạt biện pháp chính sách “tăng 
trưởng ổn định” của nhà nước, kể 
từ quý III/2022, thị trường quần áo 
nội địa Trung Quốc đã cho thấy cải 
thiện dần. Với việc thực hiện tinh 
thần của Đại hội Đảng Cộng sản 
Trung Quốc lần thứ 20, với việc 
chính phủ nước này không ngừng 
đưa ra các gói chính sách vĩ mô, kỳ 
vọng sẽ tạo sự ổn định và cải thiện 
nền kinh tế của Trung Quốc hơn 
nữa, tạo điều kiện và cơ sở tốt cho 
sự vận hành suôn sẻ của ngành 
may mặc nước này. 

Theo đó, vào tháng 10/2022 vừa 
qua, Bộ Công nghiệp và CNTT 
Trung Quốc đã chính thức khởi 
động chiến dịch “Nguồn cung ứng 
hoàn hảo để đẩy mạnh nâng cấp 
ngành”. Cụ thể, đối mặt với môi 
trường kinh doanh đầy biến số, 
phức tạp và luôn thay đổi, ngành 
may mặc được kỳ vọng là sẽ thực 
hiện đầy đủ tinh thần của Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc, theo 
đó thúc đẩy mạnh mẽ quá trình 
chuyển đổi, nâng cấp và phát 
triển đổi mới của doanh nghiệp 
dệt may theo hướng phát triển 
công nghiệp với 3 trụ cột “công 
nghệ, thời trang, sản xuất Xanh”, 
thúc đẩy phát triển bằng đổi mới, 
thực hiện mạnh mẽ chiến lược “ba 
sản phẩm” của ngành hàng tiêu 
dùng, liên tục nâng cao năng lực 
cạnh tranh công nghiệp, thúc đẩy 
hiệu quả phát triển công nghiệp 
chất lượng cao.

HỒNG HẠNH
 (Tổng hợp và lược dịch theo 

Hiệp hội may mặc Trung Quốc)
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TIÊU CHUẨN ESG VÀ XÂY DỰNG NĂNG LỰC 

CẠNH
CỦA DOANH NGHIỆP

TRANH
Một trong những KIÊN ĐỊNH của Vinatex trong năm 
2023 và những năm tiếp theo là kiên định thực hiện cam 
kết và sáng kiến về môi trường, xã hội, quản trị doanh 
nghiệp (ESG). Vậy, đâu là những tiêu chí mà ESG hướng 
đến và yêu cầu doanh nghiệp chuyển đổi?

TRỌNG TÂM CỦA ĐẦU TƯ
 BỀN VỮNG

Giờ đây, 3 khía cạnh môi trường 
– xã hội – quản trị của ESG đã trở 
thành trọng tâm của đầu tư bền 
vững. Không còn là phong trào, 
ESG hiện nay được xem là chìa 
khóa phát triển mạnh mẽ và dài 
hạn trong mọi lĩnh vực.

ESG được viết tắt bởi 3 chữ cái đầu 
tiên của Environment – môi trường, 
Social – xã hội và Governance – 
quản trị doanh nghiệp. 

Đây là bộ 3 tiêu chuẩn để đo lường 
những yếu tố liên quan đến định 
hướng, hoạt động phát triển bền 
vững của doanh nghiệp. 

ESG giúp tổ chức xác định các 
rủi ro và cơ hội, cũng như mức 
độ ảnh hưởng khi áp dụng chúng 
vào vận hành. 

Điểm số ESG được đánh giá dựa 
trên những tác động của doanh 
nghiệp đến môi trường, xã hội, và 
hiệu suất quản trị của công ty khi 
quản lý các ảnh hưởng đó. Điểm 
ESG càng cao sẽ càng chứng minh 
thương hiệu thực hành tốt ESG.

Tiêu chuẩn ESG bao gồm đa dạng 
vấn đề, bắt nguồn từ luật quốc tế, 
luật địa phương hoặc các thỏa 
thuận, nguyên tắc ở mỗi quốc gia. 
Để thực hiện ESG, doanh nghiệp 
cần đáp ứng 3 trọng tâm chính với 
hàng chục tiêu chí cụ thể.

CHI TIẾT 3 TRỌNG TÂM ESG: MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ QUẢN TRỊ

*Môi trường:

Khía cạnh đầu tiên là E – Environmental, đo lường mức độ doanh nghiệp tác động đến môi trường và tài nguyên 
thiên nhiên trong suốt quá trình sản xuất, vận hành, quản lý… Cụ thể, tổ chức sẽ được xem xét về:

Biến đổi khí hậu

Tiêu chí biến đổi khí hậu sẽ được đánh giá dựa 
trên các cam kết quốc tế và trong nước, chính 
sách quốc gia và quy định tại địa phương đó. 
Đối với Việt Nam, tại Hội nghị thượng đỉnh của 
Liên Hợp Quốc năm 2021 (COP26), Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính đã gây ấn tượng 
với công bố cam kết về ứng phó với biến đổi khí 
hậu. Đặt mục tiêu tổng lượng phát thải quốc gia 
giảm 43,5% vào năm 2030, và không phát thải 
carbon vào năm 2050. Giảm phát thải mêtan ít 
nhất 30% vào năm 2030.
Với vai trò tiên phong trong việc tạo ra 
các chính sách ESG, Chính phủ sẽ 
thúc đẩy các doanh nghiệp Việt có 
động lực và cơ sở rõ ràng hơn khi 
nỗ lực đạt được các cam kết liên 
quan đến mục tiêu ESG.

Tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên ở đây bao gồm 
đất, nước, cây xanh, khoáng 
sản, không khí… Để đạt điểm ESG 
cao ở mục này, doanh nghiệp phải đảm bảo 
đã có đầy đủ giấy tờ cấp phép khi sử dụng bất 
kỳ nguồn tài nguyên nào. Ngoài ra, nhiều tổ 
chức cũng ghi điểm khi chủ động góp phần 
cải tạo, khôi phục các khu vực bị ô nhiễm.   
Đặc biệt, thay vì giảm thiểu, một bộ phận 
doanh nghiệp sinh trưởng trong thời đại 4.0 
cũng nghiên cứu và triển khai các loại công 
nghệ mới có thể tự tạo ra tài nguyên, mà hoàn 
toàn không cần tác động đến môi trường.  

Xử lý và tái chế chất thải

Để xử lý chất thải đạt chuẩn ESG, 
các doanh nghiệp cần thống kê, 

lên danh sách chi tiết loại và khối 
lượng chất thải nguy hiểm. Sau đó 

tiến hành thu gom, phân loại chúng và 
trữ một nơi riêng đảm bảo không gây ô nhiễm. 
Dựa theo các chính sách, tổ chức có thể di 
chuyển và đem chúng đến nơi xử lý thích hợp 
như được cấp phép. Nếu được, công ty có thể 
tái chế, tái sử dụng để giảm chất thải ra môi 
trường, tối ưu hóa năng lượng.
Doanh nghiệp có thể tự mình sáng chế, hoặc 
dùng các dịch vụ tái chế để đảm bảo chất thải 
được xử lý đúng cách. Một số chất có tỉ lệ và 
thông số kỹ thuật được, thậm chí được quy 
định theo luật. 

Năng lượng

Các doanh nghiệp thực hiện ESG phải đảm 
bảo khai thác và sử dụng nguồn năng hiệu 
quả. Bên cạnh việc tối ưu, các năng lượng 
thay thế mang tính vô hạn được khuyến khích 
như năng lượng mặt trời, gió tự nhiên… Điều 
này sẽ giúp môi trường tránh tình trạng cạn 
kiệt năng lượng, tổ chức cũng có thể hoạt 
động mọi lúc mà không phụ thuộc vào các 
nguồn bị giới hạn, thúc tiến quy trình sản 
xuất. 
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*Xã hội

Khía cạnh thứ 2 trong ESG là Social, giúp các doanh nghiệp đánh giá các yếu tố liên quan đến xã hội như mối quan 
hệ kinh doanh của công ty với khách hàng, đối tác; điều kiện làm việc của nhân viên hay còn được gọi là luật Lao 
động ở Việt Nam.

*Quản trị doanh nghiệp

Khía cạnh cuối cùng của ESG là Governance, nhóm đánh giá liên quan đến các hoạt động của tổ chức đảm bảo 
tính hiệu quả, minh bạch, đạo đức kinh doanh và tuân thủ các quy định địa phương.

Quyền riêng tư và bảo mật

Là một tiêu chí quan trọng nhưng quy định và luật lệ về chúng còn khá 
mới ở nước ta. Luật bảo mật ở Việt Nam hiện nay được áp dụng dựa trên 
Bộ luật Dân sự, An ninh mạng, Công nghệ thông tin… 
Để thực hiện ESG, các doanh nghiệp cần sự cho phép của chủ sở hữu 
trước khi thu thập, sử dụng hoặc làm bất cứ điều gì với dữ liệu của họ. 
Đặc biệt tuyệt đối không được tiết lộ thông tin cá nhân, và phải cam kết 
có các biện pháp bảo vệ dữ liệu.

Tính đa dạng, công bằng và hòa nhập

Luật Lao động sẽ là cơ sở để đánh giá điểm ESG ở mục này. Theo luật, 
các tổ chức không được phân biệt đối xử với nhân viên dù họ có giới 
tính, màu da, chủng tộc, tôn giáo, hay ở bất cứ tầng lớp xã hội, tổ chức 
nào. Nhân sự nam và nhân sự nữ cần công bằng về mọi mặt: công việc, 
cơ hội thăng tiến, lương thưởng…

Môi trường làm việc an toàn

Nơi làm việc cần đảm bảo về độ an toàn lao động và sức khỏe. ESG 
nghiêm cấm các trường hợp ép buộc lao động, ngược đãi, bóc lột, 
quấy rối… Đương nhiên tiêu chuẩn cũng khắt khe trong việc sử dụng 
nhân lực dưới 18 tuổi, tổ chức cần thực hiện đúng giờ giấc cũng như 
tính chất công việc được luật Lao động cho phép. 

Điều kiện làm việc 

ESG sẽ dựa theo những quy định trong luật pháp Việt Nam để xem 
xét điểm số cho doanh nghiệp như mức lương, giờ làm việc, khám sức 
khỏe, chính sách bảo hiểm…

CÔNG BỐ 
BÁO CÁO ESG

CHỐNG HỐI LỘ & 
THAM NHŨNG

TÍNH ĐA DẠNG VÀ 
HÒA NHẬP CỦA 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Luật Việt Nam quy định 
các doanh nghiệp thực 
hiện ESG phải công bố 
thông tin, kết quả hoạt 
động hằng năm như 
khai thác và tiêu thụ 
tài nguyên, chính sách 
lao động, báo cáo tài 
chính, đóng góp cho 
cộng đồng… Báo cáo 
này cần nộp cho Ủy 
ban Chứng khoán Nhà 
nước Việt Nam và Sở 
Giao dịch chứng khoán 
một cách công khai.

Tiêu chí ESG này đánh 
giá sự đa dạng về 
nguồn gốc của các 
thành viên trong hội 
đồng quản trị về giới 
tính và lý lịch. Theo luật 
pháp Việt Nam, trong 
một số trường hợp còn 
buộc phải có hội động 
quản trị độc lập, ví dụ 
1/5 thành viên hội đồng 
quản trị của công ty đại 
chúng chưa niêm yết 
phải độc lập.

Đây là yếu tố rất được 
quan tâm trong quản 
trị, sẽ đánh giá theo 
Luật Phòng chống hối 
lộ & tham nhũng – Luật 
Hình sự của Việt Nam. 

01 02 03

Báo cáo “Mức độ sẵn sàng thực hành ESG tại Việt Nam năm 
2022” của Hãng Kiểm toán PwC mới công bố cho thấy, 80% 
doanh nghiệp đã cam kết hoặc có kế hoạch cam kết ESG trong 
2-4 năm tới. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (57%) đã xây dựng các cam kết rõ ràng về 
ESG, trong khi các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam vẫn đang 
“quan sát và chờ đợi”, với 58% cho biết họ có kế hoạch cam kết 
trong tương lai gần. 
Lý do hàng đầu thúc đẩy doanh nghiệp theo đuổi ESG là hình ảnh 
thương hiệu và danh tiếng (chiếm 82% người tham gia khảo sát), 
tiếp theo sau là duy trì tính cạnh tranh (68%). Những yếu tố còn 
lại bao gồm: giữ chân người lao động; thu hút nhân tài; áp lực từ 
nhà đầu tư, cổ đông và Chính phủ.

PV
(t/h)
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HỆ THỐNG 

VÒNG LẶP KÍN
về hiệu quả tài nguyên, tiêu dùng và sản xuất bền vững

TRONG NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN
Bài: ĐẶNG BÁ NAM

Nền kinh tế tuần hoàn là một hệ thống tái tạo trong đó đầu vào là 
tài nguyên và chất thải, phát thải và rò rỉ năng lượng được giảm 
thiểu bằng cách làm chậm, khép kín và thu hẹp các vòng lặp vật 
liệu và năng lượng. Điều này đạt được thông qua thiết kế lâu dài, 
bảo trì, sửa chữa, tái sử dụng, tái sản xuất, tân trang và tái chế.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT BỀN VỮNG 
NÀO PHÙ HỢP VỚI DOANH NGHIỆP?

Nền kinh tế tuần hoàn nhằm mục đích khôi phục 
các thiệt hại trong việc thu nhận tài nguyên bằng 
cách đảm bảo rằng giảm thiểu ít nhất lượng chất 
thải được tạo ra trong suốt quá trình sản xuất và 
trong suốt vòng đời của sản phẩm. Khái niệm này 
được xây dựng dựa trên các khái niệm trước đây 
xoay quanh phát triển bền vững. Đây là hình thức 
cơ bản nhất, cân bằng giữa phát triển kinh tế với 
bảo vệ môi trường và tài nguyên, tạo hiệu quả cao 
hơn qua việc giảm tiêu thụ năng lượng và giảm 
thiểu thải các chất ô nhiễm. 

