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THƯ TÒA SOẠN M Ụ C L Ụ C 
 

Tháng 6/2019 

Bạn đọc thân mến, 

 
Ngành Dệt May thế giới nói chung và ngành Dệt May Việt Nam 

nói riêng đang trong những chuỗi ngày khó khăn, khi cuộc chiến 

thương mại Mỹ - Trung đã có những tác động rõ rệt. Cùng kỳ năm 

trước, các nhà máy đã kín đơn hàng đến hết cuối năm, thậm chí đến 

Quý I năm sau. Vậy mà năm nay các nhà máy May không được phép 

“kén cá chọn canh”, cứ có đơn hàng là nhận, nhỏ hay to không quan 

trọng, miễn đơn giá hợp lý, để đảm bảo đủ công ăn việc làm cho 

người lao động. Các nhà máy Sợi còn khó khăn hơn nhiều, khi giá sợi 

“lao dốc theo chiều thẳng đứng”, đành phải “có khách mua là bán”. 

Các doanh nghiệp dệt may đang bị đẩy vào thế khó, khi phải cạnh 

tranh trực tiếp với các đối thủ có đơn giá rẻ hơn, như Campuchia, 

Bangladesh, … 
 

Các chi phí điện, xăng, lương tối thiểu, logistic, cùng các chi phí khác 

tăng cao, đã và đang làm suy giảm sức cạnh tranh của các doanh 

nghiệp dệt may Việt Nam. Cần lắm sự vào cuộc quyết liệt của các Bộ, 

 
 

GÓC NHÌN THỊ TRƯỜNG THỜI TRANG & CUỘC SỐNG 
 

   

Ban, Ngành có liên quan để có thể xây dựng một quy hoạch tổng 

thể cho ngành dệt may, trong đó 3 điều cốt yếu sẽ là: cơ sở hạ tầng 

giao thông, cơ chế chính sách và lộ trình đào tạo nhân sự. 

 
BAN BIÊN TẬP 

06 Mô hình các Ủy ban dưới HĐQT 

Nỗ lực chèo lái qua thời kỳ 

khó khăn 

Một thập kỷ cùng người tiêu 

dùng Việt 

 
Canada – Thị trường xuất khẩu 

đầy tiềm năng 

Mơ màng cùng BST Summer 

Dream’19 của HeraDG 

 
Giọt thời gian ngưng đọng nơi 

trấn cổ Lệ Giang 

14 Ý kiến chuyên gia 

 
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 

 

 
TIN TỨC & SỰ KIỆN 

Góc nhìn Mỹ - Trung: Chiến tranh 

thương mại ảnh hưởng ra sao tới 

chiến lược tìm nguồn cung của 

các doanh nghiệp bán lẻ Mỹ? 

Làm gì để giúp môi trường thực 

sự “bền vững”? 

 
Ứng dụng của Blockchain trong 

may mặc 

 
 

 

Các sự kiện Tập đoàn trong 

tháng 05/2019 

Tin hoạt động của VITAS trong 

tháng 05/2019 
KỶ NIỆM NGÀY 

BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 50 Bản tin Khoa học & Công nghệ 75 Chính sách mới tháng 6/2019 

Để Tạp chí xứng đáng với ngành 

Dệt May 
CÔNG ĐOÀN 

 
 

 
DỆT MAY 52 Gắn kết từ những điều giản dị 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
TÁC GIẢ: Quang Nam 

ĐỊA ĐIỂM: Trường Mầm non May 10. 

Đã đến thời điểm thích hợp để 

Mỹ xây dựng lại ngành công 

nghiệp dệt may 

 

38 Học nghề để lập nghiệp 

40 Nỗ lực xanh hóa ngành Dệt May 

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi): 

Làm việc nhiều hơn trong thời 

gian dài hơn, chất lượng sống 

tăng hay giảm? 

59 Nơi ươm mầm tương lai 

Tháng Công nhân 2019: Nhiều 

hoạt động ý nghĩa và thiết thực 
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TỔNG BIÊN TẬP 
LÊ TIẾN TRƯỜNG 

TV HĐQT, TGĐ Vinatex 

 
HỘI ĐỒNG CỐ VẤN 
VŨ ĐỨC GIANG - Cố vấn cao cấp 

Chủ tịch Vitas 

TRẦN QUANG NGHỊ - Cố vấn cao cấp 

Chủ tịch HĐQT Vinatex 

PHẠM PHÚ CƯỜNG 

TV HĐQT, Phó TGĐ Vinatex, Chủ tịch NBC 

NGUYỄN KHÁNH SƠN 

GĐĐH, TB Tuyên giáo Vinatex 

NGUYỄN ĐỨC TRỊ 

GĐĐH Vinatex, Chủ tịch Hoatho Corp 

THÂN ĐỨC VIỆT 

TGĐ Garco 10 

BÙI VĂN TIẾN 

TGĐ Viettien 

 
TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP 
PHẠM NGỌC HÂN 

Trưởng Ban TT&TT Vinatex 

 
THƯ KÝ TOÀ SOẠN 
KIỀU BÍCH HẬU 

 
THIẾT KẾ MỸ THUẬT 
ĐỖ QUẾ NGA 

 
Văn phòng đại diện tại TP. HCM 

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huệ - Q.1 - TP. HCM 

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hồng 

Điện thoại: 028. 38244044, máy lẻ 131 

Di động: 0989 112 553 

 
Tòa soạn 

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

Điện thoại: 024. 38257700 

Email: tttt@vinatex.com.vn 

 
In tại: Công ty TNHH MTV In báo Hà Nội mới 

GPHĐBC 439/GP-BTTTT-3/2012 

370 
SỐ 

 
 

Cô và trò Trường Mầm non May 10 
 

Trường Mầm non May 10 - một trong 
những ngôi trường có tuổi đời lâu nhất 
trong số các trường thuộc ngành Dệt May 
Việt Nam. 

 
NHÂN VẬT ẢNH BÌA: 

31 

34 

64 

68 

20 43 

46 
72 

74 

16 

26 56 

62 

mailto:tttt@vinatex.com.vn
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MÔ HÌNH 
CÁC UỶ BAN 
DƯỚI HĐQT 
Trước thực tế cần tuân thủ hiệu quả với các cải 
cách quản trị doanh nghiệp mới, cũng như sự 
phức tạp trong kinh doanh, toàn cầu hoá và các 
tiến bộ kỹ thuật, HĐQT ở các doanh nghiệp lớn 
cần thiết lập các Uỷ ban dưới Hội đồng để tận 
dụng tốt nhất kinh nghiệm của các chuyên gia, 
kiến thức và nỗ lực của Ban Giám đốc. 

 B 

 
 
 
 
 
 

UỶ BAN KIỂM TOÁN 

 
Là Uỷ ban dưới Hội đồng có lịch sử 

lâu đời nhất, với nhiệm vụ cơ bản là 

thực hiện chức năng bảo vệ quyền 

lợi của nhà đầu tư bằng cách đi đầu 

trong nhiệm vụ giám sát các mảng 

kiểm soát nội bộ, báo cáo tài chính, 

đánh giá rủi ro, các hoạt động kiểm 

toán và sự tuân thủ các quy định 

của pháp luật cũng như nội bộ 

doanh nghiệp. 

 
Uỷ ban Kiểm toán lựa chọn đơn vị 

kiểm toán bên ngoài của doanh 

nghiệp, xem xét lại các  báo  cáo 

tài chính hàng năm và tương tác 

với các kiểm soát viên nội bộ để 

kiểm tra các vấn đề có liên quan 

đến cấu trúc quản trị nội bộ của 

doanh nghiệp. 

 
Cấu trúc của Uỷ ban Kiểm toán 

thường gồm từ 3 - 5 thành viên, ít 

nhất cũng phải có 3 thành viên độc 

lập. Theo điều tra của Ernst & Young 

năm 2012, khoảng 26% các thành 

viên Uỷ ban Kiểm toán là Chủ tịch 

hoặc CEO đương nhiệm của các 

 
Các trách nhiệm của Uỷ ban Kiểm toán bao gồm: 

a Uỷ ban dưới HĐQT bắt 

buộc đối với các công ty 

niêm yết tại các quốc gia 

phát triển là: Uỷ ban Kiểm 

toán; Uỷ ban Thù lao; Uỷ ban 

Đề cử (Uỷ ban Nhân sự). Một số các 

công ty đại chúng cũng có thể xây 

dựng thêm các Uỷ ban dưới Hội đồng 

khác như Uỷ ban Tài chính - Ngân 

quỹ, Uỷ ban Pháp luật, Uỷ ban Đầu 

tư. Những sự kiện gần đây trong cải 

cách quản trị doanh nghiệp đã thúc 

đẩy sự liên quan, tầm quan trọng và 

bản miêu tả công khai của cả ba Uỷ 

ban bắt buộc dưới HĐQT các công  

ty đại chúng ở các nước phát triển. 

HĐQT thường hình thành các Uỷ ban 

dưới Hội đồng để hỗ trợ việc hoàn 

thành một cách có hiệu quả nghĩa vụ 

uỷ thác của Hội đồng là bảo vệ quyền 

lợi của nhà đầu tư, với sự hiểu biết sắc 

bén là Hội đồng, chịu toàn bộ trách 

nhiệm với chức năng giám sát của 

công ty. 

 
Bài viết này giới thiệu tổng quan chức 

năng của ba Uỷ ban dưới Hội đồng 

bắt buộc tại các công ty đại chúng, 

đồng thời cũng gợi mở hướng nghiên 

cứu trong thiết lập cơ chế phù hợp 

tại các doanh nghiệp đại chúng của 

Tập đoàn, nhằm ngày càng củng cố 

và nâng cao chất lượng kiểm soát của 

hệ thống quản trị. 

doanh nghiệp hoặc tổ chức khác. 

Các Uỷ ban Kiểm toán ưu tiên thuê 

các thành viên có nền tảng kiến 

thức kinh nghiệm tài chính mạnh 

(34%) hoặc kinh nghiệm CEO/điều 

hành (24%), khoảng 12% các thành 

viên Uỷ ban Kiểm toán là các chuyên 

gia về nguồn nhân lực, chiến lược, 

đang còn đi làm hoặc đã nghỉ hưu. 

Uỷ ban Kiểm toán được cấu thành 

và lãnh đạo bởi các giám đốc không 

điều hành và độc lập. Khái niệm độc 

lập được quy định là trong vòng 5 

năm họ không nhận bất cứ khoản 

thù lao nào, không cung cấp dịch vụ 

tư vấn, cố vấn cho doanh nghiệp và 

công ty con của doanh nghiệp. 
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Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG - TGĐ Vinatex 

 
 
 
 
 
 

 
Các hoạt động kiểm toán: 

 
Giám sát các hoạt động của 

kiểm toán nội bộ và kiểm toán 

bên ngoài. Uỷ ban có trách 

nhiệm trong thuê và sa thải 

kiểm toán viên độc lập, điều 
hành kiểm toán trưởng. 

 
 
 
 
 
 
 

Báo cáo tài chính: 

 
Uỷ ban Kiểm toán giám sát quá 

trình báo cáo tài chính bằng 

cách xem lại các báo cáo tài 

chính quý, năm bao gồm: 

 
1 

Thảo luận của các cấp quản lý 

về báo cáo tài chính. 

 
2 

Các nguyên tắc kế toán, ước 

lượng và dự phòng. 

 
3 

Những gợi ý và bình luận về 

bút toán điều chỉnh và khuyến 

nghị của kiểm toán độc  lập. 

Uỷ ban chịu trách nhiệm giám 

sát sự trung thực, đáng tin cậy, 

chất lượng và sự minh bạch 
của công khai tài chính công ty. 

 
 
 
 
 

 
Kiểm soát nội bộ: 

 
Uỷ ban Kiểm toán giám sát tính 

đầy đủ và hiệu lực của cấu trúc 

kiểm soát nội bộ của công ty, 

nhằm đảm bảo tính hiệu quả và 

tính hiệu lực của các hoạt động, 

sự đáng tin cậy của báo cáo tài 

chính, sự tuân thủ luật pháp và 

các quy tắc được áp dụng. 

 
Uỷ ban Kiểm toán cần biết: 

 
1 

Người điều hành cấp cao chịu 

trách nhiệm trực tiếp và trách 

nhiệm giải trình cuối cùng từng 

lĩnh vực. 

 
2 

Hiểu quá trình xây dựng và 

duy trì các hoạt động kiểm 

soát nội bộ. 

 
3 

Hiểu và đánh giá được hiệu quả 

của kiểm soát nội bộ. 

 
4 

Đánh giá các thiếu hụt quan 

trọng và điểm yếu trong kiểm 

soát nội bộ. 

 
5 

Đánh giá sự hài lòng của cấp 

quản lý và nỗ lực của kiểm soát 

viên nội bộ. 

 
6 

Đảm bảo cấp quản lý đưa ra các 

hoạt động khắc phục phòng 

ngừa phù hợp. 



. 

Các trách nhiệm của Uỷ ban Thù phải giám sát tiền lương. 

lao bao gồm: 

- Giải trình các hoạt động của Uỷ 

- Phát triển, thông qua, giám sát ban. 

và công khai triết lý tiền lương cấp 

điều hành của công ty. 

UỶ BAN THÙ LAO 

Uỷ ban Thù lao có trách nhiệm 

đánh giá kết quả hoạt động của 

cấp điều hành và các giám đốc (*), 

xây dựng các chương trình thù lao 

và lợi ích của quản lý cấp cao nhất. 

Uỷ ban Thù lao thường chỉ có các 

thành viên độc lập có khả năng 

đánh giá hoạt động của cấp điều 

hành, và có kinh nghiệm trong các 

vấn đề về thù lao. 

- Thuê, sa thải các chuyên gia độc 

lập tư vấn cho quá trình thương 

- Giám  sát  thận  trọng  các  khía  thảo hợp đồng lao động với các   

cạnh của thù lao cấp điều hành, điều hành cấp cao. 

bao  gồm  cả  CEO  và  CFO,  cũng   - Công khai tất cả các khía cạnh    

như các cấp điều hành được trả của thù lao điều  hành,  trong  đó  

lương cao khác của công ty con bao gồm đầy  đủ  lương,  thưởng,  

trọng  yếu.  Đảm  bảo  tiền  lương  cổ phiếu, quyền chọn cổ phiếu,   

công bằng, không phân biệt đối     giá trị hợp lý tại ngày thưởng của    

xử, xứng đáng và tiên tiến. quyền chọn. 

 
- Thực hiện các khoản thù lao điều 

hành theo hiệu quả lao động, dựa 

chủ yếu vào kết quả. 

- Hàng năm xem xét kết quả hoạt 

động của các cá nhân trong nhóm 

(*) Thuật ngữ giám đốc trong bài tương tự 
các PTGD phụ trách các khối trong thông 
lệ DN tại Việt Nam 

điều kiện thuận lợi, minh bạch 

cho việc bầu cử các giám đốc mới 

của các cổ đông. Uỷ ban có thể 

sử dụng các ý kiến tham mưu, đề 

xuất của CEO trong việc xác định 

và tuyển chọn nhân sự điều hành 

cấp cao. 

