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THƯ TÒA SOẠN 

 
Bạn đọc thân mến, 

 
Tháng 5 này khi màu phượng đỏ đã rực lên, học trò chưa kịp có 

cảm giác chờ đón một kỳ nghỉ hè thoải mái, thì đã buộc phải nghỉ 

ở nhà vì làn sóng thứ 4 Covid-19 ập đến Việt Nam. Cả nước gồng 

mình chiến đấu với “giặc” dữ, đã nguy hiểm hơn bội phần so với 

các đợt dịch trước. 

 
Ngành Dệt May với đặc thù đông NLĐ, đang áp dụng nhiều biện 

pháp hơn, sáng tạo hơn để làm sao hoàn thành nhiệm vụ 2 trong 

1, vừa chống dịch thành công, vừa sản xuất đảm bảo vượt qua 

kết quả năm 2020. 5K dường như chưa đủ, các DN Dệt May đã áp 

dụng 7K, 9K… 

M Ụ C L Ụ C 
 

Tháng 5/2021 

 

“Đại dịch” sẽ bớt đi u ám, nếu chúng ta nhìn ra ở đó một cuộc 

“ĐẠI DỊCH CHUYỂN”. Dịch chuyển lên vị trí mới trong chuỗi cung 

ứng dệt may, dịch chuyển đến sản xuất xanh, bền vững,… chỉ cần 

chúng ta tự lực, tự cường, kiên gan, bền chí và sáng tạo. 
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GÓC NHÌN  

ãnh đạo doanh nghiệp 

GÓC NHÌN 

 

trong điều kiện khủng hoảng kéo dài 

Chúng ta vừa kết thúc kỳ nghỉ lễ dài thứ 2 trong năm chỉ sau tết Nguyên 

đán, đồng thời cũng đón nhận những tin tức không tốt về một đợt dịch 

Covid-19 mới có thể lan ra tại Việt Nam. Như vậy chỉ trong 16 tháng qua, 

Việt Nam chúng ta đã trải qua 4 đợt dịch tuy mức độ có khác nhau ở 

từng địa phương, cùng với nó là các giải pháp phòng chống dịch mạnh lại 

được triển khai rộng rãi. 

 T 

 

 
Cùng với đó là tất cả các doanh 

nghiệp thực hiện nghiêm 5K, phòng 

chống dịch trong người lao động ở 

mức cao nhất. Đảm bảo tổ chức sản 

xuất thông suốt trong điều kiện nguy 

cơ dịch bệnh rất cao. 

 
Lãnh đạo thích ứng với khủng 

hoảng kéo dài 

 

Hãy xem xét tình hình hiện nay như 

trong trường hợp một ca bệnh đau 

tim khẩn cấp đã được cấp cứu kịp 

thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy 

kịch. Nhưng một loạt các thách thức, 
rên  thế  giới  đợt   dịch 

Covid-19 mới đang ở đỉnh 

điểm, có cảm giác mất 

kiểm soát ngay tại chính 

khu vực Nam Á và Đông 

Nam Á, mà lớn nhất là tại Ấn Độ. Khu 

vực này cũng là một cứ điểm sản xuất 

lớn của chuỗi dệt may toàn cầu với 

tổng kim ngạch xuất khẩu chỉ của 6 

nước đang có dịch quy mô lớn là Ấn 

Độ, Bangladesh, Pakistan, Indonesia, 

Myanmar, Cambodia đạt gần 150 tỷ 

USD, chiếm trên 22% tổng giao dịch 

xuất nhập khẩu dệt may toàn cầu. Vậy 

có thể dự báo gì từ tình hình mới? 

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần 

chuẩn bị và hành động như thế nào? 

 
NHÌN LẠI QUÝ I/2021 

 

Lần đầu tiên sau 1 năm 2020 luôn 

có kết quả từng quý thấp hơn 2019, 

quý 1 năm 2021 đã chứng kiến sự 

phục hồi khá tốt của ngành Dệt 

May Việt Nam với tăng trưởng đạt 

9,6%, bù lại được mức suy giảm của 

năm 2020, trong bối cảnh tổng nhu 

cầu nhập khẩu thế giới chỉ phục 

hồi nhẹ và còn khá xa so với năm 

2019. Quan trọng nhất là hiệu quả 

sản xuất kinh doanh được cải thiện 

nhanh hơn tốc độ phục hồi doanh 

thu, cho thấy các nỗ lực và giải pháp 

của giai đoạn Covid-19 năm 2020 

tiếp tục phát huy tác dụng trong 

quản trị doanh nghiệp. 

Tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Tập 

đoàn), với việc ngành Sợi có quý 1 

khởi sắc cả về số lượng đơn hàng và 

hiệu quả sau 24 tháng kinh doanh 

dưới giá thành đã góp phần quan 

trọng cho việc tăng trưởng hiệu quả 

lên trên 28% so với cùng kỳ, vượt 

cả mức trước dịch của quý 1/2019. 

Trong khi đó, ngành May có đủ việc 

làm đến hết 6 tháng đầu năm nhưng 

vẫn là các đơn hàng cơ bản, đơn giá 

tiếp tục duy trì ở mức thấp. Hàng hoá 

cao cấp chưa trở lại, nhất là sản phẩm 

veston nam. Số lượng đơn hàng tăng 

cao trong quý 1 có yếu tố khách quan 

đến từ sự dịch chuyển trở lại của đơn 

hàng đặt tại Myanmar trước đây do 

bất ổn chính trị từ đầu năm gây nên. 

Các doanh nghiệp trong Tập đoàn 

sau 1 năm chống dịch đã thích ứng 

với thị trường uyển chuyển hơn, do 

đó lần đầu tiên tốc độ tăng trưởng 

hiệu quả vượt qua khá xa tốc độ 

tăng của doanh thu và kim ngạch 

xuất khẩu. 

 
Tuy nhiên, chúng ta cũng nhìn thấy 

những điểm còn hạn chế của quý I 

trong các doanh nghiệp thuộc Tập 

đoàn bao gồm: Tốc độ tăng trưởng 

thấp hơn so với các đơn vị FDI; Hiệu 

quả ngành Sợi chủ yếu là do tác động 

thuận lợi của thị trường mang lại chứ 

không phải đến từ việc đổi mới mô 

hình kinh doanh; Tuyển dụng lao 

động trong doanh nghiệp vẫn kém 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
hấp dẫn hơn so với khối FDI và tư 

nhân cùng làm dệt may dẫn tới nhiều 

doanh nghiệp thiếu nguồn nhân lực 

khi đơn hàng quay trở lại với số lượng 

lớn và thời gian giao hàng ngắn; Mức 

độ nhạy cảm với rủi ro của Covid-19 

do tác động vào thị trường sức cầu 

vẫn còn cao, chưa cải thiện được 

nhiều so với năm 2020. 

 
DỰ BÁO QUÝ II/2021 

 

Với việc thị trường 6 nước cung ứng 

hàng hoá dệt may ở Nam Á và Đông 

Nam Á bị ngưng trệ sản xuất do dịch 

Covid-19 có thể là một chỉ dấu trong 

ngắn hạn quý II và quý III năm 2021 

các doanh nghiệp May sẽ có nhiều 

đơn hàng nếu Việt Nam tiếp tục duy 

trì được việc kiểm soát dịch bệnh 

 
 
 
 

như thời gian qua. Tuy vậy, việc có 

cả những dấu hiệu dịch bệnh chưa 

được kiềm chế tại Châu Âu cũng 

lại có khả năng làm ảnh hưởng tiêu 

cực đến tổng cầu hàng hoá dệt may, 

cũng như việc nền kinh tế phục hồi 

chậm ở Nhật Bản cũng không cho dự 

báo sáng sủa về phục hồi cầu ở đây. 

 

Kịch bản thị trường phải tới năm 

2023 mới quay lại như năm 2019 có 

vẻ như đang có xác suất xảy ra cao 

hơn. Điều này khiến cho chưa có 

một dự báo trung và dài hạn của thị 

trường, mọi diễn biến đều đang xoay 

trong chu kỳ 3 - 6 tháng và thị trường 

còn rất nhạy với diễn biến dịch bệnh 

toàn cầu cả về phía cung và phía cầu. 

 
Thị trường Sợi vừa phục hồi được 

khoảng 5 tháng lại đã có những dấu 

hiệu trầm lắng, giao dịch mua giảm 

trên 10% cả về số lượng và giá trong 

khi giá bông và xơ polyester lại diễn 

biến theo chiều ngược lại với mức 

tăng trên 5% trong 1 tháng qua, biên 

lợi nhuận ngành Sợi đang dần trở về 

mức bình quân dài hạn khoảng 2-3% 

doanh thu. Năng lực sản xuất Vải nhỏ 

dẫn tới chưa đủ sức cung cấp cho 

khách hàng lớn, chủ yếu vẫn làm nội 

 
 
 
 

địa và khách hàng xuất khẩu nhỏ nên 

đóng góp cả về phương diện doanh 

thu lẫn hiệu quả đều không đáng kể. 

 

Với những diễn biến như vậy, rõ ràng 

nhiệm vụ của 2 nhóm doanh nghiệp 

May và Sợi trong quý II/2021 cần 

quan tâm triển khai là: 

 
Với DN May: Lựa chọn một “thực 

đơn” đơn hàng tối ưu để tối đa hoá 

năng suất và hiệu quả trong điều kiện 

cầu vượt cung. Ngắn hạn, tình trạng 

đơn hàng nhiều hơn so với năng lực 

sản xuất có thể được duy trì do ảnh 

hưởng của dịch bệnh ở Nam Á và bất 

ổn chính trị ở Myanmar, do đó lựa 

chọn làm đơn hàng nào trở thành bài 

toán “cân não” với nhà quản lý. Cơ hội 

đạt được hiệu quả tốt cho ngành May 

có trong quý II nhưng có thể không 

kéo dài. 

 
Với DN Sợi: Nguyên liệu lên giá, 

thành phẩm xuống giá, do đó quản 

trị tồn kho nguyên liệu và nhất là kiên 

định mục tiêu chuyển đổi mô hình 

kinh doanh sang có 30 - 40% năng 

lực sản xuất phải phục vụ trong chuỗi 

cung ứng, kể cả trong và ngoài nước 

là giải pháp chính yếu. 

rủi ro vẫn còn đó. Sau khi phục hồi 

sau phẫu thuật, bệnh nhân cần làm 

thế nào để ngăn chặn một cơn đau 

khác? Sau khi đã sống sót, anh ta sẽ 

thích nghi thế nào với những bất ổn 

của một hiện thực mới để phát triển 

mạnh mẽ hơn? Cuộc khủng hoảng 

còn xa mới kết thúc. 

 
Doanh nghiệp chúng ta đã vượt qua 

năm 2020 như vượt qua một cơn 

bệnh khẩn cấp, chúng ta đã vượt 

hiểm nguy, nhưng thực sự chúng ta 

còn nguyên các rủi ro tiềm ẩn mà bất 

cứ lúc nào cũng có thể bùng phát. 

Về bên ngoài, đó chính là yếu tố dịch 

bệnh chưa được kiểm soát, khi dịch 

bùng lên, trạng thái đóng băng như 

2020 lại có thể xuất hiện. Ở bên trong, 

chúng ta vừa vượt qua bằng thắt 

lưng buộc bụng, bằng chung tay, 

chung lòng, bằng sản xuất bất cứ sản 

phẩm nào có nhu cầu trên thị trường. 

Nhưng tất cả các giải pháp đó chỉ 

giúp chúng ta vượt hiểm nghèo 

chứ không giúp chúng ta khoẻ lên. 

Phương thức kinh doanh và vị trí của 

chúng ta trong chuỗi cung ứng chưa 

có thay đổi nhiều. 

 

Trong tình hình thị trường hiện nay 

có 2 xu thế chính trong quản trị, đó là: 
 

01 Cố thủ với các biện pháp đã áp 
dụng trong năm 2020, coi bài học 

thành công giúp vượt qua khó khăn 
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GÓC NHÌN 

 
là chân lý, lại tiếp tục với thắt lưng 

buộc bụng, cắt giảm chi phí, tạm 

hoãn đầu tư… 

02 Lạc quan cho rằng tình hình sẽ 

 
 

√ Nhóm 3 là nhóm giảm triệu 

chứng cho bệnh nhân như giảm đau, 

hạ sốt; 

 
√ Nhóm 4 là nhóm thuốc bổ chưa 

 
 

khả năng thích ứng, cho nên 

cần thận trọng, tránh các kế 

hoạch chiến lược hoành tráng 

và chi tiết. Lúc này hãy thực hiện 

nhiều thử nghiệm để tìm ra con 

 

SAI LẦM 

GÓC NHÌN 

chỉ có tốt lên, năm 2020 đã là đáy, 

việc vượt qua 2020 là chỉ dấu khẳng 

định sức mạnh tồn tại của doanh 

nghiệp. Chính vì vậy quay trở lại với 

các hoạt động, suy nghĩ và ra quyết 

định như thông thường. Thực tế 

như trong thống kê của ngành Y, 

sau phẫu thuật khẩn cấp chỉ có 20% 

bệnh nhân từ bỏ các thói quen có hại 

cho sức khoẻ của mình vì tin rằng, có 

vấn đề gì thì y học đủ sức xử lý như đã 

xử lý ca “cấp cứu” vừa qua. 

 
Cả hai xu thế nêu trên đều không phù 

hợp với thị trường biến động liên tục 

phi quy luật như hiện nay. Có một 

thông tin mà PGS Nguyễn Lân Hiếu 

có chia sẻ trong một bài viết ngắn về 

ngành Y, đó là khi các bác sĩ kê đơn 

thuốc cần phân làm 4 nhóm: 

 
√ Nhóm 1 là thuốc bắt buộc phải 

kê vì nếu không có nó bệnh nhân sẽ 

nguy hiểm tính mạng; 

 

√ Nhóm 2 là nhóm giảm tỷ lệ tử 

vong trong dài hạn, giảm thời gian 

nhập viện, giảm biến chứng…; 

kiểm chứng được hiệu quả. 

 
Người bác sĩ phải đảm bảo không 

được phép quên thuốc nhóm 1, cố 

gắng kê được nhiều thuốc nhóm 2, 

hạn chế kê thuốc nhóm 3, và không 

nên kê thuốc nhóm 4. 

 
Với chúng ta, có lẽ cùng tìm thấy 

nhiều điểm tương đồng trong ví dụ 

này khi ra các quyết định quản lý. 

Thuốc nhóm 1 cơ bản đã được dùng 

trong năm 2020, và nhờ thế chúng 

ta vượt nguy hiểm. Thời điểm này là 

thời điểm cố gắng tìm được nhiều 

nhất thuốc nhóm 2, thuốc tạo điều 

kiện cho phát triển bền vững và ngăn 

chặn rủi ro quay trở lại. Vẫn phải dùng 

thuốc nhóm 3 khi cần nhưng cố tránh 

xa các loại thuốc nhóm 4 - chính là 

các hoạt động không tạo giá trị. 