Doanh nghiệp được khuyến khích liên tục kiểm tra 
lại các hoạt động, hệ thống quản lý và quy trình 
sản xuất hiện có khi cần xác định các giá trị gia 
tăng. Để giảm tác động tiêu cực của chúng đến 
môi trường tự nhiên, các doanh nghiệp có thể áp 
dụng các hệ thống quản lý sau:

Hệ thống vòng lặp kín

Trong hệ thống vòng lặp kín, các chất dinh dưỡng 
sinh học hoặc kỹ thuật được sử dụng để sản xuất 
hàng hóa và tài nguyên sẽ được thiết kế để tái 
nhập sinh quyển “một cách an toàn”, hoặc tái lưu 
thông với chất lượng cao mà không xâm nhập vào 
sinh quyển. Các hệ thống vòng kín thải ra lượng 
khí thải ô nhiễm thấp hơn và sẽ mang lại hiệu quả 
cao cho một nền kinh tế công nghiệp. 

Trong cộng sinh công nghiệp, các công ty sử 
dụng chất thải của nhau làm tài nguyên. Các mô 
hình kinh tế tuần hoàn sẽ liên quan đến việc làm 
chậm các chu kỳ để trì hoãn sản lượng chất thải 
trong nền kinh tế dịch vụ. Tuổi thọ của sản phẩm 
sẽ được tăng lên thông qua sản xuất và bảo trì tốt 
hơn. Từ đó tỉ lệ thay thế được điều chỉnh nên việc 
sử dụng tài nguyên giảm đáng kể.

Người tiêu dùng cá nhân thích sử dụng các sản 
phẩm có tuổi thọ lâu dài hơn. Về mặt sinh thái, tuổi 
thọ trong thiết kế sản phẩm không phải lúc nào cũng 
chính xác tuyệt đối. Tuy nhiên, các sản phẩm lâu bền 
tiêu thụ nhiều năng lượng hữu ích hơn những sản 
phẩm được thiết kế hướng tới việc thân thiện với môi 
trường. Ví dụ, các mặt hàng bằng giấy và bìa cứng 
bền hơn đồ nhựa trong các bãi chôn lấp. 

Mặt khác, các sản phẩm được tạo ra từ các chất dinh 
dưỡng tự nhiên sẽ dễ bị tái đồng hóa trở lại môi trường 
hơn. Mặc dù vậy, các vật liệu lâu năm sẽ khó phân hủy 
thành các thành phần quan trọng để tái chế. Thông 
thường, đầu ra không mong muốn của quy trình công 
nghiệp này có thể được sử dụng làm nguyên liệu thô 
trong các quy trình công nghiệp khác. 

Theo một nghĩa nào đó, kinh tế trung chuyển là một 
phương thức phát triển kinh tế dựa trên sự lưu thông 
sinh thái của các nguyên liệu tự nhiên; thường đòi 
hỏi sự tuân thủ các quy luật sinh thái cùng với việc 
tái sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Trọng tâm của nền kinh tế tuần hoàn là nâng cao 
năng suất tài nguyên và cải thiện hiệu quả sinh thái 
thông qua giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và phục 
hồi. Cách tiếp cận nền kinh tế tuần hoàn khuyến 
khích việc tổ chức lại các hoạt động kinh tế. Điều này 
xảy ra thông qua một quá trình mà tài nguyên thiên 
nhiên được biến đổi thành các sản phẩm được sản 
xuất và các sản phẩm phụ có thể được tái sử dụng 
làm tài nguyên trong các bối cảnh khác. Do đó, năng 
lượng và nguyên liệu thô giảm đáng kể. Bên cạnh đó, 
nền kinh tế tuần hoàn còn nhằm mục đích sửa chữa 
thiệt hại trước đó bằng cách thiết kế lại hệ thống 
hoạt động tốt hơn. 

Phương pháp tiếp cận nền kinh tế tuần hoàn bao 
gồm phát triển các hệ thống vòng kín nhằm tránh 
lãng phí và cạn kiệt tài nguyên vì những cải tiến 
nhỏ trong thiết kế sinh thái, ngăn ngừa chất thải, 
tái sử dụng chất thải có thể mang lại tiết kiệm 
ròng cho doanh nghiệp và ngành công nghiệp. 
Khái niệm này tập trung vào việc thiết kế lại các 
hệ thống sản xuất và dịch vụ. Hệ thống vòng kín 
làm tăng lượng tài nguyên trong sản xuất và tiêu 
dùng công nghiệp. Tái chế tài nguyên đã là một 
phần quan trọng của thực tiễn và diễn ra bền vững 
trong nhiều năm. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp 
có trách nhiệm tăng tuổi thọ của sản phẩm thông 
qua sản xuất và bảo trì tốt hơn. Việc làm này giúp 
giảm sử dụng tài nguyên và tỷ lệ thay thế chúng. 
Hơn nữa, môi trường sẽ được phục hồi một cách tích 
cực bằng cách thiết kế lại các hệ thống sản xuất 
trong ngành nhằm cải thiện việc sử dụng tài nguyên 
thay vì suy giảm tài nguyên thiên nhiên và suy thoái 
môi trường. Do đó, nền kinh tế tuần hoàn và các hệ 
thống vòng khép kín của nó có thể dẫn đến sự phát 
triển bền vững của kinh tế, môi trường và xã hội. 

Hệ thống dịch vụ sản phẩm

Các hệ thống dịch vụ sản phẩm (PSS) đang đưa 
xã hội hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn, tiết 
kiệm tài nguyên. PSS hoạt động dựa trên nhu cầu 
và mong muốn của người hơn là dựa trên các sản 
phẩm riêng lẻ. Do đó, các doanh nghiệp có thể 
thiết kế các hệ thống đáp ứng nhu cầu với tác 
động nhỏ hơn đến môi trường. Thông thường, các 
doanh nghiệp sử dụng các mô hình PSS mới trong 
đó quyền sở hữu sản phẩm vẫn thuộc về nhà cung 
cấp trong suốt thời gian tồn tại của chúng. Nhiều 
công ty cũng đang cung cấp các giải pháp tích 
hợp, hoặc thậm chí là trải nghiệm, cho phép họ 
đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách tạo ra tiện 
ích cho khách hàng và tạo ra giá trị. Ví dụ: khi các 
nhà sản xuất cung cấp các sản phẩm dịch vụ tích 
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hợp (ISP), họ đang đáp ứng nhu cầu của khách 
hàng bằng các gói dịch vụ bao gồm sản phẩm vật 
lý cũng như cung cấp dịch vụ toàn diện. 

Các dịch vụ định hướng kết quả của PSS tạo điều 
kiện cho việc chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn 
và hiệu quả về tài nguyên. Tuy nhiên, nó có thể sẽ 
phải chịu chi phí lớn cho vấn đề nghiên cứu và phát 
triển liên tục; chi phí để sửa chữa, nâng cấp và sửa 
đổi các tài nguyên đã sử dụng. Họ cũng có thể phải 
loại bỏ những vật liệu không mong muốn ở một số 
giai đoạn cuối của quy trình.

THÁCH THỨC KHI CHUYỂN ĐỔI SANG 
MÔ HÌNH KHÔNG CHẤT THẢI 

Có nhiều thách thức đối với việc thực hiện nền 
kinh tế tuần hoàn và các hệ thống vòng khép kín 
của nó. Các yếu tố môi trường vĩ mô, bao gồm các 
vấn đề như: chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ 
có thể tác động đến hành vi có trách nhiệm và tính 
bền vững của doanh nghiệp.

Đôi khi, các sáng kiến tạo ra lợi ích lại có thể gây 
ra kết quả tiêu cực. Ví dụ, nhiên liệu thay thế được 
sản xuất từ dầu cọ hoặc đậu nành chắc chắn sẽ 
dẫn đến việc mất nhiều diện tích rừng trên thế 
giới. Việc thiết kế các sản phẩm mang tính lâu dài 
có vẻ hữu ích. Tuy nhiên, tuổi thọ của sản phẩm 
không phải lúc nào cũng ổn định và có thể gây ảnh 
hưởng lớn về mặt sinh thái. Nhiều sản phẩm mang 
tính lâu dài sẽ tiêu thụ nhiều năng lượng hữu ích 
hơn những sản phẩm được thiết kế theo hướng tự 

động trong nền kinh tế tuần hoàn, trong đó bao gồm 
xem xét đến việc thiết lập các chỉ số cụ thể cho từng 
vùng, thay vì sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia giống 
nhau, để ngay cả những nơi nghèo hơn cũng sẽ có 
động lực theo đuổi các mục tiêu kinh tế tuần hoàn.

Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn 
diễn ra khi có sự tham gia của tất cả các bên liên 
quan. Chính phủ các quốc gia, các tổ chức liên 
chính phủ và các tổ chức phi chính phủ đã xây 
dựng một số đòn bẩy chính sách đối với nền kinh 
tế tuần hoàn. Đồng thời, các công ty tiên phong 
từ nỗ lực của riêng mình đang ngày càng phát 
triển các phương pháp tiếp cận chung và hướng 
dẫn tổng quát về tính bền vững môi trường. 

Những đánh giá thông qua các tài liệu cho thấy rằng, 
các doanh nghiệp đang sử dụng các hệ thống dịch 
vụ sản phẩm và vòng lặp khép kín để tăng hiệu quả 
hoạt động sản xuất và tiết kiệm chi phí. Việc áp dụng 
nền kinh tế tuần hoàn sẽ làm giảm giá thành sản 
phẩm, giảm chi phí đóng gói và chi phí tiêu hủy sản 
phẩm được cân đối. Một số doanh nghiệp đã và đang 
chuyển đổi các sản phẩm phụ hoặc nguyên liệu 
hay sản phẩm không mong muốn của họ thành các 
nguồn lực có giá trị cho các sản phẩm mới. 

Các nghiên cứu điển hình về doanh nghiệp chịu 
trách nhiệm sử dụng hệ thống vòng kín đang được 
các tổ chức phi chính phủ về môi trường thúc đẩy chỉ 
ra rằng có thị trường cho các vật liệu và tài nguyên 
đã qua sử dụng. Hơn nữa, nhiều quốc gia đang tạo 
điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các cụm 
ở cấp độ chuỗi cung ứng, vì chúng cho phép các 
doanh nghiệp trao đổi các nguồn chất thải. 

Bất kỳ sự giảm thiểu chất thải nào cũng có thể dẫn 
đến giảm chi phí cho chính các doanh nghiệp, vì họ 
không cần phải xử lý, vận chuyển và lưu giữ chất 
thải trước khi xử lý. Kết quả là doanh nghiệp sẽ tiêu 
thụ năng lượng thấp hơn trong quá trình sản xuất 
của mình. Khái niệm kinh tế tuần hoàn có tiềm năng 
tối đa hóa hoạt động của các hệ sinh thái toàn cầu.
Mọi người đều phải có trách nhiệm đối với việc loại 
bỏ sản phẩm vào cuối vòng đời của chúng. 

nhiên. Vấn đề cần giải quyết là tạo ra các vật liệu 
ổn định, khó bị phá hủy vào giai đoạn cuối sử dụng. 

Các công trình xanh cần được bảo dưỡng và thay 
thế. Vậy nên chi phí của việc áp dụng công nghệ 
xanh thường không đồng đều so với chi phí thực 
của vật liệu và thành phần cấu tạo nên chúng. Bởi lẽ 
những công nghệ này sử dụng các chất liệu luôn cần 
được bảo dưỡng và thay thế đáng kể, tốn kém năng 
lượng. Do đó, trì hoãn vòng đời của sản phẩm thông 
qua việc bảo dưỡng kéo dài không phải là một chiến 
lược bền vững.Việc chuyển đổi sang mô hình không 
chất thải là một nỗ lực rất khó khăn. 

Mặc dù đầu tư tài chính vào các công nghệ mới 
có thể cải thiện năng suất và hiệu quả hoạt động, 
nhưng vẫn có những nhu cầu phát sinh, đặc biệt nếu 
các hệ thống mới này yêu cầu người dùng thay đổi 
hành vi. Mặc dù vậy, các chủ doanh nghiệp có thể sẽ 
phản đối với các thay đổi bị áp đặt bởi các tổ chức và 
nhà hoạch định chính sách. 

Ví dụ như là sự im lặng, là việc giữ nguyên mô hình 
kinh doanh nơi họ bị ‘khóa chặt’ vào các hoạt 
động tuyến tính truyền thống. Có thể hiểu rằng, 
các thách thức sẽ làm chậm lại hoặc ngăn cản 
việc thực hiện nền kinh tế tuần hoàn. 

Ví dụ, một số quốc gia đang phát triển không tuân 
theo các nguyên tắc và hướng dẫn pháp lý quốc tế 
về phát triển bền vững. Nguyên nhân này xuất phát 
từ việc thực thi pháp luật kém. 

Ngoài ra, các vấn đề tiềm ẩn bao gồm: sự thiếu hụt 
công nghệ tiên tiến, các động lực kinh tế còn yếu, sự 
lãnh đạo và quản lý kém của các tập đoàn, thiếu các 
đánh giá hoạt động của các mô hình bền vững cùng 
những vấn đề khác… Công nghệ là yếu tố then chốt 
trong sự phát triển của mô hình kinh tế tuần hoàn.

Tuy nhiên, không phải lúc nào các doanh nghiệp 
cũng đầu tư được vào cơ sở hạ tầng kinh tế và nhận 
lại hiệu quả tương xứng. Chính phủ của nhiều quốc 
gia phải đưa ra các quy định thích hợp, đúng thực 
trạng và nhanh chóng để đánh giá hiệu quả hoạt 
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CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT

DỆT MAY XANHDỆT MAY XANH
HƯỚNG TỚI NỀN CÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

Bài: NGUYỄN THANH NGÂN
BÙI THỊ THÚY HỒNG

Ngành dệt may và thời trang là một trong những ngành công nghiệp 
gây ô nhiễm nhất trên thế giới. Mặc dù có nhiều hành động, giải pháp, 
công nghệ, chính sách đổi mới như: sản xuất xơ thân thiện môi trường 
(bông hữu cơ, lyocell,…), sợi tái chế, nhuộm không hoặc ít dùng nước, 
sử dụng năng lượng tái tạo, bao bì từ vật liệu tái chế, thời trang tuần 
hoàn, quần áo cho thuê, mua bán trao đổi quần áo cũ,… để giảm thiểu 
những tác động tiêu cực nhưng điểm bền vững hiện tại của ngành mới 
chỉ đạt mức 32/100. Theo kịch bản phát triển thông thường, ngành 
thời trang đóng góp 26% tổng hạn ngạch phát thải toàn cầu để đạt 
mục tiêu của LHQ không tăng nhiệt độ toàn cầu lên 20C vào năm 
2050. Ngành phải chịu trách nhiệm cho 3-10% lượng khí thải carbon 
toàn cầu hàng năm. Do đó, ngành cần đưa ra các chiến lược sản xuất 
xanh và mô hình kinh doanh sáng tạo để giảm gánh nặng môi trường 
và giúp đạt được mục tiêu về khí hậu như mong đợi.

