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MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết nghiên cứu 

Dệt may - da giày là những ngành công nghiệp quan trọng của đất nước, mang lại 

giá trị xuất khẩu lớn, giải quyết công ăn việc làm cho một lực lượng lớn lao động, góp 

phần đảm bảo an sinh xã hội.  

Trong giai đoạn 2012-2016, kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may đạt tốc độ 

tăng bình quân 14,8%/năm, chiếm 15-16,8% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của 

cả nước (Tổng cục Hải quan). Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng dệt may 

đạt 28,66 tỷ USD, lớn thứ 2 sau nhóm hàng điện thoại và linh kiện (34,32 tỷ USD). 

Theo số liệu từ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), năm 2016, Việt Nam là nước 

xuất khẩu hàng may mặc đứng thứ 3 thế giới về kim ngạch sau Trung Quốc và 

Bangladesh chiếm tỷ trọng 5,7%.  

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), ngành dệt may hiện sử dụng trên 2,5 

triệu lao động, chiếm 4,7% tổng lao động cả nước.  

Với ngành da giày, kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2012-2016 đạt tốc độ tăng bình 

quân cao 21,3%/năm, chiếm 7,6-9,2% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả 

nước. Năm 2016, da giày là nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 4 của Việt 

Nam với 16,2 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 9,2%. Còn theo WTO, Việt Nam là nước xuất 

khẩu lớn thứ 2 thế giới về kim ngạch trong năm 2016, sau Trung Quốc, chiếm tỷ trọng 

13,3%.  

Theo Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam (LEFASO), tổng số lao động trong 

ngành da giày đạt khoảng 1 triệu người. 

Mặc dù mang lại kim ngạch xuất khẩu cao nhưng giá trị gia tăng của ngành dệt 

may và da giày Việt Nam rất thấp do chủ yếu thực hiện gia công, nguyên phụ liệu phụ 

thuộc lớn vào nhập khẩu, DN khó chủ động trong sản xuất và kém cạnh tranh về giá.   

Các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) được kỳ vọng mang lại cho ngành dệt 

may và da giày Việt Nam những cơ hội to lớn để mở rộng thị trường, gia tăng XK... 

Tuy nhiên, để tận dụng tốt cơ hội này, hàng dệt may và da giày cần đáp ứng quy tắc 

xuất xứ cũng như những yêu cầu khác. Bên cạnh đó, làn sóng công nghiệp 4.0 khiến 

ngành dệt may và da giày Việt Nam có thể đối mặt với nguy cơ chuyển dần sản xuất 

quay lại các nước có trình độ khoa học kỹ thuật phát triển như Mỹ, EU, Nhật, Hàn 

Quốc… là các nước chiếm khoảng 90% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc của 
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Việt Nam. Do đó, Việt Nam cần nhanh chóng đẩy mạnh phát triển CNHT đối với 

ngành dệt may - da giày. 

Để khắc phục những tồn tại trên và nhằm tăng giá trị gia tăng của các sản phẩm 

dệt may - da giày xuất khẩu và tận dụng tốt các ưu đãi từ các FTA, Chính phủ và các 

Bộ ngành đang từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi, ban hành các cơ 

chế, chính sách phát triển CNHT, trong đó có sản phẩm CNHT ngành dệt may - da 

giày, từ đó góp phần phát triển chuỗi cung ứng trong ngành dệt may - da giày Việt 

Nam. 

Bộ Công Thương đã có Quyết định số 9028/QĐ-BCT ngày 8/10/2014 phê duyệt 

Quy hoạch tổng thể phát triển CNHT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, 

Chính phủ sẽ ưu tiên thu hút vào lĩnh vực sản xuất nguyên vật liệu và phụ liệu phục vụ 

ngành dệt may - da giày, hình thành các cụm liên kết ngành trong sản xuất CNHT 

ngành dệt may - da giày tại các vùng kinh tế trọng điểm. Sau 3 năm thực hiện quy 

hoạch, CNHT dệt may - da giày đã thu được những kết quả tích cực song vẫn còn 

những vướng mắc, khó khăn cần được tháo gỡ. 

Với CNHT ngành dệt may, mặc dù đã có nhiều nỗ lực để giải quyết khó khăn 

trong khâu dệt nhuộm nhưng các DN trong ngành vẫn đang NK bông gần 100%, NK 

vải 75%, NK phụ liệu tới 70%. Thực tế, nhiều DN trong và ngoài nước đã đầu tư hình 

thành chuỗi cung ứng khép kín từ sợi tới may. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư, các 

DN gặp nhiều khó khăn liên quan đến vấn đề đất đai, thủ tục hành chính. Nhiều địa 

phương từ chối các dự án đầu tư sản xuất vào dệt nhuộm do lĩnh vực này gây ô nhiễm 

môi trường. 

Với ngành da giày, DN Việt Nam trong lĩnh vực CNHT ngành da giày chủ yếu là 

DN vừa và nhỏ (DNVVN) trong khi đầu tư về CNHT cần có nguồn vốn rất lớn. Bên 

cạnh đó, nguồn nhân lực làm chủ được các công nghệ trong ngành CNHT còn 

thiếu. Máy móc thiết bị lạc hậu dẫn đến năng suất và chất lượng sản phẩm thấp, không 

ổn định, giá thành sản phẩm cao. Các DN trong nước với xuất phát điểm thấp, thiếu 

vốn, thiếu nguồn lực, ý thức của đội ngũ công nhân và kĩ sư chưa cao. 

Trước thực trạng trên, việc nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển CNHT 

ngành dệt may - da giày của Việt Nam trong bối cảnh mới là hết sức cần thiết. 

2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 

2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước 
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Ratana E. (1999), “The role of small and medium supporting industries in Japan 

and Thailand”, Trong cuốn sách này, tác giả đã đề cập đến vai trò của CNHT đối với 

sự phát triển các ngành ở Nhật Bản, các chính sách tiêu biểu của Nhật Bản đối với 

phát triển CNHT; thực trạng CNHT của Thái Lan và CNHT của các DN nhỏ và vừa, 

các chính sách phát triển CNHT của Thái Lan; các vấn đề tồn tại của DN nhỏ và vừa 

và CNHT Thái Lan.  

Guoqiang Long (2004), “China Policies on FDI: Review and Evaluation”. Trong 

nghiên cứu này, tác giả đã phân tích các chính sách đối với thu hút FDI, đặc biệt vào 

lĩnh vực phát triển CNHT, chính sách đối với NK các mặt hàng CNHT…  

Terence P.Steward (2007), “China’s support programs for selected industries: 

Textile and apparel”, The Trade Lawyers Advisory Group, USA. Trong nghiên cứu 

này, tác giả nhấn mạnh vào sự hỗ trợ của chính phủ đối với phát triển ngành dệt và 

may mặc, bao gồm những hỗ trợ về vốn, xúc tiến thương mại, chính sách thuế… 

2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 

Tại Việt Nam, đã có một số nghiên cứu về phát triển CNHT ngành dệt may - da 

giày. Điển hình là các nghiên cứu sau: 

Đoàn Thị Hương Li (2008), Đại học Ngoại Thương, “CNHT ngành dệt may Việt 

Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu”. Trong nghiên cứu này, tác giả đã phân tích thực 

trạng của CNHT ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: thực trạng 

ngành sản xuất máy móc, thiết bị, ngành sản xuất nguyên liệu thô (bông, tơ tằm), phụ 

kiện ngành may, ngành thiết kế mẫu; đánh giá vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị 

toàn cầu ngành dệt may; tiềm năng và cơ hội phát triển CNHT ngành dệt may; vai trò 

của Chính phủ trong phát triển CNHT ngành dệt may; đề xuất các giải pháp gia tăng 

giá trị của CNHT ngành dệt may trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

Nguyễn Thị Dung Huệ (2014), “Kinh nghiệm phát triển CNHT của một số quốc 

gia trên thế giới”. Trong nghiên cứu này, tác giải đã phân tích sự cần thiết của phát 

triển CNHT ngành dệt may, phân tích kinh nghiệm phát triển CNHT ngành dệt may 

của các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và rút ra những bài học cho Việt 

Nam.  

PGS.TS Đỗ Thị Loan (2008), Đại học Ngoại Thương, “Đẩy mạnh việc tham gia 

chuỗi giá trị toàn cầu (global value chain – GVC) nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh 

cho các DN dệt may Việt Nam”. Trong đề tài này, tác giả phân tích vai trò của CNHT 
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đối với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của DN dệt may Việt Nam. Đánh giá thực 

trạng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của các DN dệt may Việt Nam. Đề xuất các 

giải pháp đẩy mạnh tham gia chuỗi giá trị toàn cầu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh 

cho các DN dệt may Việt Nam. 

Đỗ Minh Thụy (2013), Viện Nghiên cứu quản lý Trung ương, “CNHT ngành giày 

dép – Nghiên cứu đối với ngành giày dép ở Hải Phòng”. Trên cơ sở nghiên cứu  đối 

với các DN giày dép ở Hải Phòng và các tài liệu khác, tác giả đã rút ra các yếu tố ảnh 

hưởng đến phát triển CNHT ngành giày dép ở Việt Nam, từ đó, xác định điểm mạnh, 

điểm yếu, cơ hội và thách thức trong phát triển CNHT ngành giày dép ở Việt Nam. 

Nghiên cứu thực trạng nhu cầu về sản phẩm CNHT tại các DN giày dép nhằm xác 

định sự phát triển của CNHT ngành giày dép đến phát triển ngành giày dép; xác định 

phương phướng và đề xuất phát triển CNHT ngành giày dép. 

TS. Nhâm Phong Tuân, TS.Trần Đức Hiệp (2014), Đại học Kinh tế - Đại học 

Quốc giá Hà Nội, “Thấy gì từ việc phát triển CNHT của một số nước”: Các tác giả đã 

phân tích về chính sách phát triển CNHT của một số nước như Nhật Bản, Trung Quốc 

và Thái Lan và rút ra một số gợi ý cho Việt Nam. 

Ths. Lưu Tiến Dũng, Ths Nguyễn Thị Kim Hiệp (2016), Đại học Lạc Hồng, “Các 

yếu tố tác động phát triển CNHT ở Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp ngành dệt 

may”: Thông qua mô hình SEM kết quả nghiên cứu làm rõ 05 yếu tố tác động đến 

phát triển CNHT ngành dệt may Việt Nam dưới góc nhìn của các DN CNHT gồm (i) 

môi trường thể chế - chính sách thu hút đầu tư, (ii) lợi thế cạnh tranh ngành, (iii) hợp 

tác giữa các DN CNHT và các tác nhân khác trong chuỗi cung ứng, (iv) dung lượng 

thị trường và (v) năng lực cạnh tranh của DN CNHT. Các tác giả cũng đưa ra các 

chính sách cần tập trung nhằm thúc đấy phát triển CNHT ngành dệt may ở Việt Nam.  

TS. Trương Chí Bình (2016), Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công 

nghiệp, “Nghiên cứu tác động của hình thành Cộng đồng kinh tế các nước Đông Nam 

Á (AEC) đến phát triển CNHT Việt Nam”. Nghiên cứu này tập trung đánh giá hiện 

trạng CNHT Việt Nam nói chung và CNHT ngành dệt may - da giày nói riêng và đề 

xuất các giải pháp thu hút đầu tư vào lĩnh vực CNHT để tận dụng hiệu quả và giảm tác 

động bất lợi từ AEC. 

Nhìn chung, các nghiên cứu về CNHT dệt may - da giày đã đưa ra đánh giá về 

CNHT ngành dệt may - da giày, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển 
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và có những đề xuất nhằm thúc đẩy CNHT ngành dệt may - da giày của Việt Nam. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu chưa đề cập đến bối cảnh mới tác động đến phát triển 

CNHT dệt may - da giày như phát triển kinh tế, xã hội gắn với môi trường, cơ hội và 

thách thức do các FTA tạo ra và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Các 

nghiên cứu cũng chưa đưa ra những đánh về những tác động của chính sách cụ thể đến 

phát triển CNHT dệt may - da giày tại Việt Nam.  

3. Mục tiêu nghiên cứu 

- Phân tích thực trạng phát triển CNHT ngành dệt may - da giày của Việt Nam;  

- Đánh giá triển vọng phát triển CNHT ngành dệt may - da giày của Việt Nam; 

- Đề xuất giải pháp phát triển CNHT ngành dệt may - da giày của Việt Nam trong 

bối cảnh mới. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Các chính sách liên quan đến các sản phẩm CNHT ngành dệt may - da giày 

- DN sản xuất các sản phẩm CNHT ngành dệt may - da giày 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về không gian: Phạm vi toàn quốc 

- Về thời gian 

+ Các chính sách về phát triển CNHT trong giai đoạn 2012 đến nay 

+ Tình hình phát triển lĩnh vực CNHT dệt may - da giày từ năm 2012 đến nay 

5. Phương pháp nghiên cứu 

 5.1. Cách tiếp cận 

Trên cơ sở lý luận chung về sự cần thiết phát triển CNHT, nhóm tác giả phân tích 

phân tích thực trạng phát triển CNHT ngành dệt may - da giày của Việt Nam trong 

giai đoạn 2012 đến nay, từ đó đưa ra các các giải pháp, khuyến nghị về chính sách 

phát triển CNHT ngành dệt may - da giày.       

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu 

Được dùng để thu thập thông tin về các công trình nghiên cứu, các chính sách phát 

triển của Việt Nam và thế giới liên quan đến lĩnh vực CNHT dệt may - da giày. 
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- Phương pháp tổng hợp – phân tích số liệu 

Sử dụng trong việc xử lý số liệu, phân tích số liệu về thực trạng sản xuất, khả năng 

cung ứng và xuất nhập khẩu (XNK) các sản phẩm CNHT dệt may - da giày. 

- Phương pháp chuyên gia:  

Tham khảo ý kiến của các chuyên gia về nội dung, đặc biệt những đề xuất trong 

báo cáo tổng kết đề tài. 

6. Tính mới của đề tài 

Đề tài phân tích rõ bối cảnh mới tác động đến phát triển CNHT ngành dệt may - 

da giày, đó là phát triển kinh tế, xã hội gắn với môi trường, cơ hội và thách thức do 

các FTA tạo ra, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.  

Các giải pháp đề xuất được xây dựng trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển 

CNHT ngành dệt may - da giày, chú trọng phân tích những mặt còn hạn chế (bao gồm 

cả về chính sách), từ đó kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN CNHT 

ngành dệt may - da giày. Điều này góp phần giúp cho các cơ quan quản lý Nhà nước 

đưa ra những chiến lược phát triển và chính sách phù hợp với thực tiễn. 

7. Nội dung nghiên cứu 

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển CNHT ngành dệt may - da giày 

Chương 2. Thực trạng phát triển CNHT ngành dệt may - da giày Việt Nam  

Chương 3. Giải pháp phát triển CNHT ngành dệt may - da giày của Việt Nam 

trong bối cảnh mới. 
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CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 

NGÀNH DỆT MAY - DA GIÀY 

1.1. Khái quát chung về công nghiệp hỗ trợ 

1.1.1. Khái niệm 

Khái niệm về CNHT được các nước và các tổ chức định nghĩa khác nhau, với 

cách nhìn và mục tiêu khác nhau trong phát triển lĩnh vực này. 

Thuật ngữ CNHT ra đời đầu tiên ở Nhật Bản. Bản thân cụm từ CNHT được dịch 

trực tiếp từ thuật ngữ gốc trong tiếng Nhật là “Suso-no San-gyuo”, trong đó Suso-no 

nghĩa là “Chân núi” và Sangyuo là “Công nghiệp”. Nếu xem toàn bộ quy trình sản 

xuất một sản phẩm như một quả núi thì các ngành CNHT đóng vai trò chân núi, còn 

công nghiệp lắp ráp, sản xuất hoàn tất sản phẩm cuối cùng đóng vai trò đỉnh núi. Do 

đó, nếu không có CNHT rộng lớn, vững chắc thì cũng sẽ không có công nghiệp lắp 

ráp sản xuất hoàn tất cuối cùng bền vững, ổn định. Với cách hình dung như trên, tổng 

thể ngành công nghiệp có thể được xem như là sự kết hợp giữa CNHT và công nghiệp 

lắp ráp sản xuất hoàn tất sản phẩm cuối cùng, trong đó, CNHT được coi là cơ sở nền 

tảng, công nghiệp lắp ráp sản xuất hoàn tất sản phẩm cuối cùng có vai trò hoàn thành 

giá trị sử dụng của sản phẩm. Tuy vậy, tại các nước trên thế giới, tùy theo tình hình cụ 

thể và đặc thù của từng quốc gia, khái niệm về CNHT có sự khác biệt nhất định. 

Ở Nhật Bản, thuật ngữ CNHT ban đầu được dùng để chỉ “các DNVVN có đóng 

góp cho sự phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp ở các nước Châu Á trong trung và dài 

hạn”. Sau đó, định nghĩa chính thức của quốc gia về CNHT được Bộ Kinh tế, Thương 

mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) đưa ra vào vào năm 1993: CNHT là các ngành 

công nghiệp cung cấp các yếu tố cần thiết như nguyên vật liệu thô, linh kiện và vốn… 

cho các ngành công nghiệp lắp ráp (bao gồm ô tô, điện và điện tử). 

Theo Văn phòng phát triển CNHT Thái Lan (BSID): CNHT là các ngành công 

nghiệp cung cấp linh kiện, phụ kiện, máy móc, dịch vụ đóng gói và dịch vụ kiểm tra 

cho các ngành công nghiệp cơ bản (nhấn mạnh các ngành cơ khí, máy móc, linh kiện 

cho ô tô, điện và điện tử là những CNHT quan trọng).  

Phòng Năng lượng Hoa Kỳ trong ấn phẩm năm 2004 với tên gọi “Các CNHT: 

công nghiệp của tương lai”, đã định nghĩa CNHT là những ngành sử dụng nguyên vật 

liệu và các quy trình cần thiết để định hình và chế tạo ra sản phẩm trước khi chúng 

được lưu thông đến ngành công nghiệp sử dụng cuối cùng. Tuy khái niệm của Phòng 
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Năng lượng Hoa Kỳ đưa ra rất tổng quát nhưng cơ quan này, trong phạm vi chức năng 

của mình, tập trung chủ yếu vào mục tiêu tiết kiệm năng lượng. Do đó, CNHT theo 

quan điểm của cơ quan này là những ngành tiêu tốn nhiều năng lượng như than, luyện 

kim, thiết bị nhiệt, hàn, đúc… 

Tại Việt Nam, Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành ngày 24/2/2011 về chính sách phát triển một số ngành CNHT định nghĩa “CNHT 

là các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu, phụ tùng linh kiện, phụ kiện, bán thành 

phẩm để cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp các sản phẩm hoàn chỉnh 

là tư liệu sản xuất hoặc sản phẩm tiêu dùng”. Còn theo Quyết định số 111/2015/NĐ-

CP của Chính phủ ban ngày 03/11/2015 về Phát triển CNHT, “CNHT là các 

ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp 

cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh”. 

Nhìn chung, các khái niệm về CNHT trên đây đều nhấn mạnh tầm quan trọng 

của các ngành công nghiệp sản xuất đầu vào cho thành phẩm. Tuy nhiên mỗi khái 

niệm xác định một phạm vi khác nhau cho ngành công nghiệp này.  

CNHT thường phát triển theo các giai đoạn khác nhau, với chất lượng và sức 

cạnh tranh của sản phẩm CNHT sản xuất trong nước ngày càng tăng. 

1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công nghiệp hỗ trợ 

Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến phát triển CNHT gồm: thị trường, vốn, 

nhân lực, công nghệ, chính sách và tính liên kết. 

1.1.2.1. Thị trường 

Thị trường là nơi gặp gỡ của tổng cung và tổng cầu. Nó gắn liền với sản xuất và 

lưu thông, ở đâu có sản xuất thì ở đó có thị trường. Để tham gia vào thị trường, ngành 

CNHT đòi hỏi phải có một lượng đặt hàng tối thiểu tương đối lớn, vì vậy, dung lượng 

thị trường lớn đóng vai trò quan trọng đối với CNHT và là lý do để các nhà sản xuất 

linh phụ kiện cần được đảm bảo trước khi quyết định đầu tư. Khi dung lượng thị 

trường còn nhỏ, việc áp dụng chính sách khuyến khích ưu đãi trực tiếp cho các DN 

CNHT khó thực hiện. Trong trường hợp dung lượng thị trường trong nước hạn hẹp, 

nhưng lại có thể tìm kiếm được thị trường XK thì CNHT vẫn có thể phát triển. 

Thực tế, nhu cầu thị trường, được hình thành khi xuất hiện các DN lớn hoạt động 

trong khu vực hạ nguồn chuyên sản xuất, chế tạo và lắp ráp. Khi các DN này (chủ yếu 

là các DN nước ngoài) hợp lý hóa các hoạt động kinh doanh thì họ luôn muốn sử dụng 



 14

các nguồn lực tại chỗ và sẵn có, đây sẽ là thị trường lớn cho các DN CNHT nội địa. 

Khả năng liên kết lâu dài giữa các DN lớn và các DNNVV, là yếu tố quan trọng thu 

hút các DNNVV vào hoạt động trong lĩnh vực CNHT. Nếu liên kết này không được 

đảm bảo lâu dài cũng sẽ hạn chế việc lựa chọn đối tác của các DN lớn, điều đó gây trở 

ngại cho phát triển thị trường. Các DN quan tâm nhất là lợi thế so sánh của chiến lược 

nội địa hóa và thuê mua ngoài, chủ yếu là lợi thế về chi phí, công nghệ và quy trình 

sản xuất.  

1.1.2.2. Vốn 

Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, DN cũng cần phải có vốn. Vốn kinh 

doanh là điều kiện tiên quyết có ý nghĩa quyết định đến quá trình sản xuất - kinh 

doanh của DN. Nhờ có vốn, các DN có thể thay đổi được trang thiết bị, mở rộng quy 

mô sản xuất, cải tiến mẫu mã... Nhờ đó, các DN sẽ đáp ứng được nhu cầu của thị 

trường và mang lại hiệu quả kinh tế cho các nhà đầu tư. 

DN sản xuất sản phẩm CNHT có thể sử dụng các nguồn vốn như: vốn tự có, vốn 

từ ngân sách nhà nước, vốn từ đối tác trong và ngoài nước, vốn vay từ các ngân hàng 

thương mại, thuê tài chính, vốn huy động từ thị trường vốn.  

Hiện nay, ở Việt Nam, các DN chủ yếu vay vốn từ các ngân hàng thương mại, 

việc hỗ trợ của Nhà nước chưa nhiều. DN sản xuất sản phẩm CNHT Việt Nam nói 

chung và DN sản xuất sản phẩm CNHT dệt may - da giày nói riêng chủ yếu là 

DNNVV nên vốn tự có hạn chế. Trong khi đó, phát triển CNHT đòi hỏi nguồn vốn lớn 

nên DN rất cần vay vốn, thời gian hoàn vốn rất chậm nên DN Việt Nam rất dễ bị thất 

bại nếu không được sự hỗ trợ của nhà nước. 

1.1.2.3. Nhân lực 

Nhân tố được coi là quan trọng nhất cho sự phát triển lâu dài của các ngành 

CNHT nói chung là nguồn lao động có kỹ năng cao. Theo quan điểm của hầu hết các 

DN Nhật Bản, nguồn nhân lực còn quan trọng hơn máy móc hiện đại. Kinh nghiệm 

Nhật Bản cho thấy phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao cần sự phối hợp của cả 

DN trong và ngoài nước, các cơ sở đào tạo. Chẳng hạn, chương trình liên kết học 

đường - DN của Nhật Bản, trong đó Nhà nước đóng vai trò cung cấp cơ sở hạ tầng và 

thông tin thông qua các hạt nhân sáng tạo. Hiện nay, trên toàn nước Nhật Bản đã có 5 

hạt nhân sáng tạo cấp quốc gia và 41 hạt nhân sáng tạo cấp tỉnh. Những hạt nhân này 

hoạt động với tư cách cầu nối giữa các cơ sở đào tạo với các DN, đặc biệt là các 
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DNVVN. Nhờ đó, các cơ sở đào tạo có được mối liên hệ thường xuyên với cộng đồng 

DN, nắm rõ thực tiễn để cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội. 

1.1.2.4. Công nghệ 

Công nghệ là nhân tố quan trọng với sản xuất công nghiệp nói chung và CNHT 

nói riêng. Công nghệ thường xuyên thay đổi theo xu hướng phát triển của thế giới. 

Việc áp dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ trong sản xuất sản phẩm CNHT 

sẽ tạo ra các nguyên phụ liệu mới, góp phần tạo ra sự thay đổi căn bản trong thiết kế, 

chế tạo sản phẩm ở khu vực hạ nguồn. Đầu tư cho công nghệ sẽ góp phần tăng năng 

suất lao động và khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới, không những trong 

ngành sản xuất mà còn quyết định sự phát triển bền vững của sản phẩm. 

1.1.2.5. Chính sách 

Chính sách phát triển công nghiệp được hiểu là sự can thiệp trực tiếp hay gián 

tiếp của Chính phủ hướng vào những ngành nhất định để đạt được những ngành nhất 

định để đạt được mục tiêu cụ thể (Mục tiêu này có thể là tăng trưởng, xây dựng năng 

lực cạnh tranh, tạo công ăn việc làm). Chính sách công nghiệp thường được thể hiện 

dưới dạng tổ chức ngành, chọn ngành ưu tiên, chính sách tài chính và tín dụng (thuế, 

tợ cấp, đầu tư trực tiếp của Nhà nước, tín dụng ưu đãi) đối với ngành, chính sách phát 

triển nguồn nhân lưc của ngành, chính sách tăng tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm của 

ngành, chính sách đầu tư nước ngoài vào các ngành, chính sách kinh tế đối với các 

ngành , chính sách đối với các khu vực chế xuất và khu công nghiệp tập trung. 

Phần lớn ở các nước khi xây dựng chính sách phát triển công nghiệp thường đưa 

ra nhiều mục tiêu. Tuy nhiên, có thể nêu lên 2 mục tiêu chính là: phát triển công 

nghiệp cân đối và công bằng. 

- Phát triển công nghiệp cân đối đòi hỏi phải đảm bảo được sự cân đối giữa 

ngành công nghiệp, giữa các địa phương và vùng lãnh thổ. Hầu hết các nước trong quá 

trình phát triển công nghiệp đều không tập trung đầu tư quá mức vào một ngành công 

nghiệp nào và tìm cách để duy trì được các thị trường có khả năng cạnh tranh lớn. 

Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia nhằm đẩy 

mạnh, nâng cao chất lượng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo chúng tôi, 

cần được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và 

toàn dân để phát triển đất nước và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với những quan 

điểm, mục tiêu như sau: 
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Thứ nhất, chính sách phát triển công nghiệp quốc gia phải được xây dựng đồng 

bộ, tuân thủ đầy đủ các quy luật khách quan của thị trường, gắn liền với quá trình hoàn 

thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới mô hình tăng 

trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược. 

Thứ hai, chính sách công nghiệp quốc gia phải phát huy tối đa các nguồn lực 

trong nước, đồng thời thu hút có hiệu quả các nguồn lực nước ngoài. Phát huy vai trò 

tích cực của thị trường trong phân bổ các nguồn lực cho phát triển công nghiệp. Xây 

dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng. 

Thứ ba, chính sách phát triển công nghiệp quốc gia lấy khoa học và công nghệ là 

nền tảng để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức; 

khuyến khích các dự án sử dụng công nghệ cao, chuyển nhanh sang kinh tế tri thức để 

tạo được bước nhảy vọt phát triển công nghiệp quốc gia. 

Thứ tư, chính sách phát triển công nghiệp quốc gia phải coi trọng đổi mới sáng 

tạo, trong đó yếu tố nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và 

bền vững, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa 

học, công nghệ. 

Thứ năm, chính sách phát triển công nghiệp phải đảm bảo sự gắn kết giữa phát 

triển công nghiệp với thương mại, thúc đẩy công nghiệp hoá - hiện đại hóa nông 

nghiệp nông thôn, công nghiệp văn hoá, công nghiệp dịch vụ, công nghiệp du lịch, 

công nghiệp môi trường và phát triển đô thị. Gắn sản xuất với thị trường, gắn thị 

trường công nghệ với thị trường sản xuất. 

Trên thực tế, cách thức can thiệp của nhà nước cũng đã có những thay đổi. Cụ 

thể là các biện pháp can thiệp trực tiếp theo chiều dọc (hay theo ngành) sẽ bị hạn chế 

hơn và dần được thay thế bằng các biện pháp tác động gián tiếp theo chiều ngang. 

Quan niệm về chính sách công nghiệp như vậy đã thay đổi, có nhiều điểm khác với 

quan niệm về chính sách công nghiệp truyền thống và được gọi là chính sách phát 

triển công nghiệp - không chỉ tập trung vào các biện pháp can thiệp trực tiếp có tính 

mục tiêu vào một số ngành công nghiệp cụ thể mà quan trọng hơn là sự tác động để 

đạt được mục tiêu của chính sách là nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển 

bền vững. Chẳng hạn như Pelkmans (2006) cho rằng bên cạnh những chính sách công 

nghiệp truyền thống, chính sách phát triển công nghiệp còn bao gồm nhóm chính sách 

tạo lập môi trường kinh doanh (chính sách cạnh tranh, sở hữu, hay phân cấp) để tạo 
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điều kiện cho công nghiệp phát triển và nhóm chính sách tăng cường năng lực phổ 

quát (chính sách giáo dục và đào tạo, đổi mới và sáng tạo thông qua phát triển khoa 

học và công nghệ) để hỗ trợ quá trình chuyển đổi cơ cấu của các DN. Nhóm chính 

sách thứ nhất - chính sách tạo lập môi trường cạnh tranh - chủ yếu hướng đến việc 

hình thành các ngành công nghiệp hay DN mới. Còn nhóm chính sách thứ hai - hỗ trợ 

thay đổi cơ cấu - nhằm giúp các DN hiện hữu chuyển đổi cơ cấu và thích nghi với môi 

trường kinh tế trong nước và quốc tế. Trong chính sách phát triển công nghiệp này, vai 

trò chủ động của nhà nước là người chèo lái dần chuyển sang vai trò định hướng và hỗ 

trợ. 

Bên cạnh những quan điểm trên thì chính sách phát triển công nghiệp còn được 

xem như là tập hợp những chính sách có những tác động quan trọng và lâu dài đối với 

hoạt động công nghiệp. Những chính sách này được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ 

nhất bao gồm những chính sách vĩ mô, chính sách cơ cấu, chính sách phân phối và 

phân phối lại, chính sách nông nghiệp và dịch vụ, và chính sách về kết cấu hạ tầng. 

Nhóm chính sách thứ hai bao gồm các chính sách có tác động trực tiếp đối với hoạt 

động công nghiệp như chính sách quy hoạch vùng, khuyến khích XK hay tiêu chuẩn 

vệ sinh môi trường. Chính sách quy hoạch vùng tốt sẽ giúp hình thành nên các cụm 

liên kết công nghiệp có năng lực cạnh; trái lại, sẽ dẫn tới việc phân bổ hoạt động công 

nghiệp manh mún, lãng phí nguồn lực và không tạo ra được sức mạnh công nghiệp. 

Hay, chính sách thương mại hướng về XK tạo ra động lực mở rộng thị trường cho các 

DN công nghiệp, thúc đẩy nâng cao năng suất và mở rộng sản xuất; trái lại, chính sách 

thay thế NK thường tạo ra hàng rào bảo hộ cho các DN kém hiệu quả. 

1.1.2.6. Tính liên kết 

Bất cứ một ngành công nghiệp nào muốn phát triển mạnh mẽ đều phải dựa trên 

một nền tảng vững chắc, cũng như có một mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau giữa 

các ngành công nghiệp cả theo chiều dọc và chiều ngang. 

Việc phát triển một mạng lưới cụm liên kết ngành hữu hiệu sẽ tạo điều kiện giúp 

tăng năng lực cạnh tranh; nâng cao trình độ công nghệ trong nước, phát triển và 

chuyển đổi cơ cấu kinh tế địa phương; đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, tạo việc 

làm và giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội khác.  

- Phân loại theo tính chất ngành có: Cụm ngành công nghệ khoa học kỹ thuật 

cao; Cụm ngành công nghiệp thông thường; Cụm ngành công nghiệp truyền thống. 
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- Phân loại theo mô hình tổ chức có: 

+ Cụm liên kết mạng: Đây là cụm tập hợp nhiều DN (DN) trong nước có quy mô 

nhỏ, liên hệ, trao đổi, hợp tác với nhau theo nhu cầu, người lao động thường di chuyển 

qua lại giữa các DN trong cụm. 

+ Cụm ngành trục bánh xe và nan hoa: Là cụm ngành bị chi phối bởi một hay 

một vài DN lớn (đóng vai trò trục bánh xe) có các nhà cung cấp hay các DN liên quan 

với quy mô nhỏ hơn ở xung quanh (các nan hoa). 

+ Cụm ngành vệ tinh: Là cụm ngành bao gồm tập hợp các DN chi nhánh có liên 

kết tổ chức bên ngoài, hay nói cách khác là vệ tinh cho các DN ở nước ngoài. 

+ Cụm chính phủ chủ đạo: Cụm loại này lấy khu vực nhà nước làm trung tâm, 

tức là, bị chi phối bới các tổ chức công, cơ quan chính phủ hay các đơn vị hoạt động 

phi lợi nhuận (các viện R&D, các trường đại học, căn cứ quân sự…). 

Ngành dệt may - da giày Việt Nam hiện nay chủ yếu theo mô hình cụm vệ tinh, 

theo đó hạt nhân là các DN may mặc hoặc da giày xuất khẩu. 

1.1.3. Vai trò của công nghiệp hỗ trợ trong phát triển kinh tế 

Trước hết, CNHT là động lực trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho ngành công 

nghiệp, giúp tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp chính và đẩy nhanh quá 

trình công nghiệp hoá. CNHT là ‘bệ đỡ’ cho sự phát triển sản xuất công nghiệp, là nền 

tảng, cơ sở để sản xuất công nghiệp phát triển mạnh hơn. Chất lượng sản phẩm đầu ra 

cuối cùng của các sản phẩm công nghiệp phụ thuộc vào chất lượng của các sản phẩm 

chi tiết, linh kiện được sản xuất từ ngành CNHT. Do vậy, nếu CNHT kém phát triển 

thì các ngành công nghiệp chính sẽ thiếu sức cạnh tranh và phạm vi cũng sẽ bị giới 

hạn trong một số ít các ngành. 

Thứ hai, trong quá trình sản xuất, các DN trong ngành CNHT thường có xu 

hướng tập trung chuyên môn hóa vào các công đoạn hoặc chi tiết sản phẩm có thế 

mạnh, mặt khác các DN cũng đồng thời thực hiện hợp tác liên kết với nhau nhằm hoàn 

thiện, tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. Do sự chuyên môn hóa sâu, chuyên tâm vào lĩnh 

vực của mình và kết hợp với sự hợp tác hóa chặt chẽ nên sẽ tạo năng suất sản xuất và 

hiệu quả mới tăng lên. 

Thứ ba, CNHT chính là cơ sở để thực hiện hội nhập công nghiệp toàn cầu. Các 

tập đoàn công nghiệp đa quốc gia hàng đầu trên thế giới ngày càng có vai trò chi phối, 

điều tiết và gần như quyết định với tầm ảnh hưởng rất rộng đến hệ thống kinh tế thế 
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giới. Các nước đang phát triển, đi sau, cũng chịu sự chi phối, điều tiết này và không 

thể một bước phát triển vượt bậc, để đạt được sức mạnh ngang tầm mà cần phải có quá 

trình từng bước tương thích, hợp tác và hội nhập. Điều này chỉ có ngành CNHT mới 

phát huy được vai trò đó. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, khi các quan hệ hợp tác 

được thiết lập, sản phẩm CNHT sẽ là một bộ phận hiện hữu, không tách rời, cấu thành 

trong các sản phẩm của các tập đoàn công nghiệp đa quốc gia hàng đầu thế giới của 

Mỹ, Nhật Bản, châu Âu,… CNHT nhờ đó mà trở thành một bộ phận tham gia vào hệ 

thống sản xuất chuyên môn hóa quốc tế. Giá trị sản xuất của CNHT sẽ được nằm trong 

chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực cũng như toàn cầu. 

Hội nhập quốc tế và quan trọng hơn là hội nhập ở thượng nguồn, tức là phối hợp 

với nhau trong quá trình tham gia sản xuất linh kiện, để tham gia vào chuỗi sản xuất 

toàn cầu. CNHT chính là mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu chứ không 

phải công nghiệp lắp ráp. Công nghiệp lắp ráp lại thuộc khâu hạ nguồn, không mang 

tính sản xuất, chế tạo, thiếu yếu tố năng động, sáng tạo. Đối với việc tham gia vào 

chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu, nếu như CNHT không phát triển sẽ làm cho các công 

ty lắp ráp và những công ty sản xuất thành phẩm cuối cùng khác sẽ phải phụ thuộc 

nhiều vào NK. Dù những sản phẩm này có thể được cung cấp với giá rẻ ở nước ngoài 

nhưng vì chủng loại quá nhiều, chi phí chuyên chở, bảo hiểm sẽ làm tăng phí tổn đầu 

vào. Đó là chưa nói đến sự rủi ro về tiến độ, thời gian nhận hàng NK. Công ty đa quốc 

gia sẽ gặp khó khăn trong việc quản lý dây chuyền cung cấp nếu phải NK phần lớn 

linh kiện, bộ phận, và các sản phẩm CNHT khác. 

Thứ tư, CNHT phát triển có hiệu quả tạo điều kiện thu hút được đầu tư nước 

ngoài và tạo tăng trưởng bền vững. Nhân tố lao động giá rẻ ngày nay cũng không còn 

sức hấp dẫn nhiều trong thu hút đầu tư, phát triển bền vững. CNHT phát triển sẽ thu 

hút FDI, tỷ lệ của chi phí về CNHT cao hơn nhiều so với chi phí lao động nên một 

nước dù có ưu thế về lao động nhưng CNHT không phát triển sẽ làm cho môi trường 

đầu tư kém hấp dẫn. Đối với công nghiệp lắp ráp và tận dụng lao động giá rẻ, đến một 

mức độ nào đó khi các tập đoàn kinh tế không thấy cơ hội nữa họ sẽ rời bỏ đi. Thay 

vào đó, xu thế ngày nay các tập đoàn kinh tế, công ty nước ngoài, các nhà đầu tư sẽ 

chú trọng tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng nhà máy vào những khu 

vực mà tại đó họ có thể tận dụng được một ngành CNHT tốt, đáp ứng được nhu cầu 

mua sắm linh kiện, chi tiết sản phẩm hay như các hợp đồng cung cấp, đặt hàng sản 
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xuất các chi tiết, đơn vị sản phẩm phục vụ cho dây chuyền sản xuất, chuỗi giá trị sản 

phẩm. 

Các DN hoạt động trong ngành CN hỗ trợ nội địa cũng không phải mất phí tổn 

và thời gian về nghiên cứu phát triển do công đoạn này đã được các tập đoàn đầu tư, 

các công ty đa quốc gia thực hiện. Do vốn đầu tư được rải ra cho nhiều DN nên phân 

tán, hạn chế được rủi ro, khủng hoảng nếu có. Phần lớn các DN CNHT có quy mô 

nhỏ, nên có thể thay đổi mẫu mã, đổi mới hoạt động sản xuất nhanh, ứng phó linh hoạt 

với biến động của thị trường. Tuy nhiên, cũng không nhất thiết phải là CNHT phát 

triển đồng bộ rồi mới có FDI. Giữa FDI và ngành CNHT có mối quan hệ tương hỗ với 

nhau. Trong nhiều trường hợp FDI đi trước và thu hút các công ty khác (kể cả công ty 

nước ngoài và công ty khu vực địa phương) đầu tư phát triển CNHT. 

Thứ năm, phát triển CNHT sẽ có tác động khuyến khích ứng dụng, sử dụng khoa 

học công nghệ cao, lực lượng lao động có cơ hội được tiếp xúc, học hỏi, nâng cao tay 

nghề. Lao động trong CNHT sẽ khuyến khích, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, 

trong khi hoạt động lắp ráp là những công việc đơn thuần, lặp đi lặp lại, trình độ tay 

nghề của công nhân không có cơ hội được nâng cao, tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ 

thuật. 

Thứ sáu, ngành CNHT còn có những đóng góp quan trọng trong sự ổn định kinh 

tế, xã hội, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa. Khi các đơn vị sản xuất, DN tự sản 

xuất được các chi tiết, linh kiện sản phẩm, đồng nghĩa với việc không còn phải NK để 

phục vụ cho XK, từ đó sẽ có tác động hạn chế nhập siêu, tăng nguồn thu ngoại tệ, 

đồng thời giảm được tình trạng lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Ngành CNHT phát 

triển tự động sẽ có tác động tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm giá thành sản xuất công 

nghiệp, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa. Ngoài ra, ngành CNHT phát triển sẽ tạo 

ra hiệu ứng kéo các ngành công nghiệp khác phát triển, giải quyết công ăn việc làm, 

tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế, kích thích tiêu dùng trong nước, đóng góp tăng 

trưởng kinh tế và làm giảm tỷ lệ người nghèo. 

Cuối cùng, phát triển CNHT là điều kiện đủ để phát triển các cụm liên kết ngành 

- công cụ rất hữu hiệu giúp nâng cao cạnh tranh, đổi mới công nghệ và phát triển kinh 

tế vùng - thông qua xây dựng mạng lưới các nhà cung ứng sản phẩm đầu vào cho các 

DN khác. 

1.2. Công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may - da giày 
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1.2.1. Khái niệm 

Từ khái niệm CNHT, chúng ta có được khái niệm CNHT dệt may - da giày là các 

ngành chuyên sản xuất các sản phẩm CNHT cho ngành dệt may - da giày. CNHT dệt 

may - da giày bao gồm: máy móc trang thiết bị sử dụng trong công nghiệp dệt may - 

da giày và nguyên phụ liệu, phụ kiện phục vụ quá trình sản xuất ra sản phẩm dệt may - 

da giày. 

1.2.2. Các ngành công nghiệp hỗ trợ dệt may 

1.2.2.1. Ngành sản xuất nguyên liệu 

Ngành sản xuất nguyên liệu cung cấp các nguyên liệu tự nhiên như bông len, tơ 

sợi để xe sợi, chỉ. Ngành này thường là lợi thế của các nước có khí hậu thích hợp phát 

triển của cây bông, đay và những ngành trồng dầu nuôi tằm. 

Ngày nay, các quốc gia có ngành sản xuất nguyên liệu dệt may phát triển chủ yếu 

là các nước Mỹ La Tinh, Trung Quốc, Ấn Độ.  

1.2.2.2. Ngành kéo sợi 

Đây là giai đoạn từ các nguyên liệu thô ban đầu bằng các phương pháp hóa dầu 

để tạo thành các sản phẩm vật liệu phục vụ cho dệt may như chỉ, sợi và vải mà nhiều 

nhất là tơ sợi tổng hợp. Có nhiều loại tơ sợi khác nhau. Tơ sợi có nguồn gốc từ thực 

vật hoặc động vật được gọi là tơ sợi tự nhiên. Tơ sợi được làm ra từ chất dẻo như các 

loại sợi nilon được gọi là tơ sợi nhân tạo.  

Do Hiệp định sợi đa phương được các nước công nghiệp phát triển ký với một số 

nước đang phát triển năm 1974 cho phép giảm dần thuế quan đối với hàng dệt và xóa 

bỏ thuế quan vào năm 2002-2005 nên Trung Quốc và các quốc gia đang phát triển 

khác ở châu Á trở thành người khổng lồ trong lĩnh vực sản xuất sợi và hàng dệt. 

1.2.2.3. Ngành dệt, nhuộm, in hoa, hoàn tất 

Ngành dệt, nhuộm, in, hoàn tất không đòi hỏi nhiều nhân công nhưng vốn lớn, 

công nghệ cao và vấn đề xử lý nước thải. Đây cũng là nhóm ngành có lợi nhuận không 

cao. 

Dệt là quá trình dệt sợi thành tấm vải, cung cấp nguyên liệu cho ngành dệt may. 

Đặc điểm nổi bật nhất của ngành này là thu hút một lượng nhân lực rất lớn, tỷ trọng 

lợi nhuận rất cao tương đối phù hợp với các nước đang phát triển. 
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Dệt kim là quá trình dệt sợi thành tấm vải. Khi dệt, sợi được uốn cong thành 

những vòng sợi. Các vòng sợi này liên kết với nhau theo hướng dọc và hướng ngang. 

Liên kết theo một quy luật nhất định tạo thành vải dệt kim. 

Vải dệt kim có cấu trúc vòng sợi. Các vòng sợi sắp sếp định hướng trong vải 

thành hàng ngang (hàng vòng) và cột dọc (cột vòng). Trên mỗi cột vòng, các vòng sợi 

có thể nằm thẳng đứng hoặc xiên tạo thành một đường zigzag đối xứng. Trên mỗi 

hàng vòng, các vòng sợi có thể nằm thẳng đứng hoặc xiên sang trái hoặc phải. 

Tính chất của vải dệt kim là: 

- Tính co dãn, đàn hồi lớn. Khi chịu lực tác dụng, độ dãn của vải lớn hơn nhiều 

so với đồ thị kéo dãn của sợi gia công. 

- Giữ nhiệt tốt mà vẫn không cản trở quá trình trao đổi chất giữa cơ thể người và 

môi trường xung quanh. 

- Tính thẩm thấu tốt. 

- Ít nhầu, dễ bảo quản và giặt sạch. 

- Tính vệ sinh trong may mặc tốt. 

- Tạo cảm giác mặc dễ chịu. 

- Nhược điểm: quăn mép và dễ tuột vòng. 

Vải dệt kim thường được sử dụng trong  may mặc làm quần áo thể thao, quần áo 

sơ sinh, áo mayo, áo phông (t-shirt, polo)… nhờ khả năng giữ nhiệt và thấm hút mồ 

hôi tốt. 

Dệt thoi là quá trình dệt sợi thành tấm vải với hai hệ thống sợi đan thẳng góc với 

nhau tạo nên. Hệ thống sợi nằm dọc theo chiều dài tấm vải gọi là sợi dọc. Hệ thống sợi 

nằm theo chiều ngang tấm vải gọi là sợi ngang. Trong vải, sợi dọc và sợi ngang liên 

kết theo một quy luật nhất định gọi là kiểu dệt. 

Tính chất của vải dệt thoi 

- Vải có cấu trúc tương đối bền tốt. 

- Bề mặt vải khít. 

- Độ dãn dọc và dãn ngang ít. 

- Dễ bị nhầu, đặc biệt với một số loại vải như cotton, lanh… 

- Vải không bị quăn mép, không bị tuột vòng. 
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- Đa dạng và phong phú về kiểu dệt, chất liệu. 

Vải dệt thoi được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực may mặc, sinh hoạt, y tế, kỹ 

thuật… 

Nhuộm đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong ngành dệt may, phục vụ 

cho sinh hoạt trang trí, mặc của con người. Các sản phẩm nhuộm đang dần đáp ứng 

những đòi hỏi về chất lượng màu sắc của vải sợi đủ khả năng cung cấp sản phẩm ra thị 

trường. Khoa học kĩ thuật phát triển làm cho ngành hoá chất thuốc nhuộm cũng phát 

triển theo, đến nay có rất nhiều hãng sản xuất thuốc nhuộm với nhiều chủng loại thuốc 

khác nhau trên thị trường rất phong phú và đa dạng có đủ khả năng phục vụ cho ngành 

nhuộm tạo ra sản phẩm bền đẹp phong phú về chủng loại . 

Khâu này cơ bản liên quan đến sự khuyếch tán các phân tử thuốc nhộm trong tấm 

vải cần nhuộm màu. Trong quá trình nhuộm, các phân tử thuốc nhuộm nhanh chóng 

liên kết với bề mặt của từng xơ sợi, hình thành nên một lớp mỏng và khuyếch tán vào 

sâu bên trong xơ sợi. Về cơ bản, có hai kỹ thuật hiện được sử dụng trong ngành dệt 

nhuộm, đó là kỹ thuật nhuộm theo mẻ và công nghệ liên tục.   

In là một hình thức khác của nhuộm màu. Màu được gia công lên vải với họa tiết 

được thiết kế sẵn, hay có thể gọi là nhuộm cục bộ. 

Có nhiều phương pháp kỹ thuật in khác nhau cũng như in bằng những thuốc 

nhuộm khác nhau. Cũng căn cứ trên phản ứng của thuốc nhuộm và xơ, các công nghệ 

in thích hợp được áp dụng. Điểm khác nhau căn bản của nhuộm và in là thuốc nhuộm 

được chuẩn bị ở dạng dung dịch trong quy trình nhuộm, thì trong công nghệ in, thuốc 

nhuộm được chuẩn bị ở dạng hồ in để định hình họa tiết theo thiết kế. 

In hoa trên vải trở thành một ngành công nghiệp hiện đại và phát triển đáp ứng 

được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. 

Việc thiết kế vải in hoa càng ngày càng trở nên phong phú bởi sự phát triển khoa 

học kỹ thuật của thiết bị in và màu in. Trước đây người thiết kế vải hoa phải thiết kế ít 

màu, mảng đơn và nét cho phù hợp với kỹ thuật in màu đơn, nhưng ngày nay với công 

nghệ in phát triển thì người thiết kế có thể thoải mái sáng tạo ra những tác phẩm mà 

mình thích, đồng thời đáp ứng nhanh nhu cầu của khách hàng.  

Việc thiết kế vải hoa đòi hỏi người thiết kế phải là một họa sĩ chuyên nghiệp, có 

hiểu biết sâu rộng về thời trang, ngành dệt, am tường kỹ thuật in ấn và công nghệ hóa 

màu. 
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Việc tạo một mẫu in phụ thuộc rất nhiều yếu tố: chất liệu vải in, đối tượng sử 

dụng, mục đích sử dụng, mùa sử dụng, vùng sử dụng… Nhà thiết kế mẫu in hoa phải 

có sự hiểu biết về ngành in, về thị hiếu, nhu cầu thẩm mỹ người tiêu dùng trong mỗi 

giai đoạn kết hợp giữa sáng tạo nghệ thuật với tính khoa học, giữa tính dân tộc và tính 

hiện đại, hướng người tiêu dùng tới một thị hiếu tốt.  

Hoàn tất là công đoạn là các quá trình gia công nhằm tạo ra hoặc nâng cao các 

tính năng sử dụng cho vải sợi hoặc áo quần bao gồm cả các công đoạn gia công trước 

hoặc sau khi tẩy nhuộm để tạo cho vải sợi những tính năng đặc biệt, đáp ứng yêu cầu 

thẩm mỹ cũng như yêu cầu sử dụng của người sử dụng. Với một số kỹ thuật hoàn tất 

như tẩy trắng và nhuộm, có thể được áp dụng đối với sợi trước khi dệt để tạo ra vải 

yarn dye , trong khi ở trường hợp khác cũng có thể được áp dụng cho vải mộc sau khi 

dệt tạo ra vải piece dye. 

Tùy theo yêu cầu gia công các tính chất kỹ thuật khác nhau cho sản phẩm trên 

các chất liệu khác nhau mà các kỹ thuật hoàn tất vật lý và hóa học khác nhau được áp 

dụng cho phù hợp. Một số công nghệ hoàn tất hóa học như: làm mềm, làm bóng, hoàn 

tất chống co, hoàn tất chống nhăn nhàu, cho các loại vải bông là nhằm gia công cho 

vải cotton những tính chất như mềm mại, dễ chịu khi tiếp xúc với da, ngoại quan bóng 

mướt, không co rút sau khi giặt  hay dễ baỏ quản, không nhăn nhàu, có thể giặt và mặc 

và không cần qua ủi... Theo cách tương tự các hoàn tất chống cháy, chống thấm nước, 

chống thấm, chống tĩnh điện có thể được thực hiện đạt được nhiều tính chất vải khác 

nhau đáp ứng mong muốn của người tiêu dùng. Các phương pháp hoàn tất cơ học ví 

dụ như: Cào lông, cán phòng co,… đều nhằm mục đích làm tăng cao các đặc điểm sử 

dụng và ngoại quan cho vải như tạo cảm giác ấm áp, độ bóng mượt, độ ổn định… 

Việc sử dụng vải bằng sợi tổng hợp 100% ngày càng nhiều. Các loại vải sợi tổng 

hợp với ưu điểm tự nhiên là bền, chịu được cường lực cao, dễ bảo quản. Kỹ thuật hoàn 

tất giúp khắc phục những nhược điểm tự nhiên của nó như thấm hút mồ hôi kém, dễ 

sinh tĩnh điện, khó thoát ẩm… Trong khi, để gia công hoàn tất chống nhăn nhàu cho 

vải sợi cotton, chúng ta phải xử lý vải với resin, thì đối vải sợi tổng hợp, chống nhăn 

nhàu là đặc tính tự nhiên sẵn có, chỉ cần đòi hỏi định hình nhiệt là có được. 

Kết hợp giữa ưu nhược điểm của xơ sợi tự nhiên và nhân tạo, cộng với vai trò 

của công nghệ hoàn tất thực sự đã tạo ra không thể kể hết những sản phẩm đa dạng 

cho ngàng may mặc và tiêu dùng. 
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1.2.2.4. Ngành cơ khí 

Ngành cơ khí cung cấp các máy móc cho ngành dệt may và các sản phẩm dầu khí 

đốt tự nhiên để vận hành máy móc, hóa dầu tạo thành sợi tổng hợp. 

Ngành cơ khí đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành dệt may. Cơ 

khí hóa dệt may với các máy móc hiện đại sẽ làm cho năng suất lao động tăng lên, 

chất lượng sản phẩm dệt may được nâng cao, tiết kiệm lao động, chuyên môn hóa quá 

trình sản xuất dệt may. 

Đặc biệt, ngành dệt đang có những định hướng mới trong việc áp dụng những 

sản phẩm vải, nhưng không phải là quần áo, được gọi là kỹ thuật vải. Đây là lĩnh vực 

có mức độ tăng trưởng nhanh nhất. Dự kiến các sản phẩm vải kỹ thuật sẽ có mức tăng 

trưởng gấp đôi so với các sản phẩm dùng để may quần áo và chiếm hơn 50% toàn bộ 

sản phẩm dệt. 

Quá trình sản xuất các sản phẩm kỹ thuật đòi hỏi máy móc hiện đại đắt tiền và 

nhân công trình độ cao. Hiện tại, lĩnh vực này tập trung ở những nước phát triển với 

trình độ công nghệ và máy móc hiện đại, tiên tiến. 

1.2.3. Các ngành công nghiệp hỗ trợ da giày 

1.2.3.1. Thuộc da 

Thuộc da là quá trình xử lý da của động vật để sản xuất da thuộc, là vật liệu bền 

hơn và khó bị phân hủy hơn. Theo truyền thống, thuộc da sử dụng tanin, một hợp chất 

hóa học có tính axit. Việc nhuộm màu có thể diễn ra trong quá trình thuộc da. Xưởng 

thuộc da là từ để chỉ khu vực nhà xưởng mà da được xử lý. 

Thuộc da sống thành da thuộc là một quá trình làm thay đổi vĩnh viễn cấu 

trúc protein của da. Sản xuất da sống thô (da không thuộc nhưng là da làm nguyên liệu 

sản xuất) không yêu cầu sử dụng tanin. Da sống thô được thực hiện bằng cách loại bỏ 

thịt, mỡ và sau đó là lông bằng cách sử dụng một dung dịch (như nhúng/ngâm vào 

nước vôi hay nước tro), sau đó cạo sạch bằng một con dao hơi cùn, rồi sấy khô. Hai 

dung dịch nói trên để loại bỏ lông cũng có tác dụng làm sạch các mạng thớ sợi của da 

và cho phép hóa chất thuộc da thấm vào, do đó tất cả các bước của sản xuất da sống 

thô (trừ sấy khô) thường cũng là những bước mở đầu cho một quy trình phức tạp hơn 

trong thuộc da và sản xuất da thuộc. 

Thuộc da có thể được thực hiện bằng một trong hai phương pháp là thuộc bằng 

thực vật hoặc thuộc bằng khoáng chất. Trước khi thuộc da, da sống được làm sạch 
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lông, tẩy dầu mỡ, khử muối và ngâm trong nước trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 2 

ngày. Để ngăn chặn tổn hại da do vi khuẩn phát triển trong thời gian ngâm ủ, có thể sử 

dụng thuốc diệt khuẩn như dithiocacbamat. Thuốc diệt nấm như TCMBT, 2- 

(thiocyanomethylthio) benzothiazol, cũng có thể được thêm vào muộn hơn trong quy 

trình này để bảo vệ da thuộc còn ẩm ướt không bị nấm mốc phát triển. Sau năm 1980 

việc sử dụng pentachlorophenol và thuốc diệt khuẩn chứa thủy ngân cùng các dẫn xuất 

của chúng đã bị cấm. 

Phương pháp thuộc bằng thực vật sử dụng tanin. Tanin là một lớp các hóa chất 

polyphenol làm se có mặt tự nhiên trong vỏ cây và lá của nhiều loài thực vật. Các 

tanin liên kết với các protein colagen trong da và che phủ lên chúng, làm cho da thuộc 

trở nên ít thấm nước hơn và khó bị vi khuẩn, nấm mốc tấn công hơn. Quy trình này 

cũng làm cho da trở nên mềm hơn. Các loại vỏ cây chủ yếu được sử dụng trong thuộc 

da ngày nay bao gồm các loại trong các chi Castanea, Quercus, Coriaria, 

Notholithocarpus, Tasuga, Schinopsis, Aspidosperma, các loài cây ngập mặn, Acacia 

(đặt biệt là Acasia catechu) và Terminalia (như Terminalia chebula). Da sống được 

căng trên các khung và ngâm vài tuần trong các bể lớn với nồng độ tanin ngày càng 

tăng. Da thuộc thực vật mềm và được sử dụng trong sản xuất các loại va li hay đồ da 

gia dụng. 

Thuộc bằng crom 

Trước khi có sự các hóa chất crom vào quá trình thuộc da thì một vài bước là cần 

thiết để sản xuất ra da sống có thể thuộc. Các bước này bao gồm: cạo lông (loại bỏ 

lông), tẩm vôi (ngâm tẩm các chất kiềm như natri hydroxit), khử vôi (phục hồi pH 

trung hòa), ngâm mềm da bằng enzym, và ngâm chua (hạ pH của da sống bằng muối 

và axit sulfuric). 

Độ pH phải mang tính rất axit khi crom được đưa vào để đảm bảo các phức chất 

crom đủ nhỏ để ăn khớp với khoảng cách giữa các sợi và phần sót lại của colagen. Khi 

mức thấm crom mong muốn vào da đã đạt được, độ pH của da lại được nâng lên một 

lần nữa để tạo thuận lợi cho quy trình thuộc. Bước này gọi là bazơ hóa. Ở trạng thái 

thô, da thuộc bằng crom có màu xanh lam, vì thế còn gọi là da xanh ẩm. Thuộc bằng 

crom nhanh hơn so với thuộc bằng thực vật (chưa tới một ngày cho công đoạn này của 

thuộc da bằng crom) và sản xuất ra da có thể kéo giãn, thích hợp để sản xuất ví, túi 

xách hay quần áo. 
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Thuộc da bằng các khoáng chất khác 

Các hình thức thuộc da bằng phèn, các muối zirconi, titan, sắt, hoặc bằng các kết 

hợp giữa chúng, làm cho da được gọi là da trắng ẩm. Da trắng ẩm cũng là một công 

đoạn bán thành phẩm như da xanh ẩm, nhưng là thân thiện sinh thái hơn. Nhiệt độ co 

rút của da trắng ẩm thay đổi trong khoảng 70-85°C, trong khi đó với da xanh ẩm là 

trong khoảng 95-100°C. 

1.2.3.2. Các ngành khác 

Ngoài ra, các DN CNHT ngành dệt may (sản xuất vải, nhãn mác, khóa kéo, 

khuy, băng chun…), hóa chất và ngành cơ khí cũng tham gia cung cấp một số sản 

phẩm nguyên phụ liệu cho ngành da giày.      

1.2.4. Ý nghĩa của việc phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may - da giày 

Việt Nam đang ở vị trí thấp nhất trong chuỗi giá trị dệt may - da giày toàn cầu. 

Kim ngạch XK hàng may mặc năm 2016 đạt hơn 25 tỷ USD, song ngành này phải NK 

tới 12 tỷ USD nguyên phụ liệu như vải, khóa kéo, phụ kiện thời trang… phục vụ sản 

xuất. 

Tương tự, ngành XK da giày Việt Nam đã đạt được những thành tích đáng ghi 

nhận. Đến hết năm 2016, Việt Nam là nước sản xuất giày dép lớn thứ 4 thế giới về 

lượng (sau Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil), XK đứng thứ 3 trên thế giới về trị giá (sau 

Trung Quốc và Italy). Sản phẩm giày dép của Việt Nam đã XK tới trên 50 nước. Đến 

nay, ngành da giày vẫn duy trì vị trí là ngành công nghiệp XK mũi nhọn, quan trọng, 

góp phần tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho xã hội. Tuy nhiên, ngành da giày 

vẫn phụ thuộc rất lớn vào nguyên phụ liệu nhập khẩu. 

Trong bối cảnh hội nhập, sản phẩm dệt may - da giày gặp phải cạnh tranh ngày 

càng gay gắt, những rào cản ngày càng nhiều, các yêu cầu đối với sản phẩm ngày càng 

cao. Để phát triển ngành dệt may - da giày thành ngành có giá trị sản xuất lớn, có sức 

cạnh tranh cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế, Việt Nam cần phát triển mạnh mẽ 

ngành CNHT sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành dệt may - da giày. 

Việc phát triển CNHT ngành dệt may - da giày có ý nghĩa: 

- Thứ nhất, góp phần khai thác các nguồn lực trong nước, giải quyết công ăn 

việc làm cho một lượng lớn lao động phổ thông. 
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- Thứ hai, cung cấp nguyên vật liệu; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, áp dụng 

kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất dệt may - da giày; giảm XK các sản phẩm thô và NK 

nguyên phụ liệu, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trong nước và đẩy nhanh quá 

trình công nghiệp hóa theo hướng vừa mở rộng vừa chuyên sâu, tránh sự phụ thuộc 

của công ty gia công. 

- Thứ ba, sự phát triển của CNHT dệt may - da giày có tác động mạnh mẽ đến 

các ngành công nghiệp khác, kích thích các ngành cùng phát triển theo hướng đáp ứng 

được yêu cầu của thời kỳ mới. 

- Thứ tư, mở rộng khả năng thu hút FDI vào phát triển ngành dệt may - da giày.  

1.2.5. Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may - da giày của một số nước 

1.2.5.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc 

Đối với các nhà sản xuất và XK hàng dệt may nói chung và của Việt Nam nói 

riêng thì Trung Quốc luôn là đối thủ lớn nhất.  

Vấn đề có tính chất quan trọng và khác biệt với Việt Nam là Trung Quốc chú 

trọng phát triển CNHT dệt may. 

Khác với Việt Nam, bằng việc thiết lập được mối liên hệ giữa các ngành công 

nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn, Trung Quốc đã chủ động về vấn đề nguyên phụ 

liệu cho ngành dệt may. Trung Quốc có ngành công nghiệp dệt hoàn toàn hợp nhất 

nên các nhà XK hàng may mặc có thể tìm mua nguyên liệu vải ngay trong nước. Với 

nguồn nguyên liệu dồi dào, phong phú, Trung Quốc đã không chỉ đáp ứng phần lớn 

nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp dệt may trong nước mà còn trở thành quốc gia 

cung ứng nguyên liệu lớn nhất cho công nghiệp dệt may thế giới. 

Ngay từ khi mới thực hiện quá trình công nghiệp hóa, dựa trên lợi thế về truyền 

thống lâu đời và nguồn lao động dồi dào, Chính phủ Trung Quốc đã coi dệt may và 

CNHT dệt may là những ngành công nghiệp mũi nhọn và tập trung hỗ trợ phát triển. 

Nhờ vậy, ngành dệt may Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, giá trị sản lượng tăng 

từ 10 tỷ USD lên tới 50 tỷ USD và hiện sử dụng 15 triệu nhân công, sản xuất 25 tỷ m2 

vải.  

Ngành CNHT dệt may của Trung Quốc đã gặt hái được rất nhiều thành công. 

Ngành sản xuất vải bông đã phát triển với tốc độ chóng mặt. Hàng năm, sản lượng 

bông của Trung Quốc đạt khoảng 6 triệu tấn, chiếm gần 1/3 sản lượng bông toàn thế 
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giới. Nguồn cung cấp bông dồi dào đã làm cơ sở vững chắc cho việc phát triển mạng 

lưới sản xuất nguyên liệu cho ngành may mặc của Trung Quốc. 

Thành công của ngành dệt may và CNHT dệt may Trung Quốc nhờ sự hỗ của 

chính phủ. Kể từ cuối thập kỷ 70 cho đến trước năm 1998, cũng giống các quốc gia 

đang phát triển khác, ngành dệt may của Trung Quốc đặc trưng với trang thiết bị lạc 

hậu, cơ sở sản xuất nhỏ, phân tán, hiệu quả sản xuất thấp. Thêm vào đó, cuộc khủng 

hoảng tài chính tiền tệ Châu Á năm 1997 đã gây ra sự mất giá của một loạt các đồng 

tiền trong khu vực và tác động mạnh đến sức cạnh tranh của hàng dệt may Trung 

Quốc. Đứng trước những khó khăn này, vào năm 1998, chính phủ Trung Quốc thông 

qua kế hoạch cải tổ, hiện đại hóa các xí nghiệp dệt may, đặc biệt là ưu tiên phát triển 

hoạt động sản xuất nguyên liệu thượng nguồn. 

- Khuyến khích loại bỏ các máy móc cũ và lạc hậu: Để khuyến khích việc loại bỏ 

máy móc cũ, thay thế máy móc mới cũng như giải quyết các khó khăn về tài chính của 

DN, chính phủ Trung Quốc thực hiện trợ cấp cho ngành dệt thông qua hình thức cấp 

tiền trợ cấp và cho vay ưu đãi cho các DN để loại bỏ số cọc sợi cũ (trợ cấp 3 triệu 

Nhân dân Tệ và cho vay ưu đãi 2 triệu Nhân dân Tệ với mỗi 10.000 cọc sợi cũ bị loại 

bỏ). Chính sách này đi kèm với việc Trung Quốc tăng các mức thuế khác để bù đắp 

chi phí khi XK hàng dệt may. Nhờ đó, riêng năm 1998, Trung Quốc bỏ 5,12 triệu cọc 

sợi cũ, chấp nhận cắt giảm 60.000 việc làm trong ngành dệt. 

- Quy hoạch tập trung ngành dệt may: Chính phủ Trung Quốc đã quy hoạch tập 

trung sản xuất dệt may vào các khu vực duyên hải có truyền thống lâu năm về ngành 

sản xuất nguyên phụ liệu và may mặc nhằm tận dụng kinh nghiệm sản xuất, điều kiện 

thuận lợi về cơ sở hạ tầng và lực lượng lao động dồi dào có tay nghề cao tại các khu 

vực này. Việc quy hoạch tập trung cũng nhằm phát huy lợi thế về quy mô sản xuất để 

hạ giá thành sản phẩm. 

- Khuyến khích đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất nguyên phụ liệu dệt 

may: Chính phủ Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ và 

có những chính sách ưu đãi đặc biệt với các nhà đầu tư nước ngoài. Chẳng hạn, ngày 

11/10/1996 “quy định về khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài” đã giảm mức thuế 

thu nhập từ 30% xuống còn 15% và cho các DN ở đặc khu kinh tế chỉ còn 10%, miễn 

thuế 5 năm đầu cho các DN mới thành lập ở đặc khu, miễn thuế thu nhập khi chuyển 

lãi ra nước ngoài, hoàn trả thuế thu nhập cho phần lợi nhuận dùng để tái đầu tư... Đầu 
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tư nước ngoài vào ngành dệt may còn giúp phát triển công nghệ và các chiến lược thị 

trường, thông qua đó nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. 

1.2.5.2. Kinh nghiệm của Nhật Bản 

Nhật Bản là một trong số các quốc gia có nền công nghiệp dệt may phát triển 

nhất châu Á và trên thế giới. Phần lớn, DN sản xuất sản phẩm CNHT ngành dệt may 

là các DNVVN. 

Chính phủ Nhật Bản có nhiều chính sách tích cực nhằm hỗ trợ cho các DNVVN 

trong CNHT dệt may, luôn quan tâm đến những DN này và đánh giá rất cao vai trò 

của họ trong việc thúc đẩy ngành CNHT dệt may phát triển. 

Chính phủ Nhật Bản đã ban hành Luật hợp tác giữa các DNVVN với các thành 

phần khác nhằm tăng cường vị thế của các DNVVN trên thị trường cũng như tạo điều 

kiện để họ tiếp cận những công nghệ mới và nguồn vốn vay ưu đãi. Từ năm 1936, 

Nhật Bản đã có ngân hàng Shoko Chukin đầu tư vốn cho DNVVN, và đến năm 1949 

đã có quỹ đầu tư vốn cho DN loại này. Chỉ mất 3 ngày, DNVVN có thể vay được vốn 

từ chính phủ. Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản còn thành lập những đơn vị bảo lãnh tín 

dụng có khả năng bảo lãnh cho DNVVN khi họ vay vốn từ các DN tư nhân khác. Bên 

cạnh những hỗ trợ về tài chính, chính phủ Nhật Bản còn giúp đỡ DNVVN về công 

nghệ. Ở Nhật Bản có tới 110 trung tâm hỗ trợ máy móc thiết bị để giúp đỡ các công ty 

nhỏ với khả năng tài chính có hạn có thể tiếp cận với máy móc thiết bị mới. Chính phủ 

Nhật Bản còn xây dựng 47 trung tâm hỗ trợ công nghệ. Nhật Bản cũng quan tâm tới 

việc xúc tiến các liên kết giữa các nhà cung cấp nguyên phụ liệu, thường là các DN 

nhỏ với các công ty lớn bằng việc thiết lập cơ sở dữ liệu về CNHT dệt may. Các địa 

phương đều có cơ sở dữ liệu riêng với sự tham gia của các quan chức chính quyền, các 

DN, các nhà nghiên cứu. Các cơ sở dữ liệu này có chất lượng cao cung cấp thông tin 

chi tiết về các nhà cung cấp và rất dễ tiếp cận. 

Trong việc hỗ trợ DNVVN, có một điểm đáng chú ý là các DNVVN rất cần 

những định hướng và những quy định tạo khuôn khổ hoạt động cho họ từ Chính phủ. 

Ví dụ, Nhật Bản xây dựng tiêu chuẩn 5S đối với các DN sản xuất trong ngành CNHT, 

chủ yếu là các DNVVN. Việc thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn này tạo hiệu quả 

đáng kể trong hoạt động của các DN, giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm 

sản xuất ra. 



 31

Về phát triển nhân lực, Nhật Bản coi nguồn nhân lực chất lượng cao là nhân tố 

được coi là quan trọng nhất cho sự phát triển lâu dài của các ngành CNHT nói chung 

và CNHT ngành dệt may nói riêng. Kinh nghiệm Nhật Bản cho thấy phát triển nguồn 

nhân lực có trình độ cao cần sự phối hợp của cả DN trong và ngoài nước, các cơ sở 

đào tạo. Chẳng hạn chương trình liên kết học đường - DN của Nhật Bản, trong đó Nhà 

nước đóng vai trò cung cấp cơ sở hạ tầng và thông tin thông qua các hạt nhân sáng tạo. 

Hiện nay, trên toàn nước Nhật Bản đã có 5 hạt nhân sáng tạo cấp quốc gia và 41 hạt 

nhân sáng tạo cấp tỉnh. Những hạt nhân này hoạt động với tư cách cầu nối giữa các cơ 

sở đào tạo với các DN, đặc biệt là các DNVVN. Nhờ đó, các cơ sở đào tạo có được 

mối liên hệ thường xuyên với cộng đồng DN, nắm rõ thực tiễn để cung cấp nguồn 

nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội. 

Nhật Bản đã hình thành một hệ thống liên kết dọc dưới dạng các công ty liên 

hiệp sợi - dệt. Mô hình này mang lại các lợi ích: 

- Tiết kiệm chi phí đóng gói, đánh ống và vận chuyển do các cơ sở sản xuất sợi 

và dệt đặt gần nhau 

- Phát hiện kịp thời các lỗi do khâu kéo sợi, từ đó chỉnh sửa kịp thời, tìm ra cách 

pha chế bông và kéo sợi tốt hơn. 

- Tiết kiệm chi phí do tính chuyên môn hóa cao của các công ty kéo sợi chỉ kéo 

một số ít loại sợi với số lượng lớn phục vụ công ty dệt vải. 

1.2.5.3. Kinh nghiệm của Bangladesh 

Công nghiệp dệt may Bangladesh hình thành từ năm 1980 với quy mô ban đầu 

chỉ khoảng 40 người. Từ đó đến nay, ngành công nghiệp dệt may nước này đã không 

ngừng lớn mạnh. Đến năm 2016, Bangladesh đã vượt qua rất nhiều nước trở thành 

nước xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ 2 trên thế giới chỉ sau Trung Quốc. 

Kinh tế Bangladesh phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu dệt may. Ngành này 

chiếm tỷ trọng hàng đầu về xuất khẩu cả nước, đóng góp 5% vào GDP hằng năm, 

chiếm 40% tỷ trọng công nghiệp, chiếm 75% ngoại tệ thu về mỗi năm và tạo việc làm 

cho hơn 4 triệu nhân công. 

Chuỗi cung ứng nội địa ngành dệt may của Bangladesh tương đối hoàn thiện so 

với Việt Nam do các nhà cung cấp vải nội địa của Bangladesh có khả năng đáp ứng 

gần 62% nhu cầu trong nước. Một số nhà sản xuất vải Bangladesh, trong đó có Công 

ty TNHH dệt Envoy, đã bắt nhịp với làn sóng công nghiệp 4.0, sử dụng công nghệ 
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robot và máy móc hiện đại trong quá trình sản xuất vải denim nhằm tăng sản lượng và 

nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Bangladesh còn chủ trương đào tạo lại 40.000 công nhân trong nước và áp dụng 

các bộ tiêu chuẩn đánh giá toàn cầu vào sản xuất - kinh doanh. Mặt khác, nước này 

còn mời gọi nhiều quốc gia khác đầu tư vào dệt may tại Bangladesh với những ưu đãi 

cao. 

1.2.5.4. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 

Năm 2004, Hàn Quốc đã đứng thứ tư thế giới về xuất khẩu hàng dệt, năm 2005 

đứng thứ 5 và năm 2006 giữ vị trí thứ sáu về ngành hàng này trong thương mại quốc 

tế, sau Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Ấn Độ. Đặc 

biệt, Hàn Quốc còn là quốc gia đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu vải sợi tổng hợp, 

chiếm 8,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của thế giới về mặt hàng này. Không những 

thế, Hàn Quốc còn nhanh chóng nổi lên như một quốc gia dẫn đầu về thời trang trong 

khu vực, vượt qua các đối thủ đi trước như Nhật Bản, Hồng Kông... