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CHUỖI CUNG ỨNG BỀN VỮNG 
trong ngành dệt may 

Tác giả: VĂN PHÒNG HĐQT VINATEX 

 

Hiện nay xu hướng bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế xã hội ngày 
càng được chú trọng… Ngành Dệt May cũng có những đổi mới về mục tiêu phát 
triển và công nghệ để đáp ứng xu thế của chuỗi cung ứng bền vững như sử dụng 
nguyên liệu sạch, nguyên liệu tái chế, sản xuất xanh, sản xuất bền vững gắn với 
bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Để bạn đọc có cái nhìn toàn diện về 
vấn đề này, trong số Tạp chí tháng 2/2022, chúng tôi xin giới thiệu Phần 1 của 
bài viết về “Chuỗi cung ứng bền vững trong ngành Dệt May”. Số tiếp theo, Tạp 
chí sẽ giới thiệu phần 2 “Phát triển chuỗi cung ứng bền vững của một số hãng 
thời trang trên thế giới”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gành công nghiệp thời 

trang không chỉ ảnh 

hưởng đến môi trường 

trong quá trình sản xuất 

tạo  ra  sản  phẩm mà 

trên thực tế, mỗi năm có tới 39.000 

tấn quần áo cũ và quần áo ế đổ về 

Atacama – bãi thải sa mạc khô cằn 

nhất ở Chile. Đây là nơi chứa quần 

áo bỏ đi từ khắp nơi trên thế giới. Núi 

rác thải quần áo trên sa mạc Atacama 

ngày càng lớn và ô nhiễm trầm 

trọng hơn. Nghiêm trọng hơn, các 

mặt hàng thời trang phức tạp, như 

giày dép và áo khoác mùa đông, có 

thể không được tái chế hoặc không 

thể phân hủy sinh học. Theo Forbes, 

quần áo làm từ polyester có thể mất 

tới 200 năm để phân huỷ. Mặt khác, 

việc tiêu hủy quần áo có thể làm cạn 

kiệt tài nguyên thiên nhiên và cũng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
không thể giải quyết vấn đề này bằng 

các bãi chôn lấp. Theo một báo cáo 

của Future of sourcing, ngành công 

nghiệp thời trang chiếm tổng cộng 

8-10% tổng lượng khí thải nhà kính 

thải vào khí quyển và là một trong 

những ngành gây ô nhiễm hàng đầu. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ngân 

hàng thế giới trong một báo cáo 

gần đây thì ngành Dệt May là một 

trong những ngành có cơ hội sớm 

cải thiện được “dấu chân” các-bon 

và môi trường. Xu hướng ưa chuộng 

sản phẩm được sản xuất từ sản xuất 

xanh ngày càng phát triển. Người tiêu 

dùng tại các thị trường xuất khẩu lớn 

của Việt Nam như Hoa Kỳ hoặc EU 

ngày càng đòi hỏi các quy trình sản 

xuất phải sạch hơn và hàng hoá thân 

thiện với môi trường hơn. Để đưa ra 

bằng chứng về thành tích của mình 

trong quản lý môi trường và tính bền 

vững, các công ty thường xác minh 

các hoạt động sản xuất bền vững 

thông qua các bên thứ ba. Nhiều 

hãng thời trang đã tạo sự khác biệt 

cho sản phẩm và củng cố hình ảnh 

thương hiệu bằng cách áp dụng các 

thực hành bền vững, chẳng hạn như 

tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14000, SA 

8000… trong chuỗi cung ứng của 

họ. Việc đạt được các chứng nhận có 

nghĩa là các công ty đã thiết lập các 

hoạt động và quy trình làm việc liên 

quan đến môi trường trong các quy 

trình sản xuất của họ. 

Hãng thời trang H&M, một nhà sản 

xuất hàng may mặc toàn cầu có 31 

nhà cung cấp tại Việt Nam, đã có cam 

kết phát triển chuỗi cung ứng trung 

hoà các-bon cho các nhà máy chế 

tạo và chế biến thuộc sở hữu của họ 

hoặc qua ký hợp đồng thầu phụ với 

các nhà cung cấp, và các nhà cung 

cấp của các nhà cung cấp của họ (ví 

dụ nhà máy sản xuất vải, chế biến 

vải, sản xuất sợi) vào năm 2030. Hãng 

Nike cũng công bố các kế hoạch 

tương tự, có ảnh hưởng đến 100 nhà 

cung cấp của Nike tại Việt Nam mức 

đáng kể. 

NHƯ THẾ NÀO LÀ CHUỖI CUNG 

ỨNG THỜI TRANG BỀN VỮNG? 

Theo Ủy ban Thế giới về Môi trường và 

Phát triển (WCED-World Commission 

on Environment and Development) 

của Liên hợp quốc, phát triển bền 

vững được định nghĩa là: “Sự phát 

triển đáp ứng được nhu cầu của hiện 

tại mà không làm tổn thương khả 

năng cho việc đáp ứng nhu cầu của 

các thế hệ tương lai”. 

Tổ chức Xã hội Bền vững (SSI) đã xác 

định rõ ba khía cạnh “Triple Bottom 

Line” của tính bền vững: (i) phúc lợi 

của con người đề cập đến kết quả 

hoạt động xã hội, bao gồm các nhu 

cầu cơ bản, phát triển cá nhân, xã hội 

cân bằng; (ii) phúc lợi về môi trường 

bao gồm môi trường lành mạnh, khí 

hậu- năng lượng và tài nguyên thiên 

nhiên; (iii) phúc lợi kinh tế liên quan 
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vững hơn, nhiều thương hiệu thời 

trang, chẳng hạn như Nike, Marks & 

Spencer, và Timberland, tham gia vào 

việc phát triển sản xuất dệt may sinh 

học. Ở Hoa Kỳ, các hệ thống nông 

nghiệp sinh học được áp dụng rộng 

rãi trong sản xuất bông. 
 

Sản xuất bền vững liên quan đến 

quyền con người và bảo vệ môi 

trường. Dickson - Công ty của Mỹ 

chuyên cung cấp dịch vụ về giám 

sát môi trường và chứng nhận tuân 

thủ, cho biết người tiêu dùng ngày 

càng lo ngại về hậu quả xã hội của 

việc tiêu dùng các sản phẩm hàng 

may mặc có liên quan đến vi phạm 

nhân quyền trong sản xuất. Mới đây 

ngày 23/12/2021, Tổng thống Mỹ Joe 

Biden ký ban hành luật cấm hầu như 

tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Tân 

Cương trong đó có bông nguyên liệu        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bạch hơn theo hướng bền vững 

 

 
đến sự chuẩn bị cho tương lai và nền 

kinh tế. Chuỗi cung ứng thời trang sử 

dụng nhiều lao động và nhạy cảm 

với môi trường và xã hội, điều cốt yếu 

là các hãng thời trang phải xây dựng 

một chuỗi cung ứng bền vững, bao 

gồm tất cả các khía cạnh của Triple 

Bottom Line. 

Chuỗi cung ứng thời trang bền vững 

bao gồm chuẩn bị nguyên liệu sinh 

thái, sản xuất bền vững, phân phối 

xanh, bán lẻ xanh và người tiêu dùng 

có đạo đức. Một chuỗi cung ứng thời 

trang bền vững hiệu quả giúp các 

công ty nâng cao hình ảnh thương 

 

 
Sản xuất vật liệu sinh thái là phần cơ 

bản trong chuỗi cung ứng thời trang 

bền vững. Các sản phẩm thời trang 

bền vững thường được làm bằng 

vải hữu cơ, được sản xuất bằng ít 

nước và hóa chất độc hại. Tập đoàn 

Esquel - là một công ty sản xuất hàng 

dệt may của Trung Quốc. Đây là một 

trong những nhà sản xuất áo sơ mi 

lớn nhất thế giới, sản xuất khoảng 

100 triệu chiếc áo sơ mi hàng năm. 

Esquel cung cấp hàng dệt may cho 

các thương hiểu nổi tiếng như Hugo 

Boss, Tommy Hilfiger và Ralph Lauren 

Corporation. Khi tiến hành khai thác 

nguồn bông hữu cơ thì năng suất 

 

 
giảm tới 50% so với việc trồng bông 

thông thường và người nông dân 

đã được Esquel hỗ trợ bồi thường 

nhưng yêu cầu kiểm soát liên tục 

để đảm bảo chất lượng của nguồn 

nguyên liệu. 

 

Ngoài ra, tái sử dụng và tái chế các vật 

liệu, chẳng hạn như quần áo cũ, phế 

liệu sản xuất và chai lọ cũng có thể 

là vật liệu của thời trang bền vững. 

Tái chế rất phổ biến trong ngành 

thời trang. Thương hiệu thời trang 

Marks & Spencer của Anh đã tung 

ra một dòng suit đặc biệt, được làm 

từ vật liệu tái chế. Hơn nữa, để bền 

chính sản xuất hàng may mặc vì cáo 

buộc sử dụng lao động cưỡng bức vi 

phạm nhân quyền tại khu vực này. 
 

Tính bền vững cũng được xem xét 

xuyên suốt cả quả trình từ sản xuất 

đến phân phối. Việc phân phối các 

sản phẩm thời trang khá phức tạp 

và làm phát thải các-bon trong quá 

trình vận chuyển hàng hóa bởi các 

nhà máy sản xuất thường đặt ở các 

địa điểm khác nhau và phần lớn nằm 

khu vực Châu Á. 
 

Bán lẻ xanh không nằm ngoài mối 

liên hệ giữa sản phẩm xanh và hoạt 

động tiếp thị. Điều quan trọng là 

phải chú ý đến việc phân nhóm trải 

nghiệm người dùng và suy nghĩ lại 

Nói cách khác, người 

tiêu dùng mong muốn 

được chia sẻ thông tin minh 

bạch hơn theo hướng bền 

vững trong chuỗi cung ứng. 

Việc phát hành thông tin bền 

vững của một bộ sưu tập mới 

trên Internet rất hữu ích cho 

việc quảng bá các thương hiệu 

thời trang sinh thái. Việc cung 

cấp đầy đủ thông tin về vật 

liệu sinh thái, sản xuất bền 

vững, phân phối xanh và bán 

lẻ xanh, giúp các sản phẩm 

sinh thái được quảng bá tốt 

hơn đến người tiêu dùng. 

trong chuỗi cung ứng. Việc phát 

hành thông tin bền vững của một bộ 

sưu tập mới trên Internet rất hữu ích 

cho việc quảng bá các thương hiệu 

thời trang sinh thái. Việc cung cấp 

đầy đủ thông tin về vật liệu sinh thái, 

sản xuất bền vững, phân phối xanh 

và bán lẻ xanh, giúp các sản phẩm 

sinh thái được quảng bá tốt hơn đến 

người tiêu dùng. 

Nhằm nâng cao ý thức và buộc các 

công ty phải chuyển đổi công nghệ 

trong sản xuất thì nhiều quốc gia 

phát triển sẽ đánh thuế khí thải các- 

bon và sẽ áp dụng rộng rãi cho các 

ngành nghề không ngoại trừ cả cho 

các sản phẩm may mặc. 

hiệu và tiếp cận rộng rãi hơn những 

người tiêu dùng có đạo đức. Do đó, 

về việc tạo ra giá trị. Việc đổi mới    

sản phẩm thời trang bền vững nên Chỉ áp dụng một hay một vài bước 

trong toàn bộ chuỗi cung ứng là chưa 
đối với các doanh nghiệp, bền vững 

là một cách để thúc đẩy trách nhiệm 

của họ đối với xã hội và môi trường 

để đạt được lợi thế cạnh tranh trên 

thị trường. Đối với nhiều người tiêu 

dùng, việc mua sắm thời trang bền 

vững là cách thể hiện thái độ bình 

đẳng và bền vững của họ. Một sản 

phẩm thời trang bền vững được tạo 

ra theo cách thức thân thiện với môi 

trường và xã hội dọc theo chuỗi cung 

ứng, bao gồm sản xuất nguyên liệu 

thô, sản xuất, phân phối và bán lẻ. 

hướng tới các thị trường tiêu dùng có 
đạo đức. Trong những năm gần đây, 

người tiêu dùng ngày càng có nhận 

thức về tính bền vững. Khái niệm 

bền vững rất quan trọng trong tiếp 

thị và xây dựng thương hiệu, vì nó 

có thể củng cố sự quan tâm và lòng 

trung thành của khách hàng. Nhiều 

tài liệu hiện có đã chỉ ra rằng người 

tiêu dùng sẵn sàng mua các sản 

phẩm thời trang sinh thái nếu tiếp 

thị xanh thành công. Ngoài ra, trong 

bán lẻ xanh, các thực hành đạo đức 

như cung cấp dịch vụ tái chế và sản 

phẩm có thể tái chế trong các cửa 

hàng, có thể nâng cao nhận thức của 

người tiêu dùng thời trang về tính 

bền vững. Việc chia sẻ thông tin về 

tính bền vững của sản phẩm là quan 

trọng trong bán lẻ. Tính bền vững của 

sản phẩm bao gồm tất cả các khía 

cạnh của chuỗi cung ứng, chẳng hạn 

như quy trình sản xuất và giảm thiểu 

ô nhiễm. 

Nói cách khác, người tiêu dùng mong 

muốn được chia sẻ thông tin minh 

đủ. Vì vốn dĩ các hoạt động trong 

chuỗi đều có mỗi liên hệ với nhau. 

Điều cần thiết là phải thực hiện các 

biện pháp để kết hợp tính bền vững 

trên tất cả khía cạnh của chuỗi cung 

ứng và doanh nghiệp. Đối với doanh 

nghiệp thì có thể tập trung đổi mới 

và tối ưu hoá các giải pháp công 

nghệ. Thể hiện với người tiêu dùng 

bằng cách quảng bá cho họ biết bạn 

đã và đang sản xuất xanh. Điều này sẽ 

giúp doanh nghiệp có thêm những 

khách hàng trung thành❏ 
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GÓC NHÌN 

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO: 

MẠCH NGUỒN CHO 

TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG 
Bài: ANH TRÀ 

GÓC NHÌN 

 

Trong bối cảnh kinh tế 
thị trường, xu hướng toàn 
cầu hóa và giao lưu quốc 
tế ngày càng phổ biến thì 
phát triển bằng trí tuệ, 
bằng sự khác biệt từ “tài 
sản vô hình” là nguồn 
nhân lực chất lượng cao 
sẽ quyết định sự thành bại 
của một doanh nghiệp. 

 

 

 

 
 

YÊU CẦU CẤP BÁCH 

Báo cáo Chỉ số phát triển con người 

của Việt Nam giai đoạn 2016-2020 

vừa được Tổng cục Thống kê công 

bố cho thấy chỉ số này đã tăng dần 

qua các năm từ 0,682 năm 2016 lên 

0,706 năm 2020, điều này cho thấy sự 

chú trọng vào phát triển con người, 

 
 
 

 
dài hạn. Nhiều chương trình, hoạt 

động thúc đẩy chất lượng nguồn 

nhân lực của cộng đồng doanh 

nghiệp, đã thu được kết quả xứng 

đáng và thể hiện rõ sự quan tâm ngày 

càng lớn của doanh nghiệp vào việc 

phát triển, kiến tạo giá trị con người. 
 

TẠO SỨC MẠNH TỪ ĐÀO TẠO 

 
 
 

 
hiện ở việc phát triển các cá nhân và 

tập thể xuất sắc có thể tuân thủ triết 

lí của công ty, khuyến khích và truyền 

cảm hứng cho nhân viên vươn tới sự 

hoàn hảo. 