CHUỖI CUNG ỨNG DỆT MAY 
TOÀN CẦU –THÁCH THỨC 
CẢN TRỞ PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG

Chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu 
khá phức tạp, rộng khắp và rời 
rạc. Từ trước những năm 80, các 
nhãn hàng và nhà bán lẻ bắt đầu 
mở rộng hoạt động sản xuất dệt 
may ở nước đang phát triển có chi 
phí lao động rẻ và quy định về môi 
trường lỏng lẻo. Cuộc “chạy đua 
xuống đáy” - tối đa hóa lợi nhuận 

và tối thiểu hóa chi phí trong việc 
sản xuất hàng dệt may đã đưa họ 
đến các nước như: Trung Quốc, 
Bangladesh, Ấn Độ, Việt Nam, 
Campuchia, Myanmar,… Các nước 
phát triển như Hoa Kỳ, EU (EU28), 
Nhật Bản,… trở thành những 
quốc gia tiêu thụ hàng dệt may 
lớn chiếm 58,1% , trong khi Trung 
Quốc, Bangladesh và Việt Nam 
cùng nhau xuất khẩu 43,8%   hàng 
may mặc thế giới. Tại nơi tiêu thụ, 
quần áo thải bỏ sau khi sử dụng 
trở thành “gánh nặng” của các 
nước phát triển; trong khi đó, tại 

Hình 1: Nguồn gốc và những tác động của chuỗi cung ứng dệt may

Với những tác động tiêu cực đối với môi trường ngày càng gia tăng, ngành công nghiệp dệt may đang phải đối 
mặt với nhiều thách thức để hướng tới bền vững, đó là:

Đa phần trụ sở của nhãn hàng, các nhà bán lẻ lớn 
thường rất xa nơi sản xuất khiến cho việc kiểm 
soát chuỗi khó khăn hơn và tính minh bạch cũng 
giảm đi. Trong khi chi phí sản xuất quần áo ngày 
càng rẻ, thời gian giao hàng ngày càng ngắn và 
“cuộc chạy đua tới đáy” vẫn chưa dừng lại. 

Các nhãn hàng và nhà bán lẻ ra sức tìm nhà sản 
xuất với chi phí thấp ở những nơi có trình độ kém 
phát triển, thông tin không rõ ràng. Việc thực hiện 
đơn hàng với sự trợ giúp của các nhà thầu phụ ở 
những nơi như trên khiến việc quản lý và đảm bảo 
tính minh bạch của chuỗi khó khăn hơn.

Do tính rộng khắp và phức tạp của chuỗi cung 
ứng dệt may nên việc thực hiện hành động bền 
vững cũng đòi hỏi sự hợp tác toàn cầu. Cả bên 
cung và bên cầu của chuỗi đều phải chịu trách 
nhiệm, phải chung tay. 

Mặc dù đã có nhiều tổ chức khác nhau hoạt 
động vì sự phát triển bền vững của ngành dệt 
may nhưng sự hợp tác ở cấp độ toàn cầu vẫn còn 
thiếu. Cần phải có một cơ quan quản lý và giám 
sát cấp toàn cầu để thúc đẩy ngành đạt được 
mục tiêu mong muốn. 

Người tiêu dùng có một vai trò quan trọng trong 
việc làm cho ngành công nghiệp thời trang phát 
triển bền vững. Họ cần tiêu dùng hợp lý (tránh 
tiêu thụ quá mức), thích quần áo bền (tránh thời 
trang nhanh), chăm sóc quần áo đúng cách và 
thải bỏ hợp lý (để tái sử dụng và tái chế). Các 
nhãn hàng và nhà bán lẻ có thể tác động đến sự 
thay đổi trong hành vi mua hàng của người tiêu 
dùng bằng cách đưa ra các đề xuất giá trị khác 
nhau, thay đổi tốc độ cung cấp sản phẩm và 
truyền thông mạnh mẽ về các nội dung này. 

Chính quyền địa phương, các phương tiện truyền 
thông (cả truyền thống và xã hội), các tổ chức 
phi chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và quốc tế 
nên phổ biến thông tin liên quan theo cách dễ 
tiếp cận tới người tiêu dùng. Nhiều giải pháp 
thích hợp đến cùng lúc sẽ tạo ra một người tiêu 
dùng thời trang tích cực, biết chịu trách nhiệm về 
những hành động của mình.

Các quyết định được đưa ra trong giai đoạn thiết 
kế ảnh hưởng tới khoảng 80% tác động và chi 
phí môi trường. Việc kéo dài tuổi thọ của quần 
áo nằm trong tay các nhà thiết kế, họ quyết định 
mức độ gắn bó tình cảm của người tiêu dùng với 
trang phục, chất liệu sử dụng và thời gian tồn tại 
của sản phẩm. Kiến thức của nhà thiết kế về tính 
bền vững và tư duy thân thiện với môi trường là 
chìa khóa cho điều này. 

Tuy nhiên trong văn hóa thời trang nhanh ngày 
nay, các nhà thiết kế chỉ tập trung tạo ra các 
thiết kế hợp thời trang giá rẻ, họ phải tuân theo 
mệnh lệnh của cấp trên, không phải nhà thiết kế 
nào cũng có đủ kiến thức và nguồn lực để thiết 
kế vì môi trường.

“thượng nguồn”, việc tiêu thụ tài 
nguyên, nước thải, chất thải rắn, 
... lại trở thành “gánh nặng” của 
các nước đang phát triển. 

Mặc dù ở các quốc gia phát triển 
việc quản lý các tác động tiêu cực 
tốt hơn nhiều so với các quốc gia 
đang phát triển, nhưng tác động 
tổng thể của ngành vẫn ngày 
càng lớn hơn. Mỗi giai đoạn của 
chuỗi cung ứng dệt may, đều sử 
dụng nhiều tài nguyên để tạo ra 
sản phẩm đầu vào cho giai đoạn 
tiếp theo (xem Hình 1).

SỰ THAM GIA CỦA NHÀ THIẾT KẾ TRONG VIỆC 
TẠO RA CÁC SẢN PHẨM THỜI TRANG BỀN VỮNG 

CÒN THIẾU
TIÊU DÙNG CÓ Ý THỨC

HỢP TÁC CHƯA ĐẦY ĐỦSỰ THIẾU MINH BẠCH TRONG CHUỖI 
CUNG ỨNG

DỆT MAY

Từ nông nghiệp
(Xơ thiên nhiên như: bông, 

len..)

Từ khai thác nguyên liệu 
(Xơ tổng hợp như: Polyester, 

Nylon…)

Đầu vào:
Sử dụng các nguyên liệu thô, nước, năng 

lượng, hóa chất, nhân công.

Các tác động:
Ô nhiễm môi trường, phát thải, sử dụng 

nhiều lao động
Đầu vào:

Sử dụng các nguyên liệu thô, nước, năng 
lượng, hóa chất, nhân công.

Các tác động:
Ô nhiễm môi trường, phát thải, sử dụng 

nhiều lao động
Đầu vào:

Sử dụng các nguyên liệu thô, nước, năng 
lượng, hóa chất, nhân công.

Các tác động:
Nước thải, khí thải, sử dụng nhiều lao động

Đầu vào:
Sử dụng các nguyên liệu thô, nước, năng 

lượng, hóa chất, nhân công.

Các tác động:
Ô nhiễm môi trường, phát thải, sử dụng 

nhiều lao động
Đầu vào:

Sử dụng nước, năng lượng, hóa chất.
Các tác động:

Nước thải, khí thải, hạt vi nhựa
Đầu vào:

Sử dụng nước, năng lượng, hóa chất, nhân 
công.

Các tác động:
Nước thải, khí thải, hạt vi nhựa

Đầu vào:
Sử dụng nước, năng lượng, nhân công.

Các tác động:
Ô nhiễm môi trường, phát thải.

Kết thúc vòng đời sản phẩm
(Chôn lấp hoặc Đốt)

Sản xuất xơ
Đầu vào:

Sử dụng đất, nước, năng lượng, hóa chất, 
nhiên liệu hóa thạch, xăng dầu, nhân công.

Các tác động:
Ô nhiễm môi trường, phát thải, sử dụng 

nhiều lao động.

Sản xuất sợi

Dệt vải
(Vải dệt kim, vải dệt thoi và vải không dệt)

Nhuộm và Xử lý hoàn tất

Gia công sản phẩm may mặc

Sử dụng

Kéo dài vòng đời của sản phẩm
(Tái sử dụng, bán lại, tái chế,

quyên góp, cho thuê,…)

Thượng
nguồn

H
ạ

nguồn

Tác
động đến m

ôi trường, xã hội và 
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CON ĐƯỜNG HƯỚNG TỚI MỘT NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
DỆT MAY THỜI TRANG BỀN VỮNG

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở CẤP ĐỘ TOÀN CẦU

MINH BẠCH CHUỖI CUNG ỨNG

NGƯỜI TIÊU DÙNG THÔNG THÁI

Đây là “con đường” rất quan trọng, giúp cho các nhãn hàng và nhà bán 
lẻ quản lý chặt chẽ chuỗi cung ứng. Điểm quan trọng nhất của tính minh 
bạch trong chuỗi cung ứng dệt may là giảm việc ký hợp đồng phụ không có 
giấy tờ, từ đó giảm những chi phí xã hội và môi trường của doanh nghiệp. 

Điểm tiếp theo là phải sử dụng đúng nguyên liệu, thông tin về nhà 
sản xuất phải rõ ràng. Một chuỗi cung ứng đảm bảo hai điểm nêu trên 
là chìa khóa để giải quyết nhiều vấn đề xã hội và môi trường.

Người tiêu dùng cần ý thức được hành vi mua hàng, chăm sóc và thải 
bỏ. Đối với việc mua hàng, nếu người tiêu dùng coi trọng chất lượng hơn 
số lượng, truyền thống hơn tốc độ và sức khỏe sinh thái hơn là sự tăng 
trưởng cạn kiệt tài nguyên sẽ dẫn đến những quyết định mua sắm bền 
vững. Quyết định mua hàng của người tiêu dùng là động lực lớn nhất của 
nhu cầu sản phẩm. Đối với việc chăm sóc sản phẩm trong quá trình sử 
dụng như giặt, sấy, ủi, … đây là một giai đoạn quan trọng trong vòng đời 
của quần áo và cũng đóng góp phần lớn lượng phát thải carbon. Do đó, 
người tiêu dùng cần được hướng dẫn đúng về cách chăm sóc quần áo. 

Những năm gần đây, trong quá trình sử dụng quần áo còn tồn tại một 
vấn đề lớn khác là ô nhiễm vi nhựa. Mỗi năm nửa triệu tấn vi nhựa, (tương 
đương với 50 tỷ chai PET) thải vào đại dương từ các hoạt động giặt là 
dệt may (khoảng 20-30% nguồn ô nhiễm vi nhựa chính là quần áo từ sợi 
tổng hợp). Để giảm sự giải phóng vi nhựa từ quá trình giặt quần áo nhiều 
giải pháp được đề xuất, đó là: thay đổi cấu trúc/thiết kế sợi và quần áo; 
cải tiến công nghệ giặt (ví dụ cải tiến hệ thống lọc của máy giặt); cải tiến 
hệ thống lọc của quy trình xử lý nước thải.

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT 
KIỆM VÀ HIỆU QUẢ, NĂNG 

LƯỢNG TÁI TẠO ĐƯỢC ƯU TIÊN

SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU 
THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

THỜI TRANG TUẦN HOÀN

KÉO DÀI TUỔI THỌ SẢN PHẨM

Hàng năm, toàn ngành phát thải vào môi trường khoảng 3,3 tỷ tấn CO2 
tương đương (CO2tđ), trong đó hoạt động sản xuất dệt may chiếm 1,2 
tỷ tấn CO2tđ (nhiều hơn tất cả các chuyến bay quốc tế và vận chuyển 
hàng hải cộng lại), còn lại là phát thải từ sản xuất xơ tổng hợp, trồng 
bông, tiêu thụ và thải bỏ.

 Để sản xuất ra 80-100 tỷ chiếc quần áo mỗi năm, ngành sử dụng cạn kiệt 
98 triệu tấn tài nguyên không thể tái tạo. Theo kịch bản thông thường, 
tác động của ngành dệt may toàn cầu đối với biến đổi khí hậu giai đoạn 
2016 - 2030 sẽ tăng lên 49%. Do đó, việc xác định các điểm nóng sử 
dụng nhiều năng lượng trong các giai đoạn khác nhau của chuỗi cung 
ứng dệt may và chuyển đổi sang năng lượng tái tạo là rất cấp thiết.

Có thể giảm thiểu tác động tiêu cực trong chuỗi cung ứng. Xơ tổng 
hợp nên được thay thế bằng nguyên liệu gốc thực vật do lượng phát 
thải carbon để sản xuất ra xơ tổng hợp cao hơn xơ gốc thực vật. 

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đối với các xơ có nguồn gốc thực vật, việc 
trồng trọt và sản xuất chúng cũng cần đến thuốc trừ sâu, phân bón, 
hóa chất, thuốc nhuộm,… hầu hết các loại này đều có chi phí xử lý 
môi trường rất lớn, cần thiết phải có hoạt động quản lý và kiểm soát 
để giảm những tác động tiêu cực đến môi trường đặc biệt ở giai đoạn 
sau trong vòng đời của sản phẩm.

Dựa trên nguyên tắc “khép kín” hoặc “thiết kế từ đầu đến cuối”, hướng 
dần đến mô hình kinh tế tuần hoàn. Thời trang tuần hoàn cần đến 
những đóng góp của các nhà thiết kế. Nhiều tác động và chi phí môi 
trường là kết quả của quyết định được đưa ra trong giai đoạn thiết 
kế, do đó, các nhà thiết kế cần phải có tư duy thời trang tuần hoàn. 
Thêm nữa, cần đào tạo, truyền thông để thay đổi hành vi mua sắm và 
tiêu dùng của cộng đồng để thời trang tuần hoàn đi vào cuộc sống. 

Kéo dài tuổi thọ sản phẩm: Cần có chiến lược giúp cho người tiêu 
dùng “gắn bó” với sản phẩm càng lâu càng tốt. Sản phẩm có “độ bền 
vật lý” và đạt được cả hai chiến lược về “độ bền cảm xúc” và “đồng 
sáng tạo” là sản phẩm có tuổi thọ lâu bền nhất. 

