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(Buổi) 

ập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) sẽ tổ chức chương trình đào tạo nội bộ 
trực tuyến (không thu phí) cho các doanh nghiệp có vốn Vinatex với mục tiêu 

củng cố và cập nhật kiến thức cho các bộ lãnh đạo cấp trung tại các doanh 
nghiệp trong hệ thống của Tập đoàn; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nhân 
sự quản lý cấp trung, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: 

Tổ chức đào tạo trực tuyến, 1 buổi/tuần, thời gian 3 tiếng/buổi, vào sáng thứ 7 hàng 
tuần, khai giảng từ ngày 18/9/2021 và kết thúc vào đầu tháng 12/2021. 

GIẢNG VIÊN: 

Chương trình đào tạo có sự tham gia chuẩn bị và thuyết giảng trực tiếp của Chủ tịch 
Tập đoàn – ông Lê Tiến Trường; Lãnh đạo Cơ quan điều hành Tập đoàn; Hiệu trưởng 

và các giảng viên của Trường ĐH Công nghiệp Dệt May Hà Nội; chuyên gia lĩnh vực 
hội nhập quốc tế – ông Vương Đức Anh, Chánh VP HĐQT, nguyên Trưởng nhóm 
đàm phán quy tắc xuất xứ Hiệp định CPTPP cùng sự tham gia cố vấn học thuật và 
trực tiếp giảng dạy của Tiến sỹ Phạm Kim Ngọc – Trưởng bộ môn Khoa học Quản lý 
– Viện Kinh tế và quản lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Giám đốc chương trình 
EMBA của Viện công nghệ Châu Á (AIT) tại Việt Nam. 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 

Chương trình đào tạo dự kiến gồm 12 buổi, cụ thể như sau: 

 
 

NGÀY NỘI DUNG 

1 18/9 Khai giảng, định hướng mục tiêu toàn khóa đào tạo. 

Tổng quan dệt may thế giới, vị trí của dệt may Việt Nam trong chuôi dệt may toàn cầu, lợi thế, cơ hội thách 
thức của DMVN từ các FTA (ngành DMVN sẽ tiếp tục phát triển hay không, nếu phát triển tiếp cần vượt 

qua thách thức nào) 

2 25/9 Quản trị chiến lược 

3 2/10 Tổng quan về quản trị Tài chính doanh nghiệp, các chỉ tiêu tài chính quan trọng, đọc hiểu Báo cáo tài chính, 
các vấn đề về dự án đầu tư mới và vận hành 

4 9/10 Quản trị tài chính trong doanh nghiệp dệt may (nửa buổi về ngành sợi, nửa buổi về ngành may) 

5 16/10 Quản trị sản xuất 

6 23/10 Quản trị sản xuất trong ngành dệt may 

7 30/10 Marketing (tập trung về chăm sóc khách hàng, xử lý khiếu nại và quan hệ với khách hảng “B to B”, các tiêu chí 
khách hàng đánh giá để thỏa mãn họ) 

8 6/11 Quản lý chuỗi cung ứng 

9 13/11 Quản trị nhân sự bao gồm: 
- Phương pháp thiết kế công việc 
- Quy trình xử lý công việc 
- Nguyên tắc trả lương 
- Phương pháp và nguyên tắc đánh giá 

10 20/11 Quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát nội bộ 

11 và 12 27/11 

và 
4/12 

Kỹ năng mềm bao gồm: 
- Lập kế hoạch (PDCA) 
- Quản trị thời gian 
- Thuyết trình và báo cáo 
- Thương lượng/đàm phán 
- Năng lực ảnh hưởng Influencing others) 

 

Doanh nghiệp đăng ký học viên tham dự khóa đào tạo vui lòng liên hệ với: 

Bà Trần Thị Thu Thảo - Trưởng Ban Quản lý nguồn nhân lực 
ĐT: 0913 044 391, email: thaott@vinatex.com.vn 

hoặc bà Lương Thị Duyên - Chuyên viên Ban QLNNL 

VINATEX 

THÔNG BÁO 
 

 

mailto:thaott@vinatex.com.vn


ĐT: 035 8757001, email: duyenlt@vinatex.com.vn 

mailto:duyenlt@vinatex.com.vn


 

 
 

 
 

 

 
THƯ TÒA SOẠN 

 

 

Bạn đọc thân mến! 

 
Mong muốn lớn nhất hiện nay của toàn xã hội và của doanh 

nghiệp không gì khác ngoài “Kiểm soát dịch bệnh”. Theo thông 

lệ tháng 9 hàng năm, Ban biên tập Tạp chí thường tập trung 

cho chủ đề giáo dục, đào tạo nhưng năm nay chúng tôi đã theo 

những người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” để cùng chứng 

kiến những “tháng ngày không quên”; để bạn đọc cùng được 

sống, cùng cảm nhận sự vất vả, khó khăn với người lao động 

trong bầu không khí đặc biệt của mùa thu tháng 9 năm 2021. 

 

Dù còn muôn vàn khó khăn phải đối mặt trong những tháng 

cuối năm nhưng ngành dệt may vẫn luôn khát khao vươn lên 

trong đại dịch. 

 

Tuy nhiên chúng ta cũng cần nhìn vào thực tế về sự phục hồi của 

các quốc gia cạnh tranh như Ấn Độ, Bangladesh để có những 

bước chuẩn bị phù hợp. Cùng với giải pháp tổ chức sản xuất 

chống đứt gãy chuỗi cung ứng từ kinh nghiệm quốc tế, Ban biên 

tập hy vọng sẽ đem lại nhiều góc nhìn giúp doanh nghiệp dệt 

may Việt Nam sớm có được sự phục hồi tốt nhất và nhanh nhất. 

BAN BIÊN TẬP 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
ẢNH: Xuân Quý 
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M Ụ C L Ụ C 
 
 

Tháng 9/2021 

 
 

 

 

 

 

GÓC NHÌN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 
 

 

Khát khao phát triển, nỗ lực 

vươn lên trong đại dịch 

 

Đầu tư nhà máy sợi 2 tầng - 

Cách làm mới từ dự án của 

Công ty cổ phần Sợi Phú Bài 

14 Những tháng ngày không quên 

Tổng công ty Đức Giang: Ngôi 

nhà thứ hai trong những ngày 

sản xuất “3 tại chỗ” 
22 Biến động về lãi suất & tỷ giá 

Chuyển đổi số trong đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng 

cao cho ngành dệt may 

Áp dụng công nghệ số vào 

chuỗi cung cấp sản xuất may 

mặc như thế nào? 

 
QUỐC GIA CẠNH TRANH 

 
 

 

Dệt may Bangladesh phục hồi 

cùng những hỗ trợ mạnh mẽ từ 

Chính phủ 

Sáng kiến và bước đi của Chính 

Dolce & Gabbana Alta Moda 

2021: Sự trở lại của những show 

diễn hoàn mỹ 

66 Táo xanh 

TIN TỨC & SỰ KIỆN 
 

 

 
Các chính sách hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 
Bản tin Vinatex tháng 8+9/2021 

50 phủ Ấn Độ hỗ trợ ngành dệt 74 
may bứt phá 

Kinh tế Việt Nam 8 tháng đầu    76 Bản tin công đoàn 

năm và dự báo 4 tháng cuối 

năm 2021: Doanh nghiệp đối 

mặt với nhiều áp lực 

Giải pháp tổ chức sản xuất 

chống đứt gẫy chuỗi cung 

ứng từ kinh nghiệm quốc tế 

34 Ý kiến chuyên gia 

THỜI TRANG & CUỘC SỐNG 

 

Sự gia tăng của dịch vụ cho 

thuê thời trang 

 
Bí mật Tác động nhanh người 

khác qua ngôn ngữ cơ thể 

 
 

06 

18 46 70 

26 

54 

58 

36 62 

10 42 

28 
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T 

 

KHÁT KHAO PHÁT TRIỂN, 

NỖ LỰC VƯƠN LÊN 
T R O N G Đ Ạ I D Ị C H 

Bài: GIANG NGUYỄN 
 

■ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong chuyến thăm làm việc với Nghị viện châu Âu và Vương quốc Bỉ- Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN 

 

Từ ngày 5-11/9/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại 
biểu cấp cao của Việt Nam tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới 
lần thứ 5 (WCSP5) tại Cộng hòa Áo, thăm làm việc với Nghị viện châu Âu (EP), 
Vương quốc Bỉ và thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan. Ngoài tăng cường ngoại 
giao nghị viện, chuyến công tác lần này của Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam 
còn thể hiện sự nỗ lực của Việt Nam cùng các nước và cộng đồng doanh nghiệp 
chia sẻ giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, duy trì chuỗi cung ứng, sản xuất 
toàn cầu, tìm giải pháp thúc đẩy phục hồi kinh tế. 

 

ham gia cùng Đoàn đại 

biểu cấp cao của Việt Nam 

tham dự Hội nghị các Chủ 

tịch Quốc hội thế giới lần 

thứ 5, bên cạnh việc tham 

dự các diễn đàn doanh nghiệp tại Áo 

ngày 6/9, tại Bỉ ngày 8/9, tại Phần Lan 

10/9, đoàn cán bộ cấp cao của Tập 

đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) do 

ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT 

và ông Trần Quang Nghị – Phó Chủ tịch 

HĐQT dẫn đầu đã có các cuộc gặp gỡ 

với các đối tác tại châu Âu. 

VIỆT NAM - ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN 

CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ 

Thời gian qua, Việt Nam đã đạt được 

nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh 

vực, trong đó có việc thực hiện mục 

tiêu kép vừa kiểm soát, phòng chống 

đại dịch Covid - 19 vừa duy trì phát 

triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. 



GÓC NHÌN 

DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM 7 

 

 

Về đối ngoại, Việt Nam tiếp tục củng 

cố, đưa các mối quan hệ vào chiều 

sâu, tham gia tích cực và hiệu quả tại 

các cơ chế hợp tác đa phương trên 

các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại 

giao nhà nước, ngoại giao nghị viện 

và đối ngoại nhân dân. 

Trong bối cảnh đó, chuyến công 

tác của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn 

đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta 

chuyển tải thông điệp, hình ảnh về 

đất nước Việt Nam với một Quốc 

hội hành động, là quốc gia có trách 

nhiệm, chủ động, tích cực trong hợp 

tác đa phương, có chính sách đối 

ngoại rộng mở, khát khao phát triển, 

nỗ lực vươn lên trong đại dịch. 

Chủ tịch Quốc hội và Đoàn tham dự 

Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế 

giới khẳng định cam kết chủ động, 

tích cực, tham gia có trách nhiệm các 

hoạt động ngoại giao nghị viện đa 

phương của Việt Nam; tiếp tục phát 

huy vai trò và vị thế của Việt Nam tại 

các cơ chế hợp tác nghị viện khu vực 

và thế giới, góp phần thúc đẩy các nỗ 

lực ngoại giao chung của Đảng, Nhà 

nước vì lợi ích quốc gia, dân tộc. 

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình 

Huệ, tình hình thế giới dự báo có 

những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, 

thách thức đan xen, trong đó đại dịch 

Covid-19 đã và đang tiếp tục gây 

ảnh hưởng sâu rộng đối với nền kinh 

tế toàn cầu, gây ra những tổn thất 

nghiêm trọng về người và nguy cơ 

đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng, tác 

động mạnh tới tăng trưởng kinh tế, 

sinh kế và việc làm của người dân. Tuy 

nhiên, trong khó khăn và thách thức 

có mở ra nhiều cơ hội mới. 

Giai đoạn 5 năm qua từ năm 2016- 

2020, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 

trung bình khoảng 6%/năm. Nhìn lại 

cả quá trình 35 năm đổi mới, tăng 

trưởng kinh tế Việt Nam đạt mức 

bình quân 7%. Năm 2020 tuy bị tác 

 

 
■ Quang cảnh Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN 

 

■ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế tại Bỉ. 
Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN 

 

 

■ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN 

động nặng nề của đại dịch Covid-19 

nhưng Việt Nam vẫn thực hiện thành 

công nhiệm vụ kép, vừa kiểm soát 

hiệu quả dịch bệnh, có mức tăng 

trưởng kinh tế 2,91%, thuộc nhóm 

rất ít các nước có tăng trưởng dương 

và tăng trưởng kinh tế cao nhất trên 

thế giới. 

Trong 8 tháng năm 2021, mặc dù bị 

ảnh hưởng nặng nề của biến chủng 

Delta tại TP Hồ Chí Minh và một số 

tỉnh, thành phía Nam nhưng nền kinh 

tế Việt Nam vẫn đạt được những kết 

quả tích cực. Các tổ chức xếp hạng 

tín nhiệm quốc tế đều nâng triển 

vọng tín nhiệm của Việt Nam lên tích 

cực, các chỉ số kinh tế vĩ mô đang ở 

tình trạng rất ổn định. 
 

Với dân số hiện nay gần 100 triệu 

người, Việt Nam trở thành nền kinh 

tế lớn thứ 3 trong khu vực ASEAN, 

đứng thứ 40 trong Top 40 nền kinh 

tế lớn nhất thế giới với quy mô GDP 
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■ Chủ tịch HĐQT Vinatex Lê Tiến Trường trao đổi với đại biểu Đoàn cấp cao của Rieter. 

 

 
■ Buổi làm việc của Vinatex với Tập đoàn Dassy. 

Tại cuộc gặp với Đoàn cấp cao của 

Rieter, có sự tham dự của các đại 

biểu: Ông Thomas Kutler – Phó Chủ 

tịch Tập đoàn; Ông Roger EbehRT – 

Giám đốc kinh doanh toàn cầu; Ông 

Zimmermann – Giám đốc kinh doanh 

châu Á Thái Bình Dương, hai bên đã 

trao đổi các nội dung liên quan đến: (i) 

kế hoạch đầu tư trung hạn của Vinatex 

trong 5 năm tới, giai đoạn 2021-2025; 

(ii) kế hoạch hợp tác đối tác chiến 

lược giữa Rieter và Vinatex thành lập 

trung tâm đào tạo và dịch vụ sau bán 

hàng của Rieter tại Nam Định; (iii) kế 

hoạch hợp tác giữa Rieter và Vinatex 

xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư 

sử dụng công nghệ, thiết bị mới trong 

ngành sợi tại Trường Đại học Công 

nghiệp Dệt May Hà Nội thuộc Vinatex. 

Ngoài ra hai bên cũng trao đổi quan 

điểm và dự báo ngành sợi toàn cầu 

hậu Covid -19. 
 

Tiếp CEO Tập đoàn Dassy, lãnh đạo 

Vinatex tập trung vào cung ứng 

trọn gói sản phẩm cho Dassy, nhất 

là sản phẩm chống cháy. Tập đoàn 

Dassy tại Châu Âu có 45 năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và 

cung ứng quần áo bảo hộ lao động. 

Là nhãn hàng “quần áo bảo hộ lao 

động chuyên nghiệp” phổ biến tại 

EU, Dassy sở hữu trung tâm nghiên 

cứu phát triển (R&D) riêng, tự thiết 

kế phát triển mẫu, mua nguyên liệu 

trên 350 tỷ USD. Với kết quả thu hút 

FDI rất tích cực, Việt Nam lần đầu tiên 

được UNCTAD đưa vào danh sách 

20 quốc gia thu hút FDI thành công 

hàng đầu thế giới. Quỹ Tiền tệ quốc 

tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế 

Việt Nam đạt xấp xỉ 6,5% trong năm 

2021, cao hơn mức tăng trưởng 6% 

của toàn thế giới. 

Trong bối cảnh các Hiệp định tự do 

thương mại thế hệ mới được ký kết, 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư, sự dịch chuyển tái cơ cấu, đa 

dạng hóa đầu tư của dòng vốn đầu tư 

quốc tế, cùng với thời kỳ dân số vàng 

của Việt Nam đang tạo ra thời cơ lớn 

cho Việt Nam để cơ cấu lại nền kinh 

tế, ứng dụng chuyển đổi số, chuyển 

đổi mô hình tăng trưởng nhanh, bền 

vững và bao trùm. 

Chủ tịch Quốc hội cho biết về đầu 

tư nước ngoài, Việt Nam chủ trương 

thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài 

một cách có chọn lọc, lấy chất lượng, 

hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi 

trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. 

Đồng thời, ưu tiên thu hút các dự án 

lớn thuộc lĩnh vực công nghệ cao, đổi 

mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển; 

có sự lan tỏa, cam kết hợp tác, tạo 

thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt 

Nam tham gia chuỗi cung ứng của 

khu vực và toàn câu vào chuỗi giá trị; 

thúc đẩy kinh tế số và đóng góp tích 

cực vào sự phát triển bền vững kinh 

tế xã hội của Việt Nam. 

ĐOÀN LÃNH ĐẠO CẤP CAO CỦA 

VINATEX GẶP GỠ VỚI CÁC ĐỐI 

TÁC TẠI CHÂU ÂU 

Trong khuôn khổ chuyến đi, Đoàn 

lãnh đạo cấp cao của Vinatex đã gặp 

và làm việc với Đoàn cấp cao của 

Rieter và Tập đoàn Dassy. 

và sản xuất quần áo trang phục bảo 

hộ lao động chuyên nghiệp, chất 

lượng cao. 
 

Hiện Dassy có nhà máy may tại Srilanka 

với 2000 công nhân, tại Tuy-ni-di với 

2000 công nhân. Hàng năm, Tập 

đoàn sản xuất khoảng 4 triệu sản 

phẩm bảo hộ lao động với ý tưởng 

là bảo hộ lao động thời trang, tiện 

dụng, có thể mua ở cửa hàng. Ngoài 

ra, Tập đoàn có hệ thống trên 1000 

cửa hàng có bán các mặt hàng thời 

trang tại 26 quốc gia và vùng lãnh 

thổ tại Châu Âu… 
 

Chủ tịch HĐQT Vinatex Lê Tiến Trường 

chia sẻ: Chuyến đi lần này cùng với 

Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam 

tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc 

hội thế giới lần thứ 5 do Chủ tịch 

Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu 

đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác với 

các đối tác phù hợp với mô hình sản 
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■ Đoàn đại biểu Vinatex tặng quà Đoàn cấp cao của Rieter. 

 

xuất kinh doanh của Vinatex, đặc biệt 

chú trọng đến kế hoạch đầu tư mới 

trong giai đoạn 5 năm tới 2021-2025, 

tập trung đầu tư chiều sâu (thay thế, 

nâng cấp) máy móc thiết bị hiện đại 

có nguồn gốc xuất xứ châu Âu, hệ 

thống quản trị trung tâm, tích hợp 

chuyển đổi số, sử dụng ít lao động thủ 

công, nâng cao trình độ của nguồn 

nhân lực, tiết kiệm năng lượng, giảm 

phát thải khí nhà kính. Các thương 

hiệu nổi tiếng đến từ Châu Âu như 

Rieter, Trutzscheler, Savio, Schlafhorst, 

Uster, Lopfer đã đang và sẽ tiếp tục 

được Vinatex lựa chọn như một giải 

pháp nhằm đồng bộ dây chuyền sản 

xuất để tạo ra được những sản phẩm 

được định vị ở phân khúc thị trường 

cao cấp trên thế giới. 

 

Trong vận hành chiến lược hoạt 

động, Vinatex luôn chủ động đàm 

phán với khách hàng mới, thị trường 

mới trong khối CPTPP và khối EU, tìm 

kiếm các đối tác lâu dài, đồng thời có 

thời gian lựa chọn hướng sản phẩm 

phù hợp để đồng nhất, nâng cao 

hiệu quả và tính chuyên nghiệp của 

các doanh nghiệp. Gắn công tác thị 

trường với việc nghiên cứu đầu tư, 

bổ sung nhanh năng lực sản xuất 

trong ngắn hạn nhưng theo một 

quy hoạch tổng thể dài hạn, với mục 

tiêu nâng cao giá trị gia tăng của sản 

phẩm dệt may, đồng thời đáp ứng 

các yêu cầu về quy tắc xuất xứ của 

các FTA thế hệ mới như CPTPP hay 

EVFTA. Quan tâm đẩy mạnh các hoạt 

động xúc tiến thương mại và đầu tư 

nhằm thu hút các nhà đầu tư vào 

thị trường dệt may Việt Nam; tăng 

cường công tác đàm phán, hội nhập, 

nghiên cứu các chính sách thương 

mại Quốc tế… ❏ 
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ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SỢI 2 TẦNG 
Cách làm mới từ dự án của Công ty cổ phần 

Sợi Phú Bài 

BAN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

 

Công ty CP Sợi Phú Bài là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh Sợi có thương 
hiệu trên thị trường trong nước cũng như xuất khẩu với quy mô 5 vạn cọc sợi được 
đầu tư và đưa vào hoạt động từ năm 2002 -2003. Trong suốt 18 năm qua, Công 
ty chưa có một dự án đầu tư mới nào, chỉ đầu tư thay thế máy móc thiết bị nhỏ 
lẻ. Dự án “Đầu tư nhà máy kéo sợi 30.240 cọc sợi tại Công ty CP Sợi Phú Bài” ra 
đời nhằm mở rộng quy mô sản xuất, định hướng sản xuất một số mặt hàng chất 
lượng cao, đa dạng hóa các sản phẩm có thương hiệu, nhân rộng mô hình quản 
trị hiệu quả mà Công ty đã có trong nhiều năm qua. 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

9,570m2
 

 
 

 

tháng 
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ự án Đầu tư nhà máy 

kéo sợi 30.240 cọc được 

thiết kế 2 tầng đầu tiên 

trong hệ thống các Nhà 

máy Sợi thuộc Tập đoàn 

được xây dựng ngay trong khuôn 

viên của Công ty. Dự án khởi công 

tháng 10/ 2019, đi vào hoạt động vào 

cuối tháng 6/2021, công suất thiết 

kế khoảng 550 tấn/tháng, mặt hàng 

mục tiêu là sợi cotton chải kỹ chi số 

bình quân Ne 32-34 hướng tới các thị 

trường Hàn Quốc, Nhật Bản và một 

số thị trường châu Âu. Ngay sau khi 

đi vào vận hành, Nhà máy đã nhanh 

chóng hoạt động ổn định, sản phẩm 

sợi có chất lượng tốt, đáp ứng được 

yêu cầu cao của các khách hàng. Điều 

này cho thấy Công ty đã có sự chuẩn 

bị tốt ngay từ những bước đầu tiên - 

chuẩn bị dự án cho đến đưa dự án vào 

vận hành. 

Nhà máy Sợi 2 tầng với cách bố trí tại 

khu đất trống trong khuôn viên Công 

ty với tổng diện tích đất sử dụng 

9,570m2 (trong đó phần nhà xưởng 

là 9.072 m2) (126mx72m). Dây chuyền 

công nghệ được bố trí tối ưu bao 

gồm 02 tầng: 

i) Tầng 1 gồm kho nguyên liệu, kho 

sợi thành phẩm, các công đoạn máy 

bông, sợi con, ống. 

ii) Tầng 2 gồm các công đoạn còn 

lại: Máy chải thô, cuộn cúi, chải kỹ, 

ghép-thô, các công đoạn được bố 

trí theo đúng sơ đồ dòng chảy, 

trong đó hệ thống cung cấp thô tự 

động (Automatic Roving Bobbin 

Transportation Systems) được thiết kế 

đặc thù gồm hệ thống vận chuyển tự 

động thô từ máy thô (tầng 2) xuống 

máy sợi con (tầng 1) và vận chuyển tự 

động lõi thô theo chiều ngược lại qua 

hộp kỹ thuật. 

Ngoài ra, công trình nhà xưởng 2 

tầng cũng được bố trí đầy đủ bao 

gồm phòng thí nghiệm (100m2); suốt 

da, phòng chức năng (05 phòng, quy 

mô 40-50 m2/phòng), bố trí 02 thang 

máy đảm bảo vận chuyển người/vật 

tư… Công trình nhà xưởng cũng bao 

gồm 1300m2 dự trữ không gian cho 

tương lai, linh hoạt khi sử dụng trong 

các tình huống và hệ thống mái phù 

hợp cho lắp đặt hệ thống pin năng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Máy bông chải Truetzschler 

 
lượng mặt trời sử dụng một phần 

năng lượng sạch cho sản xuất. 

Với mục tiêu ban đầu là đầu tư dây 

chuyền máy móc thiết bị hiện đại 

với mức độ tự động hóa cao, kết nối 

công nghệ 4.0, sản phẩm chất lượng 

tốt, sử dụng ít lao động và tiết kiệm 

năng lượng, việc lựa chọn công nghệ 

mới nhất tại thời điểm đầu tư đã 

được đặt ra, máy móc thiết bị của dự 

án hầu hết có xuất xứ Châu Âu hoặc 

G7. Có thể kể đến: 

Dây chuyền bông chải của 

Truetzschler với hai thiết bị mới nhất 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

là: Máy xé kiện BOP chiều rộng làm 

việc của bàn bông lên tới 3,5m khả 

năng phối trộn bông đều hơn, năng 

suất cao hơn. Máy chải thế hệ mới 

nhất TC19i với tính năng giám sát và 

tự động điều chỉnh cự ly kim mui và 

kim thùng lớn bằng sensor. Ngoài ra, 

máy chải thông minh TC19i còn có 

thể kết nối với phần mềm “My wires” 

trong đó thể hiện được trạng thái và 

hồ sơ sử dụng kim chải từ đó đề xuất 

thời gian bảo dưỡng kim chải hỗ trợ 

tối đa cho việc đặt hàng thay thế linh 

kiện kịp thời. 
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Máy ghép, Cuộn cúi, Chải kỹ của Rieter 

 

Máy ghép sơ bộ 02 đầu ra SB-D 26, 

máy ghép tự động làm đều RSB-D50 

máy cuộn cúi E36 chải kỹ E86 là thế 

hệ mới năng suất cao và hiện đại 

nhất năm 2020 của Rieter, tất cả các 

máy trên đều được lựa chọn phù hợp 

với thùng cúi đường kính 1000mm 

đảm bảo khai thác với hiệu suất cao. 
 

Trong toàn bộ hệ thống máy móc 

thiết bị chính của Dự án chỉ sử dụng 

duy nhất máy thô và hệ thống “line 

thô” CMT - Hi Corp có xuất xứ từ 

Trung Quốc (được thiết kế riêng cho 

nhà xưởng 2 tầng tại Phú Bài) nhưng 

cũng là công nghệ mới, tiên tiến, có 

khả năng tích hợp tốt với hệ thống 

máy sợi con Rieter, giá cả cạnh tranh, 

đã được sử dụng và đánh giá cao tại 

một số nhà máy như Sợi Phú Hoàng, 

Sợi Phú Thọ và một số doanh nghiệp 

sợi FDI khác. Ưu điểm lớn nhất của 

“Hệ thống Link thô phân đoạn” này là 

tiết giảm đáng kể lao động, nếu trước 

đây, công đoạn thô cần 16 lao động 

(bao gồm 2 nhân lực xử lý thô màng) 

thì nay với công nghệ link thô đổ sợi 

tự động kết hợp với link thô sang sợi 

con, thay thô gián đoạn không dừng 

máy, tở thô màng tự động, tự động 

pha bông hồi từ thô màng vào dây 

chuyền cung bông... chỉ cần 7-8 lao 

động (giảm tới 50% lao động). 

Máy sợi con G32 của Rieter mới được 

đầu tư tại Dự án hoạt động ổn định 

rất tối ưu khi kết nối hệ thống line 

cung cấp sợi thô tự động và kết nối 

link tự động với máy đánh ống sự kết 

hợp này rất ưu việt với các mặt hàng 

ổn định đồng thời hiệu quả hơn khi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Máy thô và line thô của CMT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kết hợp sử dụng xe điện cho người 

đi tua. So sánh với dây chuyền 3 vạn 

cọc cũ vận chuyển thô bằng xe và sử 

dụng máy ống Magazin thì phải cần 

đến 46 lao động cho việc đi tua máy 

con, thay thô và xếp lõi, 42 lao động 

cho gian máy ống thì đối với dây 

chuyền theo mô hinh mới chỉ cần 32 

lao động cho khu vực máy sợi con và 

11 người cho gian máy ống, đây thực 

sự là một sự chênh lệch về nhân lực 

đầy ấn tượng trên dây chuyền kéo 

sợi 30.240 cọc này. Với hệ thống link 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

đi âm dưới đất hay còn gọi là “chìm” 

từ máy sợi con G32 sang máy ống, 

hệ thống này rất thuận lợi cho việc di 

chuyển, thao tác của người lao động 

(phù hợp với xu hướng đi tua sử dụng 

xe điện, giảm sức lao động) giữa khu 

vực link và cũng đạt tính thẩm mỹ cao 

trong thiết kế nhà máy sợi. Hệ thống 

điều khiển VOS III giúp kiểm soát, cài 

đặt, phân tích và thống kê hiệu suất 

dữ liệu sản xuất và các lỗi cọc sợi. Máy 

ống QPro Ex là thế hệ máy hiện đại 

mới nhất của Muratec có sử dụng đầu 
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Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG 

Chủ tịch HĐQT Vinatex 

 
 

 
cắt Uster Quantum 3 cắt lọc xơ ngoại 

lai và các thành phần PP, kết hợp bộ 

đổ sợi ống tự động AD. 

Hệ thống máy thí nghiệm sử dụng máy 

Uster 6, Tensojet 5 là những thiết bị thế 

Quyết định đầu tư Nhà máy Sợi 3 vạn cọc có thể nói là một quyết 

định “táo bạo” nhưng sáng suốt của HĐQT và Cơ quan Điều hành 

Công ty. Chia sẻ về quyết định đầu tư Nhà máy, Chủ tịch Tập đoàn Dệt May 

Việt Nam - ông Lê Tiến Trường cho biết: 

Với tư duy đầu tư Nhà máy Sợi thông thường, trên diện tích gần 10.000m2 

Công ty chỉ đầu tư được một nhà máy mới với quy mô 1,5 vạn cọc sợi. Vì 

vậy khi nâng lên thành Nhà máy Sợi 2 tầng thì quy mô đã thành 3 vạn 

cọc mà không làm tăng chi phí xây dựng quá lớn, quy mô 3 vạn cọc sợi là 

một modun tương đối hợp lý trong việc vận hành sản xuất Nhà máy Sợi. 

Sự thành công bước đầu của Nhà máy đến từ 3 yếu tố quan trọng: Công 

ty đã chuẩn bị kỹ lưỡng các công việc chuẩn bị đầu tư, từ lựa chọn công 

nghệ thiết bị, thiết kế nhà xưởng, tuyển dụng và đào tạo lao động, thu 

xếp thị trường cho sản phẩm mới; Lựa chọn đầu tư tự động hóa, đầu tư 

thiết bị hiện đại nhằm định vị sản phẩm trên thị trường là các sản phẩm 

sợi có đẳng cấp, tiết giảm lao động và thân thiện môi trường; Đội ngũ cán 

bộ tham gia là những người giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, mong 

muốn có một Nhà máy mới đáng tự hào.  

 
Bảng chất lượng sợi Cotton Cd của Nhà máy Sợi 3 vạn cọc (báo cáo ngày 5/9/2021) 

 

LOẠI SỢI 
U CVm Neps Thin Thick Neps 

IPI 
(%) (% ) (140%) (-50%) (50%) (200%) 

Ne 30/1 Cocd-W - CF - 880x/m 10.28 12.85 1170 1.30 43 180 224 

hệ mới nhất của Uster với tốc độ Test 

mẫu nhanh và độ chính xác cao nhờ 

các công nghệ cảm biến mới nhất, 

kiểm soát chặt chẽ các số liệu về chỉ 

tiêu chất lượng của bán thành phẩm và 

các loại sợi trên dây chuyền. Sự kết hợp 

giữa Uster 6, Tensojet 5 và đầu cắt lọc 

Uster Quantum 3 được hỗ trợ với phần 

mềm UQX (Uster Quanlity Expert) cung 

cấp thông tin về hiệu suất Dệt thoi đối 

với từng loại sợi thành phẩm, kiểm soát 

hoàn toàn thông số cắt lọc và chất 

lượng sợi trên máy ống… 

Toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị 

chính của Dự án đều sử dụng công 

nghệ hiện đại có thể kết nối với các 

phần mềm hoặc hệ thống quản trị tập 

trung để cập nhật được các dữ liệu về 

sản lượng, hiệu suất, số giờ dừng máy, 

biểu đồ nhiệt ẩm trong từng gian máy 

theo thời gian thực, có thể liên kết các 

dữ liệu từ đầu cắt lọc Uster Quantum 

3 với hệ thống Uster 6 trong phòng 

thí nghiệm… từ các thiết bị di động, 

Sau 20 tháng xây dựng và lắp đặt máy 

móc thiết bị, Dự án có sự chuẩn bị kỹ 

càng từ khâu chuẩn bị dự án, đào tạo 

nguồn nhân lực, lựa chọn máy móc 

thiết bị phù hợp, cán bộ quản lý và 

người lao động làm chủ được công 

nghệ, tận dụng được cơ sở hạ tầng, 

các “vệ tinh” xung quanh và thị trường 

sẵn có. Do đang còn trong giai đoạn 

sản xuất thử, nên tốc độ khai thác 

chưa hết công suất, mặt hàng sản 

xuất thử chủ yếu là sợi Ne 30 CoCD, 

chỉ tiêu chất lượng sợi được thống kê 

theo bảng trên. 

Nhà máy dự kiến sau khi vận hành 

ổn định toàn bộ hệ thống, tổng số 

lao động là 130 người cho 3 vạn cọc 

sợil, giảm hơn 50% số lao động so với 

dây chuyền 3 vạn cọc cũ, đạt mức sử 

dụng lao động tiệm cận tiên tiến so 

với ngành sợi trên thế giới ❏ 
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Công nhân tham gia sản xuất “3 tại chỗ”. 

 

 

Những tháng ngày 

KHÔNG QUÊN 
Bài: HOÀNG ANH 

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, “3 tại chỗ” là giải pháp tình thế với các doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh. Chưa có tiền lệ, cả doanh nghiệp và người lao 
động đều không tránh khỏi băn khoăn khi “vận hành” giải pháp không mấy 

dễ dàng này. Tuy nhiên, tất cả đã dần được tháo gỡ ở Nhà máy xử lý hoàn tất 
Vải thuộc Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân chính bởi sự nỗ lực của 

doanh nghiệp và sự đồng lòng, thấu hiểu của người lao động. 
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GIỮ VỮNG THÀNH TRÌ SẢN XUẤT 

Nhà máy xử lý hoàn tất Vải thuộc 

Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông 

Xuân nằm tại khu công nghiệp Dệt 

may Phố Nối B, xã Nghĩa Hiệp huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Nhanh chóng 

nắm bắt được sự chỉ đạo của UBND 

Thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên 

ngay khi dịch Covid-19 mới bùng 

phát, lãnh đạo Công ty đã khẩn 

trương họp bàn và thống nhất quyết 

định cho lao động người Hà Nội 

đang làm việc trong 3 ca sản xuất tại 

Nhà máy Vải tại Hưng Yên thực hiện 

phương án đã chuẩn bị cho tình 

huống đặc biệt. Đó là sản xuất theo 

phương án “3 tại chỗ” với mục tiêu 

vừa chống dịch, vừa đáp ứng sản 

xuất giao hàng đúng tiến độ đã ký 

kết với khách hàng. 
 

Theo nhận định của lãnh đạo công ty, 

phương án sản xuất “3 tại chỗ” giúp 

cho người lao động Hà Nội đang 

làm việc tại Nhà máy Vải ổn định vị 

trí sản xuất tại nhà máy, không phải 

di chuyển giữa vùng đỏ có dịch 

(Thành phố Hà Nội) và vùng xanh an 

toàn (tỉnh Hưng Yên), đảm bảo vừa 

đáp ứng yêu cầu chống dịch của địa 

phương, vừa đáp ứng lao động đủ 

cho 3 ca sản xuất, thực hiện được 

cam kết giao hàng đúng tiến độ 

trong tháng 7 và tháng 8 với khách 

hàng. Đối với nhóm người lao động 

là người Hưng Yên, được phép di 

chuyển giữa nơi lưu trú và Nhà máy 

trong ngày và tuân thủ tuyệt đối 5K. 
 

Ông Nguyễn Thọ Tuấn - Giám đốc 

Nhà máy Vải cho biết: Công tác 

chuẩn bị cho phương án 3 tại chỗ 

đã được Nhà máy Vải và Công ty lên 

phương án chuẩn bị từ đầu tháng 

7 theo yêu cầu của Ban quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Tuy 

nhiên ngoài điều kiện vật chất chỗ 

ăn, nghỉ, sinh hoạt hàng ngày, thực 

hiện quy trình sàng lọc đầu vào bằng 

test kiểm tra âm tính Covid-19 theo 

quy định thì công tác tư tưởng cho 

cán bộ công nhân ở lại thực hiện “3 

tại chỗ” mới thực sự là thách thức mà 

đội ngũ lãnh đạo, quản lý nhà máy 

phải đối mặt. 
 

Ngay sau khi có quyết định chuyển 

đến người lao động về việc sẽ 

phải triển khai thực hiện 3 tại chỗ 

(ngày 24/7), Giám đốc Nhà máy đã 

đến từng tổ sản xuất, động viên từng 

người lao động về việc duy trì sản 

xuất, duy trì đơn hàng có ý nghĩa to 

lớn đối với Nhà máy Vải. Sau buổi tiếp 

xúc và động viên tinh thần, 57 lao 

động/ 60 lao động người Hà Nội đã 

sẵn sàng ở lại thực hiện 3 tại chỗ trên 

địa bàn khu công nghiệp của Hưng 

Yên, chấp nhận xa gia đình trong thời 

gian 2 tuần để thực hiện nhiệm vụ 

sản xuất, đồng hành cũng công ty 

hoàn thành đơn hàng đúng tiến độ, 

bằng mọi giá giữ được chữ “tín” cho 

doanh nghiệp trong thời kỳ cả nước 

chống dịch đầy khó khăn. 
 

Ông Nguyễn Thọ Tuấn chia sẻ: Nhiều 

phương án được triển khai để công 

tác “3 tại chỗ để sản xuất an toàn” đã 

được lãnh đạo Nhà máy cũng như 

lãnh đạo Công ty nghiêm túc triển 

khai đến toàn thể người lao động, 

như: Tuân thủ 5K theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế, thường xuyên đeo khẩu 

trang, phân tách các lao động thành 

tổ sản xuất khác nhau theo nhóm. 

Đối với đơn vị giao nhận lương thực 

thực phẩm, có khu vực trung gian 

để nhận đồ, hạn chế tiếp xúc. Đối 

với các phương tiện của nhà cung 

cấp nguyên, nhiên liệu; đối tác vận 

chuyển xuất hàng: tuyệt đối lái xe 

giao, nhận hàng phải có test Covid-19 

âm tính hiệu lực 72 tiếng mới được 

vào khuôn viên Nhà máy, có chỗ ngồi 

riêng để lái xe ngồi chờ, hạn chế giao 

tiếp trực tiếp với người lao động của 

Nhà máy. Đối với các văn bản giấy 

tờ, bút ký nhận được phun cồn khử 
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Với guồng sản xuất 3 ca liên tục giữa 

mùa hè oi bức, môi trường tiếp xúc 

hóa chất thường xuyên, đôi lúc tinh 

thần người lao động có đi xuống, 

nhưng nhờ những hoạt động ngoài 

sản xuất như thể dục thể thao, tổng 

vệ sinh dọn mặt bằng ngày chủ nhật, 

những bữa ăn nấu chung cải thiện 

bếp ăn công nghiệp… đã giúp cho 

tập thể người lao động dường như 

có sự gắn bó với nhau hơn, từ đó chia 

sẻ bớt nỗi nhớ gia đình, cân bằng 

được thể trạng và duy trì được hiệu 

quả công việc. 

Ông Nguyễn Văn Trường - Chủ tịch 

công đoàn Nhà máy cho biết: Hiểu 

được những trở ngại với cả doanh 

nghiệp và người lao động khi phải 

kéo dài phương án “3 tại chỗ”, nhưng 

kiên định với mục tiêu kép, chúng tôi 

đã tuyên truyền, động viên, khích lệ 

người lao động đồng hành với đơn vị 

 

 
 

khuẩn để đảm bảo hạn chế tối đa 

tiếp xúc nguồn lây. Quán triệt tinh 

thần tự giác cho người lao động: chủ 

động vệ sinh bằng cồn các vị trí tay 

nắm cửa, khu vực lấy nước uống, bề 

mặt bàn ghế làm việc ít nhất 3 ngày 

1 lần… “Mục tiêu “giữ vững thành trì 

sản xuất” an toàn là tinh thần cốt lõi 

của toàn thể người lao động nhà máy 

trong việc triển khai “3 tại chỗ”- Ông 

Tuấn khẳng định. 

HIỆU QUẢ TỪ SỰ ĐỒNG LÒNG 
 

Trong 14 ngày đầu tiên thực hiện sản 

xuất 3 tại chỗ, Nhà máy luôn nhận 

được sự quan tâm của Ban Lãnh đạo 

Công ty về điều kiện ăn nghỉ, tái tạo 

sức lao động, bố trí các không gian 

rộng thoáng, như hội trường, nhà văn 

phòng, đảm bảo đủ chỗ nghỉ cho đội 

ngũ người lao động đi ca, đi thời gian 

hành chính... Các khoảng cách nghỉ 

ngơi được bố trí hợp lý theo khuyến 

cáo 5K của Bộ Y tế, quan tâm điều 

kiện nghỉ ngơi cho công nhân giữa 

mùa hè. Các điều kiện hỗ trợ như ăn 

3 bữa/ngày; hỗ trợ tiền thực hiện “3 

tại chỗ” theo chương trình của công 

ty 100.000đồng/người/ngày; những 

động viên khích lệ về tinh thần đã 

tạo ra cho người lao động một tinh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Những sản phẩm của “3 tại chỗ”. 

thần làm việc hăng hái, vượt lên trên 

khó khăn do thiếu hụt lao động, tình 

hình dịch bệnh căng thẳng. Người 

lao động nỗ lực luân phiên tăng ca 

để hoàn thành các ca sản xuất vải 

chất lượng, hiệu quả. 
 

Ngay khi UBND Hà Nội tiếp tục thông 

tin về việc nối dài thực hiện giãn cách 

thêm 14 ngày (ngày 6/8), toàn thể 

người lao động Hà Nội đang thực 

hiện “3 tại chỗ” tiếp nhận thông tin 

cũng đã có tâm lý hụt hẫng, nhưng 

rất nhanh chóng, lãnh đạo Nhà máy 

và tổ chức Công đoàn đã họp tuyên 

truyền đến người lao động ổn định 

lại tinh thần, thống nhất thực hiện 

tiếp tục công tác “3 tại chỗ” vì mục 

tiêu kép “vừa chống dịch, vừa duy trì 

sản xuất”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vượt qua giai đoạn khó khăn chung 

để không bị trì hoãn những kế hoạch 

đã đặt ra. Đi đôi với tuyên truyền là 

cố gắng chăm lo đời sống tinh thần 

và vật chất cho người lao động một 

cách thuận lợi nhất trong điều kiện 

phòng chống dịch nghiêm ngặt. Sức 

mạnh tập thể chính là điều kiện tiên 

quyết để giữ vững thành trì sản xuất 

an toàn, hiệu quả. 

Chị Phạm Thị Hồng Quyên - Tổ trưởng 

tổ Cán bộc bạch: Những lo lắng của 

công nhân khi thực hiện phương án 

sản xuất kinh doanh khá “đặc biệt” đã 

nhanh chóng được lãnh đạo đơn vị, 

tổ chức công đoàn hóa giải. Chúng tôi 

hiểu thực hiện giải pháp tình thế này 

là trách nhiệm, nghĩa vụ nhưng cũng 

là quyền lợi của người lao động. Bởi 
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Ghi nhận hiệu quả bước đầu từ phương án “3 tại chỗ” tại Nhà 

máy, ông Cao Hữu Hiếu- Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may 

Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân chia sẻ: 

Đợt dịch lần thứ 4 đến đúng thời điểm Công ty chuẩn bị triển khai đơn 

hàng với một khách hàng mới rất tiềm năng. Đây lại là đơn hàng đầu 

tiên, làm tiền đề cho sự hợp tác lâu dài trong tương lai, là cơ hội để Công 

ty nâng cao công suất Nhà máy vải lên 300 -500 tấn/ tháng. Chính vì vậy 

phương án sản xuất "3 tại chỗ" đã được HĐTV, Cơ quan Điều hành Công 

ty triển khai tại Nhà máy Vải. Chúng tôi thật sự cảm động khi toàn thể 60 

CBCNV của Nhà máy Vải đã đồng lòng, tự nguyện, quyết tâm thực hiện 

sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" trong hơn một tháng qua trước điều 

kiện hết sức khó khăn khi vừa phải chống dịch, vừa sản xuất đáp ứng 

thời gian giao hàng. Đây sẽ là yếu tố quan trọng để Công ty hoàn thành 

mục tiêu kép năm 2021 và phát huy năng lực sản xuất kinh doanh trong 

những năm tiếp theo. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Ông CAO HỮU HIẾU 

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, 

   Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân 

 
 
 
 

chúng tôi không “đơn độc” mà luôn 

nhận được sự quan tâm, chia sẻ và 

bảo đảm an toàn từ lãnh đạo đơn 

vị; được duy trì việc làm và thu nhập 

trong thời điểm dịch bệnh khó khăn. 

Mỗi người lao động chúng tôi đều nỗ 

lực phát huy sức lao động sáng tạo 

để khẳng định dù trong tình thế, điều 

kiện nào cũng chung sức vượt qua 

để đến “đích” một cách an toàn, giảm 

thiểu những thiệt hại có thể xảy ra với 

đơn vị… Và đây mãi là những tháng 

ngày không quên với chúng tôi, để 

sau này mỗi khi nhớ về sẽ thấy có rất 

nhiều kỷ niệm. 
 

Với sự nỗ lực, chung sức đồng lòng 

của cả hệ thống, trong 4 tuần thực 

hiện “3 tại chỗ”, sản lượng nhà máy 

vẫn đạt công suất trung bình 5-6 tấn 

vải thành phẩm/ngày, góp phần vào 

thành quả 165 tấn vải thành phẩm 

cho tháng 7; đến thời điểm 22/8 sản 

lượng nhà máy ghi nhận 180 tấn 

thành phẩm, một con số khiêm tốn 

nhưng thật sự ấn tượng khi nhà máy 

đang duy trì mục tiêu kép. 
 

Những nỗ lực thực hiện triển khai 

“3 tại chỗ“ của người lao động Nhà 

máy xử lý hoàn tất Vải thuộc Công 

ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân 

như được đền đáp, ngày 8/8/2021, 

khách hàng thông báo Nhà máy Vải 

được đánh giá là điểm sản xuất an 

toàn, đảm bảo được yêu cầu hỗ trợ 

nguồn cung thiếu hụt do tình trạng 

dừng sản xuất trong chuỗi cung ứng 

của khách hàng. Với niềm tin về chất 

lượng, thời gian giao hàng trong điều 

kiện hết sức khó khăn như hiện nay, 

khách hàng tiếp tục đàm phán ký 

hợp đồng nối tiếp cho các tháng tiếp 

theo của năm 2021 và thương thảo 

hợp đồng cho năm 2022. 

Giám đốc Nhà máy Vải Nguyễn Thọ 

Tuấn bày tỏ: Người lao động tin tưởng 

vào các quyết sách của lãnh đạo 

Công ty, luôn nỗ lực phấn đấu đóng 

góp vào hiệu quả sản xuất của đơn 

vị. Những ngày tháng chống dịch 

này sẽ lùi dần vào quá khứ, nhưng 

chắc chắn nó sẽ còn được nhắc đến 

nhiều nữa sau này trong câu chuyện 

của những người công nhân hôm 

nay, kể cho những người thân trong 

gia đình, cho con cháu họ về những 

ngày tháng sản xuất trong điều kiện 

“chống dịch như chống giặc”. Họ đã 

sống, san sẻ, cống hiến vì cái chung 

của một tập thể. Thật tự hào được 

cùng sát cánh, đồng hành với người 

công nhân của chúng tôi trong 

những ngày không quên này”❏ 

 

 

tháng 
 
 

 
 

 

 

 

180 tấn 
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“3 TẠI CHỖ” 

 

 

Ngôi nhà thứ hai 
trong những ngày sản xuất 

 
Bài: GIANG NGUYỄN 

 

 

Trong những ngày dịch 
Covid-19 diễn biến 

căng thẳng, trong các 
xưởng May của Tổng 

công ty Đức Giang vẫn 
sáng đèn và đều đều 
tiếng máy chạy. Tạm 

gác lại những âu lo 
về dịch bệnh, người 

lao động vẫn miệt mài 
đồng hành cùng doanh 

nghiệp bám chuyền, 
bám máy để không bị 

đứt gãy chuỗi lao động 
sản xuất trước sự tấn 

công của dịch bệnh. 
Với họ, những ngày 

thực hiện “3 tại chỗ” 
tại đơn vị, họ có thêm 
“ngôi nhà thứ hai” để 
vững tâm làm việc… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TỪ SỰ QUYẾT TÂM, CHỦ ĐỘNG 

CỦA DOANH NGHIỆP 

Ngay khi dịch Covid-19 diễn biến 

phức tạp trên địa bàn cả nước nói 

chung và thành phố Hà Nội nói 

riêng, TCT Đức Giang đã chủ động 

xây dựng các phương án kịch bản 

vừa phòng dịch, vừa vận hành sản 

xuất để đảm bảo an toàn cho người 

lao động đồng thời không bị đứt gãy 

chuỗi sản xuất kinh doanh của đơn vị 

với các đối tác. Quyết tâm cao nhất là 

giữ được ổn định trong bối cảnh dịch 

diễn biến nguy hiểm, khó lường. 
 

Với yêu cầu cấp bách phòng chống 

dịch được đặt lên hàng đầu, TCT đã 

tuyên truyền, nhắc nhở CBCNV thực 

hiện nghiêm các chỉ thị của Chính 

phủ, Thành phố; qui định của Bộ Y 

tế… Đặc biệt, TCT đã nhanh chóng 

“kích hoạt” các biện pháp tối ưu nhất, 

phù hợp với điều kiện SXKD của đơn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
vị để đảm bảo công tác phòng chống 

dịch một cách hiệu quả nhất. 

 

Đặc biệt, phương án “Sản xuất an 

toàn 3 tại chỗ và một cung đường 

hai điểm đến” của TCT Đức Giang đã 

được Chủ tịch UBND quận Long Biên 

chấp thuận ngay sau khi có sự đánh 

giá cao của đoàn kiểm tra liên ngành 

quận đến kiểm tra, đánh giá tình hình 

thực hiện Chỉ thị 16 và 17 của Chính 

phủ và Thành phố Hà Nội tại đơn vị. 

 

Ông Phạm Thanh Tùng, Bí Thư Đảng 

ủy, Phó Tổng giám đốc Thường trực 

TCT cho biết: Với hơn 900 lao động 

trực tiếp, trong đó có nhiều lao động 

đến từ các vùng đỏ bùng phát dịch, 

TCT xây dựng phương án song song 

2 hình thức “3 tại chỗ và một cung 

đường hai điểm đến” để đảm bảo 

duy trì sản xuất kinh doanh trong 

điều kiện an toàn phòng, chống dịch. 
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Từ công tác tuyên truyền, động viên 

của TCT, hơn 120 lao động đến từ các 

vùng có dịch đã tự nguyện ở lại đơn 

vị để sản xuất “3 tại chỗ”. 
 

Có được sự đồng thuận của người lao 

động, lãnh đạo TCT xác định để có được 

sự quyết tâm thì cần sự nỗ lực vượt 

khó, quan tâm chăm lo các điều kiện 

sinh hoạt, làm việc cho người lao động 

trong thực hiện giải pháp tình thế này. 
 

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Đảng 

ủy, Hội đồng quản trị, Ban điều hành 

TCT Đức Giang đã dành diện tích 

1.000m2, trang bị 200 giường 2 tầng 

(400 người) tại tầng 2 khu nhà 3 tầng 

làm chỗ ở cho CBCNV đang cư trú 

tại các địa phương có người mắc F0, 

người lao động không thể áp dụng 

“Một cung đường hai điểm đến” mà 

chuyển sang mô hình “3 tại chỗ”. 
 

Khu phòng ở thoáng mát, thường 

xuyên được mở cửa thông gió để 

đảm bảo an toàn phòng dịch. Mỗi 

người lao động đều tự ý thức đảm 

bảo các qui định phòng, chống 

dịch cho bản thân và cho mọi người 

xung quanh. 

TCT đã triển khai theo đúng quy 

chuẩn như: 5m2/người, đảm bảo 

PCCC, có chỗ tắm, giặt, Wifi để trao 

đổi thông tin, có tủ đựng đồ dùng cá 

nhân, sổ nhật ký theo dõi sức khỏe, 

hoạt động hằng ngày… Người lao 

động được đơn vị chăm lo 3 bữa ăn/ 

ngày, nước uống, hoa quả, thực hiện 

nghiêm thông điệp“5K”. Đặc biệt, 91% 

CBCNV đã được tiêm vắc xin phòng 

Covid -19. TCT tiến hành lấy mẫu xét 

nghiệm nhanh 3 ngày/lần để giám sát 

ca F0 có trong đơn vị. 
 

Khu vực bếp ăn rộng rãi, thoáng mát 

 

  
Khu phòng ở sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo nghiêm ngặt qui định phòng, chống dịch. 
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Khu nhà ăn bố trí giãn cách, có vách ngăn chống giọt bắn. 

 

được chia làm 3 ca. Mỗi bàn chỉ phục 

vụ 2 người ăn, có vách ngăn phòng 

dịch; thực phẩm đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm và dinh dưỡng… 
 

Một vùng xanh an toàn được thiết 

lập tại khu vực sản xuất kinh doanh 

của TCT Đức Giang, lãnh đạo doanh 

nghiệp tìm mọi giải pháp để ứng 

phó với dịch bệnh, duy trì hoạt động, 

tranh thủ được năng suất lao động 

của công nhân. Chuỗi sản xuất kinh 

doanh không bị đứt gãy là nỗ lực 

“kép” của doanh nghiệp bởi chi phí 

phát sinh và công sức của tập thể 

CNCNV-NLĐ là không hề nhỏ. 
 

ĐẾN ĐỘNG LỰC VÀ NIỀM TIN 

CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Chị Vũ Thị Minh- Xưởng May 1 cho 

biết: Nhà tôi ở khu vực Đông Anh, nơi 

phát sinh nhiều ca bệnh F0, nên khi 

 

 
Chị Vũ Thị Minh- Xưởng May 1 

 
 

   25 năm gắn bó với đơn vị, trải qua bao thăng trầm, song 

đây là lần đầu tiên mà tôi và nhiều công nhân chứng kiến 

những “khoảnh khắc” đặc biệt của “3 tại chỗ” 

TCT thông báo về phương án “3 tại    

chỗ”, tôi đã tự nguyện đăng ký tham 

gia để đảm bảo an toàn cho bản 

thân, cho gia đình, đơn vị và hơn cả 

là vẫn được làm việc. 25 năm gắn bó 

với đơn vị, trải qua bao thăng trầm, 

song đây là lần đầu tiên mà tôi và 

nhiều công nhân chứng kiến những 

“khoảnh khắc” đặc biệt của “3 tại chỗ”. 

Gạt đi những lo lắng, băn khoăn lúc 

ban đầu khi Tổng công ty thông báo 

mô hình sản xuất mới này, giờ đây 

sau những ngày thực hiện “3 tại chỗ“, 

chúng tôi hoàn toàn yên tâm lao 
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động, sản xuất trong vùng xanh an 

toàn tại đơn vị. 
 

Yên tâm bởi lãnh đạo Tổng công ty, 

tổ chức công đoàn đã chăm lo chu 

đáo, đầy đủ điều kiện sinh hoạt, ăn, 

ở, làm việc cho lực lượng công nhân 

“3 tại chỗ“ bên cạnh thực hiện nghiêm 

ngặt các qui định phòng, chống dịch. 

Cùng với đó, chúng tôi còn được 

xét nghiệm nhanh Covid-19 thường 

xuyên; được tiêm vắc xin phòng dịch; 

được đảm bảo việc làm và thu nhập 

trong giai đoạn khó khăn hiện nay… 

Đây chính là động lực, là niềm tin để 

người lao động yên tâm đồng hành 

cùng doanh nghiệp thực hiện “mục 

tiêu kép”. 

 

Cũng như vậy, chị Dương Thu Hiên - 

Xưởng May 2 chia sẻ: Chúng tôi cảm 

thấy may mắn khi được chăm lo các 

điều kiện làm việc, an toàn phòng 

dịch và sinh hoạt hằng ngày khi mà 

Tổng công ty đang phải căng mình 

ứng phó với sự bùng phát nguy hiểm 

của dịch bệnh. Điều kiện lưu trú 3 

tại chỗ được đơn vị chăm lo đầy đủ 

khiến chúng tôi thực sự yên tâm cả 

về vật chất lẫn tinh thần nên vững 

tâm phát huy khả năng lao động, 

sáng tạo trong mỗi vị trí công việc để 

hoàn thành cao nhất năng suất lao 

động. Mỗi ngày, các chuyền may vẫn 

chạy đều đặn, công tác phòng dịch 

được đảm bảo nghiêm ngặt, an toàn 

khiến chúng tôi rất yên tâm lao động 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chị Dương Thu Hiên - Xưởng May 2 

 
 
 
 

  Chúng tôi cảm thấy may mắn khi được chăm lo các điều kiện 

làm việc, an toàn phòng dịch và sinh hoạt hằng ngày khi mà 

Tổng công ty đang phải căng mình ứng phó với sự bùng phát 

nguy hiểm của dịch bệnh. Điều kiện lưu trú 3 tại chỗ được 

đơn vị chăm lo đầy đủ khiến chúng tôi thực sự yên tâm cả 

về vật chất lẫn tinh thần nên vững tâm phát huy khả năng 

lao động, sáng tạo trong mỗi vị trí công việc để hoàn thành 

cao nhất năng suất lao động. Mỗi ngày, các chuyền may vẫn 

chạy đều đặn, công tác phòng dịch được đảm bảo nghiêm 

ngặt, an toàn tạo động lực để chúng tôi vận hành lao động 

sản xuất và tin tưởng dịch bệnh sớm được đẩy lùi… 

sản xuất và tin tưởng dịch bệnh sớm 

được đẩy lùi… 

 

“Những ngày “3 tại chỗ” tại đơn vị cho 

chúng tôi cảm nhận về “ngôi nhà thứ 

hai” mà mình có được ở những thời 

khắc khó khăn nhưng đặc biệt này. Và 

chúng tôi hiểu, dù khó khăn đến đâu, 

Tổng công ty cũng sẽ tạo động lực và 

niềm tin để người lao động tiếp tục 

gắn bó, đồng hành trong mỗi hành 

trình sản xuất kinh doanh, phát triển 

bền vững của doanh nghiệp. Gia 

đình cũng yên tâm động viên chúng 

tôi bám việc, bám chuyền từ những 

thông tin kết nối thường xuyên qua 

hệ thống mạng mà đơn vị đầu tư lắp 

đặt để chúng tôi cập nhật và chia sẻ 

với gia đình sau những ca làm việc. 

