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THƯ TÒA SOẠN 

 

 
Bạn đọc thân mến, 

 
Ngành Dệt May Việt Nam vừa hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản 

xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm với kim ngạch xuất khẩu đạt 

18.5 tỷ USD tăng 19.3% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là đã 

vượt được cùng kỳ 2019 trước dịch bệnh 2.5% khi cầu dệt may 

thế giới tại các thị trường xuất khẩu chủ yếu của dệt may Việt 

Nam phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên, vẫn còn đó nỗi lo dịch 

bệnh Covid-19 tiếp diễn trong làn sóng lần thứ 4 với liên tiếp các 

ngày số ca nhiễm đạt kỷ lục mới. Chưa bao giờ cả nước phải căng 

mình chống dịch như lúc này, cái nắng tháng 7 dường như gắt 

hơn bao giờ hết! 

M Ụ C L Ụ C 
 

 

 
 

Tháng 7/2021 

 

Lại một lần nữa, ngành dệt may Việt Nam đối diện thử thách 

nhưng chắc chắn sẽ vượt qua, đảm bảo mục tiêu vừa chống 

dịch, vừa hoạt động sản xuất kinh doanh duy trì được đà phục 

hồi tốt của 6 tháng đầu năm. 

 
Các bài viết trong số Tạp chí số tháng 7/2021 này sẽ cung cấp cho 

bạn đọc bức tranh 6 tháng đầu năm của ngành dệt may và các 

bài phân tích, dự báo, nhận định tình hình những tháng cuối năm. 

 
TỰ CƯỜNG – SÁNG TẠO – ĐOÀN KẾT để hoàn thành tất cả các 

mục tiêu của năm 2021. 

 
BAN BIÊN TẬP 

 

 

 
 

 
 

GÓC NHÌN 
 

 

 
Học tập NQ ĐH XIII của Đảng. 

Doanh nghiệp tiếp cận xây dựng 

kế hoạch hành động 

 
Ngành dệt may có thể coi Trung 

Quốc là đối tác phát triển 
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Thư của Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT 

Tập đoàn Dệt May Việt Nam 

Kính gửi: Người lao động và cán bộ quản lý các doanh nghiệp thuộc 

Tập đoàn Dệt May Việt Nam 

Chúng ta đang thực sự ở vào thời kỳ khó khăn nhất trong suốt 18 tháng có dịch bệnh Covid 

-19, các địa phương là trung tâm sản xuất có tỷ trọng lớn, hiệu quả cao của Tập đoàn đều 

nằm trong tâm dịch, mà nghiêm trọng nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng 

Tháp, Bình Định. Lần đầu tiên trong hệ thống các doanh nghiệp của Tập đoàn có các ca F0 

và diễn biến trên diện rộng, cùng với việc áp dụng chính sách giãn cách, cách ly của các địa 

phương để phòng chống dịch, nhiều cơ sở sản xuất của Tập đoàn đã phải giảm mạnh sản xuất 

từ 50-70%, thậm chí phải dừng sản xuất trong 14 ngày nếu có F0. 

 
Trong tháng 5, với dịch bệnh ở khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang và một số tỉnh phía Bắc, hệ 

thống chúng ta đã có khoảng 5000 lao động không thể đi làm do giãn cách gồm gần 3000 lao 

động của Công ty May Đáp Cầu, trên 500 công nhân Công ty May Việt Thành của Tổng công 

ty Đức Giang dừng sản xuất trong 14 ngày, hiện tượng thiếu từ 100-300 công nhân không đến 

được nhà máy do nơi ở nằm trong khu vực cách ly xuất hiện ở tất cả các doanh nghiệp như 

May 10, Đức Giang, Hưng Yên, Nam Định… Sau một tháng khó khăn, tình hình miền Bắc đã 

ổn định trở lại. 

 
Tuy vậy, tình hình căng thẳng hơn khi dịch bệnh lan ra tại khu vực miền Nam mà trọng tâm là 

thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trong 10 ngày qua số lượng lao động không thể đi làm đã lên tới 

trên 10.000 người, lớn nhất là của Việt Tiến, Hữu Nghị tại Đồng Tháp. Dự kiến trong những 

ngày tới đây, khi thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và nhiều địa phương áp dụng Chỉ thị 16 

trong 15 ngày thì số lượng này còn tăng nhanh. Khó khăn sẽ còn chồng chất hơn khi chúng 

ta đang có đủ đơn hàng ở tất cả các đơn vị đến hết tháng 9 và một phần đến tháng 12, cam 

kết giao hàng và thực hiện trách nhiệm của hợp đồng kinh tế cũng là rủi ro rất lớn với từng 

doanh nghiệp. 

 
Sáu tháng đầu năm đã ghi nhận những kết quả rất tốt, tổng thể chung về hiệu quả Tập đoàn 

chúng ta đã quay lại cao hơn cả mức trước dịch bệnh của 6 tháng đầu năm 2019 tới trên 

40%. Nhưng những thành quả đó hoàn toàn có thể mất đi nếu các giải pháp sáng tạo về sản 

xuất kinh doanh trong điều kiện có dịch không được triển khai quyết liệt. Đồng thời còn có 

thể có hệ lụy nghiêm trọng với chuỗi cung ứng và trên hết là đời sống của người lao động tại 

các doanh nghiệp. 

 

Trong bối cảnh xuất hiện rủi ro ngoại vi rất lớn mà chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn chỉ 

còn con đường kiểm soát thiệt hại ở mức tối thiểu, Đảng uỷ - Hội đồng quản trị Tập đoàn kêu 

gọi toàn thể người lao động và các cấp cán bộ quản lý trong Tập đoàn: 

 
• Thực hiện nghiêm túc, triệt để các quy định về 5K, các hướng dẫn của ngành Y tế và chính 

quyền địa phương. Bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình cũng là bảo vệ doanh nghiệp. 

 
• Người lao động ủng hộ, hợp tác với cấp quản lý trong thực hiện các biện pháp phòng dịch. 

Đặc biệt là có tinh thần xung phong vào làm việc và ăn ở, sinh hoạt tại doanh nghiệp nếu có 

yêu cầu để giữ được tối đa khả năng sản xuất, không phải đóng cửa. 

 
• Các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất và lưu trú tại chỗ, đăng ký với cơ 

quan quản lý nhà nước trên địa bàn để có thể thực hiện ngay khi tình huống xảy ra, kể cả với 

doanh nghiệp ở các vùng hiện chưa có diễn biến dịch bệnh ở miền Bắc và miền Trung. Nhất là 

với hệ thống sợi, dệt cần có phương án đảm bảo trên 80% lao động có thể làm việc và lưu trú. 

 
• Các doanh nghiệp đang ở ngoài vùng dịch phát động thi đua làm việc với năng suất cao nhất, 

bù đắp một phần những thiếu hụt do các doanh nghiệp bạn phải hạn chế sản xuất. 

 
• Hội đồng quản trị, Cơ quan điều hành Tập đoàn trực tiếp tiếp nhận các kiến nghị từ các đơn 

vị, tham gia phối hợp giải quyết với chính quyền địa phương cấp tỉnh, thành phố để đảm bảo 

tối đa hoạt động sản xuất và giao hàng ra cảng. 

 
• Cơ quan điều hành Tập đoàn chuẩn bị phương án hỗ trợ tài chính doanh nghiệp khó khăn, 

hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động có đủ điều kiện nhận hỗ trợ của Nhà nước có thể 

tiếp cận nhanh chính sách mới. Đồng thời nghiên cứu chuẩn bị các phương án hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nếu xảy ra tranh chấp hợp đồng kinh tế vì lý do chậm giao hàng. 

 
• Lãnh đạo Tập đoàn và hệ thống Y tế dệt may tập trung cho khả năng tiếp cận nhanh nhất 

vắc-xin đến các doanh nghiệp trong điểm nóng của dịch. 

 
• Tổ chức Công đoàn quan tâm chăm lo đời sống người lao động trong khu vực có dịch, không 

được đi làm. Đồng thời phát động người lao động sẵn sàng tham gia sản xuất và sinh hoạt tại 

đơn vị nếu có tình huống yêu cầu. Phối hợp với cán bộ quản lý tại doanh nghiệp lo điều kiện 

ăn ở cho người lao động. 

 
Đảng ủy, Hội đồng quản trị Tập đoàn chia sẻ những vất vả, khó khăn của doanh nghiệp trong 

điều kiện hiện nay và kêu gọi toàn thể người lao động đoàn kết, sáng tạo, chia sẻ với nhau và 

với doanh nghiệp để cùng vượt qua thử thách lần này, đảm bảo doanh nghiệp chúng ta tồn tại 

và phát triển bền vững. 
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C 

Bài: Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG 

Bí thư Đảng ủy 

Chủ tịch HĐQT Vinatex 

DỆT MAY DỆT MAY 
 

 

 
 

 
 
 

 
húng ta vừa hoàn thành 

một nửa chặng đường 

của năm 2021 được dự 

NHỮNG BÀI HỌC RÚT RA 

TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 
   

GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 
 
 

 

 
 

NHÌN LẠI KẾT QUẢ CỦA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 
 

 

bệnh khá tốt, doanh nghiệp có thể 

phát huy hết tốc lực cho sản xuất. 

Bên cạnh ngành May có đủ đơn 

hàng dù đơn giá còn thấp thì điểm 

sáng đặc biệt đến từ ngành Sợi. 

Sau 24 tháng liên tục khó khăn, cầu 

thấp, nhiều thời điểm giá bán dưới 

giá thành thì từ tháng 10/2020, tình 

hình ngành này đã sáng lên, cầu và 

cả giá bán tăng cao. Ước tính hiệu 

quả của 6 tháng đầu năm 2021 về 

cơ bản có thể bù đắp được toàn bộ 

phần thiệt hại của 2 năm 2019, 2020; 

đưa ngành Sợi trở lại thành ngành 

có đóng góp trên 60% hiệu quả 

hợp nhất toàn Tập đoàn, dù chỉ ở 12 

đơn vị với quy mô ~7000 lao động, 

chiếm dưới 10% lao động trực tiếp 

của Tập đoàn, và dưới 5% nếu tính 

đến cả các đơn vị may cấp 2. 

 

Tổng thể ước tính doanh thu hợp 

Tài chính, nhân lực, thị trường toàn 

hệ thống ổn định kể cả ở các đơn vị 

còn nhiều khó khăn trong quá trình 

tái cấu trúc như Đông Xuân, Đông 

Phương, Dệt May Nam Định vẫn có 

kết quả khả quan. Các mô hình quản 

trị chia sẻ (shared management) 

trong ngành Sợi để cùng nâng cao 

năng lực cạnh tranh và tận dụng 

lợi thế gộp của các doanh nghiệp 

bước đầu có những đóng góp nhất 

định. Mô hình quản trị rủi ro với hệ 

thống thông tin dự báo tập trung 

từ tập đoàn có những cải tiến rõ rệt, 

thông tin thông suốt và sớm hơn so 

với trước. Bước đầu có những thành 

công đáng ghi nhận trong thí điểm 

chuyển đổi số quản lý ngành Sợi. Mô 

hình đào tạo trực tuyến từ Tập đoàn 

xuống các đơn vị đã được triển khai 

với 5 buổi đào tạo, trung bình 1 buổi/ 

tháng cho hàng trăm cán bộ quản lý, 

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 

chúng ta vẫn nhận thấy những hạn 

chế còn tồn tại, cụ thể là: 

 

• Kết quả đạt được phần lớn do sự 

phục hồi sớm của thị trường và sự 

thiếu hụt nguồn cung từ các quốc 

gia cạnh tranh, dẫn tới Việt Nam 

có được lợi thế trong ngắn hạn về 

nguồn hàng, là điểm đến an toàn 

gần như duy nhất trong chuỗi cung 

ứng toàn cầu. Các tác động chủ quan 

của hệ thống quản trị Tập đoàn lên 

kết quả chung chưa thực sự rõ nét và 

bền vững. 

 

• Mô hình kinh doanh sau 1 năm dịch 

bệnh đã có sự linh hoạt cao hơn, chủ 

động hơn nhưng phần lớn vẫn gói 

gọn trong mô thức cũ, khách hàng 

cũ, phương thức tiếp cận chưa có đổi 

mới căn bản. 

đoán với nhiều yếu tố 

bất định, trong đó yếu 

tố bất định của rủi ro ngoại vi từ đại 

dịch Covid-19 đã xảy ra. Với việc dịch 

bệnh quay trở lại trong làn sóng thứ 

4 từ ngày 27/4 đến nay, số lượng ca 

nhiễm đã gấp 4 lần so với tổng 18 

tháng trước đó cộng lại, dịch bệnh 

ở chính trong các trung tâm công 

nghiệp từ Bắc Giang, Bắc Ninh, nay 

lan vào tới thành phố Hồ Chí Minh, 

Bình Dương, Đồng Nai và cả Đà Nẵng. 

 

Những trung tâm công nghiệp chế 

biến chế tạo lớn nhất của đất nước 

đã bị dịch bệnh càn quét, ngành Dệt 

May và các doanh nghiệp của Vinatex 

cũng nằm chung trong hoàn cảnh 

đó. Và lần này, đúng như dự báo, tình 

hình còn phức tạp hơn khi chúng 

ta đều đang có hợp đồng, có trách 

nhiệm pháp lý đi kèm với lợi ích hoặc 

thiệt hại về kinh tế, chứ không chỉ 

còn là vấn đề của tiền lương hỗ trợ 

công nhân phải ngừng việc như nửa 

đầu năm 2020. 

 

Nhìn lại chặng đường nửa năm qua, 

rút ra bài học kinh nghiệm trong 

quản trị tình huống bất định, cũng 

như xác định các nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm của Tập đoàn và các doanh 

nghiệp là nội dung cần làm để củng 

cố niềm tin ở năng lực ứng phó, 

nhưng cũng không chủ quan lơ là 

trong điều kiện hiện nay. 

Sáu tháng đầu năm 2021 ghi nhận 

những phục hồi tích cực của tổng cầu 

trên thị trường thế giới. Với sự tăng 

trưởng trở lại ở mức độ cao tại các 

nước phát triển, lần đầu sau 3 năm 

dự báo của Ngân hàng thế giới (WB) 

về tốc độ tăng GDP của tháng 6/2021 

cao hơn dự báo tháng 1, trong đó đột 

biến chính ở thị trường Mỹ với tốc 

độ trên 6%, là mức cao nhất trong 80 

năm qua sau khi xảy ra khủng hoảng. 

Trụ đỡ cầu tăng đã làm cho lưu lượng 

giao dịch hàng hoá dệt may tăng cao, 

đem lại nguồn đơn hàng dài, số lượng 

lớn cho phần lớn doanh nghiệp sau 1 

năm thiếu hụt nặng nề. 

Sau 6 tháng, kim ngạch xuất khẩu 

Dệt May Việt Nam đã đạt gần 19 tỷ 

USD, tăng trên 19% so với 2020, đặc 

biệt đã vượt qua cả con số của cùng 

kỳ 2019 là 2,5%, chứng tỏ một sự 

phục hồi khá sớm so với dự báo phải 

hết 2021 mới quay lại ngưỡng 2019, 

thậm chí đến quý 3/2022. Sự phục 

hồi này ngoài yếu tố cầu, còn có cả 

yếu tố dịch chuyển cung, do nhóm 

các nước xuất khẩu dệt may lớn 

như Ấn Độ, Bangladesh, Cambodia 

bị dịch bệnh hoành hành trên quy 

mô lớn, doanh nghiệp không thể 

hoạt động, trong khi ở Việt Nam đến 

hết tháng 4, tình hình kiểm soát dịch 

nhất tương đương cùng kỳ do 

không còn doanh thu sản phẩm 

PPE (đồ dùng bảo hộ cá nhân), và 

xu thế dịch chuyển ngắn hạn hợp 

đồng quay lại mô hình CM để giảm 

rủi ro tài chính cũng như thời gian 

giao hàng nguyên liệu vì dịch bệnh. 

Tuy nhiên, lợi nhuận hợp nhất của 

Tập đoàn hoàn thành trên 70% kế 

hoạch cả năm trong 6 tháng đầu 

năm, tăng trưởng khoảng 190% so 

với cùng kỳ, đồng thời bằng 140% 

cùng kỳ 2019 trước đại dịch, với 

đóng góp lớn từ ngành Sợi và sự ổn 

định ở mức gần tương đương trước 

dịch của ngành May. 

cập nhật tình hình, dự báo và chỉ đạo 

kịp thời, cũng như trang bị cách tiếp 

cận mới cho cán bộ cấp trung tại DN. 

 
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ HĐQT, 

CQĐH đến các doanh nghiệp có 

chất lượng, kịp thời hơn, mọi doanh 

nghiệp thuộc tập đoàn gắn kết vững 

chắc hơn với công ty Mẹ. Đồng thời, 

lãnh đạo các doanh nghiệp cũng có 

tiến bộ đáng ghi nhận trong phương 

pháp quản trị, chủ động ứng phó với 

tình hình mới. 

 

Kết quả tích cực trong kinh doanh 

cũng được thể hiện qua việc tổ chức 

thành công các đại hội cổ đông tại 

doanh nghiệp thành viên đúng hạn, 

được cổ đông đánh giá tốt, kết thúc 

với đại hội cổ đông Tập đoàn ngày 

29/6 vừa qua. 

 

Về giá cổ phiếu VGT đã có sự phục 

hồi cao hơn khá nhiều so với mức 

bình quân trên thị trường, cụ thể 

chỉ số HOSE index chỉ tăng 27.7% 

từ 1103 điểm ngày 31/12/2020 lên 

1408 điểm ngày 30/6/2021 nhưng thị 

giá VGT đã tăng 88% từ 10.300 VNĐ 

VNĐ một cổ phiếungày 31/12/2020 

lên 19.400VNĐ ngày 30/6/2021, đây 

là mức giá ổn định trong 4 tháng 

qua với nhiều thời điểm lên gần 

21.000VNĐ 1 cổ phiếu. Nếu tính từ 

thời điểm đáy về giá tháng 5/2020 thì 

thị giá VGT đã tăng hơn 350%. 

 

• Chuyển đổi số chưa thực sự được 

triển khai diện rộng trong quản lý sản 

xuất, quản lý đơn hàng và chuỗi cung 

ứng. Chưa tạo được sự khác biệt giữa 

các doanh nghiệp của Tập đoàn và 

các doanh nghiệp khác. Nguyên 

nhân cơ bản là nhận thức về nhu cầu 

chuyển đổi số, sự tham gia trực tiếp 

vào chương trình ở một số lãnh đạo 

doanh nghiệp, lãnh đạo Ban chức 

năng chưa đầy đủ, chủ động. 

 

• Những mô hình thử nghiệm mới 

trong quản lý theo nhóm ngành 

sản xuất của Tập đoàn (horizontal 

management) bên cạnh đóng góp 

tích cực còn xuất hiện cả sự chậm trễ, 

chưa linh hoạt, thậm chí cản trở tốc 

độ xử lý những vấn đề ở tầm mức Tập 

đoàn đối với doanh nghiệp. 

 
• Xử lý quan hệ trong hệ thống quản 

lý ma trận (matrix management) với 

các ban chức năng đang có và các 

ban mềm theo ngành sản xuất chưa 

thực sự trơn tru, còn nhiều chồng 

chéo. Phân công, phân nhiệm, quy 

trình phối hợp giữa ban chức năng và 

các ban kinh doanh mềm chưa hoàn 

thiện kịp thời. 

 

• Các chương trình, kế hoạch liên quan 

đến phát triển nhân lực, quy hoạch, 

cập nhật hệ thống tiêu chí đánh giá 

người đại diện còn chậm trễ. 
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DỰ BÁO 6 THÁNG CUỐI NĂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

 

 

Dự báo mới nhất trong tháng 6 vừa 

qua của WB cho thấy tốc độ tăng 

trưởng toàn cầu khoảng 5.6% cao 

nhất trong điều kiện sau đợt khủng 

hoảng của 80 năm qua, nhưng tổng 

sản lượng toàn cầu đến 2022 dự kiến 

vẫn thấp hơn trước dịch Covid -19 

khoảng 2%. Điểm đặc biệt là phục 

hồi tăng trưởng chủ yếu lại đến từ 

các nền kinh tế phát triển OECD, 

trong đó Mỹ có đóng góp trọng 

yếu với GDP dự kiến tăng 6.8% cao 

hơn dự báo tháng 1/ 2021 tới 3.3%. 

Trung Quốc cũng có tốc độ tăng 

cao với 8.5%, cao hơn dự báo tháng 

1 khoảng 0.6%. Tuy nhiên các nền 

kinh tế mới nổi và các nước đang 

phát triển (emerging market and 

developing economies – EMDEs) 

trong đó có Việt Nam (từ 6.8% xuống 

6.6%) lại có dự báo tháng 6 thấp đi 

so với tháng 1 do sự quay trở lại của 

dịch bệnh, tỷ lệ tiêm vacxin thấp làm 

khả năng tăng trưởng bền vững bị 

nghi ngờ. Dự báo đến 2022, GDP 

đầu người và cả sản lượng sản xuất 

của 2/3 các nước EMDEs vẫn thấp 

hơn mức 2019 trước dịch. 

 

Nguyên nhân cản trở lớn cho phục 

hồi thương mại toàn cầu từ góc 

độ các nước EMDEs được chỉ ra là 

do chi phí thương mại xuyên biên 

giới (cross-border trade costs) tăng 

cao. Trung bình từ các nước EMDEs 

có chi phí thương mại cao hơn 

các nước phát triển khoảng 50%, 

trong đó 1/3 là do chi phí vận tải và 

logistic, còn 1/3 là do các chính sách 

thương mại. Dự báo trong 6 tháng 

cuối năm chi phí này vẫn duy trì ở 

mức cao và là rủi ro trọng yếu cho 

phục hồi thương mại. 

 

Ngoài ra, sức ép của rủi ro lạm phát 

cũng được đánh giá khá cao tại các 

nước EMDEs khi dư địa chính sách 

tiền tệ và tài khoá không còn nhiều 

sau 2 năm có những chính sách hỗ 

trợ cho nền kinh tế. 

 

Đối với Việt Nam, sau năm 2020 

với xuất siêu kỷ lục trên 19 tỷ USD, 

6 tháng đầu năm nay đã ghi nhận 

nhập siêu ~1.5 tỷ USD. Tuy dự trữ 

ngoại tệ cao kỷ lục, nhưng áp lực duy 

trì tỷ giá sẽ bị giằng xé bởi cả yếu tố 

cán cân thương mại và việc đảm bảo 

quản lý rủi ro Mỹ đưa Việt Nam trở lại 

danh sách thao túng tiền tệ. Tỷ giá 

neo ổn định cũng là bất lợi đối với 

các ngành xuất khẩu như dệt may 

trong khi các quốc gia như Ấn Độ, 

Bangladesh… đều có điều chỉnh nội 

tệ giảm so với USD. 

 
Riêng với dệt may, thị trường Mỹ 

vẫn đang là thị trường quan trọng 

nhất của ngành May, với tốc độ tăng 

trưởng gần 30% trong 6 tháng đầu 

năm ghi nhận mức tăng cao nhất 

sau 14 năm qua kể từ khi Việt Nam 

trở thành thành viên WTO. Tuy nhiên, 

chính vì lẽ đó lại tiềm ẩn rủi ro trong 

chính sách của Mỹ với Việt Nam, 

nhất là trong điều kiện điều khoản 

301 của luật thương mại 1974 vẫn 

chưa hoàn toàn được giải toả trong 

tiếp cận của Mỹ. Với Trung Quốc, 6 

tháng qua đã vươn lên nằm trong 

top 3 các nước nhập khẩu hàng dệt 

may của Việt Nam mà chủ yếu là của 

ngành Sợi. Sự nhạy cảm trong chính 

sách và nhu cầu của Trung Quốc với 

ngành Sợi Việt Nam đã trở nên rất 

cao mang tính ảnh hưởng trọng yếu 

đến hiệu quả của ngành. 

 

Với Vinatex, sau nửa đầu năm 2021 

khả quan, chúng ta cũng bắt đầu có 

những rủi ro mới như (1) các doanh 

nghiệp trọng yếu Phong Phú, Việt 

Tiến, Việt Thắng, Nhà Bè, Hữu Nghị 

nằm trong vùng có dịch bệnh với 

nguy cơ cao phải làm việc giãn cách, 

huy động tỷ lệ lao động thấp; (2) đã 

xuất hiện các ca bệnh trong DN của 

Vinatex hoặc trong cụm/khu công 

nghiệp có DN của Vinatex đóng 

quân như tại Đáp Cầu, Hữu Nghị, …; 

(3) các mặt hàng thế mạnh chưa có 

biểu hiện phục hồi như suite nam, 

nữ; (4) ngành Sợi có đóng góp lớn 

về hiệu quả nhưng có độ nhạy cảm 

cao với thị trường, vị thế kinh doanh 

chưa bền vững; (5) cơ hội thị trường 

tốt, nhưng nếu không đảm bảo tiến 

độ vì dịch bệnh ngăn cản tổ chức 

sản xuất thì có nguy cơ hệ luỵ về 

kinh tế. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trong bối cảnh đó, Tập đoàn và các 

đơn vị cần tập trung vào các cụm 

giải pháp chính sau: 

 

• Quản lý chặt chẽ và thực hiện 

nghiêm chính sách phòng, chống 

dịch Covid -19. Thúc đẩy tối đa việc 

đăng ký tiêm vacxin cho công nhân 

từ nguồn kinh phí SXKD của doanh 

nghiệp, nhất là ưu tiên cho các DN 

phía nam, DN may quy mô lớn. 

 
• Với ngành May, tối đa hoá khả năng 

cung ứng trong điều kiện thị trường 

tốt do dịch chuyển ngắn hạn về Việt 

Nam do dịch bệnh ở các nước khác. 

Linh hoạt sử dụng kể cả phương 

thức kinh doanh bậc thấp (CMT) để 

giảm rủi ro cung ứng nguyên liệu, 

vốn lưu động, với mục tiêu đạt kim 

ngạch cao nhất có thể. Có giải pháp 

sử dụng năng lực sản xuất khu vực 

sản phẩm chưa phục hồi thị trường 

một cách hợp lý, duy trì nhân lực và 

chi phí cố định tối thiểu. 

 
• Với ngành Sợi: cần xác định và 

kiên định mục tiêu có danh mục thị 

trường, khách hàng, phương thức 

kinh doanh cân đối. Phát huy lợi thế 

tập trung để phát triển khách hàng 

chuỗi cung ứng bền vững lâu dài. 

Duy trì và có giải pháp phòng ngừa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
bất định thị trường sợi cũng như thị 

trường nguyên liệu bông, xơ. 

 
• Với ngành Dệt: tập trung đảm bảo 

việc gia nhập chuỗi cung ứng thành 

công sau thời gian sản xuất thử 

nghiệm, chờ đánh giá của các đơn 

vị dệt kim. Hình thành cơ sở cung 

ứng sợi cho doanh nghiệp dệt kim 

ổn định, cùng tham gia cạnh tranh 

để duy trì vị trí trong chuỗi mới được 

xác lập. 

 

• Về đầu tư: phê duyệt chính thức kế 

hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025, 

trong đó quan tâm đến ngành Sợi 

cả về chiều sâu và đầu tư mới. Đồng 

thời có đột phá trong đầu tư khu vực 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
gia dụng, tạo sản phẩm mới là đầu 

kéo cho các thành phần khác như 

sợi, nhuộm tham gia được chuỗi chủ 

động của Tập đoàn. 

 
• Về tài chính: ưu tiên ổn định dòng 

tiền và quản trị hiệu quả sử dụng 

vốn lưu động trong đó có liên thông 

vốn từ tập đoàn với các đơn vị. 

 

• Về nhân lực: hoàn thiện chính sách 

và quy hoạch với người đại diện vốn 

Vinatex tại doanh nghiệp khác. Tiếp 

tục đẩy mạnh tuyển dụng cán bộ 

mới, trẻ tại công ty mẹ và các chi 

nhánh. Tạo nguồn nhân lực tham gia 

vào các công ty thành viên chi phối, 

trước mắt là các công ty 100% vốn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Về quản trị chung: đẩy nhanh đề 

án số hoá dữ liệu quản trị trong 

ngành Sợi, dữ liệu quản lý chung 

cấp Tập đoàn. Xử lý văn bản số 

cấp Tập đoàn cũng như từng bước 

chuẩn hoá hệ thống phần mềm 

quản trị tài chính- kế toán tại các 

đơn vị chi phối. 

 
Tựu trung, Vinatex đã có 6 tháng 

đầu năm thành công trên cả 

phương diện kết quả sản xuất kinh 

doanh và đổi mới hệ thống quản 

trị. Bài học rút ra một lần nữa vẫn 

là TỰ CƯỜNG – SÁNG TẠO – ĐOÀN 

KẾT. Tuy nhiên tình hình 6 tháng 

cuối năm còn nhiều bất định cần 

luôn chủ động dự báo, liên tục điều 

chỉnh phương thức đáp ứng thị 

trường và điều kiện kinh doanh với 

mục tiêu phục hồi hiệu quả SXKD 

2021 đạt tối thiểu bằng 2019 (lợi 

nhuận hợp nhất trên 750 tỷ đồng). 

 

Hội đồng quản trị trân trọng ghi 

nhận những đóng góp của cơ quan 

điều hành, lãnh đạo các doanh 

nghiệp, các tổ chức chính trị - xã 

hội trong doanh nghiệp và toàn 

thể đội ngũ người lao động và tin 

tưởng ở khả năng hoàn thành tất 

cả các mục tiêu của năm 2021 
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HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG 

 
 

DOANH NGHIỆP DỆT MAY 
TIẾP CẬN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 

 

Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị 

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trong 2 ngày 30/6 và 1/7. Với nhiệm vụ xây 

dựng chương trình – kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết tại các đảng bộ, chi bộ 

cơ sở, Ban thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn xin tóm tắt các nội dung quan trọng liên quan 

trực tiếp đến các doanh nghiệp, cũng như gợi mở phương pháp tiếp cận 

xây dựng chương trình. 

Bài: BAN TUYÊN GIÁO 

ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN 

 

 
 

Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 

CÁC CHỦ TRƯƠNG LỚN TRONG 

NGHỊ QUYẾT 

 

Tầm nhìn: 

 
Bên cạnh các nội dung như các đại 

hội khác, thì Đại hội XIII còn làm 

nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện 

chiến lược phát triển kinh tế xã hội 

2011-2020; 10 năm thực hiện Cương 

lĩnh sửa đổi 2011. 

 

Xác lập mục tiêu đến năm 2030 – là 

năm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập 

Đảng và tầm nhìn 2045 là 100 năm 

ngày thành lập nước. 

 

Chủ đề: 

 
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng và hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng 

phát triển đất nước, phát huy ý chí, 

sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 

tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; 

tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng 

bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và 

bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững 

môi trường hoà bình, ổn định; phấn 

đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở 

thành nước phát triển theo định 

hướng XHCN. 

 

Điểm mới trong chủ đề so với các Đại 

hội trước là: 

 

Bổ sung “chỉnh đốn” và “hệ thống 

chính trị”, bổ sung “khơi dậy khát 

vọng phát triển” và xác định mục 

tiêu “đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở 

thành nước phát triển theo định 

hướng XHCN”. 

 
Mục tiêu phát triển đất nước 

 
Mục tiêu tổng quát: 

 
Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng 

lực cầm quyền và sức chiến đấu của 

Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống 

chính trị trong sạch vững mạnh toàn 

diện; củng cố, tăng cường niềm tin 

của nhân dân với Đảng, Nhà nước; 

chế độ XHCN; khơi dậy khát vọng 

phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 

phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại 

đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với 

sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn 

diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây 

dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, 

giữ vững môi trường hoà bình, ổn 

định; phấn đấu giữa thế kỷ XXI, nước 

ta trở thành nước phát triển, theo 

định hướng XHCN. 

 

Điểm mới: bổ sung “năng lực cầm 

quyền” vào nội dung xây dựng Đảng, 

bổ sung “toàn diện”, “củng cố, tăng 

cường niềm tin của nhân dân với 

Đảng, Nhà nước; chế độ XHCN” và bổ 

sung “công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. 

 
Mục tiêu cụ thể: 

 
Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải 

phóng hoàn toàn miền Nam, thống 

nhất đất nước: là nước đang phát 

triển, có công nghiệp theo hướng 

hiện đại, vượt qua mức thu nhập 

trung bình thấp. 

 
Đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm 

thành lập Đảng: là nước đang phát 

triển, có công nghiệp hiện đại, thu 

nhập trung bình cao. 

 

Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm 

thành lập nước: trở thành nước phát 

triển có thu nhập cao. 

 
Điểm mới của mục tiêu cụ thể: 

 
Các đại hội trước ngoài mục tiêu tổng 

quát, chỉ đưa ra một số chỉ tiêu phát 

triển kinh tế trong 5 năm. Lần này có 

mục tiêu 5 năm, 10 năm và tầm nhìn 

tới 2045. 

 
Tháng 7/2020, Tổ chức Thương mại 

thế giới công bố tiêu chí phân loại các 

quốc gia: 

 

• Thu nhập thấp: GDP/người/năm 

dưới 1.036 USD. 

 

• Thu nhập trung bình thấp: 

GDP/người/năm dưới 4.045 USD. 

 

• Thu nhập trung bình cao: 

GDP/người/năm từ 4.045 – 12.535 

USD. 

 
• Hiện nay năm 2020, 

GDP/người/năm của Việt Nam là 

2.770 USD. 

Mục tiêu đến 2025 : GDP đầu người 

đạt 4.700-5.000 USD. 

 

Mục tiêu đến 2030: GDP đầu người 

đạt 7.500 USD. 

 

Định hướng phát triển đất nước 10 

năm 2021 – 2030 

 

Định hướng thể chế phát triển bền 

vững được đề ra trong văn kiện Đại 

hội Đảng thể hiện nhận thức mới 

về tầm quan trọng đặc biệt của thể 

chế phát triển bền vững đối với công 

cuộc xây dựng và phát triển đất 

nước. Đồng thời xác định một cách 

nghiêm khắc, trách nhiệm là thể chế 

phát triển của chúng ta còn nhiều 

hạn chế, vướng mắc, gây khó khăn 

cho huy động nguồn lực… Cùng với 

những hạn chế của hệ thống thì phát 

triển bền vững là xu thế, là quy luật và 

yêu cầu khách quan. 

 

Định hướng về tiếp tục hoàn thiện 

thể chế phát triển kinh tế thị trường 

định hướng XHCN. Nếu ở Đại hội XII 

là nâng cao hiệu lực quản lý kinh tế 

và quản lý nhà nước về kinh tế, thì Đại 

hội XIII là “tạo môi trường thuận lợi để 

huy động, phân bổ và sử dụng hiệu 

quả các nguồn lực”. 

 

Định hướng về Giáo dục- Đào tạo và 

khoa học công nghệ, yêu cầu mới là 

“tạo đột phá trong đổi mới căn bản, 

toàn diện GD-ĐT, phát triển nguồn 

nhân lực chất lượng cao, thu hút và 

trọng dụng nhân tài”. Về khoa học 

công nghệ nêu rõ và cụ thể hơn việc 

lựa chọn phát triển một số ngành và 

lĩnh vực trọng điểm, thúc đẩy đổi mới 

sáng tạo. 

 

Định hướng về xây dựng văn hoá và 

con người, so với Đại hội XII có sự đổi 

trật tự, từ “xây dựng nền văn hoá VN 

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, 

con người VN phát triển toàn diện” 

đến Đại hội XIII nhấn mạnh lên trước 

phát triển con người toàn diện và xây 

dựng nền văn hoá VN tiên tiến, đậm 

đà bản sắc dân tộc . 

 

Định hướng về quản lý phát triển xã 

hội: nhấn mạnh xây dựng môi trường 

xã hội có đạo đức lành mạnh, chất 

lượng dân số, gắn dân số với phát 
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Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng của Đảng bộ Tập đoàn Vinatex 

định: “thể chế kinh tế thị trường định 

hướng XHCN còn nhiều vướng mắc 

bất cập. Năng lực xây dựng thể chế 

còn hạn chế; chất lượng luật pháp và 

chính sách trên một số lĩnh vực còn 

thấp. Môi trường đầu tư kinh doanh 

chưa thực sự thông thoáng minh 

bạch. Chưa tạo được đột phá trong 

huy động, phân bổ và sử dụng hiệu 

quả các nguồn lực phát triển. Thể chế 

phát triển, điều phối kinh tế vùng chưa 

được quan tâm và chậm được cụ thể 

hoá bằng pháp luật nên liên kết vùng 

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng – là các giải 

pháp nâng cao hiệu quả của tổ chức 

Đảng tại cơ sở. Tập trung phát triển 

Đảng viên mới có trình độ để tham gia 

quản lý DN cổ phần với các chỉ tiêu, 

mục tiêu cụ thể. 

 
Xây dựng và chỉnh đốn hệ thống 

chính trị, trong DN có thể thu hẹp tập 

trung vào hiệu suất, hiệu năng của 

hệ thống quản lý. Xây dựng hệ thống 

quản lý minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, 

đóng góp trực tiếp vào năng lực cạnh 

• Đến năm 2025: GDP đầu người 

đạt 4.700-5.000 USD thì thu nhập 

của người lao động cần khoảng 

1.3-1.4 lần GDP, tương đương từ 

6.150 USD- 6.500 USD/ năm. 

 
• Đến năm 2030: GDP trên đầu 

người đạt 7.500 USD/năm thì thu 

nhập người lao động trong DN 

phải đạt từ ~10.000 USD/năm . 

 
4. Từ các chủ trương về phát triển 

kinh tế cần xây dựng chiến lược phát 

triển, chú trọng an ninh XH, an ninh 

con người. 

 
Định hướng về tài nguyên và môi 

trường: tập trung chủ động thích 

ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, 

phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. 

Lấy bảo vệ môi trường sống và sức 

khoẻ nhân dân làm mục tiêu hàng 

đầu; kiên quyết loại bỏ dự án gây 

ô nhiễm môi trường, đảm bảo chất 

lượng môi trường sống, bảo vệ đa 

dạng sinh học và hệ sinh thái; xây 

dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần 

hoàn, thân thiện với môi trường. 

 

Định hướng về Quốc phòng- An 

ninh: nhấn mạnh một số khía cạnh 

cụ thể trong phương hướng về quốc 

phòng- an ninh đó là “chủ động ngăn 

ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung 

đột từ sớm, từ xa; phát hiện sớm, xử 

lý kịp thời các yếu tố bất lợi…” 

 

Định hướng về đối ngoại: đòi hỏi 

mới là “chủ động – tích cực, gắn với 

đảm bảo hiệu quả”. 

 

Định hướng về dân chủ XHCN: yêu 

cầu tăng cường và đề cao “quyền 

làm chủ trực tiếp và vai trò tự quản 

của nhân dân”. 

 
Định hướng về xây dựng nhà nước 

xây dựng hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt 

động hiệu quả, hiệu lực. 

 

Định hướng về các mối quan hệ lớn: 

Cương lĩnh sửa đổi bổ sung năm 

2011 có xác định 8 mối quan hệ lớn 

là (1) quan hệ giữa đổi mới, ổn định 

và phát triển; (2) giữa đổi mới kinh tế 

và đổi mới chính trị (3) giữa kinh tế 

thị trường và định hướng XHCN (4) 

giữa phát triển lực lượng sản xuất và 

hoàn thiện từng bước quan hệ sản 

xuất XHCN (5) giữa tăng trưởng kinh 

tế và phát triển văn hoá, thực hiện 

tiến bộ và công bằng xã hội (6) giữa 

xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc 

XHCN (7) giữa độc lập, tự chủ và hội 

nhập quốc tế (8) giữa Đảng lãnh đạo, 

nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. 

Đại hội XII bổ sung quan hệ lớn thứ 

9 là mối quan hệ giữa nhà nước, thị 

trường và xã hội. Đại hội XIII bổ sung 

mối quan hệ thứ 10 là quan hệ giữa 

thực hành dân chủ và tăng cường 

pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. 

 

Phát triển kinh tế giai đoạn 5 năm 

2021-2025 
 

1. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng 

trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng 

cao năng suất, chất lượng, hiệu quả 

và sức cạnh tranh của nền kinh tế: 

• Nhấn mạnh mô hình tăng 

trưởng mới cần tận dụng tốt cơ 

hội của cuộc CM công nghiệp 

lần thứ 4, cần dựa trên tiến bộ 

KHCN, sáng tạo và đổi mới. 

 

• Phát triển các sản phẩm có lợi 

thế cạnh tranh, sử dụng công 

nghệ cao, thân thiện môi trường, 

tham gia hiệu quả vào chuỗi 

cung ứng toàn cầu. 

 
• Xác định kinh tế số đến 2025 

chiếm khoảng 20% nền kinh tế, 

đến 2030 chiếm 30%. 

 
• Xoá bỏ mọi rào cản, định kiến với 

kinh tế tư nhân, phấn đấu đến 

2030 có 2 triệu DN. Đóng góp 

của khối tư nhân chiếm 60-65% 

tổng GDP cả nước. 

 
• Lựa chọn phát triển một số 

ngành trọng điểm, dựa trên 

công nghệ hiện đại, có giá trị gia 

tăng cao. 
 

• Quy hoạch không gian lãnh thổ 

quốc gia một cách hợp lý, phát 

huy tốt nhất các lợi thế đặc thù 

của mỗi vùng, địa phương, tăng 

cường tính liên kết nội vùng và 

liên vùng để tham gia vào chuỗi 

giá trị toàn cầu, tạo không gian 

còn lỏng lẻo”. Thống nhất và đưa ra 

ngay từ đầu văn kiện nội hàm của kinh 

tế thị trường định hướng XHCN. 

 

Trong xây dựng thể chế tập trung 

tháo gỡ các điểm nghẽn và nâng 

cao chất lượng thể chế. Giải quyết 

tốt hơn mối quan hệ giữa nhà nước, 

thị trường và xã hội; nâng cao chất 

lượng, hiệu quả quản trị quốc gia. 

 
Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ; 

nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế 

quốc tế. 

 

GỢI MỞ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN 

TẠI DOANH NGHIỆP 

 
Từ các nội dung tóm tắt trên, có thể 

nhận thấy những đặc điểm chiến 

lược quan trọng của giai đoạn mới 

cần được đảng bộ, chi bộ tại các DN 

cụ thể hoá trong chương trình hành 

động của mình bao gồm nhưng 

không hạn chế: 

 
1. Từ chủ đề Đại hội với các thành tố 

“tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng và hệ thống chính trị”, “…khơi 

dậy khát vọng phát triển”, DN cần 

tiếp cận theo 3 nhiệm vụ chính: 

tranh của DN. 

 
Khơi dậy khát vọng phát triển, trước 

hết là tạo dựng được môi trường đổi 

mới sáng tạo trong DN. Động viên 

khích lệ, đãi ngộ thoả đáng các nhân 

tố đổi mới, sáng tạo. Qua đó hình 

thành các giá trị cạnh tranh mới cho 

DN trong điều kiện thị trường biến 

động và áp lực cạnh tranh cao. 

 

2. Trong mục tiêu tổng quát, có nhấn 

mạnh đến năng lực cầm quyền. Trong 

DN chính là năng lực của cả hệ thống 

quản trị, bao gồm cả năng lực sản 

xuất kinh doanh, tầm nhìn chiến lược, 

đến năng lực lãnh đạo quần chúng và 

mức độ tín nhiệm với tổ chức với cán 

bộ chủ chốt là đảng viên gương mẫu, 

tiên phong. 

 
3. Trong các chỉ tiêu cụ thể về GDP 

đầu người, cần bám vào các chỉ tiêu 

này để hình thành mục tiêu thu 

nhập cho người lao động trong DN. 

Đồng thời từ mục tiêu thu nhập, trên 

cơ sở giá cả thị trường dệt may thế 

giới có tính toán cụ thể về sử dụng 

lao động, cũng như lựa chọn công 

nghệ có khả năng tạo ra thu nhập 

phù hợp cho người lao động. Cụ thể: 

triển của doanh nghiệp phù hợp các 

định hướng: 

 
• Làm chủ công nghệ - đây là mục 

tiêu cao và rất thách thức với các 

DN dệt may, nhất là trong ngành 

nhuộm hoàn tất. Nhưng cần 

được DN quan tâm, đánh giá, 

cân nhắc trong quá trình đầu tư 

phát triển. 

 
• Đầu tư theo hướng tận dụng các 

phát minh, sáng chế của cuộc 

CM công nghiệp lần thứ 4. Trong 

đó nhấn mạnh đến tự động hoá. 

Là chỉ dấu định hướng trong 

chiến lược lựa chọn công nghệ 

đầu tư tại DN. 

 
• Hoạt động đảm bảo bảo vệ 

môi trường, tiết kiệm nguồn tài 

nguyên không tái tạo (nước, than, 

dầu mỏ). Định hướng sản xuất 

xanh, sạch và kinh tế tuần hoàn. 

 

• Chuyển đổi số và kinh tế số đóng 

góp 20%-30% GDP là mục tiêu 

cho các hoạt động kinh doanh 

theo hướng số hoá trong doanh 

nghiệp. Bao gồm cả kinh doanh 

đến người tiêu dùng (B2C) và 

giữa các DN trong chuỗi cung 

ứng với nhau (B2B). 

pháp quyền XHCN: điểm mới của 

Đại hội XIII là “tăng cường công khai, 

minh bạch, trách nhiệm giải trình, 

kiểm soát quyền lực gắn với kỷ luật, 

kỷ cương trong hoạt động của nhà 

nước và của cán bộ, công chức, viên 

chức”. 

 
Định hướng về công tác xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng. Nhấn mạnh điểm 

mới gắn công tác xây dựng Đảng với 

 
Điểm mới đầu tiên xuất hiện ngay 

từ tiêu đề của báo cáo, thêm thành 

tố “phát triển nhanh và bền vững 

đất nước”. 

 

Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ 

cấu lại nền kinh tế là mục tiêu xuyên 

suốt từ Đại hội XI tới nay. Tuy nhiên 

đến Đại hội XIII nhấn mạnh các nội 

dung mới sau: 

phát triển mới. 

 
2. Tiếp tục hoàn thiện toàn diện, đồng 

bộ thể chế kinh tế thị trường định 

hướng XHCN: 

 

Kế thừa và phát triển các nhận thức 

của Đảng ta về quá trình đổi mới và 

về mô hình kinh tế thị trường định 

hướng XHCN từ Đại hội VI – Đại hội XII, 

tuy nhiên văn kiện Đại hội XIII khẳng 

Học tập, quán triệt Nghị quyết tại các điểm cầu thuộc Đảng bộ Tập đoàn 
Học tập Nghị quyết Đại hội XIII với tinh 

thần cầu thị, sáng tạo, chuyển hoá 

các chủ trương lớn trong Nghị quyết 

thành các công việc cụ thể, thiết thực 

tại DN là mục tiêu, nhiệm vụ trọng 

tâm của các cấp uỷ. Đưa Nghị quyết 

vào thực tiễn sản xuất kinh doanh 

một cách hiệu quả là cách tốt nhất xây 

dựng niềm tin của quần chúng vào 

Đảng, vào mô hình kinh tế thị trường 

định hướng XHCN ở nước ta 
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chuẩn bị triển khai như: May Hữu 

Nghị, Dệt May Liên Phương, Quốc tế 

Phong Phú, Tổng Công ty Phong Phú 

và 6 đơn vị trong cụm Việt Thắng. Để 

chuẩn bị cơ sở vật chất một cách đầy 

đủ nhất cho NLĐ, các CĐCS đã phải 

bắt tay vào chuẩn bị từ những đồ 

dùng vật dụng như giường chiếu, TV 

đến thuốc xịt muỗi, xà bông, bột giặt.... 

Trong diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công đoàn Dệt May Việt Nam cùng các công đoàn cơ sở đã có nhiều hoạt động đồng hành với 

doanh nghiệp và người lao động trong tháo gỡ khó khăn, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. 

Bài: VĨNH HỒNG 

 

lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm 

sử dụng trong 14 ngày. 

 

điểm xét nghiệm thường quá tải, nguy 

cơ lây nhiễm cao và mất nhiều thời gian, 

các CĐCS đã đề xuất chuyên môn ký 

Hệ thống nhà vệ sinh cũng được bổ 

sung thêm thiết bị phục vụ tắm giặt. 

Ngoài ra, bếp ăn cũng phục vụ 3 bữa 

ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày cho 

NLĐ. CNLĐ trước khi chuyển vào ở tại 

Nhận diện khó khăn 

 
Làn sóng thứ 4 của đại dịch Covid-19 

là giai đoạn phức tạp và khó khăn lớn 

đối với Việt Nam. Dịch bùng phát mạnh 

tại những địa phương vốn là trung tâm 

kinh tế của cả nước như Bắc Giang, Bắc 

Ninh và mới đây là TP.HCM. Đây cũng 

là những tỉnh, thành phố có nhiều 

doanh nghiệp trong hệ thống đóng trú; 

những xáo trộn, khó khăn cho cả doanh 

nghiệp (DN) lẫn người lao động (NLĐ) 

là điều không thể tránh khỏi. 

 

Do chính sách giãn cách, cách ly của địa 

phương, nhiều DN đã phải giảm mạnh 

sản xuất từ 50-70%, thậm chí phải dừng 

sản xuất 14 ngày do có F0. Nhiều NLĐ 

không thể đến làm việc do nhà máy 

hoặc nơi ở nằm trong khu phong tỏa, 

dẫn đến tình trạng thiếu lao động 

nghiêm trọng. 

 
Trước tình hình trên, Công đoàn Dệt 

May Việt Nam (CĐDMVN) và các công 

đoàn cơ sở (CĐCS) đã có những hoạt 

động chung tay cùng DN vừa duy trì 

sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo 

phòng chống dịch; chăm lo nhằm tháo 

gỡ một phần khó khăn cho NLĐ; đồng 

thời, chuẩn bị sẵn sàng các phương án 

để bố trí cho NLĐ sản xuất và ăn nghỉ 

tập trung trong điều kiện nhà máy bị 

cách ly. 

 
Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời đến NLĐ 

 
Cổng Thông tin điện tử, trang Facebook, 

chương trình Truyền hình, Truyền thanh 

của Tập đoàn DMVN, CĐDMVN, các 

nhóm Zalo của cán bộ công đoàn 

trong hệ thống thường xuyên đăng 

tải các thông tin về phòng chống dịch 

bệnh, chia sẻ các phương pháp hay, 

cách làm hiệu quả, những mô hình 

chăm lo thiết thực, những kinh nghiệm 

tổ chức sản xuất trong điều kiện không 

bình thường. 

 
Các CĐCS cũng nắm bắt, đối thoại, giải 

quyết kịp thời những nguyện vọng 

chính đáng của NLĐ. Nhờ đó, tư tưởng 

NLĐ ổn định, thấu hiểu những khó 

khăn và đồng lòng cùng DN vượt qua 

thách thức. 

 
Hỗ trợ CĐCS và NLĐ tháo gỡ khó khăn, phòng 

chống dịch bệnh 

 

Trong những ngày qua, CĐDMVN đã 

hỗ trợ 1,06 tỷ đồng cho 27 CĐCS khu 

vực miền Nam để đồng hành cùng DN 

phòng chống dịch tại nơi làm việc. 

 

Hỗ trợ 100 triệu đồng cho lực lượng 

sinh viên tình nguyện của trường Đại 

học Nguyễn Tất Thành tham gia phòng 

chống dịch trong các khu cách ly, thực 

hiện công tác điều tra truy vết khoanh 

vùng dập dịch.... 

 
Hỗ trợ kinh phí may trang phục tặng 

đội ngũ y bác sỹ tuyến đầu chống dịch 

tại TP.HCM 30 triệu đồng; các CĐCS 

cùng cá nhân đóng góp 170 triệu đồng. 

 

Hỗ trợ cho 10 NLĐ là F0, hơn 200 F1 và 

gần 400 F2 tại các CĐCS phải nghỉ cách 

ly. Tổng số tiền chi hỗ trợ NLĐ (tính đến 

ngày 7/7/2021) là 500 triệu đồng. 

 

Trong thời gian tới, CĐDMVN tiếp tục 

phối hợp với CĐCS rà roát các đối tượng 

bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để kịp thời 

hỗ trợ cho NLĐ. 

 
Thiết thực bảo vệ, chăm lo cho NLĐ 

 
Trước diễn biến phức tạp của dịch 

Covid-19 tại TP.HCM, gần 800 điểm bị 

phong tỏa, các chợ truyền thống phải 

đóng cửa, nhu yếu phẩm khan hiếm, 

đời sống NLĐ bị đảo lộn, hết sức khó 

khăn. Thấu hiểu những điều đó, các 

CĐCS phía Nam đã có sáng kiến “đi chợ 

giúp NLĐ”, thậm chí còn sơ chế, nấu ăn 

sẵn để NLĐ ổn định sinh hoạt, yên tâm 

sản xuất. Đồng thời, việc làm này còn 

giúp NLĐ không phải đi vào những nơi 

tập trung đông người như chợ đầu mối, 

siêu thị… tránh việc có thể mang virus 

lây nhiễm cho gia đình và công ty. 

 

Để có được nguồn thực phẩm tươi 

sống, giá rẻ hơn so với thị trường, các 

cán bộ công đoàn đã phải nỗ lực gấp 

nhiều lần, thay nhau “canh” tại các chợ 

đầu mối, tìm kiếm, giới thiệu cho nhau 

các nhà cung cấp để có được nguồn 

hàng tốt. Nhiều cán bộ công đoàn 

đã phải thực hiện xét nghiệm thường 

xuyên để có giấy chứng nhận đảm 

bảo cho việc ra vào chợ đầu mối mua 

nhu yếu phẩm cho NLĐ. Một số đơn vị 

mua lương thực, thực phẩm bằng hình 

thức giao hàng không tiếp xúc, vì thế 

các cán bộ công đoàn lại phải trực tiếp 

vận chuyển, sắp xếp một lượng hàng 

rất lớn, rất nặng vào Công ty. Một số 

CĐCS còn chủ động tìm kiếm và kêu 

gọi sự chung tay từ các nhóm từ thiện, 

các mạnh thường quân để có nhu yếu 

phẩm hỗ trợ thêm cho NLĐ khó khăn. 

 

Dù tiếp cận nguồn thực phẩm chất 

lượng, giá bình ổn trong điều kiện hiện 

tại rất khó, nhưng nhờ sự“lăn xả”của các 

cán bộ công đoàn, mà bữa cơm của 

bản thân và gia đình NLĐ vẫn đảm bảo 

đủ chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh 

thực phẩm. Có đơn vị bổ sung thêm trà, 

gừng, chanh, sả, sữa, vitamin để NLĐ có 

thêm sức đề kháng chống lại dịch bệnh. 

 
Không chỉ tại Công ty, mà ngay cả với 

những NLĐ bị cách ly tại các khu vực bị 

phong tỏa, CĐCS cũng nhanh chóng, 

kịp thời hỗ trợ để đảm bảo họ có đủ 

Chị Trần Thị Thanh Phượng – Chủ tịch 

CĐCS Tổng Công ty Việt Thắng cho 

biết: “Hoạt động này góp phần làm 

giảm nguy cơ lây lan bệnh dịch, bên 

cạnh đó NLĐ được mua hàng thực 

phẩm an toàn, chất lượng, đảm bảo 

giá rẻ hơn thị trường, và quan trọng 

không bị mất thời gian nhiều. Cụ thể, 

NLĐ muốn mua hàng phải trật tự đi 

từ lối vào để đến quầy rau củ đầu tiên, 

mỗi người chỉ được đi 1 vòng để chọn 

lựa, kết thúc ở lối ra của quầy thanh 

toán. Cùng với việc hàng hóa được 

chia sẵn thành gói nhỏ với giá dao 

động từ 5000-20.000đ/phần, công 

nhân sẽ “đi chợ” rất nhanh và thuận 

tiện, giảm được sự tập trung đông 

người và đảm bảo giãn cách an toàn”. 

 

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh – Công nhân 

Tổng Công ty Việt Thắng chia sẻ: “Rau 

do công đoàn bán rất tươi, giá cũng 

hợp lý. Trong bối cảnh dịch bệnh như 

này, công đoàn tạo điều kiện cho công 

nhân lao động được mua bán một 

cách thuận tiện, an toàn như vậy rất là ý 

nghĩa, công nhân chúng tôi rất ủng hộ 

mô hình này”. 

 

Cũng như vậy, chị Huỳnh Thị Hồng 

Thắm – Công nhân Tổng Công ty Việt 

Thắng bộc bạch: “Giá hàng hóa tại cửa 

hàng công đoàn Tổng Công ty rẻ hơn 

thị trường 20%, lại đa dạng và tươi ngon, 

thậm chí có loại được chế biến sẵn rất 

tiện dụng. Có thể đi chợ ngay trong 

khuôn viên Tổng Công ty thì chúng tôi 

không cần lo lắng đi mua thực phẩm ở 

bên ngoài nữa.” 

 
Nhằm giải quyết bất cập của nhiều 

CNLĐ do ở xa hoặc làm các công việc 

như lái xe, giao hàng… cứ 3 ngày 

phải đến trung tâm xếp hàng chờ xét 

nghiệm một lần để đủ điều kiện đi qua 

các vùng, các tỉnh, trong khi những 

hợp đồng với lực lượng xét nghiệm của 

quân đội. Dù kinh phí có thể cao hơn 

nhưng thuận tiện, tiết kiệm thời gian 

và quan trọng là an toàn hơn do không 

phải tập trung ở nơi quá đông người. 

 

Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa 

nêu trên, các công đoàn sơ sở đã vừa 

bảo vệ, chăm lo cho NLĐ, vừa đồng 

hành hỗ trợ DN phòng, chống dịch 

hiệu quả. 

 
Lắng nghe, vận động, trấn an NLĐ 

 
Các DN trong hệ thống đã có những 

ca F0, tâm lý chung của NLĐ lúc đó là 

hoảng loạn, lo lắng. Như tại Xí nghiệp 

May Việt Long (Tổng Công ty Việt Tiến), 

khi phát hiện có ca F0, nhiều công nhân 

có biểu hiện muốn rời công ty về nhà 

ngay vì sợ lây nhiễm. Trước hình hình có 

thể xảy ra hỗn loạn, tổ chức công đoàn 

đã đứng ra trấn an, ổn định tâm lý cho 

NLĐ, giải thích với họ về nguy cơ nếu đi 

ra khỏi nhà máy lúc này rất có thể sẽ làm 

lây lan virus cho gia đình và cộng đồng. 

Khi đó, tình hình dịch bệnh sẽ mất kiểm 

soát, thành phố sẽ“vỡ trận”. Nhờ đó NLĐ 

đã hiểu vấn đề, tiếp tục sản xuất, chờ 

đợi cơ quan chức năng đến truy vết, xét 

nghiệm trong toàn xí nghiệp. 

 

Ngoài ra, với những công nhân, NLĐ 

không phải giãn cách, cách ly, các cán 

bộ công đoàn đã vận động, khuyến 

khích họ làm thêm việc, thêm giờ, bù 

cho những người không thể đến làm 

việc, để năng suất không bị giảm sút, 

đảm bảo tiến độ giao hàng. 

 
Sẵn sàng phương án “3 tại chỗ” 

 
Trong điều kiện vừa sản xuất vừa 

bảo đảm an toàn phòng chống dịch, 

phương án “ăn, ngủ, làm việc” tại nhà 

máy được nhiều DN đã hoặc đang 

công ty đều được xét nghiệm 2 lần và 

phải có kết quả âm tính. 

 

Mặc dù chi phí cho phương án này khá 

cao, ví dụ như May Hữu Nghị do có F0, 

nhà máy bị trưng dụng thành nơi cách 

ly cho 1.200 lao động, chi phí 2 lần xét 

nghiệm và đầu tư cơ sở vật chất ước 

tính gần 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, để đảm 

an toàn cho NLĐ, ổn định sản xuất cũng 

như chia sẻ gánh nặng do “quá tải” tại 

các khu cách ly, DN đều sẵn sàng chi trả. 

Bản thân NLĐ cũng chia sẻ và tự nguyện 

hợp tác với DN, cùng “đồng tâm, đồng 

lòng, đồng lực” thực hiện mục tiêu kép, 

vừa sản xuất vừa chống dịch. 

 
DN và NLĐ là lực lượng chính góp 

phần phát triển kinh tế xã hội, song 

trong bối cảnh dịch bệnh, họ lại là 

những đối tượng bị ảnh hưởng nặng 

nề nhất. Toàn Tập đoàn, trong đó, tổ 

chức Công đoàn luôn mong muốn 

được chia sẻ, đồng hành cùng DN 

và NLĐ vượt qua khó khăn. Những 

hành động mà công đoàn các cấp 

thực hiện tưởng như nhỏ bé, song nó 

lại mang một sức mạnh to lớn - sức 

mạnh của sự gắn kết và cộng đồng 

trách nhiệm để DN, tổ chức công 

đoàn và NLĐ cùng đoàn kết vượt qua 

khó khăn. 

 

Hy vọng rằng, dịch bệnh nhanh chóng 

được kiếm soát, NLĐ Dệt May sớm 

được tiêm vaccine, DN thành công 

trong duy trì, đẩy mạnh sản xuất kinh 

doanh, CNLĐ lại được trở về với cuộc 

sống bình yên trong trạng thái bình 

thường mới. Trong tâm thức của mỗi 

cán bộ, công nhân Dệt May, chắc chắn 

sẽ luôn nhớ về những tháng ngày kiên 

trì, nỗ lực vượt qua đại dịch, để thêm 

trân quý, tự hào khi được sống và làm 

những việc ý nghĩa, vì sự phát triển 

bền vững của ngành 
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Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đức Kiên 

 

Ngành Dệt May 

có thể coi Trung Quốc 

là đối tác để cùng phát triển 

 
CHÚNG TA ĐÃ CHỨNG KIẾN NỬA NĂM 2021 VỚI NHIỀU THÁCH THỨC, CAM GO TRONG PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ GIỮA HAI LÀN SÓNG DỊCH COVID-19. NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM (DMVN) LẠI 

ĐỨNG TRƯỚC MỘT NGHỊCH CẢNH, KHI ĐƠN HÀNG NHIỀU HƠN NHƯNG RỦI RO CŨNG NHIỀU 

HƠN. VẬY TRONG THỜI GIAN NỬA NĂM CÒN LẠI, LIỆU CÒN CÓ NHỮNG VẤN ĐỀ NÀO TIẾP TỤC 

GÂY KHÓ CHO CHÚNG TA? PV TẠP CHÍ DỆT MAY VÀ THỜI TRANG VIỆT NAM CÓ CUỘC TRAO ĐỔI 

VỚI ÔNG NGUYỄN ĐỨC KIÊN – CHUYÊN GIA KINH TẾ, TỔ TRƯỞNG TỔ TƯ VẤN KINH TẾ CỦA THỦ 

TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ NỘI DUNG NÀY. 

Bài: KIỀU BÍCH HẬU 

(Thực hiện) 

thay đổi được cách tiếp cận với dịch 

Covid-19 thì dự báo sắp tới chúng ta 

tiếp tục mất mùa du lịch 2021. Thực 

tế các nước châu Âu mới vào mùa 

du lịch từ tháng 7 đến 15/9, nhưng 

chưa có gì đảm bảo chúng ta sẽ 

khống chế được dịch và mở cửa cho 

khách quốc tế đến Việt Nam mùa 

du lịch năm nay. Du lịch và các dịch 

vụ xung quanh đóng góp khoảng 

8% GDP, như vậy dù sản xuất công 

nghiệp có tăng lên, nhưng ta mất 

khoản lớn như thế từ du lịch thì ảnh 

hưởng tới toàn bộ nền kinh tế là 

tương đối nặng nề. 

 

Nhìn về cán cân xuất nhập khẩu, ta 

thấy có một điểm đáng lưu ý, đó là 

trong 4 tháng đầu năm 2021 Việt 

Nam xuất siêu, nhưng khi vào dịch 

sau hai tuần đầu tiên của tháng 

5/2021 thì Việt Nam nhập siêu. Điều 

đó cho thấy dịch có tác động lớn tới 

cán cân xuất nhập khẩu và nền kinh 

tế Việt Nam. Tất nhiên nhập siêu của 

Việt Nam trong thời gian 5 tháng 

đầu năm mới là 369 triệu USD, chưa 

phải là con số quá lớn, nhưng nó 

cũng chỉ ra một điều rằng, nền kinh 

tế của Việt Nam còn quá mẫn cảm 

trước biến động của nền kinh tế thế 

giới, tính miễn dịch và tính phòng 

đầu vào tăng nhiều, dẫn đến xu 

hướng tăng giá gồm: nguyên vật 

liệu, lương thực, giá thức ăn chăn 

nuôi, khiến nguồn cung cho nền 

kinh tế Việt Nam trong vài tháng 

nữa còn khó khăn, đặc biệt trong 

lĩnh vực nông nghiệp, khi chúng ta 

không tái được đàn heo, gia cầm thì 

không có thịt heo cung ứng dịp tết. 

Trong tháng 9,10 không có đủ gia 

cầm cung cấp trong mùa nhạy cảm 

khi miền Bắc có bão và nguồn cung 

thủy sản giảm. 

 

Tốc độ tăng đầu tư công thì vẫn có 

nhưng bị tác động bởi giá đầu vào 

của nguyên vật liệu, và giãn cách xã 

hội làm tiến độ giải ngân, thi công ở 

một số công trình bị hạn chế. Một 

số địa phương còn tiến hành phòng 

chống dịch không linh hoạt, ví dụ ở 

công trường xây dựng không cho 

công nhân đến làm việc dẫn đến 

tiến độ thi công ảnh hưởng. Do 

đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã 

buộc phải nhắc nhở các địa phương 

không nên máy móc trong phòng, 

chống dịch. 

Thị trường chứng khoán có chỉ số 

VN Index lên khá cao, cỡ 1400 điểm. 

Có xu hướng thị trường chứng 

khoán và bất động sản tách ra khỏi 

nền kinh tế thực nên vẫn tăng cao 

cả ở Việt Nam và thế giới. Thực tế 

đó chứng minh một điều là các 

gói hỗ trợ kinh tế của các quốc gia 

công nghiệp phát triển và chính 

sách nới lỏng tiền tệ của ngân hàng 

trung ương các nước này tác động 

rất mạnh đến thị trường và khiến 

cho chứng khoán, bất động sản trở 

thành kênh tạo lợi nhuận tốt cho 

nhà đầu tư. Dự báo trong quý II, 

tốc độ tăng trưởng sẽ dưới 6%, dao 

động 0,7 – 0,5 điểm, xuống 5,3 hoặc 

5,5% trong khoảng dự báo. Điều này 

đặt ra áp lực rất lớn cho điều hành 

của Chính phủ với nền kinh tế trong 

6 tháng cuối năm 2021. Nếu muốn 

đạt tốc độ tăng trưởng cả năm 6% 

để cân đối thu chi ngân sách thì 

nhiệm vụ là tương đối nặng nề. 

 

Có một số điểm chúng ta cần lưu 

ý cân nhắc trong điều hành kinh tế 

để tránh khó khăn cho chính mình. 

Xin ông cho biết những nhận xét 

của mình về kết quả kinh tế Việt 

Nam 6 tháng đầu năm 2021? 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, chúng 

ta đang đà phục hồi kinh tế thì bị 

ảnh hưởng nghiêm trọng của hai 

làn sóng dịch Covid-19. Làn sóng 

thứ ba diễn ra hồi tháng 2/2021. 

Làn sóng thứ tư diễn ra từ 27/4 và 

kéo dài hơn, nghiêm trọng hơn bởi 

nó lây lan trong khu công nghiệp, 

là khu vực sản xuất công nghiệp 

phục vụ xuất khẩu, là động lực 

tăng trưởng của chúng ta. Mặc dù 

vậy, trong 5 tháng đầu năm, chỉ số 

sản xuất công nghiệp của Việt Nam 

cũng đã tăng 9,9% so với cùng kỳ 

năm trước. Nhưng dự báo trong 6 

tháng đầu năm, với ảnh hưởng của 

dịch bệnh tại Bắc Ninh, Bắc Giang, 

thì con số tăng trưởng có thể thấp 

hơn. Duy chỉ có ngành chế biến, chế 

tạo lại tăng trưởng được hai con số, 

lên tới 12,6%, là điểm sáng của phát 

triển trong 6 tháng đầu năm 2021. 

Mặc dù có hai làn sóng dịch liên tiếp 

trong vòng 6 tháng, mà Việt Nam 

vẫn đạt được con số tăng trưởng 

như thế, cho thấy cách tiếp cận của 

chúng ta trong phòng chống dịch 

và triển khai đảm bảo sản xuất vẫn 

đang hiệu quả. Nông nghiệp là lĩnh 

vực ít ảnh hưởng hơn trong dịch 

Covid-19, đạt tốc độ tăng trưởng 

khá, khoảng 3,9%. Nhưng nông 

nghiệp gặp khó ở thị trường tiêu 

thụ, và phân khúc bán hàng, bởi 

phần lớn thị trường của sản phẩm 

nông nghiệp là ở các khu công 

nghiệp thì lại bị ảnh hưởng của dịch 

nên họ có thời gian bị đóng cửa. 

Điều đó thúc đẩy chúng ta cần thay 

đổi phương thức bán hàng đối với 

sản phẩm nông nghiệp. 

 

Trong ba lĩnh vực, thì khu vực dịch 

vụ thương mại bị ảnh hưởng nhất, 

đặc biệt là khối du lịch, vận tải, và 

khối nhà hàng. Nếu chúng ta không 

dịch của nền kinh tế Việt Nam còn 

yếu. Do đó đặt ra vấn đề chúng ta 

cần tái cơ cấu nền kinh tế. 

 
Trong 6 tháng đầu năm 2021, có 

một số vấn đề nổi lên, đó là chúng 

ta xử lý lạm phát tốt, nhưng do biến 

động giá hàng, vật tư nguyên liệu 
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Thứ nhất là mặc dù Mỹ đã tạm dừng 

điều tra Việt Nam với điều 301 luật 

bảo hộ thương mại chống phá giá 

và chống nâng giá đồng tiền nhưng 

không có nghĩa là trong thời gian 

tới họ không xem xét nữa. Tiếp đó là 

hiện nay tốc độ tăng xuất khẩu của 

chúng ta vào thị trường Mỹ và tăng 

nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc 

rất lớn. Thứ hai là tác động dịch 

bệnh đến các địa phương và ngành 

nghề khác nhau, nên chúng ta phải 

đòi hỏi chính sách hỗ trợ và động 

viên của Chính phủ không được 

đại trà và phải phù hợp với từng 

địa phương. Chúng ta cần có chính 

sách riêng biệt, đặc thù với từng địa 

phương. Ví dụ 1 triệu đồng hỗ trợ/ 

tháng cho người lao động với khu 

vực Bắc Giang, Bắc Ninh thì khác với 

Hà Nội, Tp. HCM. 