Độ bền cảm xúc được hiểu qua việc cung cấp sự vừa vặn và phù hợp, tính 
minh bạch của quá trình sản xuất, lòng trung thành của khách hàng với 
thương hiệu, còn đồng sáng tạo là cách thu hút người tiêu dùng tham 
gia thiết kế quần áo của riêng họ, mang đến cho người tiêu dùng cơ hội 
duy nhất để tạo ra những sản phẩm mà họ sẽ giữ lâu hơn bằng cách 
cộng tác với các thương hiệu thông qua một số nền tảng kỹ thuật. 

Kéo dài tuổi thọ của sản phẩm dệt may gây “xung đột” trực tiếp với 
thời trang nhanh, do đó, để thúc đẩy người tiêu dùng sử dụng quần 
áo của họ lâu hơn, cần phải có sự thay đổi lớn về văn hóa, thói quen, 
hành vi và cả kinh tế. 

Đánh thuế đối với việc sử 
dụng tài nguyên thiên nhiên, 
từ đó các nhãn hàng, nhà bán 
lẻ, nhà sản xuất sẽ cẩn thận 
hơn trong việc sử dụng.

Đẩy nhanh mô hình 
kinh tế tuần hoàn.

Đảm bảo sản xuất và 
tiêu dùng có trách nhiệm.

Đánh thuế carbon đối với 
phát thải khí nhà kính. 

Thiết lập khung truyền thông 
về thời trang bền vững.

Cấm đốt hàng 
dệt may tồn kho.
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Các tổ chức quốc tế
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Các quốc gia sử dụng nhiều hàng dệt may

Có phân biệt rõ ràng đối với những sản 
phẩm dệt may bền vững và không bền 
vững. Có mức thuế riêng đối với những sản 
phẩm không bền vững.

Bắt buộc các nhãn 
hàng, nhà bán lẻ phải 
minh bạch hóa chuỗi 
cung ứng của họ.

Bắt buộc phải xuất bản 
Báo cáo phát triển bền 
vững của doanh nghiệp 
hàng năm.

Triển khai hệ thống thu 
gom hàng may mặc tới 
từng hộ gia đình.

Yêu cầu các nhãn hàng, các nhà bán lẻ 
chịu trách nhiệm xử lý rác thải quần áo mà 
họ tạo ra. Chính phủ nên đánh thuế để họ 
quản lý chất thải dệt may tốt hơn.

Hồ sơ bền vững ngành công nghiệp Dệt May

Nhìn chung, ngành công nghiệp dệt may cần sử 
dụng năng lượng tái tạo, sử dụng tối thiểu nhiên 
liệu hóa thạch, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu 
quả và định hướng đi theo mô hình kinh tế tuần 
hoàn. Người tiêu dùng cần tiêu dùng có ý thức. Các 
doanh nghiệp cần coi trọng lực lượng lao động và 
đối xử công bằng với họ. Các nhà thiết kế cần nhấn 
mạnh tính bền vững của sản phẩm và lập bản đồ 
các vật liệu có thể cần thiết để tạo ra sản phẩm. 
Cần phải có một mô hình kinh tế mới, một mô hình 
sẽ hỗ trợ cả tính bền vững và tăng trưởng.

NHẬN DIỆN SẢN PHẨM DỆT 
MAY ĐẠT CHUẨN BỀN VỮNG

Cho tới hôm nay, sản phẩm dệt 
may hoàn toàn xanh và sạch chưa 
có trên thị trường, chúng ta mới 
chỉ có những sản phẩm bền vững 
một phần. Dưới đây là một số bước 
để tạo ra một sản phẩm dệt may 
hoàn toàn bền vững:

•100% nguyên liệu từ tự nhiên, 
trồng/chăm sóc theo phương pháp 
hữu cơ, quản lý đất và nước theo 
phương pháp tốt nhất hiện có.
•Các công đoạn chính (kéo sợi, 
dệt, nhuộm và cắt may) sử dụng 
năng lượng tái tạo, các nguồn tài 

nguyên như nước, hóa chất, chất 
thải rắn được quản lý hiệu quả; 
nhà máy được chứng nhận LEED.
•Sử dụng hóa chất và thuốc 
nhuộm có nguồn sinh học. Nếu 
phải sử dụng hóa chất, thuốc 
nhuộm tổng hợp, chỉ dùng 
những đã được chứng nhận và 
phải quản lý đúng quy trình. 
Nước thải phải được xử lý đạt 
chuẩn trước khi thải ra ngoài.
•Trong quá trình cắt may, áp 
dụng quy trình cắt hạn chế/
không chất thải. Chất thải rắn 
được quản lý đúng cách.
•Tất cả phụ kiện (cúc, chỉ, khóa kéo, 
ren, ...) đều đạt tiêu chí bền vững.
• Sử dụng phương pháp thiết kế 
Cradle-to-Cradle (từ “nôi-đến-nôi” 
- thiết kế có tính đến yếu tố tuần 
hoàn). Yếu tố lâu bền và cảm xúc 
được kết hợp trong sản phẩm bằng 
cách nghiên cứu dữ liệu người tiêu 
dùng một cách chính xác.
• Vận chuyển sản phẩm theo 
con đường bền vững nhất.
• Giá cuối cùng của sản phẩm 
được tính dựa trên chi phí nguyên 
vật liệu, chi phí sản xuất, chi phí 
vốn tự nhiên, mức phạt do cạn kiệt 
tài nguyên và lợi nhuận. Một phần 
tương ứng của lợi nhuận sẽ được 
dùng để bù đắp các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên đã cạn kiệt. 

Các quốc gia là nhà cung cấp dệt may

Chăm sóc trang phục đúng 
cách và bền vững (giặt ít 
hơn, thường xuyên sử dụng 
đầy tải cho máy giặt, giặt 
lạnh, sử dụng chất giặt 
dạng lỏng, sử dụng chất 
làm mềm (để giảm ma sát), 
giảm tốc độ quay, …

Mặc đồ lâu hơn. Nếu người 
tiêu dùng khi không muốn 
sử dụng các mặt hàng vẫn 
còn có thể sử dụng, nên cho, 
tặng hoặc bán chúng những 
người tiêu dùng khác thông 
qua các nhóm truyền thông 
xã hội, cửa hàng đồ cũ, … Sử 
dụng lại quần áo thay cho 
việc mua mới, dẫn đến giảm 
nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu 
thô, tăng khả năng bảo vệ 
môi trường.

Hiểu quần áo bạn mua được 
sản xuất ở đâu và trong tình 
trạng như thế nào.

Hiểu khi tiêu thụ quá mức sẽ ảnh 
hưởng đến môi trường và xã hội.Tránh tiêu thụ quá mức.

Người tiêu dùng

Đảm bảo các nhà máy 
phải hoạt động trong 
hệ thống môi trường và 
xã hội tiêu chuẩn.

Xử lý nước thải đạt 
chuẩn mới xả vào 
môi trường.

Cung cấp dịch vụ xử lý 
chất thải rắn theo tiêu 
chuẩn quốc tế.

Đảm bảo các nhà máy 
và người lao động làm 
việc trong điều kiện
 an toàn.

Đảm bảo các nhà máy 
cung cấp cho người 
lao động mức lương tối 
thiểu do luật pháp địa 
phương quy định.
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ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN LÝ VĂN PHÒNG HIỆN ĐẠI

TƯ DUY + HÀNH ĐỘNG

=HIỆU QUẢ

7 XU HƯỚNG VẬN HÀNH VĂN PHÒNG KIỂU MẪU HIỆN NAY

Điện toán đám mây

Tự động hóa 
văn phòng

Cho phép nhân viên 
làm việc linh hoạt

Phần mềm quản lý 
văn phòng

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp sử dụng công nghệ điện toán đám 
mây và xu hướng này được kỳ vọng ngày càng phát triển. Việc sử dụng 
điện toán đám mây giúp cải thiện và hợp lý hóa tất cả các quy trình 
trong quản lý - từ kết hợp và quản lý văn bản, trao đổi thông tin đến 
lưu trữ và sao lưu dữ liệu. Đây là giải pháp hiệu quả hơn so với việc lưu 
trữ thủ công kiểu cũ nặng về mặt giấy tờ, rất dễ thất lạc hay dễ bị nhân 
viên lấy mất khi rời khỏi công ty. Vì vậy, đừng quên áp dụng công nghệ 
điện toán đám mây vào quản lý văn phòng.

Tự động hóa văn phòng là việc sử dụng công nghệ để thực hiện nhiều 
hoạt động văn phòng một cách tự động. Nó được coi như cuộc cách 
mạng chuyển đổi toàn bộ thông tin dạng giấy sang dạng điện tử, 
nhằm tiết kiệm thời gian, cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả công 
việc. Nếu đang vận hành một doanh nghiệp mà nhân viên dành nhiều 
thời gian vào những việc lặp đi lặp lại mang tính thủ công, hiệu quả 
thấp thì đã đến lúc cần phải mã hóa các công việc đơn giản có thể 
thực hiện tự động trên hệ thống.

Với xu hướng làm việc từ xa đang ngày càng gia tăng, nhiều công ty 
đang thực hiện mô hình làm việc kết hợp, cho phép nhân viên lựa 
chọn nơi làm việc linh hoạt giữa văn phòng và nhà (hoặc bất cứ chỗ 
nào họ thấy phù hợp). Các thiết bị di động, phần mềm và công nghệ 
khác... là những công cụ giúp việc quản lý trở nên tinh gọn và thu hút 
nhiều nhân viên hơn.

Phần mềm quản lý văn phòng cho phép doanh nghiệp phân loại và 
quản lý các bộ phận, phòng ban thường xuyên tiếp xúc với khách 
hàng “front-office” hoặc các bộ phận chỉ liên quan đến công việc nội 
bộ “back-office”, và cả hỗ trợ trong việc quản lý quan hệ với khách 
hàng, quản lý nguồn nhân lực hay kế toán. Một số ý tưởng sau giúp 
cho việc lựa chọn được phần mềm quản lý phù hợp nhất: 
- Lên kế hoạch công nghệ chiến lược liên kết chặt chẽ với kế hoạch 
   kinh doanh và trả lời được câu hỏi: mục tiêu chính của doanh nghiệp 
   là gì,  phần mềm công nghệ đó giúp đạt mục tiêu này như thế nào?
- Làm việc với các chuyên gia về Công nghệ thông tin để xác định rõ
   công cụ tốt nhất cho doanh nghiệp và bắt kịp được với sự phát triển   
   của công nghệ.
- Nắm được đối thủ cạnh tranh đang dùng công nghệ nào và các chiến
   lược đó đang hiệu quả thế nào với họ.
- Theo dõi quá trình sử dụng phần mềm và thành công mà nó đem lại 
   cho doanh nghiệp.

01

02

03

04

Với sự phát triển nhanh chóng của 
công nghệ và sự lớn mạnh không 
ngừng của lực lượng lao động, chiến 
lược quản lý văn phòng cũng cần 
thay đổi theo. Điều quan trọng là 
các nhà quản lý đã biết cách theo 
kịp sự phát triển đó chưa và có chắc 
chắn rằng đang quản lý văn phòng 
theo cách hiệu quả nhất không?

Bài: VŨ HẰNG 
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Lựa chọn khu vực 
làm việc phù hợp với 
yêu cầu

Mang theo thiết 
bị cá nhân đi làm 
(BYOD)

Trong những năm gần đây, lựa chọn khu vực làm việc phù hợp với yêu 
cầu dần trở thành xu hướng. Khác với những văn phòng thiết kế theo 
kiểu truyền thống, nhân viên được bố trí sở hữu chỗ ngồi cá nhân cụ 
thể, với mô hình thiết kế này thì nhân viên được lựa chọn làm việc tại 
bất kỳ vị trí nào mà họ thấy phù hợp theo từng nhiệm vụ cụ thể. Mặc 
dù mô hình này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, nhưng việc 
đa dạng hóa từng khu vực giúp phát huy tối đa hiệu suất làm việc và 
tăng sự hài lòng của nhân viên với công ty.

Cho phép nhân viên mang thiết bị cá nhân đi làm không còn là 
mối lo sợ của các doanh nghiệp nữa mà nhiều doanh nghiệp bắt 
đầu chấp nhận sự linh hoạt mà nó mang lại khi nhân viên sử dụng 
thiết bị riêng tại nơi làm việc. Đây là hình thức trao quyền chủ động 
cho nhân viên. Nhân viên cảm thấy được lắng nghe và tự chủ còn 
doanh nghiệp thấy việc quản lý trở nên nhẹ nhàng, tinh gọn hơn. 
BYOD có cả lợi ích và rủi ro, nhưng các công ty nhanh nhậy nhìn 
được rằng đây là xu hướng của tương lai, đặc biệt khi công việc tự 
do và làm việc từ xa trở thành tiêu chuẩn.

Ngày nay trong thời đại kỹ thuật 
số, các doanh nghiệp đều có xu 
hướng chuyển đổi công nghệ và 
sử dụng phần mềm quản lý doanh 
nghiệp chuyên nghiệp, thông 
minh thay cho những phương 
thức quản lý truyền thống. 

Không nằm ngoài xu hướng phát 
triển đó, Văn phòng công ty mẹ 
Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã 
có những đổi mới trong quản lý, 
quản trị văn phòng, từng bước 
sử dụng công nghệ để chuyển 
đổi nhiều hoạt động văn phòng 
sang mô hình văn phòng tự động 
và là một trong những văn phòng 
trong ngành Dệt May nói chung 
đi đầu trong việc đưa Office 365 
– bộ tiện ích văn phòng được phát 
triển trên nền điện toán đám mây 
vào sử dụng đem lại những trải 
nghiệm cho nhân viên và hiệu quả 
cho doanh nghiệp trong việc quản 
lý tài liệu, lưu trữ và sao lưu dữ liệu 
cũng như chia sẻ thông tin. 

Cùng với bộ tiện ích văn phòng 
Office 365, ứng dụng Base cũng 
đang bắt đầu được đưa vào sử 
dụng trong văn phòng công ty 
mẹ Tập đoàn. Đây là phần mềm 
quản lý công việc cho cả cấp 
quản lý và nhân viên. Ứng dụng 
Base cho phép: 
•Người dùng gọi tên và giao đi các 
đầu mục công việc cần thực hiện 
trong doanh nghiệp; 
•Cung cấp bức tranh tổng quan 
về tiến độ công việc để theo dõi 
cho cấp quản lý và công cụ nhắc 
việc cho các nhân viên;

VINATEX TẠO BƯỚC CHUYỂN 
VỚI ỨNG DỤNG BASE

• Cung cấp nhiều không gian để 
tương tác, phân luồng thông tin 
trao đổi trên từng đầu mục công 
việc, từ đó dễ dàng trong việc lưu 
trữ và tìm kiếm thông tin.

