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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 

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. 
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Tăng cường tuyên truyền công nhân nâng cao ý thức phòng, chống 

dịch Covid-19 

Cán bộ CĐCS phát khẩu trang cho CNLĐ 

 

giảm mật độ công nhân trong suốt 

quy trình sản xuất. 
 

Khi có đại dịch, các vấn đề về ô nhiễm 

môi trường và phát thải các-bon được 

giảm bớt tuy nhiên áp lực lại dồn lên 

các khía cạnh kinh tế và xã hội, do 

đó cần phải đánh giá tác động của 

cả 3 khía cạnh kinh tế, xã hội và môi 

trường trong đại dịch đến quá trình 

sản xuất kinh doanh. Tác động của 

đại dịch đến sự phát triển “vốn con 

người” được mô tả như sau: 

• Việc quản lý lao động của doanh 

nghiệp dưới tác động của Covid-19 

sẽ bền vững hơn: Đại dịch buộc 

doanh nghiệp phải hạn chế tối đa 

lực lượng lao động có mặt trong 

nhà máy, điều này làm giảm năng 

suất lao động. Doanh nghiệp 

muốn người lao động quay trở lại 

nhà máy bắt buộc phải có các biện 

pháp bảo vệ an toàn cho họ nhờ 

đó mà sức khỏe người lao động 

được theo dõi thường xuyên hơn. 

• Áp dụng các chương trình xây 

dựng năng lực cho người lao động 

có thể đáp ứng được công nghệ số 

(năng lực “ảo”). 

• Xem xét lại các chính sách nhân 

sự để duy trì lực lượng lao động 

hiện có, tuyển dụng và đào tạo lực 

lượng lao động mới để duy trì sản 

xuất, giảm thiểu tác động do thiếu 

lao động ảnh hưởng đến quá trình 

sản xuất. 

• Tập trung vào phúc lợi và sức khỏe 

tinh thần cho người lao động 

• Doanh nghiệp phải tuyên truyền 

 

 

liên tục các biện pháp phòng 

dịch tới người lao động bao gồm 

các kiến thức về giãn cách xã hội, 

vệ sinh cá nhân, sử dụng khẩu 

trang để giảm thiểu tác động của 

Covid-19, đồng thời tạo được môi 

trường làm việc áp dụng công 

KHUYẾN NGHỊ VỚI CÁC NHÀ 

QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ HOẠCH 

ĐỊNH CHÍNH SÁCH 

Trong phạm vi sản xuất: 
 

Chính phủ cần hỗ trợ hệ thống sản 

xuất bằng cách ban hành các chính 

sách ưu đãi toàn diện cho doanh 

nghiệp. Các chính sách sản xuất ở tầm 

quốc gia và toàn cầu cần được sửa đổi 

cho phù hợp với tình hình đại dịch. 

Các cơ sở sản xuất nên áp dụng công 

nghệ 4.0 và thúc đẩy các công nghệ 

số như: AI, in 3D, robot, hệ thống 

không gian mạng thực-ảo, sản xuất 

kỹ thuật số, blockchain... để sản xuất 

hàng hóa. 

Cần có một cơ chế phối hợp mạnh 

mẽ giữa các bên liên quan: chính 

phủ, doanh nghiệp, y tế, các tổ chức 

phi chính phủ và có thể cả quân sự 

Doanh nghiệp phải 

tuyên truyền liên tục 

các biện pháp phòng dịch 

tới người lao động bao gồm 

các kiến thức về giãn cách xã 

hội, vệ sinh cá nhân, sử dụng 

khẩu trang để giảm thiểu tác 

động của Covid-19, đồng thời 

tạo được môi trường làm việc 

áp dụng công nghệ số trong 

tương lai. 

nghệ số trong tương lai. để kiểm soát tốt hơn tỷ lệ lây nhiễm. 
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Việc kiểm soát đại dịch có thể được 

xử lý bằng việc áp dụng hệ thống 

quản lý công nghệ thông tin để chia 

sẻ các mô hình sản xuất. 
 

Trong phạm vi tiêu dùng: 
 

Covid-19 tạo ra sự thay đổi lớn trong 

việc tiêu thụ các mặt hàng thiết yếu 

do đó các nhà quản lý ngành cần 

xem xét nhu cầu đối với các mặt 

hàng thiết yếu trong thời kỳ đại dịch. 

Việc phong tỏa ở nhiều nơi trên thế 

giới làm nhu cầu giao hàng trực 

tuyến tăng cao, đặc biệt là các mặt 

hàng thực phẩm và hàng tạp hóa, 

đây cũng là một nguyên nhân tạo ra 

chất thải thực phẩm trong đại dịch, 

do vậy cần phải đánh giá các chính 

sách quản lý chất thải. 

Do các hoạt động di chuyển bị hạn 

chế, việc tiêu thụ nhiên liệu hóa 

thạch giảm đi là cơ hội cải thiện tính 

bền vững của môi trường. 

Trong giai đoạn Covid-19 việc ứng 

dụng các nền tảng truyền thông 

xã hội cũng tăng lên là cơ hội quan 

trọng để các doanh nghiệp đánh giá 

hành vi và xu hướng tiêu dùng của 

khách hàng. 

Tình trạng phong tỏa nhiều nơi khiến 

cho người tiêu dùng có xu hướng 

 

 

tích trữ nhiều hàng thiết yếu, điều 

này có thể gây thêm áp lực trong việc 

quản lý nhu cầu của khách hàng. Do 

đó, các doanh nghiệp cần phải lập 

kế hoạch sản xuất để đảm bảo cung 

ứng đầy đủ hàng thiết yếu theo nhu 

cầu của khách hàng. 

 

Chuỗi cung ứng và lĩnh vực logistic: 
 

Ngoài việc giảm thiểu chi phí, hàng 

tồn kho và tăng hiệu suất sử dụng tài 

sản, đây là cơ hội cho các nhà quản 

lý chuyển đổi từ mạng lưới chuỗi 

cung ứng thông thường sang mạng 

lưới cung ứng kỹ thuật số (DSN). Nhờ 

DSN, quy trình đầu cuối, sự cộng tác, 

phối hợp, khả năng đáp ứng trong 

chuỗi phát triển mạnh hơn, giúp 

chuỗi cung ứng và hoạt động logistic 

trở nên linh hoạt hơn. DSN không 

giới hạn ở bất kỳ ngành hoặc lĩnh vực 

nào. Mục tiêu cụ thể của DSN bao 

gồm giảm rủi ro chuỗi cung ứng và 

giúp cho các doanh nghiệp nhanh 

 
 
 

ONLINE DELIVERY 

Việc phong tỏa ở 

nhiều nơi trên thế giới 

làm nhu cầu giao hàng trực 

tuyến tăng cao, đặc biệt là 

các mặt hàng thực phẩm 

và hàng tạp hóa, đây cũng 

là một nguyên nhân tạo ra 

chất thải thực phẩm trong 

đại dịch, do vậy cần phải 

đánh giá các chính sách 

quản lý chất thải. 
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chóng điều chỉnh và phục hồi sau 

những gián đoạn do đại dịch gây ra. 

Các trung tâm phân phối, kho hàng 

có thể được trang bị rô bốt và các 

phương tiện dẫn đường tự động để 

xếp dỡ hàng hóa, nhằm duy trì giãn 

cách, hạn chế tiếp xúc, giảm nguy cơ 

lây nhiễm dịch bệnh. 

Xây dựng chiến lược mạng lưới 

sản xuất trong đó tăng sự lựa chọn 

đối với các nhà cung cấp nguyên 

liệu đầu vào, nhà cung cấp dịch vụ 

logistic… nhằm giảm thiểu sự gián 

đoạn sản xuất. 

Phát triển hệ thống vận chuyển và 

phân phối linh hoạt hơn để đáp ứng 

nhu cầu sản xuất và tiêu thụ ngày 

càng cao. 

Covid-19 giúp cải thiện tính bền 

vững về môi trường của chuỗi cung 

ứng. Tuy nhiên, môi trường bền vững 

không đủ để giải quyết kịch bản kinh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

doanh sau đại dịch. Các nhà nghiên 

cứu và hoạch định chính sách nên tập 

trung vào phát triển các chuỗi cung 

ứng bền vững và linh hoạt về kinh tế 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- môi trường - xã hội. Chuỗi cung ứng 

cần xem xét phúc lợi xã hội (đảm bảo 

việc làm) và các hoạt động theo dõi 

sức khỏe trong và sau đại dịch❏ 

Các trung tâm phân 

phối, kho hàng có thể 

được trang bị rô bốt và các 

phương tiện dẫn đường tự 

động để xếp dỡ hàng hóa, 

nhằm duy trì giãn cách, hạn 

chế tiếp xúc, giảm nguy cơ 

lây nhiễm dịch bệnh. 
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Thủ tướng Chính phủ 
Phạm Minh Chính: 

 

 
Giao Bộ Y tế sớm hoàn thiện Chiến 

lược tổng thể về phòng, chống dịch 

trong tình hình mới, tập trung vào 

vắc-xin, xét nghiệm và điều trị; nâng 

cao năng lực hệ thống đáp ứng, trở 

lại trạng thái bình thường mới vào 

năm 2022. Bộ Y tế chủ trì xây dựng 

hướng dẫn triển khai các biện pháp 

nới lỏng và khôi phục các hoạt động 

theo nguyên tắc mở cửa có lộ trình, 

từng bước có kiểm soát và liên tục 

đánh giá để kịp thời điều chỉnh phù 

hợp, dựa trên nguyên tắc "sản xuất 

phải an toàn, an toàn để sản xuất. 

 
 

Tổng Giám đốc 
Ngân hàng Standard 
Chartered Việt Nam 
Michele Wee: 

 
 

Nếu các ca nhiễm Covid-19 không 

được kiểm soát trong tháng 9, tốc 

độ tăng trưởng có thể sẽ tiếp tục 

suy giảm. Theo đó, Ngân hàng Nhà 

nước khả năng sẽ thực hiện một đợt 

cắt giảm lãi suất mới. Tăng trưởng 

kinh tế có khả năng phục hồi trong 

quý IV và hoạt động thương mại 

toàn cầu được cải thiện sẽ hỗ trợ 

cho hoạt động xuất nhập khẩu của 

Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế quý III 

dự kiến chậm lại. 

 
 

 

 
 
 

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

 

 

Để tổ chức lại sản xuất, cần nguồn lực lao động rất lớn. Tuy nhiên, lượng người lao động 

đã dịch chuyển trong làn sóng dịch Covid-19 vừa qua đang bị kiểm soát chặt chẽ ở các địa 

phương, tạo ra đứt gãy về nguồn lực và không có nguồn lực này thì dây chuyền sản xuất 

không thể hoạt động được. Nếu mở cửa thì việc khôi phục sản xuất cũng phải mất hai, ba 

tháng mới thu hút đủ nguồn lực, thậm chí phải bỏ ra chi phí để đào tạo nguồn lực. Bởi vì 

nguồn lực từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương… đã về các địa phương miền Trung, miền Bắc rất 

nhiều rồi. Như vậy làm sao kêu gọi họ được. Đây cũng là vấn đề rất thách thức cho chúng tôi. 
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Chủ tịch Hiệp hội 
Doanh nghiệp TP.HCM 
Chu Tiến Dũng: 

 

 
Giữa lúc dịch bệnh căng thẳng, doanh 

nghiệp sẵn sàng dành nhà xưởng, mặt 

bằng cho xây dựng bệnh viện dã chiến; 

gần như cống hiến toàn bộ tài sản cho 

nhà nước chống dịch, không khác gì 

thời chiến. Rất mong khi quay lại phục 

hồi sản xuất, doanh nghiệp cũng nhận 

được sự đồng hành của chính quyền, 

nhân dân trên mặt trận kinh tế. Hy vọng 

các cấp chính quyền đều thấm nhuần 

tư tưởng của Thủ tướng rằng "lợi nhuận 

cùng hưởng, rủi ro cùng chia sẻ" để 

cùng đồng hành với doanh nghiệp, tin 

tưởng doanh nghiệp để phục hồi và 

phát triển. 

