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TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hành lập từ năm 1966 với tổng diện tích 
28.155m2. Với hơn 2.300 công nhân lành nghề 
tại Tổng Công ty và hơn 10.000 công nhân tại 

các công ty liên doanh. Sản phẩm của Tổng Công 
ty đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, EU, Nhật... 
với những dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại, 
Tổng Công ty đã sản xuất và xuất khẩu nhiều chủng 
loại, sản phẩm có chất lượng cao như jacket, sơ 
mi, quần, áo thun, váy, áo vest nữ và các sản phẩm 
truyền thống khác. 

Công ty đã được chứng nhận hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, OHSAS, ISO 
14001:2004, SA 8000:2001. 

Tổng Công ty May Hưng Yên - Công ty Cổ phần sẵn 
sàng hợp tác và liên doanh với tất cả các doanh 
nghiệp trong và ngoài nước. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sản lượng: 

14.500 
tấn/năm 

 

 

 

 

 

 

 
Doanh thu: 

 
tỷ đồng 

 

 

 

 

 

 

 
Sản phẩm chủ yếu: 

Sợi Siro CD, 
Siro CD Slub, 

Siro CD Spandex 

 

 

 

 

 
 

Số 8 Bạch Đằng, Minh Khai, Thành phố Hưng Yên 

(+84) 3213 862314 (+84) 3213 862500 

hugaco.vn hugago@hugaco.vn 

CÔNG TY TNHH MTV DỆT 8-3 
Văn phòng: Tầng 3 - Tòa nhà ICT, KCN Hoàng Mai, 

P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

 

Điện thoại: 024. 3862 4460 Fax: 024. 3862 4463 

NHÀ MÁY SỢI YÊN MỸ 
Địa chỉ: Nhà máy Sợi Yên Mỹ, Km6+200, quốc lộ 39, 

thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
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THƯ TÒA SOẠN 

 
Bạn đọc thân mến! 

Tháng 3 về, khi những cơn mưa phùn mùa xuân vừa dứt và nắng 

ấm dần lên cũng là lúc những mùa hoa nở rộ. Đó là sắc trắng hoa 

ban mộc mạc tinh khôi, tam giác mạch tím ngát sườn đồi hay vàng 

rực hướng dương vươn mình đón gió khẽ… 

Có lẽ đó cũng là màu sắc hứng khởi của cả nước khi chúng ta 

chính thức được mở cửa đón du khách quốc tế cùng với các gói 

hỗ trợ kinh tế sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội. 

Tuy nhiên, tháng 3 cũng chứng kiến những sự kiện khó đoán định 

như cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina, kéo theo các biện 

pháp trừng phạt chưa có tiền lệ của Mỹ và phương tây với Nga 

khiến giá dầu và giá các nguyên liệu đầu vào cho sản xuất tăng 

vọt, tình hình lạm phát vốn đã căng thẳng suốt năm qua càng gia 

tăng áp lực chi phí đẩy cho hoạt động sản xuất. Doanh nghiệp vừa 

phải đối mặt với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, vừa phải 

ứng phó với những thách thức và rủi ro mới. 

Ban Biên tập Tạp chí Dệt May và Thời trang sẽ tiếp tục đồng hành 

cùng doanh nghiệp dệt may cập nhật diễn biến liên tục của 

thị trường. 

Trân trọng cảm ơn! 

M Ụ C L Ụ C 

 

 

 
GÓC NHÌN 

 
 

Tháng 3/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIN TỨC & SỰ KIỆN 

 

BAN BIÊN TẬP 
 

Tập đoàn Dệt May Việt 

Nam: đẩy mạnh xây dựng 

đội ngũ cán bộ nữ 

Chủ động thích ứng linh 

hoạt trong tình hình thị 

trường nhiều bất ổn 

Để Nghị quyết 43 của Quốc 

hội đi vào cuộc sống một 

cách thực chất nhất 

Ông Lê Tiến Trường - Chủ tịch 

HĐQT Vinatex: Cần môi trường 

vĩ mô ổn định để doanh 

nghiệp có thể đứng vững 

20 Ý kiến chuyên gia 

Tổng quan về thị trường xơ 

và sợi toàn cầu 

Tình hình chung về vật 

liệu xây dựng trong nước 

 
Vinatex đào tạo tài năng 

trẻ năm 2022 (Young talent 

program) 

Sân chơi khởi nghiệp cho 

sinh viên 

 
DỆT MAY 

 

30 Những “bông hồng” dệt may 

Tuổi trẻ Vinatex xung kích, 

đổi mới, sáng tạo 

Công ty TNHH MTV Dệt 8-3: 

Dệt tiếp những ước mơ 

Chuỗi cung ứng bền vững 

trong ngành dệt may - phần 

2: Triết lý FAST RETAILING 

 

QUỐC GIA CẠNH TRANH 

 
 

54 Bản tin Vinatex 

56 Bản tin Công đoàn 

THỜI TRANG & CUỘC SỐNG 
 

 

 
Nhận diện nền kinh tế 

“tuần hoàn” trong ngành 

thời trang 

Chiêm ngưỡng Paris 

Fashion Week 2022 qua Bộ 

sưu tập của Valentino và 

Louis Vuitton 

Độc đáo những ca khúc 

hát ru: Tiếng hát mẹ, tiếng 

lòng cha 

68 Như không có ngày mai… 

72 “Linh hoa” thấm đượm tâm 
năm 2021: Giá tăng doanh    
nghiệp khó hồn Đại Việt trên gốm đá Lý 

Doanh nghiệp linh hoạt 

ứng phó khi lao động 

nhiễm Covid - 19 gia tăng 

Ngành may Bangladesh: Cú 

hích từ đổi mới 
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399 
SỐ 

TỔNG BIÊN TẬP 
LÊ TIẾN TRƯỜNG 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP 
TRẦN QUANG NGHỊ - Cố vấn cao cấp 

Phó Chủ tịch HĐQT Vinatex 

CAO HỮU HIẾU 

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vinatex 

ĐẶNG VŨ HÙNG 

TV HĐQT Vinatex 

PHẠM VĂN TÂN 

UV BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc, 
Trưởng Ban Tuyên giáo - Truyền thông 

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP 
VƯƠNG ĐỨC ANH 

Chánh Văn phòng HĐQT 

THƯ KÝ TÒA SOẠN 
NGUYỄN KIỀU GIANG 

THIẾT KẾ MỸ THUẬT 
VƯƠNG NGUYỄN 

Văn phòng đại diện tại TP. HCM 

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huệ - Q.1 - TP. HCM 

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hồng 

Điện thoại: 028. 38244044, máy lẻ 131 

Di động: 0989 112 553 

 

Tòa soạn 

Địa chỉ: 25 Bà Triệu - Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội 

Điện thoại: 024. 38257700 

Email:  tttt@vinatex.com.vn 

 
In tại: Công ty TNHH IN&TM Trường Xuân 

GPHĐBC 439/GP-BTTTT-3/2012 

 
ẢNH BÌA: 

 

Nữ CBNV Nhà máy Sợi Yên Mỹ, 

Công ty TNHH MTV Dệt 8-3 

Ảnh: Quang Nam 

6 

9 

14 

48 

50 

58 

16 

44 
66 

25 

40 

34 62 

22 

28 

36 

mailto:tttt@vinatex.com.vn


lượng và tầm quan trọng 
của lao động động nữ 
đóng góp cho thành quả 
chung của Tập đoàn. 

GÓC NHÌN 

 

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM 

ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG 
ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NỮ 

Bài: Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex 

Ngành dệt may nói chung 

 
 

quản lý trong điều kiện cạnh tranh rất 

gay gắt, công việc áp lực cao, có thể 

ảnh hưởng tiêu cực đến các mục tiêu 

ngoài công việc của họ. Tuy vậy phần 

nhiều thuộc về nguyên nhân chủ 

quan trong thiết kế các chương trình 

phát triển cán bộ nguồn, trong đó 

chúng ta chưa quan tâm thoả đáng 

đến cán bộ nữ tiềm năng. 

Giới tính không nên là yếu tố quyết 

định một người có thể trở thành nhà 

lãnh đạo tài ba hay không - khả năng 

lãnh đạo của một người phải phụ 

thuộc vào sức mạnh và đặc điểm tính 

cách của cá nhân họ. Tuy nhiên, trong 

GÓC NHÌN 

và Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam (Vinatex) nói riêng 

TỶ LỆ NỮ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHƯA 

XỨNG VỚI TIỀM NĂNG 

Tính đến đầu năm 2022, trong hệ 

ở Tập đoàn, chúng ta có 35/160 lãnh 

đạo chiếm tỷ lệ 22%. Toàn Tập đoàn, 

duy nhất có Tổng Công ty Dệt May 

nhiều trường hợp, phụ nữ không 

được khuyến khích đảm nhận vai 

trò lãnh đạo thường xuyên như các    

là các đơn vị có tỷ lệ sử 
dụng lao động nữ cao 
trên 70%, tuy vậy vai trò 
của cán bộ quản lý nữ 
chưa tương xứng với số 

thống 36 doanh nghiệp và cơ sở sự 

nghiệp có sự tham gia trực tiếp của 

Vinatex, chúng ta chỉ có 5 Tổng Giám 

đốc/Giám đốc nữ tại Công ty CP May 

Hưng Yên, Công ty CP Sợi Phú Bài, 

Công ty CP Vinatex Phú Hưng, Nhà 

máy Sợi Phú Cường và Trung tâm 

Thời trang Vinatex, chiếm tỷ lệ 14% 

tổng số Tổng Giám đốc/Giám đốc 

doanh nghiệp. 

 

Nếu tính đến cấp Phó Tổng Giám đốc, 

Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng 

tại doanh nghiệp và Trưởng, Phó ban 

Hoà Thọ có tỷ lệ cán bộ nữ trong 

quản lý cấp cao đạt xấp xỉ 50%. Ở cấp 

Tập đoàn, sau nhiều năm, lần đầu tiên 

chúng ta không còn cán bộ nữ trong 

HĐQT, Cơ quan điều hành. Đồng 

thời, nhiều cán bộ nữ cấp cao sẽ đến 

tuổi nghỉ chế độ trong một vài năm 

tới đây trong khi nguồn kế cận là nữ 

hết sức hạn hẹp. Nguy cơ tiếp tục suy 

giảm tỷ lệ cán bộ quản lý nữ trong 

Tập đoàn là hiện hữu. 

Việc tỷ lệ cán bộ quản lý nữ giảm có 

nguyên nhân khách quan từ phía nữ 

giới không sẵn sàng tham gia làm 

đồng nghiệp nam, dẫn đến mất cân 

bằng về tỷ lệ cán bộ quản lý nữ. 
 

Theo Huffington Post, năm 2016, 

chỉ có 23 công ty trong danh sách 

Fortune 500 do phụ nữ lãnh đạo. 

Nhưng phụ nữ cũng có đủ tư cách 

để lãnh đạo như nam giới, vậy tại sao 

lại có sự chênh lệch quá lớn giữa họ? 

Một nghiên cứu năm 2015 của hệ 

thống quản lý nhân tài Saba Software, 

được thực hiện bởi Harris Poll, cho 

thấy 60% nhân viên nam mong đợi 

công ty của họ đóng vai trò tích cực 

trong các lựa chọn nghề nghiệp cá 

nhân của họ, so với 49% nhân viên 

nữ mong đợi điều này. Phát hiện từ 

các nghiên cứu khác thấy rằng phụ 

nữ do dự hơn khi nói về tham vọng 

nghề nghiệp của họ. Nhưng Saba 

Trái ngược với nam giới, những người có xu hướng tập trung 

vào sự nghiệp và muốn tối đa hóa lợi nhuận tài chính từ công 

việc, phụ nữ xem công việc một cách tổng thể hơn, như một 

thành phần của kế hoạch cuộc sống của họ. Do đó, họ có nhiều 

khả năng tiếp cận sự nghiệp của mình theo cách tự xác định giá 

trị riêng và coi trọng các yếu tố như ý nghĩa, mục đích, sự kết nối 

với đồng nghiệp và sự hòa nhập giữa công việc và cuộc sống. 
 

 
Xu hướng của phụ nữ đối với cách 

tiếp cận toàn diện có thể giải thích 

tại sao các nhân viên nữ định nghĩa 

vai trò lãnh đạo khác với một số nam 

giới. 65% phụ nữ (so với 56% nam 

giới) cho biết, họ xem các nhà lãnh 

đạo là những người chia sẻ kiến thức 

và kết nối với đồng nghiệp để giúp 

đỡ nhóm và doanh nghiệp. Khi phụ 

nữ đưa quan điểm này vào vai trò 
cũng phát hiện ra rằng phụ nữ được 

thúc đẩy bởi những động cơ nội tại 

về công việc, hơn là những gì công 

việc của họ hoặc người sử dụng lao 

động yêu cầu ở họ. 

Trái ngược với nam giới, những 

người có xu hướng tập trung vào 

sự nghiệp và muốn tối đa hóa lợi 

nhuận tài chính từ công việc, phụ 

nữ xem công việc một cách tổng 

thể hơn, như một thành phần của 

kế hoạch cuộc sống của họ. Do đó, 

họ có nhiều khả năng tiếp cận sự 

nghiệp của mình theo cách tự xác 

định giá trị riêng và coi trọng các 

yếu tố như ý nghĩa, mục đích, sự kết 

nối với đồng nghiệp và sự hòa nhập 

giữa công việc và cuộc sống. 

quản lý, nó thực sự có thể khiến họ 

trở thành những nhà lãnh đạo mạnh 

mẽ và hiệu quả hơn. 
 

PHỤ NỮ CÓ THỂ TRỞ THÀNH 

NHÀ LÃNH ĐẠO TỐT NẾU ĐƯỢC 

TRAO CƠ HỘI 

Không phải lúc nào phụ nữ cũng 

nhận ra rằng họ sẵn sàng thành công 

như thế nào trong vai trò lãnh đạo, 

nhưng tiềm năng và khả năng của 

họ là không thể phủ nhận. Business 

News Daily yêu cầu các nữ lãnh đạo 

chia sẻ suy nghĩ của họ về những 

người phụ nữ nắm quyền. Rất nhiều 

lý do tích cực khiến phụ nữ trở thành 

những nhà lãnh đạo tốt nếu được 

trao cơ hội. 

Coi trọng sự cân bằng giữa công 

việc và cuộc sống 

Phụ nữ là những nhà lãnh đạo tốt bởi 

vì họ có thể cân bằng giữa kỹ năng 

lãnh đạo chuyên nghiệp và cá nhân. 

Tiếp cận một nữ lãnh đạo dễ dàng 

hơn với một yêu cầu cá nhân hoặc 

một câu hỏi nhạy cảm. Phụ nữ quan 

tâm đến nhóm của mình và hạnh 

phúc của họ, bao gồm cả hiệu suất 

làm việc và sự cân bằng giữa công 

việc và cuộc sống của họ. Phụ nữ chủ 

động hơn trong việc trở thành người 

cố vấn và đôi khi chính mối quan 

hệ cởi mở và giao tiếp đã khiến việc 

chuyển đổi sang người cố vấn trở 

nên dễ dàng. 
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GÓC NHÌN 

Khả năng đồng cảm 

Hầu hết phụ nữ bẩm sinh là những 

người đồng cảm và coi trọng các 

mối quan hệ. Điều này cho phép họ 

hiểu rõ điều gì thúc đẩy và thúc đẩy 

mọi người cũng như cách ghi nhận 

những người khác nhau về hiệu suất 

của họ. 
 

Khả năng lắng nghe 

Phụ nữ trở thành những nhà lãnh 

đạo tuyệt vời bởi vì họ dành thời gian 

để lắng nghe thay vì phản ứng ngay 

lập tức. Đánh giá bình tĩnh hơn về 

mọi người và quan điểm của họ. Cho 

dù họ đúng hay sai, lắng nghe họ và 

sau đó đưa ra quyết định của mình. 

Phụ nữ có xu hướng cho mọi người 

những cơ hội mà không có ai khác 

làm được. 
 

Khả năng nuôi dưỡng, phát triển 

nhân viên 

Một trong những khía cạnh quan 

trọng của lãnh đạo là khả năng giúp 

các thành viên trong nhóm của bạn 

phát triển các kỹ năng và sức mạnh 

của riêng họ. Phụ nữ được nuôi 

dưỡng một cách tự nhiên, điều này 

trong các tình huống tốt nhất có thể 

chuyển thành việc giúp những người 

xung quanh bạn thành công. 
 

Biết tập trung vào tinh  thần  

đồng đội 

Môi trường quản lý của nữ ít độc 

đoán hơn và mang tính hợp tác và 

gia đình hơn, nhưng có sự lãnh đạo 

vững chắc. 
 

Khả năng giao tiếp mạnh mẽ 

Giao tiếp được cho là một trong 

những kỹ năng mạnh nhất của phụ nữ 

nếu các nhà lãnh đạo nữ biết cách sử 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tạo và biết cách đối phó với các tình 

huống khủng hoảng tại nhà với lòng 

nhân ái và sự kiên nhẫn. Những thuộc 

tính này trở nên rất phù hợp khi một 

nhà lãnh đạo phụ nữ đang đối phó 

với các tình huống khủng hoảng cho 

dù điều này liên quan đến nhân sự 

hay khách hàng. 