Bên cạnh những lợi ích “thấy 
ngay” của phần mềm công nghệ 
khi áp dụng vào quản lý văn phòng 
tại Công ty mẹ Tập đoàn như rút 
ngắn nhiều quy trình làm việc 
cồng kềnh mất nhiều thời gian, từ 
đó nhân viên có thêm không gian 
sáng tạo phát triển kỹ năng còn 
lãnh đạo có thêm thời gian tập 
trung vào chiến lược phát triển 
Tập đoàn, qua đó đã đem lại hiệu 
quả cao trong công việc thì còn 
tồn tại những thách thức sau cần 
phải vượt qua:

Thứ nhất: Một khoản chi phí 
không nhỏ sẽ phải đầu tư khi đưa 
phần mềm công nghệ vào sử dụng. 
Thách thức lớn cho cấp lãnh đạo 
là việc lựa chọn tìm ra được phần 
mềm phù hợp nhất, tốn ít chi phí 
nhất nhưng phải đảm bảo độ bảo 
mật cao và tính năng tiện lợi ứng 
dụng cao cũng như dễ dàng nâng 
cấp, cập nhật trong thời gian dài. 

Thứ hai: Việc đưa công nghệ, 
phần mềm mới vào sử dụng sẽ 
khiến người sử dụng mất một thời 
gian để học và sử dụng thành 
thạo. Hầu hết mọi người đều có 
tâm lý phải thấy được sự thay đổi 
và lợi ích ngay lập tức thay vì phải 
mất nhiều thời gian cho công tác 
chuẩn bị mà lại chưa thấy rõ được 
kết quả sẽ đạt được. Việc làm quen 
với công nghệ mới sẽ mất nhiều 
thời gian hơn cho người sử dụng 
nhất là đối với nhân sự cấp thấp 

còn hạn chế về kỹ năng số và tư 
tưởng ngại thay đổi, ngại chuyển 
sang cách quản trị mới như lái xe, 
phục vụ, vệ sinh. 

Thứ ba: Cấp lãnh đạo phải thay đổi 
tư duy, thay đổi phương thức quản 
lý mới cũng như chọn lọc và đào 
tạo đội ngũ nhân sự có trình độ và 
khả năng thích ứng nhanh chóng 
với phương thức quản lý công 
nghệ hiện đại; tổ chức các khóa 
đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên 
môn cho nhân viên và tạo sự đồng 
thuận về nhận thức, về sự cần 
thiết của chuyển đổi mới, phương 
thức làm việc mới xóa bỏ lối văn 
hóa doanh nghiệp kiểu “cố hữu”. 
Chuyển đổi sang văn phòng tự 
động, văn phòng số bắt đầu từ sự 
thay đổi tư duy, từ tư duy truyền 
thống sang tư duy chiến lược kinh 
doanh công nghệ số hiệu quả.

Trên đây là một số xu hướng mới 
trong quản lý văn phòng hiện đại 
cũng như thực trạng vận hành tại 
văn phòng Công ty mẹ Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam. Việc áp dụng 
một trong số các xu hướng trên 
không những giúp hoạt động của 
công ty hiệu quả hơn mà còn góp 
phần nâng cao hình ảnh thương 
hiệu của doanh nghiệp. Điều tạo 
được ấn tượng tốt cho khách 
hàng khi đến làm việc, thay vì hình 
ảnh một văn phòng lộn xộn, một 
lễ tân tất tả hay việc phải ký vào 
sổ đăng ký thủ công là một không 
gian được sắp xếp hợp lý, chuyên 
nghiệp và được vận hành với công 
nghệ hiện đại. 

Sử dụng phần mềm 
CAFM (Computer-
aided facility 
management)

Để sử dụng không gian làm việc hiệu quả, nhiều doanh nghiệp đã 
chuyển sang sử dụng phần mềm CAFM. Đây là phần mềm sử dụng 
công nghệ thông tin để quản lý có hiệu quả cơ sở vật chất, nó thay thế 
dữ liệu trước đây là 1 núi thủ tục giấy tờ lỗi thời, tốn nhiều thời gian, đòi 
hỏi nguồn lực và dễ xảy ra lỗi của con người bằng việc số hóa dữ liệu 
thông qua đồ họa, bản thiết kế, các bảng tính một cách trực quan hơn, 
sống động hơn giúp các doanh nghiệp loại bỏ được tình trạng nhiễu 
loạn dữ liệu, làm nổi bật những thông tin hữu ích “trong thời gian ngắn 
nhất mà lại ít tốn giấy mực nhất, trong không gian nhỏ nhất.”
Sử dụng phần mềm CAFM cho phép doanh nghiệp không những quản 
lý phân bổ không gian hợp lý mà còn quản lý tài sản, quản lý quy trình 
làm việc, quản lý danh mục đầu tư… giúp tối đa hóa phạm vi sử dụng, 
giảm thiểu và loại bỏ các lãng phí, xây dựng nền tảng vững chắc nâng 
cao năng suất và chất lượng cho doanh nghiệp.
 Ngày nay ứng dụng CAFM mang lại nhiều lợi ích cho bất kỳ ngành 
nghề nào và ở bất kỳ quy mô lớn nhỏ nào trên toàn cầu, nhờ đó cho 
phép họ hoạt động thông minh hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn.
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Sang trọng
đai lưng Đại Việt

Bài và ảnh: KINH BẮC - PHƯƠNG HÒA

Mỗi triều đại, người Việt lại chế tác 
ra các loại đai lưng bằng tơ lụa, ngà, 
ngọc, vàng, bạc, đồng cùng gỗ, đá, 
da … cho tầng lớp trụ cột nước nhà 
nhằm đề cao giá trị tinh thần của 
dân tộc.

Ấn tượng nhất là tài nghệ luyện đồng thau 
tinh xảo và trình độ cao về thẩm mỹ của tổ 
tiên ta thời Hùng Vương giai đoạn văn hóa 

Đông Sơn hơn 2.300 năm trước đã được thể hiện 
qua bộ khóa đai lưng dài 21,5cm, rộng 5,5cm, nặng 
380gr gồm 4 cặp rùa (8 con) móc lại với nhau tại di 
chỉ khảo cổ học làng Cả, phường Thọ Sơn, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.“Đối với các thủ lĩnh, một 
trang bị biểu thị cho quyền uy là chiếc đai lưng có 
khóa bằng đồng” (Lịch sử Quân sự Việt Nam, tập 1) 
ngành khảo cổ học phát hiện năm 1976.

Hình Rùa chạm trên mặt đai lưng đã được cách điệu, 
lưng nhô lên giống Rùa thật nhưng không có đường 

vạch tạo thành mai Rùa. Xung quanh mỗi con Rùa là 
đường viền trang trí có gạch chéo ở giữa. Miệng Rùa 
hơi nhọn, 2 mắt đều nằm ở đỉnh đầu. Khoảng cách 
giữa các con Rùa và khóa lưng đều nhau và được 
nối bằng các đường hoa văn xoắn ốc và các đường 
thẳng. Quyền uy của các vương triều dường cũng 
lan tỏa ngay cả trên chiếc đai lưng của các vua quan.
 
Thời Ngô – Đinh- Tiền Lê các quan văn - võ dùng ấn 
vàng thì thắt lưng dải tím, dùng ấn bạc thì thắt dải xanh.

Đến thời Lý thì đai bằng vải buông rủ 2 đầu xuống 
phía trước, đai lưng bằng da thì thắt sát vào bụng.

Bước sang triều Trần đai lưng có sự thay đổi. Trong 
cuốn “An Nam Chí lược” mô tả “đai hoặc bằng sừng 
tê hoặc bằng vàng, tùy theo phẩm trật”. Đai của 
bá quan thường là đai đính sừng tê hoặc đai vàng, 
không dùng đai đính Đồi mồi như hai triều Lê, Nguyễn. 
 “Đại Việt sử ký toàn thư” còn cho biết dây thao 
dùng làm thắt lưng được nhắc sớm nhất vào năm 
1314 qua việc vua Trần Minh Tông mặc áo giao lĩnh 
vàng, đội mũ, thắt dây thao dự tiệc đãi sứ thần Nhà 
Nguyên. Pho tượng quan hầu Trần Hiến Tông đã thể 
hiện lối thắt dây thao hình số 8.

Đặc biệt  là thời  Lê – Trịnh “nhất quốc lưỡng chế” đã 
có những cuộc cách mạng  đáng kể về đai lưng.

Theo “Cương mục”, năm 1500 về các chức nhất -  
nhị phẩm đều đai sừng Tê sức bạc. Tam phẩm đai Đồi 
mồi sức bạc bọc là đỏ. Tứ phẩm và ngũ phẩm đeo đai 
Đồi Mồi sức thau bọc là đỏ. Lục phẩm trở xuống đai 
Tốc hương viền thau bọc đoạn thâm.
Hoàng thân thì đai bằng sừng Tê hoa sức vàng. 
Vương Thế tử - con trưởng của Chúa khi chầu vua 
Lê đứng đầu ban, đội mũ Dương đường, áo tía, bổ 
tử Kỳ Lân thêu kim tuyến, đai đính đá quý bịt vàng, 
chân đi hia tất.

 Chầu phủ Chúa thì đội “mũ ô sa” kết bằng tóc, thêu 
chỉ đen, đột nổi, áo thanh cát có lá phù đằng sau, dây 
thao kép xâu hạt ngọc và sức vàng.

Năm 1661 đai lưng của Hoàng gia được quy định: 
Hoàng tử, Vương tử được phong Quốc công đai kỳ 
thạch đá quý bọc vàng.
Hoàng tử, Vương Thế tử phong chức Tam thái, Tam 
thiếu gia phong Quận công thì đai bọc vàng.
Hoàng tử, Vương tử phong Tả hữu Đô đốc, Đô đốc 
Đồng tri, Đô đốc kiêm sự gia phong Quận công thì đai 
Tê giác bọc bạc.

Hoàng tử, Vương tử phong Đô hiệu điểm, Đề đốc, 
Tham đốc, Đề lĩnh gia phong Quận công đều dây 
thao kép xâu ngọc.

Cũng trong thời điểm này các bá quan văn võ cũng 
có thay đổi về đai lưng theo phẩm cấp. 
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Quan văn trên Nhất phẩm (Tôn nhân phủ, Tôn nhân 
lệnh) và  Chính tòng Nhất phẩm đai sức toàn vàng. 
Mặt trước và mặt sau đều trổ một hình Rồng 4 móng, 
còn lại chạm trổ Tiên - Hạc trên nền màu đỏ.
Chính tòng Nhị phẩm đai sức toàn vàng, mặt trước 
và sau đai đều trổ hình Tiên - Hạc, còn lại trổ hình 
hoa nền đỏ.
Chính tòng Tam phẩm  đai sức toàn vàng. Toàn bộ bề 
mặt sau trước không chạm trổ, nền đỏ.
Chính tòng Tứ phẩm  đai mặt Đồi mồi, hai viền dài 
của 3 miếng đồi mồi phía trước bọc bạc, còn lại 
đều bọc bạc, nền đỏ.
Chính tòng Ngũ phẩm đai mặt Đồi mồi bọc bạc, nền đỏ.
Chính tòng Lục phẩm: đai 3 miếng phía trước mặt đồi 
mồi, còn lại là sừng đen, đều bọc bạc, nền đỏ.
Chính tòng Thất phẩm đai mặt sừng đen bọc 
bạc, nền đỏ.
Quan Võ vào hàng  Nhất phẩm  và  chính tòng nhất 
phẩm thì đai như Quan văn, chỉ khác là mặt trước mặt 
sau đều trổ Kỳ lân.
Chính tòng Nhị phẩm như quan Văn nhưng chạm 
trổ Bạch trạch.
Chính tòng Tam phẩm trở xuống đai đều giống như 
quan Văn.
Năm 1721 đai lưng tiếp tục đổi mới. Hoàng tử làm 
các chức Tam thái, Tam thiếu thì đai đính kỳ thạch 
bịt vàng. 
Vương tử làm các chức Tam thái, Tam thiếu có tước 
Quận công  thì đai đính sừng Tê bịt bạc.
Hoàng tử, Vương tử làm các chức Hiệu kiểm, Đề đốc, 
Đề lĩnh, Tham đốc, Đô vệ sự có tước Quận công dây 
thao kép xâu ngọc.

Hoàng tử, Vương tử giữ các chức Đô đốc Đồng tri, 
Đô đốc Thiêm sự mà có tước Quận công: đai đồi 
mồi bịt bạc. 
Năm 1725 triều Lê – Trịnh lại có cuộc chuyển đổi về 
đai lưng.
* Quan văn: nhất phẩm - nhị phẩm đai sừng Tê sức bạc 

bọc lĩnh là đỏ. Tam phẩm đai Đồi mồi sức bạc. Tứ phẩm - 
ngũ phẩm đai Đồi mồi sức thau bọc đoạn thâm.
Từ Lục phẩm trở xuống đai tốc hương viền thau 
bọc đoạn thâm.
* Quan Võ: Nhất phẩm - Nhị phẩm đai sừng Tê sức 
bạc bọc lĩnh là đỏ. Tam phẩm đai  Đồi mồi sức bạc. Tứ 
phẩm - Ngũ phẩm thắt đai màu tía. Lục phẩm - Thất 
phẩm thắt đai màu xanh.
Thao là dây lụa các nhà quyền quý và văn nhân 
dùng để thắt lưng.  Căn cứ vào các ghi chép trong 
“Cương mục”. “Lê triều chiếu lệnh thiện chính”, 
“Lịch triều tạp kỷ” và các tư liệu khác thì thời Lê 
Trung Hưng dây thao đơn, dây thao kép đều xâu 
ngọc. Đặc biệt, dây thao kép xâu 3 viên ngọc sức 
vàng dành cho Hoàng Thái tử (con trưởng của Vua) 
và Vương Thế tử (con trưởng của Chúa). Dây thao 
kép xâu ngọc sức bạc, dành cho Hoàng thân, Vương 
thân và văn võ  bá quan, tùy theo phẩm cấp. 
Khi có quốc tang thì các bá quan đều dùng dây thao 
đen hoặc dây thao trắng.