Đây cũng là nguyên lý số 10 trong 14 

nguyên lý hoạt động của Toyota toàn 

cầu. Tại Việt Nam, Toyota đặc biệt coi 

chỉ theo tiêu chuẩn của Toyota khu 

vực. Đồng thời cơ sở vật chất, thiết bị 

cũng phải trải qua đánh giá nghiêm 

ngặt của Công ty mới được đưa vào 

vận hành phục vụ công tác đào tạo. 

Tại đây, trung tâm không những đào 

tạo những kỹ năng cơ bản cho người 

lao động trước khi bắt tay vào công 

việc thực tế mà còn liên tục đào tạo 

nâng cao kỹ năng mềm, chất lượng 

tay nghề người lao động và cấp quản 

lý để bắt kịp với xu thế phát triển 

 
 

 
Có vốn nhân lực sẽ là 

điểm bùng nổ  cho  các nguồn 

lực tài chính, thị trường, công 

nghệ cùng phát triển và sẽ là 

phát triển bền vững trên cả 3 

trụ cột kinh tế - an sinh - môi 

trường để Vinatex “vững 

ngàn thu” - Chủ tịch HĐQT 

Tập đoàn Dệt May Việt Nam Lê 
Tiến Trường. 

Công ty Giấy Lee & Man Việt Nam 

đã nhanh chóng cập nhật với xu thế 

của thời đại mới. Ngay từ khi bắt đầu 

hoạt động tại Việt Nam, công ty đã 

tiến hành xây dựng nguồn quỹ riêng 

phục vụ cho công tác đào tạo nội bộ. 

Mỗi năm doanh nghiệp dành ra ngân 

sách khoảng 1 tỷ đồng, thực hiện các 

khóa đào tạo phù hợp với đặc thù 

công việc của ngành giấy. Riêng giai 

đoạn đầu năm 2021, đơn vị đã đầu 

tư gần 400 triệu đồng để tổ chức 

các khóa đào tạo lý thuyết lẫn thực 
đặc biệt là nguồn lực lao động tại 

Việt Nam. 

NỘI BỘ 

Trước đòi hỏi ngày càng cao của hoạt 

động sản xuất kinh doanh, tiếp cận 

trọng công tác đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực một cách toàn diện 

trên toàn hệ thống từ nhà máy, đến 

công nghệ đang thay đổi từng ngày.    

Samsung Việt Nam đã quyết quyết 

định triển khai xây dựng Trung tâm 

hành, cung cấp chứng chỉ chuyên 

môn thuộc nhiều chuyên ngành kỹ 

thuật như: vận hành xe nâng, điều 
Chất lượng nguồn nhân lực là chỉ số 
phản ánh cam kết của doanh nghiệp 

trong mục tiêu phát triển kinh tế toàn 

diện, bền vững. Do đó, không khó 

hiểu khi ngày càng có nhiều quốc 

gia, đặc biệt là các cường quốc kinh 

tế khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Hoa Kỳ… tích cực chú trọng đầu tư 

đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng cao. 

Không nằm ngoài xu thế chung, 

nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam 

cũng bắt đầu tiến hành đào tạo phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

nhằm hướng tới mục tiêu phát triển 

thị trường lớn trên thế giới, nhiều 

doanh nghiệp tại Việt Nam hiểu rõ 

tầm quan trọng của việc củng cố nền 

móng nhân lực và nhanh chóng áp 

dụng các chiến lược phát triển con 

người dài hạn. 

Quan điểm “dù thiết bị có hiện đại 

đến đâu thì con người vẫn là yếu tố 

then chốt” của Toyota thể hiện ở chỗ 

công ty này luôn chú trọng đào tạo 

và phát triển nguồn nhân lực một 

cách toàn diện trên toàn hệ thống, 

đến các đại lý và nhà cung cấp. Bên 

cạnh đó, coi trọng con người còn thể 

các đại lý, nhà cung cấp và cả xã hội 
như trách nhiệm của một “người anh 

lớn” trong ngành công nghiệp ô tô. 

Đối với đào tạo nội bộ trong sản 

xuất, Trung tâm Đào tạo Sản xuất của 

Toyota Việt Nam theo tiêu chuẩn khu 

vực và toàn cầu hoạt động từ năm 

2008, đưa Toyota trở thành một trong 

những nhà sản xuất ô tô có trung 

tâm đào tạo sản xuất bài bản, chuyên 

nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. 

Tất cả giảng viên đều là những 

chuyên gia đã được đào tạo, đánh 

giá, kiểm tra khắt khe và cấp chứng 

Nghiên cứu và Phát triển (R&D), với 

vốn đầu tư 220 triệu USD tại Hà Nội. 
 

Theo kế hoạch, khi khi vào hoạt động 

vào cuối năm 2022, Trung tâm R&D 

mới của Samsung Việt Nam sẽ tăng 

quy mô nhân lực từ 2.200 người lên 

3.000 người. Thông qua việc xây 

dựng Trung tâm R&D mới, Samsung 

mong muốn năng lực nghiên cứu 

của các kỹ sư Việt Nam sẽ được nâng 

tầm, không chỉ trong lĩnh vực phát 

triển sản phẩm mà còn ở các lĩnh vực 

nghiên cứu đang là xu hướng của thế 

giới, như trí tuệ nhân tạo (AI), vạn vật 

kết nối (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), 

mạng 5G… Điều này, sẽ tạo tiền đề 

để Việt Nam có thể “đi trước đón đầu” 

với những thay đổi của cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0. 

Điều đó có nghĩa, cùng với việc đầu 

tư một cách bài bản và toàn diện tại 

Việt Nam, chiến lược của Samsung là 

tập trung đào tạo đội ngũ nhân lực 

kế thừa sẵn sàng cho những tiến bộ 

công nghệ mới. Đây là bước chuẩn 

bị “đường dài” cho sự phát triển của 

Samsung tại Việt Nam, nhưng đồng 

thời cũng là để thực hiện cam kết 

đồng hành với sự phát triển của 

Việt Nam. 

khiển thiết bị nâng, lái xe tải dấu C, 

vận hành xe xúc... 
 

Lãnh đạo Công ty Giấy Lee & Man 

Việt Nam cho biết, Công ty xác định 

đầu tư cho đào tạo nội bộ là khoản 

đầu tư chiến lược, giúp nhân viên liên 

tục được cập nhật những kiến thức, 

kỹ năng và công nghệ mới. Đối với 

nhân viên mới, việc đào tạo sẽ giúp 

họ tránh được những khó khăn, bỡ 

ngỡ trong công việc để thích nghi 

với môi trường làm việc nhanh hơn, 

đạt hiệu quả năng suất tốt hơn. Và tất 

nhiên Công ty sẽ thừa hưởng những 

thành quả này❏ 
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Trong 2 năm trở lại đây, ngành công nghiệp thời 
trang thế giới đang phải đối mặt với những khó 
khăn thách thức không nhỏ do đại dịch Covid -19 
mang lại. Ngành thời trang bán lẻ được coi là một 
trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất 
của đại dịch, chỉ sau ngành hàng không, du lịch và 
khách sạn. Thói quen tiêu dùng sau khi Covid diễn 
ra 2 năm cũng vì thế mà thay đổi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■ Ảnh minh hoạ (Nguồn:https://kinhte247.com.vn/) 
ĐỊNH HÌNH LẠI CÁC GIÁ TRỊ VÀ

 

TIÊU CHUẨN TIÊU DÙNG 

thương hiệu quần áo lớn, kênh bán lẻ 

trực tuyến chỉ chiếm một phần nhỏ 

trên tổng doanh số bán hàng. 
 

Tất nhiên, các loại sản phẩm thời 

trang khác nhau bị ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh ở các mức độ khác nhau. Ví 

dụ, quần áo mặc ở nhà và trang phục 

thể thao có nhiều khả năng được 

hưởng lợi hơn từ hiện tượng giãn 

cách và làm việc tại nhà trong thời 

kỳ đại dịch. Vì vậy, kết quả bán hàng 

của các nhãn hiệu liên quan đến các 

mặt hàng này thường tốt hơn các 

nhãn hiệu thời trang khác. Ngược lại, 

doanh số bán áo khoác và trang phục 

sang trọng khác bị ảnh hưởng nặng 

nề nhất bởi dịch bệnh. 

 

Song song với đó, trong thời kỳ dịch 

bệnh cũng có một số công ty đã tận 

dụng cơ hội giãn cách để thúc đẩy 

công tác xây dựng hệ thống, chuyển 

đổi số, bao gồm tối ưu hóa giao diện 

trang web và thực hiện tiếp thị thông 

qua các công cụ tìm kiếm trực tuyến, 

cũng như thêm công nghệ tích hợp 

điện toán đám mây và tăng cường 

các dịch vụ hậu cần để phát triển, 

đẩy mạnh mảng kinh doanh online. Ví 

dụ: nhà bán lẻ truyền thống lớn nhất 

thế giới Walmart tận dụng hiệu quả 

số lượng lớn từ các cửa hàng thực 

rồi tích hợp với các kênh bán hàng 

trực tuyến và tiếp tục cung cấp cho 

người tiêu dùng các dịch vụ không 

bị gián đoạn trong thời kỳ đại dịch. 

Chiến lược này dẫn đến sự gia tăng 

doanh số bán hàng bao gồm cả các 

sản phẩm quần áo cho Walmart, biến 

công ty này trở thành công ty có 

doanh số bán hàng cao thứ hai tại Mỹ 

trên khía cạnh thương mại điện tử. 

NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỜI TRANG HẬU DỊCH BỆNH: 

ĐỊNH HÌNH LẠI CÁC GIÁ TRỊ 

VÀ TIÊU CHUẨN TIÊU DÙNG 
Bài: ĐỖ HỒNG HẠNH 

 

Đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều hộ 

gia đình phải đánh giá lại thứ tự các 

sản phẩm/dịch vụ cần ưu tiên trong 

tiêu dùng, kết quả là các giá trị và 

tiêu chuẩn tiêu dùng của họ cũng 

thay đổi. Trong thời kỳ đại dịch, người 

tiêu dùng không muốn rời khỏi nhà 

và thói quen hàng ngày của họ cũng 

được điều chỉnh lại cho phù hợp với 

hoàn cảnh giãn cách chung. Các nền 

tảng mua sắm trực tuyến hàng đầu 

như Taobao và Amazon thường tập 

trung vào bán các mặt hàng giá rẻ 

và phổ biến. Trước đây, đối với các 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Ảnh minh hoạ 
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TÍCH HỢP TRỰC TUYẾN VÀ 

NGOẠI TUYẾN 

Trong thời kỳ hậu dịch bệnh, nhiều 

chuyên gia đặt kỳ vọng doanh số 

qua kênh bán lẻ trực tuyến sẽ tiếp 

tục tăng trưởng khá. Khi ngày càng 

nhiều người tiêu dùng tăng cường 

mua sắm trên các nền tảng xã hội 

như Facebook, Instagram và ở Trung 

Quốc là Douyin, các kênh bán hàng 

thời trang khác nhau, chẳng hạn như 

các nền tảng mua sắm thời trang tích 

hợp, sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, cạnh 

tranh trên kênh bán hàng trực tuyến 

sẽ khốc liệt hơn so với bán hàng ngoại 

tuyến. Khi giá cả sản phẩm, hậu cần, 

dịch vụ sau bán hàng… ngày càng trở 

nên rõ ràng, dễ so sánh hơn ở kênh 

bán hàng trực tuyến, các thương hiệu 

và sản phẩm thời trang phải có sự đổi 

mới và cố gắng làm nổi bật lợi thế và 

giá trị thương hiệu của riêng họ. Đồng 

CÁC ĐƠN ĐẶT HÀNG NHỎ 

Sự phổ biến của công nghệ bán hàng 

trực tuyến, các nền tảng kỹ thuật số 

đã hạ thấp rào cản gia nhập thị trường 

đối với việc thành lập các thương hiệu 

quần áo mới. 

Ví dụ, trước đây ngành công nghiệp 

thời trang luôn có định kiến rõ ràng 

về giới tính, vì vậy những người đồng 

tính nam và chuyển giới thường khó 

tìm được một số trang phục yêu thích 

trên thị trường để có thể thể hiện 

được bản sắc cá nhân của họ. Hiện 

nay đã có một số thương hiệu chuyên 

cung cấp dịch vụ tùy biến thời trang 

cho thị trường đồng tính nam. Sự xuất 

hiện của những thương hiệu ngách 

này cho thấy hiện tượng tiêu dùng 

“đơn đặt hàng nhiều hơn số lượng ít 

hơn”. Các thương hiệu phục vụ những 

thị trường ngách này thường có nhiều 

đơn đặt hàng hơn với số lượng ít hơn, 

trực tuyến để thu thập dữ liệu người 

dùng nhằm phát triển và tiếp thị sản 

phẩm. Các thương hiệu ngách thu hút 

nhiều người tiêu dùng, đồng thời làm 

trầm trọng thêm tình trạng đơn hàng 

manh mún. 
 

TỶ LỆ HOÀN TRẢ HÀNG CAO 

Tỷ lệ hoàn trả hàng cao là vấn đề đặc 

biệt đau đầu đối với các nhà kinh 

doanh thời trang online. Các thương 

hiệu thời trang lớn có xu hướng sẵn 

sàng cho phép người mua đổi, hoàn 

trả lại hàng miễn phí trong một 

khoảng thời gian nhất định do khối 

lượng bán hàng lớn. Mặc dù chính 

sách đổi trả lỏng lẻo này có thể khiến 

người tiêu dùng yên tâm hơn khi mua 

hàng mà không phải lo lắng, nhưng 

nó cũng khiến một số bộ phận người 

tiêu dùng hình thành thói quen tiêu 

dùng không tốt. 

 

 

Hình 1: Mô hình chuỗi cung truyền thống so với chuỗi cung trực tuyến 

thời, các thương hiệu thời trang có 

thể phục vụ người tiêu dùng ở các 

thị trường khác nhau mọi lúc, mọi nơi 

thông qua hình thức marketing trực 

tuyến. Do các thị trường khác nhau có 

sự khác biệt về các yếu tố như khí hậu, 

thi hiếu và vóc dáng người tiêu dùng, 

các doanh nghiệp phải cố gắng gia 

tăng sự linh hoạt trong các khâu như 

thiết kế, chọn lựa chất liệu và sản xuất 

để đáp ứng các nhu cầu khác nhau 

của người tiêu dùng ở nhiều nơi trên 

thế giới. 

do đó họ thường không tích lũy quá 

nhiều hàng tồn kho mà chủ yếu hoạt 

động theo phương thức chỉ bắt đầu 

sản xuất sau khi nhận được đơn hàng. 

Nhìn về tương lai, các chuyên gia cho 

rằng ngành thời trang sẽ phát triển 

theo hướng “cục bộ” và bền vững 

hơn. Một trong những phương pháp 

tiếp thị phổ biến với các thương hiệu 

bán hàng qua kênh trực tuyến là tăng 

cường hợp tác với các cá nhân có 

tầm ảnh hưởng hoặc thu hút dư luận 

Một chuyên gia trong ngành cho biết 

“Nhiều khách hàng có trải nghiệm 

mua sắm trực tuyến sẽ đặt hàng 3 

màu khác nhau và 3 kích cỡ tương tự 

cho cùng một kiểu dáng sản phẩm để 

mua được sản phẩm phù hợp nhất. 

Sau khi nhận được 9 kiện hàng hóa, 

cuối cùng 8 sản phẩm có thể quay đầu 

hồi lại. Với số lượng hàng thu về lớn, 

doanh nghiệp phải tốn nhiều nhân 

lực, vật lực và tài chính để phân loại, 

đóng gói lại sản phẩm hoặc loại bỏ, 

gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. 