 

Có trí tuệ cảm xúc cao 

Trí tuệ cảm xúc - khả năng nhận biết 

cảm xúc trong bản thân và người 

khác và liên hệ - là thứ gần đây đã 

trở thành một hành vi lãnh đạo thiết 

yếu. Điều tự nhiên đến với phụ nữ 

hơn nam giới và là điều mà cá nhân 

tôi đã gặp phải trong sự nghiệp của 

mình. Để thực sự tạo ra một nơi tuyệt 

vời để làm việc và phát huy hết khả 

năng của nhân viên, việc thể hiện trí 

tuệ cảm xúc với tư cách là một nhà 

lãnh đạo là rất quan trọng. 

 
Phụ nữ rất linh hoạt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

động. Đồng thời cũng tồn tại những 

thách thức với cán bộ quản lý nữ đó 

là áp lực cạnh tranh, sự bất định của 

thị trường, sự biến động liên tục với 

tỷ lệ cao của lực lượng lao động làm 

cho phụ nữ e ngại tham gia vào quá 

trình phát triển nghề nghiệp để trở 

thành nhà quản lý cấp cao. 
 

Một chương trình đào tạo, phát triển 

cho cán bộ nữ là cần thiết trong thời 

gian tới dựa trên nguyên tắc tận 

dụng thế mạnh tự nhiên của nữ giới, 

đồng thời tập trung vào giải pháp số 

hoá chung trên toàn hệ thống qua 

đó giảm tải áp lực với đội ngũ quản 

lý nói chung trong tiếp cận dữ liệu, sử 

dụng và phân tích dữ liệu. 

Vai trò trung tâm thuộc về các nam 

cán bộ là người đứng đầu các doanh 

nghiệp cần chủ động thiết kế, hỗ trợ 

các chương trình phát triển cán bộ 

nữ, đồng thời cán bộ nữ cũng cần 

quyết tâm thể hiện cao hơn, sẵn sàng 

GÓC NHÌN 

 

CHỦ ĐỘNG 
THÍCH ỨNG 
LINH HOẠT 
TRONG TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG NHIỀU BẤT ỔN 

(Ghi chép tổng hợp từ Hội thảo dự báo thị trường ngày 18/02/2022) 
 

Trong những ngày gần đây, trên bình diện quốc tế, xung đột giữa Nga và Ukraine 
đã gây ra những tác động lớn không chỉ tới an ninh, địa chính trị mà trực tiếp ảnh 
hưởng rất lớn tới kinh tế toàn cầu. Giới phân tích kinh tế gần đây không đơn thuần 
nhắc tới rủi ro lạm phát mà thay vào đó là khái niệm «đình lạm» (stagflation), 
nghĩa là lạm phát kèm theo suy thoái, dùng để chỉ điều kiện tăng trưởng kinh tế 
chậm, tỷ lệ thất nghiệp cao kèm theo giá cả tăng. 

 

 
iệt Nam, với độ mở nền 

kinh tế hơn 200% GDP, 

càng khó tránh khỏi rủi 

ro này. Trong tình hình 

chung như vậy, Tập đoàn 

Dệt May Việt Nam cũng có những 

nghiên cứu dự báo về tình hình kinh 

tế, thị trường ảnh hưởng đến ngành 

dệt may. Tuy mọi dự báo tại thời 

điểm này đều có thể không hoàn 

toàn chính xác, nhưng cũng cho ta 

một bức tranh tổng thể liên quan 

đến hoạt động sản xuất của toàn 

Tập đoàn, từ đó đưa ra những đối 

sách, giải pháp phù hợp trong giai 

đoạn tới. 

Công nhân Nhà máy Sợi Yên Mỹ - Công ty Dệt 8-3 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH 

dụng nó. Cho dù giao tiếp với người 
sử dụng lao động, đồng nghiệp hoặc 

đối tác, một luồng giao tiếp mở sẽ cho 

phép sự rõ ràng trong việc thực hiện 

các vai trò và trách nhiệm. 
 

Xử lý tốt các tình huống khủng 

hoảng 

Nhiều phụ nữ, đặc biệt là các bà mẹ, 

là những người chăm sóc được đào 

 
Phụ nữ trở thành những nhà lãnh đạo 

tốt bởi tính linh hoạt và nhanh nhẹn. 

Có những điểm tương đồng quan 

trọng giữa các thế mạnh của nhà 

quản lý nữ và đặc điểm của sản xuất 

kinh doanh ngành dệt may đó là sự tỉ 

mỉ, chi tiết, linh hoạt, khả năng thấu 

hiểu và chia sẻ với số đông người lao 

tham gia các chương trình quản lý, 

các dự án lớn của Tập đoàn và doanh 

nghiệp. 
 

Mục tiêu của hệ thống toàn Tập đoàn 

là tạo cơ hội bình đẳng không phụ 

thuộc giới tính cho các thành viên, 

nâng cao tỷ lệ đảm nhiệm chức danh 

người đứng đầu doanh nghiệp lên 

trên 25% vào năm 2025.❏ 

DOANH HAI THÁNG ĐẦU NĂM 

2022 

Đối với ngành sợi 

Đến giữa tháng 2/2022, hầu hết các 

đơn vị sản xuất sợi trong hệ thống 

Tập đoàn đều đã ký kết đơn hàng 

đến cuối tháng 3, một số ít sang đầu 

tháng 4/2022 và hiện đang tích cực 

chào bán cho các tháng tiếp theo. 

Tuy nhiên, khi giá bông biến động 

thất thường cộng với giá xơ polyester 

tăng mạnh sau kỳ nghỉ tết âm lịch, thị 

trường tiêu thụ sợi ghi nhận khá trầm 

lắng, nhu cầu sợi cho cả xuất khẩu và 

nội địa đều chậm lại, không còn sôi 

động, tâm lý khách hàng chờ đợi, 

thăm dò giá sợi chứ chưa sẵn sàng 

xác nhận đơn hàng mới, cũng như 

chưa chấp nhận mức giá mới. 
 

Đối với ngành vải 

Nối tiếp đà tăng trưởng trong quí 

IV/2021, ngành vải dệt kim trong 

quí I/2022 đang có đà tăng trưởng 

mạnh mẽ với hạt nhân là khu vực dệt 

nhuộm tại phía bắc. Các đơn hàng đã 
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Công nhân Nhà máy May Quế Sơn - TCT Dệt May Hòa Thọ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công nhân làm việc tại Nhà máy Sợi Nam Định 

 
được ký kết đến hết quí II/2022 với 

sản lượng tăng đáng kể do các đơn 

vị đã đầu tư thêm máy móc thiết bị 

để nâng cao năng lực sản xuất. Đây 

cũng là một trong những hoạt động 

trọng tâm nhằm thực hiện chiến lược 

“Một điểm đến“ của Tập đoàn. Tuy 

nhiên, cũng tương tự như ngành sợi, 

khách hàng chưa mặn mà chốt đơn 

hàng trong dài hạn, do vẫn đang chờ 

những tín hiệu hạ nhiệt từ thị trường 

sợi. 
 

Đối với ngành may 

Hiện tại, đa số các đơn vị sản xuất 

may mặc đã có kế hoạch sản xuất 

đến hết quý II năm 2022. Đây là một 

tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên các 

đơn vị cũng cần hết sức thận trọng, 

nhất là đối với các đơn vị sản xuất 

theo phương thức FOB do dự kiến giá 

nguyên phụ liệu có thể tăng 3 đến 

5% trong thời gian tới. Chi phí logistic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cũng vẫn tiếp tục tăng kèm theo thời 

gian giao hàng chậm, trung bình từ 

10 đến 15 ngày so với trước đây. 

Đặc biệt, tình hình dịch bệnh trong 

tháng 2 diễn biến rất phức tạp, số ca 

nhiễm Covid-19 tăng nhanh khiến 

tâm lý người lao động bất ổn đồng 

thời gây nên tình trạng thiếu hụt lao 

động. Một số đơn vị có tới 15-20% 

CNLĐ nghỉ việc. Điều này ảnh hưởng 

lớn đến việc ổn định sản xuất đối với 

một ngành thâm dụng lao động như 

ngành may. 

MỘT SỐ DỰ BÁO VỀ THỊ TRƯỜNG 
 
Thị trường bông, xơ 

Giá bông đầu năm 2022 tăng cao trên 

tất cả các thị trường, đặc biệt ở Trung 

Quốc. Trong những ngày đầu tháng 

3, giá bông có xu hướng chững lại. 

Một phần là do ảnh hưởng của xung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

đột Nga – Ukraine, khiến các nhà 

đầu tư chuyển hướng sang các mặt 

hàng đang có tỷ suất lợi nhuận cao 

như lương thực, dầu mỏ. Mặt khác, 

còn do nhu cầu sợi giảm bởi các nhà 

mua hàng vẫn đang nghe ngóng xu 

hướng giá sợi nên chưa chốt đơn 

hàng. Tuy vậy, giá bông dự kiến sẽ 

tiếp tục diễn biến khó lường nhưng 

khả năng vẫn duy trì quanh mốc 

khoảng 3 USD/kg. 

Giá xơ cũng tăng rất cao kể từ quý 

4/2021 cho đến nay, giá xơ bình quân 

trên 1.30 USD/ kg. Đặc biệt, hiện nay, 

do nguồn cung dầu khan hiếm và giá 

dầu tăng cao, giá xơ được dự báo sẽ 

còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. 

Với các yếu tố như trên thì giá bông 

dự kiến sẽ tiếp tục diễn biến khó 

lường, nhưng khả năng vẫn duy trì 

quanh mốc khoảng 3 USD/kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thị trường sợi 

Tại thời điểm này, các thị trường xuất 

khẩu chủ lực như Trung Quốc, Hàn 

Quốc, Malaysia, Châu Âu và Nam Mỹ 

đều đang khá trầm lắng cả về nhu 

cầu và giá bán so với thời điểm cuối 

năm 2021, khách hàng vẫn chờ đợi 

giá sợi giảm lại chứ chưa sẵn sàng đặt 

hàng mới cho tháng 4, tháng 5. Giá 

sợi cotton chải thô, sợi TC, CVC đều 

ghi nhận giảm giá nhẹ. Điều này cho 

thấy thị trường tiêu thụ sợi đang tiềm 

ẩn nhiều rủi ro, giá bông và xơ đang 

ở mức cao, nhưng giá sợi chào bán 

không thể tăng tương ứng với mức 

tăng của giá nguyên liệu. Một số đơn 

vị dự báo giá sợi có nhiều khả năng 

theo xu hướng điều chỉnh giảm với 

mức dưới 10 cents/kg cho các đơn 

hàng mới, xác nhận giao vào tháng 

4, tháng 5. Vì vậy biên lợi nhuận trên 

1kg sợi sẽ thấp hơn nhiều so với quí 

I/2022, thậm chí có khả năng lỗ nếu 

thị trường diễn biễn bất lợi. 

Thị trường may 

Dự kiến trong quý 3 các mặt hàng 

dệt thoi như áo jacket, quần âu có thể 

giảm do số lượng các sản phẩm này 

còn tồn tại các cảng tương đối lớn. 

Một số đơn vị sản xuất hàng may mặc 

cũng dự báo lượng đặt hàng đối với 

mặt hàng dệt kim sẽ giảm đôi chút so 

với năm 2021, trong khi các mặt hàng 

veston, sơ mi sẽ ở mức tương đương 

2021. Trong các quý tiếp theo, ngành 

may tiếp tục đối mặt với khả năng 

nguyên liệu về chậm và tăng giá do 

mặt bằng chi phí lên, đồng thời nguy 

cơ khách hàng huỷ đơn hàng nếu 

tình hình kinh tế xấu đi. 

Logistic vẫn tiếp tục tăng 

Khủng hoảng logistic vẫn chưa có 

dấu hiệu hạ nhiệt, còn tiếp tục kéo 

dài và giá cước tàu đang tạo mặt 

bằng giá mới. Các ảnh hưởng từ 

khủng hoảng Nga - Ukraine, sự gia 

tăng quá nhanh của giá nhiên liệu 

(xăng, dầu, gas,...), gián đoạn chuỗi 

cung ứng và vận chuyển do nhiều 

hãng vận chuyển lớn như Maersk, 

DHL, UPS đã tạm ngừng vận chuyển 

tất cả các đơn hàng tới Nga... khiến 

chi phí vận tải biển, các phụ phí kèm 

theo liên tục tăng. Tình trạng thiếu 

container rỗng vẫn tiếp diễn. Các nhà 

xuất khẩu không có cơ hội để đưa ra 

lựa chọn hay đàm phán đối với các 

dịch vụ vận chuyển như trước khi đại 

dịch xuất hiện. 

Các chuyên gia ước tính, áp lực lên 

chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ tiếp tục 

ít nhất là cho đến nửa cuối năm 2022. 

Những vấn đề liên quan đến năng lực 

khai thác gây tắc nghẽn tại các cảng 

biển vẫn gia tăng do sự tăng trưởng 

về nhu cầu tiêu dùng sau đại dịch. 

Kinh tế thế giới với triển vọng phục 

hồi mong manh 

Tình hình khủng hoảng tại Ukraine 

vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khiến 

cho giá nhiên liệu tăng cao trong 

2 tuần qua. Như vậy, sau hai năm 

hoành hành của đại dịch Covid-19, 

kinh tế toàn cầu lại phải đối mặt với 

những thách thức và khó khăn khó 

lường, giá dầu tăng cao đẩy lạm phát 

tăng phi mã, đồng thời làm dấy lên lo 

ngại về triển vọng phục hồi rất mong 

manh của kinh tế toàn cầu. 

Theo ước tính của Diễn đàn Kinh 

tế Thế giới (WEF), tỷ trọng của dầu 

trong GDP vào khoảng 3%. Mặc dù 

không phải là động lực chính thúc 

đẩy lạm phát nhưng dầu là một 

trong những hàng hóa quan trọng 

nhất trên thế giới. Vì vậy tác động 

của giá dầu tăng sẽ thấy ở hầu hết 

các hàng hóa và dịch vụ mà con 

người sử dụng, từ đó góp phần đẩy 

lạm phát leo thang. Theo các chuyên 

gia, với giá dầu bình quân 110 USD/ 

thùng (tức là tăng 60% so với 2021) 

thì chỉ số giá tiêu dùng CPI sẽ tăng 

thêm 2%. Lạm phát tăng sẽ kéo theo 

đà gia tăng của tỷ giá và lãi suất gây 

nên những tác động vô cùng lớn đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh tại 

các doanh nghiệp. 
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CÁC KỊCH BẢN CÓ THỂ XẢY RA MÀ NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM CẦN NHẬN DIỆN 

Lo ngại trước những biến động nhanh và khó lường của thị trường, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã thực hiện những 

nghiên cứu về thị trường và dự báo những kịch bản có thể xảy ra, nhằm giúp các đơn vị nhận diện bức tranh toàn cảnh 

trong trong 6 tháng cuối năm 2022, chủ động phòng ngừa những rủi ro về tỷ giá, lãi suất, logistic… và sớm có giải pháp 

ứng phó kịp thời, định vị lại năng lực cạnh tranh của mình. 

Căn cứ vào diễn biến của thị trường và thực tiễn SXKD của các doanh nghiệp trong Tập đoàn, Hội đồng quản trị đã đưa 

ra 3 kịch bản đối với thị trường 6 tháng cuối năm đó là: 

    
 

KỊCH BẢN XẤU 

Giá dầu tăng lên mức 150 USD/thùng 

(bằng với giá tại thời điểm khủng 

hoảng kinh tế năm 2008), kinh tế 

thế giới tăng trưởng 0%. Theo đó, 

tỷ lệ lạm phát trên thế giới và Việt 

Nam sẽ ở mức trên 5%, giá hàng 

hóa đầu vào tăng cao đặc biệt 

là vận tải và năng lượng. FED có 

6-7 lần tăng lãi suất, kéo theo lãi 

suất toàn cầu tăng. Tổng cầu dệt 

may thế giới có thể giảm trên 8% 

so với dự báo hồi tháng 2, về mức 

700 tỷ USD. 

KỊCH BẢN KHẢ THI 
 

Giá dầu ở mức 80 - 85 USD/thùng; 

tăng trưởng toàn cầu giảm từ 5.7% 

năm 2021 xuống dưới 4% năm 

2022; lạm phát các quốc gia tăng 

0.5% so với 2021. FED có thể có 

4 lần điều chỉnh tăng lãi suất, kéo 

theo lãi suất trong nước tăng thêm 

1 đến 1.5%. Tổng cầu dệt may thế 

giới tương đương năm 2021 hoặc 

thấp hơn dự báo cũ 3%. 

KỊCH BẢN TỐT 
 

Giá dầu đứng ở mức 75 - 80 USD/thùng; 

lạm phát thế giới dưới 2.5% và Việt 

Nam dưới 3.5%; lãi suất vay tăng 

khoảng 1 đến 1.5%. Tổng cầu dệt 

may thế giới tăng 3% so với năm 

2021. 

 
 

 

 
 

 

Ứng phó với những biến động khó 

lường trong giai đoạn sắp tới, điều 

quan trọng là các doanh nghiệp 

trong Tập đoàn phải bình tĩnh, nắm 

vững thông tin, xử lý linh hoạt và 

quyết đoán. Đồng thời, cần phát huy 

truyền thống đoàn kết, chia sẻ thông 

tin minh bạch, để đảm bảo phát huy 

sức mạnh tập thể của từng Ban SXKD 

cũng như của toàn chuỗi cung ứng 

Tập đoàn. Có như vậy, chúng ta tin 

tưởng sẽ cùng nhau vượt qua mọi 

trở ngại, thực hiện thắng lợi kế hoạch 

SXKD năm 2022.❏ 

 

 
Công nhân làm việc tại TCT May 10 
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Tìm mọi biện pháp ổn định 

lao động trong tình hình dịch 

bệnh diến biến khó lường. 
 