Sau thời Lê – Trịnh thì Nhà Nguyễn trị vì. Theo “Hội 
điển”, năm 1804 vua Gia-Long  lại định phẩm phục 
các quan văn võ. Chánh nhất - nhị phẩm trang sức 
bằng vàng, mặt chạm con Mãng 4 móng, trước sau 
đều một con. Tiên - Hạc hay Kỳ Lân, trước sau một 
con, ngoài ra chạm hoa. 

Tam phẩm có đai sức vàng  để trơn không chạm. Tứ 
phẩm thì đai Đồi mồi mặt trước ba miếng, hai bên hai 
miếng dài bọc vàng, ngoài ra bọc bạc. Chánh thất 
phẩm có đai sừng đen bọc bạc.

Năm 1822 vua Minh Mệnh dành cho quan từ nhất 
phẩm đến tứ phẩm đai bằng tre bọc đoạn đỏ đính 18 
miếng hình vuông, tam giác hay bầu dục bằng đồng 
pha vàng, 3 miếng giữa bọc vàng khảm hoa một 
miếng vuông, hai miếng hình bầu dục, những miếng 
còn lại bọc Đồi mồi.

Sau 23 năm trôi qua, đến năm 1845 Hoàng gia triều 
Nguyễn lại cải chế về đai.  Các Hoàng tử, Hoàng thân 
được phong tước Thân vương, Quận vương thì đai 18 
miếng đều bọc vàng, bề mặt trổ hình Mãng Xà.

Các Hoàng tử, Hoàng thân được phong tước Thân 
công, Quốc công đai 18 miếng đều bọc vàng. Bề mặt 
của đai Thân công trổ hình Kỳ Lân. Riêng đai của 
Quốc công không chỉ trổ hình Kỳ Lân ở chính giữa 
mặt trước mà bốn miếng bên phải, bên trái  đều trổ 
hình hoa, 13 miếng còn lại bề mặt khảm gương.

Cuốn “Hội điển” cũng cho biết các quan Văn - quan 
Võ đều dùng đai bằng tre thuộc (thục sa trúc), bọc 
đoạn màu xích vũ.
Quan nhất phẩm đai tổng cộng 18 miếng. Phía trước 
phía sau, phải trái, vuông dài dẹt. Hai móc bạc. Miếng 
chính giữa ở phía trước và hai miếng hình quả trám ở 
hai bên phải trái đều khảm vàng, trổ hình hoa. Các 
miếng còn lại khảm Đồi mồi, đều bọc bạc.

Quan nhị phẩm đai 13 miếng, phía trước và hai bên 
phải trái đều bọc tử kim, 5 miếng phía sau bọc bạc. 
Mặt đai khảm Đồi mồi.
Quan tam phẩm đai 13 miếng. 7 miếng phía trước và 
2 bên phải trái bọc tử kim. 6 miếng bọc bạc. 5 miếng 
phía sau bọc bạc. Tất cả đều khảm Đồi mồi.

Quan tứ phẩm đai miếng vuông phía trước và 2 
miếng hình quả trám ở 2 bên phải trái đều bọc tử kim. 
14 miếng còn lại bọc bạc, bề mặt khảm Đồi mồi.

Còn lại các đai 18 miếng và các loại đai 9 miếng đều 
khảm Đồi mồi hoặc sừng hoa và bọc đồng, bọc bạc 
xen kẽ. Có lẽ, vẻ đẹp huy hoàng nhất là chiếc đai 
dành cho Thiên tử. Đai của vua Gia Long (Nguyễn 
Ánh) - người sáng lập ra vương triều Nguyễn được 
làm bằng da bọc đoạn màu vàng, giữa đính một 
miếng ngọc hình vuông, xung quanh gắn 6 viên ngọc 
trắng hình quả trám, bịt vàng, 392 hạt châu ngọc, 
bên trong có 6 khuy để đính vào áo. 
 

Trải qua hàng ngàn năm 
lịch sử, những chiếc đai 
đã sánh cùng nhịp bước 
của các triều đại. Chúng 
phảng phất dáng nét, số 
phận của đời sống con 
người đương thời. Dấu 
ấn văn hóa vàng son 
thịnh vượng hay gian nan 
thăng trầm đều gắn liền 
trong khâu chế tác. 
Thiết nghĩ, ngành may 
mặc Việt Nam cũng nên 
có một Bảo tàng Quốc 
gia về các bộ sưu tập, 
phục chế về đai lưng 
để các thế hệ sau tham 
quan, nghiên cứu di sản 
phục vụ tốt cho tương lai 
đất nước.

Ảnh: Bộ khoa đai lưng thời Hùng Vương
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Một cuộc phiêu lưu
Tác giả: KIỀU BÍCH HẬU

1Hội nghị khách hàng kết thúc 
thì đã quá một giờ chiều. Cơn 
hăng máu trong tôi cũng xẹp 

dí như quả bóng bay căng tròn bị 
chọc kim. Tôi kéo tay Hoàn.
- Về khách sạn ngủ tĩ tã một giấc 
luôn nhé. Tôi mệt phờ râu trê rồi.
Hoàn tiếc rẻ liếc về khu tiệc buffet:
- Điên à? Vào ăn tiệc đã. Hai lăm 
đô/ suất chứ ít của đâu.
- Xin bà đấy. Giờ tôi chỉ cần cái 
giường thôi. Tôi muốn được chết 
trên giường, chứ không muốn 
ngập đầu vào đám đồ ăn kia.

Quả có thế thật. Sau một tuần 
gần như thức trắng đêm với công 
việc bất tận để đảm bảo Hội nghị 
khách hàng thành công và chúng 
tôi giành được tổng lượng đại lý 
vượt lên đối thủ, tôi đã hăng máu 
bao nhiêu thì giờ đây khi nắm được 
thành công, sự mệt mỏi cũng sầm 
sập đến đòi thỏa mãn. Và sự thật 
đời tôi đơn giản đến bẽ bàng: lúc 
này, cái giường thực sự là thiên 
đường của tôi. 
Tôi đã ngủ luôn trên xe taxi trên 
đường về khách sạn. Tôi mong 
giấc chết ngàn thu của tôi cũng 
sung sướng như khi được ngủ thế 
này. Nếu không có Hoàn và gặp 
taxi xấu, hẳn tôi sẽ bị lốt sạch và 
ném xuống quãng đường vắng 
như một bao gạo mốc.

- Khách sạn An Phong đây rồi – 
Hoàn lay vai tôi – Đồ con lợn! Mở 
mắt ra mà lết về phòng đi chứ.

Chúng tôi nhận phòng đôi trên 
tầng bốn khách sạn An Phong. 
Một khách sạn ba sao lâu đời 
nằm ở vị trí đắc địa bên hồ nước 
lớn ngay trung tâm thành phố 
Ninh Bình.

Tôi cởi giày, áo khoác, luồn tay 
tháo áo lót lôi ra khỏi người rồi 
chui vào giường, ngủ tít. Tôi mơ 
những giấc mơ ngắn và lộn xộn, 
giấc mơ nọ nối tiếp giấc mơ kia. 
Tôi rất thích ngủ mơ và hầu như 
cứ ngủ là mơ, mơ là những cuộc 
phiêu lưu vô hại.

2Đang ngủ gục ngon lành bên 
bàn máy tính cơ quan thì ông 
Sếp Tổng Công ty thực phẩm 

chức năng nơi tôi làm việc đến 
gần, đánh mạnh vào vai tôi. Tôi sợ 
hãi giật mình tỉnh giấc. Mở choàng 
mắt, không phải tôi đang ngủ ở cơ 
quan, mà là ngủ ở khách sạn. Ôi 
trời, tôi vừa mơ thấy ông Sếp tổng. 
Tôi từng thề là một khi tôi ngủ mơ 
thấy Sếp, tôi nên tính đến phương 
án thay đổi chỗ làm. 

Bởi mơ thấy sếp có nghĩa công 
việc đang ám ảnh tôi theo chiều 

hướng chẳng hay hớm gì. Một 
ông sếp tóm được ta cả trong 
giấc mơ thì quá quắt lắm! Nhưng 
tôi sẽ xem xét việc này sau. Vì 
hình như có gì không ổn lắm bây 
giờ thì phải. Tôi quay ngoắt đầu 
sang phía Hoàn. Cái giường trống 
trơn, dù chăn, drap trên giường 
bừa bộn chứng tỏ có người đã 
nằm đó mà chưa dọn lại. Tôi nhỏm 
dậy, xem xét quanh phòng, không 
thấy vali, quần áo hay dấu hiệu gì 
của Hoàn.
Tôi đã ngủ bao lâu nhỉ? Mở điện 
thoại xem đồng hồ. Sáu giờ bốn 
mươi phút chiều. Tôi mới ngủ 
chừng hơn bốn tiếng đồng hồ chứ 
mấy. Hoàn đi đâu nhỉ?

Tôi mở điện thoại, thấy tin nhắn 
của Hoàn: “Tôi có việc phải về Hà 
Nội gấp. Bà ở lại giải quyết nốt 
công việc, cho cả phần của tôi 
nữa. Sẽ đền bù sau.”

Cái con giời đánh này. Giá tôi có 
thể rút lưỡi nó ra, xát muối ớt vào 
mà đem xiên nướng trên than đỏ! 
Chính nó lập kế hoạch rằng sau hội 
nghị, chúng tôi sẽ xin Sếp ở lại thêm 
một đêm Ninh Bình, để đi chơi đêm 
cho thỏa, nó sẽ dẫn tôi đến những 
chỗ vô cùng hay ho mà nó biết rất 
rõ. Nó từng sinh ra ở đây. Sáng hôm 
sau, chúng tôi sẽ tranh thủ gặp ông 

TRUYỆN NGẮN

Phó Chủ tịch Công đoàn thành phố 
để moi thêm các quan hệ mở đại lý…
Thế mà giờ đây nó phá kế hoạch 
vui vẻ, tròng gánh nặng công việc 
lên vai một mình tôi. Tôi nhặt áo 
lót ngực, ném mạnh lên giường 
Hoàn. Cái áo lót đỏ rực chỏng chơ. 
Rồi tôi ngồi im, cố trấn tĩnh lại. Tôi 
đang ở một mình trong một khách 
sạn xa lạ. Tiếng là đã đi công tác 
cũng có mà phượt phạt cũng có 
ở nhiều nơi, riêng Ninh Bình tôi 
chưa ngủ đêm một mình trong 
khách sạn này bao giờ. Dẫu sao 
vẫn là một nơi mình không nắm rõ. 
Cái gì không nắm rõ thường khó 
kiểm soát. Là type phụ nữ hiện đại, 
năng động và tự tin vào năng lực 
của mình, tôi luôn muốn kiểm soát 
mọi sự liên quan đến mình, đảm 
bảo chắc chắn thành công và hạn 
chế rủi ro ở mức tối đa.
Nhưng mà, xem lại chút nào. Xa lạ 
thì đã sao? Không kiểm soát nổi 
thì đã sao?
Ném Hoàn và cách hành xử khó 
chịu của nó ra khỏi tâm trí, tôi nghĩ 
một cái tên cho đêm nay.

ĐÊM XA LẠ

Tôi bật cười và thấy mình đã lấy lại 
thế chủ động.
Một đêm không chồng con, không 
công việc, không bạn bè, không 

cả tôi nữa! Tôi là một người phụ nữ 
xa lạ, ở một đêm xa lạ. Chẳng phải 
cuộc sống thường ngày của tôi 
đã quá sôi động hay sao? Tôi làm 
việc như điên, háo hức chạy đua 
với doanh số bán hàng, đắc thắng 
vì vượt qua công ty đối thủ, ham 
hố theo đuổi các mối quan hệ dày 
đặc với các VIP. Đêm tới cũng lướt 
hết bữa ăn giao lưu này tới tiệc 
tùng khác. Lại còn phải vừa đấu 
tranh, vừa tình cảm nghệ thuật 
với chồng con để sao cho gia đình 
yên ấm vui vẻ trọn vẹn nữa chứ. 
Bấy nhiêu thứ việc dồn vào 48 ký 
lô trọng lượng cơ thể tôi. 

Nhưng tôi có thể tự hào mà nói 
rằng, tôi tổ chức rất ổn mọi việc. 
Và tôi vẫn đang tiến lên phía trước. 
Một phía trước còn sôi động hơn 
nữa, máu lửa hơn nữa.
Nhưng tôi tạm gạt cái tôi ấy sang 
một bên đã.
Người phụ nữ xa lạ sẽ làm gì với 
đêm xa lạ?
Tôi sẽ không gặp ai, tôi sẽ không 
chuyện trò. Để dứt khoát với việc 
này, tôi sẽ không cần giờ giấc. Tôi 
sẽ “bước đi theo con tim mách 
bảo”. Tôi thả lỏng hoàn toàn. Tôi 
có thể ngó nghiêng Ninh Bình về 
đêm, hoặc ngồi bên bờ hồ xinh 
đẹp kia hưởng gió, hay là tôi sẽ mở 
tivi xem một bộ phim lãng mạn?

Tôi thích gì thì tôi sẽ chiều luôn 
đấy. Tôi hứa sẽ rất ga - lăng với tôi. 
Không cần phân vân một giây nào.

“Bây giờ mình thích gì nhất?” – Tôi 
mỉm cười hỏi.
Ruột tôi cồn lên một cơn đói.
Tôi sẽ ăn một bữa thật ngon, và 
sẽ uống ra trò, một chai vang 
hảo hạng. Nếu say không cất 
bước nổi ra đường đi dạo, tôi sẽ 
lê vào giường và ngủ tiếp, để rơi 
vào non-stop dream. Phải rồi, tôi 
đặt tên giấc ngủ đêm của mình là 
“Non-stop dream”. Thật lãng mạn.

3Nhà hàng trong khách sạn 
khá rộng, nhưng vắng ngắt. 
Càng hay! Chỉ có một ông 

khách tóc màu sáng ngồi bàn 
gần chính giữa, lưng quay ra 
cửa. Tôi tránh phía ấy và đi về 
cuối nhà hàng. Tôi không muốn 
bất cứ điều gì động chạm đến 
đêm xa lạ riêng tư của tôi.

Không thấy bóng nhân viên phục 
vụ nào. Tôi cầm cuốn Menu lên 
nghiên cứu. Tôi chọn ba trong 
danh sách lượt thượt hai món ưa 
thích: Tôm sú hấp nước dừa và 
khoai tây chiên bơ tỏi cùng một 
chai vang trắng.