 

Lãnh đạo trong khủng hoảng có 2 

giai đoạn khác biệt. Thứ nhất là giai 

đoạn “khẩn cấp”, khi nhiệm vụ trọng 

tâm là ổn định tình hình. Thứ hai là 

giai đoạn “thích ứng” khi chúng ta 

cần giải quyết các nguyên nhân căn 

bản, xây dựng năng lực để phát triển 

mạnh mẽ trong một thực tế mới. Giai 

đoạn “thích ứng” cực kỳ phức tạp với 

nhiều ý kiến trái chiều nhau, với 2 xu 

thế cực tả và cực hữu như đề cập ở 

trên. 

 

Tuy nhiên, mục tiêu của nhà quản lý 

chúng ta là tìm ra giải pháp để lãnh 

đạo DN thích ứng được với điều kiện 

mới với các nhiệm vụ chính là: 

 

• Nuôi dưỡng khả năng thích 

ứng: Nhà quản lý vừa phải giải 

quyết các thách thức hiện nay, 

nhưng cần thích nghi với những 

gì cần hoàn thành và cách hoàn 

thành nó để phát triển trong 

tương lai. Họ phải xây dựng “các 

phương pháp tiếp theo” đồng 

thời hoàn thiện những phương 

pháp tốt nhất trong hiện tại. 

Bởi vì hiện trạng thị trường rất 

bất định, không biết chính xác 

nơi hướng đến khi xây dựng 

đường. 

 

• Giữ trạng thái mất cân bằng: 

Không có sự khẩn cấp như 

năm qua, khó có được sự thay 

đổi mạnh mẽ. Nhưng nếu thay 

đổi quá khốc liệt thì sẽ có phản 

ứng tiêu cực, bỏ chạy, hay đóng 

băng. Duy trì một trạng thái mất 

cân bằng vừa đủ để có động lực 

thay đổi theo hướng tích cực là 

một nhiệm vụ tế nhị; trong thực 

hành, lãnh đạo cần giữ trong tay 

một bộ điều nhiệt. Nếu nhiệt độ 

liên tục thấp, mọi người không 

có động lực thay đổi. Ngược lại 

nhiệt độ quá cao có nguy cơ làm 

tổ chức tan vỡ. 

 

• Tạo ra  khả  năng  lãnh  đạo: 

Khả năng thích ứng của doanh 

nghiệp thường không đến từ 

một số sáng kiến mới lan rộng 

được phát minh từ trụ sở chính 

mà từ sự tích luỹ của các thích 

ứng vi mô có nguồn gốc từ 

toàn bộ doanh nghiệp để đáp 

ứng với nhiều thay đổi vi mô ở 

từng bộ phận. Để thúc đẩy các 

thử nghiệm vi mô cần có thừa 

nhận về sự phụ thuộc lẫn nhau 

của các cá nhân, các bộ phận 

trong tổ chức, thậm chí cả sự 

phụ thuộc vào nhà cung cấp, 

khách hàng… Trong điều kiện 

mới, việc chỉ có một nhóm lãnh 

đạo là không đủ linh hoạt để 

thích ứng với rất nhiều các thay 

đổi vi mô liên tục, do vậy cần có 

nhiều người được “hành động” 

như lãnh đạo ở các tầng sâu hơn 

trong tổ chức. 

 
Với những diễn tiến mới của thị 

trường, chưa bao giờ khả năng 

“thích ứng” nhanh lại quan trọng và 

mang tính quyết định cho sự thành 

công của doanh nghiệp như hiện 

nay. Lãnh đạo “thích ứng” là cơ hội 

hằng ngày để huy động nguồn lực 

của mọi người nhằm vươn lên trong 

một thế giới liên tục thay đổi và đầy 

thách thức 

   TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO    

Chúng ta không sống trong một môi trường do lý thuyết quản 

trị rủi ro vẽ ra. Không một mô hình dự báo nào dự đoán được 

tác động của cuộc khủng hoảng  kinh  tế năm 2008, mà tác 

động của nó còn làm cho các nhà kinh tế đến nay vẫn tiếp tục 

ngạc nhiên. Cũng không mô hình nào dự báo được đợt khủng 

hoảng Covid-19 trong 16 tháng qua, đồng thời cũng không 

lượng giá được mức độ thiệt hại. 

Bài: Bà TRẦN THỊ THU HẰNG 
Trưởng Ban Kiểm soát Vinatex 

 
 

gày nay, quản trị rủi ro 

quan tâm nhiều đến các 

sự kiện được gọi là Thiên 

nga đen, với định nghĩa 

là các sự kiện có xác suất 

xảy ra rất nhỏ nhưng tác động rất 

lớn, gần như không thể dự báo. Với 

sự xuất hiện của internet và toàn cầu 

hoá, thế giới ngày càng phức tạp hơn, 

được tạo thành bởi rộng khắp các 

mối quan hệ, phụ thuộc lẫn nhau. Sự 

phức tạp không chỉ làm tăng xác suất 

xuất hiện Thiên nga đen mà còn làm 

chúng ta không dự báo được. Tất cả 

những gì có thể dự báo là một công 

ty sẽ phá sản nếu không lưu tâm đến 

các sự kiện Thiên nga đen. 

 
CÁCH PHÂN LOẠI MỚI VỀ RỦI RO 

 

Quản trị rủi ro theo quan điểm trước 

đây thường được coi như là một vấn 

đề về sự tuân thủ, có thể giải quyết 

bằng cách đặt ra nhiều quy tắc và 

đảm bảo đội ngũ nhân viên thực 

hiện đúng. Tất nhiên các quy tắc đó 

có làm giảm thiểu một số rủi ro có 

thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp, 

nhưng cũng lại không phát hiện và 

giảm thiểu được các rủi ro như khủng 

hoảng các tổ chức tài chính tín dụng 

2007 - 2008. Phải chăng lý do là vì các 

“rủi ro” đó thuộc các nhóm khác nhau, 

cần cách ứng xử khác nhau? 
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GÓC NHÌN 
 

Thực tế của tần suất diễn ra các Thiên 

nga đen ngày càng cao ở phạm vi 

ngành nghề như khủng hoảng tài 

chính, đến phạm vi toàn cầu như dịch 

Covid-19 hiện nay, đã xuất hiện cách 

phân loại rủi ro mới gồm 3 nhóm: 

 
Nhóm 1 – Rủi ro có thể phòng ngừa 

GÓC NHÌN 

 

Đây là những rủi ro nội tại, phát sinh 

ra bên trong tổ chức, có thể kiểm 

soát và cần được loại bỏ. Ví dụ rủi ro 

khi không thực hiện đúng quy trình 

công tác, hành động không đúng 

thẩm quyền…Các công ty cần nỗ 

lực loại bỏ rủi ro loại này vì nó không 

đem lại lợi ích chiến lược nào dù có 

thể nếu xảy ra cũng không có thiệt 

hại nghiêm trọng. Nhóm rủi ro này 

sẽ được quản lý tốt nhờ chủ động 

phòng ngừa; giám sát quy trình hoạt 

động và định hướng hành vi; xây 

dựng văn hoá và sự tuân thủ; xây 

dựng giá trị và niềm tin. Vai trò của 

bộ phận QTRR với các đơn vị thành 

viên lúc này là quan hệ người giám 

sát độc lập. 

 
Nhóm 2 – Rủi ro chiến lược 

 

Bản chất của kinh doanh theo thị 

trường là có rủi ro, nhưng rủi ro đó là 

một phần phải chấp nhận của cuộc 

chơi, nhiều doanh nghiệp có thể 

chấp nhận một số rủi ro cao để tạo 

lợi nhuận vượt trội. Rủi ro chiến lược 

khác với rủi ro có thể phòng ngừa 

vì vốn dĩ chúng không phải là rủi ro 

không mong muốn. Rủi ro chiến lược 

không thể được quản lý thông qua 

mô hình kiểm soát dựa trên quy tắc. 

Thay vào đó cần một hệ thống quản 

lý rủi ro được thiết kế nhằm giảm xác 

suất rủi ro giả định thật sự xảy ra và 

cải thiện khả năng của công ty trong 

quản lý các sự kiện rủi ro, giảm bớt 

thiệt hại nếu nó xảy ra. Một hệ thống 

như vậy không ngăn cản công ty 

tham gia vào các dự án mạo hiểm mà 

ngược lại có thể tham gia vào các dự 

án rủi ro hơn với mục tiêu lợi nhuận 

cao hơn. 

 

Ví dụ điển hình trong ngành Dệt May 

là chính sách tồn trữ bông tự nhiên 

cho ngành Sợi. Đây là nguyên liệu 

chính phải dùng nhưng lại là sản 

phẩm nông nghiệp ngắn ngày, sản 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lượng – chất lượng phụ thuộc vào 

thời tiết nhiều. Giá cả rất nhạy với 

từng diễn biến thời tiết nông vụ, 

cũng như với giá dầu thô khi mà 

các sản phẩm thay thế là xơ sợi tổng 

hợp là sản phẩm hoá dầu. Doanh 

nghiệp làm sợi có một rủi ro chiến 

lược là giá cả bông mua để sản 

xuất, có thể nói trên 50% nguyên 

nhân thành công hay thất bại của 

nhà sản xuất sợi đến từ phương 

thức mua bông. Lợi nhuận đột biến 

cũng chỉ có thể đến từ chiến lược 

chuẩn bị nguyên liệu chính xác. 

Như vậy, với cách phân loại này, rủi 

ro mua bông không thể ứng xử và 

quản trị như các rủi ro nội tại khác, 

nói cách khác phải chấp nhận rủi ro 

này và quản trị trên nguyên tắc trao 

đổi, thảo luận về rủi ro đối với các 

mục tiêu chiến lược. Sử dụng các 

công cụ như ma trận khả năng xảy 

ra, phân bố nguồn lực nhằm giảm 

thiểu rủi ro chính. Chứ không thể 

áp dụng cứng nhắc tiêu chuẩn tồn 

kho, phương thức mua cố định… 

 
Nhóm 3 – rủi ro ngoại sinh: 

 

Các rủi ro phát sinh từ bên ngoài 

và nằm ngoài tầm ảnh hưởng 

hoặc kiểm soát của doanh nghiệp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn gốc các rủi ro này bao gồm 

thảm họa tự nhiên, dịch bệnh, 

chính trị, thay đổi lớn về kinh tế 

vĩ mô. Rủi ro ngoại sinh lại đòi hỏi 

một cách tiếp cận khác. Do doanh 

nghiệp không thể ngăn chặn các 

sự kiện như vậy nên ban điều hành 

cần dành thời gian dự báo, đưa ra 

các kịch bản ứng phó khi chắc chắn 

rủi ro xảy ra. 

 

Ba nhóm rủi ro trên cần thực hiện 3 

loại chính sách quản trị rủi ro khác 

nhau, chính vì vậy, nhân diện đúng 

loại rủi ro mới cho cơ hội “kê đơn – 

bốc thuốc” chính xác cho từng khía 

cạnh rủi ro được nhận diện. 

 
Sáu sai lầm thường gặp trong 

Quản trị rủi ro 

 

Tổng kết quá trình quản trị rủi ro tại 

các loại hình doanh nghiệp khác 

nhau, một nghiên cứu của Đại học 

New York, trung tâm nghiên cứu 

Microsoft đã cho thấy 6 sai lầm 

thường là: 

 
Sai lầm 1 – cho rằng có thể quản  
lý rủi ro bằng cách dự  đoán các 

sự kiện cực đoan: Đây là sai lầm tệ 

nhất khi chúng ta tập trung vào xây 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dựng chỉ một vài kịch bản cực đoan. 

Lý do là các sự kiện Thiên nga đen 

hiếm khi được dự báo chính xác, và 

khi chỉ nghĩ đến một vài kịch bản 

ta đã quên đi các khả năng khác. Sẽ 

hiệu quả hơn khi chỉ tập trung vào 

hậu quả - đánh giá tác động tiềm 

năng của sự kiện cực đoan. 

 
Sai lầm 2 – tin chắc rằng việc 

nghiên cứu quá khứ sẽ giúp chúng 

ta quản lý rủi ro: Thực tế thì các 

“tiền lệ” không có nhiều ý nghĩa 

trong việc dự báo một rủi ro sắp 

xuất hiện. Rủi ro càng lớn thì tính 

đột biến khác với “lịch sử” càng cao. 

 
Sai lầm 3 – không lắng nghe  về 

các lời khuyên không nên làm: 

Những lời khuyên “không nên làm” 

thường có sức nặng hơn “nên làm”. 

Thông thường, nhà quản trị mong 

muốn kiếm lợi nhuận hơn là tránh 

thua lỗ. Tuy nhiên có những giai 

đoạn đặc thù, việc ngăn ngừa thua 

lỗ và chờ các đối thủ phá sản để lấy 

được thị phần cũng có nghĩa tương 

tự với chiến thắng. 

 
Sai lầm 4 – Giả định rằng rủi ro có 
thể được đo lường bằng độ lệch 

chuẩn: Đây là một phương pháp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

được sử dụng như một thước đo 

rủi ro đầu tư, tuy nhiên không nên 

được dùng cho quản trị rủi ro. Theo 

lý thuyết độ lệch chuẩn thì khoảng 

2/3 các tác động khi rủi ro xảy ra sẽ 

nằm trong một giới hạn nhất định, 

và xác suất xuất hiện ảnh hưởng lớn 

gấp 7 lần độ lệch chuẩn là gần như 

không có khả năng xảy ra. Thực tế 

có những rủi ro có biến động thực 

đến trên 10 lần vẫn xảy ra. 

 
Sai lầm 5 – không hiểu rằng những 

thứ tương đương về mặt toán học 

lại không tương đương về mặt 

tâm lý: Một ví dụ điển hình về 2 

cách thể hiện cùng một nội dung 

rủi ro đã cho kết quả phản ứng 

quản trị rất khác nhau. Một khảo 

sát cho câu hỏi, nếu mỗi năm bạn 

bay 1 lần thì trung bình khoảng 

1000 năm sẽ có 1 vụ tai nạn. Sau 

câu hỏi này 100% người được khảo 

sát xác nhận sẽ bay. Trong khi đó 

với câu hỏi cung cấp thông tin cứ 

1000 chuyến bay trung bình sẽ có 

1 sự cố, chỉ có 70% người được hỏi 

đồng ý sẽ bay. 

 
Sai lầm 6 – cho rằng hiệu quả và tối 
đa hóa giá trị của cổ đông nghĩa 

là không được phép dư thừa: Hầu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hết lãnh đạo không nhận ra rằng 

việc tối ưu hoá lại làm cho công 

ty dễ ảnh hưởng bởi các tác động 

môi trường. Hệ thống sinh học có 

thể đương đầu với sự thay đổi, một 

phần là do có sự dư thừa và có bộ 

phận dự phòng, ví dụ như chúng ta 

có 2 lá phổi, 2 quả thận giúp chúng 

ta tồn tại. Kinh nghiệm của khủng 

hoảng Covid-19 cũng đã cho thấy 

khó khăn kéo dài của các nhà máy 

veston, đây là một rủi ro mang tính 

chiến lược. Nhưng rõ ràng chúng 

ta đã không có phương án xử lý 

nếu rủi ro xảy ra, và lại xảy ra kéo 

dài đến hơn 1 năm qua. Trong các 

doanh nghiệp, dư thừa được cho 

là kém hiệu quả rõ ràng thông qua 

năng lực nhàn rỗi, tiền không được 

đưa vào hoạt động. Ở phía ngược 

lại là đòn bẩy, là điều tốt như chúng 

ta vẫn biết. Nhưng không phải chỉ 

có tốt, nợ khiến các công ty mong 

manh hơn. Chuyên môn hoá quá 

mức cũng làm cản trở sự phát triển 

của công ty. 