đốc mới (nếu có) và việc đề cử lại 

các giám đốc hiện tại. 

- Xác định tập hợp các ứng viên. 

UỶ BAN ĐỀ CỬ 

- Làm việc với CEO trong việc xác 

định khả năng chuyên môn, các 

kỹ năng và đòi hỏi nền tảng của 

Trách nhiệm của Uỷ ban Đề cử điều hành cấp cao. 

bao gồm: 

Uỷ ban Đề cử thường có trách 

nhiệm với việc xác định, đánh giá 

và đề cử các quản trị viên cao cấp 

(các giám đốc) cho Hội đồng; tái 

đề cử các giám đốc hiện tại; tạo 

- Đánh giá khả năng chuyên môn 

và kết quả hoạt động của các 

giám đốc hiện tại. 

- Đánh giá chuyên môn, kỹ năng, 

nền tảng (kinh nghiệm) của các 

ứng viên điều hành cấp cao. 

- Xác định nhu cầu với các giám 

- Hướng dẫn quá trình đánh giá và 

bầu cử các giám đốc. 

 
 
 

GÓC NHÌN 
 

 

 

Như vậy có thể thấy, cơ chế hoạt 

động và trách nhiệm của ba Uỷ ban 

dưới HĐQT có tác dụng làm cho hoạt 

động của công ty trở nên minh bạch 

hơn. Cơ quan điều hành không thể 

ra các quyết định có lợi ích liên quan 

đến mình, bao gồm công tác tuyển 

dụng và đề bạt nhân sự cao cấp, tài 

chính và thù lao. Đây là mô hình đảm 

bảo sự giám sát và bảo vệ lợi ích các 

cổ đông. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra 

các thách thức trong tìm kiếm nhân 

sự đạt yêu cầu, đồng thời hoàn toàn 

độc lập, không có lợi ích liên quan 

tham gia các Uỷ ban. Ngoài ra cũng 

đòi hỏi những chuẩn mực pháp lý, 

đảm bảo tính chịu trách nhiệm của 

các Uỷ ban này khi có thẩm quyền rất 

lớn trong các hoạt động của doanh 

nghiệp. Mô hình này cũng đòi hỏi 

các cổ đông chi phối (trên 50% theo 

tiêu chí Việt Nam) phải hy sinh những 

quyền hạn chi phối của mình, chấp 

nhận tuân thủ các khuyến nghị theo 

chức trách của các Uỷ ban đặt ra, 

không can thiệp và ra quyết định dựa 

trên lợi thế chi phối của mình trong 

công ty và trong HĐQT. 

 
Mặc dù còn nhiều thách thức trong 

việc áp dụng trong điều kiện doanh 

nghiệp Việt Nam, nhưng đây cũng là 

một mô hình đáng quan tâm nghiên 

cứu để từng bước áp dụng trong 

doanh nghiệp, nhằm cải thiện tính 

minh bạch và trách nhiệm giải trình 
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NỖ LỰC 
CHÈO LÁI 

QUA 
THỜI KỲ 

KHÓ KHĂN 
Mặc dù các Hiệp định thương mại được cho là mang lại 
nhiều lợi thế cho DMVN như CPTPP đã đi vào hiệu lực, 
thì khó khăn của Ngành vẫn còn đó do thị trường thế giới 
diễn biến phức tạp với nhiều kịch bản khó đoán: xung 
đột chính trị, cạnh tranh giữa các nước lớn gay gắt, chủ 
nghĩa bảo hộ, chiến tranh thương mại gia tăng, tạo nên 

biến động lớn đối với dệt may toàn cầu. 
 

Vậy DMVN sẽ phải ứng phó như thế nào để tiếp tục phát 
triển bền vững, thực hiện chiến lược dịch chuyển lên 

phương thức sản xuất mới FOB, ODM, và gia nhập chuỗi 
cung ứng toàn cầu? 

CƠ HỘI TĂNG TRƯỞNG TRONG 

THỊ TRƯỜNG CPTPP 

 
Thời gian qua, Hiệp định CPTPP có 

hiệu lực đã tác động mạnh tới ngành 

Dệt May Việt Nam. Với dân số 500 

triệu người, GDP chiếm 14% toàn cầu 

và dung lượng thị trường dệt may 

khoảng 83 tỷ USD, CPTPP là Hiệp định 

mang lại nhiều cơ hội về tiếp cận thị 

trường, gia tăng xuất khẩu nói chung 

và hàng dệt may nói riêng. 

 
Hiện tại kim ngạch xuất khẩu dệt 

may Việt Nam sang khối CPTPP chỉ 

đạt 5,3 tỷ USD, trong đó đã có 4 tỷ 

USD xuất khẩu sang thị tường Nhật 

Bản. Thị phần của dệt may Việt Nam 

tại các quốc gia tham gia CPTPP là rất 

nhỏ, chiếm 6,3% do đó dư địa tăng 

trưởng cho dệt may Việt Nam tại các 

thị trường này rất lớn. 

 
Lợi ích lớn nhất mà bất cứ Hiệp định 

FTA nào mang lại đó là cơ hội đẩy 

mạnh xuất khẩu thông qua việc cắt 

giảm thuế quan. Tuy nhiên, để được 

hưởng ưu đãi về cắt giảm thuế quan, 

quốc gia xuất khẩu cần đáp ứng được 

quy tắc về xuất xứ. Với Hiệp định 

CPTPP, quy tắc với mặt hàng dệt may 

là quy tắc khá chặt, quy tắc xuất xứ 

“từ sợi trở đi”. Với dệt may Việt Nam 

nút thắt cổ chai là nguyên phụ liệu 

đầu vào, đặc biệt là vải, do đó để đáp 

ứng được quy tắc từ sợi trở đi có khá 

nhiều thách thức. Vì thế lợi ích từ cắt 

giảm thuế quan và lợi ích từ Hiệp định 

chỉ thực sự có hiệu quả khi doanh 

nghiệp tìm cách đáp ứng được quy 

tắc về xuất xứ. 

 
Bên cạnh đó, việc cắt giảm thuế vừa 

có tác dụng thúc đẩy xuất khẩu, vừa 

là lực hút đối với đầu tư nước ngoài. 

Chúng ta có thể kỳ vọng là khi các 

nhà đầu tư nước ngoài thấy Việt Nam 

là thị trường tiềm năng, thì xu hướng 

chuyển giao công nghệ, đầu tư chuỗi 

NPL sẽ gia tăng. 

 
Riêng các doanh nghiệp trong Tập 

đoàn, từ lâu đã nhận thức rõ các lợi 

ích cũng như thách thức mà Hiệp 

định CPTPP mang lại. Tuy nhiên, nếu 

không cẩn thận sẽ thua ngay trên 

sân nhà trước khối doanh nghiệp FDI. 

Cũng vì nhận thức rõ như vậy nên thời 

gian qua, các doanh nghiệp trong Tập 

đoàn và nhất là Vinatex đã có những 

bước tích cực trong công tác khai thác 

thị trường mới, đầu tư chuỗi và đầu tư 

vào những dự án NPL để làm sao đáp 

ứng được tốt nhất quy tắc về xuất xứ 

nhằm tận dụng tối đa các lợi ích cắt 

giảm thuế mà Hiệp định mang lại. 

 
ẢNH HƯỞNG TỪ CHIẾN TRANH 

THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 

 
Bắt đầu từ rạng sáng ngày 10/5/2019 

giờ miền Đông nước Mỹ, Hoa Kỳ đã 

tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 

200 tỷ đô la giá trị hàng hóa Trung 

Quốc. Điều này có nghĩa là 866 dòng 

thuế của Trung Quốc hiện tại (mặt 

hàng dệt) sẽ bị áp thuế thêm lên tới 

25% (từ mức tăng thuế 10% trước 

đây). Mức thuế cuối cùng là 25%+ 

thuế MFN. Động thái này sẽ gây ảnh 

hưởng mạnh và có tính chất tiêu cực 

lên toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Bên cạnh đó, Mỹ cũng đưa ra thời 

hạn khoảng 1 tháng cho  Trung 

Quốc chấp nhận thỏa thuận mà Mỹ 

đặt ra về mua bán đầu tư công trước 

khi áp 25% cho 325 tỷ đô hàng hoá 

còn lại. Nếu như Trung Quốc không 

đạt được thỏa thuận như đã ký kết, 

thị trường sẽ còn biến động mạnh 

hơn nữa. Lúc này không chỉ các mặt 

hàng dệt mà mặt hàng may từ Trung 

Quốc sẽ bị đưa vào danh sách mặt 

hàng bị tăng thuế. 

 
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung 

khi bắt đầu nhen nhúm xảy ra hồi 

tháng 6/2018 đã ảnh hưởng đến 

toàn bộ chuỗi cung dệt may toàn 

cầu. Khi đó, ngành Dệt Trung Quốc 

bắt đầu giảm sản xuất, giảm nhập 

khẩu, giảm tồn kho, kết quả kéo theo 

thị trường bông thế giới, thị trường 

sợi thế giới bị ảnh hưởng theo chiều 

hướng tiêu cực. Năm 2018, khi chiến 

tranh thương mại xảy ra, các doanh 

nghiệp sợi Việt Nam gặp nhiều khó 

khăn vào 3 tháng cuối năm do sản 

phẩm sợi Việt Nam chủ yếu xuất khẩu 

vào Trung Quốc. 

 
Bên cạnh yếu tố suy giảm đơn hàng 

kể trên, yếu tố tỷ giá cũng đóng vai 

trò then chốt. Các doanh  nghiệp  

dệt may Trung Quốc tìm cách hạ giá 

đồng NDT để bù lại những tổn thất 

từ việc áp thuế thêm gây ra. Việt Nam 

xuất khẩu sợi thu bằng đồng USD, 

do đó khi đồng NDT giảm giá so với 

USD, các nhà nhập khẩu Trung Quốc 

sẽ yêu cầu nhà xuất khẩu giảm giá để 

san sẻ rủi ro về tỷ giá. 

 
Về tổng thể, chiến tranh thương mại 

sẽ không có lợi cho quốc gia nào, 

không có lợi cho cả phía Trung Quốc, 

Mỹ và các nước đối thủ cạnh tranh 

với Trung Quốc như Việt Nam, Ấn Độ, 

Bangladesh. Bởi Trung Quốc vừa là 
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. 

 
 
 
 

nhà sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu 

dệt may lớn nhất thế giới, do đó khi 

tình hình sản xuất ở Trung Quốc biến 

động sẽ kéo theo cả chuỗi cung toàn 

cầu biến động. 

 
Khi chiến tranh Mỹ - Trung xảy ra, 

nhiều chuyên gia hay phân tích về 

việc liệu các đối thủ cạnh tranh như 

Việt Nam, Bangladesh, Myanmar, Ấn 

Độ sẽ giành được miếng bánh thị 

phần của Trung Quốc trên thị trường 

Mỹ khi giá thành nhập khẩu từ Trung 

Quốc đắt đỏ hơn hay không? Trong 

chiến lược tìm nguồn hàng của các 

nhà mua lớn từ nước ngoài cho thấy 

họ thường đa dạng hóa nhà cung cấp 

và tìm kiếm nguồn hàng trên toàn 

cầu. Tuy nhiên để một quốc gia có thể 

thay thế được Trung Quốc trong ngắn 

hạn và trung hạn là điều chưa thể, bởi 

khoảng cách về năng lực sản xuất, về 

công nghệ, tay nghề công nhân, về 

quy mô sản xuất dệt may Trung Quốc 

với đối thủ cạnh tranh là khá xa, dù 

trong vài năm trở lại đây xu hướng 

chuyển đơn hàng từ Trung Quốc sang 

các nước cạnh tranh là rõ rệt. Về dài 

hạn, nếu các nước cạnh tranh được 

đầu tư và tạo điều kiện đúng đắn thì 

ngành dệt may có thể dần lớn mạnh 

hơn và có thể theo kịp Trung Quốc. 

Tuy nhiên khi ta tiến lên về sản phẩm 

dệt may, thì họ cũng tiến lên các sản 

phẩm có giá trị cao hơn, do đó về dài 

hạn chưa thể khẳng định được liệu có 

đối thủ cạnh tranh nào vượt mặt được 

Trung Quốc hay không. 

 
Xu hướng chuyển dịch nhà máy từ 

Trung Quốc đi các quốc gia đã xảy  

ra khoảng 10 năm trở lại đây do giá 

nhân công, giá sản xuất ở Trung Quốc 

ngày càng đắt đỏ hơn. Năm 2017, 

trung bình lương thưởng trả cho một 

công nhân dệt may Trung Quốc vào 

khoảng 550 USD/tháng thì ông chủ 

nhà máy chỉ cần trả 120 USD cho 

công nhân Ấn Độ, 110 USD cho công 

nhân Bangladesh, hay 230 USD cho 

công nhân Việt Nam. 10 năm vừa 

qua Trung Quốc chuyển dịch sang 

Việt Nam, sang Bangladesh, sang 

Campuchia, Myanmar, và gần đây 

nhất là Ethiopia và các nước Châu Phi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO 

NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM 

 
Cơ hội: 

 
Dệt May Việt Nam được coi là lựa 

chọn khá tốt  thay  thế Trung  Quốc 

ở một số nhóm mặt hàng nhờ lao 

động dồi dào, trình độ lao động khá 

cao so với các nước cạnh tranh khác 

trong khu vực, và giá lao động còn rẻ 

trong tương quan với năng suất. Việt 

Nam có thể là lựa chọn lý tưởng thay 

thế cho Trung Quốc khi hàng Trung 

Quốc trở nên đắt đỏ nếu trong tương 

lai hàng may mặc từ Trung Quốc bị 

đưa vào danh mục đánh thuế (hiện 

tại chỉ đánh thuế mặt hàng dệt). 

 
Trong ngắn và trung hạn Việt Nam 

vẫn có khả năng tăng cường thị phần 

đi các nước nhờ các HĐTM như sang 

EU nhờ hiệp định EVFTA và khối các 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nước CPTPP, đặc biệt là Canada và Úc. 

Làn sóng đầu tư FDI đồng thời cũng 

mở ra các cơ hội cho DMVN hợp tác, 

các cơ hội mua bán, sáp nhập công 

ty, các cơ hội chuyển giao công nghệ 

để trở nên lớn mạnh hơn trên thị 

trường nội địa và quốc tế. 

 
Thách thức: 

 
Tăng trưởng kinh tế thế giới đang trên 

đà giảm tốc: World Bank dự báo tăng 

trưởng toàn cầu được dự báo giảm từ 

3% trong năm 2018 xuống còn 2,9% 

trong năm 2019 và 2,8 % trong năm 

2020-2021. Tăng trưởng của các nền 

kinh tế phát triển được dự báo giảm 

xuống mức 2% trong năm 2019. 

 
Lãi suất liên tục được điều chỉnh 

tăng. Trong năm 2019, Cục Dự trữ 

Liên bang Mỹ (FED) được dự báo sẽ 

tăng lãi suất hai lần lên mức 3,0%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Điều này tác động đến tỷ giá và dòng 

vốn đầu tư (từ khu vực lãi suất thấp 

sang lãi suất cao). Do đó, Việt Nam 

có thể phải tăng nhẹ lãi suất theo đà 

tăng của thế giới, điều này là rủi ro 

mà doanh nghiệp cần lưu ý. 