Về việc đóng gói lại, đây là một công 

việc rất rắc rối, đặc biệt là vì họ phải lưu 

trữ một lượng lớn vật liệu đóng gói và 

nhãn sản phẩm cho mục đích này”. 
 

CÁC XU HƯỚNG MỚI SAU ĐẠI 

DỊCH 

Trong thời kỳ hậu dịch bệnh, ngành 

công nghiệp thời trang sẽ đối mặt với 

ba vấn đề. Thứ nhất, các hộ gia đình 

đều lo lắng về việc liệu nền kinh tế toàn 

cầu có bước vào một đợt suy thoái mới, 

điều này sẽ làm suy yếu niềm tin tiêu 

dùng. Thứ hai, sự trở lại của kênh bán 

hàng trực tuyến. Hiện nhiều chuyên 

gia đang rất quan tâm đến việc liệu 

mô hình kinh doanh online này trong 

tương lai có thể thay thế các cửa hàng 

thực tế hay không và điều cuối cùng 

Đối mặt với những bất ổn nêu trên, 

ngành công nghiệp thời trang đang 

hướng tới thời trang tùy biến và cá 

nhân hóa. Cùng với việc trang bị công 

nghệ thông tin tiên tiến, ngành công 

nghiệp thời trang dễ dàng thu thập 

nhiều dữ liệu liên quan đến người 

tiêu dùng hơn trước, do đó có thể 

phản ứng tùy chỉnh trong thiết kế và 

sản xuất nhanh hơn và chính xác hơn. 

Mục tiêu chung là phát triển chính xác 

các sản phẩm tùy chỉnh nhưng với giá 

thành không quá cao. 
 

Trong nhiều năm, mô hình kinh doanh 

của ngành thời trang là “sản xuất trước 

rồi mới bán”, nhưng hiện tại và tương 

lai, xu hướng “bán được rồi mới sản 

xuất” sẽ ngày càng phổ biến. Theo 

đuổi các mô hình tùy chỉnh với nhiều 

đơn đặt hàng hơn và số lượng ít hơn, 

các nhà sản xuất và thương hiệu thời 

trang sẽ đạt được sự linh hoạt cao hơn 

và có thể đối phó tốt hơn với các rủi ro 

từ các yếu tố như việc sai sót trong dự 

báo nhu cầu thị trường. Nhiều chuyên 

gia trong ngành tin rằng trong tương 

lai, các xưởng may sẽ phát triển theo 

xu hướng “sản xuất theo yêu cầu “, 

“không có số lượng đặt hàng tối thiểu” 

và “không tồn kho”. Mục tiêu chung 

 

thống và đẩy nhanh quá trình chuyển 

đổi từ thiết kế sang sản xuất. 

Đối mặt với những xu hướng thay đổi 

kể trên, ngành công nghiệp thời trang 

cần khẩn trương tăng cường kết nối 

giữa các nền tảng tùy biến trực tuyến 

và các nhà máy thông minh, để các 

nhà thiết kế có thể gửi mẫu thiết kế 

cho người tiêu dùng xem xét trong 

thời gian sớm nhất và sắp xếp nhà máy 

để bắt đầu sản xuất. Đặc điểm của mô 

hình trên là tránh các khâu trung gian, 

tức là nền tảng trực tuyến sẽ trực tiếp 

thực hiện toàn bộ quá trình giao dịch, 

kết nối sản xuất giữa người tiêu dùng 

và nhà sản xuất theo phương thức 

điểm - điểm, do đó giảm thời gian và 

chi phí vận chuyển do lưu kho. 

Theo như các nhà sản xuất hàng may 

mặc truyền thống, dù có thể tiếp tục 

sử dụng phần lớn máy móc như hiện 

tại nhưng cũng phải điều chỉnh cấu 

hình chuyền, điều chỉnh quy trình sản 

xuất để chuyển đổi theo xu hướng 

chung là ngày càng ít đơn hàng hơn. 

Ví dụ, những máy in, dập nóng nếu 

như trước đây có thể in nhiều sản 

phẩm cùng một lúc, nhưng bây giờ 

chúng phải được tổ chức lại để chỉ gia 

công một lượng nhỏ hoặc thậm chí 

cần liên tục nâng cấp hoặc thay thế 

cấu hình hiện có để mở rộng sản xuất 

áp dụng tự động hóa và công nghệ 

kỹ thuật số. 
 

Hiện nay, trên thế giới Trung Quốc là 

thị trường mua sắm trực tuyến lớn 

nhất thế giới. Tiếp thị trực tuyến đã 

phát triển rất tốt và có thể cạnh tranh 

với thị trường bán lẻ ngoại tuyến. Cấu 

trúc chuỗi cung ứng đã được chuyển 

đổi thành công trước đó để phù 

hợp với đặc điểm của các đơn hàng 

thương mại điện tử, bất kể quy mô lớn 

và nhỏ. 

 

SẢN PHẨM MỚI VÀ HƯỚNG ĐI 

MỚI 

Làn sóng ứng dụng công nghệ kỹ 

thuật số sau đại dịch cũng đã và đang 

mang lại những hiệu quả tích cực cho 

sự phát triển bền vững của ngành. Để 

đáp ứng yêu cầu và nhận thức về sức 

khỏe cộng đồng ngày càng cao, nhiều 

công ty thời trang trên thế giới đang 

tăng cường sản xuất các sản phẩm 

quần áo chống vi khuẩn và chống vi 

rút. Ngoài khẩu trang y tế, việc áp dụng 

lớp phủ chống vi khuẩn và chống vi 

rút trên quần áo bảo hộ và các loại 

hàng dệt khác là một hướng nghiên 
■ Thời trang là ngành công nghiệp đầy cạnh tranh và đổi mới không ngừng. 

(Ảnh: The Wall Street Journal) 
và quan trọng nhất là khi nào đại dịch 

Covid - 19 mới chấm dứt. 

hướng tới là để điều chỉnh chu kỳ quy 

trình sản xuất hàng may mặc truyền 

một sản phẩm tùy chỉnh tại một thời 

điểm. Đồng thời, nhà cung cấp cũng 

cứu và phát triển mới mà ngành công 

nghiệp dệt hiện đang chú trọng ❏ 
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ĐẠT ĐƯỢC ĐÚNG MÀU - 

QUẢN LÝ MÀU KỸ THUẬT SỐ 

CHO VẬT LIỆU DỆT VÀ XƠ 
Trong khi sử dụng công 
nghệ số đã trở nên quan 
trọng trong vài năm vừa 
qua thì đại dịch Covid-19 
đã làm nổi bật nhu cầu 
về chuỗi cung cấp được 
ứng dụng hoàn toàn công 
nghệ số trong cả ngành 
công nghiệp dệt và xơ, đặc 
biệt là khi các quyết định 

toàn chuỗi cung cấp có thể là điều 

thách thức, đặc biệt là không có sẵn 

các giải pháp quản lý màu kỹ thuật số 

tại chỗ. Hơn nữa, việc đánh giá màu 

bằng mắt có thể liên quan tới việc 

quản lý các hoạt động sản xuất, mất 

nhiều thời gian, chi phí cao và không 

nhất quán. 

 

Đó là lý do tại sao dữ liệu màu trong 

thời gian thực là chìa khóa dẫn tới 

thành công trong toàn chuỗi cung 

cấp, không kể đến địa điểm ở đâu. 

Đây chính là lý do quản lý màu kỹ 

thuật số trở nên quan trọng. Thiết bị 

quản lý màu khắc phục được những 

thiếu sót của phân tích bằng mắt bởi 

đo lường, phân tích, truyền đạt thông 

tin về màu và đánh giá màu một cách 

khách quan. Kể cả phần cứng và phần 

mềm được sử dụng để đo và quản lý 

màu, quản lý màu kỹ thuật số hỗ trợ 

việc màu chính xác một cách nhất 

quán được thực hiện ở bất kỳ nơi 

đâu trên thế giới và được truyền ngay 

lập tức qua chuỗi cung cấp tới người 

ra quyết định. Kết quả cuối cùng là 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

■ Phần mềm quản lý màu kỹ thuật số của mẫu và thiết bị 

 
QUANG PHỔ KẾ 

 

Quang phổ kế thực hiện việc đo màu 

trên toàn phổ để tạo ra dữ liệu màu 

vượt quá khả năng quan sát của mắt 

người. Quang phổ kế phân tích ánh 

sáng được phản xạ hoặc được truyền 

bởi mẫu tại mỗi chiều dài bước sóng. 

Dữ liệu này biểu diễn các đặc tính trắc 

quang của mẫu, hoặc dữ liệu phổ, có 

độ chính xác cao và nhất quán. Dữ 

liệu phổ có thể được dùng để tính 

toán các giá trị ba màu cho một màu 

và có thể nhận diện liệu các mẫu có 

kinh doanh phải được đưa 
ra nhanh chóng và từ xa. 
Một chuỗi cung cấp có 
ứng dụng công nghệ số 
là một khối cơ bản cần 
thiết trong quá trình làm 
cho “Dệt 4.0” thành hiện 
thực. Chúng ta đang ở 
hàng đầu của cách mạng 
công nghệ với các đổi mới 
sắp xảy ra được dẫn dắt 
bởi thiết bị chất lượng 
hàng đầu, phần mềm kỹ 
thuật số, tính toán đám 
mây, công nghệ cảm biến 
và nhiều điều nữa. 

 

 

 
ột thành phần không 

thể tách rời của tình 

huống này, tuy nhiên 

lại đang bị xem nhẹ 

là quản lý màu  kỹ 

thuật số. Đưa ra màu đúng trong vật 

liệu dệt và xơ là điều phức tạp gây 

kinh ngạc và có nhiều biến số cần 

phải được xem xét để đạt được màu 

mong muốn có khả năng lặp lại. Các 

công cụ số và các trung tâm dữ liệu 

trở nên quan trọng hơn bao giờ hết 

trong việc giúp đảm bảo màu chính 

xác mỗi lần. Các giải pháp quản lý 

màu ngày nay đang thay đổi cách 

thức chúng ta phân tích dữ liệu và 

 
 

 
cung cấp các quyết định về sản phẩm 

để đáp ứng các thách thức ngay lúc 

này và hơn thế nữa. 

 

GIỚI THIỆU VỀ QUẢN LÝ MÀU KỸ 

THUẬT SỐ 

Các nhãn hàng dệt và may mặc dựa 

vào các nhà máy nằm rải rác trên toàn 

thế giới; sản xuất xơ và vật liệu dệt 

được toàn cầu hóa. Thường thì một 

sản phẩm may mặc sẽ được lắp ráp từ 

nhiều mảnh vật liệu được nhuộm bởi 

các nhà cung cấp trên toàn cầu. Do 

điều này mà quản lý chu kỳ sản xuất 

và duy trì kiểm soát chất lượng trong 

không cần dựa vào các mẫu vật lý 

(mẫu thực), những mẫu này thường 

đi kèm với phí vận chuyển đắt đỏ và 

có thể dẫn tới trì hoãn sản xuất và 

dòng công việc kém hiệu quả. 

 

Khi đánh giá hoặc thực hiện các 

hệ thống quản lý màu kỹ thuật số, 

thiết lập các nhu cầu ứng dụng, sau 

đó nhận diện thiết bị và năng lực 

sẽ giúp đáp ứng các nhu cầu này là 

quan trọng. Khi nói đến phần cứng, 

điển hình có hai loại dụng cụ được sử 

dụng để đo màu trong vật liệu dệt và 

xơ - máy đo màu và quang phổ kế. 

 

MÁY ĐO MÀU 
 

Máy đo màu là công cụ đo ba màu, 

công cụ này đánh giá màu bằng cách 

dùng các bộ lọc màu đỏ, màu xanh 

lá cây và xanh nước biển để ghi lại 

lượng ánh sánh được phản xạ trong 

ba dải chiều dài bước sóng trong phổ 

nhìn thấy. Máy đo màu mô phỏng 

cách thức mắt người cảm nhận màu 

và không thể phát hiện ra hiện tượng 

đồng phân dị vị (metamerism) (khi 

hai vật thể có các đường cong phổ 

khác nhau và phù hợp với nhau dưới 

ít nhất một kết hợp nguồn sáng 

và người quan sát, nhưng không 

phù hợp nhau dưới một kết hợp 

khác). Các máy đo màu điển hình 

được dùng để kiểm soát chất lượng 

màu ngay lập tức là nhận diện màu 

.Chúng không phù hợp để tính toán 

các công thức màu và không phải là 

lý tưởng cho những ai đang muốn 

thực hiện một dòng công việc kỹ 

thuật số hoàn chỉnh. 

đồng phân dị vị với nhau hay không. 

Dữ liệu phổ cũng có thể được dùng 

để tính toán các đơn màu chính xác 

để ghép màu. Các quang phổ kế đưa 

ra sự nhất quán màu chặt chẽ và sự 

chuẩn xác và hữu dụng cho những ai 

quan tâm đến thực hiện truyền đạt 

thông tin về màu bằng kỹ thuật số. 

Đương nhiên, các dụng cụ quản lý 

màu như là quang phổ kế chỉ là một 

phần của vấn đề quản lý màu kỹ 

thuật số nan giải trong vật liệu dệt và 

xơ. Quản lý màu kỹ thuật số gồm bất 

kỳ và tất cả các quá trình bị tác động 

bởi màu, từ khâu thiết kế tới sản xuất, 

trải dài qua nhiều nhãn hàng, nhà 

cung cấp và nhà máy. 
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Khi đánh giá hoặc 

thực hiện các hệ 

thống quản lý màu kỹ 

thuật số, điều quan trọng 

là thiết lập các nhu cầu 

ứng dụng, sau đó nhận 

diện thiết bị và năng lực 

sẽ giúp đáp ứng các nhu 

cầu này. 



 

DỆT MAY 

DỊCH CHUYỂN SANG ỨNG DỤNG 

CÔNG NGHỆ SỐ 

Việc dịch chuyển sang ứng dụng 

công nghệ số đòi hỏi ngành công 

nghiệp suy tính lại dòng công việc 

hiện tại cho quản lý màu. Do các giải 

pháp quản lý màu hiện đại nhỏ hơn, 

nhẹ hơn và nhanh hơn bao giờ hết, 

thực hiện một dòng công việc được 

ứng dụng công nghệ số có thể là sự 

chuyển tiếp trơn tru. 

 

Dòng công việc quản lý màu hoàn 

toàn kỹ thuật số trong vật liệu dệt và 

xơ bắt đầu ngay từ đầu, với việc đo 

lường cảm hứng thiết kế bằng cách 

dùng quang phổ kế và đánh giá bằng 

kỹ thuật số các bảng màu, cho phép 

nhóm làm việc về màu đánh giá màu 

mà không cần sản xuất mẫu hoặc vận 

chuyển mẫu thật. Để tiết kiệm thời 

gian, trong dòng công việc kỹ thuật 

số, các tiêu chuẩn màu kỹ thuật số 

được truyền đạt tới các nhà cung cấp, 

cho phép họ có thời gian để nhận 

diện bất kỳ vấn đề đồng phân dị vị 

nào và loại trừ việc đệ trình các mẫu 

không thể chấp nhận được trước khi 

mẫu được nhuộm. Việc này là có thể 

bởi vì dữ liệu màu kỹ thuật số và các 

dung sai bằng số. Việc quản lý màu 

dừng ngay khi mẫu nhuộm phòng 

thí nghiệm được phê chuẩn; tuy 

nhiên các lỗi hao tiền tốn của vẫn có 

thể xảy ra vào lúc này. Các giải pháp 

quản lý màu kỹ thuật số là cực kỳ có 

giá trị tại bước này trong dòng công 

việc, giúp kiểm tra việc kiểm soát 

chất lượng sản phẩm và mang lại cho 

người sử dụng khả năng đo lường 

các vật liệu mà trước đó “không thể 

 
 

ra là chủ quan. Với ngành dệt đang 

chịu sức ép tăng tốc độ đưa hàng 

hóa ra thị trường, có thể thấy “nhu 

cầu về tốc độ” trong mỗi phần của 

dòng công việc, nhấn mạnh nhu cầu 

về công nghệ quản lý màu kỹ thuật 

số. Một chuỗi cung cấp hoàn toàn 

kỹ thuật số giúp đẩy nhanh quá trình 

phát triển vật liệu dệt, giúp đưa ra các 

quyết định hiệu quả hơn về sản phẩm 

tại điểm sản xuất mà không cần nhãn 

hàng giám sát, kết cục là làm tăng tốc 

độ đưa hàng ra thị trường tổng thể. 