GÓC NHÌN 

 
Chủ tịch Công ty TNHH 
Tư vấn tài chính và 
Quản trị kinh doanh 
Deloitte Việt Nam 
Hà Thị Thu Thanh: 

 
Covid-19 được ví như một sự 

kiện "thiên nga đen", là khủng 

hoảng doanh nghiệp chưa từng 

thấy, chưa có tiền lệ nên hầu 

hết các doanh nghiệp đều tỏ ra 

lúng túng. Đặc biệt với doanh 

nghiệp Việt Nam việc quản trị 

rủi ro, quản trị khủng hoảng 

còn khá tự phát, chưa xây dựng 

được cơ chế quản trị rủi ro theo 

phương pháp luận thì càng bố 

rối và chỉ biết trông chờ vào sự 

giúp đỡ từ bên ngoài. 

 
 

 

 

 

Doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam còn rất nhiều dư 

địa để tăng trưởng, phát triển trong thời gian tới. Cơ hội từ 

thị trường mới do Việt Nam tạo được lòng tin chiến lược 

quan trọng với hầu hết các quốc gia, là đầu mối quan trọng 

cho nhiều hiệp định tự do thương mại (EU-VN FTA, RCEP, 

CPTPP,...); Dòng dịch chuyển sản xuất và đầu tư đến Việt 

Nam nhờ tiềm năng tăng trưởng cao, nền kinh tế mở. 

Thành viên Tổ tư vấn 
kinh tế của Thủ tướng, 
GS.TS Nguyễn Đức Khương: 

 
 

 
 

 
Chuyên gia 
tài chính, ngân hàng, 
TS. Nguyễn Trí Hiếu: 

 

 

Hiện mỗi tháng có khoảng 10.000 doanh nghiệp (DN) phá sản. Trường hợp nếu không 

kiểm soát được dịch bệnh, sẽ có khoảng 150.000 DN phá sản trong năm nay, nguyên 

nhân chính là do DN bị mất tính thanh khoản, mất khả năng chi trả. Tiền bạc với DN 

giống như máu trong bộ máy tuần hoàn cơ thể con người. Thiếu tiền bạc, mất thanh 

khoản giống như cơ thể mất máu dần và dẫn đến cái “chết” của DN. Một DN mất thanh 

khoản cũng sẽ kéo theo các đối tác của họ không thu xếp được dòng tiền và mất thanh 

khoản theo sau đó. 
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Chuyển đổi số là một trong những nhu cầu cấp thiết đối với hầu hết các tổ chức 
hiện nay trong đó có trường đại học. Quá trình chuyển đổi số trong giáo dục nói 
chung và giáo dục đại học nói riêng diễn ra ngày càng nhanh và mạnh, đặc biệt 
là do tác động của đại dịch Covid-19 đòi hỏi các trường đại học phải chuyển đổi 
số quyết liệt hơn để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan trong bối cảnh giảng 
viên và sinh viên không thể tiếp xúc trực tiếp. Là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao cho ngành dệt may, trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội 
đã từng bước tiếp cận và thích ứng với xu hướng đào tạo mới này. 

 

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC 

ĐẠI HỌC 

Trên thế giới, đã có nhiều nghiên cứu 

về mô hình chuyển đổi số trong các 

trường đại học nhưng tựu trung tại, 

có thể tổng kết trong hình 1. Mô hình 

cho thấy bao trùm quá trình chuyển 

đổi số trong trường đại học là chiến 

lược chuyển đổi số nhà trường. Chiến 

lược chuyển đổi số của nhà trường 

nhấn mạnh vào việc xác định các 

mục tiêu tổng thể và nêu rõ định 

hướng mong muốn của quá trình 

 

chuyển đổi số. Chiến lược chuyển đổi 

số được xem là bước đầu tiên trên 

hành trình và là cơ sở để thực hiện 

thành công mục tiêu chuyển đổi số 

khi các điều kiện bên ngoài và bên 

trong thay đổi. 

Trong đào tạo, quá trình chuyển đổi 

số thể hiện ở nhiều mặt trong đó có 

việc rút ngắn quy trình tuyển sinh 

bằng cách sử dụng các công cụ số, 

tổ chức giảng dạy trên môi trường số 

để sinh viên có thể học tập ở bất cứ 

địa điểm nào có kết nối Internet mà 
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Chiến lược số hóa trường đại học 

Chuyển đổi số trong nghiên cứu 

khoa học 

- Hội thảo 

- Kênh khai thác tài liệu 

- Nghiên cứu số hóa 

Đào tạo nhân sự 

- Giảng viên 

- Cán bộ quản lý 

- Chuyên viên 

- Kỹ thuật viên 

Chuyển đổi số trong đào tạo 

- Tuyển sinh 

- Giảng dạy 

- Học tập 

- Học liệu, giáo trình 
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Hình 1: Mô hình chuyển đối số trong giáo dục đại học 

 
 
 

không phải đến trường. Muốn thực hiện có 

hiệu quả việc giảng dạy này thì nhà trường 

phải xây dựng hệ thống học liệu trực tuyến 

một cách có hệ thống để sinh viên có tài liệu 

học tập từ xa qua mạng Internet, có bài giảng 

trực tuyến để tự học, có hệ thống đánh giá 

trực tuyến để sinh viên có thể tự đánh giá sự 

tiến bộ của bản thân trong quá trình đào tạo. 

Nghiên cứu khoa học là một trong những 

trụ cột quan trọng của một trường đại học, 

vì vậy quá trình chuyển đổi số trong nghiên 

cứu khoa học cũng nhận được sự quan tâm 

lớn của các nhà trường. Chuyển đổi số trong 

nghiên cứu khoa học trước hết phải giúp 

giảng viên, sinh viên có điều kiện tham gia 

nhiều hội thảo khoa học trong nước và quốc 

tế được thực hiện trên môi trường số. Giảng 

viên và sinh viên phải được tiếp xúc, khai thác 

các tài liệu khoa học trên môi trường số phục 

vụ cho quá trình nghiên cứu khoa học như: 

các sách chuyên khảo, các công trình nghiên 

cứu khoa học đã công bố. Bên cạnh đó, các 

nghiên cứu khoa học của trường đại học 

trong quá trình chuyển đổi số cũng được thực 

hiện theo định hướng giúp thúc đẩy quá trình 

số hóa tại các doanh nghiệp. 

Muốn thực hiện quá trình chuyển đổi số trong 

trường đại học thì không thể không đề cập 

tới hạ tầng công nghệ cho chuyển đổi số. Hạ 

tầng công nghệ điển hình cho chuyển đổi số 

đầu tiên phải đầu tư là đường truyền Internet 

 

tốc độ cao, hệ thống máy chủ để quản trị 

dữ liệu trong toàn hệ thống nhà trường, hệ 

thống phần mềm để điều hành thống nhất 

trong toàn bộ cơ cấu quản lý. Bên cạnh đó, 

hạ tầng công nghệ của trường đại học khi 

chuyển đổi số cần có là cổng thông tin điện 

tử để kết nối với thế giới trong không gian số, 

thư viện số để sinh viên có thể truy cập tài liệu 

học tập từ xa. 

An ninh mạng là một trong những thành 

phần quan trọng của quá trình chuyển đổi 

số tại các trường đại học. Muốn thực hiện 

chuyển đổi số một cách an toàn, bảo mật 

và giữ được bản quyền các tài sản trí tuệ của 

nhà trường thì trường đại học phải xây dựng 

quy chế an ninh mạng, bảo mật hệ thống tài 

khoản trong trường; thiết lập các tường lửa và 

cài đặt các phần mềm diệt virus để đảm bảo 

an toàn thông tin cho tất cả các thiết bị công 

nghệ thông tin tại trường. 

Văn hóa nhà trường cũng là một trong những 

thành phần giúp cho quá trình chuyển đổi số 

của trường đại học đạt hiệu quả cao. Để nhà 

trường vận hành có hiệu quả trong chuyển 

đổi số thì trường đại học phải xây dựng được 

văn hóa làm việc từ xa thay cho văn hóa làm 

việc trực tiếp như truyền thống; xây dựng 

được quy tắc ứng xử chuẩn mực của cán bộ 

viên chức, sinh viên khi làm việc trên không 

gian mạng; xây dựng được văn hóa học tập 

suốt đời trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, 

 
DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM 37 

CHUYỂN ĐỔI SỐ 

TRONG GIÁO DỤC 

ĐẠI HỌC 

An ninh mạng 

- Tường lửa 

- Phần mềm diệt virus 

- Bảo mật tài khoản 

Văn hóa nhà trường 

- Làm việc từ xa 

- Giao tiếp ứng xử 

- Học tập suốt đời 

- Liêm chính học thuật 

Cơ sở hạ tầng công nghệ 

- Đường truyền Internet 

- Thiết bị, phần mềm 

- Cổng thông tin số 

- Thư viện số 

Chuyển đổi số trong quản lý 

- Mô hình quản lý 

- Quy định quản lý 

- Thúc đẩy thương hiệu số 

- Truyền thông số 
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Sinh viên thực hành với thiết bị hiện đại 

 

chuyên viên và thúc đẩy sự liêm 

chính về học thuật khi mà các dữ liệu 

được khai thác dễ ràng qua Internet. 

Vấn đề quan trọng nhất, có tính 

quyết định đến quá trình chuyển 

đổi số trong trường đại học chính 

là vấn đề đào tạo nhân sự đáp ứng 

yêu cầu chuyển đổi số. Đội ngũ phải 

được đào tạo đầu tiên là giảng viên 

vì giảng viên quyết định chất lượng 

đào tạo của trường và giảng viên là 

nhân tố chủ chốt vận hành hệ thống 

đào tạo, hằng ngày tiếp xúc với sinh 

viên trên môi trường số. Giảng viên 

phải được đào tạo để có thể sử dụng 

các công cụ số trong giảng dạy trực 

tuyến, đánh giá sinh viên trực tuyến 

và hỗ trợ sinh viên học tập trực 

tuyến. Giảng viên cũng phải là người 

thành thạo trong việc khai thác các 

tài nguyên trực tuyến cho công tác 

nghiên cứu khoa học và hướng dẫn 

sinh viên nghiên cứu khoa học. 

Đội ngũ thứ hai phải được đào tạo 

thích ứng với chuyển đổi số là đội 

ngũ cán bộ quản lý, chuyên viên của 

các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ 

quản lý nhà trường bằng các công 

cụ số. Đội ngũ này phải được đào tạo 

để sử dụng thành thạo các nghiệp 

vụ trên nền tảng số như: quản lý đào 

tạo, quản lý sinh viên, quản lý nhân 

sự, quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật 

chất, quản lý tài nguyên số… 
 

Cuối cùng là đội ngũ kỹ thuật viên 

quản lý và bảo trì phải được đào tạo 

một cách có hệ thống để có thể vận 

hành và bảo trì toàn bộ thiết bị phần 

cứng và phần mềm của nền tảng số 

trong trường đại học. 
 