 

Trong ngành Dệt May sử dụng 

nhiều lao động, thì dự báo người lao 

động (NLĐ) sau dịch có quay về làm 

với dệt may không, hay sẽ chuyển 

sang khu vực ngành nghề khác? Các 

xí nghiệp may Bắc Giang, Bắc Ninh 

có thể phải đối mặt với việc NLĐ di 

chuyển về Lạng Sơn, không quay về 

làm việc nữa. Các xí nghiệp có khả 

năng gặp khó trong huy động NLĐ 

sau dịch. Nếu không giữ được NLĐ 

như trước khi dịch xảy ra, đòi hỏi 

các xí nghiệp cần có giải pháp ngắn 

hạn, trung hạn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Và những dự báo của  ông  về 

kinh tế Việt Nam trong 6 tháng 

cuối năm? 

 

Kinh tế VN 6 tháng cuối năm phụ 

thuộc vào 3 yếu tố. Thứ nhất là khả 

năng kiểm soát dịch bệnh. Điều này 

phụ thuộc khả năng dập dịch nhanh 

hay không, chúng ta có chủ động 

vaccine không. Thứ hai là khả năng 

phục hồi của các ngành bị tác động 

trực tiếp. Bao gồm từ hai phía: thị 

trường có chấp nhận sự quay lại của 

các ngành đó không và các ngành 

có khả năng đáp ứng thị trường với 

nhu cầu thay đổi hay không. Thứ ba 

là hiệu quả các chính sách hỗ trợ mà 

Chính phủ đang triển khai. Ngay từ 

tháng 2/2021, Chính phủ đã nghiên 

cứu hỗ trợ, và đến tháng 5/2021 

chúng ta có 3 nhóm hỗ trợ cho 

doanh nghiệp: Một là Thông tư 03 

của Ngân hàng nhà nước về chuyển 

nhóm nợ và giữ nguyên nhóm nợ 

của các DN bị ảnh hưởng Covid-19 

được kéo dài đến sau năm 2023, 

đảm bảo cho DN khả năng tiếp cận 

nguồn vốn của ngân hàng. Hai là 

Chính phủ đã ban hành Nghị định 

52 về giãn, hoãn, miễn thuế cho DN. 

Ba là Chỉ thị 13 của Thủ tướng Chính 

phủ về đẩy nhanh tiến độ đầu tư 

công. Như vậy là những vấn đề vĩ 

mô đã được Chính phủ xử lý nhanh 

và chủ động, nhưng Chính phủ còn 

đang nợ nền kinh tế một việc: Hỗ 

 
trợ trực tiếp cho NLĐ như thế nào. 

Việc này triển khai còn chậm. Hiện 

trạng là một chính sách mà có thể 

áp dụng cho tất cả các khu vực khác 

nhau, vì làm kiểu cào bằng nên khá 

lúng túng. Vì thế, hiện nay chúng ta 

đang tổng kết lại các gói hỗ trợ lần 

trước, nhận thức để đổi mới phương 

thức hỗ trợ có hiệu quả hơn. 

 
Liệu trong nửa cuối năm,  tình 

hình và  chính  sách  tiền  tệ,  tỷ 

giá và lãi suất có gì biến động 

không, thưa ông? Những biến 

động đó có ảnh hưởng  thế nào 

tới các doanh nghiệp dệt may 

xuất khẩu? 

 

Hiện nay chúng ta vẫn duy trì một 

chính sách tiền tệ linh hoạt, ta 

không neo cứng đồng Đô la Mỹ vào 

đồng Việt Nam, mà căn cứ theo tín 

hiệu thị trường để bơm tiếp hay tạm 

dừng tín dụng để ổn định mặt bằng 

giá. Bên cạnh đó, chúng ta vẫn giữ 

ổn định lãi suất, mặc dù trong thời 

gian vừa qua, một số ngân hàng 

thương mại có điều chỉnh lãi suất 

huy động, nhưng đối với lãi suất vay 

và phần lãi suất do ngân hàng nhà 

nước điều chỉnh thì đang giữ mức 

thấp và dự báo trong 6 tháng tới 

không có thay đổi lớn trong chính 

sách tiền tệ. 

 

Về cơ bản chính sách tiền tệ sẽ giữ 

ổn định trong cả năm 2021. Có 

chăng chỉ điều chỉnh chính sách tài 

khóa để thông qua gói hỗ trợ thuế, 

hỗ trợ DN tương đối lớn. Ngoài ra, khi 

đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu 

hạ tầng, thì phí logistics của công ty 

vận chuyển hàng may giảm đi, tạo 

thuận lợi hơn cho DN dệt may. 

 
Về tốc độ tăng trưởng GDP và 

xuất khẩu của Việt Nam  2021, 

ông có dự đoán thế nào? 

 

Tuy Việt Nam có thể không đạt mức 

tăng trưởng GDP 6% nhưng cũng 

sẽ không thấp quá, dao động từ 

5-6%. Xuất khẩu trong quý III sẽ 

tăng trở lại. Trong quý II, vào tháng 

5 và nửa đầu tháng 6 do ảnh hưởng 

 
dịch nên hàng xuất khẩu bị giảm. 

Trong ngành Dệt May, theo Hiệp 

hội Dệt May Việt Nam, phần lớn 

DN may đã có đơn hàng đến hết 

quý III, như vậy dự báo về cơ bản 

là hàng cho vụ Noel, năm mới 2022 

ngành DMVN đã ký được đơn hàng 

rồi. Vấn đề là chúng ta có ký tiếp 

được đơn hàng cho vụ hè - thu 

2022 hay không. Hàng hè - thu là 

đến tháng 3/2022 chúng ta phải 

giao, và muốn có hàng đó thì trong 

quý III, quý IV chúng ta phải có hợp 

đồng. Đó là thách thức đặt ra cho 

ngành Dệt May. 

 
Theo ông, liệu còn có rủi ro nào 

tiềm ẩn cho sức khỏe kinh tế 

nước ta? 

 

Hiện nay, chúng ta có rủi ro lớn nhất 

là Covid-19. Rủi ro thứ hai là về địa 

chính trị, chiến tranh thương mại. 

Nếu các vấn đề quan hệ giữa Trung 

Quốc – Mỹ – EU không được cải 

thiện, vẫn trong trạng thái nghi kị 

nhau, quan hệ giữa EU - Mỹ với Nga 

và khu vực Trung Đông vẫn tiếp 

tục bất ổn thì thị trường xuất khẩu 

cũng sẽ gặp khó khăn. Ngược lại nó 

cũng tạo điều kiện cho chúng ta 

thay thế được một số mặt hàng mà 

ta đang xuất khẩu vào các quốc gia 

truyền thống như Nhật, Đông Bắc 

Á, Bắc Mỹ và châu Âu. Hiện nay số 

liệu xuất khẩu của ta vào thị trường 

Bắc Mỹ đang chứng minh điều đó 
– ta đang thay thế được một số các 

nhà xuất khẩu truyền thống vào thị 

trường này. Nhưng vấn đề đặt ra 

là đó chỉ là những mặt hàng trong 

ngành dệt may và nông sản. Nhưng 

còn hàng điện, điện tử, điện thoại 

thông minh đang là một ẩn số. 

Nếu 5G ở khu vực Tây Âu triển khai 

mạnh thì điện thoại sẽ có khả năng 

xuất khẩu được nhiều hơn nữa. Nếu 

5G bị chậm lại, trục trặc tiến độ thì 

thị trường điện thoại thông minh bị 

ảnh hưởng, khả năng xuất khẩu của 

Samsung cũng ảnh hưởng, không 

có đột phá lớn so với năm trước. 

 
Xin ông cho biết về tình hình 

kinh tế năm 2021 của các quốc 

 
gia xuất khẩu dệt may cạnh 

tranh với Việt Nam là Trung 

Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, 

Myanmar. Liệu với tình  hình 

như vậy, có thuận lợi hay khó 

khăn gì cho xuất khẩu dệt may 

của Việt Nam? 

 

Tôi có quan điểm khác với Vitas và 

Vinatex trong vấn đề này. Tôi không 

đặt Trung Quốc là một đối tượng 

đang cạnh tranh với mình. Bởi so 

thực lực ngành Dệt May Trung Quốc 

với Việt Nam thì họ đang nắm đằng 

chuôi. Tôi không nghĩ nên dùng khái 

niệm Trung Quốc là đối thủ cạnh 

tranh của Việt Nam, mà coi Trung 

Quốc là một đối tác. Chúng ta cần 

tận dụng khả năng, năng lực của 

họ theo kiểu nước nổi thuyền nổi, 

để phát triển cùng họ. Nhưng khả 

năng cạnh tranh gây khó khăn cho 

chúng ta trong quá trình xuất khẩu, 

chủ yếu do vấn đề giá thành, chứ 

không phải vấn đề kỹ thuật. Chính 

Bangladesh, Myanmar, Campuchia 

là đối thủ cạnh tranh của ta. Ví dụ 

Campuchia, ta thắng họ về vốn và 

công nghệ còn giá nhân công của 

Campuchia rất cạnh tranh. Nhiều 

khi họ hạ giá gia công thấp hơn Việt 

Nam. Hay Bangladesh và Myanmar 

hiện cũng đang cạnh tranh giá gia 

công kinh khủng. 

 

Vấn đề đặt ra đối với dệt may là 

phải chọn mặt hàng làm sao cho 

kết hợp hài hòa giữa sử dụng nhân 

công lao động và tự động hóa. Đưa 

tự động hóa vào để giảm chi phí. 

Các mặt hàng như dệt kim chẳng 

hạn có thể tự động hóa cao. Hoặc 

ta tự động hóa từng khâu, như 

khâu sợi, dệt, nhuộm là có thể tự 

động hóa cao, giảm giá thành 

xuống. Tạo điều kiện cho may phát 

triển. Phải hình thành chuỗi và có 

điều hành phân phối việc trong 

chuỗi. Đây là vấn đề quan trọng đặt 

ra cho ngành. Tìm được lời giải cho 

vấn đề này rất khó, cần đến vai trò 

tập hợp của Hiệp hội DMVN và vai 

trò đi trước của Tập đoàn DMVN. 

 
Xin cảm ơn ông! 
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Ý KIẾN CHUYÊN GIA 
TS. Lê Quốc Phương, 
nguyên Phó Giám đốc 
Trung tâm Thông tin 
Công nghiệp & Thương mại 
(Bộ Công Thương): 

 
 

Phát triển tốt công nghiệp hỗ trợ mới 

giúp Việt Nam nâng cao giá trị giá tăng 

trong xuất khẩu, tăng hàm lượng nội địa 

 
 
 
 

Ông Phạm Xuân Hồng, 
Chủ tịch Hội Dệt May 
Thêu Đan TP.HCM: 

Ông Trương Thanh Hoài, 
Cục trưởng 
Cục Công nghiệp 
(Bộ Công Thương): 

 
 

Về lâu dài, nếu duy trì mô hình xuất 

khẩu như hiện nay, Việt Nam sẽ ngày 

càng tụt hậu. Mỗi năm ngành hàng 

điện tử xuất khẩu đạt kim ngạch 100 

tỷ USD; dệt may xuất khẩu khoảng 40 

tỷ USD; da giày 20 tỷ USD. Ba ngành 

hàng này xuất khẩu đạt 170 tỷ USD 

mỗi năm. Dù chiếm kim ngạch rất lớn 

trên tổng kim ngạch 270 tỷ USD xuất 

khẩu của cả nước nhưng giá trị gia 

tăng thu được thực tế không cao. Cụ 

thể, với ngành dệt may, nguyên phụ 

Ông Vũ Đức Giang, 
Chủ tịch Hiệp hội Dệt May 
Việt Nam: 

 

 
Nguyên phụ liệu nhập khẩu tăng cao 

những tháng qua do ngành dệt may 

gần đây đã phục hồi trở lại với khối 

lượng đơn hàng cao. Nhiều doanh 

nghiệp đã có đơn hàng đến hết năm 

2021. Việc gia tăng nhập khẩu nguyên 

phụ liệu dệt may đã góp phần giúp 

kim ngạch xuất khẩu ngành hàng này 

tăng trưởng đến 15% trong 5 tháng 

đầu năm. Việc các doanh nghiệp tăng 

cường nhập khẩu nguyên liệu sản 

xuất, đặc biệt là nhóm hàng điện tử, 

hàng hóa công nghệ cao và máy móc, 

từ đó giảm nhập khẩu nguyên phụ liệu, 

linh phụ kiện, bớt phụ thuộc nước ngoài. 

Việt Nam sẽ dần chuyển từ nền kinh tế 

gia công, lắp ráp xuất khẩu sang trình độ 

sản xuất cao hơn. Vấn đề này thời gian 

qua đã có nhiều hô hào phát triển, nhiều 

chính sách, giải pháp nhưng chưa làm 

được như kỳ vọng. 

 
 
 
 
 

Ông Võ Quốc Hào, 
Tổng Giám đốc Công ty 
CP May Bình Minh: 

 
Trong lúc chi phí sản xuất tăng, 

giá nhận đơn hàng giảm, các 

doanh nghiệp kiến nghị Nhà 

nước hỗ trợ doanh nghiệp giảm 

chi phí, giãn thời gian đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế … 

đến cuối năm; giảm, giãn các loại 

thuế để doanh nghiệp chủ động 

hơn về tài chính lo cho sản xuất 

trước mắt. 

liệu nhập khẩu tăng mạnh đến trên 

20%. Riêng vải may mặc đạt gần 5,9 

tỷ USD, tăng 30,9%. 

 
 
 
 

Ông Cấn Văn Lực, 
Chuyên gia kinh tế: 

thiết bị nhập khẩu sẽ giúp tạo ra dư 

địa và cơ hội để tăng xuất khẩu trong 

thời gian tới. Chưa kể, trong bối cảnh 

giá nhập khẩu tăng mạnh, doanh 

nghiệp còn có tâm lý tích trữ thêm 

nguyên liệu để phòng trường hợp 

dịch bệnh kéo dài. 

Điều quan trọng nhất của công ty hiện nay không phải là năng suất và 

sản lượng, mà là chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng và đảm bảo 

an toàn cho người lao động. Mỗi sáng thức dậy, chúng tôi lo ngại nhất 

là có thêm khu vực nào đó bị căng dây phong tỏa, vì hơn 500 công 

nhân của công ty ở rải rác tại quận Bình Thạnh, Gò Vấp và Quận 12... Vốn 

thiếu hụt lao động, nay lại có khoảng 60 người bị cách ly tại các khu 

phong tỏa, công ty luôn phải căng thẳng điều phối lao động ở các dây 

chuyền sản xuất. 

 
 
 
 
 
 

 
Ông Phạm Phú Cường, 
Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 
May Nhà Bè (NBC): 

 

Theo tôi, tăng trưởng GDP năm 2021 của Việt Nam khó đạt được mục 

tiêu như mong muốn đề ra là 6,5%, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh 

vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay. Hồi đầu năm, chúng tôi dự báo 

năm 2021 tăng trưởng GDP có thể đạt 6,5-6,7%, nhưng thời điểm 

hiện tại chúng tôi đã điều chỉnh hạ mức dự báo tăng trưởng năm nay 

xuống còn từ 6,1-6,3% (theo kịch bản cơ sở), tức là giảm khoảng 0,4 

điểm phần trăm so với dự báo đầu năm. 

 
Thực hiện việc giãn cách xã hội của UBND TP.HCM theo Chỉ thị 16, từ ngày 8/7/2021, NBC đã chuẩn 

bị chỗ ăn, nghỉ tại chỗ cho toàn bộ CBCNV, người lao động tại khu A, phường Tân Thuận Đông, 

quận 7. Để động viên những CBCNV, người lao động ở lại làm việc, NBC đã thưởng thêm mỗi 

người 100.000 đồng/ngày và tăng cường chất lượng bữa ăn thêm ít nhất 25% so với ngày thường. 

Bên cạnh đó, lãnh đạo Tổng Công ty cũng yêu cầu toàn thể CBCNV, người lao động nghiêm chỉnh 

tuân thủ và thực hiện đúng 5K theo khuyến cáo của Bộ Y Tế. Với sự đoàn kết và nỗ lực phấn đấu 

của toàn thể CBCNV, người lao động, tôi tin rằng NBC sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. 
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TỔNG GIÁM ĐỐC VNC NGUYỄN SONG HẢI 

 

HƯỚNG TỚI ĐỐI TÁC 

CHIẾN LƯỢC CÓ TẦM CỠ! 

 
Ông Nguyễn Song Hải vừa 

nhậm chức Tổng Giám 
đốc VNC  (Tổng  Công 

ty Dệt May miền Bắc 
Vinatex) tháng 6/2021 

khi thị trường sợi-dệt- 
may có những diễn biến 

và thách thức mới. Ông 
đã dành cho Tạp chí Dệt 

May - Thời trang Việt 
Nam cuộc phỏng vấn về 

những vấn đề này. 

Bài: KIỀU BÍCH HẬU 

(Thực hiện) 

 
 
 

Xin ông cho biết tình hình thị 

trường sợi trong 6 tháng vừa qua 

và dự đoán của ông về diễn biến thị 

trường sợi trong 6 tháng cuối năm? 

 

Sau gần 2 năm gặp khó khăn chưa 

từng có, thị trường sợi 6 tháng vừa 

qua có khởi sắc, các đơn vị sản xuất 

sợi có thuận lợi hơn trước về đơn 

hàng và giá bán. Tuy nhiên các yếu 

tố chi phí logistic, chi phí nhân 

công, chi phí liên quan cho phòng, 

chống dịch Covid-19… tăng cao đã 

giảm phần nào hiệu quả SXKD của 

ngành sợi. 