Lát sau, cậu phục vụ trẻ măng 

THỜI TRANG & CUỘC SỐNG THỜI TRANG & CUỘC SỐNG
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muốn gọi món gì. Tôi yêu cầu xong, 
cậu ta lại nhã nhặn vâng dạ và rút 
vào bếp, nhưng tôi không thích 
ánh mắt dò hỏi của cậu ta khi thấy 
tôi là phụ nữ, đi ăn một mình mà lại 
gọi cả một chai vang. Hẳn cậu ta 
nghĩ tối muốn gây ấn tượng? Tôi 
hư hỏng? Tôi thất tình? Tôi muốn 
kiếm vận may đổi đời vu vơ?

Mà việc gì tôi phải quan tâm 
những điều cậu ta nghĩ? Bởi cậu 
ta chẳng quan trọng gì với tôi, và 
có lẽ tôi cũng chỉ gặp cậu ta một 
lần trong đời.

Khi cậu ta mang tất cả những món 
tôi yêu cầu ra, tôi gọi thêm xa lát 
cà chua dưa chuột, dù sao cũng 
cần có chút rau quả cho da dẻ tươi 
mát chứ.

Tôi bóc tôm, tôm tươi ngọt. Vang 
cũng ổn. Vả lại tôi đang đói ngấu. 
Rượu vang nhanh chóng thấm qua 
vách dạ dày, lan qua đường máu, 
khiến tôi lâng lâng nhè nhẹ. Cảm 
giác rất tuyệt. Sau bữa ăn, có thể 
tôi tự hát mình nghe cũng nên.

- Excuse me, madam. Can I ask you 
what’s the weather like tonight? *

Một giọng nói xa lạ cất lên. Đang 
rót vang cho mình, tôi sựng lại để 
dòng vang thơm đu đưa lưỡng lự 
trên không trung. Mắt tôi phóng 
về phía người đàn ông tóc sáng 
màu. Khốn khổ cho cặp mắt cận lòi 
mà lại lười mang kính của tôi. Ông 
ta là người nước ngoài. Chẹp, hẳn 
rồi vì ông vừa nói tiếng Anh mà.

Tôi hạ chai vang, im lặng. Ngoài 
ông khách ngoại quốc, trong 
phòng còn mình tôi. Và ông ta 
chắc không định hỏi chuyện mấy 
bức tường. Nhưng mà tôi chưa 
sẵn sàng. Trên đĩa vẫn còn ba 
con tôm sú, và vang thơm mát 
còn hơn nửa chai. Tôi không có ý 
định buông những thứ ngon lành 
như thế chỉ vì một giọng nói vu 
vơ từ một kẻ vu vơ nào đó.

Tôi uống thêm ngụm vang lớn, mắt 
nhìn con tôm sú to nhất trên đĩa.
- Xin lỗi quý cô. Cô có xem bản tin 
thời tiết không? Tôi hy vọng Ninh 
Bình đêm nay sẽ đẹp.

Chết tiệt ! Muốn cho gã này ăn 
sinh tố bơ mà không xong. Buông 
ly vang khỏi tay, tôi nhấm nhẳn:
- Ồ, tôi chưa bao giờ quan tâm 

đến thời tiết, vì thời tiết chẳng 
yêu tôi mà cũng không làm gì nổi 
tôi. Người Việt chúng tôi có câu 
“Không gì giở mặt nhanh bằng ông 
giời”. Thế nên, mặc xác thời tiết.

Người đàn ông bật cười. Tiếng 
cười giòn giã, thoải mái. Tôi hay 
xét sự tử tế hoặc đểu giả của đàn 
ông qua tiếng anh ta cười. Tiếng 
cười thẳng, cong, đục trong hay 
lục cục uốn éo. Phần nhiều trúng 
phóc. Tiếng cười này có thể cho 
tám điểm. Tôi thở dài.

Ông tự giới thiệu tên ông là Benny 
King. Người Việt thích gọi ông là 
Ben cho dễ. Ông nói giọng Anh Mỹ, 
nhưng ông sính dùng chữ lạ, điều 
khiến tôi phải căng tai lắng nghe, 
đoán và ghi nhớ. Vì thế mà tôm sú 
và vang trắng đột ngột rơi tõm vào 
dạ dày, bỏ qua sự kiểm soát của vị 
giác tôi.

- Còn tên tôi là Hậu. Trong tiếng 
Việt có nghĩa là hoàng hậu, hay nữ 
hoàng, đại loại thế.
- Ô, vậy là vua gặp hoàng hậu sao? 
– Ben bật cười lần nữa – Cô vui 
tính thật, hoặc có thể nói: ông giời 
thật khéo tạo tình huống.
- Mặc xác ông ta! – Tôi nói, cắn 
thêm miếng tôm sú vừa lột vỏ.
- Tôi biết là cô sẽ nói thế mà. – Ben 
đứng lên, tiến lại bàn tôi. - Thế ông 
ấy đã làm gì cô?
- Ồ, tôi đã nói ông ấy chẳng làm gì 
nổi tôi mà. - Tôi chìa chai vang về 
phía Ben – Ông có muốn làm một 
ly không?
- Có. Tôi không muốn cô xử chai 
này một mình rồi sau đó không 
thốt thêm lời nào nữa. Tôi rất thích 
cách nói chuyện của cô. - Ben 
gọi cậu phục vụ, lấy thêm một ly 
cho ông để rót vang. Cậu phục vụ 
mang ngay ly đến, nhìn chúng tôi 
với anh mắt “biết ngay mà”.

Tôi bơ cậu ta đi, keng một tiếng 
vào ly của Ben và uống phân nửa.
- Không nhiều người Việt nói 
chuyện với tôi kiểu đó. Họ bọc gói 
bản thân kỹ càng quá, đến mức tài 
năng cũng khó bộc lộ. – Ben nói, 
nhìn vang sóng sánh trong ly.
- Ông đi săn lùng những tài năng? 
– Tôi hỏi.
- Sao cô biết? - Ben tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Tôi đoán thế. Ông có thể phát 
hiện ra tài năng qua một cái liếc 
mắt không? Ý tôi là sở hữu một 
kỹ năng đặc biệt ấy, kiểu như linh 
cảm nghề nghiệp.
- Tôi hy vọng là mình có. - Ben nói, 
chìa danh thiếp cho tôi.
Quả nhiên, trong danh thiếp ghi 
Ben là Giám đốc phát triển tài 
năng cho tập đoàn Y.O – Một tập 
đoàn may mặc lớn của Hàn Quốc. 
Ồ, một người Mỹ làm thuê cho tụi 
Hàn. Chẳng đùa với người châu 
Á chúng ta được. Tôi thầm nghĩ.
Và tôi hạ mắt kiểm tra cách phục 
trang của Ben. Một sơ-mi kẻ vuông 
với những sọc ngang màu mận 
và sọc dọc xanh lá mảnh gần như 
không nhìn thấy, may bằng chất 
vải cotton thượng thặng chải nhẹ 
một lớp bông nhung phơn phớt 
trên bề mặt. Bên ngoài khoác thêm 
chiếc gi-lê kiểu kí giả màu sậm hơn 
những sọc xanh li ti trên sơ mi vài 
tông. Quả là tinh tế và chính xác 
cho đẳng cấp VIP của một tập 
đoàn may mặc. Còn phía dưới, ồ có 
lẽ tôi không nên kiểm tra.

Còn tôi thì sao? Tôi đã nghĩ đêm 
nay tôi sẵn sàng đá phăng bất cứ 
ai, cái gì dám vo ve lại gần thế giới 
xa lạ của tôi nên trời ơi, tôi không 
thèm mặc cả áo lót. Và bộ ngực 
lớn bất trị của tôi luôn có khả năng 
phản chủ dưới lớp áo phông rộng 
như cái chăn hàng không. Quả là 
cuộc sống luôn biết cách lật nhào 
bất cứ kế hoạch nào của ta.

- Còn cô? – Ben mỉm cười, mắt lấp 
lánh sau cặp kính trắng – Cô là gì 
trong thế giới này?
- Tôi không mang danh thiếp, điện 
thoại di động cũng không – Tôi lắc 
đầu, chỉ tay vào chìa khóa phòng 
đặt bên phải trên bàn. - Tôi chỉ có 
mỗi cái kia mang theo. Tôi là một 
hạt bụi lơ lửng. Thực ra là lúc này 
tôi thấy thế. Còn trong thế giới 
ngày thường, tôi nói với ông rồi, 
tôi là Nữ hoàng. Tên cũng là mệnh 
danh. Nữ hoàng bán lẻ với doanh 
số đỉnh. Mọi hãng phân phối sản 
phẩm đều thèm khát tôi. Tôi đã 
lăn qua chín hãng cả thảy (tôi bật 
chín ngón tay). Đầy kinh nghiệm 
và thất bại thương đau cũng 
không tồi.

- Rất ấn tượng. – Ben nói, rót nửa 
ly vang cho tôi và sau đó tự rót 
cho mình.
- Vì cái gì? – Tôi lại cạn một nửa – Vì 
cách tôi khoe khoang hay là…
- Không. Mà về sắc màu trong 
giọng cô. Về sự cởi bỏ những vỏ 
bọc. Ý tôi là cô không ngụy trang. 
Cô tìm sự an toàn bằng cách tấn 
công người ta với cái lưỡi bén 
nhọn của cô.
- Quả vậy - Tôi công nhận. – Tôi đã 
tạo kha khá hoang tàn đổ nát sau 
lưng. Tôi hay chọc giận người ta.
- Đôi khi tôi cũng dùng công cụ ấy. 
– Ben cười – Chọc giận ấy mà. Để 
phát hiện ra tài năng.
- Họ phản ứng thế nào? – Tôi tò mò.
- Có người nhẫn nhịn, tiếp tục cắn 
răng làm việc. Có người nổi khùng, 
bỏ đi. Còn người tài, họ cũng nổi 
khùng, nhưng không bỏ đi, mà 
sau đó mang lại cho ta một giải 
pháp bất ngờ.
- Còn cách nào nữa không? – Tôi hỏi.
- Tôi kích họ tự bóc vỏ chính mình 
– Ben nháy mắt -  Cô biết đấy, đôi 
khi trong đá có ngọc. Tôi khoái làm 
việc với những người không thể 
không sáng tạo…

4Có thể do vang, có thể do 
cách dùng từ đầy phức tạp và 
lạ, kỳ lạ vô cùng của Ben, mà 

tôi bị cuốn đi. Vốn từ Anh ngữ luôn 
là một thách thức với tôi: những từ 
cổ, những từ mới phát sinh, những 
cách kết hợp ngẫu hứng luôn khiến 
não tôi cần cơi nới. Ben như một 
phù thủy ngôn ngữ. Ông không 
dùng những từ tôi quen, ông cũng 
không chọn cách sắp đặt câu theo 
cách tôi biết và được học ở trường 
Ngoại ngữ, ông tung hứng từng từ, 
ông khiến chúng nhảy nhót theo 

vũ điệu ma mị mà hứng khởi như 
một bản nhạc Jazz. Khi tôi hỏi về 
điều này. Ben giải thích từ hồi bảy 
đến mười hai tuổi, ông có một huấn 
luyện viên ngôn ngữ riêng (quả là 
xa xỉ đối với tôi).  Và những gì được 
huấn luyện từ thời đó, khiến Ben 
luôn vượt qua những giới hạn của 
ngôn ngữ, những giới hạn quen 
thuộc. Không khác gì tìm cách 
chinh phục đỉnh Everest trong 
bão tuyết. Chỉ thấy vây quanh ta 
là những điều không thể, những 
thói quen ngôn ngữ thít chặt lấy ta. 
Không thể và không thể. Nhưng ta 
vẫn phải nỗ lực phá vỡ nó.

Chúng tôi rời bàn ăn, cùng nhau 
đi dạo quanh hồ trung tâm. Câu 
chuyện cuốn bước chân tôi 
và Ben. Đi bao nhiêu vòng hồ 
tôi không nhớ rõ. Giống như đi 
xuyên qua một khu rừng già rậm 
rạp ẩn hiện trong màn sương 
sữa, mà mỗi từ ngữ lại là một 
trải nghiệm, khám phá một ngóc 
ngách chưa bao giờ từng thấy.

Chúng tôi không nói đến chuyện 
chồng tôi hay vợ Ben. Chúng tôi 
không quan tâm, nói chung, đó 
là thế giới khác của hai chúng 
tôi, những thứ còn lại không 
có điểm gì chung và hoàn toàn 
không liên quan.

Chúng tôi hoàn toàn tách biệt: 
không quá khứ, không tương lai, 
không gia đình. Chỉ có tôi và Ben 
trong một thế giới của ngôn ngữ 
đầy sắc màu. Chúng tôi cùng 
đói khát sắc màu, háo hức thử 
những cách pha màu khác nữa 
để xem hiệu ứng của nó. Như 
một sự thanh lọc tâm trí.

* * * 

5Ben chợt dừng lại, chỉ tay về tòa 
nhà trong ánh sáng bên phải:
- Khách sạn ta ở đây rồi. Cô 

muốn đi tiếp, hay nghỉ?

- Về qua phòng tôi, tôi sẽ đưa ông 
danh thiếp, chúng ta có thể tiếp 
tục trò chuyện bằng email sau khi 
chia tay…

Tôi mở cửa phòng. Ben không 
đứng ngoài mà theo luôn vào.

Cái tôi cũ lao ngược trở lại, để 
tôi nhận ra mình là đàn bà, giữ 
một phòng đôi ở khách sạn một 
mình, với cái áo lót màu đỏ khiêu 

khích trơ trẽn nằm chềnh ềnh 
trên cái giường lẽ ra là của Hoàn 
đêm nay. Bộ ngực lớn bất trị lại 
phồng lên khiêu khích dưới lớp 
áo phông thùng thình như cái 
chăn hàng không. Ben đứng sát 
lưng tôi. Tôi bàng hoàng.