7 TRỤ CỘT TRONG CHUYỂN ĐỔI 

SỐ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN 

LỰC CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH 

DỆT MAY 

Trường Đại học Công nghiệp Dệt 

May Hà Nội đã xây dựng định hướng 

chuyển đổi số mạnh mẽ trong giai 

đoạn 2015-2020 và hiện đang tiếp 

tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong 

giai đoạn 2021-2025. Căn cứ vào 

khung chuyển đổi số trong giáo dục 

đại học, nhà trường đã thực hiện 

chuyển đổi số từng phần trong nhà 

trường trên các trụ cột sau: 

Chuyển đổi số trong quản lý 

Nhà trường đã thiết kế mô hình quản 

lý theo hướng từng bước đáp ứng 

chuyển đổi số, theo đó có bộ phận 

chuyên trách quản lý phần cứng của 

hệ thống công nghệ thông tin, có bộ 

phận chuyên trách theo dõi hệ thống 

quản lý đào tạo chạy trên nền tảng 

số, có các nhân sự chuyên trách nhập 

dữ liệu và quản lý dữ liệu phân tán tại 

các khoa/trung tâm đào tạo. 

Về các quy định quản lý trong giai 

đoạn chuyển đổi số: nhà trường đã 

xây dựng quy chế quản lý đào tạo 

dựa trên nền tảng số thống nhất 

trong toàn trường từ năm 2015; đây 

là khung pháp lý quan trọng để số 

hóa toàn bộ công tác quản lý đào tạo 

đại học. Bên cạnh đó, nhà trường xây 

dựng chính sách khuyến khích giảng 

viên xây dựng các bài giảng, học liệu 

số một cách có hệ thống theo chuẩn 

SCORM để chia sẻ trực tuyến; xây 

dựng quy định quản lý thi trực tuyến, 

quy định quản lý hoạt động truyền 

thông qua cổng thông tin điện tử và 

Fanpage của trường. 

Chuyển đổi số trong đào tạo 

Bắt đầu từ năm 2020, việc chuyển đổi 

số trong đào tạo tại trường Đại học 

Công nghiệp Dệt May Hà Nội được 

thúc đẩy mạnh mẽ lên một tầm cao 

mới để ứng phó với sự tác động của 

đại dịch Covid-19. Cụ thể như sau: 

Công tác tuyển sinh được chuyển đổi 

số ở mức độ cao bằng cách giúp thí 
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sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển, dự 

các buổi tư vấn ngành nghề, nhận 

kết quả xét tuyển, nhận giấy báo 

nhập học, làm thủ tục nhập học... 

hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến, 

vì vậy đã tối ưu hóa quy trình tuyển 

sinh đại học năm 2020 và 2021. 

Việc đào tạo các học phần lý thuyết 

và thực hành tư duy trong thời kỳ 

giãn cách do dịch được nhà trường 

thực hiện hoàn toàn trực tuyến bằng 

phần mềm Zoom, Ms Team, Google 

meet. Công tác đánh giá người học 

trực tuyến được thực hiện bằng 

nhiều phần mềm như Google form 

hay Ms Team. Bên cạnh đó, việc đánh 

giá người học tại trường còn được 

thực hiện thông qua phần mềm thi 

trực tuyến, tổ chức bảo vệ khóa luận, 

bài tập lớn bằng hình thức trực tuyến. 

Hơn 20.000 học liệu đào tạo và giáo 

trình, tài liệu học tập được số hóa 

hoàn toàn để sinh viên có thể đọc 

trong thư viện điện tử hoặc truy cập 

vào thư viện số để tìm kiếm và nghiên 

cứu vào bất cứ thời gian nào, bất cứ 

địa điểm nào có kết nối Internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chuyển đổi số trong nghiên cứu 

khoa học 

Trong giai đoạn 2015-2020, đặc biệt 

là trong giai đoạn 2020-2021, trường 

Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội 

đã cử 24 giảng viên tham dự các hội 

thảo khoa học trực tuyến trong nước 

và quốc tế để trao đổi học thuật và kết 

quả nghiên cứu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Để thu thập tài liệu, số liệu phục vụ 

nghiên cứu khoa học, giảng viên và 

sinh viên trường Đại học Công nghiệp 

Dệt May Hà Nội đã khai thác nhiều 

công bố khoa học được phát hành 

trực tuyến. Các đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp Bộ, cấp Nhà nước, cấp Tập 

đoàn đều được nhà trường tổ chức 

khảo sát theo hình thức trực tuyến. 

 

 

 



KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 

40 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM 

 

 

 

 

 

 

Chuyển đổi số trong nghiên cứu khoa 

học tại trường còn được định hướng 

vào việc đề xuất và thực hiện các đề 

tài nghiên cứu khoa học về chuyển 

đổi số như Ứng dụng Lean trong bối 

cảnh chuyển đổi số, công nghệ in 3D... 

Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ 

phục vụ chuyển đổi số 

Nhà trường đặc biệt quan tâm đầu tư 

hạ tầng công nghệ phục vụ chuyển 

đổi số tại trường. Hiện nay, trường Đại 

học Công nghiệp Dệt May Hà Nội được 

trang bị hai đường truyền Internet cáp 

quang tốc độ cao phục vụ cho việc 

kết nối mạng của hơn 750 máy tính để 

phục vụ cho công tác nghiệp vụ trên 

không gian số, đào tạo trực tuyến. Bên 

cạnh đó, nhà trường còn có hai phòng 

học được thiết kế theo mô hình nhà 

máy thông minh, đầu tư phòng quay 

video chuyên nghiệp để dựng các bài 

giảng trực tuyến. 

Nhà trường đặc biệt quan tâm đến 

việc đầu tư các phần mềm phục vụ 

quản lý, giảng dạy như các phần mềm 

thiết kế thời trang ảo Clo3D giúp sinh 

viên thiết kế bộ sưu tập và sàn trình 

diễn 3D hoàn toàn trên máy tính, 

phần mềm sáng tác mẫu Illustrator, 

phần mềm quản lý nguồn lực doanh 

nghiệp ERP, phần mềm quản lý đào 

tạo và nhiều phần mềm chuyên dụng 

khác như Gerber, Lectra, Autocad, các 

phần mềm mô hình ảo… 

Bên cạnh thiết bị cho chuyển đổi số 

như trên, nhà trường cũng đã hợp 

tác với đối tác để xây dựng thư viện số 

trong đó có hơn 1,2 triệu tài liệu, sách, 

giáo trình; thư viện số này cũng được 

liên kết với 87 thư viện của các trường 

đại học khác để giảng viên và sinh viên 

có thể khai thác tư liệu cho công tác 

đào tạo, nghiên cứu khoa học. 

Cổng thông tin số của trường được 

thiết lập chủ yếu qua Website với 

những thông tin, bài viết, nghiên cứu, 

video sống động, có thể truy cập trực 

tuyến qua mạng Internet. Bên cạnh 

đó, cổng giao tiếp qua Fanpage của 

trường cũng được đầu tư khai thác 

cho công tác truyền thông với hơn 

200 video đã được đưa lên trong giai 

đoạn 2020-2021. 

An ninh mạng đáp ứng yêu cầu 

chuyển đổi số 

An ninh mạng là một trong những 

công tác được chú trọng tại trường với 

nhiều hạng mục đã triển khai hiểu quả 

như: Đầu tư hệ thống tưởng lửa của 

CISCO, trang bị phần mềm diệt virus 

cho hơn 100 máy tính thực hiện công 

tác nghiệp vụ. Nhà trường cũng đã xây 

dựng nhiều quy định về công tác bảo 

mật tài khoản truy cập các hệ thống 

trực tuyến như email, thư viện điện tử, 

phần mềm quản lý đào tạo… 
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Xây dựng văn hóa nhà trường đáp 

ứng yêu cầu chuyển đổi số 

Văn hóa làm việc từ xa là một trong 

những nội dung được hết sức chú 

trọng. Để giám sát chất lượng giảng 

dạy trực tuyến, bộ phận thanh tra 

đều được tham dự 100% các giờ 

học. Kết quả làm việc trực tuyến của 

chuyên viên khối văn phòng được 

đo lường bằng các sản phẩm tạo ra 

như: kế hoạch, quy chế, báo cáo… 

và đều được phê duyệt trực tuyến 

để thực hiện. 

Văn hóa giáo tiếp, ứng xử trên không 

gian mạng đã được cụ thể hóa vào 

quy chế văn hóa nhà trường; mặt khác 

trường còn thành lập tổ tư vấn truyền 

thông để thường xuyên theo dõi tư 

tưởng của sinh viên trên không gian 

mạng nhằm tư vấn, cung cấp thông 

tin… kịp thời cho sinh viên, giúp sinh 

viên giải quyết được các vướng mắc 

trong quá trình học tập tại trường. 

Đào tạo nhân sự cho chuyển đổi số 

Đội ngũ giảng viên của trường với 

276 người trong đó 189 người có trình 

độ tiến sĩ, thạc sĩ (chiếm 68,4%) là lực 

lượng tiên phong và đi đầu trong 

thực hiện chuyển đổi số, vì vậy nhà 

trường đã tổ chức bốn đợt tập huấn 

trong giai đoạn 2020-2021 cho toàn 

bộ giảng viên về phương pháp giảng 

dạy từ xa, làm học liệu theo chuẩn 

SCORM để chia sẻ trực tuyến, sử dụng 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Nâng cao chất lượng đào tạo gắn với chuyển đổi số 

các công cụ giảng dạy trực tuyến, tập 

huấn sử dụng các phần mềm chuyên 

dụng như Clo3D, ERP, Janet… 

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ quản 

lý, chuyên viên đều được tổ chức tập 

huấn sử dụng các phần mềm cho 

chuyên môn như phần mềm quản 

lý đào tạo, phần mềm kế toán, phần 

mềm tuyển sinh…; tập huấn kỹ năng 

giao tiếp với sinh viên trên không gian 

mạng cho đội ngũ cố vấn học tập và 

phòng công tác sinh viên. 

Đội ngũ kỹ thuật viên tin học phục vụ 

chuyển đổi số cũng được nhà trường 

đặc biệt quan tâm với việc đầu tư cho 

đội ngũ này dự các khóa tập huấn của 

Microsoft, CISCO, Bộ thông tin truyền 

thông… về thiết kế hệ thống mạng, 

quản trị mạng, bảo trì, bảo mật hệ 

thống công nghệ thông tin. 

ĐỊNH HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI SỐ 

GIAI ĐOẠN 2021-2025 

Xây dựng chiến lược chuyển đổi số 

của trường để có cơ sở khoa học triển 

khai toàn diện và có chiều sâu hơn 

công tác chuyển đổi số. 

Xây dựng nhà máy thuộc trường thành 

nhà máy thông minh để vừa nâng cao 

hiệu quả sản xuất kinh doanh, vừa làm 

mô hình điển hình về chuyển đổi số 

cho việc học tập và nghiên cứu của 

sinh viên. 

Phát triển các chương trình đào tạo 

chất lượng cao, chương trình đào tạo 

Thạc sỹ chuyên ngành dệt may được 

học tập tối thiểu 30% thời lượng trong 

môi trường số. 

Đầu tư các phòng học được chuyển 

đổi số phù hợp với yêu cầu đào tạo 

các ngành mới như Logistic và quản 

trị chuỗi cung ứng, thương mại 

điện tử bao gồm: phòng học digital 

marketing, phòng học livestream, các 

phần mềm quản trị chuỗi cung ứng 

thông minh hoàn chỉnh. 