75-80 
USD/THÙNG 

 
80-85 

USD/THÙNG 

 
150 

USD/THÙNG 

GIẢI PHÁP 
TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 

Giá dầu trong những ngày 

đầu tháng 3/2022 đã tăng 

phi mã, có thời điểm gần 

sát ngưỡng 140 USD/ thùng. 

Như vậy, chúng ta đang có 

xu hướng tiệm cận với kịch 

bản xấu nhất. Cơ quan Điều 

hành Tập đoàn cũng đã xác 

định một số giải pháp để đối 

phó với những tình huống 

có thể xảy ra, nhằm chủ 

động điều hành hoạt động 

sản xuất, quản trị tốt rủi ro, 

giảm thiểu những thiệt hại 

có thể có. Cụ thể: 

Các đơn vị xây dựng phương 

án dự phòng trong tình huống 

lượng đơn hàng 6 tháng cuối 

năm 2022 có xu hướng giảm 

đột ngột. Cần đàm phán với 

khách hàng, cân đối kế hoạch 

sản xuất, đảm bảo đủ đơn hàng 

cho những tháng cuối năm. 

 

Các ban chức năng của Tập 

đoàn cần nhanh chóng nghiên 

cứu các chương trình hỗ trợ 

phục hồi kinh tế của Chính 

phủ, hướng dẫn doanh nghiệp 

các thủ tục để có thể tận dụng 

được các gói hỗ trợ này. 

 
Nhanh chóng hoàn thiện  

hệ thống quản trị số trong 

toàn Tập đoàn, giúp kiểm 

soát hoạt động sản xuất kinh 

doanh nhanh chóng, hiệu 

quả, đề ra các biện pháp ứng 

phó linh hoạt với những biến 

động của thị trường. 

Các Ban SXKD cần tích cực 

hoạt động hơn nữa trong việc 

trao đổi kịp thời các thông tin 

thị trường, giá cả nguyên liệu 

cũng như thành phẩm. Đóng 

vai trò điều phối giữa các đơn 

vị trong Ban, xây dựng các 

biện pháp bình ổn giá nguyên 

liệu để phòng trừ rủi ro. Đặc 

biệt, cần theo dõi sát tình hình 

thị trường, xây dựng kế hoạch 

mua bông và nguyên liệu đầu 

vào phù hợp. 

Đối với ngành may: cân nhắc 

tỷ lệ hợp lý giữa sản xuất CMT 

và FOB, tránh rủi ro do lãi suất 

tăng, giá nguyên phụ liệu 

tăng cao và khó khăn trong 

logistic. 

Đối với ngành sợi: xem xét 

sản xuất sợi chi số cao, sợi 

pha để tăng giá trị gia tăng 

cho sản phẩm, duy trì biên lợi 

nhuận hợp lý trên 1kg sợi. 

Đẩy mạnh việc thực hiện chiến 

lược “Một điểm đến” của Tập 

đoàn, nhằm liên kết chuỗi sản 

xuất, chủ động nguồn nguyên 

liệu, tối ưu hóa hiệu quả sản 

xuất toàn chuỗi, san sẻ bớt rủi 

ro nếu có giữa các khâu. 
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Trong bối cảnh dịch bệnh 
Covid-19 vẫn đang diễn 
biến phức tạp, lây lan với 
tốc độ nhanh trên diện 
rộng khi chúng ta đang 
thực hiện chiến lược thích 
ứng an toàn, linh hoạt và 
kiểm soát hiệu quả dịch 
bệnh, lại xảy ra xung đột 
giữa Nga và Ucraine với 
một loạt các đòn trừng 
phạt của phương Tây đối 
với nước Nga, cạnh tranh 
chiến lược giữa các nước 
đang làm kinh tế thế giới 
thêm rối ren trước nguy 
cơ lạm phát cao, tác động 
tiêu cực đến nỗ lực phục 
hồi kinh tế thế giới sau đại 
dịch, trong đó có Việt Nam. 

DOANH NGHIỆP KỲ VỌNG GÓI 

HỖ TRỢ LÃI SUẤT ĐỂ PHỤC HỒI 

SẢN XUẤT 

Một trong những nguy cơ hiện hữu 

là giá dầu thô đáng có xu hướng tăng 

cao. Theo finance.yahoo.com/news 

ngày 03/03/2022, giá dầu thô Brent 

đã đạt gần 120 đô-la Mỹ/thùng, cao 

nhất trong 10 năm trở lại đây (tính 

từ tháng 3/2012), còn một số định 

chế tài chính quốc tế khác dự báo 

giá dầu có thể tăng lên mức 125 

USD/thùng trong năm 2022 và 150 

USD/thùng trong năm 2023. Trong 

nước, ngày 01/03, giá xăng RON 95 

là 26.830 đồng/lít, dầu diesel 21.310 

đồng/lít, cũng đạt mức cao cao kỷ 

lục. Giá xăng dầu tăng đang đẩy chi 

phí logistics, nguyên vật liệu lên cao 

làm gia tăng áp lực lạm phát khi các 

chi phí đầu vào của nền kinh tế tăng, 

khiến kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn 

của nền kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro. 
 

Theo báo cáo của Chủ tịch Vinatex 

Lê Tiến Trường với Chủ tịch Quốc hội 

Vương Đình Huệ khi Chủ tịch Quốc 

hội tới thăm và chúc Tết Tập đoàn Dệt 

May Việt Nam đầu Xuân Nhâm Dần, 

chi phí logistics hiện đang chiếm tới 

9,3% giá thành sản phẩm dệt may và 

cắt giảm chi phí logistics là một trong 

5 kiến nghị mà Vinatex gửi tới Quốc 

hội và các Bộ, ngành liên quan. Hơn 

thế nữa, mới đây, Chủ tịch Vinatex 

còn cho tôi biết là giá nguyên liệu 

cũng tăng cao, không chỉ là các sản 

phẩm hóa dầu mà ngay cả các sản 

phẩm có vẻ như không liên quan 

tới dầu mỏ như sợi bông cũng tăng 

giá mạnh, ảnh hưởng rất nhiều đến 

ngành dệt may. Nguy cơ bất ổn về 

kinh tế có thể khiến người tiêu dùng 

có xu hướng tiết kiệm hơn, chủ yếu 

mua sắm những hàng hóa thiết yếu 

hay chỉ mua sắm vừa đủ dùng, chứ 

không có tâm lý mua hàng thoải mái 

như trước đây, nhất là đối với các sản 

phẩm thời trang. 
 

Vì vậy, việc thực hiện Nghị quyết 

số 43/2022/QH15 về chính sách tài 

khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

nhằm mục tiêu sớm phục hồi kinh tế 

được Quốc hội thông qua tại phiên 

họp bất thường tháng 1 vừa qua 

lại càng có ý nghĩa quan trọng. Các 

chính sách được Quốc hội thiết kế có 

quy mô, nguồn lực đủ lớn, tác động 

cả phía cung và phía cầu sẽ góp 

phần phục hồi hoạt động sản xuất, 

kinh doanh và thúc đẩy các động lực 

tăng trưởng nhằm đạt múc tiêu tăng 

trưởng GDP bình quân 6,5 - 7%/năm 

trong cả giai đoạn 2021 - 2025. 
 

Những chính sách về tài khóa như 

việc miễn, giảm thuế, tăng chi đầu tư 

phát triển từ nguồn ngân sách nhà 

nước cả cho y tế, an sinh xã hội, lao 

động, việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ kinh doanh, hỗ trợ tiền 

thuê nhà cho người lao động có quan 

hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm 

việc trong các khu công nghiệp, khu 

chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm 

hay tăng cho vay hỗ trợ giải quyết 

việc làm, vay mua, thuê mua nhà ở xã 

hội. đang được tích cực triển khai. 
 

Các chính sách tiền tệ đang được 

điều hành đồng bộ, linh hoạt để góp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, 

kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn 

hệ thống các tổ chức tín dụng, hỗ trợ 

hiệu quả cho phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội. Các tổ chức tín dụng 

tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động 

để có thể giảm lãi suất cho vay sản 

xuất khoảng 0,5% - 1% trong 2 năm 

2022 và 2023, nhất là đối với lĩnh vực 

ưu tiên, đồng thời tiếp tục cơ cấu lại 

thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm 

nợ, miễn, giảm lãi vay đối với khách 

hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

Covid-19. Các DN dệt may đặc biệt kỳ 

vọng vào gói hỗ trợ lãi suất để phục 

hồi sản xuất cũng như gói hỗ trợ 

3 tháng tiền nhà và tiền hỗ trợ cho 

lao động ngành dệt may quay lại thị 

trường lao động. 

 

KHẨN TRƯƠNG THÁO GỠ ÁCH 

TẮC CHO DOANH NGHIỆP VÀ 

NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Nghị quyết của Quốc hội chỉ quy 

định những nội dung lớn, những cơ 

chế, chính sách đặc thù về tài khóa, 

tiền tệ thuộc thẩm quyền của Quốc 

hội để thực hiện Chương trình tổng 

thể phục hồi kinh tế 2 năm 2022 - 2023. 

Cho nên, cộng đồng doanh nghiệp, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trong đó có các doanh nghiệp dệt 

may mong muốn các Bộ, ngành 

có hướng dẫn chi tiết hơn, cụ thể 

hơn để có thể triển khai thực hiện 

Chương trình một cách đầy đủ, đồng 

bộ nhất cũng như chủ động, phối 

hợp nhịp nhàng, linh hoạt hơn giữa 

các Bộ, ngành, giữa Trung ương và 

địa phương nhằm đạt được hiệu quả 

toàn diện đối với cả công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 và phục hồi, 

phát triển kinh tế - xã hội. 
 

Tuy vậy, phản ánh từ cộng đồng 

doanh nghiệp cho thấy đã có những 

chậm trễ nhất định trong thực hiện 

các cơ chế, chính sách này và doanh 

nghiệp và người lao động đang sốt 

ruột chờ đợi những hành động cụ 

thể, những hỗ trợ thiết thực, trực tiếp, 

công khai, minh bạch của các bộ, 

ngành, địa phương. Có thể quy trình 

ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật bắt buộc phải lấy ý kiến nhiều 

bên liên quan, nhưng doanh nghiệp 

thì không thể chờ được và quan 

trọng hơn thế chính là niềm tin vào 

các chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước cần kịp thời 

điểm, đúng đối tượng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Với tinh thần chỉ đạo sâu sát, quyết 

liệt, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã 

quyết định thành lập Tổ công tác đặc 

biệt để giải quyết các vấn đề có liên 

quan tới tình hình ở Ukraine, nghiên 

cứu một số chính sách về thuế, phí 

để giảm chi phí đầu vào của nền kinh 

tế, nâng cao năng lực sản xuất và 

bảo đảm cung ứng xăng dầu trong 

nước, đồng thời yêu cầu các cấp, các 

ngành tăng cường phân tích, dự báo 

và chủ động trong điều hành, phù 

hợp với tình hình mới, tiếp tục tháo 

gỡ khó khăn, ách tắc cho người dân 

và doanh nghiệp trong sản xuất, kinh 

doanh. 
 

Chúng ta tin tưởng rằng, khi Nghị 

quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội, 

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định chính sách miễn, 

giảm thuế theo Nghị quyết số 43 và 

các văn bản quy phạm pháp luật 

khác hướng dẫn chi tiết thi hành các 

chính sách này đi vào cuộc sống một 

cách thực chất, sẽ mang lại những 

hiệu ứng tích cực đối với người dân 

và cộng đồng doanh nghiệp trong 

giai đoạn phục hồi kinh tế - xã hội đặc 

biệt quan trọng này. ❏ 
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Ông LÊ TIẾN TRƯỜNG 

Chủ tịch HĐQT Vinatex 

 
  ÔNG LÊ TIẾN TRƯỜNG - CHỦ TỊCH HĐQT VINATEX:  

CẦN MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ ỔN ĐỊNH 

ĐỂ DOANH NGHIỆP 
CÓ THỂ ĐỨNG VỮNG 

P.V (Thực hiện) 

Cùng với đó, có nhiều hãng hàng lớn 

với sản lượng lớn đặt tại Việt Nam 

đã tạo điều kiện cho ngành sản xuất 

nguyên liệu đi vào chuyên sâu mặt 

hàng có lợi thế cạnh tranh cho Việt 

Nam như mặt hàng dệt kim. Đây cũng 

là hướng đi DN dệt may nắm bắt kịp 

thời xu thế của thị trường tham gia 

chuỗi cung ứng một cách tích cực, 

chủ động. Theo xu thế này, như hiện 

tại với Vinatex, dệt kim là mặt hàng 

chiến lược với mục tiêu chiến lược 

“Một điểm đến cung cấp giải pháp 

trọn gói cho sản phẩm thời trang dệt 

kim”, cụ thể là sợi dệt nhuộm may 

hoàn toàn tại Việt Nam, sản phẩm này 

đã phục vụ cho nhiều thương hiệu 

lớn như: Adidas, Nike… 

Đây là cách đi rất thông thường trong 

chuỗi cung ứng dệt may và chắc chắn 

nếu dệt may Việt Nam còn tiếp tục 

mở rộng qui mô thì ngành sản xuất 

nguyên liệu trong thời gian tới đóng 

góp vai trò quan trọng, thậm chí 

đóng góp giá trị gia tăng quan trọng 

nhất trong khu vực sản xuất này. 
 

* Vậy theo ông, đâu là hướng đi cho 

ngành sản xuất nguyên phụ liệu 

dệt may trong chuỗi cung ứng? 

- Nhằm phục vụ phát triển nguyên 

liệu căn cơ, bền vững thực hiện được 

cả 3 mục tiêu kinh tế- an sinh- môi 

trường cần một quy hoạch cụ thể ở 

tầm quốc gia. Đây là ngành sử dụng 

vốn nhiều, không như ngành May sử 

dụng lao động nhiều. Một ngành sử 

dụng vốn nhiều lại có chất thải, nước 

thải đòi hỏi quy hoạch ở khu công 

nghiệp tập trung, đảm bảo quá trình 

vận hành gắn với đảm bảo an sinh, 

môi trường 

Vốn lớn nên cần có hệ thống có chính 

sách tài chính hỗ trợ để nhà đầu tư 

sẵn sàng tham gia đầu tư vào đó. Qui 

mô đầu tư cho 1 chỗ làm việc của 

công nhân ngành may khoảng 4000 

USD nhưng với ngành dệt nhuộm là 

khoảng 15-20 nghìn USD, cho thấy 

ngành sản xuất nguyên, phụ liệu phụ 

thuộc nhiều hơn vào vốn. Quy mô 

thông thường của nhà máy sản xuất 

 

Những biến động 
trên thị trường thế 

giới do tác động của 
dịch bệnh, khủng 

hoảng Nga - Ukraine 
tác động thế nào đến 
ngành dệt may Việt 

Nam nói chung và 
Tập đoàn Dệt May 

Việt Nam (Vinatex) 
nói riêng? Xoay 

quanh tiêu điểm này, 
ông Lê Tiến Trường- 

Chủ tịch HĐQT 
Vinatex đã có những 
lý giải và nhận định 
trên nhiều khía cạnh 
sản xuất kinh doanh 

trọng yếu… 

BƯỚC TIẾN TRONG SẢN XUẤT 

NGUYÊN, PHỤ LIỆU DỆT MAY 

*Bài toán nguyên phụ liệu cho 

ngành dệt may đã được đặt ra từ 

lâu, ông nhận thấy bài toán này 

đã có thay đổi như thế nào qua các 

năm? 

- Ngành dệt may thế giới kinh doanh 

theo hình thức chuỗi cung ứng toàn 

cầu, vì thế mỗi thành viên mới muốn 

tham gia chuỗi cung ứng phải đạt 

lợi thế cạnh tranh. Trước đây 20 năm, 

dệt may Việt Nam còn nhỏ bé với 

kim ngạch xuất khẩu (KNXK) đạt 4-5 

tỷ USD, lượng sử dụng vải cũng chỉ 

khoảng 1-2 tỷ USD. Về khách quan là 

chưa đủ điều kiện để phát triển một 

ngành nguyên liệu. 

 

Cùng sự phát triển KNXK nói chung, 

đến nay chúng ta có KNXK dệt may 

đạt 40,5 tỷ USD. Những năm gần đây, 

với điều kiện khách quan về thị trường 

        cho phép đầu tư sản xuất nguyên liệu 

trong nước giữ được năng lực cạnh 

tranh khi so sánh với nguồn nguyên 

liệu ngoại nhập. Do vậy, đến năm 

2021 tổng thể nguyên liệu nhập vào 

để sản xuất ra 40,5 tỷ USD KNXK chỉ 

rơi vào khoảng 19 tỷ USD theo số liệu 

của tổng cục Hải quan, tức là trên 

50% giá trị KNXK ngành dệt may đã 

thuộc về trong nước. Đây là bước tiến 

quan trọng so với trước đây 20 năm 

chúng ta chỉ đạt khoảng 15% giá trị 

KNXK. 
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sợi, vải phải có mức đầu tư từ 30 triệu 

– 50 triệu USD chứ không chỉ 5-7 triệu 

USD như ngành may. 