 
Hãy lưu ý rằng rủi ro lớn nhất nằm 

trong bản thân chúng  ta:  chúng 

ta đánh giá quá cao khả năng của 

mình và đánh giá thấp những gì có 

thể xảy ra 
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HIỂU CHÍNH XÁC 
Gần đây trong các doanh nghiệp của Tập đoàn Dệt May 

Việt Nam (Tập đoàn) hay nhắc đến khái niệm “đổi mới 

mô hình kinh doanh” như là một giải pháp quan trọng 

để vượt qua áp lực cạnh tranh. Với thực tế giá gia công 

hàng hoá dệt may liên tục giảm, các chi phí, nhất là chi 

phí về lao động tại Việt Nam liên tục tăng, trong khi các 

quốc gia mới tham gia vào chuỗi cung ứng dệt may thế 

giới như Myanmar, Bangladesh có chi phí thấp hơn, khả 

năng cạnh tranh với các quốc gia khác và với các ngành 

kinh tế khác ở trong nước của ngành Dệt May 
ngày càng trở nên khó khăn. T 

uy nhiên, rất ít công ty 

hiểu rõ về mô hình kinh 

doanh hiện tại của mình, 

tiền đề cho sự phát triển 

của nó, sự phụ thuộc lẫn 

nhau vốn có cũng như những điểm 

mạnh và yếu của mô hình. Trong 

thực tế, các công ty của Tập đoàn 

đều có lịch sử khá dài, thành một 

nếp chung là sản xuất – kinh doanh 

sản phẩm dệt may, cạnh tranh và đo 

lường cải thiện chủ yếu trên phương 

diện năng suất, qua đó tìm cách 

cung ứng được cho khách hàng 

sản phẩm với giá cạnh tranh. Thoả 

mãn các yêu cầu của khách hàng 

về giá cả, chất lượng và thời gian 

giao hàng. Một khung phân tích để 

nhận định rõ từng yếu tố tham gia 

vào quá trình tạo giá trị trong doanh 

nghiệp phần lớn chưa được thực 

hiện một cách khoa học, chi tiết. 

Bài viết này mong muốn làm rõ khái 

niệm và các thành phần của “mô 

hình kinh doanh” giúp doanh 

nghiệp có một góc nhìn toàn diện 

khi đi vào phân tích để tìm ra con 

đường cải thiện hoặc đổi mới mô 

hình hiện tại. 

 
Quan điểm phổ biến nhất trên thế 

giới về mô hình kinh doanh hiện tại 

là gồm 04 yếu tố kết hợp với nhau để 

tạo ra và cung cấp giá trị. 

 
Yếu tố thứ nhất: Giải pháp giá trị 
khách hàng 

 

Một công ty được coi là thành công 

nếu họ tìm ra cách mang lại giá trị cho 

khách hàng, tức là giúp khách hàng 

hoàn thành được một công việc quan 

trọng. Hiểu chính xác nhu cầu và “giá 

trị” mà khách hàng tìm kiếm là yếu tố 

quan trọng cơ bản để thiết kế ra giải 

pháp tạo giá trị cho khách hàng. Nếu 

giải pháp đưa ra tốt hơn các giải pháp 

của các công ty khác tức là chúng ta 

có cơ hội chiến thắng. 

Yếu tố thứ hai: Công thức 
lợi nhuận 

 

Công thức lợi nhuận là kế hoạch chi 

tiết xác định cách công ty tạo ra giá 

trị cho chính mình trong khi cung 

cấp giá trị cho khách hàng. Công 

thức đó bao gồm: 

 
√ Mô hình doanh thu: Giá cả x 

Khối lượng; 

 

√ Cơ cấu chi phí: Chi phí trực 

tiếp, chi phí gián tiếp, lợi thế 

kinh tế nhờ quy mô. Cơ cấu 

chi phí sẽ chủ yếu được thúc 

đẩy bởi chi phí của các nguồn 

lực chính theo yêu cầu của mô 

hình kinh doanh; 

 
√ Mô hình biên lợi nhuận: Căn cứ 

vào khối lượng và cấu trúc chi phí 

dự kiến tính ra khoản đóng góp 

cần thiết của mỗi giao dịch để 

đạt được lợi nhuận mong muốn; 

 
√ Tốc độ sử dụng nguồn lực: Quay 

vòng hàng tồn kho, hệ số sử 

dụng tài sản cố định và các tài 

sản khác như thế nào để đạt 

được lợi nhuận và khối lượng 

cần thiết. 

 
Phương pháp phổ biến, hợp quy 

luật cạnh tranh hiện nay là cần đi từ 

mức giá khả thi mà khách hàng chấp 

nhận mua sản phẩm/dịch vụ của ta, 
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từ đó xác định ngược lại chi phí khả 

biến và biên lợi nhuận gộp. Qua đó 

sẽ xác định được quy mô và tốc độ sử 

dụng nguồn lực cần thiết để đạt được 

lợi nhuận mong muốn. 

 

Yếu tố thứ ba: 

Các nguồn lực chính 

Bao gồm các nguồn lực về con người, 

công nghệ, sản phẩm, cơ sở vật chất, 

thiết bị, kênh phân phối, thương hiệu 

cần thiết để tạo ra giải pháp giá trị 

cho khách hàng mục tiêu. Quan trọng 

nhất là xác định vừa đủ, chính xác 

các nguồn lực cần dùng, không tính 

chung toàn bộ các giá trị theo sổ sách 

doanh nghiệp vào việc tạo ra giá trị 

cho khách hàng mục tiêu. Đây cũng 

là bước quan trọng để xác định các 

nguồn lực chưa/không tạo ra giá trị 

cho khách hàng. 

 

Yếu tố thứ tư: Các quy trình chính 

Công ty phải có các quy trình quản lý 

và vận hành cho phép cung cấp giá 

trị theo cách có thể dễ dàng lặp lại và 

mở rộng quy mô khi cần thiết. Chúng 

có thể bao gồm các nhiệm vụ thường 

xuyên như đào tạo, phát triển sản xuất, 

lập kế hoạch, lập ngân sách, bán hàng, 

cung cấp dịch vụ. Các quy trình chính 

cũng bao gồm các chỉ số, quy tắc, quy 

phạm, tiêu chuẩn như yêu cầu biên 

lợi nhuận, tín dụng, thời gian sản xuất, 

cách thức phục vụ khách hàng và vận 

hành kênh phân phối. 

 
Bốn yếu tố này chính là nền tảng của 

bất cứ doanh nghiệp nào. Giải pháp 

tạo giá trị cho khách hàng và công 

thức lợi nhuận sẽ mang lại lợi ích cho 

cả khách hàng và công ty; các quy 

trình chính sẽ mô tả cách thức đưa 

lại các giá trị đó tới cả khách hàng lẫn 

công ty. Quan trọng nhất là giữ được, 

quản lý được sự liên hệ phụ thuộc 

giữa cả bốn yếu tố. Bất cứ sự thay đổi 

nào trong 4 yếu tố này đều ảnh hưởng 

đến các yếu tố khác và tổng thể mô 

hình kinh doanh của doanh nghiệp. 

 
KHI NÀO CẦN CÓ MÔ HÌNH KINH 
DOANH MỚI 

 

Các công ty đã có vị trí nhất định 

không nên coi nhẹ đổi mới mô hình 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
kinh doanh. Họ có thể tạo ra sản 

phẩm mới khác biệt với đối thủ cạnh 

tranh mà không cần thay đổi ở mức 

cơ bản mô hình kinh doanh. Nhưng 

như vậy thì lúc nào cần thay đổi? 

 
Câu trả lời chung nhất một cách 

đơn giản là khi cần có những thay 

đổi quan trọng đối với cả 4 yếu tố: 

Giá trị cho khách hàng, Công thức 

lợi nhuận, Nguồn lực chính, Quy 

trình chính. Nhưng cũng không thể 

có sự nhận diện dễ dàng yêu cầu 

phải thay đổi trong cả 4 yếu tố, mà 

cần có sự đánh giá của cấp quản lý. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thống kê cho thấy có 05 trường 

hợp cần thay đổi mô hình kinh 

doanh gồm: 

 

• Cơ hội đáp ứng nhu cầu của 

một nhóm khách hàng quy mô 

lớn, hiện không thể tham gia 

thị trường vì các giải pháp/sản 

phẩm đang có quá đắt hoặc 

quá phức tạp với họ. Điều này 

là cơ hội để cung cấp các sản 

phẩm đại trà kiểu mới nhưng 

không thể dựa trên các nguồn 

lực, quy trình, công thức lợi 

nhuận hiện tại; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Cơ hội tận dụng một công 

nghệ hoàn toàn mới bằng 

cách thiết lập một mô hình 

kinh doanh mới. Đặc biệt trong 

giai đoạn bùng nổ công nghệ 

4.0 hiện nay, có nhiều phương 

thức mới để giải quyết các bài 

toán về nguồn lực khác biệt, 

quy trình – quy phạm chính, 

dẫn đến thay đổi cả trong 

công thức lợi nhuận; 

 

• Cơ hội tạo ra nhu cầu mới mà 

các sản phẩm đang có không 

cung cấp; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Sự cần thiết có những đột phá 

để ngăn chặn những sản phẩm 

ở phân khúc giá thấp đe dọa 

các sản phẩm hiện hữu; 

 
• Sự cần thiết phải đáp ứng một 

thay đổi của cơ sở cạnh tranh. 

 
Điểm quan trọng là mô hình kinh 

doanh mới theo thống kê thường 

được sử dụng để bổ sung, củng cố 

cho mô hình hiện tại chứ không 

phải để thay thế hoàn toàn. Và 

cần luôn đảm bảo các câu hỏi sau 

khẳng định được thực hiện: 

√ Giải pháp mới có tạo giá trị 

mới cho khách hàng; 

 

√ Mô hình mới phải có đủ cả 4 

yếu tố quan trọng trên và cả 

cụm giải pháp thực hiện nó; 

 
√ Bốn yếu tố chính của mô hình 

kinh doanh mới có liên kết 

hiệu quả với nhau không; 

 

√ Quy trình mới không bị ảnh 

hưởng tiêu cực đến hoạt động 

kinh doanh cốt lõi. 

 

Việc tạo ra một giá trị mới cho 

khách hàng là điểm khởi đầu quan 

trọng của mô hình kinh doanh. Tuy 

nhiên, với các doanh nghiệp đang 

có như chúng ta, việc đưa ra một 

giá trị mới cho khách hàng sẽ gặp 

rất nhiều trở ngại. Trong đó, trở ngại 

phổ biến nhất đầu tiên chính là các 

rào cản tài chính. Chúng ta có sản 

xuất/cung cấp các sản phẩm có 

biên lợi nhuận thấp hơn sản phẩm 

hiện nay không, thậm chí trong thời 

gian đầu là không hiệu quả? Chúng 

ta có sử dụng hết các nguồn lực 

chưa được khai thác tối ưu hiện có 

để phục vụ cho các sản phẩm/dịch 

vụ mới không? Chúng ta có thể coi 

đổi mới mô hình kinh doanh mà 

trước hết là tiếp cận mang lại giá trị 

mới/giải pháp mới cho khách hàng 

như một hoạt động R&D để ngăn 

chặn sự suy thoái có thể đến với giá 

trị hiện tại đang mang lại cho khách 

hàng không? 

 

Một thống kê cũng cho thấy, để một 

mô hình kinh doanh mới đi vào hoạt 

động cần tối thiểu 4 lần điều chỉnh 

những yếu tố, giải pháp hoặc cả hai 

trong quá trình xây dựng mô hình. 

 
Vấn đề ở đây là, cần nắm vững 

phương pháp phân tích mô hình 

kinh doanh dựa trên 4 yếu tố chính 

để liên tục cập nhật và đánh giá hiệu 

năng của mô hình hiện tại. Cũng 

như tạo ra một văn hoá luôn suy 

nghĩ về phương pháp mới tạo giá trị 

cho khách hàng và doanh nghiệp, 

tìm ra những giá trị khách hàng cần 

nhưng chưa được phục vụ. Thậm chí 

tạo ra cả giá trị mới cho khách hàng 

vượt lên trước cả yêu cầu của họ 
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Ngành Dệt May 

Việt Nam 

nỗ lực 

vượt khó 

 
inh tế toàn cầu đã giảm 

mạnh trong năm 2020, 

và 2021 cũng không mấy 

khả quan hơn. Các quốc 

gia đang phải vật lộn để 

chống chọi với dịch bệnh, liên tục 

đưa ra các giải pháp và các gói hỗ 

trợ để ổn định nền kinh tế của mình. 

 
Theo Tổ chức lao động quốc tế ILO, 

tác động của đại dịch Covid-19 đối 

với các nhà sản xuất dệt may của 

châu Á là chưa từng có. Hàng loạt 

doanh nghiệp dệt may châu Á đang 

lao đao vì dịch bệnh. Vừa phải hứng 

chịu những hạn chế của giãn cách 

xã hội và đóng cửa biên giới ở chính 

quốc gia của họ, vừa phải chịu tác 

động của tổng cầu quốc tế giảm 

sút đối với sản phẩm dệt may. Điều 

này đặc biệt nghiêm trọng ở các 

quốc gia nơi ngành dệt may chiếm 

tỷ trọng lớn trong nền kinh tế hay 

trong các mặt hàng xuất khẩu. 

 

Ngành Dệt May của nước ta cũng 

không là ngoại lệ. Theo Tổng cục 

Thống kê, Dệt May là một trong số 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Từ đầu năm 2020 

cả thế giới đã chứng 

kiến sự bùng nổ của 

đại dịch Covid-19 

– một đại dịch toàn 

cầu thuộc loại lớn 

nhất, chết chóc nhất 

trong một thế giới 

hiện đại với trình độ 

phát triển khoa học 

kỹ thuật và công nghệ 

đã ở mức khá cao. 

Đại dịch đã làm rung 

chuyển thế giới, đe 

dọa tính mạng của 

người dân, làm áo 

trộn kinh tế toàn cầu. 

các ngành chịu ảnh hưởng nặng 

nề nhất của đại dịch. Chuỗi cung 

ứng nguyên liệu đầu vào bị gián 

đoạn, vật tư, nguyên phụ liệu tăng 

giá, các thị trường nhập khẩu đóng 

cửa do phong tỏa hay giãn cách 

xã hội để phòng chống dịch bệnh, 

nhu cầu tiêu thụ sản phẩm giảm 

là những khó khăn mà ngành phải 

đối mặt trong năm nay. Hiện tượng 

đứt gãy trong logistics, thiếu trầm 

trọng các container rỗng, lịch tàu 

không ổn định,… đã làm chi phí 

vận tải tăng lên gấp nhiều lần. 