Sự chu đáo, quan tâm của lãnh đạo 

Tổng công ty giúp chúng tôi ổn định 

tư tưởng, không giao động trước 

những thông tin bên ngoài và động 

viên nhau hoàn thành tốt nhất phần 

việc của mình”- Chị Dương Thu Hiên 

bộc bạch. 

 

Trong 6 tháng đầu năm, TCT Đức 

Giang đã hoàn thành kế hoạch đặt ra, 

tăng trưởng 9% so với cùng kỳ, đặc 

biệt doanh thu nội địa tăng 200%. 

Dự báo quý 3 sẽ tiếp tục đảm bảo 

được năng lực sản xuất kinh doanh 

nếu quản lý được dịch bệnh, phương 

án “3 tại chỗ và một cung đường 2 

điếm đến” phát huy được hiệu quả. 

Năm 2021, Đức Giang dự báo hoàn 

thành kế hoạch đặt ra, riêng nội địa 

sẽ chiếm 25% doanh thu và tăng 

trưởng khoảng 170%. 

Tuy nhiên, theo lãnh đạo TCT, để thực 

hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, 

vừa đảm bảo sản xuất thì chi phí 

phát sinh cho “3 tại chỗ” rất lớn, nếu 

tình hình này kéo dài, TCT sẽ gặp rất 

nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, để chủ 

động ứng phó với những diễn biến 

của dịch bệnh, TCT vẫn có những 

phương án dự phòng nhằm duy trì “3 

tại chỗ”, xây dựng kịch bản sản xuất 

kinh doanh những tháng cuối năm 

để đạt được mục tiêu đề ra, khẳng 

định uy tín với khách hàng và niềm 

tin với người lao động❏ 
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B I Ế N Đ Ộ N G V Ề 

LÃI SUẤT 

Bài: VŨ THỊ THÙY DƯƠNG 

 

 

 
Lãi suất, tỷ giá luôn là 
chủ đề được các doanh 
nghiệp quan tâm. Trong 
số Tạp chí tháng 7 chúng 
tôi đã có những phân tích 
và dự báo về diễn biến tỷ 
giá và lãi suất ảnh hưởng 
đến hoạt động xuất nhập 
khẩu của doanh nghiệp 
dệt may. Trong số Tạp 
chí tháng này chúng tôi 
phân tích vai trò và tầm 
quan trọng của lãi suất 
và tỷ giá đối với các dự án 
đầu tư của doanh nghiệp, 
cùng với việc sử dụng các 
đồng tiền nhận nợ để đầu 
tư dự án là những yếu tố 
ảnh hưởng trọng yếu đến 
hiệu quả và khả năng 
thanh toán trong những 
năm đầu của các dự án 
đầu tư mới. 

ự án đầu tư phát triển 

là các chương trình 

đầu tư xây dựng mới, 

nâng cấp hoặc mở rộng 

nhằm tạo ra năng lực 

mới trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh, thể hiện ý chí chiến lược 

của doanh nghiệp trong con đường 

phát triển trong một khoảng thời 

gian nhất định. 
 

Với tính chất dài hạn nên các dự án 

đầu tư phát triển thường mang tính 

rủi ro cao, do sở hữu qui mô vốn đầu 

tư lớn, thời gian vận hành khai thác 

lâu dài, đòi hỏi tính cam kết triển 

khai, sự chuẩn bị về các nguồn lực 

con người và vốn ngắn hạn; khai thác 

và kiểm soát các yếu tố về thị trường, 

kinh tế xã hội… 
 

Một trong những yếu tố quyết định 

đến sự thành bại trong suốt quá trình 

đầu tư và vận hành khai thác, đó là 

tính chất vốn đầu tư dự án, nó được ví 

như “dòng máu trong cơ thể” để đảm 

bảo cho nhà máy từ khi bắt đầu cho 

đến khi kết thúc giai đoạn dự án đưa 

vào khai thác được cung cấp đầy đủ 

năng lượng tới bất cứ vị trí nào. Vậy, 

những yếu tố nào sẽ tác động đến 

tính chất của vốn đầu tư dự án? 

- Thời gian hoàn vốn đầu tư của 

dự án 

- Chi phí vốn đầu tư dự án: là các 

khoản tiền mà doanh nghiệp bỏ 

ra để trả cho việc sử dụng vốn của 

các bên để đầu tư dự án, gồm: 

o Chi phí vốn chủ, chúng ta 

thường hay gọi là cổ tức đối với 

công ty cổ phần hoặc lợi nhuận 

phân chia đối với công ty TNHH. 

o Chi phí vốn vay bao gồm: lãi 

vay và chênh lệch tỷ giá của 

đồng tiền nhận nợ đối với đồng 

Việt Nam. 

Đứng trên giác độ của ban điều hành, 

việc sử dụng đồng vốn nào cũng 

phải thực hiện thanh toán chi phí, 

sự khác biệt sẽ nằm ở việc có hoàn 

vốn và mức và thời điểm thanh toán 

lãi suất để phân biệt giữa vốn vay và 

vốn chủ. 

Trên quan điểm đó, dựa vào tính chất 

sản phẩm và hiệu quả dự án để xác 

định tỷ lệ đòn cân nợ đối với từng dự 

án, việc xác định một tỷ lệ cố định 

trong việc đầu tư các dự án khác 

nhau về loại hình sản xuất, hiệu quả 

hoạt động như hiện nay: Vốn chủ/ 
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Vốn vay là 30/70 được xem là duy ý 

chí, không phù hợp để đảm bảo khả 

năng thanh toán cho các dự án. 

Bên cạnh đó, việc sử dụng các đồng 

tiền nhận nợ để đầu tư dự án đóng 

vai trò hết sức quan trọng trong giai 

đoạn đầu của dự án, ảnh hưởng lớn 

đến khả năng thanh toán trong giai 

đoạn đầu hình thành dự án thời 

điểm đang khó khăn trong việc hình 

thành một sản phẩm đủ tiêu chuẩn 

theo yêu cầu của khách hàng và cũng 

là thời kỳ đầu để tìm kiếm, tìm hiểu 

khách hàng đồng hành lâu dài. Sẽ rất 

khó khăn để đạt được điểm hòa vốn 

khi nhà máy chưa đạt công suất theo 

thiết kế. Việc thanh toán lãi suất bằng 

đồng VND sẽ bị tác động gián tiếp 

bởi sự biến động tỷ giá của các đồng 

tiền, lý do đã có sự cân bằng của 

Ngân hàng nhà nước (NHNN) về các 

loại tỷ giá. Tuy nhiên, doanh nghiệp 

phải thanh toán một lượng lớn tiền 

mặt được xác định bởi lãi suất và gốc 

vay rất lớn giai đoạn ban đầu, dẫn 

đến ảnh hưởng khá nghiêm trọng 

đến khả năng thanh toán. 

Việc thanh toán bằng đồng ngoại tệ 

cũng có nhiều mặt trái buộc doanh 

nghiệp phải kiểm soát về lãi suất và 

tỷ giá, trong đó tỷ giá là một trong 

những yếu tố biến động khó dự đoán, 

đặc biệt là các đồng ngoại tệ khác 

 

 

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ USD/VND 

Ngày 15/1/2021, Cơ quan Đại diện 

thương mại Mỹ (USTR) đã đưa ra báo 

cáo điều tra về các luật, quy định, 

chính sách và thông lệ áp dụng của 

Việt Nam liên quan đến định giá 

đồng tiền theo Mục 301 của Đạo luật 

Thương mại Mỹ năm 1974. Theo đó, 

cơ quan này khẳng định Việt Nam có 

thao túng tiền tệ (định giá thấp đồng 

nội tệ, tạo gánh nặng và hậu quả gây 

thiệt hại cho thương mại Mỹ) nhưng 

trước mắt chưa có hành động trừng 

phạt cụ thể (chưa áp thuế nhập khẩu 

bổ sung, hoặc chưa đưa ra các biện 

pháp trừng phạt để bù đắp thiệt 

hại tương ứng cho thương mại Mỹ). 

Chính phủ hai nước sẽ tiếp tục làm 

việc về vấn đề này. 
 

Để đạt được thống nhất với Bộ Tài 

chính Mỹ về vấn đề tiền tệ sau phiên 

họp trực tuyến của hai bên trong 

tháng 7, đồng thời, thể hiện thiện 

chí của phía Việt Nam trong việc giải 

quyết vấn đề thao túng tiền tệ mà Mỹ 

đã tạo áp lực lên Việt Nam, NHNN đã 

có những động thái khi định hướng 

VNĐ tăng giá rõ nét trong năm 2021 

(tính từ đầu năm đến nay, VND đã 

tăng khoảng 1,12% so với đồng USD); 
 

Ngoài ra, mặc dù làn sóng dịch bệnh 

Covid-19 lần thứ tư tác động tiêu cực 

đến các dòng tiền cơ bản như cán 

cân thương mại, giải ngân đầu tư trực 

tiếp nước ngoài, cung cầu ngoại tệ 

vẫn duy trì ở trạng thái thuận lợi với 

mức thặng dư ước khoảng 1,5 tỷ USD, 

kéo theo xu hướng giảm tỷ giá USD/ 

VND trên thị trường. 
 

Ngày 11/8/2021, NHNN đã công bố 

chính sách mua ngoại tệ mới với hai 

điều chỉnh quan trọng: Chuyển hình 

thức mua ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng 

sang hình thức mua ngoại tệ giao 

ngay; và tiếp tục hạ tỷ giá USD/VND từ 

22.850 (quy đổi từ tỷ giá mua kỳ hạn 6 

tháng 22.975) xuống còn 22.750. 

với đồng USD, trong việc thanh toán 

các khoản nợ đến hạn, song với các 

doanh nghiệp có nguồn thu ngoại tệ, 

đây không phải là vấn đề khó khăn 

về khả năng thanh toán, nó sẽ là có 

một số vấn đề vướng mắc liên quan 

đến việc trình bày các khoản vay có 

gốc ngoại tệ được qui đổi theo tỷ giá 

tác động đến việc trình bày hiệu quả 

SXKD của doanh nghiệp. 

Từ các trao đổi trên, trong phạm vi bài 

viết, chúng tôi đưa ra một số dự báo 

của các ngân hàng về lãi suất và tỷ 

giá, những yếu tố ảnh hưởng trọng 

yếu đến hiệu quả và khả năng thanh 

toán trong những năm đầu của 

các dự án đầu tư mới để các doanh 

nghiệp đánh giá và cân nhắc phù 

hợp vào đặc điểm của từng doanh 

nghiệp trong việc lựa chọn đồng tiền 

nhận nợ để đảm bảo khả năng thanh 

toán cho doanh nghiệp: 

Diễn biến tỷ giá USD/VND 8 tháng đầu năm 2021 
 

 
01-Jan 01-Feb 01-Mar 01-Apr 01-May 01-Jun 01-Jul 01-Aug 24-Aug 

USD/VND 23,080 23,045 23,020 23,065 23,050 23,044 23,010 22,950 22,820 

 

(Nguồn: https://vn.investing.com/currencies/usd-vnd-historical-data) 
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Theo nhận định của bộ phận nghiên 

cứu ngân hàng BIDV, tỷ giá USD/VND 

có thể duy trì đà giảm tiệm cận đến tỷ 

giá giao ngay của NHNN trong những 

tháng cuối năm 2021. 