Khu công nghiệp được quy hoạch 

phát triển nguyên liệu cũng cần đảm 

bảo giao thông thuận lợi, gần cảng 

biển. Nếu nằm xa chi phí vận tải nội 

địa lớn hơn chi phí nhập khẩu thì 

ngành sản xuất nguyên liệu nội địa 

không thể cạnh tranh và thay thế 

nguyên liệu nhập khẩu. 

Chúng ta cần hiểu rằng, phát triển 

nguyên liệu trong nước được hay 

không phải trả lời được câu hỏi mang 

lại lợi ích gì cho DN mua nguyên liệu 

đó so với nhập khẩu từ nước ngoài. 

Trong tổng thể chung, DN dệt may 

phát triển nguyên liệu mong muốn 

nhà nước có chính sách lâu dài. 

Riêng chính sách tài chính, hiện 

tại nếu mua trong nước sản phẩm 

nguyên liệu phải chịu thuế VAT, trong 

khi nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu 

được miễn thuế, DN sản xuất trong 

nước lại không lợi thế bằng so với 

những DN từ nước ngoài xuất khẩu 

vào Việt Nam. Chúng tôi không yêu 

cầu ưu đãi đặc biệt mà cần sân chơi 

bình đẳng giữa các DN trong nước và 

ngoài nước. 
 

CHUYỂN CHIẾN LƯỢC MARKETING 

TỪ “KÉO” SANG “ĐẨY” 

*Để hướng tới phát triển công 

nghiệp thời trang như mong muốn 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 

khi đến thăm, chúc Tết Tập đoàn 

dịp đầu Xuân Nhâm Dần, ngành 

dệt may cần tập trung vào những 

thế mạnh nào, thưa ông ? 

- Phát triển ngành công nghiệp thời 

trang dệt may đòi hỏi hệ thống nhiều 

khâu, có sự kết hợp nhuần nhuyễn và 

có sức cạnh tranh tương đương nhau. 

Trong 10 năm qua, chúng ta đã nỗ lực 

phát triển ngành nguyên liệu, là tiền 

đề cho phát triển công nghiệp thời 

trang. 

Công nghiệp thời trang dựa trên thiết 

kế và chủ yếu cạnh tranh về công 

nghiệp vật liệu. Sau khi phát triển 

nguyên liệu đạt trình độ nhất định, 

chúng ta có đủ điều kiện phát triển 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

công nghiệp thời trang. Giai đoạn tới, 

tập trung 2 khu vực chính là: đảm bảo 

nguồn nhân lực cho thiết kế; đầu tư 

trung tâm nghiên cứu phát triển để 

tạo sản phẩm mới, mang tính đặc thù 

không chỉ về sản phẩm thời trang mà 

cả nguyên liệu mới như nano, chống 

thấm, kháng vi khuẩn, chống cháy… 

để tạo sản phẩm mới mang tính giới 

thiệu đẩy ra thị trường. 

Muốn phát triển công nghiệp thời 

trang, cần có sự chuyển đổi phương 

thức marketing từ “kéo” (kéo khách 

hàng sang Việt Nam đặt hàng) sang 

“đẩy” (đẩy sản phẩm từ nguyên liệu 

mới của Việt Nam vào thị trường dệt 

may thế giới) cần sự chuẩn bị nhân 

lực để có thể thay đổi chiến lược 

marketing quan trọng này. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Ngoài ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19 thì một trong những khó khăn 

với doanh nghiệp là chi phí 

logistic tăng phi mã và chưa có dấu 

hiệu hạ nhiệt. Vinatex có hướng đi 

thế nào để tháo gỡ khó khăn này, 

thưa ông? 

- Chi phí logistic cho DN xuất khẩu 

gồm 2 phần: Chi phí logistic quốc tế 

và chi phí logistic nội địa. 
 

Nếu chi phí logistic quốc tế cao, các 

nhà sản xuất dệt may trên thế giới 

cùng chia sẻ, chịu đựng không làm 

mất năng lực cạnh tranh của từng 

quốc gia, thị trường chấp nhận một 

mặt bằng mới, trong đó có sự chia sẻ 

giữa nhà phân phối, người tiêu dùng 

và nhà sản xuất. 
 

Tuy nhiên, chi phí logistic nội địa mỗi 

nước quyết định năng lực cạnh tranh 

của DN tại nước đó. Hiện nay, chi phí 

logistic nội địa tại Việt Nam đang cao 

nhất trong các nước sản xuất dệt may 

cạnh tranh. Trong tổng thể GDP của 

Việt Nam có tới 20% đóng góp của 

logistic, Trung Quốc là 14%, Băng la đét, 

Ấn Độ 11-12%. Như vậy, chi phí ở VN 

đang khá cao, nếu tính riêng trong 

kết cấu giá thành sản phẩm dệt may, 

logistic chiếm 9,3% giá thành. Tức là 

chi phí này đứng thứ 3 sau vải, nhân 

công khiến DN dệt may trong nước 

kém cạnh tranh hơn. Nếu giải quyết 

triệt được khâu này, đảm bảo chi phí 

nội địa tương đương với các quốc gia 

cạnh tranh, dệt may Việt Nam có cơ 

hội và tốc độ phát triển cao hơn nữa. 

*Ông nhìn nhận thế nào về mục 

tiêu dệt may Việt Nam đạt kim 

ngạch xuất khẩu 43 tỷ USD trong 

năm 2022? 

- Thực tế năm 2022, chúng tôi dự báo 

ngành DMVN nói chung đạt KNXK 43 

tỷ USD, theo 2 cơ sở: Thế giới dự báo 

tổng cầu dệt may tăng khoảng 3%. 

Cùng với đó, qua dịch bệnh, việc giữ 

được sự liên tục vị trí của Việt Nam 

trong chuỗi cung ứng toàn cầu là một 

lợi thế. Việt Nam là điểm đến ưu tiên 

khi khách hàng lớn, đơn hàng lớn trên 

thế giới quay trở lại đặt hàng. Tháng 1 

vừa qua, một tổ chức quốc tế đánh giá 

27 quốc gia sản xuất dệt may với mức 

độ hấp dẫn khi đặt hàng năm 2022, 

Việt Nam đứng đầu, đạt 59/75 điểm, 

quốc gia thứ 2 là Thổ Nhĩ Kỳ đạt 54 

điểm, Trung Quốc đạt 54 điểm. 
 

Đây là 2 tiền đề khách quan do nội 

lực của ngành dệt may Việt Nam, sức 

hấp dẫn và sự cạnh tranh của ngành, 

đạt mục tiêu tăng trưởng gần như 

gấp đôi so với tổng cầu thế giới, cải 

thiện thị phần của DMVN trên trường 

quốc tế. 
 

Tất nhiên, thách thức còn nhiều, ngay 

trong những tháng đầu năm đã diễn 

ra rất nhiều tín hiệu khác nhau của thị 

trường từ giá dầu lên, khủng hoảng 

chính trị Nga - Ucraila, ngân hàng 

trung ương châu Âu, cục dự trữ liên 

bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất… 
 

Như vậy, sức ép làm thay đổi tổng 

cầu thế giới diễn ra rất nhanh. Có 

rất nhiều yếu tố có thể làm thay đổi 

hoạch định, theo dự báo giá dầu trên 

thế giới có nhóm nói lên tới 140-150 

USD/thùng thì kinh tế thế giới sẽ 

không có tăng trường - đây là kịch 

bản xấu với các ngành sản xuất xuất 

khẩu phụ thuộc tổng cầu thế giới; có 

nhóm dự báo giá dầu ở mức 82-85 

USD/thùng, thì có thể tăng trưởng 

4,1% so với 5,7% của năm trước. Mục 

tiêu Việt Nam đạt hơn 43 tỷ USD KNXK 

dệt may là tương đối khả thi ở kịch 

bản này. Ngược lại, ở kịch bản xấu, 

một trong những khâu tiết giảm chi 

tiêu đầu tiên là hàng hóa thời trang. 
 

Bài học 2020, khi thế giới dính dịch 

 

 
 

Covid-19 và đóng cửa toàn cầu thì 

ngành dệt may thời trang giảm rất 

lớn. Mặc dù Việt Nam giảm không 

nhiều, khoảng 8-9% nhưng nhiều 

quốc gia đã có mức giảm sâu, như: 

Ấn Độ, Băng la đét giảm khoảng 20%, 

tổng cầu thế giới cũng giảm mạnh. 

Đây là những bất định chúng tôi vẫn 

đang theo dõi sát và tìm giải pháp xử 

lý phù hợp. 

Ngay thời điểm đầu năm, Tập đoàn 

DMVN đã tổ chức Hội thảo dự báo 

tình hình thị trường năm 2022. Hiện 

nay, dù đơn hàng ký đến tháng 6, 

nhiều đơn hàng hết cả năm những 

chưa thể khẳng định kết quả năm nay 

sẽ hoàn thành tốt với mục tiêu đặt 

ra, bởi rủi ro và biến động thị trường 

đang diễn ra rất nhanh và phức tạp. 

 

CẦN MỘT MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 

ỔN ĐỊNH 

* Nhằm phục hồi, phát triển nhanh 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

thúc đẩy các động lực tăng trưởng, 

Quốc hội đã có chủ trương lớn về 

giảm thuế và cấp bù lãi suất cho 

DN? Doanh nghiệp dệt may liệu 

có tiếp cận được với các chính sách 

này không, thưa ông? 

- Quốc hội có Nghị quyết số 43/2022/ 

QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ 

hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế-xã hội. Có thể nói, đây 

là Nghị quyết quan trọng về gói hỗ 

trợ cho ngành đông lao động như 

dệt may, như hỗ trợ tiền nhà 3 tháng, 

tiền quay trở lại thị trường lao động 

với công nhân, hỗ trợ lãi suất DN, 

tạo hành lang tốt, không khí tốt cho 

DN. Chúng ta đang chờ cách thức 

triển khai để DN có thể tiếp cận. Chờ 

hướng dẫn làm như thế nào để nhận 

hỗ trợ lãi suất, loại hình nào được hỗ 

trợ lãi suất… Bởi mỗi DN có đặc thù 

riêng, như DN dệt may hiện nay số dự 

án đầu tư mới không nhiều do dịch 

bệnh trong 2 năm qua, như vậy hỗ 

trợ cho đầu tư, DN ít được tiếp cận. 

Hỗ trợ cho vay vốn lưu động, hỗ trợ 

trả lương, lãi suất khoản vay ngắn 

hạn thì DN dệt may sẽ tiếp cận tốt, có 

được lợi ích khá cho DN. 

 

*Cùng với sự hỗ trợ về chính sách 

ở thời điểm nhiều khó khăn, doanh 

nghiệp dệt may mong đợi gì để 

phát triển bền vững trong nền kinh 

tế toàn cầu, thưa ông? 

- Thực tế, DN không mong đợi hỗ trợ, 

bởi hỗ trợ là đang trong trạng thái 

khó khăn. DN luôn ý thức tự mình 

phải đứng vững. Chính vì thế doanh 

nghiệp mong đợi nhất là một môi 

trường vĩ mô ổn định để có thể sớm 

đánh giá những dự báo đưa vào kế 

hoạch và giải pháp trong sản xuất 

kinh doanh. 

Chúng tôi mong đợi chính sách vĩ mô 

ổn định, đặc biệt là lãi suất chính thức 

của hệ thống ngân hàng, để DN cũng 

được tiếp cận bình đẳng với các quốc 

gia cạnh tranh khác. Nhiều quốc gia 

vốn vay chỉ 3-4%, còn chúng ta là 

8-10%, thậm chí hơn 10% cho DN 

nhỏ, DN mới làm cho năng lực cạnh 

tranh của DN yếu đi. 

Chúng tôi tiếp cận theo hướng làm 

sao để trong sân chơi cạnh tranh 

toàn cầu, DN Việt Nam không bị bất 

lợi hơn các DN khác do mặt bằng giá 

và chính sách nội địa. Giải quyết vấn 

đề này, chắc chắn phát huy được sức 

mạnh nội lực và quyết tâm của DN, 

sự sáng tạo của người Việt Nam để 

đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 

nền kinh tế. 

 

*Xin trân trọng cảm ơn ông! 
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Chúng tôi mong đợi 
chính sách vĩ mô ổn 

định, đặc biệt là lãi suất 
chính thức của hệ thống 
ngân hàng, để DN cũng 
được tiếp cận bình đẳng 
với các quốc gia cạnh tranh 
khác. Nhiều quốc gia vốn 
vay chỉ 3-4%, còn  chúng  
ta là 8-10%, thậm chí hơn 
10% cho DN nhỏ, DN mới 
làm cho năng lực cạnh 
tranh của DN yếu đi. 
   

Muốn phát triển 
công nghiệp   thời 

trang, cần có sự chuyển đổi 
phương thức  marketing 

từ “kéo” (kéo khách hàng 
sang Việt Nam đặt hàng) 

sang “đẩy” (đẩy sản phẩm 
từ nguyên liệu mới của Việt 

Nam vào thị trường dệt 
may thế giới) cần sự chuẩn 
bị nhân lực để có thể thay 
đổi chiến lược marketing 

quan trọng này. 
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Ý KIẾN CHUYÊN GIA 

Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu kinh tế 
Việt Nam tại Nhật Bản - 
ông Hiroyuki Moribe: 

 

 
Trưởng Đại diện 
Văn phòng JICA Việt Nam- 
ông Shimizu Akira: 

 
 
 
 
 

Bộ trưởng Bộ Công Thương 
Nguyễn Hồng Diên: 

 
 

Tình hình leo thang căng thẳng giữa 

Nga và Ukraine đang tác động trực 

tiếp và gián tiếp đến tình hình kinh 

tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Ở 

phạm vi toàn cầu, cuộc xung đột 

cùng với các khó khăn do dịch bệnh 

đang làm đứt gãy nguồn cung của 

một số mặt hàng vật tư chiến lược 

như xăng dầu, khí đốt, lương thực 

thực phẩm. Bên cạnh đó, cuộc xung 

đột cũng đã và đang làm đứt gãy 

chuỗi lưu thông, logistics, một số mặt 

 

 
P.V (Tổng hợp) 

 

Trưởng ban Môi trường 
kinh doanh và Năng lực cạnh tranh - 
Viện Nghiên cứu Quản lý 
kinh tế Trung ương, 
TS. Nguyễn Minh Thảo: 

 
 

Hoạt động cải cách môi trường kinh 

doanh từ năm 2019 đến nay có xu 

hướng chững lại. Điều này biểu hiện 

ở chỗ cải cách đã thực hiện trên 

văn bản nhưng chưa có đánh giá 

về hiệu quả thực thi. Ngành nghề 

kinh doanh có điều kiện tuy thu gọn 

về số lượng nhưng chưa thực chất. 

Cải cách công tác quản lý, kiểm tra 

So với Nhật Bản, đất nước vẫn đang hạn 

chế nhập cảnh từ nước ngoài thì chính 

sách mở cửa của Chính phủ Việt Nam 

là khá sớm, với những ưu tiên kinh tế, 

nên kinh tế đã bước vào giai đoạn phục 

hồi. Mục tiêu Chính phủ Việt Nam đặt 

ra trong tăng trưởng kinh tế năm nay 

là 6,5%, Ngân hàng phát triển châu Á 

(ADB) cũng dự báo là 6,5%. Tôi nghĩ đây 

là mức tăng trưởng cao nhất Đông Nam 

Á trong năm nay. 

 
 
 
 
 

Chuyên gia kinh tế, 
TS. Vũ Đình Ánh: 

Nếu Việt Nam giảm mức sản 

xuất sẽ làm rối loạn toàn bộ 

chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng 

thời làm giảm ưu thế của Việt 

Nam trong thu hút đầu tư và 

tình trạng sẵn sàng kinh doanh. 

Vì vậy, các doanh nghiệp Nhật 

Bản đang rất chào đón với quy 

định chống dịch hiện nay của 

Chính phủ Việt Nam. Để tăng 

cường chuỗi cung ứng tại Việt 

Nam, JICA đang nỗ lực chuyển 

giao công nghệ, tăng cường 

liên kết giữa các công ty Nhật 

Bản và Việt Nam. 

hàng chiến lược tăng giá, kéo theo 

chí phí đầu vào tăng cao. Cùng với đó, 

lạm phát toàn cầu tăng lên làm cho 

tiêu dùng của thế giới vốn đã yếu ớt 

sau đại dịch nay càng khó khăn hơn. 

Một số mặt hàng Việt Nam có lợi thế 

xuất khẩu ra thị trường thế giới, nay vì 

nhu cầu tiêu dùng toàn cầu thu hẹp 

cũng đã chịu ảnh hưởng lớn. 

chuyên ngành cũng chững lại mặc 

dù nội dung này có ý nghĩa quan 

trọng đối với hoạt động xuất nhập 

khẩu và khai thác lợi thế của các 

hiệp định thương mại tự do. 

 
 
 
 

Chuyên gia phụ trách 
Thái Lan và Việt Nam 
của Ngân hàng 
Standard Chartered - 
ông Tim Leelahaphan: 

Lo ngại về việc nhập khẩu lạm phát thực tế là không xảy ra trong năm 2021 nhưng có thể 

xảy ra trong năm 2022, thậm chí còn căng thẳng hơn, bởi những tích luỹ từ năm 2021 sẽ 

chuyển sang năm 2022, cộng thêm áp lực thêm nữa của nhập khẩu lạm phát. Vì vậy, áp lực 

lớn nhất của Việt Nam trong lúc này chính là việc kiểm soát nhập khẩu lạm phát. 