Tăng cường kết nối giảng viên, sinh 

viên trường Đại học Công nghiệp Dệt 

May Hà Nội với giảng viên, sinh viên 

quốc tế tại các trường đối tác qua các 

công cụ số để trao đổi học thuật, kinh 

nghiệm học tập ❏ 
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VÀO CHUỖI CUNG CẤP SẢN 

XUẤT MAY MẶC NHƯ THẾ 

NÀO? 
Bài: HOÀNG THU HÀ 

 

Chúng ta sẽ thảo luận tất cả những gì để áp dụng công nghệ số và hiểu 
việc áp dụng công nghệ số vào một nhà máy may có thể dẫn tới hiệu quả 
tốt hơn, lợi nhuận tốt hơn và tính bền vững tốt hơn như thế nào. 

 
 

SỰ TIẾN HÓA CỦA CHUYỂN ĐỔI 

SỐ TRONG NGÀNH MAY MẶC 

Chặng đường chuyển đổi số bắt đầu 

từ máy tự động hóa sang tích hợp IoT 

và nhắm tới phối hợp hệ sinh thái. 

Đó là chặng đường dài qua tất cả 

các ngành công nghiệp, tất cả đều 

bắt đầu từ tiến bộ của công nghệ 

phần cứng. Trong ngành may mặc, 

việc phát minh ra máy may là một 

trong những bước quan trọng nhất 

tiến tới chuyển đổi số. Để làm giảm 

thêm mật độ người lao động, tiến 

hóa của phần cứng được áp dụng với 

nhiều công nghệ khác nhau như máy 

cắt lade thông minh dựa trên trí tuệ 

nhân tạo (AI) hoặc máy may thu thập 

dữ liệu. 
 

Mặt khác có một nhóm những công 

ty khác là những người bắt đầu phát 

triển phần mềm và các giải pháp IoT 

để quản lý chuỗi cung cấp và vận 

hành nhà máy. Giai đoạn thứ hai của 

tiến hóa thường cần nhiều thời gian 

nhất, và các công ty phần cứng và 

phần mềm không có nhiều kết nối và 

liên kết với mỗi bên. Chỉ cho đến khi 

mức độ phát triển giữa phần cứng và 
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phần mềm là tương đương thì các 

công ty của giai đoạn thứ ba sẽ bắt 

đầu tích hợp các hệ thống vào mỗi 

cấp độ của chuỗi cung cấp sản xuất 

may mặc. 

Việc tích hợp phần cứng và phần 

mềm sẽ tối đa hóa sức mạnh của dữ 

liệu và tăng cường hơn nữa hiệu quả 

sản xuất, hướng tới điều mà ngành 

may mặc hiện đang tiến tới. Một số 

các công ty phần cứng đang cung 

cấp các giải pháp tích hợp cho các 

nhà máy mặc như là Brother và JUKI. 

Trong tương lai có thể dự đoán được, 

chuỗi cung cấp của ngành – không 

hạn chế tới dây chuyền sản xuất mà 

cả mỗi bên liên quan trong hệ sinh 

thái như là logistic và bán lẻ - sẽ được 

phối hợp vào hệ thống phần mềm 

được liên kết với phần cứng. Công 

nghệ AI được kỳ vọng tăng cường hệ 

thống cả phần mềm và phần cứng – 

là giai đoạn thứ tư trong sự tiến hóa 

của chuyển đổi số trong phối hợp hệ 

sinh thái ngành may. 
 

Giai đoạn tiền sản xuất chủ yếu là 

mua nguyên liệu và chuẩn bị, từ nay 

trở đi có mức độ áp dụng công nghệ 

số thấp hơn do chi phí nguyên liệu 

khác nhau theo nhãn hàng và quốc 

gia. Sản xuất, chiếm phần lớn chi phí 

sản xuất, là quá trình chính sẽ được 

áp dụng công nghệ số tại đó các 

công nghệ khác nhau về phần cứng 

và phần mềm có thể được áp dụng và 

cập nhật, đặc biệt là trong quá trình 

cắt và may, dẫn tới việc tạo ra các giải 

pháp tích hợp để đảm bảo thông tin 

thời gian thực có thể được ghi lại để 

phân tích cho mỗi quá trình. 

PHẠM VI ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ 

SỐ CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 

TRONG NGÀNH MAY 

Như được chỉ ra trong hình trên, 

quá trình sản xuất gồm làm mẫu 

rập và cắt, may và kiểm tra và gia 

công lại trong chuỗi cung cấp tại 

nhà máy, và nó cũng là quá trình 

có tiềm năng được áp dụng công 

nghệ số nhiều nhất. 
 

Làm mẫu rập và cắt: bước đầu tiên 

của quá trình sản xuất bao gồm các 

công nghệ và đổi mới khác nhau 

đang được áp dụng vào máy phần 

cứng. Có thể thực hiện cắt liên tục với 

máy NC được điều khiển bằng máy 

tính (máy CNC) và các chương trình 

hỗ trợ (CAD/CAM). Tuy nhiên, nếu chỉ 

chú trọng vào công nghệ cắt thì có 

nhiều cách thức và công cụ như là 
 

Tích hợp 

SCM 
Chuỗi 
giá trị 

Quá trình Công nghệ Phần cứng 
+ IoT 

Tích hợp phần mềm 

Xơ NL 

Sợi 

Vải NL 

Gia công 

Vải đã gia công 

In * Mẫu rập: Máy CNC/CAD/CAM/In 

Mẫu rập 
và cắt 

Gia tăng giá trị 

May 

SP thành phẩm 

Kiểm tra 
và gia công lại 

* Cắt: Máy cắt tự động/lade 

* Ai 

* Rô bốt may 

* Hệ thống thị giác giám sát 

* Ai 

 
Hệ thống theo dõi và truy vết 

Là ủi và đóng gói 

Gia tăng giá trị 

Giao hàng 

* Rô bốt may 

* Hệ thống theo dõi và truy vết 

   

* Hệ thống theo dõi và truy vết 

* Thương mại điện từ Hệ thống 

Logistic 

  Lịch trình/lập kế hoạch  

Kho 

Nguồn: Brother Machines (Asia) Ltd. 

Giám sát/ 

Tối ưu hóa quá trình 
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dao, lade, vòi phun nước, plasma và 

siêu âm phụ thuộc vào các kiểu cắt 

khác nhau. Do vậy, các lĩnh vực chính 

của đổi mới hiện giờ trong cắt có liên 

quan tới các chức năng phụ rất phức 

tạp hoặc hỗ trợ bổ sung vào công 

nghệ cắt hiện tại, bất kể cái gì có thể 

làm tăng năng suất, tính đa năng và 

năng lực so khớp mẫu rập. 

Một trong những giải pháp là 

máy cắt tự động của Kuris 

Spezialmaschinen GmbH (Đức), 

được trang bị dụng cụ cắt bổ sung và 

thanh ngang. Máy cắt thực hiện việc 

cắt đồng bộ và đồng thời, như vậy có 

thể làm giảm thời gian cắt 40% để 

tăng năng suất. 

Trong khi đó, máy cắt tự động của 

Zund Systemtechnik AG từ Thụy 

Sĩ cho phép người sử dụng thay đổi 

dụng cụ cắt theo cách tương tác. Máy 

cắt gồm các thanh quay hoặc thanh 

dao, các mô đun lade, các công cụ 

đục lỗ hoặc tạo nếp nhăn và các mô 

đun lấy dấu hoặc vẽ. Zund cũng có 

giải pháp phần mềm được tích hợp 

vào máy, làm quá trình cắt được phân 

đoạn thành “trước cắt”, “cắt kỹ thuật 

số”, và ‘sau cắt”. Với việc giám sát sản 

xuất của phần mềm, dữ liệu được 

nhập khẩu từ thiết kế CAD trước đó 

và hệ thống lập kế hoạch sẽ được 

liên kết trực tiếp với máy cắt. Do dữ 

liệu được ghi lại trong thời gian thực 

trong quá trình cắt, việc phân tích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dựa trên quá trình có thể cải thiện 

thêm hiệu suất và làm tăng tính minh 

bạch của hoạt động. 

Trong khi đó, năng lực so khớp mẫu 

rập là một trong những quá trình mất 

nhiều thời gian và tốn lao động trước 

mỗi quá trình lắp ráp hàng may mặc 

thực. Nó cũng sẽ tạo ra nhiều phế liệu 

là nguyên liệu không cần thiết giữa 

cắt thô và cắt tinh. Để cải thiện độ 

chính xác của mẫu rập với ít phế liệu 

hơn, việc chiếu hình ảnh lên bề mặt 

vải trước khi cắt sẽ là rất quan trọng. 

Do vải chiếm chừng 60% tổng chi phí 

sản xuất hàng may mặc, quá trình cắt 

trở thành một trong những quá trình 

mà mỗi bên liên quan muốn bắt đầu 

cắt giảm chi phí. Do vậy tối ưu hóa vải 

trong quá trình làm mẫu rập và sau 

đó là cắt cần được quan tâm. 

Phần cứng may: May chiếm chừng 

35-40% tổng chi phí sản xuất hàng 

may mặc và đưa ra một cơ hội lớn 

nữa để nhà máy kiểm soát chi phí. 

Trong những thập kỷ trước, các nhà 

máy may được đặt ở những nước 

đang phát triển. Tuy nhiên chiến lược 

chứng minh khó duy trì mô hình này 

hơn do ngày càng nhiều nhãn hàng 

đang có kế hoạch tập trung hóa dây 

chuyền sản xuất và thị trường lao 

động của châu Á không còn rẻ nhất 

nữa. Do vậy mà áp dụng công nghệ 

số là phương thức mới để giảm chi 

phí trong dài hạn, đặc biệt là sau 

Covid-19. Quá trình may có thể được 

chia làm hai chức năng nhỏ - vận 

chuyển sắp xếp nguyên liệu và ráp 

nối các chi tiết may lại với nhau. Quá 

trình vận chuyển sắp xếp nguyên liệu 

là công việc vận chuyển nguyên liệu 

từ nơi này tới nơi kia gồm nâng, di 

 
 

chuyển, đặt xuống, xác định lại vị trí 

và lưu trữ VIP (nguyên liệu đang trong 

quá trình gia công). Quá trình thường 

được thực hiện thủ công nên chỉ 21% 

số nhà máy chấp nhận hệ thống bán 

tự động. 
 

Theo Brother Sewing (Asia) Ltd., do 

quá trình vận chuyển bố trí nguyên 

liệu chiếm 79% tổng thời gian sản 

xuất và gần 80% chi phí là liên quan 

tới vận chuyển sắp xếp nguyên liệu, 

nên nhiều hệ thống sắp xếp nguyên 

liệu được tạo ra theo các yêu cầu 

khác nhau. Ngoài nhiều hệ thống từ 

băng chuyền di chuyển tương đối 

đơn giản và các hệ thống ray đẩy-kéo 

thủ công tới các băng tải trên cao tự 

động hóa được điều khiển bằng máy 

tính và cực kỳ phức tạp thì thiết bị sắp 

xếp nguyên liệu tồn tại ở nhiều phần 

khác nhau của chuỗi cung cấp, gồm 

cắt, may, hoàn thành. 
 

Cũng có một số hệ thống đổi mới 

như là các phương pháp đáp ứng 

nhanh và hệ thống sản xuất đơn vị 

(UPS) của Toyota System-style (TSS). 

Nhiều đổi mới nữa với cánh tay rô bốt 

để sắp xếp nguyên liệu đã được giới 

thiệu trong những năm gần đây, mặc 

dầu chưa được thương mại hóa tới 

cấp độ nhà máy. Đối với quá trình lắp 

ráp chi tiết may, thì may là phương 

thức phổ biến nhất chiếm tới 85% 

các phương pháp lắp ráp chi tiết may. 