 

Tuy nhiên, trong “cái khó ló cái 

khôn”. Các doanh nghiệp Dệt May 

Việt Nam đã tìm cách nắm bắt cơ 

hội trong thách thức, chuyển đổi 

nhanh cơ cấu mặt hàng sang các 

mặt hàng có khả năng thích ứng 

với tình hình mới. Tôi còn nhớ trong 

đợt cao điểm chống dịch đầu quý II 

năm ngoái, khẩu trang vải kháng 

khuẩn, có thể giặt và tái sử dụng 30 

lần của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, 

sử dụng toàn bộ nguyên liệu trong 

nước, đáp ứng nghiêm ngặt yêu 

cầu của Bộ Y Tế, được phân phối 

còn hơn cả thời tem phiếu bao cấp. 

Dòng người xếp hàng dài tại các 

Trung tâm Thời trang Vinatex để 

chờ đến lượt mua vài chiếc khẩu 

trang vải theo tiêu chuẩn cho thấy 

đây là một giải pháp được cộng 

đồng tin cậy với giá cả hợp lý. 

 

Dịch bệnh hiện vẫn đang hoành 

hành và chưa biết khi nào mới 

chấm dứt, khi vaccine vẫn còn rất 

khan hiếm và nhiều chủng mới, 

biến thể mới của Covid-19 lây lan 

nhanh hơn và khó chữa hơn xuất 

hiện. Các dự báo về triển vọng kinh 

tế thế giới 2021 vẫn phải thường 

xuyên cập nhật theo diễn biến của 

tình hình dịch bệnh. Theo Global 

Economic Prospects tháng 1/2021 

của Ngân hàng Thế giới thì kinh tế 

thế giới năm 2021 sẽ tăng trưởng 

dương 4% nếu việc sản xuất và 

tiêm chủng vaccine được diễn ra 

trên diện rộng. Nhưng báo cáo 

cũng nhấn mạnh là cho dù có tăng 

trưởng trở lại thì dịch bệnh vẫn 

sẽ để lại những hậu quả nghiêm 

trọng như suy giảm động lực hoạt 

động kinh tế, suy giảm phúc lợi của 

người dân. 

 

Để phục hồi kinh tế, các quốc gia 

cần duy trì chu trình tái đầu tư 

vào sản xuất và mở rộng các gói 

kích cầu đầu tư và tiêu dùng, đầu 

tư vào kết cấu hạ tầng kỹ thuật từ 

ngân sách nhà nước vốn đã hạn 

hẹp do nguồn thu ngân sách suy 

giảm mạnh. Dự báo tháng 1 năm 

nay của Ngân hàng Thế giới đối 

với tăng trưởng của kinh tế Mỹ 

và EU đều thấp hơn dự báo của 

tháng 6/2020 tương ứng là 0,5-0,9 

điểm phần trăm cho thấy tình hình 

chung vẫn còn rất khó khăn. Các 

đợt bùng phát dịch bệnh ở Ấn Độ 

và các nước láng giềng và ngay ở 

Việt Nam tháng 4-5 này cho thấy 

mức độ nguy hiểm của việc kéo dài 

dịch bệnh và lặp đi lặp lại các đợt 

lây nhiễm trong cộng đồng trên 

diện rộng mới. 

 

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu ngành 

Dệt May nước ta có giảm nhưng 

mức giảm vẫn thấp hơn nhiều các 

quốc gia khác. Trong bối cảnh tổng 

cầu dệt may thế giới giảm 25% do 

ảnh hưởng của đại dịch thì có thể 

coi đây là một nỗ lực rất lớn của 

ngành. Trong thời gian tới, doanh 

nghiệp Dệt May cần có cách tiếp 

cận linh hoạt hơn, thích ứng với 

sự thay đổi của thị trường trong và 

sau dịch bệnh, chủ động thay đổi 

phương thức sản xuất, kinh doanh, 

tiếp tục đổi mới công nghệ, chuyển 

đổi số phù hợp để tận dụng những 

cơ hội do các hiệp định thương mại 

tự do thế hệ mới đem lại. 

 

Các doanh nghiệp Dệt May của 

Việt Nam luôn đi tiên phong trong 

toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế 

quốc tế, đã quen với môi trường 

cạnh tranh khốc liệt trên thị trường 

quốc tế, nên hoàn toàn có khả 

năng sớm nhìn thấy trước các vấn 

đề của mình để sáng tạo, thích ứng 

với những thay đổi của thị trường, 

đảm bảo phát triển bền vững, ổn 

định công ăn việc làm và đời sống 

của hàng triệu lao động cũng như 

giữ được uy tín quốc gia của ngành 

Dệt May Việt Nam 
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V Tạp chí Dệt May và Thời 

trang Việt Nam đã có cuộc 

trò chuyện với ông Cao 

Hữu Hiếu – Phó Tổng Giám 

đốc Tập đoàn Dệt May Việt 

Nam (Tập đoàn) về vấn đề này. 

 
Thưa ông, Tập đoàn đã có những 

động thái gì thích ứng với làn 

sóng dịch Covid-19 lần thứ 4? 

Ông suy nghĩ gì về những hệ lụy 

có thể đến với DN dệt may trong 

đợt dịch lần này? 
 

Ngay từ khi xuất hiện dịch đến nay, 

Tập đoàn liên tục có chỉ đạo các đơn 

vị triển khai các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh. Tập đoàn đã tiến 

hành họp trực tuyến với Lãnh đạo các 

đơn vị, gửi công văn nhắc nhở các 

DN thành viên triệt để thực hiện các 

biện pháp phòng tránh dịch. Toàn bộ 

hệ thống các đơn vị trong Tập đoàn 

đã nâng báo động lên mức cao nhất 

về tình hình lây lan. Công tác thông 

tin tuyên truyền từ trên xuống dưới 

và trong nội bộ các DN cũng được 

đẩy mạnh, để NLĐ tuân thủ nghiêm 

túc nguyên tắc 7K trong DN và trong 

cộng đồng, đồng thời nâng cao ý 

thức của NLĐ trong phòng chống 

dịch ở cả nơi họ sinh sống. Công tác 

kiểm tra, giám sát, báo cáo cập nhật 

thông tin dịch bệnh được tiến hành 

hàng ngày… Tập đoàn cũng như các 

đơn vị đã xây dựng kịch bản để ứng 

phó với đại dịch Covid-19 lần thứ 4. 

Chúng ta đã thành công trong đẩy lùi 

các đợt dịch trước đây, tuy nhiên cần 

hết sức đề phòng, không lơ là chủ 

quan vì làn sóng dịch Covid-19 lần 

này hết sức phức tạp, mức độ nguy 

hiểm của chủng dịch Covid-19 từ Ấn 

Độ gây tử vong cao gấp 15 lần, có tốc 

độ lây lan nhanh trong cộng đồng. 

 

Chắc chắn khi làn sóng dịch Covid-19 

diễn ra sẽ gây ảnh hưởng tới toàn 

bộ nền kinh thế giới và trong nước. 

Năm 2020, ngành Dệt May cũng là 

một ngành bị ảnh hưởng không 

nhỏ trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Cụ thể, tác động của làn sóng 

dịch Covid-19 lần này đã ảnh hưởng 

ngay đến giá bông thế giới tăng cao 

khi Ấn Độ - nước đang bị Covid -19 

tàn phá nặng nề không xuất khẩu 

được bông. 

 
 

 
Với sản xuất dệt may trong nước, 

nếu như chẳng may có DN nào đó 

có công nhân bị dương tính với 

Covid-19, hoặc công nhân sống 

trong vùng có dịch bị phong tỏa, 

không thể sản xuất được, thì thiệt 

hại cho DN rất lớn. Hiện nay, các DN 

đều đã ký hợp đồng tới quí III/2021, 

do đó nếu vì phong tỏa, không có 

công nhân đi làm, sản xuất đình trệ, 

các hợp đồng đã ký không thực hiện 

được đúng hạn, DN sẽ mất tiền gia 

công, mất hợp đồng, mất khách 

hàng và mất cả uy tín mà DN từng 

rất khó khăn mới tạo dựng được. 

 
Tập đoàn đã tiếp cận được đến 

đâu trong các gói hỗ trợ của Chính 

phủ trước đây? Ông có ý kiến đề 

xuất gì đến Chính phủ trong việc 

hỗ trợ DN thích ứng và vượt qua 

được đợt dịch này? 

 

Trong các gói hỗ trợ của Chính phủ, 

có một số DN cũng đã tiếp cận được 

một số chính sách hỗ trợ như lùi 

thuế VAT, giảm thuế thu nhập DN,… 

tuy nhiên không đáng kể. Với gói hỗ 

trợ thiếu việc làm thì các DN thành 

viên Tập đoàn hoàn toàn không tiếp 

cận được, do các DN trong Tập đoàn 

vẫn tổ chức và duy trì được SX trong 

khi có dịch bằng cách sắp xếp linh 

hoạt, chuyển đổi mặt hàng nhanh. 

Vì nếu như đáp ứng được tiêu chí 

của các chính sách hỗ trợ thì đồng 

nghĩa với việc hàng loạt các đơn vị 

trong Tập đoàn đã phải đóng cửa với 

hàng chục nghìn lao động mất việc 

làm. Rất may mắn, trong năm 2020, 

toàn hệ thống Tập đoàn không có 

 
 

 
một nhà máy nào phải đóng cửa vì 

NLĐ bị nhiễm Covid-19 hay không 

có đơn hàng. 

 

Đợt dịch thứ 4 này mức độ nguy 

hiểm rất lớn, chúng tôi mong Chính 

phủ tiếp tục các gói hỗ trợ như trên, 

trong đó cần có các gói hỗ trợ phù 

hợp cho đặc thù ngành nghề, đặc 

biệt DN có số lượng lao động lớn 

trực tiếp thiệt hại vì ảnh hưởng của 

dịch bệnh do hợp đồng đã ký bị lùi, 

giãn và hủy đơn hàng. 

 
Theo ông, kinh  nghiệm  chiến 

đấu với các đợt dịch trước  có  

thể mang lại lợi thế như thế nào 

trong đợt dịch lần thứ 4? 

 

Các đợt dịch trước đã tạo cho các 

DN tính thích ứng cao, luôn luôn 

cảnh giác và thường trực giải pháp, 

cũng như rèn NLĐ thói quen mới 

trong thời đại dịch. Do đó khi có 

đợt dịch thứ 4 này, mọi việc được 

triển khai nhanh chóng, nghiêm 

ngặt hơn. Tuy nhiên chính vì chúng 

ta đã thành công ở các đợt chống 

dịch trước nên rất dễ có tâm lý chủ 

quan, lơ là trong công tác phòng 

chống dịch. Vì vậy công tác tuyên 

truyền phải được làm thường xuyên 

từ xưởng sản xuất đến các phòng/ 

ban tại đơn vị. Chúng tôi sẽ tiếp tục 

duy trì và phát huy tính tự chủ - tự 

cường của Tập đoàn và các đơn vị, 

linh hoạt trong chỉ đạo và sản xuất 

để vượt qua làn sóng dịch Covid-19 

lần thứ 4 này. 

 
Xin cảm ơn ông! 
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Ban Lãnh đạo Vinatex 

Vinate 
chủ động ứng phó với 

đại dịch Covid – 19 lần thứ 4 

Làn sóng thứ 4 của đại dịch Covid-19 a ̣ p đén trong lúc các doanh 

nghiệp Dệt May Việt Nam đang có rát nhièu đơn hàng và khản trương 

sản xuát đẻ giao hàng đúng thời hạn. “Cú đánh” mới của Covid-19 dù 

kho ng bát ngờ, nhưng liệu có thẻ ga y những tỏn hại gì cho DN, và các 

DN DMVN ứng phó ra sao? 

Thực hiện: PVH 

Ông Cao Hữu Hiếu - Phó TGĐ Vinatex 
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Hành động của các 

Doanh nghiệp Dệt May 

trước làn sóng mới của Covid-19 

Trong làn sóng mới dịch Covid-19 đang lan rộng tại Việt Nam, một số tỉnh Đà 

Nẵng, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Vĩnh Phúc,… đều đã có người mắc 

bệnh. Trong các vùng dịch lây lan, đều có các nhà máy của đơn vị thành viên 

Vinatex trú đóng. Điều này gây nguy cơ lớn, ảnh hưởng tới tình hình sản xuất 

kinh doanh của Tập đoàn nếu như có công nhân chẳng may mắc bệnh.  

Bài: KIỀU HẬU 

 
 
 

ậy các DN trong Tập đoàn 

đã có những hành động 

như thế nào để hạn chế 

tổn hại từ việc lây lan dịch 

Covid-19? 

 
Ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ 

tịch HĐQT Tổng Công ty May Hưng 

Yên – CTCP: “Chúng tôi cần vừa sản 

xuất, vừa chiến đấu với dịch” 

 

Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát 

lần thứ 4 này, tình hình ở Tổng 

Công ty May Hưng Yên (Hugaco) rất 

căng thẳng. Ngay sáng hôm mùng 

08/5/2021 tại một đơn vị thành viên 

Hugaco tại huyện Mỹ Hào (Hưng 

Yên) đã có hai NLĐ dương tính với 

Covid-19. Ngay lập tức, Công đoàn 

và lãnh đạo DN đã rà soát và cho 

cách ly hơn 10 NLĐ thuộc diện F1 

của ca dương tính nói trên. Những 

NLĐ còn lại vẫn tiếp tục sản xuất, 

với điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt 

nhất các biện pháp an toàn theo 

quy định của Bộ Y Tế và quy định 

riêng của DN. 

 

Đặc điểm của May Hưng Yên là một 

số DN có NLĐ sống rải rác trong các 

khu vực dân cư tại nông thôn nơi 

đang phát dịch. Trong trường hợp 

địa phương đó bị phong tỏa, cách 

ly toàn bộ, thì NLĐ sẽ không thể đi 

làm, ảnh hưởng lớn tới tiến độ SX 

của DN. Bên cạnh đó, những NLĐ đi 

thăm người nhà ở ổ dịch Bệnh viện 

K trở về cũng phải cách ly. 

 
Hiện nay, tại các DN đã đặt ở tình 

trạng báo động cao. Điều khiến các 

lãnh đạo DN thành viên Hugaco lo 

lắng nhất là không giao hàng kịp 

tiến độ nếu như phải phong tỏa nhà 

máy. Trong trường hợp không giao 

được hàng, thì thiệt hại cho khách 

hàng, còn chúng tôi bị mất tiền gia 

công. Các đơn hàng hầu hết thanh 

toán chậm 60 ngày nên khi mình 

không giao được hàng thì tiền gia 

công không thể thanh toán được, 

gây ảnh hưởng rất lớn đến dòng tiền 

của DN. Chúng tôi mong rằng, nếu 

có xảy ra trường hợp có NLĐ dương 

tính với Covid-19, thì hãy khoanh 

vùng cách ly, dập dịch, chứ không 

nên phong tỏa cả nhà máy, bởi việc 

 
 
 

phong tỏa cả nhà máy sẽ gây thiệt 

hại rất lớn cho DN. Chúng tôi cần 

vừa SX vừa chiến đấu với dịch. 