 
 

Chuyên gia tư vấn Dự án Thúc đẩy 
cải cách và nâng cao năng lực kết nối 
của doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ - 
bà Hoàng Ngọc Oanh: 

 
Chúng tôi có đề xuất liên quan đến kiến nghị đầu tiên là ở góc độ vĩ mô, bao gồm có đề xuất 

liên quan đến chuyển đổi phương thức sản xuất, nói rất nhiều năm nay rồi, chuyển từ gia công 

sang gia tăng giá trị, đây là câu chuyện rất dài hơi và vẫn là việc nhắc đi nhắc lại. Thứ hai là nâng 

Nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022. Tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ 

đạt 6,7% trong năm 2022 và 7% trong năm 2023. Triển vọng trung hạn của Việt Nam duy trì 

tích cực. Việt Nam sẽ tiếp tục là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và 

là điểm đến được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Hoạt động đầu tư vào Việt Nam dự kiến sẽ 

phục hồi trong năm nay sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

cấp chuỗi giá trị, ở đây là đề xuất liên quan đến nâng cấp theo hướng phát triển khâu cung ứng 

nguyên liệu dệt may, đảm bảo được là chúng ta sẽ giảm bớt nhập siêu. Ví dụ, đơn cử như sợi 

chẳng hạn, chúng ta sản xuất ra có thể phục vụ trong nước thay vì chúng ta xuất đi rồi chúng ta 

lại nhập khẩu về. Tiếp đến là công nghiệp dệt may, xây dựng một cụm công nghiệp dệt may để 

có những điểm tổng hợp và tận dụng những hạ tầng cũng như những đầu tư, tiếp đến là đào 

tạo thì khuyến khích đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cam kết mở cửa thị trường 

trong hệ thống pháp luật minh bạch và tương thích với cam kết. 
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từ 41% của hai thập kỷ trước 

xuống còn khoảng 26% hiện nay. 

Rõ ràng, xơ nhân tạo sẽ là nguồn 

sợi chính để đáp ứng nhu cầu ngày 

càng tăng. 

Thị trường xơ xenlulo: Xơ xenlulo 

được định giá 26,04 tỷ USD vào năm 

2019 và dự kiến đạt 49,49 tỷ USD vào 

năm 2026, với tốc độ CAGR (tỷ lệ tăng 

trường hàng năm kép) là 8,36% ở giai 

đoạn dự báo. 
 

 
 
 
 
 

Tổng quan về 

THỊ TRƯỜNG XƠ VÀ SỢI TOÀN CẦU 

 
Về thị trường xơ, mức tiêu thụ toàn 

cầu đã vượt 100 triệu tấn vào năm 

2016 và  con  số  này  đang  tăng  

lên với mức tiêu thụ năm 2019 là 

108 triệu tấn. Phần lớn nhu cầu về 

xơ được đáp ứng bởi sợi tổng hợp 

(63%), đứng thứ hai là bông (25%). 

Theo báo cáo Lenzing năm 2020, 

nhu cầu sợi tổng hợp dự kiến sẽ tăng 

với tốc độ 3-4% hàng năm trong giai 

đoạn 2019-2024. 
 

Ước tính đến năm 2030, tiêu thụ xơ 

toàn cầu sẽ đạt xấp xỉ 140 triệu tấn, 

 
Các loại xơ, sợi tổng hợp và ứng dụng 

 
trong đó xơ nhân tạo chiếm 108 

triệu tấn. Theo báo cáo Nguồn cung 

toàn cầu về sợi của Wood Mackenzie 

năm 2018, bông chỉ chiếm 26% 

lượng tiêu thụ sợi toàn cầu, trong đó 

Polyester chiếm 56%, Polypropylene 

4,9%, Nylon 4,8%, Acrylic 1,6% và 

các loại sợi khác chiếm phần còn lại. 

Trong giai đoạn 2010-2020, tiêu thụ 

sợi trên toàn thế giới tăng với tốc độ 

khoảng 3,3% mỗi năm, trong đó các 

nước châu Á có tỷ lệ tiêu thụ cao hơn. 
 

Thị phần của xơ tự nhiên đã giảm 

Bất chấp tình thế tiến thoái lưỡng 

nan do Covid-19, thị trường toàn cầu 

của xơ nhân tạo xenlulo, được dự 

đoán là 6,4 triệu tấn vào năm 2020, 

dự kiến sẽ mở rộng lên 8,6 triệu tấn 

vào năm 2027, với tốc độ CAGR là 

4,3% trong suốt giai đoạn phân tích. 

Sau đánh giá ban đầu về sự gián 

đoạn kinh doanh ở trong đại dịch và 

hậu quả của khủng hoảng kinh tế, 

tăng trưởng của phân khúc vải được 

điều chỉnh thành CAGR 5,5% trong 

7 năm tới. 

 

 
 

Nhu cầu ở mức độ toàn cầu đối với thị trường sợi dệt 
được định giá 11,9 tỷ USD vào năm 2019, dự kiến sẽ 
đạt 16 tỷ USD vào năm 2026 với tốc độ tăng trưởng 
CAGR là 4,0% từ năm 2020 đến năm 2026. Ngành dệt 
đang chứng kiến nhu cầu lớn tại khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương do sự bùng nổ dân số. Việc thích nghi với 
các xu hướng mới trên toàn cầu và sự ra đời của các 
loại vải mới là một trong những yếu tố chính thúc đẩy 
nhu cầu đối với sợi dệt. 

Bài: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 

(Tổng hợp) 

 

mở ra cơ hội tăng trưởng mới trong 

những năm tới. 

Phân khúc: Thị trường sợi dệt toàn 

cầu được phân loại theo các nguồn 

như hóa chất, động vật, thực vật và 

các nguồn khác. Dựa trên ứng dụng, 

thị trường được tách thành hàng dệt 

gia dụng, hàng may mặc và hàng dệt 

công nghiệp. Dựa trên loại nguyên 

liệu phụ nhân tạo, thị trường được 

chia thành các loại như viscose, 

polyester, acrylic và nylon. Phân khúc 
Các yếu tố tăng trưởng: Tốc độ phát 
triển đô thị hóa nhanh chóng và yêu 

cầu ngày càng cao của các ngành 

công nghiệp là những yếu tố chính 

dự đoán thúc đẩy tăng trưởng của thị 

trường. Sự thay đổi trong sở thích của 

người tiêu dùng đối với quần áo có 

giá cả phải chăng và thoải mái làm 

tăng nhu cầu đối với các loại vải có 

giá trị cao như visco, lụa và sợi gai 

dầu. Các loại sợi hỗn hợp cũng đang 

có sự tăng trưởng mạnh mẽ trên thị 

trường do các tính năng vượt trội của 

cả sợi nhân tạo và sợi tự nhiên, do đó 

loại này được chia thành loại nhân 

tạo và loại tự nhiên. Hơn nữa, phân 

khúc tự nhiên được chia thành lanh, 

len, gai, bông, gai dầu, đay và tơ tằm. 

Ở đây, chúng ta sẽ thảo luận về loại 

nhân tạo 
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Loại xơ Nguồn gốc Thuộc tính 

Acrylic Sản phẩm từ dầu mỏ Nhẹ, ấm, nhanh khô 

Sợi tổng hợp Kevlar Aramids Rất chắc khỏe (dùng trong áo giáp) 

Sợi dệt Modacrylic Sản phẩm từ dầu mỏ Nhẹ, ấm, nhanh khô 

Sợi Nomex Aramids Chống hóa chất, điện và lửa 

Nilon Sản phẩm từ dầu mỏ Bền, chắc, nhẹ, khô nhanh chóng 

Polyester Sản phẩm từ dầu mỏ Bền, chắc, nhẹ, khô nhanh chóng 

Spandex Sản phẩm từ dầu mỏ Đàn hồi, chắc khỏe, nhẹ 

Rayon (tơ nhân tạo) Xenlulo tái sinh Yếu khi bị ướt 

 

Các loại Polyme Ứng dụng may mặc và trang trí nội thất gia đình Ứng dụng công nghiệp 

Xenlulo 

Xenlulo tái sinh Thảm, thay thế cho bông để làm hàng may mặc Vải không dệt dùng một lần, các loại sợi làm 
lốp, giấy 

Xenlulo triacetat Các bộ đồ áo choàng, áo khoác Đầu lọc thuốc lá 

Polyamide 

Polycaprolactam (xơ) Hàng dệt kim, đồ lót, quần áo thể thao, đồ hành lý mềm, 
vải bọc 

Không có ứng dụng quan trọng 

Polyhexamethylene adipamide (xơ) Hàng dệt kim, đồ lót, quần áo thể thao, đồ hành lý mềm, 
vải bọc 

Không có ứng dụng quan trọng 

Polycaprolactam (sợi công nghiệp) Không có ứng dụng quan trọng Lốp xe, dây thừng, dây an toàn, dây dù, dây câu 
cá và lưới, ống mềm 

Polyhexamethylene adipamide 
(sợi công nghiệp) 

Không có ứng dụng quan trọng Lốp xe, dây thừng, dây an toàn, dây dù, dây câu 
cá và lưới, ống mềm 

Aramid 

Poly-p-phenylene terephthalamide Không có ứng dụng quan trọng Đai lốp, áo chống đạn, đồ gia cố cho vỏ thuyền và 
bảng điều khiển máy bay 

Poly-m-phenylene isoph-thalamide Không có ứng dụng quan trọng Túi lọc khí nóng, quần áo chống cháy 
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DOANH NGHIỆP KHÓ 
Theo số liệu từ Viện kinh tế xây dựng khảo sát vào Quý II/2021, giá vật 
liệu xây dựng (VLXD) tăng từ 10-20% so với cùng kỳ năm 2020. Các 
vật liệu cơ bản trong ngành xây dựng: thép, gạch, cát, xi măng… đều có 
những biến động tăng mạnh trong suốt năm 2021. 

Bài: NGÔ CAO KỲ 

Đ 
ặc biệt là giá thép, theo khảo sát, kiến nghị của Hiệp hội các Nhà 

thầu Việt Nam tới Văn phòng chính phủ, giá thép tròn đều đồng 

loạt tăng giá từ 30-40% so với giá thời điểm tháng 12/2020. Trong 

khi tỷ trọng thép trên giá trị vật liệu xây dựng của dự án từ 12-30% 

tùy từng công trình, cấp công trình (theo số liệu khảo sát của Cục 

Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng). Việc biến động giá vật liệu, đặc biệt giá thép 

GIÁ TĂNG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bảng: Chỉ số tiêu thụ xơ toàn cầu 

TÌNH HÌNH CHUNG VỀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRONG NƯỚC NĂM 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tại Hoa Kỳ, thị trường sợi nhân tạo 

xenlulo đạt 1,9 triệu tấn vào năm 

2020. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 

hai thế giới, dự kiến sẽ đạt quy mô 

thị trường dự kiến là 1,5 triệu tấn vào 

năm 2027, đạt tốc độ CAGR 4,1% từ 

năm 2020 đến năm 2027. Nhật Bản và 

Canada là hai thị trường quan trọng 

hơn cả về mặt địa lý, với tốc độ tăng 

trưởng dự báo lần lượt là 3,9% và 3,6%, 

từ năm 2020 đến năm 2027. Đức dự 

kiến sẽ mở rộng với tốc độ CAGR là 

khoảng 4,2% ở châu Âu. 

 
 
 
 
 

 
CÁC YẾU TỐ GIÚP NGÀNH DỆT 

MAY SỬ DỤNG SỢI NHÂN TẠO 

PHÁT TRIỂN 

Tiêu thụ xơ được dự đoán sẽ tăng khi 

dân số toàn cầu tăng lên. Trong khi 

nhu cầu bông dự kiến sẽ tăng, nguồn 

cung bị hạn chế. Sợi nhân tạo sẽ nhanh 

chóng trở nên phổ biến như một vật 

liệu ưa thích. Khả năng cạnh tranh về 

chi phí của sợi nhân tạo (MMF) cũng 

góp phần làm tăng nhu cầu. Các mặt 

hàng dệt may dựa trên MMF đang 

trở nên phổ biến hơn khi hành vi tiêu 

dùng của mọi người đối với hàng dệt 

 
 
 
 
 
 

may truyền thống thay đổi và khả 

năng chấp nhận sản phẩm sợi nhân 

tạo của người tiêu dùng tăng lên. 

Khả năng tái chế vô hạn của MMF góp 

phần vào sức hấp dẫn tổng thể như 

là một xu hướng tiêu dùng toàn cầu 

và hướng tới tính bền vững và tính 

tuần hoàn. Cuối cùng, khả năng thích 

ứng của MMF trong các danh mục 

như quần áo thể thao, quần áo thư 

giãn, trang phục phụ nữ, hàng dệt gia 

dụng, ô tô, thảm và các lĩnh vực công 

nghiệp khác khiến nó trở thành “xơ 

sợi của tương lai”. 

theo chiều hướng tăng ảnh hưởng lớn đến việc triển khai các dự án. Nhiều dự 

án phải thi công cầm chừng chờ hướng dẫn của Nhà nước liên quan đến biến 

động giá, thậm chí có những dự án phải dừng thi công. 

     ẢNH HƯỞNG BIẾN ĐỘNG GIÁ ĐẾN DỰ ÁN SỢI CỦA VINATEX  

Thời điểm Quý 3/2021, đối với dự án 4 vạn cọc sợi, việc tăng giá VLXD giữa giá 

thực tế so với thông báo giá của Nhà nước lên tới trên 40% ảnh hưởng lớn tới 

hiệu quả và tiến độ triển khai dự án. 

 
Bảng số 01: Số liệu khảo sát đối với một số dự án Nhà máy Sợi của Vinatex: 

 

 

STT 

 

Dự án 

 
Tổng mức 

đầu tư 

 
Thời điểm 

lập DA 

 

Tỷ trọng 
VLXD/ Tổng 

mức ĐT 

 

Tỷ trọng 
thép/Tổng 
mức ĐT 

 

Tỷ trọng 
thép/Giá trị 

vật liệu 

 

Tỷ lệ tăng giá VL so với Thông 
báo giá của Nhà nước (tính đến 

T8/2021) 

 

1 
Dự án 2 vạn cọc sợi - 
Hưng Yên 

 

258 tỷ đồng 
 

Năm 2017 
 

9,27% 
 

2,82% 
 

30,42% 
 

2 
Dự án 4 vạn cọc sợi - 
Nam Định 

718 tỷ đồng Tháng 8/2021 12,24% 3,7% 30,26% 45% 
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Các loại Polyme Ứng dụng may mặc và trang trí nội thất gia đình Ứng dụng công nghiệp 

Polyester 

Polyetylen terephthalate Quần áo ép vĩnh viễn, vật liệu cách nhiệt bằng sợi, thảm Chỉ khâu, dây an toàn, sợi làm lốp, vải không dệt 

Polyacrylonitrile 

Acrylic (> 85% acrylonitril) Thay thế cho len,ví dụ: chất trong áo len, hàng dệt kim, 
chăn 

Bộ lọc, bộ tách pin, chất thay thế cho amiăng 
trong xi măng 

Modacrylic (35–85% acrylonitril) Quần áo chống cháy,ví dụ: lông nhân tạo, quần áo ngủ 
cho trẻ em 

Mái hiên, lều, bạt chống cháy 

Polypropylene 

 Bọc ghế, thảm, thảm trải sàn Dây thừng, lưới, vải không dệt dùng một lần 

Polyethylene 

Thường xuyên Không có ứng dụng quan trọng Dây thừng, vải 

Mô đun cao Không có ứng dụng quan trọng Gia cố cho vỏ thuyền, áo khoác chống đạn 

Polyurethane 

 Vải co giãn - ví dụ: cho quần áo thể thao, đồ bơi Không có ứng dụng quan trọng 

 

Đơn vị: triệu tấn 

 2000 2010 2015 2019 2020 2025 2030 

Bông 20.0 25.0 23.8 26.4 25.2 27.9 30.8 

Len 1.5 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 

Xenlulo 2.3 3.6 5.4 6.5 6.2 7.6 9.2 

Acrylic 2.6 1.9 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6 

Nylon 4.0 3.7 4.1 4.9 4.7 5.4 6.3 

Polyester 19.3 37.1 47.8 57.2 54.7 63.4 73.5 

Polypropylene 2.9 3.6 4.3 5.1 4.9 5.6 6.5 
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     TÌNH HÌNH CHUNG VỀ GIÁ THÉP THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC NĂM 2021  

Bảng số 04: Dự báo giá thép của Fitch cho 3 năm tới 

 

Những đợt giãn cách xã hội tại các 

nước đang phát triển do tác động của 

biển thể Delta và tỷ lệ phủ vắc-xin thấp 

đã tạo nên sự tắc nghẽn về nguồn 

cung thép. Ngoài ra, chính sách của 

Trung Quốc giới hạn sản lượng thép 

trong nước không vượt quá sản lượng 

2020 nhằm giảm ô nhiễm trước thềm 

Thế vận hội mùa đông 2022, cũng 

như mục tiêu dài hạn của nước này 

nhằm trung hòa carbon vào năm 

2050 khiến giá thép đã được đẩy lên 

Bảng số 02: Giá các sản phẩm thép 
 

 

mức cao kỷ lục vào tháng 5/2021. 

Bước sang Quý 4/2021, những nút 

thắt về nguồn cung đang dần giảm 

bớt do nhu cầu ở các nước phát triển 

chậm lại và sự mở cửa trở lại của các 

nước đang phát triển nhờ tỷ lệ tiêm 

phòng cao, dẫn đến giá thép giảm. 