DỰ BÁO TỶ GIÁ USD/VND ĐẾN 

NĂM 2025 

Nhằm mục đích phục hồi nền kinh tế 

sau đại dịch Covid-19, Mỹ sẽ áp dụng 

những chính sách tài khóa và chính 

sách tiền tệ để kích thích kinh tế tăng 

trưởng, việc làm suy yếu USD trong 

thời gian tới là một trong những biện 

pháp mà Mỹ nhắm đến. Định giá 

giảm USD làm ảnh hưởng tăng giá 

các đồng tiền khác trên thế giới (EUR, 

GBP, JPY, CHF…) và VND cũng không 

ngoại lệ. Bên cạnh đó, Việt Nam mong 

muốn đạt được thỏa thuận với Mỹ về 

việc giải quyết vấn đề thao túng tiền 

tệ mà Mỹ đã tạo áp lực lên Việt Nam 

theo Mục 301 của Đạo luật Thương 

mại Mỹ năm 1974. Dự báo trong thời 

gian tới tỷ giá USD/VND có xu hướng 

giảm. Nhóm nghiên cứu của ngân 

hàng Standar Chartered đưa ra dự 

báo về tỷ giá USD/VND từ nay đến 

hết năm 2025 như sau: 

 

Dự báo về tỷ giá đến năm 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Nguồn: Ngân hàng Standar Chartered) 

 
 
 
 
 

 

DIỄN BIẾN VỀ LÃI SUẤT 
 

Lãi suất trên thị trường chịu ảnh 

hưởng rất lớn từ các quyết định của 

Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). 

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế do đại 

dịch covid-19 năm 2020, Fed tuyên bố 

ngân hàng này sẽ tiếp tục biện pháp 

kích thích cho đến khi kinh tế phục 

hồi hoàn toàn, kể cả khi lạm phát 

tăng lên mức cao nhất trong hơn một 

thập kỷ qua. Từ giữa tháng 3/2020, 

Fed giảm lãi suất về 0-0,25% và mức 

lãi suất này có thể được áp dụng ít 

nhất đến năm 2023 (theo tuyên bố 

của Chủ tịch Fed – ông Powell tại 

cuộc họp ngày 27-28/7/2021). 

Trên cơ sở điều hành lãi suất của Fed, 

dự báo về tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ 

lệ lạm phát của Việt Nam; tình hình 

tiêm chủng vaccine; diễn biến của 

đại dịch Covid-19 và mong muốn 

phục hồi kinh tế sau đại dịch, nhóm 

nghiêm cứu của ngân hàng Standard 

Chartered đưa ra dự báo về lãi suất từ 

nay cho đến hết năm 2023 như sau: 

 

Dự báo về lãi suất Hiện tại Q3/21 Q4/21F Q1/22F Q2/22F Q3/22F Q4/22F 2023F 

LS trung -dài hạn 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 

LS qua đêm VNIBOR 0.73% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 

LS trái phiếu KH 5 năm 0.88% 2.90% 2.90% 3.00% 3.00% 3.10% 3.10% 3.10% 

 

(Nguồn: ngân hàng Standard Chartered) 
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2020 30/06/21 SPOT 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F 

USD/VND 23,080 23,014 22,820 22,850 22,500 22,000 21,500 20,900 

‘+/- 
   

(230) (350) (500) (500) (600) 

% 
   

-1.00% -1.53% -2.22% -2.27% -2.79% 
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  Hiện nay các ngân hàng thương 

mại trong nước chưa đưa ra 

công thức tính lãi suất sau 

khi chuyển đổi lãi suất tham 

chiếu theo LIBOR sang lãi suất 

tham chiếu khác theo lộ trình 

ngừng áp dụng LIBOR đến hết 

30/6/2023 của FCA. Việc chuyển 

đổi lãi suất tham chiếu LIBOR 

được cố định theo kỳ hạn 3 

tháng/6 tháng sang lãi suất thả 

nổi theo lãi suất qua đêm bình 

quân của từng quốc gia đòi hỏi 

khi lập kế hoạch tài chính, dự 

án đầu tư có lãi vay ngoại tệ cần 

tính toán biên độ giao động của 

lãi suất đủ lớn để tránh rủi ro. 

 

 

 
 

CHUYỂN ĐỔI LÃI SUẤT LIBOR SANG LÃI SUẤT THAM CHIẾU KHÁC 

Ngày 05/03/2021, Cơ quan Kiểm soát tài chính Anh (FCA) đã thông báo về việc ngừng sử dụng lãi suất cho vay liên 

ngân hàng London (LIBOR) là lãi suất tham chiếu cho các khoản vay ngoại tệ, sản phẩm phái sinh theo lộ trình đến ngày 

30/06/2023. 

Các lãi suất tham chiếu được lựa chọn để thay thế LIBOR là lãi suất của các giao dịch repo có tài sản bảo đảm và tính 

toán dựa trên lãi suất của các giao dịch thực tế. Dự kiến các lãi suất tham chiếu thay thế đối với 3 ngoại tệ có ảnh hưởng 

nhiều nhất sẽ là: 

 

Đồng tiền Lãi suất tham chiếu hiện tại Lãi suất tham chiếu thay thế 

 
USD 

 
USD LIBOR 

SOFR (Secured Overnight Financing Rate) - 

Lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm (Fed) 

 
EUR 

 
EUR LIBOR/ EURIBOR 

€STR (Euro Short- Term Rate) - Lãi suất ngắn hạn bằng đồng Euro 

Tuy nhiên có nhiều phương pháp tiếp cận, có thể cùng tồn tại €STR 

và EURIBOR 

 
JPY 

 
JPY LIBOR/ TIBOR 

TONAR – Lãi suất qua đêm bình quân Tokyo (BoJ) 

Tuy nhiên có nhiều phương pháp tiếp cận, có thể cùng tồn tại JPY 
TIBOR và TONAR. 

 

GBP 
 

GBP LIBOR 
SONIA - Lãi suất tham chiếu phản ánh bình quân lãi suất vay qua 
đêm bằng đồng Bảng Anh (BoE) 

CHF CHF LIBOR SARON - (Lãi suất qua đêm bình quân của Thụy Sỹ (SIX) 
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   C 

 
 

  KINH TẾ VIỆT NAM 8 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ DỰ BÁO 4 THÁNG CUỐI NĂM 2021:  

DOANH NGHIỆP ĐỐI MẶT 

VỚI NHIỀU ÁP LỰC 
Bài: XUÂN QUÝ 

 

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2021 của Tổng 
cục Thống kê, đại dịch Covid-19 đã “ngấm sâu” vào tất cả các ngành/lĩnh vực 
quan trọng như sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), 
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng… 

 

hịu ảnh hưởng nặng nề khi dịch Covid-19 

tiếp tục diễn biến phức tạp, chỉ số sản xuất 

công nghiệp tháng 8/2021 giảm 4,2% so với 

tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 

trước. Tính chung 8 tháng năm 2021, chỉ số 

sản xuất công nghiệp tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 

trước, mặc dù cao hơn tốc độ tăng 2,2% của cùng kỳ 

năm 2020 nhưng thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng 9,5% 

của cùng kỳ năm 2019. 

 

 
 

27,86 

 
 

 
Tháng 7/2021 

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 
(Đơn vị: Tỷ USD) 

 
 
 
 
 
 

Tháng 8/2021 Tháng 8/2020 

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 8 tháng năm 

2021 là 85,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 24,2% so với cùng 

kỳ năm 2020. Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có 

thời hạn là 43,2 nghìn doanh nghiệp, chiếm 50,5% tổng 

số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. 

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA 

VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG 
(Đơn vị: Nghìn tỷ đồng) 

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 ước đạt 26,2 tỷ 

USD, giảm 6% so với tháng trước (tháng 7 đạt 27,86 tỷ 

USD) và giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 

8 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 212,55 

tỷ USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó 

khu vực kinh tế trong nước đạt 55,69 tỷ USD, tăng 10,5%, 

chiếm 26,2% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn 

đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 156,86 tỷ USD, tăng 

25,5%, chiếm 73,8%. Trong 8 tháng qua, có 30 mặt hàng 

đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,8% tổng 

kim ngạch xuất khẩu (trong đó 6 mặt hàng xuất khẩu đạt 

trên 10 tỷ USD, chiếm 63,1%). 

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 
Tháng 7/2021 Tháng 8/2021 Tháng 8/2020 TÍNH CHUNG 8 THÁNG NĂM 2021 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

tháng 8/2021 đạt 279,8 nghìn tỷ đồng, giảm 10,5% so với 

tháng trước và giảm 33,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính 

chung 8 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và 

doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3.044,5 nghìn tỷ đồng, 

giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố 

giá giảm 6,2% (cùng kỳ năm 2020 giảm 5,8%). 

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính 

đến ngày 20/8/2021 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn 

đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của 

nhà đầu tư nước ngoài đạt 19,12 tỷ USD, giảm 2,1% so với 

c

ù

n

g 

k

ỳ 

2

0

2

0

. 

 
212,55 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Khu vực kinh tế trong nước 
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(Đơn vị: Tỷ USD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) 
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NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 

 
 
 

(Đơn vị: Tỷ USD) 

Kinh tế thế giới dự báo tiếp tục khởi sắc trở lại nhờ chiến 

lược tiêm chủng vaccine Covid-19 và các nền kinh tế lớn 

của thế giới là Mỹ và EU mở cửa trở lại, thị trường tiêu 

dùng được phục hồi mạnh mẽ. Nhu cầu tiêu dùng các 

mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như điện tử, 

dệt may, da – giày, chế biến nông sản, thủy sản… sẽ tăng 

mạnh trở lại. Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập khẩu của 

Việt Nam vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn khi dịch bệnh còn 

Tháng 7/2021 Tháng 8/2021 Tháng 8/2020 diễn biến phức tạp. 

 
Về nhập khẩu hàng hóa, tháng 8 ước đạt 27,5 tỷ USD, 

giảm 5,5% so với tháng trước (tháng 7 đạt 29,11 tỷ USD) 

và tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 

tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước 

đạt 216,26 tỷ USD, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm trước, 

trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 76,05 tỷ USD, 

tăng 29,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 140,21 

tỷ USD, tăng 36,4%. 

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 

TÍNH CHUNG 8 THÁNG NĂM 2021 
(Đơn vị: Tỷ USD) 

216,26 

Những khó khăn, lo ngại của cộng đồng doanh nghiệp 

trong bối cảnh hiện nay đến từ cả phía cung và cầu. 

Về phía cung: Khó khăn lớn nhất về phía cung hiện nay 

của các doanh nghiệp là việc không bảo đảm được quá 

trình lưu thông, vận chuyển hàng hóa thông suốt phục 

vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa do các quy 

định về phòng dịch phức tạp và không thống nhất giữa 

nhiều địa phương. Đặc trưng của ngành công nghiệp 

là tính kết nối sản xuất theo chuỗi không phân biệt địa 

giới hành chính, do đó, các khó khăn về lưu thông, vận 

chuyển hàng hóa do yêu cầu phòng dịch sẽ dẫn đến 

nguy cơ làm đứt gãy chuỗi cung ứng – trong đó đặc biệt 

là chuỗi cung ứng lao động, ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến đầu vào sản xuất của doanh nghiệp. Do đó, một số 

quy định về phòng chống dịch bệnh cần phải được điều 

chỉnh, sửa đổi để đảm bảo mục tiêu vừa duy trì sản xuất 

cho doanh nghiệp, vừa bảo đảm sức khỏe, an toàn tính 

mạng cho người lao động và cộng đồng. 

Về phía cầu: Dự báo trong thời gian tới, do ảnh hưởng 

của dịch bệnh và các quy định của nhiều địa phương về 

Khu vực kinh tế 

trong nước 

Khu vực có vốn đầu tư 

nước ngoài 

giãn cách xã hội, đơn hàng trong nước của các doanh 

nghiệp sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Đối với các mặt hàng 

xuất khẩu chủ đạo như điện tử, dệt may và da – giày, đa 

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa tháng 8 ước tính 

nhập siêu 1,3 tỷ USD. Tính chung 8 tháng năm 2021, cán 

cân thương mại hàng hóa nhập siêu 3,71 tỷ USD (cùng kỳ 

năm 2020 xuất siêu 13,69 tỷ USD). Đây là tháng thứ tư liên 

tiếp Việt Nam ghi nhận nhập siêu. 