 

Với các công cụ và giải pháp kỹ thuật 

số đúng đắn, một sản phẩm may mặc 

được làm từ nhiều chi tiết từ khắp 

nơi trên thế giới có thể được sản xuất 

chính xác như ý định của nhà thiết kế 

trong khi vẫn đúng thời gian và nằm 

trong ngân sách cho phép. 

 

HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI 
 

Trong hai thập kỷ qua, công nghệ 

đã thay đổi để thu hẹp khoảng cách 

cách thức mà dữ liệu được phân tích 

và các quyết định kinh doanh có sự 

tham dự của màu được đưa ra. Sự 

thay đổi này về công nghệ bao gồm 

việc giới thiệu các máy quang phổ kế 

siêu phổ, sự phù hợp tuyệt vời giữa 

các máy quang phổ kể, các trung tâm 

dữ liệu màu để có sự truyền đạt kỹ 

thuật số có hiệu quả hơn, các chương 

trình đánh giá phòng thí nghiệm và 

tăng khả năng máy có thể mang đi 

mang lại dễ dàng hơn. 

 
 

Nếu toàn bộ ngành dệt có thể nắm 

bắt được việc ứng dụng công nghệ 

số thì có tiềm năng vô hạn trong 

cách thức mà ngành sử dụng và 

tuyền đạt dữ liệu. Ví dụ. trong làn 

sóng Covid-19, nhiều nhà tạo màu 

đang dựa rất nhiều vào các đối tác 

toàn cầu, cho dù là văn phòng khu 

vực hoặc thương gia trung gian hoặc 

nhà máy, để đảm bảo chất lượng 

màu đáp ứng các đặc điểm kỹ thuật 

của họ. Quản lý màu kỹ thuật số cho 

phép các nhà tạo màu giám sát việc 

đệ trình và phê chuẩn màu mà không 

cần dùng đến hộp chiếu sáng. Thay 

vào đó, các nhà tạo màu hiện đang 

giám sát và quản lý chất lượng màu 

trong toàn bộ chuỗi cung cấp. Có thể 

quản lý và đo màu trong thời đại làm 

việc từ xa bởi các giải pháp quản lý 

màu kỹ thuật số, và những người với 

dòng công việc được ứng dụng công 

nghệ số đã ở vị trí đáp ứng các nhu 

cầu đang thay đổi của ngành. 

Có nhiều đổi mới giúp thu hẹp 

khoảng cách của việc dữ liệu màu 

được áp dụng như thế nào và được 

phân tích ra sao trong toàn chuỗi 

cung cấp. Do việc ứng dụng công 

nghệ số ngày càng được chấp nhận 

hơn, chúng ta có thể kỳ vọng chứng 

kiến các công nghệ cảm biến tiên 

tiến và tính toán đám mây trở nên 

thịnh hành hơn❏ 

Nguồn:  https://fiberjournal.com/ 

getting-color-right/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trí tuệ nhân tạo (AI) 
chuyển đổi cách nhà thiết 
kế muốn tìm kiếm các 
nguồn hình ảnh như thế 
nào, khám phá thêm về 
các sử dụng hàng đầu AI. 
Các nhãn hàng thời trang 
sử dụng các công cụ học 
máy (ML) và trí tuệ nhân 
tạo (AI) hiện có khả năng 
nhận ra các hoa văn thiết 
kế đang thay đổi nhanh 
và cung cấp các phụ kiện 
thời trang được ưa chuộng 
nhất cho các kệ hàng bán 
lẻ nhanh hơn các nhà bán 

THỜI TRANG & CUỘC SỐNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THAY ĐỔI LỚN 
TRONG NGÀNH THỜI TRANG VỚI 

TRÍ TUỆ 
NHÂN TẠO 

Bài: HOÀNG THU HÀ (dịch) 

Nguồn:  industrywired.com T 
đo được”, như là sợi từ nhiều loại 

xơ, các hình mẫu, xơ lỏng lẻo và vải 

ren thông qua các máy quang phổ 

kế siêu phổ chuyên biệt. Các dòng 

công việc được áp dụng kỹ thuật số 

cũng loại trừ dữ liệu bị cô lập (data 

silo) bằng cách để cho dữ liệu được 

truyền đạt và tích hợp trơn tru – dữ 

liệu có thể tiếp cận cung cấp dòng 

công việc minh bạch hơn. 

 

Quản lý màu kỹ thuật số đã mang 

tính khách quan tới một quá trình lẽ 

lẻ thời trang truyền thống. 
Do vậy mà các nhãn hàng 
hàng đầu như là Zara, 
Top Shop và H&M làm 
hài lòng ngay lập tức các 
khách hàng nhanh hơn về 
nhu cầu theo mùa và sản 
xuất lượng hàng may mặc 
đúng theo yêu cầu. 

rí tuệ nhân tạo gia tăng nhu 
cầu tìm kiếm trực quan, 

một xu hướng đang được 

sử dụng trong các quá trình 

quảng cáo hạ nguồn bán 

lẻ, cũng như trước đó được sử dụng 

như một bộ phận của các nền tảng 

quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) hỗ 

trợ quá trình thiết kế và phát triển sản 

phẩm. Nó có thể làm thay đổi cách 

thức các nhà phát triển và nhà thiết 

kế muốn tìm kiếm các nguồn hình 

ảnh như thế nào. 

Dưới đây là xu hướng sử dụng hàng 
đầu AI trong thời trang: 

 
QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 

Việc sử dụng các công cụ AI giúp các 

nhãn hàng thời trang nhận diện được 

xu hướng thay đổi, tiến hóa và những 

lựa chọn trong ngành thời trang, cho 

phép các nhãn hàng nhanh chóng 

đưa lên kệ hàng sản phẩm mới hơn 

và đang có nhu cầu nhiều hơn. Do 

điều này mà một vài nhãn hàng thời 

trang lớn, kể cả H&M, Zara và các 
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Quản lý màu là cần thiết để hợp lý hóa việc 

kiểm soát màu của vật liệu dệt và xơ. Nắm bắt 

được việc ứng dụng công nghệ số có thể chuyển 

đổi toàn bộ chuỗi cung cấp để phù hợp với kỳ 

vọng của ngành, tiết kiệm thời gian và tiền bạc, 

dẫn tới hiệu suất lớn hơn và đưa ngành công 

nghiệp gần hơn xu thế “Dệt 4.0”. 



 

THỜI TRANG & CUỘC SỐNG  
 

khách hàng. Vậy nên AI đóng vai trò 

quan trọng với khả năng có thể phát 

hiện các xu hướng mới. Các xu hướng 

trong ngành thời trang thay đổi rất 

nhanh với nhiều thiết kế và kiểu dáng 

mới mỗi lần. Do vậy mà các thuật 

toán AI có thể hiểu các thiết kế thông 

qua các hình ảnh khác nhau để copy 

các kiểu dáng được nhiều người ưa 

thích. 
 

KHUYẾN NGHỊ CÁ NHÂN HÓA 

AI đang làm cuộc sống của các nhà 

bán lẻ thời trang dễ dàng hơn bằng 

cách cung cấp dữ liệu đã được phân 

loại theo ý thích của khách hàng. 

Trước kia, nhiều người sẽ nhìn cái 

THỜI TRANG & CUỘC SỐNG 
 

■ AI cung cấp dữ liệu đã được phân loại theo ý thích của khách hàng 

 
 

 
nhãn hàng khác có thêm doanh thu 

và đạt được sự hài lòng của khách 

hàng bằng cách cung cấp thêm cho 

họ các phụ kiện thời trang theo mùa 

đúng xu hướng. 

 

KIỂM TRA HÀNG TỒN VÀ BỔ 

SUNG THÊM HÀNG 

Trong các đại cửa hàng và cửa hàng 

nhỏ, camera AI giúp theo dõi sản 

phẩm đã bán hết, dẫn tới việc có 

thể tự động thông báo cho nhà sản 

xuất về thiếu hụt nguồn hàng. Để 

làm việc này có hiệu quả hơn, chức 

năng được tích hợp theo cách sao 

cho các camera có thể quét dữ liệu 

để xác nhận liệu cùng loại sản phẩm 

đó đang nằm ở các cửa hàng khác 

và đang được bán, để có thể luân 

chuyển sản phẩm tới một cửa hàng 

đang hết hàng. Việc này làm giảm 

sản xuất gây lãng phí và tiết kiệm tiền 

bạc. 
 

ỨNG DỤNG CHABOT 

Chabot có thể dịch ngôn ngữ con 

người và đưa ra các câu trả lời cho 

câu hỏi chưa được xác định trước. 

Ngày nay, có các chabot chuyên biệt 

cho các ứng dụng bán lẻ thời trang. 

Chabot này sử dụng xử lý ngôn ngữ 

tự nhiên xử (NLP) để giúp “đo ni đóng 

giày” các hoạt động marketing như 

 
 

 
dịch vụ khách hàng và xem xét và đưa 

ra lời bình về sản phẩm. 
 

PHÁT HIỆN SẢN PHẨM MAY MẶC 

Phát hiện sản phẩm may mặc là một 

trong các ứng dụng chính của AI và 

các công nghệ thị giác máy tính để 

phát triển các hệ thống khuyến nghị 

hiệu quả. Ngày nay, các nhãn hàng 

thời trang hàng đầu đang sử dụng 

các kỹ thuật xử lý hình ảnh cùng với 

thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo 

 
 

 
(VR) để làm cầu nối cho khoảng cách 

mua hàng online và mua tại cửa hàng. 

Với các thuật toán AI mạnh được 

hỗ trợ bởi AR và VR, các nhãn hàng 

thời trang có thể đưa ra các khuyến 

nghị cho khách hàng thông qua môi 

trường kỹ thuật số. 
 

THIẾT KẾ SẢN PHẨM MAY MẶC 

Thiết kế hoa văn kết hợp màu sắc 

đúng là các yếu tố chủ chốt để thiết 

kế một bộ trang phục hấp dẫn được 

quần cái áo và thấy sản phẩm nào 

thích hợp với họ nhưng hiện nay 

chúng ta được khuyến nghị quần áo 

mà chúng ta có thể thích. Việc này 

do AI thực hiện bằng cách phân tích 

cẩn thận các đơn hàng trước kia và 

tìm ra màu sắc, kiểu dáng và sự ưa 

thích về cỡ. 
 

THIẾT KẾ TRANG PHỤC 

Các nhãn hàng thời trang hàng đầu 

đang khám phá công nghệ dữ liệu 

lớn để lưu trữ, phân tích và hiểu nhu 

cầu cá nhân hóa của khách hàng về 

trang phục. Điều này có thể giúp họ 

thiết kế trang phục đang có nhu cầu 

nhiều hơn và tối đa hóa doanh thu 

và lợi nhuận. Cộng tác với Google, 

Zalando (một nền tảng thời trang 

Đức) đã và đang sử dụng các công cụ 

thiết kế thời trang dựa trên AI để đáp 

ứng các yêu cầu cá nhân hóa về màu, 

kết cấu và các sự ưa thích khác. 
 

GIA TĂNG TRẢI NGHIỆM KHÁCH 

HÀNG 

Các công nghệ số cũng đang gia 

tăng trải nghiệm khách hàng trong 

các cửa hàng và đại cửa hàng. Ngày 

nay các nhãn hàng thời trang sang 

trọng đang sử dụng công nghệ 

gương thông minh kết hợp với các 

cửa hàng thật. Một gương thông 

minh là loại gương hai chiều với màn 

hình hiển thị điện tử phía sau. Chúng 

là các máy tính được hỗ trợ bởi một 

ứng dụng công nghệ đầy đủ, bắt 

đầu từ phần cứng với cảm biến sâu 

cho tới phần mềm được trang bị các 

thuật toán thị giác máy tính tiên tiến. 

Gương có thể hỗ trợ người dùng 

không chỉ để họ xem họ trông như 

thế nào khi mặc một cái áo hay quần 

cụ thể với các màu khác nhau mà 

còn thay đổi kiểu quần áo và tạo nên 

so sánh như thể họ đứng cạnh nhau 

mà lại mặc quần áo ngoài và đeo các 

phụ kiện khác nhau❏ 

là ngữ cảnh cho email mẫu, các bài 

đăng trên mạng xã hội, liên lạc của 

■ Chabot có thể dịch ngôn ngữ con người và đưa ra các câu trả lời cho câu hỏi chưa được 

xác định trước. 
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tháng 01/2022 

N 

TIN TỨC & SỰ KIỆN TIN TỨC & SỰ KIỆN 
 

BẢN TIN VINATEX  
VINATEX VÀ SHB 

KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC TOÀN DIỆN N 
 

ĐẢNG ỦY VINATEX 

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ QUÝ I NĂM 2022 

 
gày 20/01/2022, Đảng  ủy 

Tập đoàn Dệt May Việt Nam 

(Vinatex)  tổ  chức  hội  nghị 

chuyên đề quý I năm 2022 theo hình 

thức trực tuyến. 

 

Đồng chí Lê Tiến Trường, Bí thư Đảng 

ủy – Chủ tịch HĐQT Vinatex cho biết, 

đây là buổi sinh hoạt đầu tiên trong 

năm 2022 của Đảng ủy Vinatex để cập 

nhật tình hình chính trị, kinh tế, thị 

gày 26/1, tại Hà Nội, Tập đoàn 

Dệt May Việt Nam (Vinatex) và 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà 

Nội (SHB) đã tổ chức ễ ký kết thỏa 

thuận hợp tác chiến lược. 

 

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong 

việc hợp tác chiến lược giữa Vinatex 

và SHB, phát huy thế mạnh của 2 bên 

trên các lĩnh vực đang hoạt động. Với 

cam kết lần này, Vinatex và SHB sẽ trở 

thành đối tác chiến lược, hợp tác lâu 

dài, bền vững thông qua việc hỗ trợ 

sử dụng các sản phẩm nhau. 

Theo đó, với kinh nghiệm của Vinatex 

đã và đang hợp tác với nhiều đối tác 

như Vietcombank, Vietnam Airline… 

SHB sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm, 

dịch vụ của Vinatex và các đơn vị 

thành viên cung cấp cho SHB, theo 

các chính sách phù hợp với SHB. 