Cuối tháng 11/2021, giá HRC của 

Trung Quốc giảm 25% xuống còn 

khoảng 750 USD/tấn từ hơn 1.000 

USD vào T5/2021. 

Thị trường thép trong nước chịu ảnh 

hưởng nặng nề khi chủng Delta lan 

rộng đã khiến cho các công trường 

đóng cửa trong suốt Qúy 3/2021. Giá 

trị xây dựng giảm 11,41% YoY và tổng 

sản lượng thép thành phẩm (thép cây, 

ống thép, và tôn mạ) giảm 37,9% YoY 

trong Q3/2021. Mặc dù ghi nhận nhu 

cầu tăng vọt trong tháng 10 hậu giãn 

cách xã hội nhưng sản lượng tiêu thụ 

trong tháng 10,11 vẫn còn kém, giảm 

22% YoY. Tổng sản lượng thép tiêu thụ 

toàn ngành giảm 14,6% YoY còn 10,79 

triệu tấn. 

 

 
 
 
 
 
 
 

     DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỘNG GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRONG NƯỚC  

     DỰ BÁO CHO NĂM 2022   
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) khảo sát với 6.975 

 
Ảnh hưởng của biến động giá vật liệu 

Về phía nguồn cung, sản lượng thép 

của Trung Quốc trong năm 2022 dự 

kiến sẽ phục hồi nhẹ sau sự sụt giảm 

đáng kể so với cùng kỳ năm trước từ 

tháng 7 đến tháng 9 do cuộc khủng 

hoảng năng lượng Trung Quốc làm 

ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 

công nghiệp nhằm giảm áp lực lên 

lưới điện. Fitch đã điều chỉnh giảm dự 

báo tăng trưởng sản xuất thép của 

Trung Quốc từ 9% theo năm xuống 

2,5% vào năm 2021 và từ 7% theo 
năm lên 5% vào năm 2022. 

 

Đối với nhu cầu thép tại Trung Quốc 

do chính sách hạn chế với thị trường 

Bảng số 03: Dự báo giá thép thế giới trong năm 2022 của SP Global 
 

 

doanh nghiệp ngành xây dựng tại 63 tỉnh, thành phố: tăng đối với các dự án của Tập đoàn 

Dệt May Việt Nam với đặc thù là một 

Tập đoàn kinh tế có vốn nhà nước lên 

tới 53%. Đối với những dự án đã đấu 

thầu và triển khai: các hợp đồng xây lắp 

chính ký với nhà thầu phần lớn là hợp 

đồng đơn giá cố định, khi giá vật liệu 

tăng cao hợp đồng không được điều 

chỉnh giá. Do vậy, để tránh nguy cơ thua 

lỗ, các nhà thầu thường chọn giải pháp 

thi công cầm chừng để chờ giá vật liệu 

giảm xuống. Việc này ảnh hưởng rất lớn 

đến tiến độ triển khai dự án. 

Đối với dự án đang trong quá trình 

bất động sản và cuộc khủng hoảng 

tại Công ty bất động sản lớn nhất 

của Trung Quốc Evergrande làm suy 

giảm nhu cầu thép xây dựng tại quốc 

gia này. 

Với nguồn cùng phục hồi nhẹ trong 

năm 2022 và nhu cầu thép xây dựng 

tại Trung Quốc suy giảm trong thời 

gian tới, giá thép được dự báo sẽ 

giảm trong năm 2022. 

Kết quả điều tra cho thấy, mặc dù 

các biện pháp giãn cách xã hội trên 

phạm vi rộng đã được dỡ bỏ, Chính 

phủ đã chuyển chiến lược phòng, 

chống dịch Covid-19 từ trạng thái 

“Zero-Covid” sang “thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19”, đã có tác động tích cực đối 

với hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của cộng đồng doanh nghiệp. 
 

Tuy nhiên, bước sang năm 2022, hoạt 

động của các doanh nghiệp ngành 

xây dựng vẫn còn rất nhiều khó khăn 

do thiếu lao động có tay nghề, thiếu 

vốn, giá nguyên vật liệu tăng cao gây 

bất lợi lớn cho doanh nghiệp do đã ký 

hợp đồng xây dựng tại thời điểm giá 

nguyên vật liệu chưa cao. Theo khảo 

sát thì có trên 50% doanh nghiệp 

ngành xây dựng dự báo chi phí 

nguyên vật liệu xây dựng tăng trong 

Quý I/2022. 

lập và xin chủ trương đầu tư: việc lập 

dự án Tập đoàn phải tuân thủ đúng 

các quy định đối với một doanh 

nghiệp nhà nước, giá vật liệu biến 

động lớn trong khi các chỉ số giá xây 

dựng cập nhật, công bố không theo 

kịp mức độ biến động giá đột biết 

của thị trường. Việc này dẫn đến nguy 

cơ các dự án bị đội vốn lên cao hoặc 

vượt tổng mức đầu tư dự kiến ban 

đầu, ảnh hưởng đến thời gian phê 

duyệt và hiệu quả dự án.❏ 
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TT 

 
Nội dung khảo sát 

Số liệu DN dự báo theo khảo sát 

Tăng/khó khăn Không đổi Giảm/thuận lợi 

1 
Hoạt động sản xuất kinh 
doanh 

51% 28% 21% 

2 
Chi phí sản xuất/1 đơn vị 
sản phẩm 

52,8% 27,7% 19,5% 

3 Chi phí nguyên vật liệu 54,1% 27,0% 18,9% 

4 Chi phí nhân công 43,9% 36,8% 19,3% 
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DOANH NGHIỆP LINH HOẠT ỨNG PHÓ 
KHI LAO ĐỘNG NHIỄM COVID - 19 GIA TĂNG 

Bài: XUÂN QUÝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V 

sau khi khỏi bệnh đi làm lại thì sức 

khỏe còn yếu, chưa bắt kịp nhịp độ 

lao động thường ngày dẫn đến năng 

suất lao động giảm. Công ty đang 

phải đàm phán với khách hàng để 

điều chỉnh thời gian giao hàng, sắp 

xếp lại kế hoạch và ưu tiên lao động 

để sản xuất các đơn hàng có tiến độ 

gấp. Những người lao động trước 

đây làm việc gián tiếp đã được tăng 

cường vào để trực tiếp sản xuất. Ngoài 

ra, Công ty còn xây dựng phương án, 

bố trí khu làm riêng, ăn riêng cho các 

F0 đi làm khi được sự cho phép của 

chính quyền và ngành y tế”- bà Trần 

Tường Anh chia sẻ. 

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 

10-CTCP Bạch Thăng Long cho biết, 

Tổng Công ty có nhà máy trải rộng tại 

nhiều địa phương nên tỉ lệ lao động 

bị F0 có sự khác nhau. Có nơi tỉ lệ F0 

chỉ khoảng 10 – 15%, nhưng có nơi 

tới 40%. 

 

“Theo quy định, NLĐ là F0 được nghỉ 

cách ly và điều trị tại nhà để đảm bảo 

sức khỏe. Với đơn vị có nhiều F0 thì 

vẫn phải duy trì sản xuất nhưng được 

Công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất 

và điều chuyển lao động ở đơn vị có 

ít người F0 sang làm việc”- ông Bạch 

Thăng Long nhấn mạnh. 

 

Theo bà Đàm Thị Kim Thoa, Trưởng 

phòng Hành chính Nhân sự – Chủ 

tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV 

Dệt 8-3 thì từ sau Tết Nguyên đán 

đến nay số NLĐ bị F0, F1 của Công 

ty tăng vọt, chiếm khoảng hơn 40%. 

Đối với NLĐ phải cách ly, bên cạnh 

việc duy trì việc đóng BHXH thì Công 

ty còn hỗ trợ thêm 50.000 đồng/ 

người/ngày và phát kit test nhanh 

cho NLĐ. Các trường hợp là F1 vẫn 

đi làm bình thường và được Công ty 

bố trí khu làm việc riêng biệt. Ngoài 

ra, để đối phó với tình trạng thiếu 

lao động do phải cách ly, Công ty đã 

linh hoạt trong việc chuyển đổi ca 

làm việc cho phù hợp để hỗ trợ các 

bộ phận, công đoạn có nhiều F0, F1 

đảm bảo sản xuất. 

Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch công 

đoàn Công ty CP Quốc tế Phong Phú 

Nguyễn Thị Liên cho biết, số NLĐ của 

Công ty bị F0 trên toàn hệ thống chỉ 

chiếm khoảng 10%. “Với kinh nghiệm 

ứng phó dịch bệnh trong năm 2021 

và sự chủ động của doanh nghiệp 

trong việc tổ chức sản xuất nên Công 

ty vẫn đảm bảo được hoạt động 

SXKD và thời gian giao hàng” - bà Liên 

nhấn mạnh.❏ 

Xí nghiệp May Sơmi - TCT May 10 

 

Năm 2021, mặc dù chịu 
ảnh hưởng của đại dịch 
Covid -19 nhưng ngành Dệt 
May Việt Nam đã vững vàng 
vượt qua mọi khó khăn, 
thách thức đạt kim ngạch 
xuất khẩu 40,45 tỷ USD, 
vượt qua mức cao nhất 
trước đại dịch, duy trì được 
chuỗi cung ứng toàn cầu. 
Trong thành tích chung của 
ngành Dệt May Việt Nam, 
Vinatex vẫn phát huy được 
vai trò đầu tầu, hạt nhân 
với kết quả tốt nhất trong 
26  năm   qua:   lợi nhuận 
hợp nhất đạt mức lịch  sử 
1.446 tỷ, gấp 2,5 lần năm 
2020 và gấp 1,9 lần năm 
2019 là năm trước đại dịch. 

 

ới những thành tích đã 

đạt được trong năm 2021, 

các doanh nghiệp thuộc 

Vinatex đã bước vào năm 

2022 với tâm thế lạc quan 

và kỳ vọng vào một năm sản xuất 

thắng lợi, hoàn thành các mục tiêu đề 

ra. Hiện tại, các doanh nghiệp thuộc 

Vinatex đã có đơn hàng đến hết quí 

3. Đặc biệt, với mặt hàng đặc thù như 

Veston các doanh nghiệp đã có đơn 

hàng đến hết năm 2022. 

 

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong 

ngành dệt may nói chung và thuộc 

Vinatex nói riêng đang phải đối mặt 

với tình trạng người lao động bị 

nhiễm Covid – 19 gia tăng gây ảnh 

hưởng đến việc tổ chức sản xuất, kinh 

doanh. 

 

Bà Trần Tường Anh - Phó Tổng Giám 

đốc, Tổng Công CP Dệt May Hòa Thọ 

cho biết, tính đến ngày 7/3/2022, 

 

tổng số người lao động bị F0, F1 của 

toàn Tổng Công ty là 1.719 ca, chiếm 

15% tổng lao động. Đối với người lao 

động là F0 được Công ty cho nghỉ việc 

để điều trị theo thời gian quy định của 

Bộ Y tế, hưởng các chế độ ốm đau 

theo quy định của BHXH. Sau khi khỏi 

bệnh đi làm lại, người lao động được 

hỗ trợ 300.000 đồng và ăn ca theo chế 

độ bồi dưỡng riêng trong 2 tuần. Đối 

với các trường hợp là F1 thì vẫn đi làm 

bình thường và xét nghiệm theo định 

kỳ. Ngoài ra, Tổng Công CP Dệt May 

Hòa Thọ còn thường xuyên tổ chức 

tuyên truyền để người lao động nâng 

cao ý thức phòng chống dịch, thực 

hiện nghiêm túc quy định 5K, chủ 

động thực hiện các biện pháp để tăng 

cường sức khỏe bản thân. 

“Do số lượng người lao động phải 

nghỉ nhiều nên Công ty gặp rất nhiều 

khó khăn trong việc sắp xếp kế hoạch 

sản xuất. Bên cạnh đó, người lao động 
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Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, số ca nhiễm mới tăng một cách nhanh 

chóng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người lao động và các hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp, đặc biệt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã có công văn đề 

nghị các đơn vị thành viên triển khai thực hiện các nội dung cụ thể sau: 

 
Lãnh đạo các đơn vị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, không chủ quan, lơ là, 

thiếu kiên trì, nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến diễn biến của dịch. Thực hiện 

nghiêm túc các quy định của cơ quan quản lý nhà nước về phòng chống dịch và thông 

điệp “5K” trong công sở; không ban hành quy định nội bộ về phòng, chống dịch ở mức 

cao hơn quy định của Nhà nước. 

Tiếp tục tiếp cận nguồn vacxin 

để tiêm liều tăng cường, liều 

bổ sung cho toàn bộ người 

lao động có đủ điều kiện theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Chỉ đạo hệ thống y tế của 

đơn vị mình bố trí nhân lực 

tiếp nhận thông tin, hỗ trợ 

kịp thời đối với những người 

bị mắc Covid-19. 

Tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao ý thức của CBNV, người lao động 

trong việc tuân thủ quy định về phòng chống dịch. Liên tục cập nhật và phổ biến cho 

CBNV và người lao động các quy định về phòng chống dịch của Nhà nước. Phổ biến 

các hướng dẫn: Hướng dẫn chăm sóc, điều trị hiệu quả tại nhà cho những F0 không 

triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ theo “Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 

tại nhà” (ban hành kèm theo Quyết định 261/QĐ-BYT ngày 31/01/2022 của Bộ Y tế); 

“Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19” (ban hành kèm theo Quyết định 250/QĐ-BYT 

ngày 28/01/2022 của Bộ Y tế)… 

K.G 
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CHỊ NGUYỄN AN THU THỦY: 

DỆT MAY 
 

thời gian ở cơ quan nhiều hơn gia 

đình, nhất là với phụ nữ đảm nhiệm 

2 công việc vừa chuyên môn vừa 

làm công tác Công đoàn. Chị tâm sự: 

ĐỂ KỊP THỜI THÍCH ỨNG 

YÊU CẦU KHÁCH HÀNG 

“Với những việc làm của bản thân 

tôi để đạt được điều đó một phần 

cũng chính là công sức của chồng 

và 2 con. Sự giúp đỡ quan tâm chia 

sẻ chính là động lực để tôi phấn đấu. 

 

ảm nhận vị trí phụ trách 

đánh giá hệ thống trách 

nhiệm xã hội SA 8000 của 

Tổng Công ty May Đáp Cầu (May 

Đáp Cầu), chị Thủy không chỉ hoàn 

thành tốt các nhiệm vụ được giao, 

luôn đáp ứng được các yêu cầu “khắt 

khe” của khách hàng, giúp đơn vị ký 

kết nhiều đơn hàng cũng như xuất 

khẩu sang các thị trường khó tính. 

Để hoàn thành công việc, chị cho 

biết, các tiêu chuẩn của khách hàng 

luôn thay đổi, thậm chí sẽ có những 

yêu cầu cao hơn, do đó nhiệm vụ 

của chị chính là đổi mới, thích ứng 

và thay đổi để phù hợp với các yêu 

cầu của khách hàng. 

Ham học hỏi, cũng như có sẵn nền 

tảng kiến thức về nghề may, khi đi 

các đơn vị trong ngành để khảo sát, 

thấy các đơn vị có những sáng kiến 

hay để nâng cao năng suất lao động, 

chị lại học tập để áp dụng cho May 

Đáp Cầu. Ngoài ra, khi xuống các Xí 

nghiệp của Tổng Công ty, có những 

công đoạn chưa hợp lý, chị sẽ đề 

xuất để quy trình được tinh gọn hơn, 

hiệu quả cao hơn. Trong suốt những 

năm công tác tại May Đáp Cầu, chị 

đã có nhiều sáng kiến cải tiến, hợp 

lý hóa trong quá trình sản xuất như: 

Quy trình sử dụng các gá cữ (mẫu 

khuôn đặt vào máy may) giúp tăng 

năng suất, đường may đều và đẹp 

hơn, rút ngắn được nhiều công đoạn 

phức tạp trong quá trình may; sáng 

kiến chặn đầu cạp tăng đơ lần, lót 

bằng máy 1 kim góp phần giảm số 

người ngồi máy, đồng thời giảm 

được 60 giây cho mỗi sản phẩm; 

Sáng kiến cải tiến thao tác may cho 

công nhân rút ngắn thời gian may, 

tăng năng suất lao động… 

 

 

 

Bên cạnh phụ trách đánh giá hệ 

thống trách nhiệm SA 8000, gần 10 

năm công tác với vai trò trong Ban 

Thường vụ Công đoàn của Tổng 

Công ty, chị đã có nhiều hoạt động 

tích cực phong trào nữ công như: 

hoạt động Kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 

8/3, ngày thành lập Hội LHPN Việt 

Nam 20/10, Tháng hành động vì 

trẻ em và ngày Gia đình Việt Nam 

28/6… nhằm kết nối CBNV và NLĐ 

trong Tổng Công ty. Nói về “bí quyết” 

để có thể kiêm nhiệm 2 công việc, 

nhưng vẫn hoàn thành công việc 

chuyên môn, chị cho biết hàng tuần 

chị đều có kế hoạch cụ thể để công 

việc không bị chồng chéo lẫn nhau. 