Trước những ảnh hưởng nặng nề do đợt dịch lần thứ 4 

đem lại, nhiều tổ chức đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của 

Việt Nam trong năm 2021. Ngân hàng Thế giới (World 

Bank -WB) mới đây hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt 

Nam, dự kiến chỉ còn khoảng 4,8% cho cả năm 2021. Dự 

báo này, thấp hơn hẳn 2% so với dự báo do Nhóm Ngân 

hàng Thế giới đưa ra vào tháng 12/2020, có xét đến tác 

động tiêu cực của đợt dịch Covid-19 hiện nay đến các 

hoạt động kinh tế. Tiếp sau WB, Standard Chartered cũng 

hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay từ 

6,5% xuống 4,7%, năm 2022 cũng từ 7,3% xuống 7%. Đây 

là lần thứ ba Standard Chartered hạ dự báo tăng trưởng 

kinh tế Việt Nam trong năm nay, từ mức 7,8% đưa ra hồi 

đầu năm, lần lượt xuống còn 6,7%; 6,5% và hiện là 4,7%. 

Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) đã hạ dự 

báo tăng trưởng GDP năm 2021 từ 1-1,5% so với dự báo 

đưa ra hồi quý I. 

số các doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết năm 2021. 

Tuy nhiên, nếu không sớm có các giải pháp giúp doanh 

nghiệp khắc phục tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng 

trong nước, sớm quay trở lại sản xuất ngay bây giờ, doanh 

nghiệp sẽ phải đối mặt với nguy cơ khách hàng quốc tế 

sẽ dừng, huỷ đơn hàng để chuyển sang nước khác, đến 

khi dịch được kiểm soát, doanh nghiệp khó có thể nối lại 

các mối quan hệ kinh doanh đã mất ❏ 
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GIẢI PHÁP TỔ CHỨC SẢN XUẤT 

CHỐNG ĐỨT GẪY CHUỖI CUNG ỨNG 
TỪ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 

Bài: ĐẶNG BÁ NAM 

 

 

Hệ thống chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu hầu như bị gián đoạn 
do chủng virus coronavirus (Covid-19) lan rộng. Đại dịch Covid-19 đã 
phá vỡ hầu hết các liên kết vận chuyển và cơ chế phân phối giữa các 
nhà cung cấp, cơ sở sản xuất và khách hàng. Do đó, cần phải có giải 
pháp cho mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững trong thời kỳ hậu 
đại dịch. Những thách thức về quản lý sản xuất và vận hành trong đại 
dịch; các chiến lược, chính sách để cải thiện khả năng phục hồi và tính 
bền vững của hệ thống; nhiều giải pháp khác nhau để xử lý những vấn 
đề như vậy trong tương lai là những nội dung mà các nhà quản lý cần 
quan tâm trong đại dịch này. 
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XÁC ĐỊNH RÕ THÁCH THỨC 

Mục tiêu thứ 3 trong 17 mục tiêu 

phát triển bền vững của Liên hợp 

quốc (UN) có hướng tới việc “thúc 

đẩy để có một sức khỏe và cuộc sống 

tốt cho mọi lứa tuổi”, tuy nhiên khi đại 

dịch Covid-19 xảy ra đã đặt ra những 

vấn đề mới cho tính bền vững xã hội 

của con người và doanh nghiệp do 

hầu hết các doanh nghiệp và chuỗi 

cung ứng đang phải vật lộn để ứng 

phó với những tác động tiêu cực của 

đại dịch toàn cầu này. 

Mạng lưới chuỗi cung ứng và sản xuất 

toàn cầu đã bị ảnh hưởng sâu và rộng 

do sự lây lan của Covid-19. Các nhà 

máy sản xuất ngừng hoạt động hoặc 

hoạt động cầm chừng, chuỗi cung 

ứng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm 

đầu ra bị gián đoạn do các hạn chế 

về thương mại và vận tải. Tuy nhiên 

khi đề cập đến Covid-19, hầu hết 

các ý kiến mới chỉ tập trung vào khía 

cạnh y tế trong khi những quan điểm 

về quản lý sản xuất và vận hành lại 

không có. Để giải quyết những thách 

thức trên và đưa ra cách thức quản 

lý sản xuất và vận hành của mạng 

lưới chuỗi cung ứng cần xác định 

rõ những thách thức mà các doanh 

nghiệp sản xuất và dịch vụ phải đối 

mặt, đồng thời tìm kiếm các giải pháp 

để xử lý tình huống sau đại dịch. 

HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ KIỂM 

SOÁT ĐẠI DỊCH 

Đối với hệ thống sản xuất của doanh 

nghiệp, khi đại dịch Covid-19 xuất 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
hiện, nhu cầu về các mặt hàng như 

máy thở, găng tay, tấm che mặt, khẩu 

trang và chất khử trùng tăng cao, 

nhiều công ty lớn trên thế giới như 

General Motors, Ford Motors,… đã 

chuyển sang sản xuất máy thở; nước 

sát khuẩn, bộ đồ phòng hộ cá nhân,... 

để đáp ứng nhu cầu của xã hội, từ đó 

cho thấy cần phải có một hệ thống 

sản xuất kinh doanh uyển chuyển có 

thể thay đổi khi cần thiết. 

Có thể mô tả hoạt động sản xuất của 

một vài công ty sản xuất hàng đầu 

thế giới trước và trong Covid-19. 

Ở nước ta, nhiều doanh nghiệp đã 

có mô hình chuyển đổi linh hoạt như 

vậy, có thể kể đến các doanh nghiệp 

dệt may nhanh chóng chuyển sang 

việc sản xuất khẩu trang vải, bộ trang 

phục phòng dịch,… các doanh 

nghiệp như Vingroup chuyển sang 

sản xuất máy thở, vắc xin,… 

Như vậy có thể nói, kỷ nguyên hậu 

Covid-19 mở ra cơ hội cho các 

doanh nghiệp có phản ứng nhanh, 

bền vững do đó hệ thống chuỗi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cung ứng và sản xuất phải linh hoạt 

hơn và nhờ đó khả năng phục hồi 

nhanh hơn. 

Ở cấp quản lý vĩ mô, Chính phủ, cơ 

quan quản lý, tổ chức y tế của một 

quốc gia cần được chuẩn bị trước để 

đối phó với đại dịch nhằm kiểm soát 

việc sản xuất các mặt hàng thiết yếu 

và không thiết yếu; có các biện pháp 

hỗ trợ tài chính; phát triển hạ tầng 

công nghệ thông tin, để hoạt động 

họp/làm việc/học tập trực tuyến hạn 

chế tiếp xúc tránh lây lan dịch bệnh. 

Các cơ quan có thẩm quyền đã phân 

loại từng giai đoạn của đại dịch EID 

(bệnh truyền nhiễm mới) để có sự 

chuẩn bị ứng phó, kiểm soát và đánh 

giá theo các bước như sau: 
 

Bước 1: Chuẩn bị đối phó với đại dịch 
 

Các doanh nghiệp sản xuất và dịch 

vụ cần dự trữ các vật dụng cần thiết 

và nguyên liệu đầu vào để đáp ứng 

yêu cầu của khách hàng trong thời 

gian xảy ra đại dịch, nên tập trung 

nhiều hơn vào sản xuất các mặt hàng 

thiết yếu và đảm bảo nguồn cung đủ 

 

Các công ty Ngành công nghiệp Lĩnh vực sản xuất trước 
Covid-19 

Lĩnh vực sản xuất trong 
Covid-19 

Ford Sản xuất ô tô Xe cộ Máy hô hấp và máy thở 

Tesla Sản xuất ô tô Tế bào quang điện và 
phương tiện 

Máy thở 

Airbus Sản xuất máy bay Phi cơ Máy thở 

Zara Thời trang Quần áo Khẩu trang phẫu thuật 

Bacardi Rượu bia Rượu Rum Nước rửa tay 

Gucci Quần áo Quần áo Khẩu trang 

Nhà máy sản xuất vũ khí 
của Ấn Độ 

Phòng thủ Thiết bị phòng thủ Máy thở 

Nguồn: Diễn đàn Kinh tế Thế giới, 2020b. 
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cho tình huống bất ngờ. Ngoài ra, các 

chính sách liên quan đến tìm nguồn 

cung ứng, lập kế hoạch hàng tồn kho, 

vận tải và kế hoạch sản xuất được 

đánh giá là những giải pháp quan 

trọng để giảm tác động của đại dịch. 
 

Bước 2: Bản chất và tác động của đại dịch 
 

Sự lan rộng của Covid-19 đã làm gián 

đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu theo 

một số cách như sau: 

• Giảm nhu cầu đối với một số loại 

sản phẩm (ô tô, phương tiện giao 

thông công cộng và dệt may). 

• Một số sản phẩm có nhu cầu tăng 

vọt (máy đo/quét thân nhiệt, máy 

thở, khẩu trang, chất khử trùng, 

thiết bị bảo hộ y tế và các mặt hàng 

thực phẩm thiết yếu). 

• Tình trạng thiếu hụt nguồn cung 

cấp nguyên liệu đầu vào. 

• Ảnh hưởng đến khả năng vận 

chuyển và giao nhận sản phẩm 

đúng hạn. 

• Đảm bảo năng lực của lực lượng 

lao động để duy trì sản xuất. 

Để giải quyết các vấn đề nêu trên, 

cần phải có một kế hoạch sản xuất 

đặc biệt, linh hoạt cho thời kỳ đại 

dịch, trong đó chú ý đến khả năng 

sản xuất các mặt hàng thiết yếu. Phát 

triển hệ thống sản xuất phi tập trung 

nhờ việc ứng dụng các công nghệ 

tiên tiến như AI, in 3D, phân tích dữ 

liệu, robot, hệ thống không gian 

mạng thực-ảo. Ví dụ, việc ứng dụng 

công nghệ kỹ thuật số ở một số công 

đoạn sẽ giúp duy trì sự giãn cách 

xã hội trong quá trình sản xuất như: 

kiểm soát di chuyển của người lao 

động, dùng robot để cấp phát thuốc 

cho người bệnh, robot bốc xếp hàng 

hóa, giao hàng bằng máy bay không 

người lái, … 
 

Bước 3: Các biện pháp ứng phó với 

đại dịch 

Các biện pháp kiểm soát sự bùng 

phát của đại dịch EID dựa trên đề 

xuất được áp dụng ở cấp độ toàn 

cầu, quốc gia, khu vực hoặc thậm chí 

trong một cộng đồng nhỏ. Điều quan 

trọng nhất để ngăn chặn được dịch 

bệnh là phải giảm tỷ lệ lây nhiễm, tỷ 

lệ tử vong và nâng cao năng lực tiêm 

chủng, đồng thời có thể bắt buộc 

phải áp dụng các biện pháp phong 

tỏa hoặc kiểm dịch trên phạm vi của 

cả một quốc gia. 
 

Bước 4: Đánh giá đại dịch 
 

Do Covid-19 hầu hết các ngành sản 

xuất cần phải phục hồi năng lực sản 

xuất và tìm các nguồn cung ứng 

 

 

nguyên liệu khác nhau. Việc phát 

triển lại ngành công nghiệp này cũng 

cần được hỗ trợ thêm từ các chính 

phủ quốc gia và khu vực. Covid-19 

đang làm chậm đáng kể thương 

mại toàn cầu vì hầu hết các tuyến 

đường thương mại bị gián đoạn hoặc 

chuyển hướng do đại dịch. Trước 

những tác động như vậy, đây là thời 

điểm thích hợp để các ngành áp 

dụng và triển khai những ứng dụng 

của công nghiệp 4.0 và công nghệ số 

trong sản xuất. 

Chuỗi cung ứng dịch vụ cũng bị ảnh 

hưởng lớn do sự lây lan của dịch 

Covid-19. Hầu hết các ngành dịch vụ 

như hậu cần, khách sạn, nhà hàng và 

du lịch đều giảm mạnh về nhu cầu, 

do vậy doanh nghiệp dịch vụ nên sử 

dụng công nghệ số để xử lý các yêu 

cầu của khách hàng, giúp giảm thiểu 

nguy cơ lây nhiễm Covid-19. 

Yêu cầu về lực lượng lao động và việc 

lập kế hoạch của họ cũng là một phần 

quan trọng trong thời kỳ hậu đại dịch. 

Việc chủ động áp dụng các công 

nghệ tự động hóa như vận chuyển 

nguyên vật liệu tự động, internet kết 

nối vạn vật (IoT), robot cộng tác giúp 
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