Tôi phải làm gì bây giờ.
Tôi mở ba lô, lấy hộp đựng danh 
thiếp, tiện tay đè cái ba lô lên trên 
che kín cái áo lót rực rỡ chỏng 
chơ. Đỡ hơn rồi.
Tôi chìa danh thiếp về phía Ben:
- Goodnight and have a nice dream. **
Ben cầm danh thiếp, nhìn vào mắt tôi.
- Có vậy thôi sao. Mà tôi nghĩ 
chúng ta vừa qua một buổi huấn 
luyện ngôn ngữ.
- À, thói quen. - Tôi bật cười – Thói 
quen bệnh hoạn. Vậy thì: ông đi 
ngủ ngay và nhớ mơ về tôi nhé. Khi 
nào nhớ ra tôi trong cuộc sống 
bận rộn tìm người tài của ông thì 
hãy email tôi.
- Cô có nghĩ thế là đủ cho hôm 
nay không? – Ben nài. - Cô sẽ hôn 
tạm biệt tôi chứ? 
Tôi cố xua cái tôi cũ mèm đi, hỏi 
Ben:
- Ông muốn hôn vào đâu?
- Tùy cô thôi. Chỗ nào cũng muốn 
được hôn. Với câu hỏi vừa rồi, cô đã 
gây nên một cuộc chiến rồi đấy.

Tôi kiễng lên, khẽ hôn vào hai bên 
má Ben. Nào ngờ Ben ôm choàng 
lấy tôi. Ôi bộ ngực chết tiệt của 
tôi, nó động chạm đến Ben mạnh 
mẽ nhất.

Ben thì thầm bên tai tôi. Một miền 
ngôn ngữ lung linh trải rộng như 
cánh đồng sao lấp lánh trước mắt 
tôi. Tôi mơ màng bay lửng lơ trong 
miền ngôn ngữ ấy. Bay nhẹ nhàng 
với thân thể được thanh lọc. Cái 
tôi cũ mèm đã tiêu biến.

Và tôi thiếp ngủ trong miền ngôn 
ngữ dịu dàng lấp lánh ấy. Hoàn 
toàn không mơ mộng. Chưa bao 
giờ như thế. Bởi lẽ, đêm xa lạ này 
tự thân nó đã như một giấc mơ.

Mùi nước hoa Givenchy Men 
mạnh mẽ quện với mùi đàn ông 
ấm áp của Ben thấm vào tôi. Tôi 
chắc sẽ nhớ mùi này thêm nhiều 
lần nữa.

*Xin lỗi quý cô, cô có biết thời tiết 
đêm nay thế nào không?

** Chúc ngủ ngon và mơ đẹp.
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4 kinh đô thời trang của 
thế giới đã mang đến 
hơn 350 show diễn thời 
trang dành cho giới mộ 
điệu, những nhà Mốt hàng 
đầu thế giới cũng tung ra 
những “át chủ bài” cho 
làng thời trang Xuân – Hè 
2023 với các xu hướng tối 
giản, thời trang bền vững. 
Điều này sẽ nhanh chóng 
được định hình và trở nên 
thịnh hành trong làng thời 
trang thế giới năm 2023.

Bắt kịp XU HƯỚNG
thời trang Xuân – Hè 2023

VŨ (biên dịch & tổng hợp)

NORMCORE – SỰ TRỞ VỀ CỦA 
THỜI TRANG NGUYÊN BẢN

Trên sàn runway của nhà mốt 
nước Ý - Bottega Veneta, siêu 
mẫu Kate Moss bước ra với 
sự “ngỡ ngàng” của rất nhiều 
quan khách. Không phải là 
những bộ cánh lấp lánh, Kate 
Moss sải bước bản phối quần 
jeans, tank top trắng và sơmi 
kẻ, một phong cách đặc trưng 
của Normcore. 

Bộ trang phục ngay lập tức trở 
thành chủ đề tranh luận của 
làng thời trang thế giới khi 
hình ảnh của Kate Moss rời xa 
những trang phục xa hoa của 
thời trang cao cấp. 
Normcore là nguồn cảm hứng bất 
tận của những bộ trang phục tôn 

CHẤT LIỆU BẮT SÁNG TỪ 
NHỮNG BUỔI TIỆC TÙNG

Các chất liệu bắt sáng, lấp lánh đã 
“làm mưa làm gió” nửa cuối năm 
2022 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt 
trong mùa Xuân – Hè, bởi đây là 
thời điểm của những bữa tiệc, 
party bên hồ bơi hay trên những 
bãi biển. Chất liệu này được “cô 
nàng tiệc tùng” Paris Hilton lăng 
xê liên tục trên mạng xã hội và 
được nhiều ngôi sao hạng A lựa 
chọn trong các sự kiện thảm đỏ.

Mới đây trong lễ trao giải Grammy 
2023, Harry Styles, Taylor Swift, 
Paris Hilton, Miranda Lambert… 
đã có màn “chào sân” ấn tượng 
tại lễ trao giải âm nhạc danh giá 
nhất hành tinh với những bộ trang 
phục lộng lẫy được thiết kế trên 
nền chất liệu metallic, sequin… 
và đính kết bởi những viên pha lê 
swarovski lấp lánh. 

Một mùa hè rực rỡ đang gọi mời, 
những chiếc váy yếm bling bling 
bắt sáng, những phụ kiện cầm 
tay, giày cao gót được đính kết 
hàng nghìn viên đá… sẽ là một 
trong những item không thể thiếu 
của những quý cô yêu thích tiệc 
tùng, và chắc chắn xu thế này sẽ 
tiếp tục làm mưa làm gió trong xu 
hướng thời trang Xuân – Hè 2023. 

“BIẾN TẤU” VỚI DENIM 

Cùng chạy trên đường đua thời 
trang năm 2023 không thể không 
nhắc tới các trang phục denim. 
Trong tuần lễ thời trang Xuân – Hè 
2023, nhà mốt Stella McCartney, 
Marine Serre, Diesel… đều lăng xê 
chất liệu denim với phong cách 
patchwork, denim-on-denim… 
tạo ra hiệu ứng truyền thông tốt 
trong làng thời trang.

Denim không còn đơn thuần là 
những bộ trang phục dành cho 
người thợ mỏ, cao bồi miền biên viễn 
của nước Mỹ, dòng chảy của denim 
đã mang đến những “biến tấu” thú 
vị hơn ngoài màu chàm (indigo) đặc 
trưng hay xanh lam nguyên bản. 

Những màu sắc nổi bật hơn như 
màu trắng, màu rêu, màu xám, 
đỏ… sẽ là nguồn cảm hứng mới 
cho các NTK sử dụng trên nền 
chất liệu này trong năm 2023. 

Phong cách denim-on-denim 
không phải là một phong cách 
mới, nhưng để thật “trendy” thì 
những bộ cánh được làm mới 
trên các hình khối “chắp vá”, 
thậm chí là những khoảng rách 
táo bạo. Đồng thời khi diện trang 
phục này, ngoài vẻ đẹp của sự 
thô ráp thì màu sắc cũng sẽ tạo 
ra những ấn tượng về thị giác bởi 
những màu sắc nổi bật.

XUYÊN THẤU – TÔN VINH VẺ 
ĐẸP CƠ THỂ 

“Gây bão” trong suốt năm 2022, 
những bộ trang phục xuyên thấu 
trở lại đường đua năm 2023 với 
những mà cut out táo bạo hơn. 
Versace, Gucci, D&G đều sử dụng 
các chất liệu voan mỏng, ren, 
crochet… cho các thiết kế. 

Sự kết hợp giữa phong cách nội 
y với thời trang xuyên thấu mà 
Versace mang đến đã tạo ra cơn 
“địa chấn” với màn tôn vinh vẻ 
đẹp vượt mọi định kiến, với những 
đường cắt xẻ khiêu khích kết hợp 
cùng chất liệu lụa và ren làm nổi 
bật những đường cong mềm mại, 
quyến rũ của người phụ nữ.

Chất liệu này cũng được nhiều 
ngôi sao - fashionista yêu thích và 
nhiệt tình lăng xê như: Bella Hadid, 
Ning Ning (Aespa)… “Đẹp mà 
không phô” chính là tuyên ngôn 
của phái đẹp trong mùa Xuân – Hè 
2023, và chắc chắn những item 
xuyên thấu với những đường cut 
out nóng bỏng sẽ được nhiều quý 
cô lựa chọn cho tủ đồ của mình. 

vinh tính ứng dụng và sự thoải 
mái như từ thập niên 90. Những 
bộ trang phục mang phong cách 
Normcore đề cao hơi thở đường 
phố gần gũi, một phong cách đặc 
trưng của thời trang nguyên bản. 

Những trang phục mang phong 
cách này sẽ là những sản phẩm 
không thể thiếu của cuộc sống 
hàng ngày, thậm chí là trong 
những cuộc vui chơi hay sự kiện. 
Khi thời trang dần hướng đến 
tính bền vững và tính ứng dụng 
cao, những sản phẩm của thời 
trang nguyên bản sẽ dần trở nên 
thịnh hành, được nhiều người 
lựa chọn. Và chắc chắn trong xu 
hướng và dòng chảy đó, phong 
cách Normcore sẽ có chỗ đứng 
vững chắc trong xu hướng thời 
trang Xuân – Hè 2023. 



76 | DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM | 77

THỜI TRANG & CUỘC SỐNG THỜI TRANG & CUỘC SỐNG

của “Sếp”
Trong ngày Valentine, người ta thường gửi gắm 
những cử chỉ yêu thương đến một nửa còn lại của 
mình qua những bông hồng tươi thắm, những 
thiệp hồng chứa đựng tất cả tình cảm đong đầy 
thương nhớ, hay là thanh chocolate đượm tình 
yêu ngọt ngào,… Với góc nhìn ở doanh nghiệp 
hay đơn vị thì món quà của “Sếp” cũng thật đặc 
biệt mang ý nghĩa sâu đậm.

“THIỆP HỒNG” YÊU THƯƠNG

Việc ứng dụng quản trị bằng tình 
yêu thương, thấu cảm đã và sẽ góp 
phần quan trọng trong quá trình 
tồn tại và phát triển của doanh 
nghiệp. Nhiều nghiên cứu cho 
thấy người trẻ, người tài rất ngại 
cách làm việc theo cơ chế xin-cho. 
Chính việc ngại hay sợ hãi kiềm 
hãm sự sáng tạo, cống hiến của họ. 

Môi trường làm việc thoải mái, 
có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn 
cùng nhau sẽ khiến mọi người gắn 
bó, yêu thương và thấy hạnh phúc 
hơn mỗi khi đi làm. Đặc biệt sự tâm 
lý của sếp tại mỗi bộ phận cũng 
góp phần không nhỏ để xây dựng 
môi trường, văn hoá làm việc tích 
cực. Khi nhân viên, người lao động 
được quan tâm, bản thân họ cũng 
thấy hạnh phúc và trách nhiệm với 
công việc, trách nhiệm với tập thể. 
Tinh thần đoàn kết của tập thể sẽ 
thấy rõ hơn khi doanh nghiệp gặp 
khó khăn trong từng thời điểm. 

Một trong những kinh nghiệm của 
doanh nghiệp thành công chia 
sẻ, người lãnh đạo không chỉ chú 
trọng vào doanh thu mà còn đòi 
hỏi phải biết cách chăm sóc bản 
thân và chú ý tới nhân viên bằng 
sự quan tâm, lòng nhân ái và niềm 
hạnh phúc chân thành. Và khi đã 
xây dựng được một môi trường 
hạnh phúc trong đơn vị thì lãnh 
đạo sẽ không cô đơn nữa. 

Khó khăn về thương trường, lo đời 
sống người lao động, đơn hàng, 
chất lượng, thanh quyết toán, tiêu 
chuẩn mới về quy trình sản xuất… 
của lãnh đạo được chia sẻ với 
đồng nghiệp, với cấp dưới. Chia 
sẻ, yêu thương và trách nhiệm của 
mọi người sẽ tạo lên sức mạnh tập 
thể, tinh thần đoàn kết vượt qua 
những biến động khó lường. 

“CHOCOLATE” CỦA SẾP

Niềm say mê 

Một nhà lãnh đạo hiệu quả là người luôn khát khao làm được điều gì 
đó đóng góp cho đơn vị. Không có sự say mê, thì một nhà lãnh đạo sẽ 
không thể có được những quyết định táo bạo và tâm huyết. 
Thông qua trao đổi, chia sẻ, hướng dẫn, giao nhiệm vụ và kiểm duyệt 
nội dung thực hiện, người lãnh đạo đã truyền niềm say mê, yêu việc 
mình làm cho nhân viên.  

Sự hiểu biết và tính ham học hỏi

Điều chắc chắn là, người lãnh đạo không thể điều hành tốt nếu họ không 
hiểu biết về lĩnh vực hoạt động của họ. Ngoài những kiến thức cơ bản 
trong lĩnh vực hoạt động của mình, lãnh đạo còn phải đọc nhiều và luôn 
có tinh thần học hỏi để không ngừng nâng cao kiến thức, nhận biết 
và cập nhật những thông tin và tri thức mới. Đây vừa là tài sản, vừa là 
“chocolate” ngọt mà nhân viên được nhận hằng ngày.

Nhìn xa trông rộng 

Tố chất này khác với niềm say mê, song ở khía cạnh nào đó, nó lại không 
tách biệt khỏi niềm say mê. Nếu một người không quan tâm đến một vấn 
đề, một lĩnh vực nào đó thì người đó sẽ không chú tâm dành thời gian tìm 
hướng giải quyết. 

Tuy nhiên, người lãnh đạo, ngoài niềm say mê, còn phải có tầm nhìn, 
để từ đó vạch ra những biện pháp phù hợp. Quá trình điều chỉnh và 
thực hiện đã và luôn được người lãnh đạo trao đổi với tập thể. Vì vậy, 
“Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau” - 
Tỷ phú Warren Buffett đã nói.

Tài xoay xở

Người lãnh đạo cần có nghị lực rất lớn. Khi khó khăn, họ không nản chí. 
Khi công việc xem ra quá khó, họ sẽ tìm cách tiếp cận khác. Họ luôn tìm 
kiếm các giải pháp cho vấn đề, để từ đó lựa chọn hướng đi tối ưu. 

Thời điểm này nhân viên cũng thấy được khó khăn của “sếp”. Thông qua 
sự thấu hiểu, chia sẻ, đề xuất ý kiến và bắt tay thực hiện một phương án 
mới cũng là món quà lãnh đạo trao.

Sẵn sàng chấp nhận rủi ro

Người lãnh đạo tài năng là người không trốn tránh trước thực tế giảm 
sút, biết lường trước những kịch bản xấu nhất có thể xảy ra. Đặc biệt, với 
những dự án mới chưa rõ tỷ lệ % thành công là bao nhiêu, liệu có được 
như kỳ vọng không thì tinh thần, sự động viên và khích lệ của sếp sẽ góp 
phần không nhỏ trong quá trình thực hiện của nhân viên.

Bài: THANH THÚY
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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.

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

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. 
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