Đồng thời, SHB cam kết thiết kế các 

sản phẩm đáp ứng tối đa nhu cầu 

của Vinatex và các công ty thành viên 

như: dịch vụ quản lý tài khoản tiền 

gửi, quản lý vốn tập trung, đầu tư tự 

động; cấp tín dụng ngắn hạn, trung 

và dài hạn với lãi suất ưu đãi, phương 

thức phê duyệt thuận tiện qua nền 

tảng số… Ngân hàng cũng sẽ cung 

cấp các dịch vụ tài chính doanh 

nghiệp và thị trường chứng khoán; 

dịch vụ thanh toán, thu hộ, chi hộ; 

dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch 

vụ bảo lãnh; các sản phẩm về ngoại 

hối và dịch vụ trả lương CBNV… ưu 

việt nhất cho Vinatex. Các giải pháp 

của SHB sẽ góp phần giúp Vinatex tiết 

kiệm chi phí hoạt động, nguồn nhân 

lực và đặc biệt là tối đa hóa hiệu quả 

của dòng tiền, tạo điều kiện thuận lợi 

cho Tập đoàn và các công ty thành 

viên phát triển sản xuất kinh doanh. 

trường mới đến toàn thể các đảng bộ, 

chi bộ trực thuộc. 

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên 

PHÁT HUY TINH THẦN XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN, 

SÁNG TẠO CỦA TUỔI TRẺ VINATEX Đ 
giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW 

về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 

các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan 

trọng trong năm 2022; về việc Tổ chức 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, 

Đảng ủy Tập đoàn đề nghị các đảng 

bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền, kỷ niệm bằng 

nhiều hình thức phù hợp, có trọng 

tâm, trọng điểm, đảm bảo thiết thực, 

hiệu quả, tạo được khí thế thi đua sôi 

nổi, tinh thần phấn khởi trong đông 

đảo cán bộ, đảng viên, người lao động. 

Các hoạt động tuyên truyền không 

phô trương, hình thức, phù hợp với 

tình hình dịch bệnh Covid-19; lồng 

ghép với việc tuyên truyền triển khai 

thực hiện các phong trào thi đua yêu 

nước, các sự kiện chính trị của đất 

nước, ban, bộ, ngành, đơn vị và các 

nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Tiến 

Trường đã trình bày nội dung cập nhật 

dự báo nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt 

Nam; Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của 

Trung Quốc, trọng tâm là Dệt may. TS 

Nguyễn Đức Kiên- Tổ trưởng Tổ tư vấn 

Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ trình 

bày về các vấn đề kinh tế trong Nghị 

quyết 100 năm của Đảng Cộng sản 

Trung Quốc và hàm ý chính sách cho 

Việt Nam. 

oàn TNCS Hồ Chí Minh Tập 

đoàn Dệt May Việt Nam (Đoàn 

TN Vinatex) đã tổ chức Hội 

nghị tổng kết công tác Đoàn, phong 

trào thanh niên năm 2021, phương 

hướng nhiệm vụ năm 2022 theo hình 

thức trực tuyến tại 2 điểm cầu Hà Nội 

và TP. Hồ Chí Minh. 

Tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Quang 

Thắng – UV Ban Thường vụ Đoàn TN 

Vinatex đã báo cáo kết quả công tác 

Đoàn, phong trào thanh niên năm 

2021, trình bày phương hướng, nhiệm 

vụ của năm 2022. Theo đó, năm 2021 

mặc dù tình hình dịch bệnh kéo dài 

 

 

Đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính 

trị, phù hợp, bám sát thực tiễn và đặc 

thù của các đơn vị, doanh nghiệp. 

Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, 

có ý nghĩa và hiệu ứng lan tỏa trong 

thanh niên vì sự phát triển của doanh 

nghiệp. Bên cạnh đó, hoạt động của 

các cơ sở Đoàn thu hút được đông 

quyết Đại hội Đoàn và Đại hội Đảng 

các cấp; Hướng dẫn các cơ sở Đoàn 

trực thuộc Đoàn Tập đoàn chuẩn bị 

Đại hội Đoàn các cấp…(2) Tiếp tục 

đổi mới nội dung, phương thức giáo 

dục của Đoàn thông qua các hoạt 

động thực tiễn; qua phát hiện, bồi 

dưỡng, tôn vinh, nhân rộng các điển 

hình tiên tiến. (3) Đẩy mạnh các hoạt 

động xung kích thực hiện nhiệm 

vụ sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp thông qua việc đăng ký đảm 

nhận các công trình, phần việc thanh 

niên; phong trào tuổi trẻ sáng tạo… 

(4) Củng cố và nâng cao chất lượng 

ĐẢNG ỦY VINATEX BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG 

CHO QUẦN CHÚNG ƯU TÚ Đ 
ảnh hưởng tới các hoạt động chung 

của công tác Đoàn, nhưng nhờ vào 

sự chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của 

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Hội 

đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, 

chủ động tổ chức nhiều hoạt động 

thiết thực theo định hướng của TW 

Đoàn, Đoàn Khối và Đoàn Tập đoàn 

tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng cán 

bộ đoàn các cấp; chuẩn hóa đội ngũ 

cán bộ; nâng cao tỉ lệ Đoàn viên ưu tú 

được phát triển Đảng… 

ảng ủy Tập đoàn Dệt May 

Việt Nam đã tổ chức khai 

giảng lớp bồi dưỡng lý luận 

chính trị cho gần 80 quần chúng ưu 

tú đến từ các Đảng bộ và Chi bộ cơ 

sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn tại 

phía Nam. 

Lớp bồi dưỡng giới thiệu đến các 

học viên những nội dung cơ bản về 

Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng 

Hồ Chí Minh; Phát huy dân chủ xã 

hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn 

kết dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa của nhân dân, do nhân dân 

và vì nhân dân; Chủ nghĩa xã hội và 

phương hướng đi lên chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam; Đường lối và chiến 

lược phát triển kinh tế – xã hội; Phát 

triển giáo dục và đào tạo, khoa học 

và công nghệ, xây dựng nền văn hóa 

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; 

Tăng cường quốc phòng – an ninh, 

triển khai các hoạt động đối ngoại, 

chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; 

Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây 

dựng đảng cơ sở 

 

Thông qua lớp học, các học viên 

được nâng cao nhận thức và bản 

lĩnh chính trị để phấn đấu rèn luyện 

và sớm được đứng trong hàng ngũ 

của Đảng. 

đồng Quản trị, Cơ quan điều hành Tập 

đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn Dệt 

May Việt Nam, Lãnh đạo các phòng, 

ban chức năng và lãnh đạo các đơn vị 

thành viên, cùng với sự chỉ đạo thường 

xuyên và kịp thời của Ban thường vụ 

Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, 

Đoàn Thanh niên Vinatex đã thực hiện 

tốt công tác triển khai, chỉ đạo các cơ 

sở Đoàn trực thuộc triển khai thực 

hiện các nội dung chương trình do 

Đoàn khối và Đoàn Tập đoàn phát 

động. Các phong trào hoạt động của 

phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh của DN được cấp ủy, lãnh đạo 

đơn vị ghi nhận, đánh giá cao như: 

đăng ký thi đua phát huy sáng kiến, 

sáng tạo, đảm nhận công trình, phần 

việc thanh niên, xung kích vì sự phát 

triển của DN, các phong trào hoạt 

động xã hội, văn hóa, văn nghệ… 
 

Năm 2022, Đoàn Thanh niên Vinatex 

đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: 

(1) Tiếp tục tuyên truyền triển khai 

học tập, quán triệt và thực hiện Nghị 

Với những kết quả ấn tượng đã đạt 

được, đ/c Trần Thị Ngọc Quỳnh – Phó 

Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung 

ương đánh giá cao sự nỗ lực của Đoàn 

Thanh niên Vinatex và hệ thống Đoàn 

cơ sở trực thuộc. Lãnh đạo Đoàn Khối 

mong muốn, năm 2022, Đoàn TN 

Vinatex tiếp tục khắc phục khó khăn, 

hạn chế, thực hiện có hiệu quả các 

phong trào, phần việc thanh niên trên 

tinh thần xung kích, sáng tạo và đổi 

mới❏ 
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LẤP LÁNH NGÀN NĂM 

 

VÀNG BẠC VIỆT 
Bài: TRƯƠNG THỊ KIM DUNG 

 

 
heo “An Nam chí nguyên” của Cao 

Hùng Trưng, ở thế kỷ XV khi quân 

Minh xâm lược nước ta, chúng đã 

thống kê 98 chỗ có mỏ vàng: Phủ 

Thái Nguyên 17, Phủ Lạng Sơn 4, 

châu Quảng Oai 59, châu Ngọc 

Ma 6, châu Gia Huy 5, châu Ninh Hóa 3, châu Trà Long 3, 

Châu Quỳ 1. 
 

Trong “Phủ biên tạp lục”, nhà bác học Lê Quý Đôn có ghi 

một số mỏ vàng ở Quảng Nam: “Các núi Trà Nô, Trà Tế, 

nguồn Thu Bồn của Duy Xuyên sẵn vàng... Dân thuộc 

đến đầu núi tìm thấy mạch, đào lấy đất, làm nhà để che, 

chứa đất thành đống lấy nước dội vào. Chỗ đất đào sâu 

đến nghìn thước. Rửa đãi ngày thường được bạc vụn đầy 

bong bóng trâu, nộp vào trường để nấu đúc. Còn các mỏ 

bạc thì nằm rải rác các vùng rừng núi Việt Bắc”. 
 

Nhờ nguồn tài nguyên sẵn có mà người Việt sớm chế tác 

và sử dụng thứ kim loại quý này. Khảo cổ học thời thuộc 

Pháp phát hiện chiếc nhẫn có đường kính 2cm, niên đại 

từ thế kỷ II TCN, mặt hình quả trám tìm được ở huyện 

Nông Cống (Thanh Hóa). Nó là 1 trong 4 chiếc nhẫn vàng 

cổ xưa của nước ta, hiện lưu giữ tại Bảo tàng lịch sử nghệ 

thuật Hoàng gia Brussel (Vương quốc Bỉ). 
 

Năm 1977, người ta còn tìm thấy một trâm cài đầu bằng 

vàng ở Đông Sơn. Hai chiếc xà tích bằng bạc gần giống 

nhau - đồ trang sức độc đáo của người Việt cổ cũng phát 

lộ ở khu vực mộ táng làng Vạc (Nghệ An). 
 

Những bằng chứng trên cho thấy đồ trang sức vàng bạc 

đã xuất hiện từ thời Hùng Vương. 
 

Người Việt thường thích dùng vàng mười (còn gọi là 

vàng lá, vàng diệp, vàng 9999) và bạc nõn (bạc 10) để chế 

tác đồ trang sức. Bạc được dùng nhiều nhất trong đời 

sống dân gian bởi tiền mua sắm không đáng kể nhưng 

tác dụng tích cực tới sức khoẻ hơn cả vàng như thử độc, 

kháng sinh, diệt trùng, trừ tà khí. Nếu tác dụng của một 

loại kháng sinh bình thường chỉ có thể có tác dụng với 6 

loại vi trùng, vi khuẩn gây bệnh thì bạc lại có thể tiêu diệt 

đến 650 loại. Nó có tính dẫn nhiệt nổi bật nhất trong tất 

cả các kim loại, nếu coi tính dẫn nhiệt của bạc là 100 thì 

THỜI TRANG & CUỘC SỐNG 

vàng là 53.2, sắt là 11.6, bạch kim 8.2. Do đó, bạc rất tốt 

cho huyết mạch và giúp đẩy nhanh quá trình chữa lành 

vết thương, tránh lây nhiễm. 
 

“Dùng bạc thì sang, dùng vàng thì quý”, trang sức vàng 

bạc ngày càng phổ biến ở các triều đại sau này nhằm 

tôn vinh vẻ đẹp quyền quý sang trọng trong chốn cung 

đình cũng như trong dân gian được coi là của gia bảo, 

hồi môn. 
 

Phẩm phục của vua chúa quan lại đều có trang sức bằng 

vàng, bạc tùy theo địa vị từng người. 
 

“An Nam chí lược”của học giả Lê Tắc đã mô tả khá kỹ trang 

sức của giới quý tộc nhà Trần: “Mũ tước vương (Vương, 

Tự Vương, Thân Vương thời Trần) có đính con ong vàng, 

bướm vàng, lớn nhỏ thưa dày tùy theo cấp bậc. Hoàng đế 

khăn kết tua vàng và ngọc châu phủ tấm vuông, đeo đai 

lưng Kim Long”. “Nội quan Thượng phẩm đội mũ Dương 

Đường, đính hình ong bướm bằng vàng, dày thưa khác 

biệt”. “Viên Ngoại lang, Lang tướng đội mũ miện có viền 

vàng đan xen. Lệnh Thư Xá tới Hiệu Thư Lang Thượng chế, 

Thị Cấm đều đội mũ miện bạc. Mũ miện dùng trong đại 

lễ”. Văn võ bá quan thường dùng“Ðai lưng bằng da tê hay 

vàng tùy phẩm trật”. 
 

Thời Lê – Trịnh các Hoàng tử, Vương tử được phong tước 

Quốc Công đội mũ Dương Đường “Kiểu dáng như mũ 

Phốc đầu, duy phía sau cao hơn, hai cánh chuồn nạm 

vàng”. “Vương tử , Thế tử đai đính đá quý bịt vàng”, “dây 

thao kép xâu hạt ngọc và sức vàng”, “Ðai của Hoàng thân 

bằng sừng con tê hoa, trang sức bằng vàng. Đai của quan 

nhất, nhị phẩm bằng bạc” - (theo Lịch triều hiến chương 

loại chí của Phan Huy Chú). 
 

Triều Nguyễn, Vua Gia-Long định cho các quan văn võ: 

Ðai lưng mầu hồng. Chánh nhất phẩm trở lên trang sức 

bằng vàng mặt chạm con mãng 4 móng, trước sau đều 

một con, Văn chạm Tiên hạc, Võ chạm Kỳ lân. Tòng nhất 

phẩm và nhị phẩm: mặt đai chạm Tiên hạc hay Kỳ lân, 

trước sau một con, ngoài ra chạm hoa. Tam phẩm đai 

vàng không chạm. Tứ phẩm đai Đồi mồi mặt trước ba 

miếng, hai bên hai miếng dài bọc vàng, ngoài ra bọc bạc. 

Chánh thất phẩm đai mặt sừng đen bọc bạc. 

 
 

 

 
 

 

 

Dân gian có câu: “Nhất thổ, nhì kim” (nhất đất, nhì vàng). 
Người Việt đã sớm biết chế tác thứ kim loại quý đó 

thành đồ trang sức cực kỳ tinh xảo 
để tôn vẻ đẹp, sự sang trọng của con người. 
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Nếu đai lưng dùng cho đàn ông có phẩm tước thì phụ 

nữ quý tộc hay bình dân lại dùng thắt lưng lụa hay đũi, 

sồi để “thắt đáy lưng ong”. Có điều họ đeo vào thắt lưng, 

ngang bên hông chiếc xà tích có cấu tạo gần giống hình 

hộp chữ nhật, bên trong rỗng. Xà tích có 1 quai hình chữ 

U ở trên đỉnh và 2 quai ở hai bên có đeo nhạc đồng. Mặt 

xà tích có hoa văn xoắn ốc, hoa văn hình bông lúa theo 

đường viền hình chữ nhật. Kích thước xà tích nhỏ: dài 

4,7cm, rộng nhất 3,1cm. Tiếng nhạc đồng leng keng theo 

nhịp bước chân nghe vui tai. 
 

Vàng bạc còn là đồ sính lễ trong hôn nhân. Người ta 

lấy vàng bạc để so đo sự giàu sang và giá trị của cô dâu 

khi thách cưới: 

... Cưới em một vạn đôi trằm 

Mười chín tấm lĩnh, ba trăm quan tiền 

Vàng mười chín nén tinh nguyên 

Cùng là bạc bảy sắp liền cho cao 

... Tráp tròn dẫn đủ trăm đôi 

Ống thuốc bằng bạc, ống vôi bằng vàng 

... Cưới em một chĩnh vàng hoa 

Mười chum vàng cốm, bạc là trăm nong 

... Xin chàng lấy chín cành huê 

Cành bạc lá bạc nở ra huê vàng 

Rễ nó ăn xuống dọc ngang 

Nụ nó bằng vàng, quả nó đồng đen 

Chín cây chín ả nàng Tiên 

Đánh đu cành bạc giữ gìn cành hoa. 