Được gia đình hậu thuẫn là niềm 

vui, cũng là động lực lớn nhất của 

chị để vừa hoàn thành công việc 

tại cơ quan, cũng như xây dựng tổ 

ấm. Nói về ông xã, chị dành những 

tình cảm đặc biệt khi nói về một nửa 

của mình, dù ông xã chị không làm 

cùng ngành, nhưng lại luôn thấu 

hiểu và đồng cảm với một nghề mà 

Điều hạnh phúc nhất đối với tôi hiện 

nay là cháu lớn đã là sinh viên năm 

3 của trường Đại học công nghiệp 

Hà Nội và luôn đạt sinh viên giỏi. 

Còn cháu nhỏ, cũng nhiều năm liền 

đạt học sinh giỏi. Tôi luôn nhủ rằng, 

trong gia đình phải gắn kết được 

tất cả mọi người, thực hiện tốt các 

nghĩa vụ công dân; xây dựng gia 

đình hòa thuận; thực hiện nếp sống 

văn minh, đoàn kết giúp đỡ…” 

Với những cống hiến cho công việc, 

đồng thời xây dựng gia đình yên 

ấm, hòa thuận, các con học giỏi 

ngoan ngoãn, chị Thủy là một trong 

2 gương mặt ưu tú nhất của Công 

đoàn Dệt May Việt Nam được Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 

tặng bằng khen vì đã có thành tích 

xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc 

nước – Đảm việc nhà năm 2021”. Đây 

chắc chắn là niềm khích lệ to lớn để 

chị có thể tiếp tục cống hiến với các 

phòng trào của Công đoàn, với hàng 

nghìn lao động của May Đáp Cầu. 

DỆT MAY 

NHỮNG 
“BÔNG HỒNG” 

DỆT MAY 
Bài: NAM CAO 

 

Dù ở vị trí nào, các chị vẫn luôn hoàn thành xuất sắc 
công việc, nhiệm vụ được giao, không những thế 

những tấm gương phụ nữ đại diện cho 3 miền 
tại Tổng Công ty May Đáp Cầu, Công ty CP Dệt May Huế 

và Tổng Công ty Việt Thắng còn là đại diện tiêu biểu 
về chuyên môn cũng như xây dựng tổ ấm, 

luôn “tròn vai” việc nước, việc nhà… 
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DỆT MAY DỆT MAY 

CHỊ HỒ THỊ THÙY: 

PHỤ NỮ “2 GIỎI” CỦA TỔNG CÔNG TY 

CHỊ ĐẶNG THỊ THANH NGUYỆT: 

“BÀN TAY VÀNG” CỦA NHÀ MÁY SỢI, 

CÔNG TY CP DỆT MAY HUẾ 

VIỆT THẮNG - CTCP 
 

 
 

càn quét » qua khu vực phía Nam, 

Tổng công ty cũng trải qua những 

ngày tháng « 3 tại chỗ » đáng nhớ. 

Chị cùng ban lãnh đạo Nhà máy đi 

vận động từng người, ở lại đồng 

hành với nhà máy để sản xuất. Kết 

à công nhân trực tiếp vận hành 

máy sợi con, chị Nguyệt được 

lãnh đạo Công ty tự hào giới 

thiệu là “Bàn tay vàng” của Dệt May 

Huế. Tuổi đời chưa đến 30, nhưng đã 

có 9 năm gắn bó với Dệt May Huế, 

từng ấy thời gian cũng là ngần ấy 

giải thưởng, thành tích cá nhân chị 

Nguyệt đạt được. Kể không hết các 

giải thưởng chị từng được trao tặng, 

nhưng có thể kể đến như: Hội thi thợ 

giỏi cấp công ty, danh hiệu Bàn tay 

vàng năm 2018 và 2021; Danh hiệu 

công nhân giỏi, lao động tiên tiến 

(từ năm 2018 đến 2020)… 

Không ngừng phấn đấu và nỗ lực, 

từ một nhân viên máy xe, hiện chị 

Nguyệt không chỉ trực tiếp vận hành 

máy sợi con, mà có thể làm được 

nhiều công việc trên dây chuyền 

như: đổ sợi, thay thô, đứng được 

nhiều máy. Đồng thời, chị còn làm 

được nhiều công đoạn trong dây 

chuyền kéo sợi như: vận hành máy 

đánh ống, máy đậu, máy xe… đạt 

năng suất, chất lượng cao hơn yêu 

cầu chung. Chị nói, thông thường 

với mỗi công đoạn, loại máy khác 

nhau, chị sẽ mất khoảng 1 tháng để 

quen việc. Không ngại khó, ngại khổ, 

chị từng bước tích lũy kinh nghiệm, 

để vừa hoàn thiện bản thân, nâng 

cao tay nghề và kèm cặp, hỗ trợ, 

giúp đỡ các cá nhân trong Tổ sợi con 

kíp 7, xây dựng Tổ đoàn kết, gắn bó, 

nhờ đó Tổ luôn dẫn đầu trong các 

phong trào thi đua. Hàng năm đều 

được tuyên dương, khen thưởng 

trong các hội nghị sơ kết và tổng kết. 

Là công nhân giỏi, lành nghề, nhưng 

chị lại khiêm tốn đến mức “giản dị”. 

Chị nói, điều mong mỏi lớn nhất của 

 

 
 

bản thân đó là giúp đỡ cho các bạn 

mới có thể vào việc được ngay, thời 

gian đào tạo được rút ngắn, từ đó 

tăng năng suất, đời sống của anh chị 

em trong Nhà máy được cải thiện. Chị 

cũng bày tỏ niềm mong mỏi, công 

ty sẽ phát triển hơn nữa để những cá 

nhân có tay nghề giỏi, sẽ được hỗ trợ 

hơn về chế độ, giúp NLĐ yên tâm sản 

xuất, đồng thời gắn bó lâu dài. 

Do đặc thù công việc làm theo ca 

kíp, có những khoảng thời gian phải 

làm ca đêm, chị cho biết ban đầu 

việc sắp xếp thời gian cho gia đình 

và con nhỏ có những khó khăn. 

Khoảng thời gian chị đi làm lại là 

khoảng thời gian các con được nghỉ 

ngơi, đó cũng là những thiệt thòi với 

thiên chức làm mẹ. Nhưng hơn hết, 

chị được gia đình thấu hiểu và tạo 

điều kiện để luôn hoàn thành xuất 

sắc công việc. Chị Nguyệt bộc bạch 

đã biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, 

để thời gian cho các con và gia đình 

được trọn vẹn. Nhờ những thành 

tích đó mà chị là 1 trong 3 cá nhân 

của Dệt May Huế được Công đoàn 

Dệt May Việt Nam trao tặng bằng 

khen “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà 

năm 2021”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iỏi trong chuyên môn, nhưng 

cũng giỏi trong các phong 

trào Công đoàn, chị Hồ Thị 

Thùy – Kỹ thuật công nghệ kiêm Chủ 

tịch Công đoàn Nhà máy Sợi 2, Tổng 

Công ty Việt Thắng (Việt Thắng) là 

một trong những điển hình như thế. 

Năm 2007 chị bắt đầu vào làm tại 

Việt Thắng với vị trí thí nghiệm viên, 

sau nhiều năm phấn đấu, được sự 

tin tưởng của Ban lãnh đạo Tổng 

công ty, chị được điều động vị trí 

công việc cao hơn, trở thành kỹ 

thuật công nghệ kiêm đào tạo và 

Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Sợi 2. 

Công việc khó hơn đòi hỏi chuyên 

môn cao hơn, nhưng với nền tảng 

Cử nhân Cao đẳng Công nghệ Sợi, 

chị Thủy luôn chủ động trong công 

việc, hoàn thành tốt các công việc 

được giao như: thay đổi chi số lên 

xuống dây chuyền, thông số công 

nghệ, sắp xếp mặt bằng nhà xưởng 

gọn gàng sạch sẽ… Đồng thời, 

cùngvới ban lãnh đạo nhà máy, cán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bộ kỹ thuật bảo trì tìm ra những giải 

pháp để có chất lượng và sản lượng 

tốt nhất đáp ứng nhu cầu khách 

hàng, phát huy những sáng kiến cải 

tiến kỹ thuật đem lại nhiều lợi nhuận 

cho nhà máy cũng như Tổng công 

ty. Bên cạnh phụ trách về kỹ thuật, 

chị còn là một cô giáo, tham gia 

đào tạo công nhân mới. Nói về vai 

trò đặc biệt này, chị thổ lộ có không 

ít những nỗi niềm và trăn trở. Đó 

là việc thời gian đào tạo được một 

công nhân vận hành máy Sợi không 

phải ngắn, tuy nhiên sẽ có những 

bạn sẽ không tiếp tục với nghề. Chị 

nói, vừa làm cô giáo lại phụ trách 

Công đoàn, nên điều đầu tiên chị 

làm sẽ là tâm sự và trò chuyện để 

thấu hiểu hoàn cảnh gia đình của 

từng người, từ đó đề xuất với công 

ty có những chế độ phù hợp để giữ 

chân người lao động. 

Là cán bộ kỹ thuật giỏi, chị còn say 

mê với phong trào công đoàn. Năm 

2021, làn sóng Covid-19 lần thứ 4 « 

quả, Nhà máy Sợi 2 là đơn vị đứng 

đầu Tổng Công ty có tới 50% lao 

động đồng ý ở lại sản xuất 3 tại chỗ. 

Dịch đi qua, chị cũng lại vận động 

từng người quay trở lại làm việc và 

được đông đảo lao động hưởng 

ứng. Chính từ việc sâu sát người lao 

động, kịp thời lắng nghe những tâm 

tư và nguyện vọng là chìa khóa giúp 

chị hoàn thành xuất sắc khi đứng 

trên vai trò Chủ tịch Công đoàn của 

Nhà máy. 

Cùng với chị Thủy (Đáp Cầu), chị 

Nguyệt (Dệt May Huế), chị Thùy 

cũng đảm nhiệm thiên chức làm mẹ, 

làm vợ. Có 2 con nhỏ đang ở độ tuổi 

đến trường, nhưng vì yêu công việc 

lại được gia đình hậu thuẫn, luôn 

thấu hiểu công việc chị đang làm, 3 

tháng TP. Hồ Chí Minh giãn cách, chị 

tạm gác lại chuyện gia đình để xông 

pha vào sản xuất. Nhưng với chị đó 

là niềm tự hào, tự hào khi đã cống 

hiến cho sự phát triển của công ty, 

là người có thể ‘nói được – làm được’ 

để anh em trong Nhà máy học hỏi 

và noi theo. Chị tự hào vì Việt Thắng 

là môi trường vì người lao động, là 

nơi người lao động có thể gửi gắm 

tâm tư, nỗ lực và cống hiến. Có lẽ từ 

tất cả những điều đó, chị là nữ cán 

bộ duy nhất của Việt Thắng được 

Công đoàn Dệt May Việt Nam vinh 

danh “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà 

năm 2021”.❏ 
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MỖI THANH NIÊN MỘT Ý TƯỞNG 

SÁNG TẠO 

Là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng, cũng như diễn ra Đại hội 

Đoàn các cấp, tiếp tới Đại hội Đoàn 

toàn quốc lần thứ XII, Ban Bí thư Trung 

ương đoàn quyết định lựa chọn chủ 

đề của Tháng thanh niên năm 2022 là 

“Tuổi trẻ sáng tạo”. Đây là thông điệp 

nhằm phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo, 

phẩm chất của thanh niên, góp phần 

tạo ra những công trình, phần việc, sản 

phẩm, ý tưởng… trong việc phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, chung 

sức cùng cộng đồng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thực hiện Chương trình hành động 

của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, ngay 

trong trung tuần tháng 2, Ban Thường 

vụ Đoàn TN Vinatex đã chuẩn bị kế 

hoạch, nội dung chương trình hành 

động để gửi tới các Đoàn, chi Đoàn 

cơ sở. Tháng Thanh niên 2022 còn có 

ý nghĩa hơn khi vừa là hoạt động chào 

mừng 91 năm ngành thành lập Đoàn, 

mà còn là hoạt động thiết thực chào 

mừng Đại hội Đoàn Tập đoàn Dệt May 

Việt Nam lần thứ IV. 

Đ/c Đào Duy Khánh - Phó Bí thư Đoàn 

TN Vinatex cho biết, một số nhiệm vụ, 

hoạt động cụ thể mà Đoàn Tập đoàn 

và các cơ sở Đoàn trực thuộc sẽ triển 

khai như: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Thực hiện có hiệu quả phong trào 

“Thanh niên xung kích đổi mới, sáng 

tạo nâng cao năng suất, hiệu quả 

doanh nghiệp” bằng việc tổ chức các 

hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng 

tạo của thanh niên; triển khai Cuộc 

vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, 

sáng kiến”. Đăng ký đảm nhận thực 

hiện Công trình thanh niên các cấp và 

tổ chức gắn biển chào mừng Đại hội 

Đoàn Tập đoàn Dệt May Việt Nam lần 

thứ IV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 

XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; 

(2) Tổ chức các hoạt động an sinh 

xã hội, tình nguyện vì cộng đồng: 

Triển khai các công trình thanh niên 

tham gia xây dựng nông thôn mới, 

xây dựng nhà văn hóa thôn, làm mới 

đường giao thông nông thôn, cầu 

nông thôn, công trình “Thắp sáng 

đường quê” tại các địa bàn khó khăn, 

khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi 

ngang ven biển và hải đảo. Triển khai 

chương trình “Ngôi nhà yêu thương” 

xây dựng nhà ở cho các đối tượng 

khó khăn; chương trình “Gieo mầm 

yêu thương” cho trẻ em nghèo, mồ 

côi, khuyết tật. Tổ chức chương 

trình hiến máu tình nguyện, các 

hoạt động hưởng ứng “Ngày thứ 

bảy tình nguyện”. Tổ chức Chương 

trình “Tháng ba biên giới” nhằm 

phát huy tinh thần xung kích, 

tình nguyện của thanh niên trong 

tham gia phát triển kinh tế - xã 

hội, an ninh, quốc phòng; chăm 

lo, đồng hành với các chiến sĩ 

biên phòng khu vực miền núi, biển 

đảo. Huy động các nguồn lực xã hội 

chăm lo đời sống, sức khỏe, kỹ năng 

thực hành xã hội cho các đối tượng 

thanh niên công nhân, đoàn viên, 

thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; 
 

(3) Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh 

niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tăng 

cường ứng dụng công nghệ số trong 

hoạt động tư vấn, định hướng nghề 

nghiệp và kết nối, tư vấn việc làm, giới 

thiệu việc làm cho đối tượng là sinh 

viên các trường Đại học, Cao đẳng 

trong Tập đoàn. Hỗ trợ hướng dẫn kỹ 

năng tìm việc làm, kỹ năng làm việc 

cho đoàn viên, thanh niên mất việc do 

ảnh hưởng dịch bệnh covid-19; (4) Bồi 

dưỡng đoàn viên ưu tú và trao danh 

sách giới thiệu đoàn viên ưu tú cho 

Đảng xem xét kết nạp… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÁC HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC 

Để các hoạt động được triển khai sâu 

rộng trong hệ thống Đoàn Thanh niên 

toàn Tập đoàn, ngay trong những ngày 

đầu tháng 3, hưởng ứng lời kêu gọi và 

chương trình hành động “Tháng Ba 

biên giới” của Hội LHTN Việt Nam và 

Đoàn khối Doanh nghiệp TW, Đoàn TN 

Vinatex đã trao tặng 1.000 cờ tổ quốc 

cho các gia đình sống tại khu vực biên 

giới xã A Mú Sung (Bát Xát, Lào Cai) và 

xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) mỗi địa 

phương 500 cờ Tổ quốc, tổng giá trị 

100 triệu đồng. 

Đồng thời, BCH Đoàn TN Vinatex cũng 

đã tổ chức Hội nghị, tổ chức tham 

quan tại Nhà máy Sợi Phú Cường (Chi 

nhánh Tập đoàn DMVN), Công ty CP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
May Đồng Phú Cường (Đơn vị thành 

viên của TCT May Việt Tiến) nhằm 

học hỏi một số mô hình sản xuất để 

xây dựng các chương trình của Đoàn 

TN thiết thực hơn với các Đoàn cơ sở, 

gắn chặt chẽ hơn với mô hình sản xuất 

kinh doanh của các đơn vị trong toàn 

hệ thống. 

Với mong muốn trở thành đơn vị nòng 

cốt trong các hoạt động SXKD, tuổi trẻ 

Vinatex đã và đang tiếp tục phát huy, 

xung kích, sáng tạo để đưa các hoạt 

động của Đoàn thiết thực hơn. Để có 

thể làm được yêu cầu này, đòi hỏi các 

ý kiến, ý tưởng sáng tạo có thể cải tiến 

các quy trình sản xuất, nâng cao năng 

suất góp phần chung vào doanh thu, 

lợi nhuận các các đơn vị.❏ 
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TUỔI TRẺ VINATEX 

XUNG KÍCH, 
ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO 

Bài: BCH ĐOÀN TN VINATEX 

 
Đó là chủ đề trong Chương 
trình hành động 
Tháng Thanh  niên 
của Đoàn  TNCS  Hồ 
Chí Minh  Tập  đoàn 
Dệt May Việt Nam 
(Đoàn TN Vinatex) 
theo  kế  hoạch  của 
Ban Bí thư Trung ương 
Đoàn về Tháng Thanh 
niên 2022, thi đua lập 
thành tích chào mừng 
Đại hội Đoàn Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam lần 
thứ IV, Đại hội Đoàn toàn 
quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 
2022 – 2027. 