 

Trong việc phòng dịch thì khâu 

thông tin rất quan trọng. Hugaco đã 

lập nhóm trên mạng gồm các lãnh 

đạo DN trong hệ thống của Tổng 

Công ty để thường xuyên cập nhật 

tin tức và nhận chỉ đạo kịp thời, chủ 

động đối phó hiệu quả nhất với làn 

sóng mới của đại dịch. 

 
Bà Trần Tường Anh – Phó Tổng 

Giám đốc Tổng Công ty Dệt May 

Hòa Thọ 

 

Ngay khi làn sóng dịch Covid-19 

mới xuất hiện, Hòa Thọ đã sớm khởi 

động lại các chương trình phòng 

chống dịch ở mức cao, lưu trữ thông 

tin, tổ chức khai báo y tế đối với tất 

cả CNCNV cũng như khách ra vào, 

hàng ngày thống kê các điểm, nơi 

có các ca F0 để yêu cầu mọi người 

khai báo. Trong quá trình khai báo 

này, nếu phát hiện ra các trường hợp 

DỆT MAY 

 

F1,F2 trong NLĐ thì lập tức phối hợp 

với địa phương để có phương án 

cho từng trường hợp cụ thể. Trang 

bị đầy đủ cho NLĐ các trang thiết bị 

cần thiết để phòng chống dịch như 

cồn sát khuẩn, chloramine B, khẩu 

trang... Dùng các phương tiện loa 

phát thanh trong khuôn viên nhà 

máy, bảng thông báo, zalo…. để 

tuyên truyền nhắc nhở CBCNV thực 

hiện các biện pháp phòng chống 

dịch. Với thông điệp: vì sức khỏe 

bản thân, gia đình, đồng nghiệp, 

cộng đồng, mỗi NLĐ hãy thực hiện 

quy tắc 7K (Khẩu trang, Khử khuẩn, 

Khoảng cách, Không tập trung, Khai 

báo y tế, Kiểm soát biên giới, Khu 

cách ly an toàn). 

 

Hòa Thọ đã chốt nhiều đơn hàng 

cho tới tháng 9/2021, do đó chúng 

tôi rất lo, nếu như trong trường hợp 

xấu bị phong tỏa, dừng sản xuất, thì 

sẽ bị phạt hợp đồng, mất tiền gia 

công, mất khách hàng, giảm uy tín, 

việc làm cho NLĐ không có,… cùng 

nhiều hệ lụy khác. 
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Ông Đoàn Văn Dũng – Chánh Văn 

phòng Tổng Công ty CP Dệt May 

Nam Định 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ông Hà Mạnh Đạt – Chánh Văn 

Phòng Tổng Công ty 

Đức Giang - CTCP 

 

Tổng công ty Đức Giang có đặc 

điểm là đông NLĐ, lên tới cả chục 

ngàn người. Thế nên trước đợt dịch 

Covid-19 lần thứ 4 xảy ra tại Việt Nam, 

chúng tôi đã có sự chuẩn bị về vật 

chất và tinh thần, phòng tình huống 

xấu nhất. Các cấp lãnh đạo trong 

các cuộc họp tuần, đầu giờ đều có 

chỉ đạo sát sao việc phòng chống 

dịch, với những hành động cụ thể, 

trên tinh thần tuân thủ tuyệt đối, với 

các nguyên tắc, quy chuẩn cao hơn 

chuẩn 5K của cộng đồng. Tại chỗ thì 

100% nhân sự đeo khẩu trang tại nơi 

làm việc, sát khuẩn, đo thân nhiệt, 

giãn cách 2m tại các xưởng may, nơi 

ăn ca. Chia nhỏ số lượng ăn ca tại nhà 

ăn, để không tập trung đông người 

cùng lúc. 

 

Chúng tôi có đội đi tầm soát Covid-19 

tại cơ sở, cứ mỗi giờ đồng hồ lại đi 

kiểm tra một lần để nhắc nhở, đôn 

đốc NLĐ tuân thủ nguyên tắc phòng 

dịch, phát hiện kịp thời những dấu 

hiệu nguy hiểm. Chúng tôi cũng có 

chế tài xử phạt NLĐ không tuân thủ 

quy định phòng dịch, nhẹ thì nhắc 

nhở, phạt tiền, nặng hơn thì khiển 

trách cảnh cáo trước toàn thể NLĐ và 

loại khỏi danh sách thi đua. 

 

Trong thời gian vừa rồi, chúng tôi 

đã trang bị thêm nhiều các máy đo 

thân nhiệt. Từng xưởng có người phụ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trách đo thân nhiệt, báo cáo tình hình 

sức khỏe NLĐ hàng ngày. Mỗi CBCNV 

đều cài đặt phần mềm Bluezone để 

phát hiện tiếp xúc gần và bảo vệ 

bản thân. Các cuộc họp trực tiếp 

được chuyển đổi sang trực tuyến. Khi 

khách có việc phải đến công ty, đều 

cần kê khai thông tin đầy đủ. Chúng 

tôi sử dụng dịch vụ thuê xe phun khử 

khuẩn toàn bộ nhà máy, khuôn viên 

đều đặn hàng tuần. 

 

Trong xưởng, chúng tôi trang bị hệ 

thống loa, đài thường xuyên phát 

các bản tin Covid-19, tuyên truyền 

phương pháp phòng chống dịch tại 

nơi làm việc, nơi ở, nơi công cộng. 

Nhắc nhở NLĐ không tụ tập đông 

người kể cả trong khuôn viên nhà 

máy hay sau giờ làm việc ở bên 

ngoài. Hạn chế di chuyển đến các 

nơi có dịch. Những người trở về từ 

vùng dịch, cần khai báo, và khi phát 

hiện có F1, F2, F3 thì chúng tôi lập 

tức cho nghỉ ở nhà cách ly, doanh 

nghiệp tạo điều kiện trả mức lương 

hợp lý để NLĐ yên tâm thực hiện 

cách ly nghiêm túc. Chúng tôi cũng 

đã tổ chức may và cấp phát khẩu 

trang cho NLĐ đủ dùng. Ngoài ra còn 

trang bị thêm các bộ đồ bảo hộ y tế, 

dung dịch sát khuẩn cho đội kiểm 

tra, tầm soát Covid-19. Tất cả những 

vật tư y tế, dụng cụ và nhân sự để 

tham gia phòng chống Covid-19 đợt 

4 này cũng tiêu tốn của chúng tôi 

một khoản kinh phí lớn. Tuy vậy, đây 

là việc cần thiết phải đầu tư, cho sự 

an toàn của NLĐ để SX bền vững. 

Ban Lãnh đạo Tổng Công ty CP Dệt 

May Nam Định rất lo lắng trước đợt 

dịch thứ 4 Covid-19. Do đó, dù ở TP. 

Nam Định chưa có ca F0 nào, nhưng 

chúng tôi đã lập tức triển khai triệt 

để các biện pháp phòng ngừa dịch 

lây lan. Từ cuối tháng 4/2021 chúng 

tôi đã ban hành thông báo chỉ đạo 

thực hiện tốt Khuyến nghị 5K của Bộ 

Y tế. Bên cạnh đó bổ sung 9K, gồm 

có thêm khuyến nghị: Kiểm soát 

biên giới, Khu cách ly an toàn, Không 

ra khỏi nhà nếu không thực sự có 

việc cần, Không đưa tin sai sự thật về 

việc lây lan của dịch Covid-19. 

 

Vào ngày 10/5/2021 Ban Lãnh đạo 

Tổng Công ty cũng đã ra thông báo 

mới, siết chặt hơn nữa các biện pháp 

phòng dịch. Trong đó có việc đeo 

khẩu trang bất cứ lúc nào, tự khai 

báo y tế theo mẫu đã phát ra, đặc 

biệt với những người có mối quan 

hệ giao tiếp với người từ vùng dịch 

về thì cần khai báo và được theo dõi 

cẩn trọng hơn so với các trường hợp 

thông thường. Việc đo thân nhiệt 

được thực hiện ngay từ cổng vào 

các đơn vị, và thực hiện cả giữa giờ 

làm việc khi cần thiết. Tổng Công 

ty cũng siết chặt quản lý khách vào 

công ty. Không để những shipper, 

nhân viên bưu điện,… vào tận bên 

trong khuôn viên nhà máy, hay văn 

phòng, mà chỉ được giao tại cổng 

đơn vị nơi có bốt bảo vệ. CBCNV các 

đơn vị thành viên của Tổng Công ty 

cũng hạn chế giao tiếp trực tiếp, mà 

chỉ giao dịch, trao đổi công việc qua 

internet. 

 

Tại các nhà ăn, bàn ghế được kê xếp 

lại với khoảng cách xa hơn, sắp xếp 

người lao động khi ăn ngồi chéo 

góc với nhau để giãn rộng khoảng 

cách. Trong khuôn viên Tổng Công 

ty cũng thường xuyên được phun 

khử khuẩn toàn bộ. Chúng tôi cũng 

mới nhận được thông báo có ca F0 

tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định nên càng hết sức 

nâng cao đề phòng cảnh giác, đặc 

biệt nguyên tắc đeo khẩu trang và 

khai báo y tế 
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA MỘT SỐ 

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN VINATEX 2021 

Từ cuối tháng 2/2020 đến nay, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường và liên 

tục ghi nhận các biến chủng mới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, kinh tế,  

ã hội của toàn thế giới, trong đó nhiều ngành nghề bị tê liệt, hoạt động S KD đình trệ. 

Trong bối cảnh đó, nhu cầu của người tiêu dùng thay đổi, tập trung vào mua sắm các 

mặt hàng thiết yếu, nhu cầu và chỉ số tiêu dùng về may mặc giảm mạnh. 
Bài: MINH TRÍ 

 
 
 
 
 

 
TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP 
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DỆT MAY 

 
 

 

rong năm 2020, tổng kim ngạch nhập khẩu 

dệt may toàn cầu giảm 20% so với năm trước, 

đạt khoảng 600 tỷ USD, trong đó nhu cầu 

nhập khẩu dệt may của 5 thị trường lớn so 

sánh với năm 2019 như sau: Mỹ giảm 20% còn 

96 tỷ USD; EU giảm 6% còn 227 tỷ USD; Nhật Bản giảm 

3,7% còn 35,7 tỷ USD; Hàn Quốc giảm 7% còn 15 tỷ USD 

và Trung Quốc giảm 21% còn 25 tỷ USD. 
 

Ngành Dệt May Việt Nam bị ảnh hưởng trực tiếp với 

nhiều doanh nghiệp bị yêu cầu dời ngày giao hàng hoặc 

thậm chí bị hủy bỏ đơn hàng và đã có những doanh 

nghiệp không chịu được sức ép của thị trường phải đóng 

cửa từ tháng 4/2020. 

nguyên phụ liệu, trả chi phí lãi vay ngân hàng, trả lương 

cho người lao động…. Đối tác giảm giá để giành lấy đơn 

hàng và không có kế hoạch đơn hàng dài hạn mà chỉ ngắn 

hạn theo tuần, tháng. Nhu cầu thị trường giảm, các nước 

vốn nhập khẩu số lượng lớn mặt hàng may mặc của Việt 

Nam trước đây hiện đang phải gồng mình chống chọi với 

đại dịch cùng với số lượng người mắc bệnh đang không 

ngừng gia tăng. Thêm vào đó, nhiều đơn hàng chuyển 

dịch sang các nước có ưu đãi về thuế suất như Bangladesh, 

Campuchia… khiến các doanh nghiệp dệt may thiếu hụt 

nguồn hàng trầm trọng. 
 

Tuy nhiên, với quyết tâm giữ tối đa nguồn lao động tại đơn 

vị để vừa đảm bảo chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo sản 

17/04/2021 

Thời gian 

M10 
Mã CK 

 
 

 

Kết quả năm 2020 Chỉ tiêu năm 2021 

 

Trong năm 2021, May 10 đã nhìn 

nhận 5 thách thức mà doanh nghiệp 

phải đối mặt trong thời gian tới, đó 

là (i) Thiếu hụt lao động có tay nghề 

và biến động lao động; (ii) Các đơn 

hàng nhận từ năm 2020 với giá rẻ; 

(iii) Áp lực trả lương cho công nhân 

khi nhận các đơn hàng gia công; (iv) 

Tiềm lực và nguồn lực con người có 

khả năng thích ứng cao trong mọi 

hoàn cảnh và (v) Công nghệ & mô 

hình quản trị trong điều kiện mới. 

 Từ đó, May 10 đã đưa ra 5 nhóm giải 

 
Trong bối cảnh đó, các đơn vị thành viên Tập đoàn Dệt 

May Việt Nam đã đoàn kết, nỗ lực vừa “chống dịch như 

chống giặc”, vừa duy trì ổn định sản xuất. Tuy nhiều chỉ 

tiêu chưa đạt như kế hoạch đã đề ra, nhưng các đơn vị 

đã thành công trong việc đảm bảo việc làm, chăm lo đời 

sống tinh thần và duy trì thu nhập cho người lao động. 

 
Trong tháng 4 vừa qua, một số đơn vị thành viên của Tập 

đoàn Dệt May Việt Nam đã tổ chức thành công đại hội 

đồng cổ đông. Nói chung, hầu hết các đơn vị đều phải 

đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thị trường xuất 

khẩu cũng như thị trường nội địa sụt giảm khi sức mua 

của người tiêu dùng giảm mạnh, nguồn cung NPL bị 

xuất, duy trì việc làm và đời sống tinh thần, vật chất của 

người lao động, dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn, các Lãnh 

đạo đơn vị thành viên đã triển khai hàng loạt các giải pháp 

để thích ứng nhanh với tình hình mới và ổn định hoạt 

động sản xuất kinh doanh. Một số doanh nghiệp đã tận 

dụng được cơ hội sản xuất kinh doanh mặt hàng phòng 

chống dịch bệnh, bảo hộ lao động, quần áo trong nhà, 

quần áo thể thao, khẩu trang, jacket… Về cơ bản, các đơn 

vị đã vượt qua được một năm nhiều khó khăn và đạt được 

những kết quả đáng ghi nhận. 