(Ca dao) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoa tai, nhẫn, xuyến, vòng, trâm, xà tích, lắc, khánh, kiềng, 

dây chuyền... là trang sức ưa chuộng của người Việt, đặc 

biệt là phái đẹp. 
 

Charles-Édouard Hocquard - bác sĩ quân y người Pháp 

đến Bắc Kỳ trong những năm 1884 -1886 đã rất ấn tượng 

với những người phụ nữ Việt mà ông gặp ở Hà Nội: 
 

“Phụ nữ đeo hoa tai và đeo nhẫn. Hoa tai hình khuy áo có 

hai đầu, đối với phụ nữ bình dân, hoa tai được làm bằng 

thủy tinh màu, còn con gái và vợ các quan thì mang đồ 

trang sức bằng vàng bạc. Nhẫn làm bằng dây vàng xoắn lại, 

mốt của họ đòi hỏi nó phải quấn chặt vào ngón và đeo vào 

tận trong ngón tay. Một số phụ nữ tầng lớp trên đeo những 

dây chuyền lớn bằng vàng hay bằng bạc, làm bằng những 

hạt tròn to bằng hạt đậu và xâu lại thành nhiều hàng”. 

Mỗi thời đại có nhu cầu thẩm mỹ trang sức khác nhau. 

Những nghệ nhân giỏi đã và đang tạo ra muôn hình vạn 

trạng sản phẩm bằng kỹ xảo chạm, trổ, đậu, trơn cực kỳ 

công phu. 

 
 

Vòng tay có nhiều loại (vòng trơn, vòng chạm, vòng xích, 

xuyến, lắc), thiết kế theo dạng dây mềm hay cứng. Căn 

cứ vào hình dáng của chúng mà phân loại. 
 

Xuyến là một loại vòng mình dẹt, hai đầu khoằm ôm vào 

mình xuyến, có thể nới rộng hay thít hẹp sao cho vừa cổ 

tay. 
 

Xuyến trơn mặt nhẵn, xuyến chạm có khắc họa tiết hoa 

văn. Người giàu thì làm xuyến to bản 4cm, còn người 

bình thường thì làm nhỏ bản 7-8mm. 
 

Lắc tay là loại vòng tay dạng cứng, thường được thiết kế 

theo khối liền, có thể mảnh hoặc to bản. Lắc tay có thể ở 

dạng trơn hoặc có hoa văn hay đính đá quý. 
 

Vòng tay xích là loại lắc điển hình nhất cho phái mạnh 

được làm bằng cách liên kết các chi tiết nhỏ như mắt 

xích lại với nhau. 
 

Vòng tay gắn thẻ thiết kế họa tiết nổi bật được đính kèm 

buông dải đầy ấn tượng 
 

Nhẫn thì vô số kiểu như gióng trúc, mặt nhật, lòng máng, 

mặt vuông, mặt đá, mặt ngọc hoặc để trơn… Mặt nhẫn 

được khắc hoa lá, hình trái tim, chữ nổi. 
 

Hoa tai loại to dùng cho cả đàn ông và đàn bà. Những 

chiếc khuyên tai 6 – 8 bầu vú bằng vàng căng mọng đậu 

trên những đài hoa được chạm khắc tỉ mỉ ra đời trong 

giai đoạn văn hóa phồn thực, mẫu hệ ở thời kỳ văn hóa 

Sa Huỳnh và Óc Eo thể hiện sự coi trọng vị thế người phụ 

nữ. Các dạng hoa tai cánh bèo, giọt lệ, bông hoa được 

gắn sát vào dái tai hoặc nằm toàn bộ trên vành tai rất 

tiện trong mọi hoàn cảnh đi làm, đi chơi không bị vướng 

víu. Hoa tai hình con đỉa hay hoa tai “tòng teng” có một 

mắt nối giữa phần trên và phần dưới của đôi bông để tạo 

chuyển động theo mỗi bước đi của người sử dụng. Phần 

thòng xuống của hoa tai có thể là sợi dây thòng xuống 

hoặc kiểu dáng bất kỳ. 
 

Nghề kim hoàn tiêu biểu cho sự tinh thục của nghề thủ 

công mỹ nghệ truyền thống của dân tộc ta. 
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Tại kinh thành Thăng Long (Thủ đô Hà Nội nay) phố Hàng 

Bạc là nơi hội tụ những nghệ nhân giỏi về đồ trang sức 

vàng bạc của làng Đình Công Thượng (Thanh Trì- Hà Nội), 

Châu Khê (Hải Dương, Đồng Xâm (Thái Bình). Sản phẩm 

của mỗi làng nghề đều có nét đặc trưng riêng. Nhu cầu 

sở thích của mỗi người, mỗi thời kỳ lịch sử cũng tạo đà 

cho nghề kim hoàn khởi sắc, phát triển hơn và người diện 

trang sức cũng dạt dào niềm vui; 

“Mười hai vòng tay bạc 

Đường chạm trổ hình hoa 

Đường khắc theo hình lá 

Mười hai nhẫn xinh xinh 

Lồng ngón tay thon nhỏ 

Bàn tay em lấp lánh 

...Vòng ôm cổ tay em 

Cổ tay em nở hoa 

Nhẫn ôm ngón tay em 

Ngón tay em rực rỡ”. 

(Dân ca) 
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PHƯỜNG NGHỀ THỢ NHUỘM 
Ở THĂNG LONG XƯA 

Bài: TRẦN CỰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Từ rất xa xưa, trong quá 
trình phát triển của mình 

 
 

Triệu Xương cùng phu nhân là công 

chúa Phương Dung đi qua vùng này. 

Đứng trước cảnh vật hiền hoà, làng 

quê trù phú, con người chăm chỉ làm 

ăn cầy cấy lại ham đọc sách nên ông 

bà Triệu Xương đã ngụ lại và đem 

nghề nhuộm vải, tơ lụa - một nghề 

gia truyền từ Trung Quốc dạy cho 

dân làng. Ông bà đã dạy cho mọi 

người biết cách pha chế để tạo nên 

những mầu sắc xanh đỏ, tía, vàng, ... 

đẹp mắt chứ không chỉ là màu thâm, 

mầu đen thông thường. Như vậy, 

nghề nhuộm làng Đọc đã đáp ứng 

được nhu cầu làm đẹp của xã hội 

thời đó nên người làng Đọc từ chỗ 

nghèo khổ đã nhanh chóng giầu lên. 

Vì thế, trong dân gian vùng này đã có 

câu: “Tiền làng Đọc, thóc làng Nhữ, 

chữ làng Trằm” để chỉ sự giàu có của 

dân làng Đọc. Nhiều gia đình khá giả 

của làng đã ra thành phố, nhiều nhất 

ở Hà Nội để mở cửa hàng, cửa hiệu 

nhuộm, còn nhiều người khác của 

làng những lúc nông nhàn thì với 

gánh đồ nhẹ nhàng trên vai, họ đã 

có mặt khắp các phố phường, khắp 

chợ cùng quê để nhuộm quần áo, 

vải vóc, tơ lụa đủ mầu sắc làm đẹp 

cho mọi người, mọi nhà. Hình ảnh về 

những người phụ nữ nhuộm rong, 

đầu chít khăn mỏ quạ và mặc áo dài 

tứ thân màu nâu với đôi bì tròn đựng 

đồ nghề màu đen trên vai và đặc 

biệt là tiếng trống bỏi “leng keng” lắc 

 
 

hoá Thông tin công nhận là di tích 

lịch sử văn hoá năm 1998. 

Ngay từ thời Tiền Lê, những người thợ 

nhuộm giỏi của làng Đọc đã được 

mời vào cung điện để nhuộm vải vóc, 

tơ lụa với nhiều mầu sắc rực rỡ dùng 

trang trí cung đình và làm tàn, lọng, 

áo, mũ, tua, hoa ... gắn vào trang phục 

của các vua và các quan trong triều 

đình. Từ đó làng Đọc có tên gọi mới 

là làng Đan Loan (theo chữ Hán: Đan 

là mầu đỏ, Loan là con chim phượng 

mái mầu đỏ). Ý nghĩa của hình tượng 

này muốn nói chim phượng mầu đỏ 

sẽ bay khắp nơi đem đến may mắn, 

đẹp đẽ cho đời. Cũng chính những 

người thợ nhuộm tài hoa của Đan 

Loan đã có mặt ở kinh thành Thăng 

Long rất sớm. Họ đã lập nên phường 

nghề, làng nghề và làm ăn sinh sống 

ở phố Hàng Đào, mở chợ nhuộm 

riêng lấy tên là chợ nhuộm Hoa Lộc 

vừa buôn tơ lụa, vải vóc, vừa nhuộm 

đủ mầu sắc đã tạo nên một khu buôn 

bán sầm uất, đông người qua lại và 

dựng đình thờ thần Hoàng làng 

cùng tổ nghề nhuộm là ông bà Triệu 

Xương tại ngôi nhà 90A phố Hàng 

Đào hiện nay. Trong đình vẫn còn 4 

tấm bia ghi nhận quá trình xây dựng 

và trùng tu công trình, trong đó tấm 

bia có niên đại sớm nhất được dựng 

vào tháng 9 năm Vĩnh Thịnh thứ 2 

(1706) nói về 7 dòng họ của làng Đan 

Loan là Bùi, Đào, Phạm, Lê, Vũ, Dương, 
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giữ bàn thờ và chuông đồng có ghi 4 

chữ: Hoa - Lộc – Đan – Loan. 
 

Có thể nói, phường nghề thợ nhuộm 

Thăng Long đã tồn tại hàng mấy trăm 

năm đã góp phần hình thành, phát 

triển để làm nên 36 phố phường của 

Thăng Long – Hà Nội. Nghề nhuộm 

Đan Loan không chỉ hiện diện ở kinh 

đô Thăng Long mà còn phát triển ở 

nhiều thành phố, làng quê trong cả 

nước để tôn thêm vẻ đẹp cho đời. Tự 

hào về làng nghề của mình, người 

Đan Loan từ lâu đã lưu truyền đôi câu 

đối đầy kiêu hãnh: 

 

Thiên hạ thanh hoàng do ngã thủ 

Triều đình chu tử tự ngô gia 

Nghĩa là: 

 
Thiên hạ có màu xanh, màu vàng 

đều do tay ta 

Nơi Triều đình, mầu đỏ, mầu tía 

cũng từ nhà ta mà có. 

Giờ đây, với nền công nghiệp nhuộm 

hiện đại phát triển, nhiều loại vải vóc, 

tơ lụa, ... với nhiều mầu sắc đã được 

nhuộm, hấp, in hoa trước khi xuất 

xưởng khiến nghề nhuộm thủ công 

cổ truyền bị thu hẹp lại. Tuy vậy, 

người thợ nhuộm Đan Loan, phường 

nghề thợ nhuộm Thăng Long vẫn 

mãi toả sáng trong sự trân trọng của 

qua các triều đại phong 
kiến, kinh thành Thăng 
Long từng là nơi hội tụ 
của các phường nghề ở 
khắp các nơi hợp lại. Vì 
vậy, người đời mới truyền 
tụng đến ngày nay câu nói: 
“Hà Nội ba mươi sáu phố 
phường”. Chính tên gọi 
những phố cổ Thăng Long 
– Hà Nội: Hàng Ngang, 
Hàng Đào, Hàng Mã, Hàng 
Bông, Hàng Chuối, Hàng 
Thiếc,... là minh chứng 
cho sự phát triển và tồn tại 
của các làng nghề, phường 
nghề Thăng Long cho đến 
bây giờ. 

 
ũng như các phường 

nghề thủ công khác, nghề 

thợ nhuộm ở Thăng Long 

có từ rất sớm do những 

người thợ thủ công từ 

các nơi đến. Phố Thợ Nhuộm là nơi 

nhuộm thâm, nhuộm đen của các 

làng Liêu Xá, Lưu Xuyên (Hưng Yên), 

Vân Canh (Hà Tây) còn phố Hàng Đào 

mới chính là nơi nhuộm cao cấp với 

nhiều mầu sắc phong phú được lịch 

sử ghi nhận từ thế kỷ XV. Chủ nhân 

của phường nghề nhuộm Hàng Đào 

không ai khác chính là những người 

dân làng Đọc – làng Đan Loan xưa 

thuộc tổng Minh Luân, huyện Đường 

An nay là xã Nhân Quyền, huyện Bình 

Giang, tỉnh Hải Dương. 

Đan Loan là một làng nhỏ nằm giữa 

vùng châu thổ sông Hồng nhưng lại 

Phố Hàng Đào xưa. (Ảnh tư liệu) 

 

là một làng quê nổi tiếng vì truyền 

thống hiếu học, vì mảnh đất này 

có nhiều Tiến Sĩ, cử nhân thành đạt 

trong đó có danh nhân văn hoá 

Phạm Đình Hổ, người đã để lại cho 

văn học nước nhà tới 22 tác phẩm có 

giá trị hiện đang lưu trữ ở Viện nghiên 

cứu Hán Nôm, tiêu biểu là Vũ Trung 

tuỳ bút, Châu phong tạp khảo. Tuy 

vậy, Đan Loan còn nổi tiếng và được 

nhiều người biết đến chính là nghề 

nhuộm với nhiều mầu sắc đã từng 

làm đẹp tại chốn Cung đình và làm 

đẹp cuộc đời, đáp ứng được sở thích 

của tầng lớp quí tộc và những người 

lao động bình thường. 

Nói về gốc tích của nghề nhuộm 

làng Đọc (Đan Loan), lịch sử làng ghi 

lại: Vào thời nước ta bị nhà Đường cai 

trị (năm 766), có một viên quan tên là 

trong tay để chào mời khách nhuộm 

vang lên khắp phố phường đã tạo 

nên một nét văn hoá độc đáo của 

Thăng Long xưa mà nhiều người Hà 

Nội vẫn lưu nhớ tới tận bây giờ. Nhớ 

ơn sâu công đức, người làng Đọc đã 

thờ ông bà Triệu Xương làm thần 

Hoàng làng. Ngày nay, ngôi đền thờ 

vẫn còn cùng bài vị của danh nhân 

Phạm Đình Hổ và chín bậc khoa 

bảng khác. Ngôi đền đã được Bộ văn 

Đoàn đã đóng góp tiền bạc, công sức 

dựng nên ngôi đình. Nơi đay còn lưu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ảnh minh hoạ 

lịch sử, trong tình cảm yêu mến của 

lòng người ❏ 
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nhẹ trôi 
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MÂY XANH 

Truyện ngắn của KIỀU BÍCH HẬU T 

 
 

mẫu, vì cô thấy rất lạ. Vầng trán cao, 

trẻ trung nhưng lạnh lẽo. Ánh mắt 

phớt đời và cái đầu trọc lóc bất cần, 

Lila chợt chú ý đến hình xăm cánh hải 

âu chấp chới trong phong ba ở bắp 

tay trái của anh ta. 

- Cô sao thế? – Anh ta hất hàm – Vừa 

nãy cô hét to thế chắc là không bị 

câm. Chân tay người ngợm ổn chứ? 

- Tôi không sao. Lúc nãy bị chẹn ngã 

xe, xây xát đầu gối tẹo thôi. Cảm ơn 

anh nhé. 