 

ướcmơ 

 
 
 

DỆT MAY 

 
CÔNG TY TNHH MTV DỆT 8-3: 

Dệt tiếp 
những... 

 
BÀI: QUANG NAM 

Được đặt tên theo Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và vinh dự đón 
Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm trong ngày khánh thành. 

Nhiều năm qua, Công ty TNHH MTV Dệt 8-3 (Dệt 8-3) luôn nhớ lời 
căn dặn của Bác, trở thành điển hình tiên tiến của Tập đoàn Dệt May Việt Nam 

sau khi di dời khỏi nội độ, từng bước đưa thương hiệu Sợi của Dệt 8-3 
định hình và có chỗ đứng trên thị trường với những sản phẩm sợi 

chất lượng, có tính đặc thù cao. 

 
 

NHỮNG TRANG SỬ HÀO HÙNG 

Nhắc đến Dệt 8-3, trong ký ức của 

những cao niên Hà Nội, không ai 

không biết đến khu liên hiệp Dệt lớn 

nhất nhì Thủ đô tại khu vực phố Minh 

Khai. Ngày 8/3/1960, những nhát 

cuốc đầu tiên trên công trường xây 

dựng nhà máy được bổ xuống, chính 

thức đặt những viên gạch đầu tiên 

trong việc hình thành Dệt 8-3, theo 

chủ trương của Nhà nước xây dựng 

một nhà máy Dệt có quy mô lớn tại 

khu vực Hà Nội để phục vụ sợi và vải 

cho nhân dân, lực lượng vũ trang… 

tạo công ăn việc làm cho lao động 

Thủ đô, nhất là lao động nữ. 
 

Sau 5 năm, vào ngày 8/3/1965, Nhà 

máy được khánh thành. Buổi chiều 

cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 

tới thăm nhà máy. Bác đã xuống từng 

phân xưởng thăm nơi làm việc, nơi ăn 

chốn ở và trò chuyện cùng CBCNV. 

Tới phân xưởng nhuộm, bác rất vui 

lòng khi gặp ở đây nhiều anh chị em 

từ miền Nam ra tập kết, nay được đào 

tạo thành những công nhân, cán bộ 

lành nghề, khi miền Nam hoàn toàn 

giải phóng sẽ là lực lượng nòng cốt 

đảm nhiệm công tác, phát triển kinh 

tế. Trước hơn 3000 CBCNV của Nhà 

máy, Bác căn dặn: “Nhà máy Dệt 8-3 

ra đời là thành quả đổi bằng mồ hôi, 

xương máu của bao chiến sĩ, đồng 

bào đã ngã xuống trong sự nghiệp 

đấu tranh vì độc lập, tự do, lại được 

mang tên Ngày Quốc tế phụ nữ, vì 

vậy mỗi cán bộ, công nhân, viên chức 

nhà máy phải làm việc hết sức mình 

để xứng với niềm vinh dự và trách 

nhiệm lớn lao đó”. 
 

Nhớ lời căn dặn của Bác, trong suốt 

giai đoạn 1965 -1975, Dệt 8-3 đã 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vừa 

sản xuất vừa chiến đấu. Trong cuộc 

chiến tranh phá hoại miền Bắc lần 

thứ 2 của Đế quốc Mỹ, cùng với Nhà 

máy Cơ khí Mai Động, Nhà máy Xay 

Lương Yên, Kẹo Hải Châu… Dệt 8-3 

đã tạo ra bản hùng ca với trận địa Vân 

Đồn máu lửa của 12 ngày đêm chiến 

đấu, bắn rơi 1 chiếc F4 của quân địch. 

Hòa bình lập lại, được tôi luyện trong 

chiến tranh và ý chí quật cường, Dệt 

8-3 một lần nữa lại một trong những 

đơn vị then chốt, hoàn thành xuất 

sắc các chỉ tiêu Nhà nước giao. Sau 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bác Hồ thăm Dệt 8-3 vào ngày 8/3/1965 

25 năm hình thành, bằng những cố 

gắng không ngừng, Dệt 8-3 đã trở 

thành một trong những tổ hợp nhà 

máy Dệt lớn nhất khu vực Hà Nội 

và miền Bắc, với 2 phân xưởng Sợi, 

1 phân xưởng Dệt có 1.310 máy, 1 

phân xưởng nhuộm, 1 phân xưởng 

chỉ khâu, 1 phân xưởng cơ khí, 1 phân 

xưởng tổng hợp, 1 phân xưởng thoi 

suốt, 1 phân xưởng động lực… với 

gần 7.000 CBNV trong đó 78% là nữ. 
 

Thời kỳ 1990 – 2000 là một trong 

những giai đoạn bản lề của Dệt 8-3 

trong việc hội nhập với kinh tế thị 

trường. Năm 1993, Nhà máy được đổi 

tên thành Nhà máy liên hợp Dệt 8-3 

và sau đó 1 năm được đổi tên thành 

Công ty Dệt 8-3. Xác định rõ mục 

tiêu khi trở thành công ty, Dệt 8-3 đã 

từng bước tinh gọn bộ máy, xác định 

thị trường, khách hàng, cơ cấu thị 

trường… từng bước gặt được những 

thành quả ban đầu với việc đầu tư 

mở rộng các nhà máy mới như nhà 

máy Sợi có quy mô 2,1 vạn cọc sợi, 

bổ sung 28 máy Dệt kiếm Picanol… 

 
VƯỢT QUA KHÓ KHĂN 

Giai đoạn 2000 – 2010 là một trong 

những thời điểm thực sự khó khăn 
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của Dệt 8-3 khi thực hiện chủ trương 

di dời các Nhà máy, Xí nghiệp ra khỏi 

nội đô của Chính phủ và UBND TP. Hà 

Nội. Giai đoạn này, để chuẩn bị cho 

công tác di dời, Dệt 8-3 đã phải tạm 

dừng đầu tư các dự án mới cũng như 

thay thế các thiết bị đã cũ. Do đó 

năng suất, hiệu suất bị giảm đi đáng 

kể, trong khi đó nhiều thiết bị không 

sử dụng vẫn phải trích tiền khấu hao. 

Đồng thời, công ty cũng phải chi trả 

một số chi phí như lãi ngân hàng, 

nguyên phụ liệu, giải quyết chế độ 

cho người lao động nghỉ việc theo 

Bộ Luật lao động. 

Đến năm 2011, Dệt 8-3 chính thức 

hoàn thành di dời, chuyển nhà máy 

Dệt ra khu đất công ty mua tại Yên 

Mỹ, Hưng Yên, đồng thời chuyển 

nhà máy Sợi ra khu đất thuê tại Phú 

Xuyên. Ông Phạm Văn Tuyên – Chủ 

tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Dệt 8-3 

cho biết, đây là thời điểm đặc biệt 

khó khăn của Dệt 8-3 khi vừa mất đi 

lực lượng lao động, chỉ có một phần 

rất nhỏ người lao động đi cùng nhà 

máy, thiết bị di dời từ nhà máy cũ đã 

lạc hậu, năng suất thấp. Điều này đã 

khiến cho công ty phải tìm kiếm và 

đào tạo lại nguồn lao động, cũng như 
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coi là một trong những tín hiệu tích 

cực cũng như giúp Dệt 8-3 là một 

trong số ít các đơn vị có lợi nhuận 

trong những năm ngành Sợi bị ảnh 

hưởng nặng nề nhất. 
 

NHÂN LÊN NIỀM TỰ HÀO 

Trải qua nhiều năm thị trường sợi khó 

khăn, ngay từ cuối năm 2020 và đầu 

2021 thị trường ngành Sợi đã bắt đầu 

ấm lên với nhiều tín hiệu khởi sắc. 

Cùng công tác điều hành, quản trị 

sản xuất, tiết giảm chi phí, tinh giản 

bộ máy, Dệt 8-3 với quy mô “khiêm 

tốn” với 4 vạn cọc sợi đã có lợi nhuận 

chạm ngưỡng 3 con số. 

“Để đạt được con số đó, ngoài những 

thuận lợi và khó khăn, đó là sự cố 

gắng của toàn thể CBNV và NLĐ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nhà máy Sợi 2 - Công ty TNHH MTV Dệt 8-3 

 
tính toán các phương án để đầu tư, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
tốt, nên năm đầu tiên đưa nhà máy 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nhà máy Sợi 2, Dệt 8-3 còn thay thế 

Từ những người đứng đầu công 

ty là HĐTV, cơ quan điều hành, cho 

tới toàn bộ CBNV đã xây dựng môi 

trường đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ… 

Ở đó luôn hiển hiện khí thế khẩn 

trương, hăng say làm việc trong một 

môi trường nhân văn, phát triển và 

cảnh quan ngày một tươi mới. Đây 

có lẽ “điểm khác biệt” ấn tượng của 

Dệt 8-3 cũng như Vinatex, khi Lãnh 

đạo Tập đoàn, đối tác, khách hàng 

Năm 2010, để ghi lại dấu ấn một thủa vàng son của 
Dệt 8-3, một con phố mang tên 8-3 đã ra đời gắn liền 

với các khu tập thể, trường mầm non của Nhà máy Dệt cũ. Ở 
đó vẫn còn rất nhiều những “nhân chứng sống”, những cô thợ 
Dệt đã cùng Dệt 8-3 vun đắp lên những trang sử hào hùng về 
một thương hiệu gắn liền với ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Với 
lịch sử hơn 55 năm xây dựng và phát triển, chắc chắn cái tên 
Dệt 8-3 sẽ tiếp tục viết tiếp những dấu ấn tự hào về một đơn 
vị đặt những nền móng đầu tiên của ngành công nghiệp nhẹ 
miền Bắc, cũng như ngành Dệt May Việt Nam. 

nâng cấp các thiết bị cũ. Với khoản 

kinh phí được đền bù sau di dời, cùng 

sự hỗ trợ và đồng ý của Tập đoàn Dệt 

vào sản xuất (năm 2016) đã có lợi 

nhuận và liên tục từ năm 2016 đến 

2018 đều có hiệu quả”- Ông Phạm 

một số thiết bị cũ tại Nhà máy Sợi 

1 để nâng cao năng suất, cũng như 

đưa vào vận hành các loại sợi mới, 

nước ngoài, đồng nghiệp đến làm    

việc tại Nhà máy đều đánh giá cao về 

môi trường, không khí làm việc nơi 

May Việt Nam, HĐTV của công ty đã 

quyết định tái cấu trúc lại toàn bộ 

hoạt động của công ty và các khoản 

đầu tư. 
 

Đến năm 2014, Công ty đầu tư nhà 

máy Sợi đầu tiên quy mô 2 vạn cọc 

tại Yên Mỹ (Hưng Yên). Tuy nhiên, 

theo lãnh đạo Dệt 8-3, với nguồn lực 

có hạn, quy mô nhà máy được đầu tư 

còn rất khiêm tốn. Mặt khác, đây là 

thời điểm mà đơn vị phải bắt đầu xây 

dựng lại từ thị trường, cho tới nguồn 

lao động có tay nghề… phải tuyển 

dụng và đào tạo lại toàn bộ lao động, 

cho tới các vị trí quản lý. 
 

“Sau một thời gian ngắn, ngay năm 

đầu tiên đi vào hoạt động (cuối năm 

2015), bằng những biện pháp quản 

lý mới, môi trường sản xuất luôn luôn 

được cập nhật, cải tiến, nên ngay 

trong năm đầu Dệt 8-3 đã có thị 

trường, cùng với sản xuất tương đối 

Văn Tuyên cho biết. 
 

Năm 2017, Dệt 8-3 tiếp tục đầu 

tư thêm Nhà máy Sợi 2 có quy mô 

tương tư Nhà máy Sợi 1. Đúc kết các 

kinh nghiệm trong việc đầu tư nhà 

máy Sợi 1, đây là nhà máy có thời 

gian xây dựng nhanh nhất, đồng bộ 

nhất trong các nhà máy của Vinatex 

lúc bấy giờ. Quá trình triển khai dự án, 

từ khi động thổ cho tới khi nhà máy 

được vận hành chỉ vỏn vẹn trong 10 

tháng. Mà theo lãnh đạo của công 

ty, đó là thời gian xây dựng nhanh 

kỷ lục, ngay cả các đơn vị tư nhân 

hay FDI có nguồn lực mạnh cũng có 

thể không hoàn thành nhanh như 

vậy. Điều này một phần từ sự ủng hộ 

của Tổng Công ty Dệt May miền Bắc 

Vinatex (VNC) và Tập đoàn Dệt May 

Việt Nam nên việc triển khai đầu tư 

thuận lợi và khẩn trương. Đồng thời, 

trong quá trình triển khai xây dựng 

phục vụ thị trường. 
 

Nâng cao được quy mô và năng lực 

sản xuất nhưng Dệt 8-3 lại đứng 

trước thách thức mới. Năm 2018- 

2019, cuộc chiến tranh thương mại 

Mỹ - Trung nổ ra đã ảnh hưởng không 

nhỏ tới ngành Sợi, trong đó có Dệt 

8-3. Tới năm 2020, đại dịch Covid-19 

xảy ra trên toàn cầu đã khiến cho thị 

trường Sợi đã bị ảnh hưởng nặng nề 

bởi chiến tranh thương mại lại thêm 

phần “bất ổn”. Đứng trước những 

thách thức mới, khi thị trường xuất 

khẩu bị ảnh hưởng, Dệt 8-3 đã chủ 

động linh hoạt, thích ứng, sản xuất 

các mặt hàng sợi cho thị trường nội 

địa. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty thừa 

nhận rằng hiệu quả của 3 năm 2018 

– 2020 không cao. Nhưng, trải qua 

3 năm vô cùng khó khăn, tính đến 

31/12/2020, lợi nhuận lũy kế của 2 

nhà máy vẫn dương. Đây có thể được 

đây. Đặc biệt trong thời điểm 3 tại 

chỗ hay ngay tại thời điểm này, mặc 

dù thiếu lao động do nhiều lao động 

bị nhiễm Covid-19 phải cách ly theo 

qui định của địa phương, nhưng với 

sự điều hành linh hoạt, cùng với sự 

chia sẻ, đồng lòng tương trợ nhau 

của NLĐ, Công ty vẫn giữ được sản 

lượng, không bị tăng chi phí sản xuất, 

giữ được đơn hàng. Lợi nhuận đã 

có được ngay từ Quý 1/2022”-Tổng 

Giám đốc Dệt 8-3 nhấn mạnh. 

Cũng theo Lãnh đạo Công ty, để phát 

huy hiệu suất lao động theo hướng 

chuyên nghiệp, hiện đại, đơn vị chủ 

trương xây dựng mô hình tổ chức 

quản lý tinh gọn, nâng cao hiệu lực 

hiệu quả của bộ máy, xây dựng văn 

hoá Công ty, hướng tới môi trường 

làm việc tốt nhất cho NLĐ không chỉ 

trong xưởng sản xuất mà cả cảnh 

quan xung quanh. CBNV-NLĐ được 

quan tâm cả đời sống vật chất và tinh 

thần dựa trên cơ sở quan hệ lao động 

hài hoà. Bên cạnh đó, Công ty chú 

trọng tuyển dụng, đào tạo, sàng lọc 

để có được bộ máy quản lý, kỹ thuật 

mạnh. Không ngừng đổi mới quản lý 

cho phù hợp tình hình mới, áp dụng 

KHKT, CNTT vào quản trị sản xuất, tiếp 

tục bổ sung và đầu tư thêm các nhà 

máy mới theo hướng hiện đại cao (tự 

động hóa) - Smart Factory… 
 

Cùng với chiến lược chung của Tập 

đoàn Dệt May Việt Nam tới năm 2025, 

tầm nhìn 2030, Dệt 8-3 sẽ tiếp tục 

là một trong những mắt xích quan 

trọng của khu vực miền Bắc trong 

việc cung ứng các mặt hàng Sợi, khâu 

đầu tiên của chuỗi cung ứng. Trước 

định hướng lâu dài sẽ chỉ phát triển 

ngành Sợi, Dệt 8-3 sẽ là đơn vị duy 

nhất trong Vinatex sản xuất các mặt 

hàng sợi có chi số thấp (Ne 13) mà 

rất ít các đơn vị trong nước sản xuất. 

Nhằm chuyên biệt và khác biệt hóa, 

Dệt 8-3 còn sản xuất các sản phẩm 

sợi siro thường, sợi bọc spandex, sợi 

siro slub, sợi đa thành phần nguyên 

liệu… phục vụ sản xuất các mặt hàng 

như quần jean, kaki, đồ bảo hộ. Đồng 

thời cùng với định hướng phát triển 

bền vững của ngành Dệt May, Dệt 

8-3 cũng sẽ nghiên cứu, thăm dò thị 

trường để sản xuất các mặt hàng sợi 

recycle, sợi organic... thân thiện với 

môi trường. 

Định hướng tới năm 2025, Dệt 8-3 sẽ 

tiếp tục nâng quy mô, đầu tư thêm 1 

Nhà máy 3 vạn cọc sợi để nâng công 

suất lên 7 vạn cọc sợi trước năm 2025. 

Đến năm 2030, Dệt 8-3 sẽ có quy mô 

10 vạn cọc sợi, cùng với 1 Nhà máy sợi 

OE có quy mô khoảng 250 – 300 tấn/ 

tháng. Đồng thời, Dệt 8-3 cũng sẽ chủ 

động áp dụng mô hình chuyển đổi số 

trong quản trị sản xuất, cập nhật trực 

tiếp về SXKD trong hệ thống các đơn 

vị của Vinatex.❏ 
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