 
Đồng đô la Mỹ tăng giá, cùng thị 

trường tài chính biến động gây áp lực 

phá giá tiền tệ đối với các nước đang 

phát triển. Một số quốc gia dễ gặp 

phải nguy cơ căng thẳng về tài chính. 

Thị trường dệt may thế giới nhiều biến 

động với nhiều kịch bản khó lường về 

chiến tranh thương mại, chủ nghĩa 

bảo hộ, về các rào cản kỹ thuật mới 

gây khó khăn cho doanh nghiệp. 

 
Nhu cầu tiêu thụ của các thị trường 

lớn suy giảm do tình hình địa chính 

trị, tình hình kinh tế toàn cầu giảm 

phát, kéo theo nhu cầu nhập khẩu 

giảm sẽ gây khó khăn về đơn hàng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

và áp lực đơn giá cho doanh nghiệp. 

 
Các doanh nghiệp dệt may trong nước 

dễ trở thành đơn vị cấp 2, đơn vị gia 

công cho khối doanh nghiệp FDI nếu 

làn sóng FDI ồ ạt chảy vào Việt Nam để 

tránh tình trạng bị áp thuế khi xuất đi 

từ Trung Quốc. Tình hình cạnh tranh sẽ 

ngày càng khốc liệt hơn và áp lực về 

giá, về đơn hàng, áp lực năng suất sẽ 

trở thành các vấn đề “nóng” nhất. 

 
TRIỂN VỌNG NGÀNH DỆT MAY 

VIỆT NAM TRONG NĂM 2019 

 
Hiện tại các doanh nghiệp ngành sợi 

vẫn đang nghe ngóng tình hình chiến 

tranh thương mại với tâm lý sản xuất 

dè chừng, thận trọng trong bối cảnh 

thị trường có nhiều biến động khó 

lường. Tình hình chiến tranh thương 

mại leo thang là tin không vui cho các 

doanh nghiệp dệt may nói chung và 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

doanh nghiệp sợi nói riêng. 

 
Một số dự án sợi đã đầu tư trong năm 

2018 chuẩn bị đưa vào hoạt động. 

Tập đoàn Dệt May Việt Nam còn đang 

cân nhắc những dự án đầu tư mới, 

đầu tư mở rộng mới trong năm 2019. 

 
Các công ty may tập trung vào 

hướng tăng cường xuất khẩu sang 

các thị trường mới, thị trường phi 

truyền thống. Ngành may hiện tại 

cũng nhiều đơn vị có đơn hàng đến 

hết năm 2019. Thêm vào đó các công 

tác làm việc chặt chẽ với khách hàng 

nhằm chia sẻ rủi ro và lợi ích cũng 

được chú trọng hơn. 

 
Với tình hình nhiều biến động năm 

2019 các doanh nghiệp cần thận 

trọng trong các hoạt động đầu tư, mở 

rộng sản xuất và cần phải rất nỗ lực 

chèo lái qua thời kỳ khó khăn này 
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Kế hoạch kinh doanh Vinatex năm 2019 
 

• Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ: 
- Doanh thu và thu nhập: 1356,52 tỷ đồng. 
- Lợi nhuận trước thuế: 380,59 tỷ đồng, tăng 
10,2% so với 2018. 
- Cổ tức: 6%. 

 

• Kế hoạch kinh doanh hợp nhất: 
- Doanh thu và thu nhập: 22.185 tỷ đồng, 
tăng 9,6% so với 2018. 
- Lợi nhuận trước thuế: 839 tỷ đồng, tăng 
10,2% so với 2018. 



GÓC NHÌN GÓC NHÌN 
 

Ý KIẾN 
CHUYÊN GIA 

 

 

 

 

 

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng: 

 
Đề nghị phong 
danh hiệu anh hùng 
cho doanh nghiệp 
tư nhân 

Bây giờ kinh tế tư nhân 

đang phát triển rất tốt. 

Đừng có kỳ thị với kinh tế 

tư nhân, phải công bằng, 

tôi đề nghị sắp tới nơi nào 

làm tốt phải biểu dương, 

khen thưởng, thậm chí 

phong danh hiệu anh 

hùng cho doanh nghiệp 

tư nhân. 

Thứ trưởng Bộ Công Thương 
Trần Quốc Khánh: 

 
Việt Nam có nhiều cơ hội tốt khi tham 
gia vào CPTPP 

Khi tham gia vào CPTPP, Việt Nam sẽ có 2 cơ hội 

chính. Trước hết là cơ hội để hoàn thiện thể chế, 

đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền 

kinh tế, hoàn thiện môi trường kinh doanh theo 

hướng thông thoáng, thân thiện, minh bạch và dễ 

dự đoán hơn. CPTPP hỗ trợ tiến trình đổi mới, tăng 

trưởng, giúp chúng ta hoàn thiện môi trường kinh 

doanh minh bạch, thông thoáng, liêm chính, khách 

quan của bộ máy nhà nước. Hiệp định thúc đẩy 

cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, phòng 

chống tham nhũng, quan liêu. 
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Ông Mai Đình Thiện, 
Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế 
(Bộ LĐ-TB&XH): 

Quy định chi tiết về 
tiền lương tối thiểu để 
bảo vệ những quyền lợi 
chính đáng của NLĐ 

Chính sách tiền lương được 

sửa đổi để đảm bảo thể chế 

hóa Nghị quyết số 27-NQ/TW 

về cải cách chính sách tiền 

lương. Trong đó khẳng định 

rằng, tiền lương của người lao 

động được hình thành trên cơ 

sở thỏa thuận giữa người lao 
động và doanh nghiệp, theo 

Ông Lương Hoàng Thái, 
Vụ trưởng Vụ Chính sách 
Thương mại Đa biên 
(Bộ Công Thương): 

Ngành dệt may sẽ là ngành đóng góp 
đáng kể cho phát triển kinh tế nếu tăng 
được giá trị cho NLĐ 

CPTPP hiện nay không phải là thị trường lớn nhất 

với dệt may. Nếu muốn tăng giá trị sản xuất trong 

nước, quy mô thị trường phải đủ lớn để doanh 

nghiệp đầu tư sản xuất nguyên liệu tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, CPTPP chưa đủ lớn để thúc đẩy mạnh 

cho ngành dệt may tăng giá trị sản xuất trong 

nước như vậy. Dệt may là ngành sử dụng nhiều 

lao động, tạo ra nhiều việc làm. Nếu tăng được giá 

trị cho người lao động, đây sẽ là ngành đóng góp 
đáng kể cho phát triển kinh tế 

Ông Trương Văn Cẩm, 
Phó Chủ tịch VITAS: 

Lợi thế nhân công giá  
rẻ không còn có ý nghĩa 
lớn với ngành dệt may 

Dệt may là ngành công nghiệp 

đứng đầu cả nước về thu dụng 

lao động với khoảng 2,7 triệu 

người. Tuy nhiên, lợi thế nhân 

công giá rẻ không còn có ý 

nghĩa lớn với ngành dệt may 

trong tiến trình thực hiện các 

cam kết trong CPTPP. Bởi trong 

CPTPP hàng hoá sản phẩm xuất 

khẩu của các doanh nghiệp 

phải đáp ứng được các điều 

kiện về xuất xứ nguyên liệu 

đầu vào, môi trường, sở hữu trí 

tuệ… đặc biệt quy tắc về lao 

động trong CPTPP. Trình độ lao 

động của ngành dệt may hiện 

không cao, khoảng 76% là lao 

động phổ thông, lực lượng đào 

tạo bài bản (tức từ sơ cấp lên 

trung cấp chuyên nghiệp) chỉ 

gần 20% và lực lượng cao đẳng 

- đại học trên chỉ chiếm 6,8% 

 

cơ chế thị trường. Tuy nhiên, 

dù hai bên được thỏa thuận 

về mức chi trả nhưng cơ quan 

soạn thảo sẽ quy định chi tiết 

về tiền lương tối thiểu để bảo 

vệ những quyền lợi chính đáng 

của người lao động và không 

để doanh nghiệp trả lương cho 

người lao động thấp hơn mức 

lương tối thiểu. 

Ông Kitagawa, Trưởng Đại diện Tổ chức 
Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) 
Văn phòng Đại diện tại Hà Nội: 

Việt Nam có cơ hội để trở thành một 
nhà sản xuất toàn cầu thay thế Trung 
Quốc nếu Việt Nam có mục tiêu 

Theo tôi, Việt Nam có cơ hội để trở thành một nhà 

sản xuất toàn cầu thay thế Trung Quốc, nhưng 

cần tính đến quy mô của Trung Quốc. Hiện dân số 

của Việt Nam chỉ bằng 1/10 của Trung Quốc và thị 

trường này cũng rất rộng lớn, do đó việc thay thế 

Trung Quốc để trở thành nhà sản xuất lớn của thế 

giới chắc chắn không nhanh được. Nhưng đánh 

giá tổng thể, không phải là không có cơ hội, cụ thể 

hơn nếu Việt Nam có mục tiêu và biết hướng tới 

các mục tiêu đó, cũng như có thay đổi trong chính 

sách và cách thực hiện thì chắc chắn mục tiêu đó 

sẽ thành hiện thực. 

 
Bà Nguyễn Thị Thu Trang, 
Đại diện Trung tâm WTO và Hội nhập VCCI 

 
RCEP tạo điều kiện gần như tối đa cho 
Việt Nam 

CREP là một hiệp định thương mại tự do kết nối 

khu vực kinh tế năng động và phát triển nhất hiện 

nay, bao gồm ASEAN và Đông Bắc Á (Trung Quốc, 

Nhật Bản, Hàn Quốc), châu Đại Dương (Australia, 

New Zealand) và Ấn Độ. Chỉ tính riêng dân số của 

các quốc gia trong hiệp định này đã chiếm hơn 

một nửa dân số thế giới. Bởi vậy, theo đánh giá, 

đây là thị trường cực kỳ hấp dẫn. Có thể nói đây là 

khu vực tạo điều kiện gần như tối đa cho Việt Nam 

trong việc thoả mãn các nguyên tắc xuất xứ nội 

khối để tận dụng các ưu đãi thuế quan. Chính điều 

này tạo ra sự khác biệt rất lớn giữa RCEP và các 

hiệp định thương mại tự do khác. Từ ưu đãi thuế 

quan, cơ hội cho xuất khẩu Việt Nam từ hiệp định 

này là rất lớn, hơn nữa các hàng rào phi thuế quan 

trong khu vực cũng được hạn chế tạo thuận lợi 
cho hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam. 
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Để làm một Tạp 
chí chuyên sâu 
về ngành Dệt 
May rất khó. 
Bởi lẽ “có bột 
mới gột nên hồ”, 
xương cốt của 
nội dung Tạp chí 
là ở phần khoa 
học ngành, 
tuy nhiên cán bộ 
khoa học ngành 
Dệt May cực 
kỳ hiếm, và đã 
hiếm thì lại xảy 
ra tình trạng: 
không phải ai 
cũng sẵn sàng 
viết bài cho 
Tạp chí ngành. 

Bài: NHÓM PHÓNG VIÊN VTGF 

 
 

ĐỂ TẠP CHÍ 
XỨNG ĐÁNG VỚI 
NGÀNH DỆT MAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ẫu biết khó khăn trăm bề, 

nhưng nhận thấy việc có 

một Tạp chí chuyên 

ngành Dệt May là cần 

thiết, nên những người 

ban đầu “khai sơn phá thạch” vẫn 

quyết tâm khai sinh tạp chí Dệt May 

vào tháng 3 năm 1997. 

 
“Dựa trên cơ sở bản tin Dệt đã xuất 

bản được 115 số, thì đến số 116 đã 

trở thành Tạp chí Dệt May, ra mắt số 

Tạp chí đầu tiên trong cuộc họp của 

Tổng Công ty Dệt May tại Huế. Với 

tôn chỉ nội dung tạp chí chuyên về 

ngành dệt may, thông tin khoa học 

kỹ thuật dệt may, nguyên vật liệu dệt 

may, tạp chí ra đời mang lại niềm tự 

hào cho đội ngũ thực hiện, nhưng 

cũng là thách thức lớn  của  chúng 

tôi trong việc đáp ứng đúng  nhu  

cầu của người đọc trong ngành dệt 

may.” – Ông Nguyễn Văn Kỷ - nguyên 

Tổng Biên tập Tạp chí Dệt May và Thời 

trang Việt Nam cho biết. 

 
Vượt qua khó khăn ban đầu để Tạp 

chí được ra đời, thì Ban biên tập Tạp 

chí (Khi đó là Tạp chí Dệt May) lại tiếp 

tục đối diện với khó khăn lớn khác, 

đó là nội dung Tạp chí. Chúng ta đều 

biết, nội dung mang lại sức sống cho 

tạp chí, nhưng đội ngũ làm nội dung 

khi đó rất thiếu. Những chủ đề quản 

trị, thị trường, kỹ thuật công nghệ, 

nguyên vật liệu là cốt lõi quan trọng 

trong nội dung, thì lại không có cây 

bút chuyên sâu về chủ đề này. Tất cả 

phải dựa vào cộng tác viên. 

 
Ban Biên tập thời những năm 2000 

luôn đối mặt với tình trạng “ăn đong” 

 
bài vở tạp chí. Những nhà khoa học 

thuộc ngành Dệt May được Tạp chí 

đặt bài thường xuyên gồm có các 

ông: Cao Hữu Trượng, Trần Nhật 

Trương, Đặng Trấn Phòng, Trần Trọng 

Thiêm… Mỗi khi ra một số Tạp chí 

mới, Ban biên tập lại đau đầu không 

chỉ vì tìm đề tài đã khó, đặt người viết 

bài cho đạt chất lượng còn khó hơn. 

Bên cạnh đó, cũng cần chuẩn bị một 

kho “lương khô” để tính đường dài 

cho Tạp chí tồn tại và phát triển. 

 
Nhiều cách thức đã được Ban biên 

tập “động não” phát triển ra như mời 

những cộng tác viên thường xuyên 

có bài chất lượng vào Ban cố vấn của 

Tạp chí, có chế độ đãi ngộ xứng đáng, 

để họ gắn kết với Tạp chí và luôn có 

bài “đinh” đóng góp trong mỗi  số 

tạp chí. Vậy mà cũng có những lúc 

thiếu bài trầm trọng, Ban biên tập 

đành “gạn đục khơi trong” mà chọn 

bài tương đối, để “mâm cỗ” dọn lên 

không đến nỗi nào. Có những lúc 

không đủ nguồn lực, nên hai tháng 

mới phát hành được một cuốn Tạp 

chí. Sau đó, một phương pháp mới 

đã được chấp nhận, nhằm mở rộng 

nội dung tạp chí, với các trang dễ tổ 

chức hơn như trang về mốt mới, thời 

trang và cuộc sống, du lịch, văn hóa, 

sức khỏe, sắc đẹp… Tạp chí Dệt May 

được đổi tên thành Tạp chí Dệt May 

và Thời trang Việt Nam vào năm 2005. 