Anh ta không nói gì, dựng xe ngay 

ngắn cho cô, xua những người đi 

đường tò mò rồi chờ cô tập tễnh lên 

 
 

- Đừng nói tiếng ân nhân làm tôi xấu 

hổ. Đỏ hết cùi chỏ rồi. 

- Anh vui tính thật – Lila nén nụ cười – 

nhưng anh vẫn chưa nói tên. 

- Tôi là Hải sương gió! 
 

- Nghe du côn nhỉ! – Lila tò mò – Anh 

là trưởng băng đảng nào hả? Thảo 

nào có hình xăm. Chỉ có dân xã hội 

đen, hoặc quá thiếu tự tin nên mới 

xăm mình. 

- Đừng có nghĩ bậy! Tôi hành động 

một mình, thích cô đơn, không cần 

theo băng nhóm. 
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Quần Hoa nhìn thấy anh, rách việc! 
 

Xiết nhẹ tay Lila rồi buông nhanh, Hải 

sương gió hỏi: 

- Hôm nào cô đi làm muộn, tôi có thể 

đưa đón cô cho an toàn, phí nhẹ thôi, 

hi hi. Yên tâm là ý định của tôi chỉ có 

thế. 

- Phiền lắm. Thôi ta cứ tạm dừng ở 

đây đã. 

- Cũng được luôn. Tôi chả muốn lèo 

nhèo – Hải sương gió đưa tay xiết 

chặt dây mũ bảo hiểm. – Tạm biệt. À, 

mà Quần Hoa là cái thứ gì vậy? 

ẩy trang vội vàng  trong 

toilet mà cũng đi đứt gần 

chục phút. Lila là người 

mẫu cuối cùng ra khỏi khu 

vực biểu diễn tòa nhà HA 

Tower. Đoạn cuối đường Lê Văn Lương 

kéo dài hun hút và tối tăm, vắng ngơ 

ngắt, xung quanh là những khu vực 

đang xây dựng nham nhở, trông vừa 

kỳ quái vừa tỏ ra nguy hiểm. Những 

thanh bê tông kẹp đuôi cần cẩu trên 

cao trầm ngâm suy tính xem nên rơi 

xuống đè nát người nào trên đường. 

Nếu rơi vào người mình, mình hẳn sẽ 

dẹt đe đe như cái nắp chai bia bị bánh 

tàu nghiến qua. 

Lila nhún vai, nhấn ga, chiếc xe máy 

vọt lẹ, phải thoát ra khỏi khu này cho 

nhanh. Cô ngán ngẩm nhìn đám bụi 

nhốn nháo trước ánh đèn xe máy. Lila 

chưa bao giờ thích khu vực này. Nó 

được kỳ vọng là trung tâm hiện đại 

sầm uất thứ hai của Thủ đô, nhưng 

thói tham lam bất chấp quy hoạch đã 

khiến nó như một gã trai mới lớn, bất 

lực trước đám mụn cứ hãnh tiến trồi 

lên trên mặt! 

Lila chợt giật mình khi một xe máy xẹt 

qua đầu xe cô, ghìm lại rồi chạy song 

song với cô: 
 

- Này gái, đi chơi với anh! 
 

Những hai thằng ba trợn trên xe 

máy, mũ chụp kín như nồi cơm điện, 

không thể rõ mặt. Hình như phía sau 

rè rè vài xe máy khác, một xe xẹt lên 

đón đầu xe Lila. Một con SCR. 

Thôi toi rồi! 
 

Trống ngực thình thịch. Lila chưa kịp 

xoay trở thì đã thấy mình nằm quay 

lơ trên đường, đau điếng. Cái xe văng 

cách cô năm thước, vẫn còn nổ máy. 
 

- Cho tịt luôn, ném vào bãi Ba. Nhanh 

lên! 
 

Một tên bịt mặt nói: 
 

- Chu cha! Mày ơi, một em chân dài! 
 

- Ngon quá! Chân dài xịn bay ơi! Làm 

phát kẻo phí của giời! 
 

- Cướp! Cướp! Cứu tôi… 
 

Những tiếng kêu cứu của Lila đã 

bị chặn phắt. Lũ cướp tỏ ra có kinh 

nghiệm. Cô vùng vẫy thật mạnh. 

Những bàn tay ham hố vừa kẹp chặt 

cô, vừa tranh thủ sục vào ngực cô bóp 

đau điếng. 
 

- Gái mới lớn vú vê rắn câng mày ạ. 

Ngon! Há há! 
 

Một tiếng phanh xe rít lên sắc lạnh 

trong bóng đêm lờ nhờ. Bụp! Bụp! 

Một trận chiến loạn xì ngầu! Nhân lúc 

tên bịt mặt đang giữ cô sơ ý, Lila co 

chân đá mạnh vào giữa háng hắn. Tên 

này lăn quay xuống đường, ôm cứng 

“đồ hàng“, tiếng kêu tắc nghẹn. Cô 

giật mạnh khăn bịt miệng, la hết sức: 
 

- Cướp! Cướp! 
 

Thêm một xe máy dừng lại. Lũ cướp 

thằng co cẳng chạy, thằng rồ xe máy 

lao lạng quạng, hớt đồng bọn rồi 

phóng bay biến vào bóng tối phía xa. 
 

Thanh niên vừa dụng võ dẹp loạn xốc 

áo đến bên Lila, nhẹ nhàng hỏi: 
 

- Cô bé, có sao không? 
 

Cô ngẩng lên, anh ta khá cao, hơn hẳn 

cô cái đầu, nhưng không phải người 

xe. 
 

- Cố lên, tôi sẽ đưa cô về nhà. Con gái 

mà đi chơi khuya thế! 

- Tôi không đi chơi – Lila bực bội – Tôi 

đi làm về. 

- Tuổi này mà đã “đi làm” sao?! – Anh 

ta lạnh lùng nhìn cô, cố tình kéo dài 

từ “đi làm”… 

“Việc gì đến anh. Đồ lắm chuyện 

dở hơi!” 

Lila định gắt lên thế, nhưng nghĩ anh 

ta vừa cứu mình, nên cố nhịn. Cô chỉ 

nhún vai. 

- Chả việc gì đến tôi thật! – Người 

thanh niên lẩm bẩm. 

Nhưng Lila vẫn nghe thấy. “Hắn đọc 

được suy nghĩ của mình sao? Bực 

thật!” 

- Anh tên gì? 
 

- Cô biết để làm gì? 
 

- Thì ít ra để tôi còn cảm ơn anh một 

lời, biết tên ân nhân của tôi. 

- Hành động như thế nào? Kiểu gì? – 

Lila nhíu mày, hỏi dồn. 
 

- Nói tên của cô đã, tôi sẽ cho cô biết 

tôi làm gì! – Hải sương gió liếc nhanh 

Lila, đoán cô nàng hẳn là hoa khôi 

một trường nào đó. 

- Lila! 
 

- Gì cơ! 
 

- Lila là tên tôi! – Cô nói, liếc nhìn 

thanh niên xem phản ứng nét mặt 

anh ta. 

- Tên gì kỳ quặc, kiểu như nghệ danh 

thôi chứ đâu phải tên thật… Hải 

sương gió lẩm bẩm – A, tôi biết rồi! 

Cô là người mẫu của công ty Estyle? 

- Việc đó chẳng liên quan gì đến anh! 
 

- Tất nhiên! – Hải giơ một ngón cái về 

phía cô, nháy mắt. 

Lila dừng xe. Hải sương gió cũng kịp 

phanh kít xe lại trước cô nửa bánh xe. 

- Cảm ơn anh đã cứu tôi và đưa tôi về 

- Lila khẳng khái giơ tay ra – Đến ngõ 

nhà tôi rồi. Anh về đi, tôi không muốn 

- Bà ngoại tôi! - Lila lườm người mới 

quen, ra vẻ đe nẹt. 
 

- Ha, ha! Quần hoa, thứ đặc sản phụ 

nữ rớt từ thời bao cấp đây. Cú vọ phải 

biết. Tốt nhất tôi chuồn cho nhanh. – 

Hải sương gió cười rồi vụt lao xe đi. 

-“ Đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành“ 

nữa chứ. – Lila cười, nói với theo. Tự 

dưng cô thấy mến anh chàng này. 

Cô tư lự nhìn theo anh vài giây, rồi 

ngoặt phải vào ngõ nhà mình. Ngõ 

đổ bê tông sạch sẽ, được rọi sáng 

bằng ngọn đèn Led sáng trắng, hai 

bên là những chậu cây cảnh lá xanh 

ngăn ngắt đứng im lìm lặng lẽ dõi 

theo Lila. 

“Hú vía” – Lila so vai lại, xấu hổ nghĩ 

đến cú bóp vú sỗ sàng của tên cướp. 

Tự nhiên, lúc này tim cô lại đập rộn 

lên lo lắng. 

Cánh cửa sắt nâu xỉn đã mở sẵn. Bà 

Quần hoa đứng tựa cửa. Bà mặc bộ 

đồ ở nhà vải lanh rủ, in hoa tím trắng. 

Mặt bà sưng lên như cái lệnh. 

- Cô giỏi nhỉ? 
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- Con chào bà – Lila tắt máy xe, đầu 

lùng bùng nghĩ kế nói dối – Bà tránh 

ra tí cho con dắt xe vào đã nào. 
 

- Lần sau thì nghỉ nhé! Khỏi học hành 

thêm nếm gì sất! – Bà cao giọng – Tôi 

không tin lại có lớp học nào mở vào 

giờ này. 
 

- Thì còn mất thời gian đi trên đường 

nữa chứ bà? – Lila đáp quấy quá, rồi 

muốn ngắt “bài ca bất tận” của bà 

Quần hoa, nên cô leo lên tầng hai. 

Nhưng gì thế này, khớp háng và đầu 

gối nhói đau khi cô nhấc chân lên 

bậc thang. 
 

Bà Quần hoa chạy theo túm tay Lila: 
 

- Lila, mày phải trả lời bà rõ ràng. 
 

- Khổ lắm, bà để con yên lần này 

được không? - Lila gắt – Con bị ngã 

xe, suýt thì gãy chân đây! 
 

Buông tay Lila, bà Quần hoa cau mày: 
 

- Chết chửa! Có sao không? Bà có nói 

sai bao giờ đâu. Mày lại còn gân cổ 

lên cãi. Con gái đi đêm về hôm thì 

lành sao được? Con người sống trong 

ánh sáng. Đêm đen là của chuột và 

gián. Giữ tư cách của mình đi, đừng 

lao vào đêm với lũ chuột. 
 

Lila ước gì mình điếc. Cô lắc đầu, cà 

nhắc leo lên tầng hai. 
 

Từ tầng một, tiếng bà Quần hoa vọng 

lên: 
 

- Còn cơm nguội trên nóc tủ lạnh đấy. 

Xuống ăn đi con. 
 

Bụng đói cồn cào nhưng nghĩ đến 

cơm nguội, Lila ớn đến cổ. 
 

Nằm ườn trên giường một lúc, cô 

khẽ nhúc nhích chân trái, nghe 

 
 
ngóng cơn đau. Cô lùa tay vào trong 

quần, sờ nắn vùng bị đau. Đau quả 

là cảm giác chết tiệt. Hy vọng là vài 

hôm sẽ khỏi. 

Bụng cô lại réo lên ùng ục vì đói. Thôi 

đành nhá cơm nguội vậy. Lila thèm 

biết bao có cái gì nóng nóng để ăn, 

bát mỳ úp cũng được, miễn là nó 

tỏa khói và thơm mùi thức ăn chứ 

không nguội tanh nhạt nhẽo. Nhưng 

mà Quần hoa sẽ chửi rí rách cả đêm 

cho xem. Thôi thì cơm nguội, cô đã 

ăn cơm nguội cả nửa thập kỷ nay rồi. 

“Cơm nguội thì bụng phải nóng” – bà 

Quần hoa luôn “triết lý” thế để rèn 

cháu gái mỗi khi Lila nhăn nhó nhai 

cơm nguội. 

Lila đi bước một xuống cầu thang, cô 

giữ chân trái thẳng đơ, tránh gập đầu 

gối trái để khỏi bị đau nhói. Mở lồng 

bàn nhựa đỏ có miếng vải đen vá chỗ 

thủng, cô thấy có đĩa đậu rim cà chua, 

một góc đĩa rau muống luộc và một 

đĩa cơm nguội vun cao như đĩa xôi 

cúng. Lớp cơm trên bề mặt đĩa khô 

se do gió quạt điện. Lila thở dài. 

Để tiết kiệm điện, bà Quần hoa thực 

hiện chế độ nấu một bữa ăn cả ngày. 

Buổi sáng bà đi chợ sớm, mua thực 

phẩm ở chợ cóc góc phố do dân 

quê xe thồ bán tranh thủ tránh công 

an, giá rẻ như bèo. “Mua để đỡ đần 

những người nông dân khốn khổ” - 

bà luôn có lý lẽ cho việc chỉ mua thực 

phẩm ở chợ cóc. Mang những thức 

đó về, bà nấu cơm đủ cho ba bữa, và 

luôn chỉ có ba thứ: cơm – canh – đạm 

(có đậu thì thôi thịt, thịt thì thôi tôm, 

tôm thì thôi cá). Món nhiều nhất là 

cơm, nếu thiếu thức ăn thì rưới thìa 

nước mắm lên cũng xong. Lila đang 

tuổi ăn tuổi lớn, lại cao gần mét tám, 

đói mấy cũng chỉ nhồi cơm cho chắc 

dạ. Thèm đạm thì cô tranh thủ ăn quà 

bên ngoài giữa hai giờ học. Bạn bè 

 
 

đứa nào cũng bảo con Lila ăn tham 

như mõ. Chúng đâu biết ở nhà Lila 

ăn uống kham khổ kém gì sư sãi. 

Bữa sáng còn nuốt được, vì mọi thứ 

mới nấu xong, nóng hổi. Cơm còn 

lại, bà Quần hoa cứ xới ra hai đĩa tú 

hụ để lên bàn, lúc đến bữa trưa, bữa 

chiều, cơm không chỉ nguội mà còn 

lẫn những hạt khô se rắn cắc, phải 

nhai rất lâu, dính queo vào kẽ răng. 

Chả hiểu sao hơn sáu mươi tuổi rồi 

mà răng bà khỏe thế. “Nhai càng kỹ, 

cơm càng bùi!” bà bảo thế. Nhưng 

dù đói, mệt đến đâu mà càng nhai 

cơm nguội, Lila càng thấy nó bã bà 

trong miệng, nhạt thếch, cứ cố duỗi 

cổ nuốt ực đi cho xong bữa. 

- Bà ơi, con rang cơm lên cho dễ nuốt 

nhé! - Lila đánh bạo nói. 

- Cái con ranh này, con nhà lính tính 

nhà quan. – Bà Quần hoa trợn mắt – 

bà già răng lủng liểng còn ăn được 

cơm nguội mà thanh niên như mày 

lại õng ẹo là sao? Rang cơm vừa tốn 

điện vừa tốn mỡ. Mà ăn nhiều mỡ 

nhiều thịt nó thối ruột hôi mồm con 

ạ. Cứ ăn cơm nguội cho lành! 

Chẹp miệng, Lila đành trệu trạo 

nghiền cơm nguội. Để quên cảm 

giác bức bối với đĩa cơm nguội, cô 

vừa nhai vừa tưởng tượng ra ánh 

đèn catwalk rực rỡ và nhạc ấn tượng 

Hy Lạp nâng những sải chân dài của 

cô trong bộ trang phục da đắt tiền 

phản sáng nhấp nháy. Cô ăn như một 

cái máy nghiền cơm nguội vô cảm, 

không hề biết là mình đang ăn. 

Đó, đó. Hết veo đĩa cơm nguội rồi. - 

Tiếng bà Quần hoa làm Lila giật mình. 

Leo lên phản gỗ đen bóng, Lila với 

cái điện thoại có đeo ba chú mèo 

sứ trắng, nhỏ bằng đầu ngón tay 

út, chúng va vào nhau kêu lanh 

 
 

canh. Cô muốn nhắn một tin cho mẹ 

“Chúc mẹ ngủ ngon” như mọi khi ư? 

Nhạt phèo! Hay là câu hỏi “Mẹ ơi, tại 

sao con không được ở cùng mẹ”? 

Mẹ sẽ lại nói đầy bí mật: “Nguy hiểm 

cho con lắm con à. Mai kia khi con 

được an toàn rồi, mẹ sẽ đón con về 

ở với mẹ thoả thích. Mẹ cũng nhớ 

con lắm”. Hoặc cô sẽ kể thật với mẹ 

những chuyện xảy ra hàng ngày: 

“Hôm nay con bị ngã xe” – mẹ sẽ 

nhảy dựng lên lo lắng , “Bà cứ bắt 

con ăn mãi cơm nguội, chán ngắt. 

Con toàn bị đi sống phân mẹ ạ”. – Mẹ 

sẽ đau lòng hơn mà thôi. 

Vậy thì nhắn tin gì cho mẹ bây giờ. 

Phải nhắn luôn thôi, muộn rồi, Lila 

không muốn mẹ lo lắng chuyện cô 

đi ngủ muộn. “Con yêu mẹ!”. Cô nhắn 

đơn giản thế rồi gửi đi. 

Cô nằm xuống phản, lưng mát rượi 

vì lớp gỗ rắn phẳng lỳ như đá mài. Có 

ý chờ đọc tin nhắn của mẹ, nhưng rồi 

cô nhanh chóng thiếp đi. 

Dưới tầng một, bà Quần hoa xem xét 

vết trầy trên đầu xe Lila, nét mặt đầy 

băn khoăn. Bà chớp chớp đôi mắt với 

mí đã sệ xuống vì âu lo thái quá, nghĩ 

bụng phải tìm cho ra nhẽ chuyện con 

bé đi học thêm nhiều đến thế. 

Hơi tý là nó nhót ra khỏi nhà. Mà hễ 

nó không có mặt ở nhà là bà lo lắng 

bồn chồn. Ở bên ngoài nó làm những 

gì, gặp gỡ ai, nhỡ léng phéng lại gặp 

con quỷ hoặc bè lũ của quỷ thì khốn! 

Dẫu bà biết việc che dấu một người 

không phải dễ. Nhưng bà sẽ gắng 

hết mình, giấu càng kín càng tốt. Mỗi 

ngày qua đi an toàn là một thắng lợi 

của bà. Điều đó bây giờ chẳng là lẽ 

sống của bà hay sao? 

Bà nhúc nhắc leo cầu thang lên tầng 

hai. Khớp gối, khớp cổ chân kêu lắc 

rắc, như khẽ thở than mỗi lần bà 

 
 

nhấc chân. Thôi gắng lên nào, leo 

mỗi bậc cầu thang là tăng thêm bảy 

giây tuổi thọ. 
 

Căn phòng tầng hai rộng chừng hai 

chục mét vuông, kê hai cái phản gỗ 

táu, chừa ra một lối đi ở giữa, phía 

trên cao là bàn thờ và ngay phía dưới 

là bàn học của Lila. Hồn thiêng các cụ 

sẽ độ trì cho nó học hành sáng láng, 

bớt tính bướng bỉnh. Bà Quần hoa 

bước ra hành lang, khép lại một bên 

cửa sổ nơi phản cháu gái bà nằm, nó 

đã ngáy nhè nhẹ. Bà quay ra, chống 

tay lên lan can nhìn xuống ngõ chừng 

gần phút, thấy một con chuột cống 

chạy xéo ngõ. Rồi bà quay vào phòng, 

chốt chặt cửa ra vào lan can, khoá 

thêm cái khoá đồng, khoá xong bà 

còn giật mạnh ba cái xem khoá chặt 

chưa mới yên tâm. 
 

Thời buổi rối loạn tìm tiền này, cẩn tắc 

vô áy náy! 
 

Leo lên phản táu, mặt bà Quần hoa 

hướng ra phía cửa hành lang, lẩm 

bẩm câu thần chú quen thuộc. 
 

“Tắt đèn đi ngủ 

Thầy chủ đi nằm 

Chém đầu tiên sư kẻ trộm!” 
 

Bà với tay tắt ngọn điện nhỏ bằng đầu 

ngón tay cái treo phía trên phản bà 

nằm. Từ xưa, các cụ đã truyền cho bà 

câu chú này, để niệm trước khi tắt đèn 

đi ngủ, như thế bọn trộm có ý định 

vào nhà cũng sẽ thấy chờn chợn mà 

thoái lui. 
 

Lila lại thấy mình bị lũ cướp rượt trên 

đường. Quái lạ, cô đã thoát chúng 

rồi cơ mà! Sao thế này, cô tăng ga 

vọt lẹ, nhưng tiếng máy cứ xình xịch 

rời rạc và cái xe như muốn dừng lại. 

Lila hoảng hốt ngoái lại phía sau, 
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bọn cướp nhe những hàm răng bàn 

cuốc dài nghêu cười khả ố, như sắp 

ngoạm vào cô, xe chúng áp sát dần, 

cô sắp chết đến nơi rồi. Làm thế nào 

bây giờ? Cô cứng đờ người trong khi 

chiếc xe chết tiệt của cô gần như 

dừng lại. Bỗng có tiếng thầm thì 

“Hòn đá, trong túi trái của con”, Lila 

thọc tay vào túi áo, chạm phải hai 

hòn đá. Cô nắm lấy chúng, ném về 

phía sau, hai tiếng nổ vang lên kế 

nhau và chớp lửa loé lên. Cả xe và Lila 

bật vọt về phía trước. 

- Lila, mày ú ớ gì thế con? - Bà Quần 

hoa nắm vai cháu lay lay nhẹ - Mộng 

dữ hả? 

Lila bừng tỉnh, tim đập thình thịch, 

thở hổn hển như vừa chạy quá sức. 

Cô gỡ tay bà ngoại. 

- Dạ, không ạ. Con tỉnh rồi. 
 

- Con này hư lắm! - Bà Quần hoa ca 

cẩm – Ngày làm bậy, đêm mộng dữ. 

Ngày mai mày phải khai ra với bà hôm 

nay mày làm những gì, không thì bà 

đánh tuốt xác. 

- Bà để yên cho con ngủ với - Lila lầu 

bầu. Cô với điện thoại ở góc phản, bật 

lên xem giờ. Đã ba giờ sáng, có một 

tin nhắn. Cô mở ra, tin nhắn của mẹ 

“Lila, mẹ cũng yêu con. Lúc nào con 

cần, mẹ sẽ đến với con”. 

Lila tắt máy điện thoại. Cảm thấy an 

tâm hơn. Cô nhắm mắt. 

Gương mặt xinh đẹp của mẹ hiện lên, 

làn da mẹ sáng hồng và nụ cười rạng 

rỡ. Mái tóc lọn xoăn bồng bềnh mềm 

mại rỡn bay quanh gương mặt mẹ. 

Trên lưng mẹ có đôi cánh trắng muốt. 

Lila lao đến ôm chặt mẹ, hít hà hương 

thơm từ người mẹ. Hai mẹ con bay 

bổng lên, những đám mây trắng, mây 

xanh trôi nhẹ bên dưới❏ 
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“SPRING 
BLOSSOM 2022” 
Nét yêu kiều của vẻ đẹp mùa Xuân 

Bài: NAM VŨ 

Trẻ trung, hứng khởi và 
tràn đầy hi vọng, là thông 
điệp xuyên suốt của  
BST  “SPRING BLOSSOM 
2022” của nhãn hàng 
HeraDG – thương hiệu 
thời trang nữ của Tổng 
Công ty Đức Giang. Rũ bỏ 
những trang phục có phần 
“nhàm chán” của mùa 
Đông,  SPRING BLOSSOM 
2022  hiện  lên  tràn  đầy 
Sức Sống, như chính vẻ 

đẹp của mùa Xuân đang 
ngập tràn 

 

 

 
uân về, sức sống mơn 

mởn trong những chiếc 

chồi non, lộc biếc, của 

tiếng chim ca rộn ràng 

và muôn ngàn hoa tươi 

thắm. Rũ bỏ lớp màu đơn sắc của 

mùa Đông để khoác lên mình tấm 

áo mới rực rỡ, mùa Xuân là niềm cảm 

hứng bất tận của những NTK để ra 

mắt những bộ trang phục Xuân Hè. 

Hòa chung niềm vui tươi ấy, HeraDG 

đã cho ra mắt BST SPRING BLOSSOM 

2022 – như một khúc hoan ca của 

mùa xuân, lắng nghe từng hơi thở và 

nhịp đập khi mùa Xuân gõ cửa. 
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THỜI TRANG & CUỘC SỐNG THỜI TRANG & CUỘC SỐNG 
 
 
 
 
 
 

Với SPRING BLOSSOM 2022, các NTK 

của HeraDG đã khéo léo sử dụng 

những sắc màu nổi bật trong xu 

hướng thời trang Xuân Hè 2022 

như: tím very peri hay xanh lá thời 

thượng… để hình tượng hóa năng 

lượng mùa Xuân, một tinh thần cởi 

mở và mang tới diện mạo hiện đại, 

trẻ trung hơn. Đây là hai gam màu 

đem đến một nguồn năng lượng mới 

mẻ, tích cực, giúp xoa dịu tâm hồn. 

Hiệu ứng ombre cùng với hình in 

độc quyền được các NTK của HeraDG 

sáng tạo tinh tế, thổi hồn trên nền 

vải tơ, lụa cao cấp bằng công nghệ 

in hiện đại tạo nên những sản phẩm 

chỉn chu và tuyệt vời nhất. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Không chỉ được “thổi hồn” mùa xuân 

trên những gam màu hiện đại, chất 

liệu sản phẩm cao cấp, các thiết kế 

trong SPRING BLOSSOM 2022 được 

đính kết các họa tiết bèo nhún, thắt 

nơ, những khoảng cut out tinh tế, 

giúp các quý cô tôn vinh lên vẻ đẹp 

hiện đại, sang trọng, đậm vẻ nữ tính. 

Xuyên suốt BST là màu tím very peri 

và xanh lá thời thượng, 2 màu sắc 

đối lập nhưng khi mix & match lại vô 

cùng hợp rơ, thể hiện tinh thần chủ 

đạo của một mùa xuân ngập tràn hi 

vọng. 

Thăng hoa trong từng cung bậc cảm 

xúc để tận hưởng những ngày đầu 

Xuân tràn đầy hứng khởi và niềm hi 

vọng, BST SPRING BLOSSOM 2022 

chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Một 

chút kiêu sa, một chút nữ tính, thêm 

chút sang trọng và quyến rũ chính 

là điểm nhấn cho thần thái hút hồn 

người đối diện, một item không thể 

bỏ lỡ của các quý cô hiện đại trong 

những ngày đầu Xuân❏ 
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Trụ sở Tổng công ty: Tầng 8 - Tòa nhà Nam Hải LakeView, 
KĐT Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Điện thoại: 84 24 83621224 Fax: 84 24 38621225 

Email: support@hanosimex.com.vn 

Fanpage: www.facebook.com/hanosimexcorp 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH 

NAM DINH TEXTILE GARMENT J.S.CORP 

Địa chỉ: Số 43 Tô Hiệu, Phường Ngô Quyền, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định 

Điện thoại: (0228) 3849 586 - 3849 886; Fax: (0228) 3849 750 

Email: natexco.nd@gmail.com; Website: natexco.com.vn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tổng Công ty CP Dệt May 
Hà Nội là một hệ thống 
chuỗi cung ứng  Sợi-Dệt-May 
hàng đầu Việt Nam. Hoạt động 
trong các lĩnh vực sản xuất và cung 
cấp các sản phẩm sợi, vải, quần áo dệt 
kim, may xuất khẩu. 

Sự gắn bó, đoàn kết, tầm nhìn, tính sáng tạo, sự 
năng động, niềm tự hào và sự phát triển không 
ngừng của đội ngũ cán bộ nhân viên là những giá trị 
cốt lỗi làm nền tảng tạo ra những sản phẩm và lợi ích, 
góp phần đưa HANOSIMEX trở thành tên tuổi hàng đầu 
của ngành Dệt May Việt Nam và là đối tác tin cậy của bạn 
hàng quốc tế suốt hơn 30 năm qua. 
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CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM - NHÀ MÁY SỢI VINATEX NAM ĐỊNH 

Địa chỉ: Đường N7A Lô T&S Khu Công Nghiệp Hòa Xá - Xã Mỹ Xá - TP Nam Định 

Tel: 02283 6272666 
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI 

KCN Phú Bài, P. Phú Bài, TX. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam 

+84-234- 3863240/ 3863355/ 3863367 +84-234- 3863363 

sales@phubaispinning.com www.phubaispinning.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Số lao động thường xuyên: 220 người 

Số lượng cọc sợi: 21,600 cọc sợi 

Các mặt hàng chủ yếu: 100% Cotton: 32 CD; 32 CM; 30 CM 

Sợi pha: 30 CVCd 52/48; 30CVCd 60/40; 26CVCd 50/50, 
30CVCM60/40 

Chi số: Ne 20/1 ~ Ne40/1 

Nhà máy Sợi Vinatex Nam Định là đơn vị trực thuộc Tập Đoàn Dệt May Việt Nam. 

Thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/7/2016. Nhà máy sản xuất sợi 

xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Đài Loan, Bangladesh, Hàn Quốc, 

Malaysia, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ. 

ông ty Cổ phần Sợi Phú Bài là đơn vị thành viên 

của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, được thành lập 

và chính thức đi vào hoạt động SXKD từ ngày 01 

tháng 03 năm 2003. Công ty chuyên sản xuất Sợi 

các loại cung cấp cho thị trường nội địa, xuất khẩu và kinh 

doanh nguyên vật liệu, thiết bị ngành kéo Sợi. 

Công ty có dây chuyền kéo sợi với 80.400 cọc sợi được 

đầu tư với máy móc thiết bị đồng bộ, công nghệ tiên tiến, 

hiện đại của các hãng chế tạo nổi tiếng như: Trutzschler và 

Volkmann-Đức, Rieter và SSM-Thụy Sỹ, Murata và Toyota- 

Nhật Bản… Đặc biệt, Công ty vừa đưa vào khánh thành 

Nhà máy Sợi 3, được thiết kế 2 tầng với quy mô 30.240 cọc 

sợi, được trang bị các thiết bị tiên tiến bậc nhất thế giới, với 

hệ thống pin năng lượng mặt trời trên mái, hướng tới phát 

triển năng lượng xanh. Công suất thiết kế khoảng 500 tấn/ 

tháng, mặt hàng mục tiêu là sợi 100% cotton chải kỹ và 

chải thô có chi số bình quân Ne 32 – 34. 

 
 
 
 
 
 
 

• Năng lực: 80.400 cọc sợi. 

• Các sản phẩm chính: Sợi TCCm & TCCd - 

CVCm & CVCd các loại; sợi TR… 

• Sản phẩm mới: Sợi Cotton CD & CM. 

• Chi số: Ne 20 ~ 45. 

• Thu nhập người lao động bình quân: 

9 triệu/người/tháng. 

mailto:sales@phubaispinning.com
http://www.phubaispinning.com/


 

 