 

Dự kiến 6 tháng cuối năm 2021, thị 

trường tương đối thuận lợi trong 

quý 3, tuy nhiên quý 4 sẽ không còn 

thuận lợi như 6 tháng đầu năm do 

giá bông lên cao trong khi giá sợi 

lại giảm xuống, cầu trên thị trường 

sợi không còn nóng như 6 tháng 

đầu năm, chi phí logistic liên tục 

tăng. Cộng thêm các khó khăn do 

dịch Covid-19 hoành hành làm cho 

chi phí sản xuất và bán hàng tăng 

cao, các doanh nghiệp không khéo 

léo trong cân đối SXKD có thể dẫn 

đến sản xuất hiệu quả kém, thậm chí 

thua lỗ. 

 

Với những dự đoán ấy, VNC có 

hành động gì, thưa ông? 

 
Ngay ngày đầu quý III/2021, Hội 

đồng thành viên VNC đã họp với 

Cơ quan điều hành Tổng Công ty 

và Tổng Giám đốc các đơn vị thành 

viên để phân tích, xem xét và có 

 
 
 

các chỉ đạo cụ thể trong hoạt động 

SXKD sợi của VNC. 

 
Cụ thể, các đơn vị trong hệ thống 

VNC cần căn cứ lợi thế mặt hàng; 

uy tín, chất lượng sản phẩm, quan 

hệ bạn hàng, tận dụng cơ hội thị 

trường để có đơn hàng thuận lợi và 

hiệu quả nhất. VNC sẽ thường xuyên 

nắm bắt tình hình SXKD của các đơn 

vị thành viên để có chỉ đạo, hướng 

dẫn cụ thể cho các đơn vị. Bản thân 

Công ty mẹ VNC cũng có các hoạt 

động tự doanh, ngoài đem lại hiệu 

quả kinh tế cho VNC, còn hỗ trợ 

thêm cho các đơn vị trong hệ thống. 

 

Trên cương vị mới - Tổng Giám 

đốc VNC – ông có chiến lược nào 

để chuỗi cung ứng nội bộ của 

VNC được hoàn thiện? 

 

Thực tế, để nói về vấn đề chiến 

lược ngay bây giờ thì hơi sớm. Vừa 

rồi, Hội đồng thành viên VNC cũng 

đã yêu cầu cơ quan điều hành và 

lãnh đạo các đơn vị trong hệ thống 

xây dựng chiến lược sản xuất kinh 

doanh, phát triển chuỗi cung ứng, 

đầu tư phát triển, phát triển nguồn 

nhân lực, tài chính v.v… 

 

Theo tôi, chuỗi cung ứng nội bộ của 

VNC cần phát triển trên cơ sở năng 

lực cạnh tranh của VNC, đó là chuỗi 

cung ứng sợi - dệt nhuộm - may hàng 

dệt kim và hàng gia dụng (khăn). 

 

Để hoàn thiện chuỗi cung ứng này, 

VNC cần tập trung đầu tư nâng 

DỆT MAY 

 
cao năng lực sản xuất, chất lượng 

sản phẩm. Cùng với đó là nâng cao 

hiệu quả quản trị nhà máy, doanh 

nghiệp trong hệ thống và mấu chốt 

là có được hệ thống khách hàng, 

đối tác chiến lược có tầm cỡ. 

 

Ông nhận định thế nào về những 

thách thức và rủi ro nào trên con 

đường 5 năm tới của VNC? 

 

Trong năm 5 tới, chắc chắn còn 

nhiều thách thức, rủi ro từ các yếu 

tố bên ngoài, như: 

 

Thách thức và rủi ro từ thị trường 

khách hàng: Hành vi tiêu dùng của 

khách hàng có thể thay đổi trong thời 

gian tới khiến nhu cầu khách hàng 

thay đổi, doanh nghiệp có thể phải 

định vị lại sản phẩm của mình, tập 

trung đầu tư nguồn lực để đáp ứng 

yêu cầu thị trường và khách hàng. 

 
Thách thức và rủi ro từ thị trường 

lao động: Người lao động ngày 

càng có nhiều sự lựa chọn về công 

việc, nghề nghiệp. Chỉ các doanh 

nghiệp có khả năng trả thu nhập 

cạnh tranh, môi trường làm việc tốt, 

văn hóa doanh nghiệp tiên tiến mới 

có đủ khả năng thu hút lao động. 

 
Thách thức và rủi ro từ phát triển của 

khoa học công nghệ: Việc áp dụng 

KHCN đang diễn ra phổ biến và quy 

mô ngày càng lớn, đem lại lợi thế 

cạnh tranh rất cao. Doanh nghiệp 

không có khả năng, điều kiện áp 

dụng KHCN vào sản xuất sẽ có nguy 
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cơ tụt hậu và không còn được khách 

hàng lựa chọn. 

 

Thách thức và rủi ro từ năng lực 

quản trị doanh nghiệp: Doanh 

nghiệp hoạt động hiệu quả đòi 

hỏi đội ngũ quản trị doanh nghiệp 

phải có đủ năng lực, bao gồm 

cả chuyên môn, nghiệp vụ, kinh 

nghiệm, bản lĩnh…. Để xây dựng 

được đội ngũ như vậy cần thời 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trước những khó khăn khó đoán 

định này, VNC phải kiên định mục 

tiêu đã được xác định từ khi thành 

lập, lựa chọn con đường đi phù 

hợp dựa trên lợi thế của mình để 

doanh nghiệp phát triển. 

 

Quan điểm của ông trong phát 

triển nguồn nhân lực cho VNC? 

 

Nguồn nhân lực luôn là yếu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VNC cũng mong Tập đoàn Dệt 

May Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Tổng 

Công ty phát triển nguồn nhân 

lực như điều động cán bộ quản lý, 

chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ; 

tổ chức đào tạo, phát triển nguồn 

nhân lực cho VNC và các đơn vị 

trong hệ thống. 

 
Xin ông chia sẻ một số nét cơ 

bản về doanh thu của VNC 6 

VIệT NAM dườNG NHư đANG ở Vị THế TốT NHấT để Mở 

RộNG XUấT KHẩU HÀNG MAY MặC SO VớI CÁC qUốC GIA 

CẠNH TRANH. SO VớI TRUNG QUốC, KHI TÌM NGUồN CUNG 

ứNG Từ VIệT NAM NGườI MUA HÀNG Từ pHươNG TâY íT 

pHảI lO lắNG HơN Về CÁC YếU Tố NHư CHIếN TRANH 

THươNG MẠI HAY lAO độNG CưỡNG bứC. 

Bài: HỒNG HẠNH 

(Lược dịch và Tổng hợp theo Just-style) 

 
 
 

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG DỆT MAY THẾ GIỚI 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

 
Cầu thị trường và các yếu tố ảnh hưởng 

 
6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu dệt may thế 

giới ước đạt 281,91 tỷ USD, tăng 2,33% so với cùng kỳ 2020. 

Trong đó, nhập khẩu dệt may của thị trường Mỹ ước đạt 

58,04 tỷ USD, tăng 11,96% so với cùng kỳ 2020, nhập khẩu 

 

thị trường EU đạt 135,05 tỷ USD, tăng 5,25% so với cùng 

kỳ 2020. 

 
Nhập khẩu dệt may các thị trường lớn hầu hết đều chứng 

kiến đà phục hồi tốt trong 6 tháng đầu năm 2021. Điều 

này phản ánh nhu cầu đã quay trở lại và người tiêu dùng 

có cái nhìn lạc quan hơn với tình hình kinh tế thế giới nói 

chung và tại Mỹ, EU nói riêng. Thị trường tiêu thụ may mặc 

khởi sắc nhờ các gói hỗ trợ kích thích kinh tế có hiệu quả, 

song song với các biện pháp tiêm chủng vắc-xin trên diện 

rộng tại Mỹ và EU. 

 
Mới đây, Euromonitor đưa ra dự báo nếu tiếp tục đà tăng 

trưởng như mấy tháng đầu năm 2021, doanh số bán lẻ các 

mặt hàng quần áo tại Mỹ có thể đạt tăng trưởng từ 3,6%- 

6,7% so với 2020. Doanh số bán lẻ các mặt hàng tại EU 

trong 6 tháng 2021 cũng đạt tăng trưởng khá, dao động 

quanh ngưỡng 2-3%/tháng. 

 

Nhìn chung, cầu thị trường hàng may mặc trong 6 tháng 

đầu năm 2021 đón nhận nhiều dấu hiệu khả quan, các đơn 

hàng đã quay lại thị trường, tuy nhiên yếu tố bất định của 

dịch bệnh với các biến chủng mới có thể sẽ ảnh hưởng 

đến nhu cầu hàng may mặc trong 6 tháng cuối năm. 

gian, chính sách thu hút, hiệu quả 

SXKD phải tốt dần lên. 

 

Thách thức và rủi ro từ chính sách, 

pháp luật: Đất nước đổi mới, phát 

triển và hội nhập quốc tế bắt buộc 

hệ thống pháp luật trong nước thay 

đổi theo. Điều này cũng tạo thách 

thức và rủi ro cho doanh nghiệp 

trong việc vận dụng, áp dụng chính 

sách, quy định mới cho phù hợp. 

 
Thách thức và rủi ro từ yếu tố bất 

ngờ, khó dự đoán như dịch bệnh, 

chiến tranh thương mại: Thực tế 

thời gian qua cho thấy, môi trường 

kinh doanh không còn êm đềm 

như trước. Các vấn đề mang tính 

quốc tế và toàn cầu luôn là thách 

thức và rủi ro cho doanh nghiệp. 

tố then chốt của bất kỳ doanh 

nghiệp nào và không thể loại trừ 

VNC. Trong bối cảnh nguồn nhân 

lực của Công ty mẹ và các đơn vị 

thành viên còn thiếu và yếu, trong 

thời gian tới, VNC sẽ có kế hoạch 

tuyển dụng, đào tạo, bố trí công 

việc phù hợp cho nguồn nhân lực, 

đặc biệt chú trọng nguồn nhân lực 

chất lượng cao. Đối với lao động 

trực tiếp sản xuất, VNC và các đơn 

vị cần chú trọng tạo môi trường 

làm việc tốt, thu nhập cạnh tranh 

trên thị trường. 

 

VNC sẽ tiếp tục hợp tác với các 

trường đại học đào tạo ngành dệt 

may để tiếp nhận sinh viên về thực 

tập nghề, tuyển dụng và phát triển 

nhân tài. 

tháng đầu năm 2021 và dự tính 

doanh thu 6 tháng cuối năm? 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh 

thu của VNC đạt 1.483 tỷ đồng, dự 

kiến doanh thu 6 tháng cuối năm 

đạt 1.523 tỷ đồng, tổng cộng cả 

năm dự kiến đạt 3.007 tỷ đồng, vượt 

5% so với kế hoạch Tập đoàn giao. 

Để đạt được doanh thu trên, bản 

thân Công ty mẹ VNC và các đơn vị 

thành viên phải rất nỗ lực. Bên cạnh 

đó, để hoàn thành nhiệm vụ năm 

2021 và các năm tiếp theo, VNC 

mong tiếp tục nhận được sự quan 

tâm, giúp đỡ, hợp tác của Tập đoàn 

Dệt May Việt Nam, các khách hàng, 

bạn hàng trong và ngoài Tập đoàn. 

 

Xin trân trọng cảm ơn ông! 

Bảng 1: Nhập khẩu dệt may thế giới và những thị trường lớn 6 tháng 2021 

(ĐV: tỷ USD) 

 

Nguồn: Trademap 
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6T.2019 6T.2020 

Ước 
6T.2021 

6T.20/6T.19 
(%) 

6T.21/6T.20 
(%) 

Thế giới 
 

307.885 
 

275.491 
 

281.910 
 

-10,52 
 

2,33 

Mỹ 
 

57.743 
 

51.840 
 

58.040 
 

-10,22 
 

11,96 

EU 
 

134.584 
 

128.321 
 

135.058 
 

-4,65 
 

5,25 

Nhật Bản 
 

17.156 
 

17.658 
 

16.263 
 

2,93 
 

(7,90) 

Hàn Quốc 
 

7.387 
 

6.864 
 

7.667 
 

-7,08 
 

11,70 

 

Khác 
 

91.015 
 

70.808 
 

64.882 
 

-22,20 
 

(8,37) 

 



. 

DỆT MAY DỆT MAY 
 

THAY ĐỔI TRONG BỨC TRANH CẠNH TRANH THEO QUỐC GIA 

 
Kim ngạch xuất khẩu các quốc gia cạnh tranh 

 
Bảng 2: Các nhà cung cấp dệt may thị trường Mỹ 6 tháng 2021 

(ĐV: triệu USD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bảng 3: Xuất khẩu đối thủ cạnh tranh sang EU 6 tháng 2021 

(triệu USD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn: Trademap 

Việt Nam: Là lựa chọn thay thế phổ biến cho các sản phẩm 

“Made in China”, Việt Nam là một trong số ít các nhà cung 

ứng có thể đáp ứng một cách đầy đủ và cân bằng nhất 

trong một loạt các tiêu chí được đặt ra, từ chi phí tìm nguồn 

cung ứng, tốc độ đáp ứng thị trường, tính linh hoạt, hay việc 

tuân thủ trách nhiệm xã hội và môi trường. Bằng cách tận 

dụng tư cách thành viên từ một số Hiệp định thương mại 

tự do lớn đã ký kết, Việt Nam cũng là một trong số rất ít nhà 

cung cấp hàng may mặc có thể tận dụng các ưu đãi về thuế 

quan vào các thị trường nhập khẩu may mặc lớn của thế giới 

như EU và Nhật Bản, Hàn Quốc…. Bên cạnh đó, sự ổn định 

trong chính trị cộng với vị trí chiến lược đã giúp Việt Nam đạt 

được nhiều lợi thế. 

 
Bangladesh: Lợi thế lớn nhất của Bangladesh là chi phí 

sản xuất cạnh tranh, với mức lương công nhân thuộc hạng 

thấp nhất thế giới (dưới 100 USD mỗi tháng). Thêm vào đó, 

quần áo xuất khẩu từ Bangladesh sang EU và Nhật Bản được 

hưởng quyền tiếp cận thị trường miễn thuế theo chương 

trình EU - Everything But Arms (EBA) và chương trình Hệ 

thống Ưu đãi Tổng quát (GSP) của Nhật Bản. Tuy nhiên, các 

nhà sản xuất hàng may mặc tại Bangladesh trong thời gian 

qua gặp khá nhiều khó khăn khi thiếu nguồn lực (chẳng hạn 

như quần áo PPE cho công nhân may mặc tuyến đầu) và cơ 

sở hạ tầng kém phát triển. Trên hết, về cơ cấu mặt hàng, nếu 

như trước đây các công ty thời trang phương Tây thường 

tìm nguồn cung cấp các mặt hàng cơ bản với số lượng lớn 

từ Bangladesh, giờ đây họ đã chuyển sang các đơn đặt hàng 

nhỏ hơn với nhiều loại sản phẩm khác nhau để đáp ứng sự 

thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng. 

 

Sự chuyển dịch đơn hàng 

 
Thời vụ xuất khẩu hàng may mặc của Bangladesh đã có sự 

thay đổi mạnh mẽ hơn, bắt đầu từ năm 2020 so với Trung 

Quốc và Việt Nam. Điểm mấu chốt nằm ở cơ cấu sản phẩm 

xuất khẩu. Như đã đề cập trước đó, Trung Quốc và Việt Nam 

xuất khẩu nhiều loại sản phẩm đa dạng hơn, trong khi xuất 

khẩu hàng may mặc từ Bangladesh tập trung vào các mặt 

hàng thời trang cơ bản. Các nguồn tin trong ngành chỉ ra 

rằng từ tháng 2/2020 đến tháng 2/2021, nhập khẩu hàng 

may mặc của Hoa Kỳ từ Trung Quốc và Việt Nam đã có sự 

thay đổi đáng kể về cơ cấu - bao gồm nhiều mặt hàng ít phổ 

biến hơn như áo len, váy suông và quần thể thao thay vì váy, 

áo sơ mi như truyền thống. Còn đối với Bangladesh, so với 

cùng kỳ, cơ cấu sản phẩm hàng may mặc của Hoa Kỳ nhập 

khẩu từ Bangladesh hầu như không thay đổi. Nói cách khác, 

từ 2020, mặc dù thời kỳ đầu có nhiều đơn hàng bị hủy, song 

các nhà máy may mặc ở Trung Quốc và Việt Nam dường như 

có nhiều khả năng nhận được đơn hàng tìm nguồn cung 

ứng mới hơn các nhà sản xuất ở Bangladesh do lợi thế đáp 

ứng linh hoạt và nhanh nhẹn hơn trong sản xuất. 

 

Về thị trường, Mỹ, EU và Nhật Bản vẫn là những thị trường 

truyền thống đối với cả ba quốc gia cung ứng dệt may 

chính, mặc dù tổng kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc 

của 3 nước này trong năm 2020 đều giảm so với năm 2019 

nhưng tỷ trọng xuất khẩu sang 3 thị trường lớn kể trên 

không giảm, thậm chí còn tăng, Trung Quốc tăng từ 49% 

năm 2019 lên 53,6% năm 2020, Việt Nam tăng từ 64,9% lên 

69,1%và Bangladesh tăng từ 46% lên 48,5%. Kết quả này 

cho thấy rằng so với nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung ứng 

của các công ty thời trang, việc đa dạng hóa thị trường 

xuất khẩu của các nước sản xuất hàng may mặc trong thời 

kỳ đại dịch gặp nhiều thách thức hơn. Việc khai thác sang 

các thị trường quốc tế mới thường cần huy động nhiều 

nguồn lực, trong khi các nhà xuất khẩu đang gặp khó khăn 

về tài chính. Hơn nữa, nhập khẩu hàng may mặc trên toàn 

cầu giảm mạnh do Covid-19, khiến cho việc khai thác thị 

trường mới không mấy khả quan. 