 

Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến khó 

lường và chưa có hồi kết, các nước vốn nhập khẩu số lượng 

lớn mặt hàng may mặc của Việt Nam trước đây hiện đang 

 
 

 
Doanh thu 

 
 
 
 
 
 

 
Lợi nhuận 
trước thuế 

3.485,59 
tỷ  đồng 

vượt 29% 
so với kế hoạch 

 
 
 

81,37 
tỷ đồng 

vượt 80,8% 
so với kế hoạch 

3.356 
tỷ đồng 

 
 
 
 

91 
tỷ đồng 

pháp chính trong giai đoạn sắp tới, 

bao gồm: (i) Xây dựng chiến lược 

về công nghệ, thiết bị tự động hóa; 

(ii) Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức theo 

chiến lược mới đáp ứng yêu cầu của 

các nhãn hàng; (iii) Sắp xếp lại tài sản 

của May 10, tiến hành bán hoặc cho 

thuê tài sản; (iv) Tập trung làm hàng 

FOB và ODM, giảm nhận đơn hàng 

CM; (v) Có kế hoạch tích lũy tài chính. 

gián đoạn, chi phí tăng, cơ cấu các đơn hàng sản phẩm 

truyền thống của nhiều doanh nghiệp bị thay đổi, giảm 

đột ngột và giảm sâu, đặc biệt là sản phẩm Veston, quần 

tây vốn được xem là mặt hàng chiến lược của một số đơn 

vị thành viên của Tập đoàn, có giá trị cao bị giảm sâu tới 

70 - 80%. Sức mua toàn cầu giảm, áp lực lên cả nhà nhập 

khẩu nên các đối tác thay đổi phương thức thanh toán trả 

chậm, thậm chí có những đơn hàng trả chậm đến 3 - 4 

tháng đã tạo nên áp lực rất lớn về vấn đề thanh toán tiền 

phải gồng mình chống chọi với đại dịch cùng với số người 

mắc bệnh không ngừng gia tăng. Đại dịch Covid-19 đã làm 

thay đổi hành vi tiêu dùng của khách hàng trên toàn cầu, 

giảm mạnh nhu cầu mặt hàng may mặc… HĐQT, CQĐH 

các đơn vị đã xây dựng tầm nhìn, giải pháp điều hành và 

quản trị linh hoạt, nhạy bén, tận dụng tối đa các thành tựu 

của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0, các Hiệp định thương 

mại tự do Việt Nam đã ký kết, … nhằm vượt qua khó khăn 

và ngày càng phát triển bền vững. 

 

 
Tỷ lệ cổ tức 

12% 10% 
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TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÒA THỌ 
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17/04/2021 

Thời gian 

HTG 
Mã CK 

 
 

 
Kết quả năm 2020 Chỉ tiêu năm 2021 

Tập trung xây dựng hoàn thiện chiến lược 

kinh doanh gắn với chuyển đổi số của Tổng 

Công ty giai đoạn 2021-2030 để định hướng 

phát triển cho Tổng Công ty phù hợp với 

xu hướng của thời đại. Ứng dụng công 

nghệ thông tin sâu vào các mặt hoạt động 

của Tổng Công ty để đảm bảo mức độ sẵn 

sàng trong công tác chuyển đổi số. Tiếp tục 

nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị theo 

hướng tự động hóa cao nhằm tiết kiệm lao 

động, khai thác hết năng lực của thiết bị tự 

động, tránh lãng phí và đảm bảo mang lại 

hiệu quả tốt nhất. Tiếp tục cơ cấu lại mặt 

hàng, khách hàng cho cả hai ngành sợi và 

may; phát triển và hoàn thiện chuỗi OEM nội 

tại của Tổng Công ty để tạo năng lực cạnh 

tranh tốt nhất. Mở rộng hơn nữa thị trường 

châu Âu và tận dụng tốt các ưu đãi của các 

Hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết 

và tham gia như EVFTA, KVFTA, CPTPP, RCEP. 

Chú trọng phát triển hơn nữa thị trường thời 

trang nội địa của Tổng Công ty, đẩy mạnh 

hoạt động thương mại điện tử để mở rộng 

và có những bước phát triển đột phá cho 

ngành thời trang nội địa của Tổng Công 

ty. Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo và 

tuyển dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội 

ngũ thiết kế, Merchandiser, nhân sự kỹ thuật 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI 

 

3 

 

 
23/4/2021 

Thời gian 

SPB 
Mã CK 

 
 

 
Kết quả năm 2020 Chỉ tiêu năm 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trong năm 2021, Sợi Phú Bài đặt mục tiêu ổn 

định sản xuất, mở rộng thị trường, tránh việc 

quá phụ thuộc vào một thị trường nhằm 

ngăn chặn rủi ro cũng như để tăng doanh 

thu, tăng lợi nhuận và tăng thu nhập cho 

người lao động, tăng thu nhập cho các cổ 

đông. Nhà máy sản xuất sẵn sàng linh hoạt 

cơ cấu và chuyển đổi mặt hàng theo đơn 

hàng, ứng phó với đơn hàng nhằm giảm 

thiểu rủi ro, thiệt hại khi đơn hàng bị hủy. 

Quản trị chi phí sản xuất chặt chẽ nhằm gia 

tăng lợi nhuận. Nâng cao tinh thần trách 

nhiệm trong công việc và chú trọng vai trò 

của các cấp quản lý. Liên tục đào tạo nâng 
 
 
 
 

Doanh thu 

 
 
 
 
 

 
Kim ngạch 
xuất khẩu 

 
 
 
 
 
 

Lợi nhuận 
trước thuế 

3.256 
tỷ đồng 

đạt 102% 
so với kế hoạch 

 

186 
triệu USD 

đạt 102% 
so với kế hoạch 

 

 

70,12 
tỷ đồng 

đạt 108% 
so với kế hoạch 

3.482 
tỷ đồng 

 
 

 

206 
triệu USD 

 
 
 

75 
tỷ đồng 

có trình độ cao, nhân sự công nghệ thông 

tin để đáp ứng với nhu cầu trong thời đại 

mới. Hoàn thiện nhân sự cho chuỗi năng lực 

OEM của Tổng Công ty tiến tới ODM thực 

chất. Phát huy hơn nữa công tác tài chính 

kế toán của Tổng Công ty, tăng cường công 

tác quản lý dòng tiền, cân đối tài chính hiệu 

quả để quản lý tốt các chỉ tiêu tài chính của 

Tổng Công ty, đảm bảo nguồn tài chính an 

toàn để vượt qua các diễn biến khó lường 

của tình hình thế giới và trong nước, đảm 

bảo cho phát triển bền vững. Tiếp tục quan 

tâm, chăm lo đời sống của người lao động 

để giữ vững được nguồn lao động đáp ứng 

yêu cầu của sản xuất, duy trì tốt hệ thống 

trách nhiệm xã hội, môi trường theo các yêu 

cầu mới và tình hình mới. 

 

Đại hội thống nhất thông qua phương án 

phát hành 1.125.000 cổ phiếu với giá 10.000 

 
 
 
 

Doanh thu 

 
 
 
 
 

 
Kim ngạch 
xuất khẩu 

 
 
 
 
 
 

Lợi nhuận 
sau thuế 

728,29 
tỷ đồng 

 
 

 

24,97 
triệu USD 

 
 
 

9,06 
tỷ đồng 

816,75 
tỷ đồng 

 
 

 

34,12 
triệu USD 

 
 
 

10,5 
tỷ đồng 

cao tay nghề cho đội ngũ công nhân bảo 

trì, công nhân đứng máy, các kỹ sư chuyên 

ngành có khả năng tiếp thu nhanh nhạy các 

công nghệ mới, nắm rõ dây chuyền sản xuất 

nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu SXKD ngày 

càng cao. 

 
 

 
Tỷ lệ cổ tức 

15% 15% 
đồng/CP theo chương trình lựa chọn cho 

người lao động (ESOP). Đối tượng được 

mua cổ phiếu là cán bộ nhân viên quản 

lý, đã có đóng góp vào sự phát triển của 

Tổng công ty. Trong trường hợp số lượng 

cổ phiếu chào bán cho cán bộ nhân viên 

Tổng công ty không được đăng ký mua hết, 

HĐQT sẽ quyết định phân phối tiếp cho các 

đối tượng khác trong Tổng công ty với giá và 

 
 

 
Tỷ lệ cổ tức 

5% 6% 
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Thời gian 

 
 

Mã CK 

 
 
 
 
 
 
 

24/04/2021 

 
VGG 

Trong năm 2021, Việt Tiến tập trung tìm các 

giải pháp để đẩy nhanh tăng năng suất lao 

động, tăng thu nhập cho NLĐ. Thực hiện 

công tác điều hành sản xuất theo hướng 

chuyên môn hóa thông qua hệ thống 

chương trình phần mềm từ quản lý vật tư 

cho đến giao hàng. Tổ chức thực hiện và 

đánh giá hiệu quả hoạt động quản trị sản 

xuất theo các tiêu chí: chất lượng sản phẩm, 

thời gian giao hàng, chi phí sản xuất, các chỉ 

số bền vững thông qua các công cụ đánh 

giá của khách hàng. Thực hiện công tác đầu 

tư chiều sâu, máy móc thiết bị chuyên dùng, 

hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến, công 

nghệ sản xuất tự động hóa, áp dụng khoa 

học công nghệ 4.0 và hệ điều hành hệ 2.0 

vào công tác quản trị, công tác quản lý kho 

hàng, công tác lập kế hoạch và thiết kế sản 

phẩm. Thực hành công tác tiết kiệm toàn 

diện, cải tiến hợp lý, chuyên môn hóa sản 

xuất, áp dụng quy trình công nghệ quản lý 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thời gian 

 
 

Mã CK 

 
 
 
 
 
 
 

24/4/2021 

 
MGG 

Dugarco định hướng chiến lược hoạt động 

cho năm 2021 theo hướng tập trung nguồn 

lực cho công tác nghiên cứu và phát triển 

(R&D), coi đây là xương sống cho xúc tiến 

thương mại và triển khai kế hoạch; tăng tỉ 

trọng FOB và ODM, giảm gia công; đưa tỉ 

trọng hàng nội địa lên 30% tổng doanh thu, 

chú trọng nâng cao chất lượng hàng nội địa 

ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn hàng 

xuất khẩu; đặc biệt là tích hợp ERP (hệ thống 

hoạch định tài nguyên doanh nghiệp) vào 

công tác quản trị. Trong đó, chương trình 

UNIFAS được coi là bước đi đột phá trong 

kế hoạch chiếm lĩnh thị trường nội địa của 

Dugarco, với mục tiêu xây dựng một nhãn 

hàng thời trang cho toàn dân, phấn đấu 

mỗi người dân Việt Nam đều có thể chọn 

mặc 1 sản phẩm của Đức Giang. Trong bối 

cảnh tổng cầu thế giới vẫn chưa quay lại 

mức trước đại dịch, và dịch bệnh vẫn tiếp 

tục gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, thì 

Kết quả năm 2020 Chỉ tiêu năm 2021 sản xuất tiên tiến trong toàn hệ thống. Đánh 

giá lại khả năng tổ chức quản trị doanh 

nghiệp thông qua các tiêu chí: khả năng 

lãnh đạo, sáng tạo sản phẩm, hiện đại hóa 

sản xuất, tính bền vững phát triển doanh 

Kết quả năm 2020 Chỉ tiêu năm 2021 hướng đi tập trung khai thác thị trường nội 

địa, thông qua nền tảng thương mại điện tử 

của Dugarco được kì vọng sẽ đem lại thành 

công mới cho TCT trong thời gian tới. 

 
 
 

Doanh thu 

 
 
 
 
 
 

 
Lợi nhuận 
trước thuế 

7.118,6 
tỷ đồng 

vượt 13% 
so với kế hoạch 

 
 

170,7 
tỷ đồng 

vượt 13,8% 
so với kế hoạch 

8.090 
tỷ đồng 

 
 
 
 

180 
tỷ đồng 

nghiệp, công tác tổ chức sản xuất. Đối với thị 

trường nội địa: tiếp tục rà soát, củng cố và 

phát triển hệ thống các kênh phân phối; đầu 

tư nâng cấp thương hiệu, mở thêm các cửa 

hàng, đại lý có quy mô lớn, thiết kế trang trí 

đẹp, hiện đại, đa dạng chủng loại sản phẩm; 

Đầu tư phát triển thêm các sản phẩm mới; 

Đàm phán với đối tác đưa thương hiệu giày 

thể thao Nike vào phân phối trong hệ thống 

các cửa hàng của Tổng Công ty. Đối với thị 

trường nhập khẩu: tiếp tục tìm kiếm các 

giải pháp đủ nguồn hàng sản xuất cho các 

đơn vị thành viên trong toàn hệ thống; Chủ 

động gặp gỡ các đối tác để bàn bạc, thỏa 

 
 
 

Doanh thu 

 
 
 
 
 
 

Kim ngạch 
xuất khẩu 

2.073 
tỷ đồng 

 
 

72,2 
triệu USD 

 
 

 

25 

2.308 
tỷ đồng 

 
 

72,2 
triệu USD 

 
 

 

35 

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Tiến Trường – 

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam 

hoan nghênh những nỗ lực của TCT trong 

năm vừa qua, và nhận định đây là “một cú 

thoát hiểm khá tốt” của Dugarco khỏi cơn 

bão đại dịch Covid-19. Ông lưu ý, đầu tư 

cho R&D chính là mua bảo hiểm cho doanh 

nghiệp trong dài hạn, và tích hợp hệ thống 

ERP cũng là bước đi tất yếu để duy trì được 

khả năng và vị thế của doanh nghiệp trong 

chuỗi ung ứng, bởi vậy cần quan tâm đầu tư 

một cách thích đáng để đạt được hiệu quả 

lâu dài. Ông cũng nhấn mạnh, định hướng 

của Dugarco cũng tương đồng với chiến 
 
 

 
Tỷ lệ cổ tức 

20% 20% 
dự tính 

thuận sử dụng nguyên liệu từ nhiều nguồn 

khác nhau, các nhà cung cấp nguyên liệu từ 

nhiều ngườn khác nhau. Về đầu tư, dự kiến 

sẽ chi 300 tỷ cho đầu tư các máy móc, thiết 

bị, xây dựng cơ bản, đầu tư góp vốn thành 

Lợi nhuận 
sau thuế 

tỷ đồng tỷ đồng lược phát triển của Vinatex trong thời gian 

tới, đó chính là cân bằng giữa tỉ trọng hàng 

xuất khẩu và phục vụ thị trường nội địa. Ông 

cho rằng, Dugarco có cơ sở và tiềm năng để 

trở thành trung tâm thiết kế và phát triển 

lập doanh nghiệp. Phối hợp với các tổ chức 

Đoàn thể xây dựng tốt phong trào thi đua, 

tập trung chăm lo về tiền lương và chế độ 

chính sách cho NLĐ… 

 
 

Tỷ lệ cổ tức 

20% 30% của Tập đoàn đối với một số sản phẩm đặc 

thù cho thị trường trong nước, như trang 

phục chống cháy, chống hóa chất… Đây sẽ 

là tiền đề cho việc hợp tác, phát triển giữa 

Vinatex và Dugarco trong thời gian tới. 
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TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG – CTCP TỔNG CÔNG TY CP MAY VIỆT TIẾN 



GÓC NHÌN GÓC NHÌN DỆT MAY DỆT MAY 
 
 
 

TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY NAM ĐỊNH 

 

6 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ 

 

7 
 
 
 
 
 
 

 
24/04/2021 

Thời gian 

NDT 
Mã CK 

 
 

 
Kết quả năm 2020 Chỉ tiêu năm 2021 

Năm 2021, là năm bản lề cho việc đình hình 

chiến lược của TCT trong giai đoạn năm 

2021-2025. Tổng công ty sẽ tập trung xoay 

quanh những vấn đề lớn nhằm xây dựng 

các giải pháp, gồm Xây dựng giải pháp 

phát triển thị trường; Hình thành các năng 

lực sản xuất mới, tiên tiến hiện đại; Xây 

dựng nền tảng vận hành dựa trên nền tảng 

công nghệ… 

 