 
Cho đến tháng 6/2019, Tạp chí Dệt 

May và Thời trang Việt Nam đã phát 

hành đến số thứ 370; từ chỉ 36 trang 

1 số, nay đã tăng lên 80 trang 1 số; 

từ phải phụ thuộc tài chính vào Tập 

đoàn DMVN, nay đã có thể tự chủ tài 

chính và còn có “tiền để dành”. Đây 

là những con số có thể nói là đáng 

tự hào đối với đội ngũ những người 

làm tạp chí từ thời ban đầu, cũng như 

thế hệ được chuyển giao, tiếp nối  

sự nỗ lực duy trì, phát triển tạp chí, 

để nội dung ngày càng chuyên sâu 

về ngành, xứng là cẩm nang để các 

bạn đọc quan tâm ngành Dệt May 

nói chung và giới lãnh đạo doanh 

nghiệp dệt may nói riêng coi là cẩm 

nang nghề không thể thiếu. 

Góc chia sẻ 

 

 

 

 

ÔNG LÊ QUANG VŨ 

- Nhà sáng lập của hơn 10 Tạp 

chí cao cấp tại Việt Nam (Tạp chí 

Sành Điệu, Vietnam Discovery, 

Gia đình Trẻ, …), sau khi dõi theo 

sự phát triển của Tạp chí Dệt May 

và Thời trang Việt Nam trong gần 

1 năm nay, đã dành tặng Tạp chí 

những nhận xét đáng tự hào: 

 
“Tôi nhận thấy đề tài của các bạn 

thực sự tốt! Các bạn là dân nghiệp 

dư – cán bộ Ban Truyền thông Tập 

đoàn Dệt May Việt Nam làm báo, 

vậy mà tạo cho chúng tôi có hứng 

thú để đọc, để tìm hiểu. Có những 

bài khá là thực tế, khá vĩ mô, có 

những bài mở ra được những cập 

nhật, những xu hướng mới, có 

những bài đưa ra được tổng thể 

của ngành. Thêm vào đó, nhiều 

bài được xử lý rất tốt, làm cho tôi 

đặc biệt thích, nhìn rất Tây, rất ra 

chất của Tạp chí. Ảnh minh họa 

của các bạn cho thấy sự chủ động 

và đa dạng, không bị rơi vào lỗi 

của rất nhiều tờ tạp chí ngành 

hiện nay mắc phải là xuôi 1 chiều. 

 
Ở đây có thể thấy, các bạn có ý 

thức và sự đầu tư trong quá trình 

làm báo, luôn cố gắng làm mới, 

cố gắng làm sáng tạo. Mặc dù 

vậy, các bạn cần cải thiện cách xử 

lý nội dung, có khá nhiều nội dung 

“hay ho” đang bị “chìm” vào trong 

bài và chưa được nổi bật lên, tôi 

thấy khá “phí phạm”. Tuy nhiên, 

tôi có thể tự tin mà nhận xét rằng, 

 
 

Tạp chí của các bạn là một trong 

những tờ Tạp chí ngành tốt nhất 

hiện nay, cho thấy sự nghiêm túc 

và tử tế của các bạn đối với nghề. 

Và tôi tin các bạn có thể làm được 

tốt hơn nữa. Chúc các bạn sẽ luôn 

giữ được sự nhiệt huyết và tính 

sáng tạo của tuổi trẻ!”. 

 
 

BÀ HOÀNG THÙY OANH 

- Phó TGĐ TCT Dệt May Hòa Thọ 

vui mừng cho biết: 

 
“Hàng tháng, tôi mong chờ ngày 

Tạp chí được xuất bản và mục tôi 

tìm đầu tiên là Hồ sơ đối thủ cạnh 

tranh. Tôi thấy mục này rất thiết 

thực đối với doanh nghiệp xuất 

khẩu dệt may”. 

 

THÀY THUỐC NHÂN DÂN 

NGUYỄN ĐÌNH DŨNG 

- Giám đốc Bệnh viện Dệt May thì 

lại tỏ rõ sự lo lắng cho chúng tôi: 

 
“Tôi thấy các bạn cố gắng quá, 

cảm giác như rút gan rút ruột ra 

làm Tạp chí vậy! Tôi đọc Tạp chí 

mà lo, không biết số Tạp chí sau 

các bạn sẽ làm như nào, khi mà 

số này đã tốt đến như vậy!”. 
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ĐỘC GIẢ NÓI VỀ CHÚNG TÔI 
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- Chuyên viên Ban THPC: 

 
“Là một cộng tác viên của Tạp chí, 

Dệt May & Thời trang Việt Nam 

hơn ai hết tôi rất kỳ vọng các bài 

viết của mình có thể mang đến 

cho bạn đọc những thông tin 

hữu ích, góc nhìn đa chiều về thị 

trường dệt may thế giới. Chúng 

tôi, lớp cộng tác viên đời sau của 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tạp chí, dù còn non trẻ, đều cố 

gắng nỗ lực từng giờ, từng ngày 

để góp phần đưa Tạp chí Dệt may 

Việt Nam ngày càng lớn mạnh 

hơn, hướng tới mục tiêu trở thành 

một kênh thông tin đáng tin cậy 

đối với độc giả”. 

BÀ HOÀNG THU HÀ 

- Nguyên Kỹ sư chính Viện Dệt May: 

 
“Tôi biết đến và đọc Tạp chí Dệt May 

và Thời trang Việt Nam đã 34 năm 

từ khi tạp chí còn là bản tin khoa 

học kỹ thuật ngành Dệt do Viện 

Công nghiệp Dệt Sợi (tiền thân của 

CTCP Viện Nghiên cứu Dệt May) 

biên soạn và phát hành. 

 
34 năm ấy chứng kiến từng giai 

đoạn phát triển và trưởng thành 

của Tạp chí. Từ bản tin ban đầu 

chủ yếu gồm các bài dịch từ Tạp chí 

Công nghiệp Dệt của Liên Xô cũ và 

các tin sản xuất, cải tiến kỹ thuật 

trong ngành. Cho đến nay là quyển 

Tạp chí dày dặn ra hàng tháng, bao 

trùm những phát triển mới nhất về 

khoa học công nghệ Dệt May trên 

thế giới, các kiến thức thông tin 

kinh doanh thương mại nóng hổi, 

xu thế thời trang mới nhất và giới 

thiệu các tài năng thiết kế trẻ trong 

nước... với hình thức không thua 

kém bất kỳ quyển Tạp chí nào đang 

được phát hành. 

 
Chúc Tạp chí Dệt May và Thời trang 

Việt Nam ngày càng hay và nội 

dung càng phong phú hơn nữa”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÔNG CAO QUANG NAM 

- Phóng viên: 

 
 

“Vào làm Tạp chí Dệt May 

và Thời trang Việt Nam 

từ con số 0 kiến thức về 

ngành, trong thời gian 

qua, tôi đã được Lãnh 

đạo Tập đoàn cùng các 

anh chị đi trước dìu dắt 

để vững vàng hơn trong 

nghề viết. Trải qua hơn 1 

năm đồng hành cùng Tạp chí, điều tôi học hỏi được 

không chỉ là kiến thức mà còn là tình đồng nghiệp. 

Tôi nhớ nhất những ngày làm việc đến khuya thật 

khuya, đặc biệt có lần chúng tôi còn cùng nhau đọc 

bông vào lúc nửa đêm để kịp lịch xuất bản”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG 

- Phóng viên: 

 
“Làm việc tại Tạp chí tôi  có  cơ  

hội tiếp xúc nhiều với các doanh 

nghiệp, BLĐ công ty, đặc biệt là 

những người lao động trong ngành 

dệt may. 

 
Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, 

thu nhập của ngành dệt  may 

chưa cao nhưng những người lao 

động vẫn miệt mài bên cỗ máy, 

gắn bó cùng nhà máy, công ty, với 

tinh thần lạc quan, tự hào và tin 

tưởng vào sự phát triển của doanh 

nghiệp, của ngành. Người lao động 

dệt may luôn thủy chung, trọng 

nghĩa, trọng tình”. 
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CHÚNG TÔI NÓI VỀ CHÚNG TÔI CỘNG TÁC VIÊN CỦA CHÚNG TÔI 

ÔNG NGUYỄN SỸ PHƯƠNG 

- Giám đốc CTCP - Viện nghiên 

cứu Dệt May: 

 
Một cuốn tạp chí chuyên ngành 

ra hàng tháng với nội dung rộng 

bao trùm toàn bộ ngành dệt 

may từ nguyên liệu, thiết bị, công 

nghệ, KHKT đến thị trường, xu thế 

thời trang, định hướng dẫn dắt 

phát triển ngành,… rất khó đáp 

ứng được yêu cầu ngày càng cao 

của người đọc trong bối cảnh 

bùng nổ thông tin như hiện nay, 

nhưng Tạp chí Dệt May & Thời 

trang Việt Nam đã và đang làm 

được, chí ít còn nhiều người đang 

dõi theo, chờ đợi để được đọc số 

tiếp theo. Chúc mừng VTGF!!! 

ÔNG VƯƠNG ĐỨC ANH 

- Trợ lý Tổng giám đốc Tập đoàn, 

từng là thành viên đoàn đàm 

phán Chính phủ, tham gia đàm 

phán nhiều Hiệp định thương 

mại tự do, Trưởng nhóm đàm 

phán Quy tắc xuất xứ, thành viên 

nhóm đàm phán dệt may trong 

Hiệp định CPTPP: 

 
Với tôi Tạp chí Dệt May và Thời 

trang Việt Nam không đơn thuần 

là cuốn Tạp chí thông thường, 

trong đó rất nhiều bài viết thể hiện 

trí tuệ, tầm nhìn bao quát có tính 

định hướng quan trọng cho sự 

phát triển của doanh nghiệp dệt 

may nói riêng và toàn ngành Dệt 

May Việt Nam nói chung. Cuốn 

Tạp chí thực sự đã trở thành kho 

tài liệu tham khảo phong phú và 

hữu ích cho độc giả quan tâm đến 

ngành dệt may nước nhà. Với tư 

cách là một độc giả thường xuyên 

của Tạp chí và cũng vinh dự là 

người đóng góp bài viết cho Tạp 

chí, tôi rất hi vọng sẽ đóng góp 

được nhiều bài viết chất lượng 

hơn nữa trên tinh thần luôn luôn 

phải thay đổi và làm mới vì “Thế 

giới đang thay đổi rất nhanh, bạn 
cũng cần thay đổi”. 

BÀ ĐỖ HỒNG HẠNH 

 
 
 
 
 
 
 

 
BÀ KIỀU BÍCH HẬU 

- Thư ký tòa soạn: 

 
“Đi thực tế tại các nhà máy dệt 

may, chứng kiến các công nhân 

miệt mài làm việc, trò chuyện với 

các anh hùng lao động, những vị 

lãnh đạo doanh nghiệp có tới hơn 

chục ngàn công nhân, và họ cũng 

đã từng là những người công 

nhân miệt mài làm việc như thế, 

bất kể trong khói lửa chiến tranh, 

trong hòa bình hay chiến tranh 

thương mại,… tôi đã có những 

trải nghiệm mới, bài học mới, giá 

trị và khác biệt, trong nghề báo 

của mình. Cho dù thị trường thế 

giới có chao đảo, cuộc sống có 

đặt ra thách thức mới, thì chỉ cần 

nhớ hình ảnh miệt mài làm việc 

của người công nhân dệt may, là 

tôi thấy rõ sự an yên, cân bằng.” 

BÀ PHẠM NGỌC HÂN 

- Trưởng Ban biên tập: 

 
“Điều tôi luôn lo lắng là, liệu chúng tôi có làm ra 

được 1 sản phẩm có giá trị hay không, vì nếu câu 

trả lời là không thì những gì chúng tôi đã và đang 

cố gắng thật là hoang phí: hoang phí sức lực, hoang 

phí tiền của, và quan trọng là hoang phí niềm tin. 

Bởi vậy, chúng tôi vẫn đang cố gắng tốt hơn mỗi 

ngày, để không hoài phí niềm tin yêu của độc giả”. 

 
BÀ ĐỖ QUẾ NGA 

- Họa sĩ: 

 
“Mang đến cho độc giả cái nhìn mới về một cuốn 

Tạp chí chuyên ngành là mục tiêu của chúng tôi 

khi bắt đầu tiếp nhận cuốn Tạp chí Dệt May & Thời 

trang Việt Nam. Con đường còn khó khăn, nguồn 

nguyên liệu về nội dung và hình ảnh còn hạn chế, 

nhưng với sự quyết tâm cao độ và tinh thần học hỏi, 

cầu thị, chúng tôi tin rằng Tạp chí Dệt May & Thời trang Việt Nam còn nhiều tiềm 

năng để phát triển. 

 
Mỗi ngành, mỗi nghề đều chứa đựng một vẻ đẹp riêng biệt, chính vì vậy, qua 

từng số Tạp chí được xuất bản, chúng tôi luôn cố gắng tái hiện vẻ đẹp của riêng 

Dệt May, để giúp độc giả hiểu rõ hơn về ngành nghề tưởng như đã vô cùng 

thân thuộc, đó là: vẻ đẹp của truyền thống, của tâm hồn và của sự nhanh nhạy 

trong thời đại 4.0. Hãy cùng chúng tôi khám phá thêm những góc độ của vẻ 

đẹp đó trong mỗi cuốn Tạp chí các bạn cầm trên tay”. 

 



 

N 

 
 
 

GÓC NHÌN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chiến tranh thương mại 
ảnh hưởng ra sao tới chiến 
lược tìm nguồn cung của các 
doanh nghiệp bán lẻ Mỹ? 
Lược dịch: HỒNG HẠNH 
(Theo Giáo sư Sheng Lu, University of Delaware) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hiều chuyên gia kinh tế 

đã bày tỏ quan ngại rằng 

mức thuế và các kịch bản 

tương lai mà Tổng thống 

Mỹ Donald Trump đưa ra 

sẽ làm tăng đơn giá ở thị trường Mỹ, 

gây tổn thất cho các doanh nghiệp 

bán lẻ thời trang, nhà cung cấp và 

người tiêu dùng. 

 
Vào ngày 10/05/2019, Tổng thống Mỹ 

Donald Trump đã chính thức tăng 

mức thuế trừng phạt 10% lên 25% đối 

với hàng hóa nhập khẩu thuộc danh 

Mục 301 từ Trung Quốc. Tiếp theo 

đó, Tổng thống Trump còn đe dọa sẽ 

đưa lệnh trừng phạt thuế quan này 

đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ 

Trung Quốc, bao gồm cả hàng may 

mặc và các sản phẩm tiêu dùng khác. 

 
 

Trong  bài  viết  này,  Giáo  sư Shenglu, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chuyên gia nghiên cứu về thị trường 

dệt may thế giới thuộc đại học 

Delaware, Mỹ sẽ chia sẻ  góc  nhìn 

về phương thức các nhà bán lẻ may 

mặc Mỹ sẽ điều chỉnh chiến lược tìm 

nguồn cung thay thế cho Trung Quốc 

để đối phó với chiến tranh thương 

mại như thế nào, bằng cách sử dụng 

EDITED, một công cụ lưu trữ big-data 

với ngành công nghiệp thời trang. 

 
Đặc biệt, dựa trên phân tích chi tiết 

về giá cả, hàng tồn kho và thông tin 

phân loại sản phẩm theo thời gian 

thực của hơn 90.000 nhà bán lẻ thời 

trang cũng như 300 triệu mặt hàng 

may mặc của họ ở cấp độ đơn vị  

lưu kho (SKU), bài viết này cung cấp 

nhiều thông tin chi tiết hơn về những 

gì thực sự đã xảy ra ở thị trường bán lẻ 

Mỹ trong thời gian qua, ngoài những 

số liệu thống kê thương mại ở cấp vĩ 

mô trước đó. 

Cuộc chiến về 

thuế quan leo 

thang giữa Mỹ và 

Trung Quốc đã 

và đang đe dọa  

vị thế hiện tại 

của Trung Quốc 

như một quốc gia 

cung ứng hàng 

may mặc hàng 

đầu của thế giới. 
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GÓC NHÌN MỸ - TRUNG: 

GÓC NHÌN 



GÓC NHÌN GÓC NHÌN 
 

 
 

Một số kết quả phân tích đáng chú ý: 

 
Số lượng sản phẩm mua mới thêm trên thị trường bán lẻ Hoa Kỳ 

Tuy nhiên, có một thực tế cho thấy, 

nếu xét về các số liệu thống kê thương 

mại cấp vĩ mô, Trung Quốc vẫn là nhà 

cung cấp hàng may mặc lớn nhất 

cho thị trường bán lẻ Mỹ. Ví dụ, đối 

với những SKU may mặc mới được 

tung ra thị trường bán lẻ ở Mỹ trong 

khoảng thời gian từ tháng 1/2016 

đến tháng 4/2019 (dữ liệu gần đây 

nhất có sẵn), tổng số SKU của hàng 

Made in Vietnam chỉ bằng 1/3 hàng 

Made in China, cho thấy chưa có đối 

thủ cạnh tranh nào theo kịp năng lực 

sản xuất và xuất khẩu của Trung Quốc 

(tính theo sự đa dạng về mặt hàng mà 

Trung Quốc có thể sản xuất). 

 

Chỉ số giá các sản phẩm may mặc trên thị trường bán lẻ Mỹ 
(Mốc Q1/2016=100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thứ nhất, các thương hiệu thời trang 

và nhà bán lẻ của Mỹ đang thu mua 

ít hơn từ Trung Quốc, đặc biệt nếu 

tính theo số lượng. Trên thực tế, kể 

từ khi Chính quyền Trump tiến hành 

cuộc điều tra Mục 301 nhắm tới hàng 

hóa nhập khẩu Trung Quốc vào tháng 

 
8/2017, các nhà bán lẻ hàng may mặc 

của Mỹ đã bắt đầu đưa ít sản phẩm 

“Made in China” vào các dòng sản 

phẩm mới ra. Đáng chú ý, số lượng 

SKU may mặc từ Trung Quốc được 

tung ra thị trường đã giảm đáng kể từ 

26.758 SKU trong quý I/ 2018 xuống 

 
chỉ còn 8.352 SKU trong + Q1/2019 

(Hình trên). Ngược lại, trong cùng 

khoảng thời gian, các nhà bán lẻ 

hàng may mặc của Mỹ cung cấp sản 

phẩm mới có nguồn gốc từ các khu 

vực khác trên thế giới thường theo xu 

hướng tăng khá ổn định. 

 
 
 
 
 
 

Giá bán lẻ trung bình mặt hàng quần áo trên thị trường bán lẻ Mỹ 
 

 

Tổng số hàng may mặc mới theo cấp độ đơn vị lưu kho (SKU) 
trên thị trường bán lẻ Mỹ (từ T1/2016-T4/2019) 
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GÓC NHÌN GÓC NHÌN 
 

. 

 
 
 

Thứ hai, mặc dù hàng may mặc Made 

in China trở nên đắt đỏ hơn trên thị 

trường bán lẻ Mỹ, nhưng nhìn tổng 

thể vẫn có giá cạnh tranh. Mặc dù 

Mục 301 của Chính quyền Trump 

không nhắm trực tiếp vào các sản 

phẩm may mặc, giá bán lẻ trung bình 

cho hàng may mặc có  nguồn  gốc  

từ Trung Quốc tại thị trường Mỹ vẫn 

tăng đều đặn kể từ Q2/2018. Cụ thể, 

giá bán lẻ quần áo trung bình của 

hàng Made in China đã tăng đáng 

nhập khẩu Mỹ phải chịu nhiều phí 

tổn, và Mỹ cũng sẽ phải tìm hướng 

chuyển dịch sang nguồn cung khác 

thay thế. 

 
Hiện tại nhiều doanh nghiệp sản 

xuất may mặc tại Trung Quốc rất 

quan ngại về đơn hàng. Ông Liêu 

Khải Minh, Giám đốc Viện nghiên 

cứu Thâm Quyến cho biết, bắt đầu 

từ quý I/2019, các nhà máy sản xuất 

may mặc tại Trung Quốc như đang 

Thứ ba, các nhà bán lẻ thời trang 

của Mỹ đang chuyển đổi danh mục 

những sản phẩm may mặc mà họ 

đặt mua từ Trung Quốc. Như thể hiện 

trong bảng dưới đây,  các nhà bán   

lẻ hàng may mặc Mỹ đang hạn chế 

nhập khẩu các mặt hàng thời trang 

cơ bản có giá trị gia tăng thấp (như 

áo chẽn và đồ lót), thay vào đó tập 

trung vào các loại trang phục có giá 

trị gia tăng cao hơn (như váy và áo 

khoác ngoài) kể từ năm 2018. Kết quả 

chuyển các đơn đặt hàng từ Trung 

Quốc sang các nhà cung cấp khác 

cho các mặt hàng thời trang cơ bản, 

chẳng hạn như áo kiểu đơn giản và 

các sản phẩm quần áo lót. Tuy nhiên, 

dường như có rất ít nhà cung cấp thay 

thế đủ năng lực cung ứng cho danh 

mục các sản phẩm phức tạp hơn, 

chẳng hạn như phụ kiện và áo khoác 

ngoài. Bằng cách nào đó, trớ trêu thay, 

việc chuyển dịch sản xuất đối với các 

sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn 

 
 

Chủng loại hàng may mặc thu mua nhiều từ Trung Quốc trên thị trường bán lẻ tại Mỹ  
Tỷ lệ mặt hàng từ các xuất xứ khác nhau 

trên thị trường bán lẻ quần áo Mỹ (Từ T1/2016 đến T4.2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kể từ 25,7 USD/đơn vị trong Q2/2018 

lên 69,5 USD/đơn vị vào Q2/2019. 

Tuy nhiên, kết quả phân tích cũng 

cho thấy, giá bán lẻ các sản phẩm 

may mặc Made in China vẫn thấp 

hơn so với các sản phẩm có nguồn 

gốc từ các khu vực khác của thế giới. 

Đáng chú ý, hàng may mặc Made in 

Vietnam cũng đang trở nên đắt đỏ 

hơn trên thị trường bán lẻ Mỹ. Giá 

trung bình sản phẩm may mặc xuất 

xứ từ Việt Nam tăng từ 20 USD/đơn 

vị thời điểm Q1/2018 lên 34,8 USD/ 

đơn vị vào Q2/2019. Đây cũng là một 

dấu hiệu cho thấy các nhà sản xuất 

và xuất khẩu hàng may mặc tại Việt 

Nam đang phải đối mặt với áp lực 

chi phí ngày càng tăng. Nếu so sánh 

một cách tương đối, so với cùng kỳ, 

sự thay đổi giá của các sản phẩm của 

Made in Campuchia và Made in Ban- 

gladesh có vẻ ổn định hơn, đều giữ ở 

mức dưới 20 USD/đơn vị. Nếu như lời 

đe dọa của Mỹ áp thuế với các mặt 

hàng may mặc còn lại từ Trung Quốc 

thành sự thực, các doanh nghiệp 

“ngồi trên đống lửa” và “ngóng đợi” 

các đơn hàng vụ cuối năm. Theo lẽ 

thường thì quý II và quý III sẽ là mùa 

bận rộn nhất trong năm đối với các 

doanh nghiệp may mặc Trung Quốc, 

nhưng hiện tại nhiều công ty thậm 

chí chỉ có đơn hàng hết quý II và lác 

đác chưa đủ phủ chuyền cho các 

đơn hàng quý III. Chia sẻ một ví dụ 

thực về chuyển dịch đầu tư của do- 

anh nghiệp may mặc Trung Quốc, 

ông Minh cho biết: “Một nhãn hiệu 

nổi tiếng về đồ lót của Mỹ, nếu như 

trước kia sản xuất tới 80% lượng hàng 

hóa tại Thâm Quyến thì 5 năm trở lại 

đây đã manh nha chuyển dịch nhà 

máy tới Việt Nam. Năm 2018 doanh 

nghiệp này đã mở rộng đầu tư tại 

Việt Nam và hiện họ có 4 nhà máy tại 

phía Bắc Việt Nam và 4 nhà máy này 

chiếm tới ½ sản lượng của toàn tập 

đoàn. Nếu như trong tương lai gần 

Mỹ áp thêm 25% với các sản phẩm 

may mặc, nhiều khả năng công ty 

này sẽ chuyển dịch hoàn toàn 100% 

sản xuất về Việt Nam”. 

 
 
 
 
 
 
 

này cũng phản ánh những nỗ lực 

liên tục của Trung Quốc trong những 

năm gần đây trong việc nâng cấp, 

thay đổi thị trường ngách lên các sản 

phẩm cao cấp hơn, tránh cạnh tranh 

về giá cả với các quốc gia cung ứng 

giá rẻ khác. Cơ cấu sản phẩm thay đổi 

cũng có thể là một yếu tố góp phần 

làm tăng giá bán lẻ trung bình của 

sản phẩm Made in China. 

 
Mặt khác, các nhà bán lẻ Mỹ áp dụng 

chiến lược phân loại sản phẩm rất 

khác nhau cho hàng may mặc có 

nguồn gốc từ Trung Quốc so với các 

khu vực khác trên thế giới. Trong bóng 

tối của cuộc chiến thương mại, các 

nhà bán lẻ Mỹ có thể nhanh chóng 

 
 
 
 
 
 
 

và tinh vi hơn của ngành Dệt May 

Trung Quốc có thể khiến các thương 

hiệu thời trang và nhà bán lẻ của Mỹ 

thậm chí còn dễ bị ảnh hưởng tiêu 

cực nhiều hơn nữa trong cuộc chiến 

về thuế quan giữa hai quốc gia, đơn 

giản vì hiện tại có rất ít nguồn cung 

ứng thay thế được Trung Quốc ở các 

phân khúc sản phẩm giá trị cao. 

 
Nhìn chung, kết quả phân tích dữ liệu 

EDITED cho thấy, Trung Quốc sẽ vẫn 

đóng vai trò cung ứng quan trọng 

đối với các thương hiệu thời trang 

và nhà bán lẻ của Mỹ trong tương lai 

gần, bất kể kịch bản của cuộc chiến 

thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc 

diễn biến ra sao 
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Biểu đồ 1: 

Ngành kinh tế đang mất đi 

lượng khách hàng nội địa 

 
Sản phẩm nhập khẩu đang 

chiếm 95% tổng doanh số bán 

lẻ may mặc, nên lượng cầu từ 

khách hàng nội địa đối với may 

mặc trong nước không nhiều. 

Hàng dệt may nhập khẩu lên 

tới 3 tỷ USD mỗi năm, phản ánh 

một dấu hiệu nghiêm trọng. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ĐÃ ĐẾN THỜI ĐIỂM THÍCH HỢP 

ĐỂ MỸ XÂY DỰNG LẠI 

NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT MAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐỐI MẶT VỚI NHIỀU THÁCH 

THỨC 

 
Nhiều người chỉ nghĩ tới dệt may là 

ngành công nghiệp sản xuất vải và 

thực tế nó đang là như vậy. Nhưng 

theo định nghĩa quốc tế (chương 50- 

55, 60, Biểu Thuế quan hài hòa HTS), 

ngành dệt may còn có ý nghĩa nhiều 

hơn thế. Nó bao gồm vật liệu từ xơ tới 

vải thành phẩm, và sản phẩm đa dạng 

bao gồm cả chỉ may và ruy-băng. 

Giống như với ngành công nghiệp ô 

tô, nếu theo định nghĩa rộng này, nó 

sẽ bao gồm vật liệu như thép, nhôm, 

thủy tinh, pin, các thiết bị điện khác 

cũng như máy tính và viễn thông; và 

sản phẩm đa dạng từ xe cút kít tới xe 

tải hạng nặng 18 bánh. 

 
Ngành công nghiệp Dệt May Mỹ tuân 

theo khái niệm định nghĩa rộng - và 

nói chung, nó giống như một túi hỗn 

hợp. Ở phần top là các lĩnh vực mang 

đẳng cấp thế giới với năng suất và lợi 

nhuận cao như xơ (trồng bông) và sợi 

(kéo sợi). Nó cũng bao gồm những 

sản phẩm tốt nhất trong dòng sản 

phẩm dệt may công nghiệp và vải 

dùng trong ngành  công  nghiệp  ô  

tô và hàng không. Ở phần khác là 

những lĩnh vực chỉ tồn tại thông qua 

các ưu đãi chính sách (chính trị). Ví 

dụ, trong mọi hiệp định thương mại 

tự do (FTA) liên quan đến may mặc và 

thỏa thuận ưu đãi thương mại (TPA) 

của Mỹ đều có một điều khoản yêu 

cầu hàng may mặc được vận chuyển 

miễn thuế sang Mỹ phải dùng sản 

phẩm túi lót của Mỹ (“made in US”). 

Điều này có vẻ không công bằng, 

nhưng trong thực tế, đây đơn giản là 

chi phí kinh doanh. Giá của mỗi chiếc 

túi “made in US” này có thể sẽ cao hơn 

mặt bằng chung trong khi chất lượng 

không có gì khác biệt, nhưng cuối 

cùng thì đó cũng chỉ là vật liệu lót, 

chất lượng thế nào cũng không phải 

là vấn đề quá quan tâm. Tuy nhiên, 

khi mối quan tâm chính trị hướng tới 

một lĩnh vực lớn hơn như toàn ngành 

may mặc, thì tác hại lại trở nên đáng 

kể. Các bên liên quan đều trả giá, từ 

người tiêu dùng, đến ngành may 

mặc trong nước, người trồng bông 

và chính bản thân ngành dệt may. 

 
Trong thế giới ngày càng cạnh tranh 

này, ngành dệt may nên xem xét một 

chiến lược mới: để ngừng ném tiền vô 

ích vào một lĩnh vực chỉ còn hấp hối. 

 
Có thể chỉ ra những thách thức mà 

ngành công nghiệp dệt may Mỹ 

đang phải đối mặt bằng 5 biểu đồ 

sau đây: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bối cảnh thị trường ngành dệt may thế giới ngày 
một cạnh tranh hơn; theo David Birnbaum, đây  
là thời điểm để ngành Dệt May Mỹ cân nhắc một 
chiến lược mới. Thay vì dựa vào đối tác thương 
mại tự do cho việc xuất khẩu, David gợi ý rằng 
việc chuyển đổi từ vải may mặc sang tập trung 
vào vật liệu công nghệ cao, và thay thế quy tắc 
“từ sợi trở đi” (Yarn Forward) bằng “từ xơ trở  
đi” (Fibre-only) sẽ là chìa khóa để đổi mới. 

 
Bài: NGUYỄN SỸ PHƯƠNG - Giám đốc CTCP - Viện nghiên cứu Dệt May 
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Biểu đồ 5: 

Phần lớn hàng tái xuất khẩu 

được xuất sang các nước 

NAFTA và DR-CAFTA, nơi bị chi 

phối bởi quy tắc Yarn Forward 

khi xuất khẩu hàng may mặc 
sang Mỹ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vải được nhập khẩu từ các nước bên 

thứ ba, sau đó được thay đổi rồi xuất 

khẩu lại. Trong giai đoạn 2008-2017, 

tái xuất khẩu đã tăng từ $115 triệu lên 

$251 triệu hàng năm. 

 

 
 
 
 
 

 
Thực tế 82% vải xuất khẩu từ Mỹ được 

xuất sang các đối tác thương mại tự 

do NAFTA và DR-CAFTA. 15 năm trước, 

hơn 27% hàng may mặc nhập khẩu 

vào Mỹ đến từ NAFTA và DR-CAFTA. 

Tính đến năm 2017, con số đó đã 

giảm xuống dưới 15%. Tại sao ngành 

Dệt May Mỹ lại tập trung vào con   

số 15% nhập khẩu này từ NAFTA va 

DR-CAFTA, thay vì 85% nhập khẩu từ 

những nơi khác? 

 
Câu trả lời nằm ở cái mà chúng ta gọi 

 
là hội chứng khách hàng bị giam cầm 

(the captive customer syndrome).  

Để đủ điều kiện nhập hàng miễn 

thuế vào Mỹ, các nhà máy ở NAFTA 

và DRCAFTA phải tuân theo quy tắc 

Yarn Forward - nghĩa là phải được 

may trong khu vực thương mại tự do, 

bằng vải được dệt (hoặc đan) trong 

khu vực thương mại tự do, kéo sợi 

trong khu vực thương mại tự do. Vì 

thế, những nhà máy này không có 

cách nào khác ngoài việc nhập khẩu 

vải từ Mỹ. Chĩa súng vào khách hàng 

 
buộc họ phải nhập khẩu vải của 

mình không phải là một chiến lược 

kinh doanh lâu dài. Ít nhất nó đem lại 

nhiều nghi vấn thực tiễn. 

 
Ngành công nghiệp dệt may mang 

tính chất toàn cầu. Các nhà máy may 

từ Trung Quốc đến EU đều mua vải ở 

khắp mọi nơi từ EU đến Trung Quốc. 

Nếu dệt may Mỹ không thể xuất khẩu 

vải trong thị trường tự do, thì vấn đề 

là ở quốc gia này, chứ không phải 

những nơi khác. 
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Biểu đồ 3: 

Ngành công nghiệp dựa trên 

xuất khẩu tới đối tác thương 

mại tự do 

Biểu đồ 4: 

Lĩnh vực thành công duy nhất 

của dệt may Mỹ là tái xuất 

khẩu 

Biểu đồ 2: 

Ngành công nghiệp không 

cạnh tranh được trên thị 
trường toàn cầu 



 

. 

DỆT MAY THỊ TRƯỜNG 
 

Một thập kỷ 
cùng người tiêu dùng Việt 

 

 
Một điều cần nhấn mạnh rằng tái 

xuất khẩu tới những nước này không 

hề vi phạm thỏa thuận thương mại 

tự do. Có những trường hợp ngoại lệ 

cho phép giao hàng từ các nước bên 

thứ ba. Tuy nhiên, không ai muốn 

phụ thuộc sự phát triển của một 

ngành công nghiệp vào việc tái xuất 

khẩu. Nghi vấn đặt ra đối với việc tái 

xuất khẩu có thể đưa ngành kinh tế 

này đi lên? 

 
THỜI ĐIỂM TỰ HỒI SINH 

 
Đã đến lúc ngành công nghiệp dệt 

may Mỹ cần rời khỏi lĩnh vực sản xuất 

vải may mặc. Xuất khẩu vải từ Mỹ tới 

các nhà sản xuất may mặc không 

phải là nguồn sinh lợi nhuận lâu dài. 

Ngành dệt may Mỹ có 2 lựa chọn: 

Lựa chọn thứ nhất, đó là rời khỏi 

lĩnh vực dệt may, và di dời các hoạt 

động dệt (và đan) đến các quốc gia 

có ngành may mặc thành công và/ 

hoặc có khả năng thành công. Ví dụ, 

khi tham gia vào các cuộc đàm phán 

Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), 

Mỹ tin chắc rằng các nước thành viên 

sẽ tuân theo quy tắc Yarn Forward. 

Thế nhưng kết quả lại không như 

vậy. Thay vì tạo ra một thị trường mới 

 
cho ngành dệt may Mỹ, các nhà sản 

xuất dệt may châu Á lại rót đầu tư 

khổng lồ vào ngành dệt may ở Việt 

Nam. Quy tắc Yarn Forward vô tình 

lại tạo ra một đối thủ cạnh tranh mới. 

Chúng ta có thể thấy vấn đề tương tự 

khi gần đây các nhà sản xuất dệt may 

châu Á đang mở nhà máy ở Ethiopia 

để tận dụng chi phí điện năng thấp 

đáng kể của quốc gia đó. 

 
Lựa chọn thứ hai, đó là rời khỏi lĩnh 

vực này hoàn toàn và tập trung vào 

lĩnh vực mà ngành công nghiệp Mỹ 

có lợi thế cạnh tranh. Cụ thể, quay 

trở lại năng lực cốt lõi. Ngành công 

nghiệp sản xuất vải của Mỹ có những 

lĩnh vực mà nó vẫn dẫn đầu thế giới 

- đáng chú ý là hàng dệt may công 

nghiệp và hàng dệt may dùng trong 

ô tô và hàng không. Những lĩnh vực 

này đòi hỏi các loại vải công nghệ cao 

và Mỹ đi đầu về đổi mới trong các lĩnh 

vực này. Yếu tố chi phối đổi mới trong 

dệt may, trớ trêu thay, lại chính là bản 

thân ngành dệt may. Ngoài ra, Mỹ có 

thể thay thế quy tắc Yarn Forward 

bằng Fibre-only. Những nước xuất 

khẩu miễn thuế vào Mỹ có thể thoải 

mái nhập mua vải từ bất kỳ nơi nào, 

miễn là xơ (bông hoặc nguyên liệu 

 
tổng hợp) đến từ Mỹ hoặc nơi khác 

trong khu vực thương mại tự do. Điều 

này sẽ đem lại lợi ích cho các bên. Với 

thuế quan của Mỹ 16% - 32% đối với 

hàng nhập khẩu may mặc, nông dân 

và nhà sản xuất hóa chất Mỹ sẽ có thể 

tăng mạnh xuất khẩu, với giá cao; Các 

nhà sản xuất hàng may mặc của Mỹ 

cuối cùng sẽ được giải phóng khỏi 

tình trạng giam cầm  khách  hàng,  

và kết quả là sẽ có thể xây dựng lại 

ngành may mặc Mỹ; Người tiêu dùng 

Mỹ sẽ được hưởng lợi từ hàng may 

mặc tốt hơn với giá cả hợp lý hơn; 

Các nhà sản xuất dệt may Mỹ sẽ phải 

học cách cạnh tranh với hàng nhập 

khẩu trên một sân chơi bình đẳng. 

 
Ngành Dệt May Châu Âu (EU)  có  

thể cạnh tranh được, tại sao Mỹ lại 

không? Đã đến lúc ngành Dệt May 

Mỹ ngừng chơi trong lĩnh vực chính 

trị (chính sách) và quay trở lại đấu 

trường sản xuất dệt may 

 
 
 
 

(lược dịch theo David Birnbaum, 9th May 
2019, Just-style, Why it’s time to build a new 
US textile industry?) 

 
10 năm đồng hành 
cùng Cuộc vận 
động “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam”, 
bằng những hoạch 
định, chính sách, 
cùng với đó là đổi 
mới công nghệ, 
Vinatex và các đơn 
vị thành viên đã 
thực sự trở thành 
cầu nối giúp đưa 
hàng may mặc nội 
địa tới gần hơn với 
người tiêu dùng. 

 
Bài: NAM VŨ 

ẤN TƯỢNG KHÓ PHAI 

 
Thị trường thời trang nội địa chứng 

kiến “cơn bão” đổ bộ của nhiều hãng 

thời trang trên thế giới với quy mô 

tương đối lớn, sức hút từ thương 

hiệu mạnh như: Zara, H&M, tới đây 

là Uniqlo… Điều đó cho thấy sức 

hấp dẫn từ thị trường nội địa của 

ngành may mặc vẫn đang còn rất 

tiềm năng. Tuy nhiên, thực tế cho 

thấy hiện nay các thương hiệu thời 

trang trong nước vẫn đang còn lép 

vế trước những mặt hàng thời trang 

giá rẻ của Trung Quốc, nhất là tại khu 

vực nông thôn, miền núi. 

 
Sự ra đời của Cuộc vận động “Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam” do Bộ Chính trị phát động vào 

năm 2009 như một “làn gió mới” 

trong việc thúc đẩy sự phát triển của 

thương hiệu nội địa và ngành Dệt 

May cũng không bỏ qua cơ hội ấy. 

Với sự chung tay của Đảng, Nhà nước 

cùng các cấp, các ngành, sau 10 năm 

hàng Việt Nam đã có những chỗ 

đứng nhất định trên thị trường nội 

địa, với nhiều tên tuổi đã được đông 

đảo người tiêu dùng biết tới và trở 

thành lựa chọn hàng đầu của những 

khách hàng trung thành. 

10 năm, một chặng đường không 

phải quá dài, nhưng cuộc vận động 

với những hoạt động thực tiễn đầy 

tính thiết thực, đã tạo ra thói quen 

mua sắm mới cho người tiêu dùng, 

bên cạnh các biện pháp tháo gỡ khó 

khăn cho doanh nghiệp trong nước 

từ các Cơ quan quản lý Nhà nước. 

 
Trong những năm qua, hưởng ứng 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam”, Vinatex và 

các đơn vị thành viên đã có những 

bước chuyển mình mạnh mẽ, dồn 

lực trong việc phát triển, xây dựng 

thương hiệu thời trang tại thị trường 

nội địa, tăng tỷ lệ nội địa hóa nguyên 

phụ liệu, bên cạnh tăng trưởng thị 

phần xuất khẩu. Chỉ tính riêng trong 

năm 2018, doanh thu nội địa của 

Vinatex đạt hơn 12.638 tỷ đồng, tăng 

22,58% so với năm 2017. 

 
Nhiều đơn vị thành viên của Vinatex 

đã phát triển mạng lưới phân phối 

rộng khắp cả nước với hàng trăm 

cửa hàng, đại lý phân phối. Cụ thể, 

Tổng Công ty CP May Việt Tiến đã có 

hơn 1.390 cửa hàng, đại lý trên toàn 

quốc, phân phối các thương hiệu 

thời trang Viettien, Vietlong, San 

Sciaro, Viettien Smart Casual… được 
 

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



THỊ TRƯỜNG THỊ TRƯỜNG 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
đông đảo người tiêu dùng trong 

nước đón nhận. Cùng với Việt Tiến, 

Tổng Công ty CP May Nhà Bè  với 

các thương hiệu Mattana, Novelty… 

cũng đã có những bước phát triển 

mạnh mẽ với khoảng 200 cửa hàng, 

đại lý trên toàn quốc, cung cấp các 

mặt hàng thời trang nam công sở tới 

người tiêu dùng. 

 
Tại thị trường miền Bắc, một trong 

những thương hiệu lâu đời được 

đông đảo người tiêu dùng biết tới   

là Tổng Công ty May 10 – CTCP. Đã 

từng có những thời kỳ hoàng kim, 

nhắc đến May 10, người tiêu dùng sẽ 

nghĩ ngay đến sản phẩm áo sơ mi và 

ngược lại. Với bàn đạp vững chắc từ 

thương hiệu lâu đời, hiện nay May 10 

đã có gần 200 cửa hàng và đại lý trên 

toàn quốc. Không chỉ dừng lại ở các 

dòng sản phẩm sơ mi công sở, quần 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
âu công sở, May 10 tiếp tục khẳng 

định mình và mở rộng thị phần với 

các thương hiệu như: May 10 Expert, 

M Series, May 10 Classic, các dòng 

sản phẩm cao cấp như GrusZ, May 

10 Eco, May 10 Cleopatre dành cho 

nữ giới, thậm chí là dòng sản phẩm 

Veston cao cấp, may đo cá nhân, … 

cung cấp đa dạng mặt hàng cho mọi 

lứa tuổi. Với tham vọng mang đến 

những trải nghiệm mua sắm mới 

cho người tiêu dùng, trong vài năm 

trở lại đây, May 10 tiếp tục đầu tư 

chuỗi Trung tâm Thời trang May 10 

Centurion Group tại các trung tâm 

thương mại lớn tại Hà Nội, như một 

minh chứng trong việc xây dựng và 

mang đến các sản phẩm thời trang 

có chất lượng tốt, với phương châm: 

“Tâm sức May 10 - Công nghệ Nhật 

Bản - Thời trang Châu Âu - Tiện dụng 

Mỹ - Giá cả Việt Nam”. 

 

 
Ra đời sau Việt Tiến, May 10, thương 

hiệu Merriman của Tổng Công ty CP 

Dệt May Hòa Thọ được “thừa hưởng” 

những chiến lược bài bản, từ việc xây 

dựng đội ngũ thiết kế, hệ thống phân 

phối, cũng như tránh được những rủi 

ro của các thương hiệu đàn anh đi 

trước trong việc xây dựng thị trường 

nội địa. Tính đến nay, chỉ với khoảng 8 

năm có mặt tại thị trường trong nước, 

Merriman đã có hơn 70 cửa hàng, đại 

lý trên toàn quốc. Với những bước đi 

“chậm mà chắc” cùng chiến lược có 

đầu tư, Merriman đang dần khẳng 

định vị thế của mình tại thị trường 

trong nước. 

 
Khác với Việt Tiến, May 10, Hòa Thọ, 

Nhà Bè, … Tổng Công ty CP Phong 

Phú lại đi theo hướng phát triển  

mặt hàng gia dụng với việc cho ra 

đời thương hiệu khăn bông cao cấp 

Mollis. Hiện nay, Mollis đã trở thành 

đối tác của hơn 600 khách  hàng,  

đại lý trong và ngoài nước, cũng  

như có mặt tại tất cả các hệ thống 

siêu thị lớn trên toàn quốc như: Big 

C, Coopmart, Vin Mart, Lotte Mart… 

Bên cạnh đó, Phong Phú còn xây 

dựng 10 showroom phân phối tại các 

thị trường tiềm năng như: Hà Nội, TP. 

HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng… 

 
Với những đóng góp trong việc xây 

dựng và quảng bá hình ảnh đất nước 

Việt Nam trở thành quốc gia có hàng 

hóa, dịch vụ chất lượng, tạo dựng uy 

tín và nâng cao sức cạnh tranh cho 

các doanh nghiệp trên thị trường 

trong nước và quốc tế, 05 Tổng Công 

ty của Vinatex trong nhiều năm liền đã 

được lựa chọn và vinh danh trở thành 

“Thương hiệu Quốc gia”, trở thành 05 

đơn vị hàng đầu của Vinatex nói riêng 

và ngành Dệt May Việt Nam nói chung. 

 
Không chỉ có các Thương hiệu Quốc 

gia, với vai trò của mình, trong nhiều 

năm qua Vinatex liên tục tổ chức Hội 

chợ Thời trang Việt Nam (VIFF) với 

sự tham dự của hàng trăm doanh 

nghiệp trong và ngoài nước. Năm 

2018 là năm thứ 22 Hội chợ được   

tổ chức. Không chỉ quy tụ nhiều 

nhãn hàng nổi bật trong nước như: 

Việt Tiến, Phong Phú, Hòa Thọ, Đức 

Giang,  Hanosimex…  VIFF  2018 còn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
có sự góp mặt của 20 nhãn hàng 

đến từ Hàn Quốc và Indonesia. Đây 

không chỉ là một kênh xúc tiến, 

quảng bá hình ảnh thương hiệu cho 

các thương hiệu nội địa tới gần hơn 

với công chúng, mà còn góp phần 

xây dựng một hình ảnh hội chợ văn 

minh, hiện đại theo chuẩn quốc tế, 

qua đó nâng cao vị thế của VIFF đối 

với ngành dệt may thời trang trong 

khu vực và quốc tế. 

 
CHIẾN LƯỢC KHÁC BIỆT 

 
Với những quyết tâm của mình, trong 

năm 2018 Vinatex đã trở lại “chặng 

đua” của thị trường nội địa với việc ra 

đời Trung tâm Thời trang Vinatex tại 

địa chỉ 25 Bà Triệu (Hà Nội), và trong 

tháng 07/2019 sẽ ra mắt liên tiếp 02 

Trung tâm thời trang tại 57B Phan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chu Trinh và 21 Khâm Thiên, quy tụ 

100% các thương hiệu Việt. 

 
Không lựa chọn con đường cạnh 

tranh trực tiếp với các thương hiệu 

mạnh từ nước ngoài, Vinatex phát 

triển theo thị trường ngách, mở rộng 

các Trung tâm thời trang với sự góp 

mặt của nhiều thương hiệu nổi bật 

trong nước, mang đến nhiều hơn sự 

lựa chọn dành cho người tiêu dùng. 

Bên cạnh đó, Vinatex còn liên kết với 

các Tập đoàn, Tổng Công ty, Ngân 

hàng lớn để hỗ trợ cũng như sử dụng 

sản phẩm của nhau. Trong những 

năm qua, Vinatex tự hào là đơn vị sản 

xuất đồng phục, trang phục công sở 

của nhiều DN lớn như: Vietnam Airlines, 

Vietcombank, EVN… 

 
Ông Lê Tiến Trường – Tổng Giám đốc 

Vinatex cho biết trong những năm 

qua, ngành Dệt May nói chung và 

Vinatex nói riêng đã xây dựng những 

chiến lược cụ thể để thúc đẩy, kích 

cầu người Việt sử dụng hàng dệt may 

trong nước. Ông cho rằng: “Trong 

những năm trở lại đây, với hiệu ứng 

cộng hưởng từ cuộc vận động“Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”, nhận thức tâm lý của người 

tiêu dùng Việt Nam với hàng hóa Việt 

Nam đã được nâng cao 1 bước. 

 
Theo ông Lê Tiến Trường, ngành Dệt 

May Việt Nam đã tận dụng cơ hội này 

để thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm, 

đó là: (1) Tổ chức, thiết kế, sản xuất 

hàng hóa Dệt May phù hợp với hàng 

Việt Nam. Trung tâm của nó là nghiên 

cứu kích cỡ, số đo người Việt cho các 

sản phẩm dệt may mà Việt Nam sản 

xuất. Đây là điểm riêng biệt tạo lợi 

thế cạnh tranh về mặt sản phẩm so 

với hàng hóa nhập ngoại. (2) Tiếp tục 

mở rộng hệ thống kênh phân phối 

của mình, kết hợp với kênh phân phối 

chuyên dụng của các doanh nghiệp 

với các trung tâm thương mại lớn của 

Việt Nam, điển hình như Vingroup. (3) Tổ 

chức thiết kế các hàng hóa đặc thù, 

phục vụ các ngành nghề như đồng 

phục, đồ bảo hộ… với nhiều doanh 

nghiệp lớn lựa chọn như các ngân 

hàng, hàng không. Với 03 thế tiến 

công này, hàng hóa trong nước đã 

có những bước tăng trưởng tốt, cùng 

với sự tăng trưởng của thị trường nội 

địa trên 11% trong suốt 5 - 6 năm trở 

lại đây. Với quy mô trên 5 tỷ USD, hiện 

nay các thương hiệu nội địa vẫn đang 

giữ được khoảng 50% hàng hóa do 

Việt Nam sản xuất. 

 
“Tuy nhiên phải thẳng thắn thừa 

nhận, chúng ta vẫn chưa nắm giữ 

được thị phần tại các khu vực  có 

thu nhập trung bình và thấp như 

vùng nông thôn, bởi sự cạnh tranh 

trực tiếp từ các mặt hàng giá rẻ từ 

các nước lân cận, điển hình là Trung 

Quốc. Tại các khu vực này, các lợi thế 

của mặt hàng dệt may trong nước 

như: hàng hóa chất lượng cao phù 

hợp với người Việt, hệ thống kênh 

phân phối tiện dụng đều không phát 

huy được nhiều. Do đó, đây là những 

khu vực chúng tôi sẽ có chiến lược 

cụ thể để đẩy mạnh thị phần” – ông 

Lê Tiến Trường chia sẻ 
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Canada – 
thị trường 
xuất khẩu 

đầy tiềm năng 

Canada có quy mô nhập khẩu dệt may 
hàng năm khoảng 13 – 14 tỷ đô la Mỹ, 
trong khi đó Việt Nam chỉ chiếm 6% 

trong tổng nhu cầu nhập khẩu này. Con 
số này quá khiêm tốn so với vị thế của 
một nước xuất khẩu dệt may đứng thứ 
hai thế giới. Vậy Dệt May Việt Nam có 
cơ hội nào từ thị trường tiềm năng này? 

 
Bài: VƯƠNG ĐỨC ANH 

 

ĐÁNH GIÁ CƠ HỘI XUẤT KHẨU 

TẠI THỊ TRƯỜNG CANADA VÀ 

HIỆP ĐỊNH CPTPP 

 
Hiệp định CPTPP đã chính thức có hiệu 

lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2018, tính 

đến thời điểm hiện tại đã có 7/11 nước 

phê chuẩn và có hiệu lực. Đối với Việt 

Nam, Hiệp định có hiệu lực từ ngày 14 

tháng 1 năm 2019 đã mở ra cơ hội cho 

hàng dệt may xuất khẩu tiếp cận thị 

trường mới với gần 500 triệu dân, tổng 

nhu cầu nhập khẩu dệt may hàng năm 

xấp xỉ 83 tỷ đô la Mỹ. 

 
Trong số các thị trường mới của khu 

vực CPTPP, Canada được đánh giá là 

thị trường có tiềm năng để gia tăng 

xuất khẩu với quy mô nhập khẩu  

dệt may hàng năm khoảng 13 – 14 

tỷ đô la Mỹ và cam kết cắt giảm thuế 

suất thuế nhập khẩu theo CPTPP rất 

nhanh và mạnh. 

 
Cụ thể, toàn bộ 100% số dòng thuế 

của hàng dệt may bao gồm từ sợi, vải 

và quần áo sẽ được xóa bỏ thuế quan 

theo 02 lộ trình: Một là, cắt giảm từ 

thuế suất MFN 18% về 0% ngay khi 

Hiệp định có hiệu lực, chiếm khoảng 

43% kim ngạch xuất khẩu của Việt 

Nam vào Canada. Hai là, giảm dần 

đều về 0% sau 3 năm kể từ khi Hiệp 

định có hiệu lực (gọi tắt là nhóm B4), 

chiếm khoảng 57% kim ngạch xuất 

khẩu của Việt Nam vào Canada. Với 

nhóm B4, mức thuế cắt giảm cũng rất 

tốt, cụ thể thuế suất thuế nhập khẩu 

trong năm 2019 đã được cắt giảm  

từ mức 18% về 9%, năm 2020 cắt về 

4,5% và năm 2021 là 0% cho toàn bộ 

các mặt hàng dệt may. 

 
Như vậy với cam kết cắt giảm thuế 

quan của Canada, hàng dệt may Việt 

Nam tiết kiệm được khoảng 100 triệu 

đô la Mỹ tiền thuế nhập khẩu vào thị 

trường Canada. 

 
Kể từ thời điểm năm 2015 khi Hiệp 

định TPP trước đây (tiền thân của 

Hiệp định CPTPP) kết thúc đàm phán 

cho đến hết năm 2018 khi  Hiệp  

định CPTPP chưa có hiệu lực, kim 

ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt 

Nam sang Canada đã tăng gần 30% 

trong khi tổng nhập khẩu dệt may 

của Canada từ thế giới gần như giữ 

nguyên, chỉ tăng nhẹ khoảng 5% 

trong 4 năm trở lại đây. 
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Nguồn: trademap.org 

Tại mỗi thành phố, Vinatex tiếp tục 

tổ chức theo hình thức Hội thảo giới 

thiệu về Hiệp định CPTPP, các mặt 

hàng thế mạnh của Vinatex có thể 

cung cấp cho thị trường Canada và 

tổ chức gặp trực tiếp 1-1 giữa khách 

hàng Canada với từng doanh nghiệp 

của Tập đoàn. 

 
Mặt hàng của các doanh nghiệp 

đem đến giới thiệu với khách hàng 

lần này chủ yếu là các mặt hàng đáp 

ứng được quy tắc xuất xứ “từ sợi trở 

đi” của Hiệp định CPTPP bao gồm 

các mặt hàng từ vải dệt kim lót của 

Đông Xuân, vải yarn dyed của Đông 

Phương tới các sản phẩm may mặc 

như quần, váy, suit, jacket, sơ mi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bảng số liệu xuất khẩu dệt may Việt Nam sang Canada và tổng nhập khẩu dệt may của 
Canada từ thế giới trong 4 năm 2015-2018 

 
 

Nguồn: trademap.org 

 

Tuy vậy, thị phần xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang Canada vẫn còn khiêm tốn, 

mới chiếm 6%, tương đương Campuchia. Cơ hội gia tăng xuất khẩu vào thị trường 

Canada khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực là rất triển vọng và mục tiêu dệt may Việt 

Nam có thể hướng tới gấp đôi thị phần hiện tại, lên tới 12-14%, ngang bằng với thị 

phần của dệt may Việt Nam tại thị trường Mỹ hiện tại. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN XUẤT 

KHẨU DỆT MAY THỊ TRƯỜNG 

CANADA CỦA VINATEX 

 
Sớm nhận thức được cơ hội từ thị 

trường Canada, ngay từ tháng 8 năm 

2018, Vinatex đã tổ chức đoàn xúc tiến 

xuất khẩu dệt may vào Canada tại 2 

thành phố Montreal và Toronto. Với 

hình thức Hội thảo và trao đổi trực tiếp 

1-1 với khách hàng, chương trình đã 

thu hút sự quan tâm đặc biệt từ gần 

40 đối tác Canada, bước đầu mang 

đến cơ hội tiếp cận trực tiếp khách 

hàng, tăng trưởng thị phần dệt may 

tại Canada cho các doanh nghiệp. 

 
Sau chuyến xúc tiến này, các doanh 

nghiệp Canada đã quan tâm hơn đến 

thị trường Việt Nam nói chung và các 

doanh nghiệp của Vinatex nói riêng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cũng đã có một số khách hàng của 

Canada như Richlu Manufacturing đã 

đến thăm nhà máy của TCT Dệt May 

Hòa Thọ. 

 
Tiếp nối kết quả đạt được của chuyến 

xúc tiến năm 2018 và để chủ động tận 

dụng lợi thế giảm thuế của Hiệp định 

CPTPP, Tổng Giám đốc Vinatex – ông 

Lê Tiến Trường đã dẫn đầu đoàn xúc 

tiến lần thứ 2 tới thị trường Canada 

từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 5 năm 

2019 tại 02 thành phố là Vancouver 

và Montreal cùng sự tham gia của 

các doanh nghiệp thuộc Vinatex 

gồm: TCT May 10, Hanosimex, TCT CP 

Dệt May Hòa Thọ, CTCP Dệt May Huế, 

CTCP Đầu tư Phát triển Vinatex và 02 

đơn vị gửi sản phẩm cho Tập đoàn 

giới thiệu là Dệt kim Đông Xuân và 

Dệt kim Đông Phương. 

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Vinatex 

trước 04 tháng, các thông tin chi tiết 

về hàng hóa đã được gửi cho các nhà 

nhập khẩu cùng sự hỗ trợ rất tích cực 

của Thương vụ Việt Nam tại Canada 

và Hiệp hội Dệt May Canada trong 

việc mời khách hàng và sắp xếp lịch 

gặp 1-1, số lượng khách  tham  dự 

tại Montreal đạt 60 người  đến  từ 

35 nhà nhập khẩu (tăng 50% so với 

năm 2018), số lượng khách tham dự 

tại Vancouver (địa điểm tổ chức lần 

đầu) khoảng 20 người đến từ 15 nhà 

nhập khẩu, trong đó có một số hãng 

lớn với doanh thu hơn 1 tỷ đô la Mỹ 

như Aritzia – hàng thời trang nữ, 

Reitmans – hơn 600 cửa hàng thời 

trang nữ, Lululemon Athletica – quần 

áo tập thể thao ngoài trời, VF Outdoor 

Canada, Giant Tiger – chuỗi bán lẻ với 

250 cửa hàng, Ested Group (đại điện 

Allan Rosen) – nhà nhập khẩu, phân 

phối lớn của Canada với các đối tác 

bán lẻ nổi tiếng như Costco, Walmart, 

Canadian Tire, Sport Experts, Sportchek, 

Cabelas, Hudson Bay, Reitmans 

Group, Simons, Carhartt, OshKosh/ 

Carters. 

 
Tổng số các cuộc gặp 1-1 lên tới 94 

cuộc (28 cuộc gặp tại Vancouver và 

66 cuộc gặp tại Montreal). Đoàn cũng 

có 02 cuộc làm việc tại trụ sở khách 

hàng: Aritzia tại Vancouver và Giant 

Tiger tại Montreal. Một số đơn vị đã 

xác định được đơn hàng phù hợp có 

thể ký kết 
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Nhóm hàng thuế suất thuế nhập khẩu giảm từ 18% về 0% ngay khi Hiệp 

định có hiệu lực 

 
- Áo khoác nam nữ, dệt kim và dệt thoi. 

- Quần dài nam nữ từ len. 

- Sơ mi nam nữ dệt thoi từ tất cả các chất liệu khác nhau. 

- Sơ mi nam nữ dệt kim từ bông. 

- Com-lê nam dệt thoi từ len và sợi tổng hợp, com-lê nữ dệt thoi từ len và 

sợi nhân tạo. 

- Com-lê dệt kim từ tất cả các chất liệu khác nhau. 

- Quần áo trẻ em dệt kim và dệt thoi từ tất cả các chất liệu khác nhau. 

- Jacket và blazer dệt thoi cho nam từ len và sợi tổng hợp, cho nữ từ len. 

- Jacket và blazer nam nữ dệt kim từ len. 

- Váy dài, chân váy từ len. 

- T-shirt, cardigan từ len. 

- Áo ngủ, pyjama dệt thoi cho nam từ tất cả các chất liệu khác nhau. 

- Áo ngực phụ nữ, gen và quần gen 

 
Nhóm hàng thuế suất thuế nhập khẩu về 0% sau 3 năm (nhóm B4) 

 
- Áo jacket trượt tuyết dệt thoi nam nữ từ bông. 

- Jacket và blazer dệt thoi cho nữ từ các chất liệu khác len. 

- Jacket và blazer dệt thoi cho nam từ bông và sợi nhân tạo. 

- Quần dài nam nữ từ bông và sợi tổng hợp. 

- Váy dài, chân váy từ các chất liệu khác len. 

- Quần lót nam dệt thoi từ tất cả các chất liệu khác nhau… 

Lộ trình cắt giảm thuế quan của Canada theo Hiệp định CPTPP 
 

Nước xuất khẩu 
Kim ngạch xuất khẩu 

(đơn vị: tỷ USD) 

 
Thị phần 

Thế giới 14,4 100% 

Trung Quốc 4,93 34% 

Mỹ 2,15 14,9% 

Bangladesh 1,21 8,4% 

Campuchia 0,94 6,5% 

Việt Nam 0,93 6,4% 

Ấn Độ 0,63 4,4% 

Italia 0,37 2,6% 

Khác 3,24 22,8% 
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HỌC NGHỀ 
ĐỂ LẬP NGHIỆP 
Để không lãng phí ước mơ, thời gian và chi phí học 

tập, bạn trẻ cần một chương trình định hướng ngành 

học từ sớm. Học nghề để lập nghiệp là một trong 

những cách chuẩn xác giúp bạn trẻ tự tin chọn con 

đường nhanh nhất phát triển bản thân. 

 
Bài: PHẠM THỊ HUYỀN 

 
 
 
 
 

độ cao đẳng, theo đó học sinh chưa 

có bằng tốt nghiệp THPT vẫn có thể 

được xét tuyển vào bậc học này. Đây 

là một trong những nội dung đáng 

chú ý của dự thảo Thông tư sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 

số 05 ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng 

Bộ LĐTB&XH quy định quy chế tuyển 

sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh 

trình độ trung cấp, cao đẳng. 

 
Theo tinh thần dự thảo nói trên, điều 

kiện đi kèm là người học phải đồng 

thời học các môn văn hoá THPT và 

nội dung đào tạo nghề nghiệp trình 
Chương trình tư vấn hướng nghiệp 
mùa tuyển sinh 2019 đã được Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTB&XH), 

các trường đại học, cao đẳng, các 

doanh nghiệp, Tỉnh đoàn,... tổ chức ở 

các địa phương, góp phần sớm định 

hướng cho người học để không lãng 

phí nguồn nhân lực. Trước ngưỡng 

cửa vào đời của các bạn trẻ, hướng 

học nghề để lập nghiệp cũng đang 
là xu hướng được lựa chọn ngày 

càng nhiều. 

 
KHUYẾN KHÍCH HỌC NGHỀ THEO 

MÔ HÌNH 9+ 

 
Với thực trạng thừa thầy thiếu thợ, 

Bộ LĐTB&XH đã đề xuất mở  rộng 

đối tượng tuyển sinh đối với trình 

độ trung cấp theo hướng dẫn của 

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (TC- 

GDNN) - Bộ LĐTB&XH. 

 
Từ tháng 7/2018, TCGDNN cũng đã 

có văn bản khuyến khích đào tạo 

chương trình cao đẳng cho học sinh 

tốt nghiệp THCS (mô hình đào tạo 

9+). Theo đó, Bộ LĐTB&XH yêu cầu các 

trường nghiên cứu, xây dựng chương 

 
 
 
 

trình, tổ chức đào tạo chương trình 

cao đẳng liên thông từ trung cấp 

dành cho học sinh tốt nghiệp THCS. 

Người học sẽ được nhận bằng Trung 

cấp và tiếp tục học liên thông ngay 

để nhận bằng Cao đẳng cùng ngành, 

 
 
 

 
Giờ học thực hành nghề May thời trang của sinh viên Trường Cao đẳng nghề Long Biên 

Giờ học thực hành nghề Thiết kế thời trang của sinh viên Trường Cao đẳng nghề Long Biên 
nghề. Chương trình cần được thiết kế 

tổng thể để đảm bảo người học khi 

chuyển từ trình độ Trung cấp lên Cao 

đẳng không phải học lại những nội 

dung đã học. 

 
RÚT NGẮN THỜI GIAN, TIẾT KIỆM 

TIỀN BẠC 
 

Theo Bộ LĐTB&XH, trên thế giới, tỉ lệ 

phân luồng vào học nghề rất cao, 

luôn đạt trên 50%. Tại các nước phát 

triển như Đức, Nhật Bản... học nghề 

sớm là sự lựa chọn được ưu tiên, 

mô hình đào tạo nghề 5 năm dành 

cho học sinh tốt nghiệp THCS được 

triển khai rất thành công và đã tạo ra 

nhiều kỹ sư giỏi cho đất nước. Trong 

khi đó, Việt Nam vẫn đang đặt ra mục 

tiêu đến 2020 sẽ có 30% học sinh vào 

học nghề. Tỉ lệ học sinh vào học nghề 

những năm qua còn thấp bởi nhiều 

nguyên nhân khác nhau. 

 
Ông Lê Quân - Thứ trưởng Bộ 

LĐTB&XH đã cho rằng, cần sớm bỏ lối 

tư duy này. Chọn nghề phù hợp với 

 
 
 
 
 

năng lực sở trường bản thân, với hoàn 

cảnh kinh tế gia đình trong từng giai 

đoạn, chứ không phải chỉ vì không thi 

đỗ THPT hoặc đỗ đại học. Ông Quân 

cũng nhấn mạnh, để thu hút học sinh 

hết lớp 9 vào học nghề, giải pháp duy 

nhất là nâng cao chất lượng đào tạo 

hệ trung cấp và cao đẳng. 

 
Chương trình đào tạo 9+ được thiết 

kế liên thông phù hợp với độ tuổi. 

Lứa tuổi 15-16 đào tạo sâu về văn hóa, 

 
 
 
 
 

trong khi đó lứa tuổi 17-18 đào tạo sâu 

vào nghề. Học sinh có thể dừng lại bất 

cứ lúc nào để bước vào thị trường lao 

động một cách linh hoạt. 

 
Như vậy, thay vì học hết THPT học 

sinh mới được học tiếp lên cao đẳng, 

đại học thì giờ đây, với việc áp dụng 

mô hình đào tạo nghề 9+, các học 

sinh học hết lớp 9 có thể cùng lúc 

học 1 nghề nhận 2 tấm bằng: Cao 

đẳng nghề và tốt nghiệp THPT 
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NỖ LỰC XANH HÓA 
NGÀNH DỆT MAY 

 

 

tịch điều hành Tập đoàn  TAL,  chỉ 

thế thôi chưa đủ để giúp  các  DN 

dệt may thay đổi nhận thức về môi 

trường. Các quốc gia Châu Á nhiều 

năm về trước cạnh tranh nhau bởi 

nguồn nhân công giá rẻ, nên đã có 

sự chuyển dịch tương đối lớn của 

ngành Dệt May từ các nước phương 

Tây sang khu vực Châu Á, nhưng lợi 

thế cạnh tranh bằng nhân công hiện 

Với những nỗ lực 
giảm thiểu tác động 
đến môi trường của 
ngành Dệt May, 
hướng đến “xanh 
hóa” ngành, trong 
thời gian qua, các 

NHỮNG TÍN HIỆU KHẢ QUAN 
 

Trong những năm qua ngành Dệt 

May Việt Nam luôn giữ vững vị trí top 

3 ngành xuất khẩu cao nhất cả nước 

với kim ngạch xuất khẩu năm 2018 

đạt 36,2 tỷ USD, thặng dư thương mại 

khoảng 17,9 tỷ USD. 

đánh giá có nhiều ảnh hưởng tới môi 
trường nhất trong chuỗi cung ứng. 

 
Trong nhiều năm qua, hàng loạt các 

vụ việc xả thải vượt mức quy định 

tại một số doanh nghiệp đã “dấy” 

lên nhiều lo ngại đối với các cơ quan 

quản lý nhà nước và địa phương 

trong việc cấp phép đầu tư, xây dựng 

 
 
 
 
 

 
Bà Lê Thị Minh Ánh – đại diện Vụ Chính sách Pháp chế (Tổng cục Môi trường) 

không còn nữa. “Vậy lợi thế cạnh 

tranh của ngành Dệt May Việt Nam 

là gì?” - ông James Phillip đặt câu hỏi. 

Ông cho biết, với Tập đoàn TAL, lợi 

thế cạnh tranh đó chính là việc doanh 

nghiệp phải đầu tư cho phát triển 

bền vững. Những thế hệ trẻ ở các 

nước phương Tây ngày nay không 

chỉ còn lựa chọn trang phục theo xu 

DN đã và đang thay 
đổi tư duy, đầu tư 
nhiều hơn vào các 
biện pháp xử lý 
chất thải ra môi 
trường. Tuy nhiên, 
để có được tiếng nói 
chung giữa DN và 
cơ quan quản lý nhà 
nước, cần có nhiều 
hơn nữa những biện 
pháp thiết thực, 
cũng như những 
đóng góp của DN về 
các quy chế, pháp 
quy trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường. 

 

Bài: CÁT VŨ 

Tuy   nhiên  đó  chỉ  là  “bề  nổi”,  ông 
Trương Văn Cẩm – Phó Chủ tịch kiêm 

Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt May Việt 

Nam (VITAS) cho biết, mặc dù xuất 

khẩu đạt con số tương đối lớn, nhưng 

ngành Dệt May vẫn có những “điểm 

nghẽn” trong việc nhập nguyên phụ 

liệu và vải do nguồn cung trong nước 

còn hạn chế. Theo đó, hiện nay cả 

nước nhập khẩu khoảng 12,7 tỷ USD 

vải, trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc 

chiếm đến 54 – 55%. Để giải quyết 

điểm nghẽn này, ngành Dệt May  

Việt Nam phải đầu tư mạnh mẽ hơn 

vào khâu dệt nhuộm – khâu luôn bị 

các cơ sở Dệt – Nhuộm. 
 

Bà Lê Thị Minh Ánh – đại diện Vụ 

Chính sách Pháp chế (Tổng cục Môi 

trường) đưa ra dẫn chứng: Công ty 

TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam 

(Trung Quốc) tại Bà Rịa - Vũng Tàu 

từng là “điểm đen” của ngành Tài 

nguyên và Môi trường với 7 lần bị 

niêm phong do xả thải trái phép. Mặc 

dù chưa được cấp phép nhưng công 

ty đã xây dựng phân xưởng nhuộm 

có công suất 1.100 tấn/năm, nước 

thải xả trực tiếp ra hồ Đá Đen (nơi 

cung cấp nước cho 90% người dân 

tại TP. Vũng Tàu). Mỗi ngày khai thác 

trái phép, sử dụng khoảng 2.760 m3 

nước ngầm để phục vụ sản xuất mà 

không có giấy phép khai thác nước 

dưới đất, cũng như giấy phép xả 

nước thải vào nguồn nước… Còn tại 

Công ty Dệt Pacific Crystal (KCN Lai 

Vu, Kim Thành, Hải Dương) bị xử phạt 

về hành vi xả nước thải có những 

thông số vượt quy chuẩn cho phép 

vào môi trường (độ PH vượt cận trên 

10,5; độ màu vượt 30,67 lần; TSS (tổng 

chất rắn lơ lửng) vượt 2,95 lần; COD 

vượt 18,31 lần…), số tiền phạt là 672 

triệu đồng. 

Tuy nhiên đó là câu chuyện của quá 

khứ, bà Ánh dẫn chứng, đến năm 

2018 Công ty Dệt Facific Crystal đã 

đầu tư hệ thống xử lý nước thải, khí 

thải đạt yêu cầu, được xác nhận hoàn 

thành công trình bảo vệ môi trường. 

Còn với Công ty Mei Sheng Textiles 

đã di dời phân xưởng nhuộm tới KCN 

Mỹ Xuân A2 và hoàn thành hệ thống 

xử lý nước thải. “Sự chuyển dịch của 

các DN dệt may đối với môi trường 

đã thay đổi theo hướng tích cực”. Bà 

Ánh nhận định. 

 
Theo ông James Phillip – Phó Chủ 

hướng thời trang, mà đã có một bộ 

phận chiếm đa số mua những sản 

phẩm mình yêu thích theo hướng 

thân thiện với con người, môi trường, 

nhất là những dòng sản phẩm Eco, 

có khả năng tái chế, … Do đó, các DN 

dệt may của Việt Nam nên lấy phát 

triển bền vững làm lợi thế cạnh tranh 

với các đối thủ, nếu như muốn sản 

phẩm dệt may tiếp tục có chỗ đứng 

trên thị trường thế giới. 

 
CẦN CÁI “BẮT TAY” GIỮA DN VÀ 

CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

 
Những   định   kiến   của   ngành Dệt 

– Nhuộm đã khiến cho nhiều địa 

phương “dè chừng”, thậm chí không 

“lót thảm đỏ” kêu gọi đầu tư. Việc thay 

đổi nhận thức đối với cơ quan quản 

lý nhà nước về môi trường đã, đang 

và sẽ là một trong những nhiệm vụ 

chiến lược, trọng tâm của các DN dệt 

may trong việc tháo gỡ “nút thắt cổ 

chai” của ngành trong nhiều năm 

qua. Mặc dù các DN dệt may đã có 

những thay đổi toàn diện trong việc 

giảm thiểu tác động tới môi trường, 

nhưng dường như vẫn có những 

“khoảng cách” giữa doanh nghiệp  

và cơ quan quản lý nhà nước. Điều 

đó được chứng minh qua những Bộ 

Luật về môi trường, mà hiện nay  đã 
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Quản trị khách sạn. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