 

Mặc dù chúng ta khá lạc quan rằng tình hình tiêu thụ 

may mặc thế giới sẽ tăng trưởng tích cực vào năm 2021, 

nhưng không thể dự đoán sớm thời điểm trở lại mức trước 

Covid-19 khi mà đại dịch vẫn đang diễn biến phức tạp. 

Điều này có nghĩa là các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng 

may mặc ở Trung Quốc, Việt Nam và Bangladesh vẫn cần 

chuẩn bị những kịch bản có thể xảy ra gây gián đoạn chuỗi 

cung ứng vào năm 2021. Ở thời điểm hiện tại, kịch bản hủy 

hoặc hoãn đơn hàng mới trong 6 tháng cuối năm 2021 sẽ 

ít có khả năng xảy ra. 
 

 
 

Khả năng cạnh tranh 

 
Trung Quốc: So với các đối thủ cạnh tranh, mặc dù chi 

phí lao động tăng nhưng các nhà sản xuất hàng may 

mặc “Made in China” của Trung Quốc vẫn có một số lợi 

thế riêng biệt xét trên các phương diện: năng suất cao, 

lao động có tay nghề tốt và cơ sở hạ tầng hoàn thiện. 

Năng lực sản xuất cao cũng cho phép các nhà máy may 

mặc của Trung Quốc đáp ứng một cách rất linh hoạt 

 
Nguồn: Trademap 

 
đối với nhu cầu ngày càng tăng của các nhà nhập khẩu, 

chẳng hạn như các yêu cầu trong việc điều chỉnh số 

lượng đặt hàng, chủng loại sản phẩm hoặc lịch trình 

vận chuyển trong thời gian ngắn. So với nhiều đối thủ 

cạnh tranh khác ở Châu Á, thời gian cung cấp đơn hàng 

của Trung Quốc được coi là nhanh nhất. Tuy nhiên, căng 

thẳng thương mại Mỹ - Trung chưa chấm dứt vẫn là mối 

quan tâm hàng đầu của người mua hàng trong việc lựa 

chọn Trung Quốc như một nhà cung cấp lý tưởng. 

Theo một số chuyên gia đầu ngành, trong số cả ba quốc 

gia, Việt Nam dường như đang ở vị thế tốt nhất để mở 

rộng xuất khẩu hàng may mặc. So với Trung Quốc, khi tìm 

nguồn cung ứng từ Việt Nam, người mua hàng từ phương 

Tây ít phải lo lắng hơn về các yếu tố chiến tranh thuế 

quan và lao động cưỡng bức. Khả năng đáp ứng linh hoạt 

nhiều loại sản phẩm cũng là lợi thế cạnh tranh mà Việt 

Nam vượt trội hơn so với Bangladesh. Tuy nhiên, cũng cần 

lưu ý vụ điều tra của Mỹ đối với Việt Nam theo Mục 301 

về thao túng tiền tệ và sử dụng gỗ bất hợp pháp chưa kết 

thúc, rủi ro hàng hóa Việt Nam bị Mỹ áp thuế nhập khẩu 

bổ sung vẫn luôn thường trực 
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6T.2019 6T.2020 

Ước 
6T.2021 

Thay đổi 
6T.20/6T.19 (%) 

Thay đổi 
6T.21/6T.20 (%) 

Tổng 
 

57.743 
 

51.840 
 

58.040 
 

-10,22 
 

11,96 

Trung Quốc 18.118 19.510 21.879 7,68 12,14 

Việt Nam 6,797 6,409 7,227 (5.71) 12.77 

Ấn Độ 4.617 3.372 4.110 (26,97) 21,9 

Mê-xi-cô 2.630 2.034 2.392 (22,66) 17,61 

Bangladesh 3.225 2.589 2.550 (19,72) -1,49 

Indonesia 2.482 2.003 1.810 (19,30) -9,65 

 

 
6T.2019 6T.2020 6T.2021 

6T.20/6T.19 
(%) 

6T.21/6T.20 
(%) 

Tổng 134.584 128.321 135.058 -4,65 5,25 

Trung Quốc 22.107 26.816 33.056 21,30 23,27 

Bangladesh 12.015 10.101 9.202 (15,93) -8,9 

Thổ Nhĩ Kỳ 9.318 7.296 8.629 (21,70) 18,27 

Ấn Độ 5.456 4.319 4.232 (20,84) -2,02 

Pakistan 3.543 3.087 3.323 (12,87) 7,66 

Việt Nam 2.597 2.159 2.263 (16,88) 4,85 
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1. Chi phí logistics tại Việt Nam đứng đâu 
so với thế giới? 

 
Báo cáo về Chỉ số logistics thị trường 

mới nổi 2021 do nhà cung cấp dịch 

vụ kho vận hàng đầu thế giới Agility 

mới công bố, cho thấy Việt Nam tăng 

thêm 3 bậc xếp hạng so với năm 

2020, đứng ở vị trí thứ 8 trong Top 10 

quốc gia đứng đầu. 

 

Tuy nhiên, chi phí logistics của Việt 

Nam còn cao, chiếm khoảng hơn 

20% GDP. Trong khi đó, mức chi phí 

logistics trung bình trên thế giới, chỉ 

khoảng 11% GDP. 
 

Quy mô thị trường logistics toàn cầu 

ước đạt 3.215 tỷ USD vào năm 2021, 

tăng 17,6% so với năm 2020. 

 

Thị trường logistics Việt Nam đang 

thu hút khoảng tới trên 30.000 doanh 

nghiệp. Theo công ty nghiên cứu 

Orbis Research, về bản chất, hầu hết 

doanh nghiệp cung ứng dịch vụ 

logistics vẫn là các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ, cung cấp dịch vụ logistics giá 

trị gia tăng thấp, 90% có số vốn đăng 

ký dưới 10 tỷ VND, chỉ khoảng 5% có 

số vốn trong khoảng 10-20 tỷ VND, 

còn lại là hơn 20 tỷ VND. 

 

Trong khi chi phí logistics theo % 

GDP của Hoa Kỳ đã giảm từ khoảng 

16% vào năm 1981 xuống còn gần 

10% vào năm 1990 và duy trì trong 

khoảng 7-8% trong suốt thập kỷ qua. 

Kết quả này nhờ vào những cải tiến 

ấn tượng trong việc quản lý hàng tồn 

 
kho, đây là một yếu tố quan trọng 

trong việc duy trì chi phí logistics 

của Hoa Kỳ ổn định hàng năm ở mức 

7-8% trong GDP. 

 

Đối với Việt Nam, theo Báo cáo cuối 

kỳ 2014 “Dịch vụ vận tải tư vấn hỗ trợ 

Bộ Giao thông vận tải về phát triển 

vận tải đa phương thức” của Công 

ty tư vấn ALG của Ngân hàng Thế 

giới (WB) thì chi phí logistics của Việt 

Nam tương đương 20,9% GDP, trong 

đó chi phí cho vận tải chiếm khoảng 

60%, mức chi phí cao so đối với các 

nước phát triển. Trong đó chi phí vận 

tải chiếm 59%, chi phí xếp dỡ chiếm 

21%, chi phí lưu kho chiếm 11%, chi 

phí đóng gói chiếm 8% trong tổng 

chi phí logistic tại Việt Nam. 

 

Cũng trong Báo cáo này chi phí 

logistic của ngành dệt may chiếm 

 
9,3% giá thành sản phẩm, đây là 

một con số đáng lưu ý. 

 

Công bố trong Sách Trắng VLA 2018 

“Chi phí logistics tương đương với 

GDP của Việt Nam năm 2017 ở 

mức 14,5%-19,2%, ước tính chi phí 

logistics theo GDP là khoảng 16,8%, 

tương đương với giá trị khoảng 42 tỷ 

USD”, có sự cải thiện so với Báo cáo 

vào năm 2014 của Công ty tư vấn 

ALG của Ngân hàng Thế giới (WB) 

chi phí logistics của Việt Nam tương 

đương 20,9% GDP. 

 

Tỷ lệ chi phí logistics so với GDP thể 

hiện trình độ phát triển và vai trò của 

logistics trong nền kinh tế. So sánh với 

các quốc gia khác như Trung Quốc có 

tỉ lệ này là 14,5%, các quốc gia phát 

triển như Hoa Kỳ và Singapore là 

khoảng 7,5-8,5%. 

 

 
 

 

 
 

 
 

Bài: VƯƠNG ĐỨC ANH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn: Annual State of Logistics Report 2020 
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3. Giá cước container 40’ tăng gần gấp 4 
trong 1 năm qua do đâu? Sẽ kéo dài đến bao giờ? 

 
Bảng biến động giá cước container 40’ từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2021 

 

Nguồn: Niêm giám thống kê Vận tải và Logistics 2018 
Nguồn: Drewry

 

 

 
2. Cấu thành chi phí logistics gồm những 
chi phí nào? Chi phí nào lớn nhất? 

 
Theo Báo cáo Logistic Việt Nam 2020 

thực hiện khảo sát yêu cầu các doanh 

nghiệp xếp hạng 6 loại chi phí logistics 

thành phần trong tổng chi phí logistics 

theo thứ tự 6 là cao nhất và 1 là thấp 

nhất. Kết quả cho thấy chi phí vận 

chuyển - giao nhận, chi phí mua hàng, 

chi phí kho bãi lần lượt là những khoản 

 
chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tiếp 

theo đó là các loại chi phí dự trữ, chi phí 

dịch vụ khách hàng và chi phí xử lý đơn 

đặt hàng và hệ thống thông tin logistics 

 

Kết quả cho thấy, quản trị vận chuyển 

là hoạt động mà các doanh nghiệp 

nhận thấy cần phải cải tiến nhất do 

đây là khoản chi phí lớn nhất trong 

tổng chi phí logistics tại các doanh 

nghiệp hiện nay. 

 
Tỷ trọng chi phí logistic/doanh 

thu trong Báo cáo Logistics Việt 

Nam 2020: 

 

70,8% số doanh nghiệp tham gia 

khảo sát cho biết tỷ trọng chi phí 

logistics của doanh nghiệp trên 

tổng doanh thu chỉ nhỏ hơn 10% và 

20,1% số doanh nghiệp có tỷ trọng 

chi phí logistics trên tổng doanh 

thu nằm trong khoảng 11 - 20%. 

Bảng giá cước biển một số tuyến vận tải quốc tế chính 

 

 

 

Nguồn: Báo cáo Logistics Việt Nam 2020 Nguồn: Drewry 
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Tỷ lệ % các chi phí/ 
doanh thu 

 

Tỷ trọng từng chi phí/tổng 
chi phí logistic 

 
Lý do 

 

Chi phí vận chuyển và 

xếp dỡ 

 
4,8 

 
53,5% 

 
Cơ sở hạ tầng giao thông 

 
Chi phí kho bãi 

 
1,97 

 
21,9% 

   

 

Thiết bị lưu kho, xếp dỡ lạc hậu, 
không đồng bộ, làm chậm quá 

trình bốc dỡ, gây hỏng hóc hàng 
hoá 

 

Chi phí hàng tồn kho 
(lưu kho thuê ngoài) 

 
1,41 

 
15,7% 

 
Chi phí quản lý logistics 

 
0,78 

 
8,7% 

 
Chi phí “không chính thức” 

 

Tổng chi phí logistic/ 
doanh thu 

 
8,96 

  

 

  

3/6/2021 

($/40 ft con) 

 

10/6/2021 

($/40 ft con) 

 

17/06/2021 

($/40 ft con) 

 

Thay đổi 

hng năm (%) 

 

Composite index 
 

6,464 
 

6,727 
 

6,957 
 

306% 

Shanghai - Rotterdam 10,462 10,522 11,196 534% 

 

Rotterdam - Shanghai 
 

1,629 

 
1,715 

 
1,583 

 
43% 

 

Shanghai - Genoa 
 

9,900 
 

10,472 
 

10,845 
 

500% 

 

Shanghai - Los Angeles 
 

5,952 

 
6,313 

 
6,358 

 
197% 

 

Los Angeles - Shanghai 
 

779 
 

808 
 

931 
 

78% 

 

Shanghai - New York 
 

7,559 
 

8,251 
 

8,017 
 

195% 

 

New York - Rotterdam 
 

991 
 

1,102 
 

1,121 
 

120% 

 

Rotterdam - New York 
 

3,720 
 

3,988 
 

4,607 
 

92% 
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Có thể thấy cước vận tải biển trung 

bình đã tăng khoảng 3,5 lần kể từ 
tháng 6 năm 2020, cá biệt gấp 6 lần 

như tuyến: Shanghai – Rotterdam; 
Shanghai – Genoa. 

 

Nguồn cơn: 
 

√ Các biện pháp đóng cửa, giãn 
cách xã hội làm chậm thương 

mại toàn cầu, thay đổi thói quen 
tiêu dùng và có lượng cầu tiêu 

dùng bị giữ lại chờ bùng nổ. 

Theo khảo sát của McKinsey, khi 
việc đóng cửa giảm bớt và vắc- 

xin được tiêm rộng rãi, những 
khoản tiết kiệm này chuyển 

thành nhu cầu bị dồn nén chờ 
được giải phóng trong thứ mà 

chúng ta có thể gọi là “mua sắm 
trả thù”. Các loại hàng hóa như 

may mặc, làm đẹp và điện tử sẽ 

tiêu tốn một phần lớn chi tiêu 
tiêu dùng sau đại dịch. 

 

√ Mất cân bằng thương mại giữa 

Trung Quốc và phương Tây và 
căng thẳng thương mại giữa 

Trung Quốc và Mỹ. 
 

Mất cân bằng thương mại không 
phải là vấn đề mới (đặc biệt là giữa 

Trung Quốc và Mỹ), nhưng xuất khẩu 

toàn cầu của Trung Quốc đã tăng 
60,6% trong 2 tháng đầu năm 2021, 

khi nhiều nền kinh tế phương Tây bắt 
đầu phục hồi sau đại dịch và nhu cầu 

đối với hàng hóa Trung Quốc tăng 
vọt. Thặng dư thương mại toàn cầu 

của Trung Quốc đạt 103,25 tỷ vào 
đầu năm 2021, tăng 32% so cùng kỳ 

năm ngoái. 

Các container chở hàng tiêu dùng, 

điện thoại từ Trung Quốc tới Mỹ tăng 
mạnh khi Mỹ kiểm soát dịch bệnh, 

nhu cầu tiêu dùng quay lại nhanh và 
mạnh khiến năng lực bốc xếp tại các 

cảng bờ Tây của Mỹ không theo kịp. 
Hình dung cứ 3 container dời Trung 

Quốc sang Mỹ thì chỉ 1 container 
quay trở lại. 

 

Đồng thời do mất cân bằng thương 

mại giữa Mỹ với Trung Quốc, nhu cầu 
nhập khẩu hàng hóa nông sản Mỹ 

của Trung Quốc thấp. Các hãng vận 
tải thay vì đưa container vào nội địa 

lấy hàng nông sản xuất ngược trở lại 
thì họ cho chuyển nhanh container 

rỗng quay lại Trung Quốc và khi các 

nền kinh tế phương tây phục hồi dẫn 
đến việc cạnh tranh về container và 

đã đẩy giá lên cao. 

√ Thiếu nhân lực tại các cảng biển 

do đại dịch. 
 

√ Và cũng không ngoại trừ khả 
năng các công ty vận tải biển 

lớn đang lợi dụng tình hình. 
 

Tình trạng cước vận tải biển tăng 
cao sẽ kéo dài đến bao giờ? 

 

Thế giới đứng trước rủi ro ngoại vi 
về cước vận tải biển tăng. Từ vụ việc 

con tàu Ever Given của hãng tàu 
biển Evergreen mắc cạn tại kênh 

đào Suez vào tháng 3 năm nay khiến 
cả thế giới phải giật mình về sự 

phụ thuộc lưu thông hàng hóa vào 
các tuyến đường biển quan trọng, 

hàng hóa vận chuyển đường biển 

qua kênh đào Suez mỗi ngày trị giá 
khoảng 9,6 tỷ USD. 

 

Đồng thời, đại dịch vẫn đang dẫn 
đến sự gián đoạn, như việc đóng cửa 

đột ngột cảng container Yantian của 
Trung Quốc - một phần của cảng 

container lớn thứ 4 thế giới Thâm 
Quyến - vào đầu tháng 6 năm nay. 

Mặc dù các hoạt động đã được nối 
lại, nhưng sự tắc nghẽn và nhu cầu 

tiếp tục thực hiện các biện pháp để 

ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 
làm cho sự chậm trễ tiếp tục gia 

tăng. Mặc dù Trung Quốc và các 
quốc gia thương mại lớn khác đang 

đạt được tiến bộ với các chương 
trình tiêm chủng, việc tạo miễn dịch 

sẽ mất nhiều thời gian và do đó, việc 
gián đoạn hoạt động sẽ vẫn là rủi ro 

trong những tháng tới. 
 

Các hãng vận tải container đã có kết 

quả tài chính vượt trội trong thời kỳ 

đại dịch, và trong 5 tháng đầu năm 
2021, đơn đặt hàng đóng mới tàu 

container toàn cầu đạt mức cao kỷ lục 
là 229 tàu với tổng sức chở 2,2 triệu 

TEU. Khi các tàu mới này sẵn sàng đưa 
vào sử dụng trong năm 2023, sẽ làm 

tăng năng lực vận chuyển container 

6%. Tuy nhiên nhu cầu quay lại nhanh 
khi các nền kinh tế lớn hồi phục cùng 

với việc chưa có phương thức vận tải 
thay thế trong khi 60% lượng hàng 

hóa toàn cầu được vận chuyển bằng 
container dẫn đến giá cước có thể 

tiếp tục tăng, ít nhất trong quý 3 năm 
nay. Và ngay cả khi hạn chế về năng 
lực vận tải được cải thiện, giá cước 

vận tải có thể vẫn ở mức cao hơn so 
với trước đại dịch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Doanh nghiệp phải làm gì để duy trì 
hiệu quả trước tình hình chi phí logistic 
nói chung và cước vận tải biển nói riêng 
tăng cao? 

Trước hết phải khẳng định đối với 
vận tải biển là vấn đề toàn cầu, chắc 

chắn sẽ tác động đến Việt Nam là 

nền kinh tế mở, hoạt động xuất 
nhập khẩu gần gấp đôi quy mô GDP. 

Còn đối với chi phí logistic tại Việt 
Nam cao hơn so với các quốc gia 

khác là vấn đề tầm quốc gia, doanh 
nghiệp tự mình không thể tác động 

làm giảm các chi phí này. 
 

Việc giá cước vận tải tăng cũng sẽ tạo 
áp lực giảm giá mua hàng, đây là rủi 

ro ngoại vi doanh nghiệp chỉ có thể 
tìm cách hạn chế tối đa ảnh hưởng. 

Đối với các doanh nghiệp may mặc 
gia công, đa phần xuất khẩu FOB 

không phải lo việc thuê vận chuyển 

nên việc có thể làm để chia sẻ khó 
khăn với khách hàng chính là đảm 

bảo thời gian giao hàng khi việc lùi 
thời gian khởi hành, tăng thời gian 

quá cảnh của các hãng tàu là tương 
đối phổ biến hiện nay và đặc biệt 

trong bối cảnh tình hình dịch bệnh 
diễn biến phức tạp tại Việt Nam như 

hiện nay. 
 

Đối với các doanh nghiệp làm FOB tự 

lo nguyên phụ liệu phải chịu chi phí 

vận chuyển nguyên phụ liệu thì việc 

cần làm là: 
 

- Trao đổi với khách hàng để có kế 
hoạch sớm cho việc mua nguyên 

vật liệu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Làm việc với một đơn vị logistic 
đáng tin cậy để giảm thiểu rủi ro giá 

cước vận chuyển bị điều chỉnh thất 
thường. 

 

- Xem xét các phương thức vận 
chuyển thay thế nếu hợp lý. 

 

Ngoài ra, để theo dõi, kiểm soát được 
chi phí logistic, về lâu dài doanh 

nghiệp cần xem xét có bộ phận 
chuyên môn về logistic giúp theo dõi 

biến động các chi phí cấu thành chi 
phí logistic, lựa chọn đơn vị logistic 

cạnh tranh, chất lượng và dịch vụ 
tốt. Trong Báo cáo logistics Việt 

Nam 2020 chỉ ra trong số 97 doanh 

nghiệp tiến hành điều tra, có tới 88% 
số doanh nghiệp cho biết họ chưa 

có bộ phận Logistics hoặc Quản 
lý chuỗi cung ứng riêng biệt trong 

cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, 
34% số doanh nghiệp khảo sát chức 

năng logistics do phòng xuất nhập 
khẩu đảm nhiệm; 24% do phòng 

kinh doanh; 11% do phòng kế 

hoạch sản xuất; 5% do phòng vật tư 
và 11% bị phân tán ở nhiều bộ phận 

chức năng khác nhau trong doanh 
nghiệp. 12% số doanh nghiệp đã 

thành lập phòng logistics và quản 
lý chuỗi cung ứng đều là các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
hoặc doanh nghiệp có quy mô lớn. 

Việc phân tán chức năng quản trị 

logistic tại nhiều bộ phận trong 
doanh nghiệp có lẽ cũng là tình 

trạng phổ biến đối với các doanh 
nghiệp dệt may. Do đó, để nâng cao 
hiệu quả kiểm soát chi phí logistic, 
doanh nghiệp cũng cần xem xét đến 

việc tổ chức quản trị vấn đề này 
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG 

NGUYÊN PHỤ LIỆU 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

 
C1: Sản lượng bông toàn cầu (ĐV: triệu tấn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C2: Tiêu thụ bông toàn cầu (ĐV: triệu tấn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ) 

 

Bài: PHƯƠNG THANH 

 

Thị trường bông 
 

Tương quan cung cầu, giá bông 
 

So với dự kiến tháng 5/2021 thì trong báo cáo mới nhất 

của Bộ Nông Nghiệp Mỹ, sản lượng toàn cầu dự kiến trong 

vụ 2021/22 được điều chỉnh giảm nhẹ 0,1 triệu tấn bông 

và lượng tiêu thụ toàn cầu được điều chỉnh tăng nhẹ 0,3 

triệu tấn. Những điều chỉnh cung cầu đã làm cho lượng 

tồn kho cuối kỳ vụ 2021/22 giảm 0,4 triệu tấn, còn 19,4 

triệu tấn. Nếu bỏ qua giai đoạn Trung Quốc dự trữ bông 

tồn kho từ vụ 2012/13 đến vụ 2015/16 thì lượng tồn kho 

cuối vụ 2021/22 đang cao ở mức thứ 3 trong lịch sử. 

 

B1: Bảng cân đối tồn kho bông thế giới (ĐV: triệu tấn) 

 
 
 
 
 
 
 

Xét ở phạm vi quốc gia, so với mùa vụ 2020/21, Trung Quốc 

có sự thay đổi vụ 2021/22 đáng kể nhất với sản lượng giảm 

0,4 triệu tấn và tiêu thụ tăng 0,2 triệu tấn. Sở dĩ có sự thay 

đổi này là do tình hình thời tiết xấu ở Tân Cương đã làm giảm 

năng suất gieo trồng bông, trong khi đó Trung Quốc lại 

đang tăng công suất sản xuất hàng dệt may nhằm đón đầu 

 
 
 
 

 
 

 
(Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ) 

 
kinh tế thế giới hồi phục nhờ tiêm chủng vắc xin Covid-19 

trên diện rộng. Tuy nhiên, Trung Quốc hiện vẫn chưa có ý 

định tăng cường nhập khẩu bông khi mà vẫn duy trì hạn 

ngạch nhập khẩu ở mức thấp trong năm 2021. Điều này dự 

kiến sẽ làm giảm tồn kho cuối kỳ của Trung Quốc từ 8,5 triệu 

tấn vụ 2020/21 xuống còn 7,7 triệu tấn trong vụ 2021/22. 

 

C3: Xuất khẩu bông toàn cầu (ĐV: triệu tấn) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

(Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ) 
(Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ) 
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Chỉ tiêu 

 
2018/19 (5) 

 
2019/2020 (4) 

 
2020/21 (3) 

 

Ước T5- 
2021/22 (2) 

 

Ước T6- 
2021/22 (1) 

 
(3)/(4) 

 
(1)/(3) 

Số dư đầu kỳ 17.7 17.4 21.3 20.3 20.3 22.4% -4.7% 

 

Sản xuất 
 

25.8 
 

26.4 
 

24.7 
 

26.0 
 

25.9 
 

-6.4% 
 

4.9% 

Tiêu thụ 26.2 22.4 25.7 26.4 26.7 14.7% 3.9% 

Nhập khẩu 9.2 8.9 10.3 9.9 10.1 15.7% -1.9% 

Xuất khẩu 9.0 9.0 10.3 9.9 10.1 14.4% -1.9% 

Số dư cuối kỳ 17.4 21.3 20.3 19.8 19.4 -4.7% -4.4% 
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C4: Nhập khẩu bông toàn cầu (ĐV: triệu tấn) Tình hình nhập khẩu bông của Việt Nam 
 

Khối lượng bông nhập khẩu vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 20121 ước đạt 886 nghìn tấn, trị giá 1.596 triệu USD, 

đơn giá bình quân 1.800 USD/tấn; tăng 13,5% về lượng, 26,5% về trị giá và 11,4% về đơn giá so với cùng kỳ. Sản lượng 
nhập khẩu của các công ty FDI như Texhong, Brotex, Kyungbang, Tainan, Huafu thường xuyên duy trì trên mức 50% tổng 

sản lượng nhập khẩu bông của Việt Nam. Mỹ vẫn là nước dẫn đầu xuất khẩu bông vào Việt Nam, tiếp theo là Brazil và Ấn 

Độ. Sunray, Bros, Paul Reinhart, Louis Dreyfus, Olam, Viterra là những nhà cung cấp lớn, chiếm trên 50% sản lượng bông 
nhập khẩu của Việt Nam. 

 

C6: Giá bông nhập khẩu bình quân các tháng của Việt Nam (ĐV: USD/tấn) 

 

 
 

 
 

 

 

(Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ) 

 

Sản lượng bông vụ 2021/22 dự kiến tăng mạnh ở Mỹ và 

Brazil, tăng nhẹ ở Ấn Độ, Pakistan và các nước khác. Lượng 

tiêu thụ dự kiến vụ 2021/22 tăng ở hầu hết các quốc gia. 

Giao dịch thương mại toàn cầu dự kiến giảm so với mùa vụ 

trước từ 10,3 triệu tấn xuống còn 10,1 triệu tấn. Xuất khẩu 

bông của Mỹ, Brazil dự kiến giảm do những quan ngại về 

tình hình vận chuyển từ các nước này. Trong khi đó xuất 

khẩu bông của Úc tăng mạnh gấp 2,3 lần do sản lượng sản 

xuất tăng cao. Việt Nam sẽ tăng nhập khẩu bông vụ này 

lên 0,1 triệu tấn, ngược lại Bangladesh giảm lượng nhập 

khẩu 0,1 triệu tấn. 

 

Tổng quan về giá 

 
Giá bông đầu năm 2021 tăng mạnh do nhu cầu tăng ở các 

nước sản xuất sợi sau khi kinh tế toàn cầu có dấu hiệu phục 

hồi và mức tồn kho sợi bắt đầu cạn kiệt. Trong tháng 3, giá 

bông giảm 15% do những căng thẳng giữa Trung Quốc và 

Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ đã cho thấy 

mức chênh lệch giữa sản lượng và tiêu thụ vụ 2021/22 

được thu hẹp so với vụ trước, đồng thời giao thương giảm 

nhẹ. Vì vậy, nhiều khả năng giá bông sẽ được điều chỉnh 

giảm trong ngắn hạn. 

 

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, tình hình thương mại giữa 

Mỹ và Trung Quốc có tác động mạnh đến giá bông. Theo 

thỏa thuận giai đoạn một giữa Mỹ và Trung Quốc, Trung 

Quốc đã tăng cường nhập khẩu bông Mỹ trong năm 2020 

và tiếp tục trong năm 2021. Xét theo tình hình cung cầu 

hiện tại thì khả năng cao Trung Quốc sẽ phải tăng cường 

nhập khẩu bông để bù đắp cho lượng bông tồn kho cuối 

kỳ bị suy giảm. Tuy nhiên, những bước tiếp theo của thỏa 

thuận chưa có gì rõ ràng, không có gì chắc chắn một thỏa 

thuận tiếp theo liệu có được ký kết vào cuối năm hay không. 

 
Bông là mặt hàng có tính chất đầu cơ cao nên giá cả 

 
 
 
 
 

 
THị TRường xơ 

 

Giá xơ tại các nước tăng cao trong tháng 1, tháng 2/2021. 

Tại Trung Quốc, giá xơ giảm nhẹ vào tháng 3 và gần như 

đi ngang trong quý 2/2021. Giá xơ polyester đạt đỉnh vào 
26/2 ở mức 1,24 USD/kg, tăng 39% so với hồi đầu năm, 

trong khi giá sợi filament chỉ tăng khoảng 18%. Trong khi 

đó, giá xơ tiếp tục tăng trong tháng 3 tại Ấn Độ và Pakistan, 
trong khi giảm nhẹ trong tháng 4 và đi ngang trong tháng 

5 và tháng 6/2021. 

 
 
 
 
 

(Nguồn: Tổng hợp từ Hải quan Việt Nam) 

 

 
Giá xơ polyester tăng hồi đầu năm nhờ nhu cầu cao và giá 

nguyên liệu PTA & MEG tăng cao do việc thắt chặt nguồn 

cung ở Viễn Đông. Tuy nhiên, từ tháng 3 đến nay, do ảnh 
hưởng của khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 ở Ấn Độ và 

Pakistan khiến sản xuất sợi giảm, làm giảm nhu cầu về xơ. 
Tuy nhiên, hiện nay giá dầu đang tăng cao, tất yếu sẽ kéo 

theo giá PTA và MEG tăng trong thời gian tới. Mặt khác, nhu 
cầu dệt may trên thế giới cũng dần hồi phục nhờ việc tiêm 

vắc xin Covid-19 đang được triển khai ở diện rộng trên toàn 
thế giới, dự kiến giá xơ sẽ tăng trong quý 3/2021. 

các nhãn hàng may mặc liên quan đến việc sử dụng bông 

Tân Cương. Đến tháng 4, giá bông phục hồi mạnh có thể 

một phần do tình trạng khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 

tại Ấn Độ, tình hình thiếu hụt bông tại Pakistan. Tháng 5 

giá giảm và phục hồi nhẹ vào tháng 6. 

thường xuyên biến động. Nhà đầu tư rất khó để đưa ra xu 

hướng chính xác cho ngắn hạn. Nhưng xét về dài hạn, kỳ 

vọng về sự phục hồi kinh tế sau khi tiêm vắc xin Covid-19 

mở rộng sẽ là nhân tố hỗ trợ giá bông duy trì trên mức 2 

USD/kg cho những tháng cuối năm 2021. 

C7: Giá xơ PSF tại một số thị trường 

 

C5: Giá bông trên thị trường quốc tế 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

(Nguồn: Emergingtextile.com) (Nguồn: Emergingtextile.com) 
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DỆT MAY 

THị TRường sợI 
 

Có thể thấy rằng thị trường sợi 6 tháng đầu năm 2021 
diễn biến hết sức đặc biệt, là sự bù đắp cho những suy 

giảm trong một thời gian dài trước đó. Tồn kho sợi ở 
Trung Quốc và các nước sản xuất dệt may đã cạn kiệt, 

cùng với lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm có nguồn 

gốc từ bông Tân Cương của Mỹ đã tác động mạnh đến 
chuỗi cung cầu sợi, khiến nhu cầu sợi tăng cao. Từ đầu 

 

 
năm đến giữa tháng 3, giá sợi cotton có mức tăng mạnh 

nhất 18%, tiếp đến là sợi poly-visco tăng 16%, sợi poly và 

sợi pha poly-cotton chỉ tăng 2%. Giá sợi cotton trong quý 
2 chững lại, mặc dù vẫn tốt hơn so với giá sợi pha và sợi 

poly. Được hưởng lợi từ việc giá sợi tăng cao và giá bông 
đầu vào thấp trước đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất sợi 

đã bắt đầu có lãi sau hai năm kinh doanh ảm đạm. Tuy 
nhiên, sau 6 tháng đầu năm giá sợi tăng cao thì thị trường 

đang dần tìm lại điểm cân bằng, giá sợi bắt đầu chững lại. 

 

 
Mặc dù vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như sự biến 

động của giá nguyên phụ liệu, nhu cầu sợi trồi sụt, giá 

cước vận chuyển tăng cao, nhiều thị trường bị phong tỏa 
do dịch bệnh Covid-19 nhưng rõ ràng, thị trường sợi nửa 

đầu năm 2021 vẫn duy trì được đà tăng mạnh mẽ từ cuối 
năm 2020, mang đến biên lợi nhuận cao cho các doanh 

nghiệp sản xuất. 

B2: Xuất khẩu xơ sợi của Việt Nam 5T/2021 

DỆT MAY 

 

C8: Giá sợi cotton trên thị trường quốc tế 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

C9: Giá sợi poly trên thị trường quốc tế 

 
(Nguồn: Emergingtextile.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(Nguồn: Emergingtextile.com) 

(Nguồn: Tổng hợp từ Hải quan Việt Nam) 

 

TìnH HìnH xuấT kHẩu xơ, sợI của VIệT Nam 
 

Xuất khẩu xơ sợi của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2021 đạt 

818 nghìn tấn, trị giá 2.168 triệu USD, tăng 136% về lượng 
và 160,5% về trị giá. Đơn giá xuất khẩu trung bình tháng 5 

tăng 19% so với hồi đầu năm 2021 và tăng 32% so với cùng 
kì năm ngoái. Về cơ cấu thị trường theo khối lượng, Trung 

Quốc là nước nhập khẩu chính của Việt Nam (54,4%), tiếp 

đến là Hàn Quốc (9,2%), Mỹ (4,8%), Đài Loan (3,1%), Nhật 
Bản, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia chiếm thị phần từ 

1-2%. Trung Quốc hiện đang chiếm khoảng 60% cầu về 
sợi của thế giới và có thể còn tăng trong thời gian tới do 

chuỗi dệt may của Ấn Độ đang bị đứt gãy do ảnh hưởng 
của dịch Covid-19. 

Dự kiến 6 tháng cuối năm 2021, thị trường sợi sẽ có 

nhiều khó khăn hơn khi đà tăng đang giảm dần. Mặt 

khác, giá bông trong thời gian qua đã tăng cao lên trên 
2 USD/kg, do đó biên lợi nhuận sẽ giảm so với những 
tháng đầu năm. Hiện nay, các nước đang tăng cường 
tiêm vắc xin Covid-19 trên diện rộng, vì vậy cầu dệt 

may có thể hồi phục trong 6 tháng cuối năm, kéo theo 

nhu cầu sợi có thể tăng trong thời gian tới. Chúng ta có 

thể lạc quan rằng giá sợi sẽ khó có thể xuống thấp như 

trong năm 2019, 2020. Các doanh nghiệp sản xuất sợi 
cần có phương án cân đối các nguồn lực sản xuất, cơ 
cấu lại mặt hàng, thị trường để có giải pháp tốt nhất cho 
sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh thị trường nhiều 

biến động 
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5T. 2019 (Y3) 

 
5T.2020 (Y2) 

 
5T.2021 (Y1) 

 
Y2/Y3 

 
Y1/Y2 

KL (nghìn tấn) 668 600 818 89.8% 136.3% 

 

KNXK (triệu USD) 
 

1714 
 

1351 
 

2168 
 

78.8% 
 

160.5% 

 



 



 