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, Ông Phạm 

Xuân Trình – Giám đốc điều hành Tập đoàn 

đã trao đổi về các vấn đề phát triển hàng gia 

dụng và xây dựng chuỗi nội bộ cho Tổng 

công ty. Ông Phạm Xuân Trình đánh giá việc 

tái cấu trúc Tổng công ty trong giai đoạn 

 
23/4/2021 

Thời gian 

HDM 
Mã CK 

 
 

 
Kết quả năm 2020 Chỉ tiêu năm 2021 

Trong năm 2021, Dệt May Huế đặt mục 

tiêu sẽ tiếp tục duy trì ổn định, kiện toàn tổ 

chức hoạt động đầu tư chiều sâu, áp dụng 

công nghệ sản xuất tiên tiến, thiết bị hiện 

đại, nâng cấp hệ thống quản trị thông tin; 

tập trung đào tạo nguồn nhân lực cấp cao; 

tập trung đầu tư chiều sâu máy móc thiết 

bị theo hướng tự động hóa cao, hiện đại, 

phù hợp với cuộc Cách mạng công nghiệp 

4.0; tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường 

theo chuyên môn hóa tại các đơn vị; tiếp 

tục sắp xếp lại bộ máy tổ chức và hệ thống 

phòng ban tại Công ty và các đơn vị trực 

thuộc theo hướng tinh gọn và phù hợp với 

sự phát triển của Công ty; tích cực quản trị 

dòng tiền, giảm thiểu rủi ro tài chính, xây 
 
 
 

Doanh thu 

 
 
 
 
 

 
Lợi nhuận 

trước thuế 
(Công ty mẹ) 

1.128,375 
tỷ đồng 

đạt 98% 
so với năm 2019 

 

 

337 
triệu đồng 

1.298 
tỷ đồng 

 
 

 

25 
tỷ đồng 

mới là hết sức cần thiết. Trước mắt, Tổng 

công ty cần chú trọng tận dụng lợi thế về hạ 

tầng và lao động để xây dựng chuỗi khép 

kín, phát huy sức mạnh tổng thể của Tổng 

công ty. Ông cũng nhấn mạnh, bên cạnh 

các vấn đề về nguồn vốn và thị trường thì 

nguồn nhân lực chính là yếu tố quan trọng 

quyết định trong giai đoạn sắp tới. Với định 

hướng đúng và sự đồng lòng quyết tâm của 

HĐQT, CQĐH và người lao động thì ông tin 

rằng Tổng công ty sẽ có những bước đi bền 

vững trong tương lai. 

 
Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ 

 
 
 

Doanh thu 

 
 
 
 
 

 
Lợi nhuận 
sau thuế 

1.358 
tỷ đồng 

 
 

 

15,288 
tỷ đồng 

1.423 
tỷ đồng 

 
 

 

25 
tỷ đồng 

dựng giải pháp, chiến lược nguồn tài chính 

cho công tác đầu tư chiều sâu và đầu tư 

đào tạo nguồn nhân lực; bằng nhiều biện 

pháp tạo điều kiện và có chính sách tốt 

nhất chăm lo đời sống cho người lao động 

và bảo vệ môi trường. 
 

Đại hội thống nhất thông qua phương án 

phát hành 500.000 cổ phiếu với giá 10.000 

đồng/CP theo chương trình lựa chọn cho 

người lao động (ESOP). Ủy quyền cho Hội 

đồng quản trị xác định tỷ lệ cổ phiếu mà 

các đối tượng được mua cổ phiếu theo 

chương trình ESOP và xử lý cổ phiếu chào 
 
 
 

Tỷ lệ cổ tức 
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15% 
sung thêm 2 thành viên HĐQT là ông Phạm 

Xuân Trình – Giám đốc điều hành Tập đoàn 

và ông Nguyễn Ngọc Bình – Phó trưởng 

ban Sợi, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty 

Dệt may Hòa Thọ, nâng tổng số thành viên 

HĐQT nhiệm kỳ (năm 2018 – 2023) từ 5 lên 

7 thành viên. 

 
Trên cơ sở đơn xin từ nhiệm ngày 20/4/2021 

của bà Đỗ Thị Thơ – Thành viên Ban Kiểm 

soát của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông 

đã biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm của 

bà Đỗ Thị Thơ và bầu bổ sung 01 thành viên 

Ban kiểm soát là bà Trần Thị Thu Hằng. 

8% 15% 
Tỷ lệ cổ tức 

dự tính
 

bán không được mua hết. 
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Nhà ăn công nhân viên của Tiên Hưng 

C 

 
 
 

DỆT MAY DỆT MAY 

là hạnh phúc được phục vụ, được sống vì nhau, chung vai 

gánh vác, chia sẻ. 

Tổng giám đốc Tiên Hưng Phạm Tuấn Anh 

“Còn hơn cả một mái ấm” 
Đang ở lứa tuổi vàng của một người đàn ông, dường như khó khăn đã thành người 

bạn thân của anh Phạm Tuấn Anh – Tổng Giám đốc Công ty CP Tiên Hưng (Tiên 

Hưng). Anh cùng đội ngũ gần 3.000 người lao động Tiên Hưng dường như luôn 

thường trực đón nhận những thách thức đang và sẽ đến, bởi hỌ tin rằng, cùng làm 

việc tại Tiên Hưng thì nhất định sau đó sẽ có chiến thắng mỉm cười.  

Bài: KIỀU BÍCH HẬU 
(Thực hiện) 

 

 
húng ta cùng trò chuyện với vị Tổng Giám đốc 

Tiên Hưng, để hiểu được động lực nào thúc đẩy 

anh cùng đội ngũ của mình vượt qua chuỗi khó 

khăn liên tục, để có kết quả SXKD của năm 2020 

thắng lợi như chưa từng có làn sóng đại dịch 

Covid-19 lướt qua. 

 
Thưa anh, chỉ sau hơn một năm, chúng tôi trở lại thăm 

Tiên Hưng, và thấy quang cảnh, không gian tại đây đã 

thay đổi rất nhiều, với quảng trường thoáng đãng, cây 

xanh, vườn hoa hồng rực rỡ, khu thư giãn cho người 

lao động (NLĐ) thưởng ngoạn quang cảnh và cà phê 

miễn phí,… Anh có thể cho biết mục đích của những   

đổi thay này? 

 

NLĐ chúng tôi cần được sống hạnh phúc tại đây - ngôi 

nhà thứ hai của cộng đồng Tiên Hưng, và hơn cả một mái 

ấm. Lúc này, cho dù đại dịch vẫn đang đe dọa, ngày càng 

nguy hiểm khó lường hơn, đội ngũ Tiên Hưng bên cạnh 

việc cảnh giác phòng ngừa, thì vẫn cần sống, làm việc hết 

mình, phát triển và sáng tạo. NLĐ được luân phiên thư giãn 

tại không gian cà phê, được nghỉ ngơi bên vườn hồng, chụp 

ảnh chung vui, thậm chí là chụp ảnh cưới tại quảng trường, 

khuôn viên của công ty. Bên trong nhà máy được sắp xếp lại 

cho phù hợp nhất và mang tính thẩm mỹ, khiến tinh thần 

NLĐ trong lúc làm việc cũng được thoải mái. Chúng tôi nhìn 

nhận hiệu quả của mình không chỉ bằng năng suất hay kết 

quả SXKD, mà ở niềm hạnh phúc của NLĐ khi làm việc, ở sự 

tự hào của họ khi nói về công ty mà mình gắn bó, ở sự yên 

tâm khi thấy mình thuộc về nơi này. 

 
Anh có thể cho biết những con số cụ thể về tăng trưởng 

trong năm 2020 của Tiên Hưng? 

 

Về cơ sở vật chất, Tiên Hưng đã đầu tư xây dựng và đưa vào 

sử dụng một nhà xưởng 3 tầng có diện tích 24.000m2 với 

trang thiết bị hiện đại, hệ thống điều hòa được lắp đặt để 

 
 
 
 
 
 

 
NLĐ được làm việc trong môi trường tốt nhất. Bên cạnh đó, 

chúng tôi đầu tư nhà ăn, không gian thư giãn với cây xanh, 

hoa như đã đề cập ở trên để môi trường đẹp như công viên, 

nơi làm việc và kho tàng gọn sạch hơn cả khách sạn 3 sao, 

nhà vệ sinh tiêu chuẩn như ở sân bay. Tổng số đầu tư cho 

cơ sở vật chất lên tới 170 tỷ đồng trong năm 2020. Về kết 

quả hoạt động SXKD, tổng doanh thu đạt 20 triệu USD, số 

lượng NLĐ cũng đã lên tới con số 2.800 người (3 năm trước 

chỉ có 2.100 người). Mức lương đạt 11 triệu đồng/người/ 

tháng. Ngày tết NLĐ được thưởng 2 tháng lương. Trong đại 

dịch, chúng tôi không những không bị ngừng việc, mà còn 

mở rộng mặt hàng, có nhiều khách hàng hơn. Do có nhiều 

khách hàng nên Tiên Hưng thuyết phục được khách với giá 

gia công cao hơn. 

 
Điều gì khiến nhiều khách hàng chọn đến với Tiên Hưng 

ngay cả trong thời đại dịch? 

 

Điều mà nhóm cán bộ chủ chốt của Tiên Hưng nằm lòng, 

đó là quan điểm “Công nhân là vàng, khách hàng là 

thượng đế”. Với NLĐ, không chỉ chăm sóc bằng mức lương 

cao và các chế độ đầy đủ, mà còn ở sự tôn trọng họ, cho 

họ phát triển bản thân, và khiến họ có quyền tự hào về 

công ty. 100% NLĐ Tiên Hưng lấy làm hãnh diện khi được 

làm việc trong mái ấm này. Còn với khách hàng, chúng tôi 

luôn chung thủy, nghĩa là khi họ đang khó khăn thì chúng 

tôi không quay lưng với họ, mà chung lưng đấu cật, để hai 

bên cùng có lợi, cùng giải quyết được mọi khúc mắc trong 

lúc làm việc. Không vì có khách mới chào giá cao mà thoái 

thác hàng của khách cũ. Sự hợp tác giữa mình với khách 

hàng luôn chặt chẽ, cam kết cao. Nhờ sự tín nhiệm đó, mà 

khi có khó khăn, thì hợp đồng đầu tiên khách hàng sẽ dành 

cho mình. Nhờ thế mà năm 2020 chúng tôi vẫn đạt hiệu quả 

cứ như là không có dịch Covid-19 vậy. 

 
Có lẽ bí quyết là ở sự chung tình? 

 

Vâng, dùng từ CHUNG TÌNH là chính xác. Chúng tôi đang 

phát triển được như hôm nay, là nhờ ngay từ đầu đã xác 

định với đối tác, khách hàng cần lấy tình cảm keo sơn mà 

xử thế. Khách hàng cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. 

Tôi nhớ, trong lúc hàng rất khó, mà họ vẫn tìm cách giao 

đơn cho chúng tôi, tình cảm ấy không bao giờ chúng tôi 

quên được. Cho nên có lúc khách bị đuối sức, thì chúng tôi 

cũng sẵn sàng ghé vai gánh giúp họ, chấp nhận thiệt thòi về 

mình. Có những khách cần hàng quá gấp, chúng tôi quyết 

liệt cho hàng đi máy bay để đáp ứng kịp thời gian. Tất cả 

những điều chúng tôi vì nhau ấy, còn giá trị hơn cả tiền bạc 

hay lợi nhuận. Nó làm nên ý nghĩa sâu xa của kinh doanh, đó 

 
Anh có kỳ vọng gì về đơn hàng của Tiên Hưng trong 

năm 2021? 

 

Sẽ rất nhiều đơn hàng. Cho tới cuối tháng 3, chúng tôi đã 

có đủ hàng làm cho đến hết tháng 10. Dựa trên suy đoán, 

rằng người Mỹ không thể đóng cửa mãi, vaccine được sử 

dụng rộng rãi, những mặt hàng trẻ em các lứa tuổi sẽ nóng 

lên, do trẻ em tiếp tục lớn, mà chúng tôi xoay chuyển để 

sẵn sàng đáp ứng những mặt hàng trẻ con, hàng mặc nhà, 

hàng thiết yếu… 

 
Dù đang ở tuổi sung sức, nhưng với việc bám nhà máy, 

công việc, giao dịch khách hàng,… mỗi ngày anh làm 

việc tới hơn 12 tiếng đồng hồ. Vậy anh có cách gì để 

đảm bảo sức khỏe mà cống hiến lâu dài? 

 

Quả thực, có những ngày chuyển máy, hoặc nhiều khách 

hàng, tôi chỉ kịp ăn một bắp ngô rồi chạy việc tới khuya. 

Cũng có thể do mình trường lực, mỗi ngày chạy bộ từ 3km 

- 6km đều đặn, bất kể nắng mưa. Và cố gắng đảm bảo mỗi 

ngày ngủ đủ 5 tiếng đồng hồ. Mỗi khi mệt quá, tôi cũng chỉ 

cần nằm nghỉ chừng 10 phút, đỡ ải người là trở dậy làm việc 

tiếp. Tôi nghĩ, mình say việc, yêu công việc nên dù có làm 

nhiều cũng không thấy chán, làm quên mình nên khi việc 

quật mà ốm thì cũng không sao. Quan trọng là tinh thần 

mình thực sự thoải mái khi được làm việc, được thách thức 

giới hạn của chính mình bằng những việc cực khó. 

 
Hồi tưởng lại quá khứ một chút, trước đây, anh đã tới 

Tiên Hưng như thế nào? 

 

Năm 1994, khi ấy tôi 24 tuổi, được tuyển dụng vào làm ở 

May Hưng Yên. Sau 4 năm, khi tôi 28 tuổi đã trở thành Phó 

Giám đốc Xí nghiệp May 3 với 500 công nhân. Tôi cũng láu 

táu thích nhận việc, không chê việc gì nên được vị Sếp lúc 

bấy giờ ở May Hưng Yên là bà Lương Thị Hữu tín nhiệm, quý 

mến. Năm 32 tuổi, tôi được giao vị trí Giám đốc Xí nghiệp 

May 7. Và năm 2007 khi vừa tròn 37 tuổi, tôi được bổ nhiệm 

Phó Tổng Giám đốc Tiên Hưng. 10 năm sau, tôi đảm nhiệm 

vị trí Tổng Giám đốc Tiên Hưng khi 47 tuổi. Tôi yêu mái ấm 

Tiên Hưng, và như mọi NLĐ khác, hãnh diện được thuộc về 

nơi này. 

 
Anh có cảm thấy căng thẳng khi trong đại dịch này, anh 

tiếp tục được giao vực dậy thêm một đơn vị may đang 

suy yếu? 

 

Có vị lãnh đạo động viên tôi rằng: “Anh nào giỏi thì phải “ôm” 

thêm nhà máy yếu kém, không để doanh nghiệp nào bị lùi 

lại phía sau. Tôi nói 1 mà anh đã lập tức làm hơn 1 rồi.” Được 

lãnh đạo tạm ứng lời khen như thế, tôi hào hứng lao vào 

công việc, với sự đồng sức đồng lòng của anh chị em Tiên 

Hưng, và không quá nghĩ ngợi rằng có căng thẳng hay quá 

sức không. 

 
Xin cảm ơn anh! 
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GÓC NHÌN 

 
 Ý KIẾN CHUYÊN GIA 

 

Ông Hồ Đức Phớc, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính: 

GÓC NHÌN 

 

 
Ông Bùi Sỹ Tuấn, 

 
 
 
 
 
 

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, 
Ủy viên thường trực Ủy ban 
Văn hóa, Giáo dục, Thanh 
niên, Thiếu niên và 
Nhi đồng của Quốc hội: 

 
Việc đẩy mạnh hợp tác liên kết 

đào tạo giữa cơ sở giáo dục và 

doanh nghiệp là nhu cầu tất 

yếu trong bối cảnh hiện nay. Xu 

hướng này sẽ là một sự cộng 

hưởng về nguồn lực, huy động 

được nguồn lực xã hội cũng như 

phát huy trách nhiệm xã hội 
của doanh nghiệp tham gia vào 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ông Trần Thanh Hải, 
Phó Cục trưởng Cục 
Xuất nhập khẩu 
(Bộ Công Thương): 

 
 

 
Việt Nam nhập khẩu cơ bản vẫn 

là những mặt hàng nguyên liệu 

phục vụ cho các ngành hàng 

xuất khẩu và điều này thể hiện 

sự cân bằng trong hoạt động 

 

 
Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ 

các giải pháp tài chính, tiền tệ 

hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp 

vượt qua đại dịch Covid-19, thực 

hiện mục tiêu kép: vừa chống 

dịch hiệu quả, vừa phục hồi kinh 

tế, đóng góp vào kết quả tăng 

trưởng 2,91% của năm 2020. 

 
 
 
 
 
 

 
Ông Nguyễn Đức Thành, 
Chuyên gia kinh tế: 

Phó Chánh Văn phòng 
Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội: 

 

Tồn tại lao động của Việt Nam 

cần phải nhấn mạnh về cả 

ngành, về cả cơ cấu vùng miền 

địa phương, chưa thực sự thúc 

đẩy được chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế. Do vậy, những ngành 

thừa lao động, nơi thiếu về 

lao động, đặc biệt là chất cao. 

Tuy nhiên, có những nơi thiếu 

ngay cả lao động phổ thông, 

chưa nói đến là lao động chất 

lượng cao. 

quá trình đào tạo nhân lực chất 

lượng cao. 

xuất nhập khẩu. Về cơ cấu, mặt 

hàng nhập khẩu phục vụ cho 

sản xuất vẫn là cơ cấu hợp lý để 

Việt Nam có thể tiếp tục khuyến 

khích DN đẩy mạnh xuất khẩu 

trong thời gian tới. 

Năng suất lao động của Việt Nam còn rất thấp, điều này bắt 

nguồn từ điều kiện làm việc, môi trường làm việc, mật độ sử 

dụng công nghệ và vốn của Việt Nam còn thấp cũng như tay 

nghề kỹ năng của người lao động còn thấp. Điều đó giải thích vì 

sao mà hiện nay thu nhập của chúng ta còn thấp vào loại thấp 

nhất trong nhóm thấp nhất trong khu vực ASEAN. 

 
 

 
 

Ông Trần Văn Sơn 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ: 

 

 
Do tình hình dịch bệnh Covid-19, năm 2020, Chính phủ đã ban hành 

gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng. Mới đây, Chính phủ đã thảo luận và giao Bộ 

Lao động, Thương binh và Xã hội tổng kết lại, sau đó sẽ báo cáo với 

Chính phủ. Vừa xong, Chính phủ đã có Nghị định 52 về gia hạn tiền 

nộp thuế,… tổng cộng một gói hỗ trợ khoảng 115.000 tỷ đồng. 

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, 
Giám đốc Trung tâm WTO 
và hội nhập, 
Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam: 

 

Nhiều doanh nghiệp hiện vẫn chưa biết về việc ưu đãi 

thuế quan từ Hiệp định CPTPP, nên chưa tận dụng được 

những lợi thế. Do đó yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là 

cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, có những biện pháp về 

cung cấp các thông tin chuyên sâu, chi tiết và hữu ích hơn 

cho các doanh nghiệp trong thời gian tới. 
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DỆT MAY 

 
UẤT KHẨU MAY MẶC 

 

 
Trung Quốc Ấn Độ 

Quý I/2021, kim ngạch xuất khẩu may mặc 

DỆT MAY 

Trung Quốc đạt 28,71 tỷ USD, đạt mức tăng 

trưởng 34,78% so với cùng kỳ 2020. Trước đó, 

QI/2020 kim ngạch đã giảm 21,2% với kim 

ngạch xuất khẩu các mặt hàng quần áo dệt kim 

là 15,1 tỷ USD, hàng dệt thoi là 13,6 tỷ USD. 

 
Tuy nhiên, cùng với đó, giá thành sản xuất tăng 

nhẹ trong tháng 3/2021 tại Trung Quốc. Với 

ngành dệt, giá sản xuất tăng 0,1% so với cùng 

kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên giá tăng kể từ 

tháng 6/2019. Với ngành may, giá sản xuất cũng 

đã giảm 0,8%, sau khi đã giảm 1,3% trong tháng 

2/2021. Hiện tại lương tối thiểu ở các tỉnh, thành 

phố ở Trung Quốc chưa tăng kể từ đầu năm nay. 

Trong những tháng tới, có thể sẽ có đợt điều 

chỉnh tăng lương, điều này sẽ gây ảnh hưởng 

tiêu cực đến lợi nhuận của các doanh nghiệp 

sản xuất may mặc. 

Kim ngạch xuất khẩu dệt may Ấn Độ sang Mỹ 

đạt 2,25 tỷ USD, tăng 4,73% trong quý I/2021 so 

với cùng kỳ. Tuy nhiên bắt đầu từ tháng 4/2021, 

nước này đang phải chịu tác động nặng nề do 

làn sóng Covid-19 mới siêu lây nhiễm đã ảnh 

hưởng nặng nề tới sản xuất may mặc, khiến 

nhiều nhà máy bị đóng cửa và đơn hàng bị giao 

trễ nhiều so với quy định. Hiện tại theo ước tính 

của Ủy ban xuất khẩu Dệt Ấn Độ, xuất khẩu dệt 

may trong năm tài khóa 2020/2021 này sẽ suy 

giảm 13% so với năm tài khóa trước đó. Hiện 

tại khách hàng đã chuyển các đơn hàng từ Ấn 

Độ sang các nước cạnh tranh khác như Trung 

Quốc, Việt Nam, những quốc gia khống chế 

dịch bệnh tốt hơn, nhằm giảm thiểu những rủi 

ro về đơn hàng. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
CÁC QUỐC GIA 

CẠNH TRANH  I/2021 
Bài: HỒNG HẠNH 

Bangladesh 

 
Kim ngạch xuất khẩu dệt may của Bangladesh đi 

các thị trường trong quý I/2021 giảm mạnh, một 

phần do tình hình dịch bệnh của EU (thị trường 

xuất khẩu may mặc lớn nhất với Bangladesh) đón 

nhận làn sóng mới. Cụ thể, xuất khẩu dệt may 

từ Bangladesh sang Mỹ trong 3 tháng đầu năm 

2021 đạt 1,59 tỷ USD, giảm 7,7% so với cùng kỳ 

2020. Trong tháng 1/2021, xuất khẩu dệt may 

Bangladesh sang EU đạt 1,66 tỷ USD, giảm đến 

22% so với cùng kỳ. Đơn giá cũng giảm đến 5,1%. 

Về mặt hàng, nhóm hàng dệt thoi chứng kiến 

mức giảm mạnh nhất. Trong thời gian gần đây, 

các nhà máy sợi của Bangladesh đã tập trung vào 

sản xuất các loại sợi nhân tạo, giúp Bangladesh 

ít lệ thuộc vào nguồn cotton nhập khẩu. Giá 

nguyên liệu đầu vào của các doanh nghiệp sản 

xuất quần áo cotton đã tăng do giá sợi tăng 

mạnh trong những tháng qua. 

 
Campuchia 

 
Xuất khẩu may mặc của Campuchia bị ảnh 

hưởng nặng nề bởi làn sóng dịch bệnh khiến 

nhiều nhà máy bị đóng cửa và các đơn hàng 

bị trễ, không kịp thời gian giao hàng. Cụ thể, 

kim ngạch đã giảm 10% trong quý I/2021 so với 

cùng kỳ năm 2020, đạt 2,4 tỷ USD. Tuy nhiên, 

với riêng thị trường Mỹ, xuất khẩu Campuchia 

trong QI/2021 đã đạt 901,8 triệu USD, tăng nhẹ 

0,45% so với cùng kỳ. Xuất khẩu sang thị trường 

EU giảm, với xuất khẩu sang Đức giảm 9,9% về 

kim ngạch, sang UK giảm 23,2%. Hiện tại, tỷ lệ 

xuất khẩu sang thị trường Mỹ trên tổng kim 

ngạch xuất khẩu may mặc của Campuchia kể 

từ đầu năm 2021 đã tăng mạnh hơn quý trước 

đó, bởi tỷ lệ sang EU bị suy giảm do Campuchia 

bị EU tước quyền được hưởng thuế GSP vì 

những vấn đề liên quan tới nhân quyền. 
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KHÁCH HÀNG MỸ PHÁ SẢN 

 

 

 

 

 

 
LIỆU DOANH NGHIỆP 

DỆT MAY CÓ ĐÒI ĐƯỢC NỢ? 

Thời gian qua, đặc biệt là trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-10, việc một 

số khách hàng lớn tại Mỹ nộp đơn in phá sản theo chương 11 Luật Phá sản của Mỹ đã làm ảnh 

hưởng đến không ít doanh nghiệp của Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Dệt May nói riêng 

có uất khẩu hàng hóa sang Mỹ. 

Bài: VƯƠNG ĐỨC ANH & ĐẶNG THANH HUYỀN 

 
 
 

ể cung cấp thêm 

thông tin cho các 

doanh nghiệp trong 

ngành, chúng tôi đã 

nghiên cứu và đưa ra 

một số thông tin quan trọng nhằm 

hỗ trợ doanh nghiệp có quan tâm 

nắm bắt kịp thời lĩnh vực này. 

 
Doanh nghiệp Việt Nam khó khăn trong 
việc thu hồi công nợ của khách hàng tuyên 
bố phá sản tại Mỹ 

 

Nhìn vào vụ việc của hai doanh 

nghiệp trong ngành Dệt May Việt 

Nam là Công ty CP Dệt May – Đầu 

tư – Thương mại Thành Công (Mã 

chứng khoán: TCM) và Công ty CP 

May Sông Hồng (Mã chứng khoán: 

MSH) thấy rõ được thiệt hại mà 

doanh nghiệp có khách hàng Mỹ 

phá sản phải gánh chịu. Tại báo cáo 

tài chính đã kiểm toán năm 2020 

được công bố trên website của hai 

Công ty, TCM đã phải trích lập dự 

phòng khoản phải thu khó đòi (thời 

gian quá hạn trên 2 năm) của hai 

khách hàng Mỹ là Sears Roebuck & 

Co là 57,1 tỷ VND trên 63,5 tỷ VND nợ 

gốc và Kmart Corporation là 34,9 tỷ 

VND trên 36,9 tỷ VND nợ gốc. MSH 

cũng đã phải trích lập dự phòng đến 

85% khoản phải thu khó đòi của Easy 

Fashion Commercial Offshore (New 

York & Co) là 185,9 tỷ đồng trên nợ 

gốc là 218,0 tỷ đồng. 

 

Chương 11 Luật phá sản Mỹ là gì? 
 

Chương 11 quy định hình thức phá 

sản liên quan đến việc tổ chức lại các 

công việc kinh doanh, các khoản nợ 

và tài sản của con nợ. Và vì lý do đó, 

Chương 11 có tên gọi là “Tổ chức lại – 

Reorganization”. 

 
Nhìn tổng thể hơn, Chương 11 – “Tổ 

chức lại” nằm trong Title 11 (tạm dịch 

là Quyển 11) về Phá sản trong tổng 

thể 54 quyển của Bộ luật liên bang Mỹ 

(gọi là US Code). 

 
Quyển 11 về Phá sản (Bankruptcy) có 

15 Chương, trong đó Chương 11 về 

“Tổ chức” lại có 95 điều (từ Điều 1101 

đến 1195), được chia thành 5 phần 

Phụ Chương (Sub-chapter). 

 
 

 
 

Công ty Mỹ nộp đơn phá sản theo 
Chương 11 có phải là dấu chấm hết cho 
một doanh nghiệp? 

 

Câu trả lời là không phải. Thực tế, Toys 

R Us một hãng bán lẻ đồ chơi nổi 

tiếng của Mỹ với hơn 900 cửa hàng 

tại 25 quốc gia trên thế giới. Công 

ty sở hữu thương hiệu này đã nộp 

đơn xin phá sản theo Chương 11 vào 

năm 2017 khi chịu sức ép cạnh tranh 

bán hàng từ Amazon và Walmart. Tuy 

nhiên, đến tháng 1 năm 2019, Toys R 

Us đã quay trở lại với chủ sở hữu “tuy 

mới nhưng quen” – Tru Kids (tại thời 

điểm nộp đơn phá sản, khoản nợ của 

Toy R Us lên đến 7,9 tỷ USD trong khi 

tổng tài sản chỉ có 6,6 tỷ USD1). 

Tru Kids, được hỗ trợ bởi Solus 

Alternative Asset Management và 

quỹ đầu tư Ares Management quản 

lý đã mua thương hiệu và tài sản trí 

tuệ của Toys R Us sau khi công ty 

phá sản theo Chương 11 vào tháng 

9 năm 2017 và trở thành Công ty Mẹ 

của Toy R Us. Chủ tịch của Tru Kids 

không ai khác chính là Richard Barry 

- cựu Giám đốc Kinh doanh toàn cầu 

của Toys R Us 2. 

 
Một trường hợp khác, vào năm 2019 

Gymboree Group Inc, một hãng 

quần áo trẻ em nổi tiếng thông báo 

đã nộp đơn phá sản theo Chương 11 

và phải đóng cửa tất cả các cửa hàng 

Gymboree, Gymboree Outlet và 

Crazy 8 ở Canada và Mỹ. Tuy nhiên sau 

đó, công ty thông báo đã nhận được 

cam kết cho “con nợ sở hữu” khoản 

vay tiền mới trị giá 30 triệu đô la từ 

SS Investment Group và Goldman 

Sachs Specialty Lending Holdings, 

Inc. Vào đầu năm 2020, Gymboree đã 

trở lại như một mô hình kinh doanh 

mới "shop-in-a-shop" tại các địa điểm 

dành cho trẻ em và với một cửa hàng 

trực tuyến mới 3. 

Như vậy các hãng bán lẻ với thương 

hiệu lâu năm của Mỹ không hề biến 

mất sau khi phá sản. Cái biến mất sau 

quá trình phá sản theo Chương 11 

chính là các khoản nợ của công ty và 

ông chủ cũ. Trên thực tế, nhiều ông 

chủ các hãng bán lẻ lớn đều có công 

ty tài chính hoặc quỹ đầu tư đứng sau 
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