May cũng sử dụng nhiều lao động và 

chiếm 35-40% tổng chi phí sản xuất, 

khuyến khích nhiều đổi mới trong tự 

động hóa may. 
 

Một trong những phương thức được 

biết đến nhiều nhất là liên kết máy 

may với máy gia công vải như là đơn 

vị quấn cuộn vải hoặc đơn vị cán láng 

vải. Một hệ thống thay bobin tự động 

cũng sẽ làm tăng hiệu suất trong 

quá trình may. RSG Automation 

Technics GmbH &Co. KG từ Đức giới 

thiệu cơ cấu thay bobin tự động có 

bằng sáng chế. Điều mấu chốt đưa 

tiến bộ khoa học vào hệ thống may 

tự động là làm từ hai nhiệm vụ sản 

xuất trở lên và làm giảm thời gian 

bị lãng phí trong vận chuyển sắp 

xếp nguyên liệu. Ví dụ, Shenzhou 

International Group – nhà xuất khẩu 

hàng đầu hàng may mặc dệt kim của 

Trung Quốc với các khách hàng như 
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Nike, Adidas, và Uniqlo – đã chia sẻ 

rằng họ không chỉ tạo ra mô đun may 

cho lượng lớn các đơn hàng mà còn 

tự động hóa máy may gốc từ Brother 

và JUKI bằng rô bốt chỉ yêu cầu một 

người quản lý ba máy may. Quá trình 

may tự động không chỉ làm giảm chi 

phí lao động mà còn đảm bảo tính 

chính xác và chất lượng. 

Phần cứng + IoT: ngoài áp dụng 

công nghệ số cho phần cứng, việc 

tích hợp IoT cũng là một phương 

thức được biết đến nhiều trong quá 

trình may. Hãy xem xét trường hợp 

này khi mà một trong những nhà sản 

xuất may mặc hàng đầu Ấn Độ đã 

đưa vào sử dụng các dây chuyền máy 

may IoT trong các nhà máy của họ. 

Một trong những công ty xuất khẩu 

may mặc hàng đầu ở Ấn Độ - Texport 

Syndicate India Ltd. – đã thực hiện 

IoT trong nhà máy may để tân trang 

toàn bộ sản xuất kinh doanh chủng 

loại hàng thời trang. Khi một dự án 

mới được thiết lập bởi TSIL tại Kodur 

District, Annathapur, Andhra 

Pradesh, ở thời điểm mang tính 

đột phá mang tính cách mạng của 

Networked & Digitised Environment, 

nhóm quản lý TSIL đã quyết định đầu 

tư vào nhà máy thông minh để sản 

xuất nhanh và hiệu quả cao. 

Công ty có máy may thông minh 

Brother và Juki được hỗ trợ IoT – với 

tỷ lệ bằng nhau – cung cấp dữ liệu 

sản xuất và phân tích online trong 

thời gian thực, và dễ vận hành. Do 

thực hiện việc này mà phản ứng 

trong dây chuyền may tới bất kỳ vấn 

đề sản xuất nào nhanh hơn rất nhiều. 
 

Các yếu tố chủ chốt của nhà máy 

thông minh mà công nghệ IoT đưa 

ra như sau: 
 

Tháo gỡ nút thắt cổ chai của 

dòng sản xuất 
 

Tăng hiệu suất 
 

Giảm thời gian dừng máy và 

thay phụ kiện nhanh 
 

Sử dụng tối ưu các nguồn tài 

nguyên với nhận diện trơn tru 

các nguồn không hoạt động/ 

hoạt động dưới mức 

Thời gian phản ứng nhanh (đặc 

biệt là vấn đề bảo dưỡng) 
 

Giám sát nhanh bằng thị giác - 

bằng công bố dữ liệu thời gian 

thực online 
 

Tính minh bạch liêm chính 

bằng cách loại trừ sự can thiệp 

thủ công trong quản lý dữ liệu 
 

Về phía IoT của Juki JaNests, các thiết 

bị đầu cuối đặt tại mỗi trạm làm việc 

được thiết kế để giám sát, theo dõi và 

báo cáo toàn bộ các hoạt động của 

sàn sản xuất. Điều này cải thiện đáng 

kể sự cân đối của quá trình sản xuất, 

khả năng hình dung chuỗi cung cấp 

(supply chain visibility) và thời gian của 

chu kỳ sản xuất. Các thiết bị đầu cuối 

này cho phép toàn bộ nhà máy trao 

đổi thông tin nhanh chóng và có hiệu 

quả, đồng thời làm giảm thời gian cần 

để phản ứng tới các vấn đề và thực 

hiện công việc quản trị. JaNets hoạt 

động để chuyển đổi thời gian phi sản 

xuất thành thời gian sản xuất hoặc nói 

cách khác làm tăng hiệu suất. 
 

TSIL đã thành công đáng kể bằng 

cách đầu tư vào công nghệ này và đã 

chứng kiến tác động rất to lớn lên: 
 

• Rút ngắn đường cong học (learning 

curve) 
 

• Tối ưu hóa hiệu quả 
 

• Tính liêm chính và kiểm soát các 

hoạt động sản xuất 
 

Một trong những khách hàng từ 

Brother Machinery (Asia) Ltd là Công 

ty cổ phần May Hai (May Hai) từ 

Việt Nam; công ty bán các sản phẩm 

may mặc là quần áo thời trang, jacket 

và hàng may mặc dệt kim. May Hai đã 

chấp nhận hệ thống NEXIO và đã có 

thay đổi đáng kể với cải thiện lô nhỏ. 

Hệ thống đưa ra ba điều cải thiện sản 

xuất lô nhỏ: 1) đo lường nhanh và 

chính xác; 2) báo cáo nhanh; 3) chia 

sẻ dữ liệu giữa các bên liên quan. “Kết 

quả là chúng tôi có thể tăng năng 

suất 5%”, May Hai báo cáo như vậy. 
 

Dựa trên khảo sát của Brother về 66 

nhà máy có phòng Kỹ thuật công 

nghiệp (Industrial Engineering – IE), 

họ đã thấy tiềm năng thị trường để 

làm giảm lao động thủ công – về mặt 

truyền thống yêu cầu 40% thời gian 

làm việc và 23.000 USD một năm, 

giảm thời gian làm việc tới 88% và 

cắt giảm chi phí, tức là từ 7.680 giờ 

xuống 960 giờ. 
 

Phần mềm tích hợp: Mặc dầu có vài 

nhà sản xuất phần cứng chín muồi 

đã giới thiệu các giải pháp IoT của 

họ hướng tới áp dụng công nghệ số, 

nhiều nhà cung cấp giải pháp đang 

tham gia vào cuộc cạnh tranh từ viễn 

cảnh phần mềm. Để bước vào cạnh 

tranh cung cấp giải pháp áp dụng 

công nghệ số, Zilingo và Coats cả 

hai chọn cách thức nhanh để củng 

cố tính khả thi công nghệ. Họ tận 

dụng các đối tác chiến lược vốn có 

của mình, và các bên liên quan trong 

chuỗi cung cấp may mặc gồm các 

nhà sản xuất, các thương gia bán 

lẻ, các nhà phân phối và các nhãn 

hàng toàn cầu. Do vậy, nhận thức cao 

trong những công ty trong ngành sẽ 

giúp họ giới thiệu giải pháp áp dụng 

công nghệ số ra thị trường, điều này 

được ông Keith Fenner, Tổng Giám 

đốc của Coats Digital cho rằng “đây 

là bắt đầu của thời đại mới đầy thú vị 

cho việc giới thiệu các giải pháp phần 

mềm của chúng tôi. Coats Digital chú 

trọng một cách rõ ràng và khác biệt 

và củng cố rằng trong khi Coats tiếp 

tục là một công ty sản xuất công 

nghiệp thì chúng tôi cũng đang đổi 

mới công nghệ cho tương lai để cải 

thiện cách thức ngành thời trang 

phát triển, chi phí, mua nguyên vật 

liệu và sản xuất sản phẩm một cách 

bền vững trong tương lai”. 

 
Ngoài việc cung cấp nhiều giải pháp, 

Zilingo và Coats đang chú trọng hơn 

vào lên kế hoạch và lên lịch trước khi 

sản xuất, nhắm vào cắt giảm thời gian 

và tiền để tối ưu hóa đầu ra cuối cùng. 

Trong khi đó, một vài công ty khác 

chú trọng vào giải pháp sản phẩm 

SaaS (software as a service) với các giải 

pháp tối ưu hóa tự động thực và cá 

nhân hóa giải pháp của họ cho nhiều 

ngành công nghiệp khác nhau❏ 

 
Nguồn: https://apparelresources.com/ 

technology-news/manufacturing- 
tech/digitalise-apparel-manufacturing- 
supply-chain/ 
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■ Nguồn: https://vcosa.vn/ 

 

Dệt may Bangladesh 

PHỤC HỒI CÙNG 

NHỮNG HỖ TRỢ MẠNH MẼ 

TỪ CHÍNH PHỦ 
Bài: VƯƠNG ĐỨC ANH - ĐOÀN THỊ THU HƯƠNG 

 

Dịch Covid-19 đã làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu, trong đó ngành dệt 
may của Bangladesh đã trải qua một thời gian rất khó khăn và sụt giảm nghiêm 
trọng, đặc biệt là hàng may mặc. Tuy nhiên đó là câu chuyện của quá khứ, trong 
Tạp chí số này chúng tôi sẽ điểm lại các chính sách hỗ trợ ngành dệt may của 
Chính phủ Bangladesh cùng với các kiến nghị chính sách hỗ trợ mới với ngành 
để phục hồi xuất khẩu dệt may của Bangladesh. 
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LAO ĐAO VÌ COVID-19 

 

Trong năm tài khóa 2018-2019, 

Bangladesh là nhà cung cấp hàng 

may mặc lớn thứ hai trong chuỗi 

cung ứng hàng may mặc toàn cầu 

với kim ngạch xuất khẩu 34,13 tỷ 

USD. Tuy nhiên trong năm tài chính 

2019-2020 do tác động của Covid-19 

xuất khẩu hàng may mặc bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng, kim ngạch 

xuất khẩu chỉ đạt 27,94 tỷ USD, giảm 

gần 20% với giá trị tuyệt đối hơn 

6 tỷ USD so với trước dịch (theo dữ 

liệu của Cục Xúc tiến Xuất khẩu -EPB 

của Bangladesh). Theo báo cáo của 

Tổ chức thương mại thế giới (WTO), 

năm 2020 Bangladesh đã để mất vị trí 

nhà sản xuất hàng may mặc lớn thứ 

2 thế giới, Việt Nam đã vươn lên thay 

thế vị trí thứ 2 của Bangladesh với kim 

ngạch xuất khẩu khoảng 29 tỷ USD. 

 

Mặt khác, lĩnh vực dệt may chính như 

dệt, kéo sợi, hoàn thiện, nhuộm và 

giặt đã mất xấp xỉ 2,3 tỷ USD vào năm 

2020 do bỏ lỡ hai sự kiện bán hàng 

quan trọng nhất bao gồm Pahela 

Baishakh và Eid-ul-Fitr cũng như hầu 

hết các nhà máy đã ngừng hoạt động 

do Covid-19. Các nhà cung cấp hàng 

may mặc của Bangladesh đã phải đối 

mặt với việc bị gián đoạn và huỷ bỏ 

các đơn hàng trị giá 3,18 tỷ USD. 

 

PHỤC HỒI TỪ CÁC GÓI HỖ TRỢ 

Chính phủ Bangladesh góp phần 

quan trọng giúp ngành dệt may 

Bangladesh phục hồi trong năm tài 

chính 2021-2022. 

 

Chính phủ đã phân bổ các gói kích 

cầu, chính sách hỗ trợ và ưu đãi cho 

ngành dệt may, chủ yếu để duy trì 

hoạt động kinh doanh và việc làm 

trong thời điểm khủng hoảng khi 

một số lượng lớn công nhân mất việc 

làm và các nhà máy,xí nghiệp phải 

đối mặt với tình trạng đình trệ và 

thậm chí là huỷ bỏ các hoạt động sản 

xuất. Các chính sách hỗ trợ của Chính 

phủ Bangladesh cụ thể như sau: 

 

Từ tháng 3/2020 đến tháng 6/2020, 

Chính phủ Bangladesh đã sử dụng 

12,2 tỷ USD, chiếm 3,7% GDP để hỗ 

trợ đại dịch Covid-19 với định hướng 

hỗ trợ chính vào các ngành xuất khẩu, 

nông nghiệp, người lao động có thu 

nhập thấp và các doanh nghiệp bị 

ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Một 

trong số các gói hỗ trợ của Chính 

phủ có liên quan đến ngành may 

mặc gồm: 

Gói kích thích 50 tỷ BDT (khoảng 595 

triệu USD) dành cho các ngành công 

nghiệp định hướng xuất khẩu: Hình 

thức hỗ trợ vay để trả lương công 

nhân trong 3 tháng (từ T4-T6/2020). 

Người vay sẽ trả khoản vay trong 

vòng 2 năm bao gồm thời gian ân 

hạn sáu tháng với lãi suất 2%. 

 

Gói 300 tỷ BDT giải ngân qua ngân 

hàng nhằm cung cấp nguồn vốn lưu 

động cho các ngành bị ảnh hưởng 

trong đó may mặc được đánh giá là 

ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, 

khoản vay này có lãi suất 9%, một nửa 

do người đi vay chịu và một nửa do 

Chính phủ hỗ trợ. 

 

Gói 200 tỷ BDT cung cấp nguồn vay 

vốn lưu động cho các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ (tiểu thủ công nghiệp). 

Các khoản vay có lãi suất là 9%, trong 

đó 4% do người đi vay chịu và 5% do 

Chính phủ hỗ trợ. 

 

Gói thỏa thuận LC giáp lưng, Quỹ 

Phát triển Xuất khẩu đã được tăng từ 

3,5 tỷ USD lên 5 tỷ USD để tạo điều 

kiện cho nhập khẩu thêm nguyên 

liệu thô, lãi suất 2%. 

 

Gói tái cấp vốn tín dụng 50 tỷ BDT 

trước khi giao hàng với lãi suất 9%, 

trong đó ngân hàng hỗ trợ 3% và 

khách hàng chịu 6%. 

 

Ngân hàng Bangladesh (BB) có 

chương trình tái cấp vốn 30 tỷ BDT 

(khoảng 357 triệu USD) dành cho 

người lao động có thu nhập thấp, 

nông dân, thương nhân các doanh 

 

Thực tế, kim ngạch xuất khẩu hàng 

may mặc của Bangladesh trong năm 

tài chính 2020-2021 (kết thúc vào 

tháng 6/2021) đạt 31,5 tỷ USD (cả 

ngành đạt 38,7 tỷ USD), tăng gần 13% 

so cùng kỳ năm trước, mặc dù vẫn 

thấp hơn 7% kết quả của năm 2018- 

2019 trước dịch. Xuất khẩu hàng dệt 

kim tăng 21,94% so cùng kỳ năm 

trước, đạt xấp xỉ 17 tỷ USD, xuất khẩu 

hàng dệt thoi cũng tăng 3,24% so 

cùng kỳ năm trước, đạt 14,5 tỷ USD, 

đặc biệt xuất khẩu hàng dệt gia dụng 

(home textiles) tăng 49,17% so cùng 

kỳ năm trước, đạt 1,13 tỷ USD. 

 

Cùng với sự phục hồi nhu cầu tại các 

thị trường chính của Bangladesh như 

EU và Mỹ, các chính sách hỗ trợ của 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
■ Công nhân nhà máy dệt may tại Dahka, Bangladesh, trở lại làm việc sau đợt phong tỏa đầu tiên 

vào tháng 5/2020. Ảnh: Reuters. 
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■ Công nhân làm việc tại một nhà máy dệt ở Asulia, Bangladesh. Ảnh: AFP/TTXVN 

 

nghiệp quy mô nhỏ. Hạn mức cho 

vay cá nhân từ 880 USD đến 35.000 

USDtrong đó BB sẽ tính lãi suất 1% 

đối với ngân hàng thương mại, lãi 

suất 3,5% đối với Tổ chức tài trợ tín 

dụng vi mô (MCFIs) và MCFIs sẽ 

tính lãi suất 9% đối với khách hàng. 

Khách hàng sẽ hoàn trả khoản vay 

trong vòng 1 đến 2 năm kể cả thời 

gian ân hạn. 

Bên cạnh các gói hỗ trợ của Chính 

phủ, hàng loạt các sáng kiến khác 

cũng được triển khai hỗ trợ các 

doanh nghiệp và người dân trong 

dịch Covid-19, điển hình như: 

Ngân hàng Bangladesh tạm hoãn 

thanh toán các khoản vay để giúp 

khách hàng không bị vỡ nợ. 

Gia hạn thời hạn sử dụng LC từ 180 

ngày lên 360 ngày đối với hàng 

hóa nhập khẩu nguyên liệu, nông 

cụ… từ 90 ngày lên 180 ngày đối 

với thuốc cứu sinh. 

Giảm lãi suất Repo từ 6% xuống 

còn 5,75% và 5.25%. 

Mua lại chứng khoán Chính phủ. 

Khuyến mại các dịch vụ thanh toán. 

Từ đầu năm 2021, Chính phủ 

Bangladesh đã ban hành 16 công 

báo về các hạn chế để ngăn chặn sự 

lây nhiễm Covid-19. Dịch Covid-19 

vẫn diễn biến phức tạp, do vậy Chính 

phủ Bangladesh sẽ thực hiện đóng 

cửa nghiêm ngặt trở lại từ ngày 

23/7/2021, tuy nhiên sẽ cho phép 

mở các nhà máy may mặc để có 

thể tiếp tục sản xuất và giữ cam 

kết của họ với các khách hàng 

quốc tế, bất chấp tỷ lệ tiêm vắc xin 

tại quốc gia này còn rất thấp. 

Về phía chủ nhà máy, họ quyết định 

sẽ vận hành hết công suất, duy trì các 

nguyên tắc về sức khỏe, bất chấp cả 

chỉ thị của Chính phủ trước việc giảm 

một nửa lực lượng lao động tại nhà 

máy trong lúc số ca nhiễm và tử vong 

do Covid-19 vẫn gia tăng. Họ cho 

rằng không có giải pháp thay thế nào 

để giữ cho lĩnh vực này hoạt động 

trong bối cảnh toàn quốc bị đóng 

cửa, để giữ cho nền kinh tế tồn tại. 

Tính đến tháng 7/2021, Chính phủ 

Bangladesh đã triển khai thêm 5 gói 

hỗ trợ tổng trị giá 32 tỷ BDT (tương 

đương 372 triệu USD) để giúp đỡ 

những người thu nhập thấp trong đó 

có công nhân may mặc bị tác động 

bởi những biện pháp phong tỏa do 

dịch Covid-19, đồng thời Chính phủ 

nước này cũng có kế hoạch tăng quy 

mô của gói hỗ trợ tài chính nhằm đáp 

ứng nhu cầu ngày càng tăng của số 

người bị tác động bởi đại dịch. 

 

Tỷ lệ tiêm vắc xin tại Bangladesh tính đến hết tháng 8/2021: 

Số người tiêm 1 mũi: 11,5% dân số (19.340.488) 

Số người đã tiêm 2 mũi: 5,2% (8.733.784) 

Số lao động dệt may được tiêm chỉ chiếm gần 2% trong 

tổng số hơn 4 triệu lao động của ngành, trong đó số lao 

động này mới chỉ tiêm mũi 1. 

 
Nguồn: Thedailystar 
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TIẾP TỤC CÁC KIẾN NGHỊ CHÍNH 

SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 

DỆT MAY 

Để hỗ trợ đà phục hồi của ngành dệt 

may, các chủ nhà máy địa phương, 

thương nhân, các nhà xuất khẩu và 

lãnh đạo cơ quan thương mại trong 

lĩnh vực may mặc, dệt may, hóa chất, 

khăn bông và phụ kiện đã tiếp tục 

kiến nghị một số hỗ trợ chính sách 

và ưu đãi trong ngân sách cho năm 

tài khóa 2021-2022 để bù đắp thiệt 

hại trong thời gian đại dịch, cụ thể 

như sau: 

Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất 

khẩu hàng may mặc Bangladesh 

(BGMEA); Hiệp hội các nhà sản xuất và 

xuất khẩu hàng dệt kim Bangladesh 

(BKMEA) và Hiệp hội các nhà máy dệt 

Bangladesh (BTMA) kiến nghị Chính 

phủ các chính sách hỗ trợ: 
 

 
 

BGMEA kiến nghị: 

Chính phủ kéo dài thời gian hoàn trả khoản vay của gói kích thích kinh tế đầu tiên vì khả năng chưa 

thể khôi phục được các chuỗi cung ứng. 
 

Chính phủ cần có gói kích thích khác để trả lương cho người lao động khi ngành này đang trải qua 

một thời kỳ khó khăn. 

Trong gói kích cầu đầu tiên, Chính phủ đã phân bổ 1,2 tỷ USD cho nhóm doanh nghiệp xuất khẩu với 

mức phí dịch vụ chỉ 2%. 
 

Bỏ thuế VAT đối với các giao dịch mua hàng trong nước như chi phí thầu phụ, in ấn, dịch vụ chuyển 

phát nhanh cũng như phí luật sư và kiến trúc sư phục vụ việc xuất khẩu. 

 

 
Các nhà máy dệt sơ cấp cũng 

kiến nghị bỏ thuế nhập khẩu tạm 

ứng 5% đối với hạt polyethylene 

terephthalate (PET) nhập khẩu để 

sản xuất sợi. Ngoài ra, họ cũng đề 

xuất miễn thuế nhập khẩu cho các 

bộ phận phụ tùng của máy dệt dựa 

trên chứng nhận từ Hiệp hội các nhà 

máy dệt - BTMA. 

 
Các nhà máy dệt, nhà sản xuất hàng 

may mặc kiến nghị Chính phủ có 

chính sách thuế VAT ngang bằng giữa 

các nhà máy sản xuất sợi nhân tạo và 

sản xuất sợi bông ở mức 3 Takas/kg 

(khoảng 276 Việt Nam đồng/kg) để 

tạo điều kiện đa dạng hóa sản phẩm. 

Hiện các nhà máy sản xuất sợi nhân 

tạo phải trả thuế VAT ở mức 6 Takas/ 

 
kg khi bán hàng. Ngoài ra những nhà 

máy sản xuất vải từ sợi nhân tạo phải 

trả thuế VAT 5% trong khi những nhà 

máy sử dụng sợi bông thì không cần 

phải trả mức thuế này. Chính sự phân 

biệt và thiếu công bằng như vậy đã 

trở thành rào cản trong việc đa dạng 

hóa sản phẩm và cản trở các nhà 

nhập khẩu sợi nhân tạo❏ 

Đối với các doanh nghiệp may mặc tiếp tục chính sách ưu đãi thuế doanh nghiệp 

(corporate tax): tiếp tục áp thuế doanh nghiệp ở mức 10% đối với các nhà máy xanh và 

12% đối với các nhà máy thường trong 5 năm tới. Kiến nghị mở rộng đối tượng áp dụng 

cho doanh nghiệp sản xuất phụ kiện cho ngành dệt may, hiện mức thuế doanh nghiệp 

cho nhóm sản xuất phụ kiện là 32,5%. 

Kiến nghị Chính phủ giảm thuế thu nhập thu tại nguồn (source tax) xuống 0,25% từ mức 

hiện tại là 0,5% trong ít nhất 5 năm. 

BKMEA kiến nghị miễn thuế nhập khẩu các hóa chất được sử dụng để vận hành các nhà 

máy xử lý nước thải để bảo vệ môi trường. 

TAX 
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SÁNG KIẾN VÀ BƯỚC ĐI CỦA CHÍNH PHỦ ẤN ĐỘ 

HỖ TRỢ NGÀNH DỆT MAY BỨT PHÁ 
Bài: VƯƠNG ĐỨC ANH 

Nguồn: Fashinza, Financial Express 

 
Trong bối cảnh của đại dịch đang diễn ra, tất cả các quốc gia đều phải gánh 
chịu tác động đến hầu hết các ngành công nghiệp, trong đó ngành dệt may cũng 
không phải ngoại lệ. Xuất khẩu toàn ngành dệt may Ấn Độ trong năm tài chính 
2020 đã giảm 13% so với năm trước, chỉ đạt 29 tỷ USD, trong đó xuất khẩu hàng 
may mặc giảm hơn 20%. Tuy nhiên Ấn Độ đã cho thấy khả năng phục hồi nhanh 
chóng kể từ đầu năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu dệt may Ấn Độ 7 tháng đầu 
năm 2021 tăng 52% so với cùng kỳ năm trước, đạt 24 tỷ USD, vượt 13% so cùng 
kỳ của năm tài chính 2019 trước đại dịch. Ngoài sự nỗ lực của doanh nghiệp, 
không thể không kể đến các sáng kiến và chính sách hỗ trợ khác nhau của Chính 
phủ tạo nên chuyển động tích cực của ngành dệt may Ấn Độ. Trong Tạp chí số 
này, chúng tôi điểm lại các chính sách hỗ trợ trọng yếu có tác động tích cực đến 
sự phục hồi của ngành dệt may Ấn Độ. 

 
 

ẤN ĐỘ TỰ CHỦ (ATMANIRBHAR BHARAT): 
 

 

Một trong những bài học kinh nghiệm quan trọng nhất 

trong năm 2020 là sự cần thiết phải tự chủ. Khi thế giới 

“đóng băng” trong nhiều tháng, chỉ được tiếp cận mua sắm 

đồ thiết yếu ở mức tối thiểu, việc tự chủ không phụ thuộc 

vào thế giới bên ngoài trở nên quan trọng. Thủ tướng Ấn 

Độ đã rút ra bài học này và đưa ra chương trình “Ấn Độ tự 

chủ” để thúc đẩy các nhà sản xuất gia tăng xuất khẩu. 

Mặc dù ngành dệt may Ấn Độ đủ khả năng tự chủ do có 

nguồn nguyên liệu đầu vào gồm bông, sợi, chi phí lao 

động địa phương ở mức hợp lý và chuỗi cung ứng hiệu 

quả, nhưng ngành này vẫn còn nhiều dư địa để nâng vị 

trí của Ấn Độ lên vị trí nhà sản xuất và xuất khẩu dệt may 

hàng đầu. Đây là lúc mà sự hỗ trợ của Chính phủ phát huy 

tác dụng. Là một phần của gói Atmanirbhar 3.0, khoảng 

20 triệu USD được phân bổ để thúc đẩy các lĩnh vực sản 

xuất trong đó có dệt may. Bộ trưởng Tài chính Nirmala 

Sitharaman gần đây đã đề xuất cho Nhóm Dệt may Kỹ 

thuật Quốc gia khoản chi 200 triệu USD trong vòng 4 năm 

để cắt giảm nhập khẩu. Trong kế hoạch ngân sách cho 

 
năm tài chính 20-21, Bộ trưởng Tài chính cũng đã công bố 

phân bổ 3,7 tỷ USD cho phát triển và thúc đẩy ngành công 

nghiệp và thương mại, bao gồm cả hàng dệt may. Hỗ trợ 

tài chính vào thời điểm này đang thúc đẩy không chỉ lĩnh 

vực sản xuất nói chung mà còn tạo động lực hồi phục cho 

ngành dệt may. 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA VÀ 

DỊCH VỤ (GST): 

Theo Bộ Dệt may, sợi nhân tạo và sợi tự nhiên hiện nay 

đều được đối xử bình đẳng theo quan điểm thuế. Luật mới 

được đề xuất liên quan đến thuế giá trị gia tăng sẽ dẫn đến 

“hiệu ứng trung lập về sợi” đối với ngành dệt may của Ấn 

Độ. Điều này sẽ gián tiếp khuyến khích đa dạng hóa sản 

phẩm trong ngành do các nhà sản xuất sẽ cân nhắc pha 

trộn sợi tổng hợp với sợi bông (gần tương tự chính sách của 

Bangladesh – tham khảo bài Dệt may Bangladesh phục hồi 

trong Tạp chí số này). 
 

Mặc dù Ấn Độ là nhà sản xuất sợi nhân tạo polyester và 

viscose lớn thứ hai thế giới nhưng ngành dệt may Ấn Độ 

chủ yếu dựa vào bông. Hiện mức thuế GST đối với sợi nhân 

tạo đang ở mức cao. Thuế GST đối với bông đồng nhất ở 

mức 5% trong khi đối với sợi nhân tạo giao động từ 5% đối 

với vải đến 18% đối với sợi khiến sản xuất hàng dệt nhân 

tạo đắt hơn. Với việc luật mới được đề xuất hy vọng sẽ có 

hiệu lực, các doanh nghiệp dệt may sẽ có thể thử nghiệm 

cả hai lựa chọn nguyên liệu sợi bông hoặc sợi nhân tạo mà 

không tốn kém chi phí. Sự linh hoạt trong sản xuất và sự 

thoải mái sáng tạo này kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy doanh số 

bán hàng của ngành dệt may trong nước. 
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CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CÁC KHU CÔNG VIÊN 

DỆT MAY (GỌI TẮT LÀ SITP): 

Việc thành lập các khu công viên dệt liên hợp là một trong 

những kế hoạch ưu tiên hàng đầu của Bộ Dệt may, được 

thiết lập chủ yếu để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

trong ngành tập trung đầu tư vào các khu dệt thông qua 

việc cung cấp hỗ trợ tài chính đầu tư cơ sở hạ tầng mang 

tầm thế giới trong các khu công viên này. 

Chương trình SITP đã thúc đẩy mạnh mẽ ngành dệt may 

của Ấn Độ. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng có 22 

khu dệt đã được hoàn thiện và số còn lại đang trong các 

giai đoạn xây dựng khác nhau, trong đó có 59 khu dệt may 

đã bị Bộ Dệt may xử phạt theo chương trình SITP do không 

đáp ứng đủ điều kiện hoạt động. Chính phủ Ấn Độ dự kiến 

hỗ trợ cho khu vực tư nhân ngành dệt may đầu tư phát 

triển cơ sở hạ tầng với tổng trị giá 430 triệu USD, hiện có 13 

khu công viên dệt may sẽ nhận được khoản hỗ trợ 70 triệu 

USD từ Chính phủ để phát triển cơ sở hạ tầng. 

Kế hoạch này được kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi mạnh 

mẽ vì giá đất cao ngất ngưởng đang là rào cản lớn đối với 

doanh nghiệp. Sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ đầu tư 

cơ sở hạ tầng và tiện ích cho các khu công viên dệt may 

đã thu hút nhiều người mới tham gia vào lĩnh vực này, bao 

gồm cả các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm cách thâm 

nhập vào lĩnh vực dệt may. 

 

 

SẢN XUẤT TẠI ẤN ĐỘ (GỌI TẮT LÀ MAKE IN INDIA): 

Là một phần của chương trình “Ấn Độ tự chủ - 

Atmanirbharat Bharat”, khẩu hiệu “Sản xuất tại Ấn Độ” đã 

được đưa ra để khởi động lại và cải thiện nền kinh tế sau 

tác động đầu tiên của đại dịch. Theo dữ liệu, Ấn Độ đã tăng 

79 vị trí trên bảng xếp hạng mức độ dễ dàng kinh doanh 

sau khi khởi động các chương trình khác nhau trong chiến 

dịch “Sản xuất tại Ấn Độ”. 

Chính phủ Ấn Độ đã thực hiện một số biện pháp bao gồm 

Chương trình Quỹ nâng cấp công nghệ sửa đổi (gọi tắt là 

A-TUFS). Chương trình này ước tính sẽ tạo ra việc làm cho 

35.000 người với khoản đầu tư hơn 14 tỷ USD vào năm 

2022. Chính phủ cũng đã quyết định tiếp tục trả 24% quỹ 

phúc lợi hưu trí để giảm bớt gánh nặng tài chính cho các 

nhà sản xuất như là một phần của chương trình Ấn Độ tự 

chủ - kế hoạch việc làm đã được phát động từ tháng 11/ 

2020. 

Để đảm bảo ổn định nguồn cung nhân lực có kỹ năng 

trong lĩnh vực dệt may sử dụng nhiều lao động, Liên minh 

Nội các đã phê duyệt kinh phí 180 triệu USD để nâng cao 

kỹ năng cho khoảng 10 vạn người trong toàn bộ chuỗi giá 

trị của ngành, bao gồm cả kéo sợi và dệt vải. 

Chính phủ đã đề xuất mở rộng cơ sở thông quan 24/7 tại 

14 cảng biển và 13 sân bay để đảm bảo hàng hóa xuất 

nhập khẩu được thông quan nhanh hơn. Kế hoạch đảm 

bảo hạn mức tín dụng khẩn cấp được áp dụng cho lĩnh 

vực dệt may cùng với các lĩnh vực khác nhằm mục đích 

giải quyết khó khăn tài chính mà các công ty hiện tại đang 

phải đối mặt cũng như cung cấp nền tảng cho các công 

ty mới. 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH LIÊN KẾT SẢN XUẤT 

(GỌI TẮT LÀ PLI): 

Nhằm tăng cường sản xuất và xuất khẩu hàng dệt kỹ thuật 

(technical textiles) của Ấn Độ, kế hoạch PLI mới ra mắt là 

một bước đi rất cần thiết vì chương trình này sẽ thúc đẩy 

sự phục hồi hình chữ V cho nhiều lĩnh vực, bao gồm cả lĩnh 

vực may mặc. 

Nhu cầu hàng dệt kỹ thuật trên thế giới là rất lớn, riêng 

Hoa Kỳ có thị trường hàng dệt kỹ thuật quy mô xấp xỉ 4,5 

tỷ USD. Bằng việc sửa đổi chính sách thuế giá trị gia tăng 

GST – đang là rào cản đối với lĩnh vực sản xuất sợi nhân 

tạo, chương trình PLI hy vọng sẽ chiếm được một phần 

lớn thị trường này và đưa Ấn Độ lên hàng đầu về xuất khẩu 

hàng dệt kỹ thuật. Theo tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng 

Xúc tiến Xuất khẩu Hàng may mặc A. Sakthivel: “Việc kích 

thích tài chính 1,6 tỷ USD cho lĩnh vực dệt may, đặc biệt là 

phân khúc sợi nhân tạo (MMF) và hàng dệt kỹ thuật, sẽ tạo 

ra một bước tiến dài trong việc khuyến khích các nhà xuất 

khẩu hàng may mặc thâm nhập vào hàng may mặc MMF 

có nhu cầu rất lớn trên toàn cầu trong khi xuất khẩu của 

Ấn Độ nhóm hàng này hiện đang ở mức thấp”. 

SẢN XUẤT CHO THẾ GIỚI (MAKE FOR THE WORLD): 

Hàng loạt cải cách và thay đổi luật pháp do Ấn Độ khởi 

xướng trong vài năm qua đã thúc đẩy giấc mơ của Chính 

phủ về Ấn Độ “Sản xuất cho Thế giới”. Trong số các kế 

hoạch khác nhau được đưa ra để nâng cấp ngành dệt may, 

Chính phủ Ấn Độ đã thực hiện nhiều biện pháp để thúc 

đẩy xuất khẩu hàng dệt may. Chính phủ nước này đã công 
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bố Gói đặc biệt nhằm thúc đẩy xuất khẩu thêm 31 tỷ USD, 

tạo ra cơ hội việc làm và thu hút tổng thể các khoản đầu tư 

trị giá gần 12 tỷ USD trong giai đoạn 2018-2020. Tuy nhiên, 

việc đột ngột rút chương trình Xuất khẩu hàng hóa sinh 

lợi từ Ấn Độ (gọi tắt là MEIS) với hiệu lực hồi tố đã gây ra 

khủng hoảng sâu sắc cho các nhà xuất khẩu vì không chỉ 

khoản khuyến khích 4% sẽ bị rút lại mà tất cả các ưu đãi 

theo MEIS đã được cấp cho các nhà xuất khẩu hàng may 

mặc đến ngày 31/7/2019 sẽ bị hồi tố. 

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI): 

Ấn Độ đã cho phép 100% vốn FDI vào lĩnh vực dệt may 

của Ấn Độ theo lộ trình tự động. Lộ trình tự động có nghĩa 

nhà đầu tư không cư trú hoặc công ty Ấn Độ không cần 

bất kỳ loại chấp thuận nào từ Chính phủ Ấn Độ đối với 

khoản đầu tư và 100% vốn FDI được phép ở Ấn Độ. 

Với sự xuất hiện của FDI, ngành dệt may Ấn Độ đã chứng 

kiến sự gia tăng đầu tư trong 5 năm qua. Tuy nhiên, nếu 

Chính phủ có thể bổ sung cơ chế một cửa vào các chính 

sách hiện tại thì sẽ thu hút thêm nhiều nhà đầu tư. 
 

 
 

CÁC THỎA THUẬN SONG PHƯƠNG (BILATERAL 

AGREEMENTS): 

Mặc dù nhu cầu hàng dệt may trong nước cao nhưng 

thành công thực sự của ngành cần được thể hiện bằng 

kim ngạch xuất khẩu. 

Tuy ngành dệt may của Ấn Độ nằm trong 10 mặt hàng 

xuất khẩu hàng đầu của nước này, nhưng để đạt được 

năng lực cạnh tranh toàn cầu thực sự, Ấn Độ cần phải mở 

rộng quy mô hơn nữa. Chính phủ Ấn Độ đã rất tích cực 

trong thập kỷ qua để hướng tới mục tiêu này. 

Nhiều hội nghị đã được tổ chức trên toàn cầu với hầu hết 

các quốc gia có tiềm năng và các thỏa thuận được ký kết 

nhằm mang lại lợi ích cho các bên. Các FTA lớn mà Ấn Độ 

đã ký kết và thực hiện cho đến nay bao gồm Hiệp định 

Thương mại tự do Nam Á (gọi tắt là SAFTA), Hiệp định Hợp 

tác Kinh tế toàn diện Ấn Độ - ASEAN (gọi tắt là CECA), Hiệp 

định Đối tác Kinh tế toàn diện Ấn Độ - Hàn Quốc (gọi tắt 

là CEPA) và CEPA Ấn Độ - Nhật Bản. Các Hiệp định này đã 

góp phần thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may, tuy nhiên, 

các Hiệp định song phương được ký kết với các nước phát 

triển, những nước nhập khẩu hàng dệt may chính là rất ít. 

Ngoài các chính sách hỗ trợ được đề cập ở trên, còn có 

nhiều chính sách và kế hoạch khác đã được khởi xướng 

và thực hiện nhằm thúc đẩy ngành Công nghiệp Dệt may 

Ấn Độ. Cho dù đó là để thúc đẩy sản xuất thủ công, để 

tạo ra nhiều lao động có kỹ năng hơn hoặc cung cấp hỗ 

trợ tài chính cho các công ty khởi nghiệp, thì tất cả mọi 

người đều được hỗ trợ bởi các chính sách tốt của Ấn Độ 

nhằm cải thiện sản xuất và xuất khẩu Hàng dệt may của 

Ấn Độ. Bộ Dệt may thậm chí đã cử Viện Công nghệ Ấn 

Độ (IIT) có uy tín để giải quyết các kế hoạch hành động 

cả trước mắt và trung hạn cho ngành trong tình hình hậu 

Covid cho ngành dệt may. Tuy nhiên, để vươn tầm cạnh 

tranh quốc tế, các doanh nghiệp cần nỗ lực trong sản xuất 

kinh doanh, không chỉ phụ thuộc vào các chính sách hỗ 

trợ của Chính phủ. 
 

 
 

Nguồn: Financial Express 

 

Ngành công nghiệp dệt may đã phải vật lộn với nhiều 

thách thức trong nhiều thập kỷ và trong năm qua, đặc biệt 

là ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Tựu chung lại, một số 

chính sách dưới đây được kỳ vọng sẽ giúp ngành dệt may 

Ấn Độ có đà phục hồi nhanh chóng: 

ĐẠI CÔNG VIÊN DỆT MAY (MEGA INVESTMENT 

TEXTILE PARKS – MITRA) 
 

Ngân sách Liên minh năm 2021 đã giới thiệu kế hoạch cho 

các Đại Công viên Dệt may nhằm mục đích cung cấp đòn 

bẩy chưa từng có cho ngành dệt may ở Ấn Độ. Các mục 

tiêu chính của chương trình là hỗ trợ ngành công nghiệp 

trở nên cạnh tranh toàn cầu, thúc đẩy cơ hội việc làm, thu 
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hút các khoản đầu tư khổng lồ và tăng tốc xuất khẩu. Đề 

án đề xuất phát triển 7 công viên dệt may lớn trong vòng 

3 năm tới, ước tính sẽ tăng doanh thu của ngành lên 300 

tỷ USD vào năm 2025-2026 

Các công viên sẽ có cơ sở hạ tầng toàn cầu và các cơ sở 

cắm và chạy, với mỗi công viên được xây dựng trên 400 

ha. Chương trình này phù hợp với Chương trình liên kết 

công viên dệt may (SITP) được khởi động vào năm 2005 

như đã giới thiệu ở phần trên. Chương trình SITP trên thực 

tế không thành công (chỉ 22 công viên được hoàn thành, 

trong khi 59 công viên bị xử phạt) và chính sự không thành 

công này đặt nhiều hoài nghi về khả năng thành công của 

kế hoạch Đại công viên dệt may. Tuy nhiên, nếu chương 

trình thành công sẽ là cú hích cho ngành dệt may nước này. 

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) 

Với chính sách mở cửa cho 100% FDI trong lĩnh vực dệt 

may với lộ trình tự động, nhà đầu tư không cần xin phép 

cho khoản đầu tư. Nghĩa vụ duy nhất ở đây là thông báo 

cho văn phòng khu vực nơi đầu tư về việc chuyển tiền vào 

trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được số tiền. Trong 5 

năm qua, ngành dệt may đã chứng kiến sự gia tăng đáng 

kể các khoản đầu tư nhờ chính sách này và dự kiến sẽ tiếp 

tục hỗ trợ trong tương lai. 

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA) 

Các FTA đã góp phần giúp ngành dệt may Ấn Độ cạnh 

tranh với các quốc gia có thể mạnh xuất khẩu hàng may 

mặc như Bangladesh hay Việt Nam. 

Tuy nhiên, điểm hạn chế là Ấn Độ chưa có các FTA với các 

nước phát triển (là một số nhà nhập khẩu dệt may lớn). 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH LIÊN KẾT SẢN XUẤT 

(PLI) 

Mục đích chính của kế hoạch PLI đối với ngành dệt may là 

làm cho lĩnh vực sản xuất trở nên cạnh tranh trên toàn cầu, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
đặc biệt tập trung vào hàng may mặc bằng sợi nhân tạo và 

hàng dệt kỹ thuật. 

Theo kế hoạch PLI, Chính phủ đang đặt mục tiêu 

tăng cường sản xuất khoảng 50 chủng loại sản phẩm 

dệt kỹ thuật và sợi nhân tạo bao gồm áo pull, áo sơ 

mi, đồ bơi và các loại khác. Năm 2019, giá trị xuất khẩu 

toàn cầu đối với các sản phẩm này ước tính đạt 222 tỷ USD 

và thị phần của Ấn Độ chỉ chiếm khoảng 0,8%, kim ngạch 

xuất khẩu đạt 1,8 tỷ USD, do đó dư địa tăng trưởng còn 

nhiều. Bangladesh và Việt Nam đều đang dẫn trước Ấn Độ 

và kế hoạch PLI nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách này. 

CUỐI CÙNG LÀ ĐỀ ÁN QUỸ NÂNG CẤP CÔNG NGHỆ 

SỬA ĐỔI CHO NGÀNH DỆT MAY (A-TUFS) 

Tất cả các kế hoạch và chính sách hỗ trợ sẽ không phát 

huy được hiệu quả nếu công nghệ không được đầu tư đổi 

mới. Chính vì vậy, chương trình ATUFS được đưa ra nhằm 

cung cấp các khoản trợ cấp liên kết tín dụng để đầu tư 

vốn vào lĩnh vực dệt may. Đề án được kỳ vọng sẽ có tác 

động tích cực đến đầu tư, việc làm, chất lượng, năng suất 

và xuất khẩu. 

 
 

 

 
NGÀNH DỆT MAY ẤN ĐỘ HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU GÌ? 

Vừa qua Hiệp hội Dệt May Ấn Độ cho biết Chính phủ nước này đã quyết định gia hạn Chương 

trình hoàn thuế và lệ phí của bang và Trung ương (gọi tắt là RoSCTL) đối với hàng dệt may cho 

đến ngày 31/ 3/ 2024. 

Dự kiến, các chương trình hỗ trợ của Chính phủ Ấn Độ sẽ tạo thêm từ 4-6 triệu việc làm mới. 

Ngành Dệt may của Ấn Độ hiện tạo ra việc làm trực tiếp cho khoảng 45 triệu lao động và là 

ngành sử dụng lao động lớn thứ 2 tại Ấn Độ. 

Theo Financial Express Online, ông RK Vij – Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Ấn Độ cho biết: 

“Trong khoảng ba, bốn năm gần đây, xuất khẩu hàng dệt may của Ấn Độ chỉ dừng lại ở mức 

khoảng 38-40 tỷ USD. Chính phủ Ấn Độ hiện đang đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu của ngành 

dệt may sẽ đạt 80 tỷ USD vào năm 2024 – 2025. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


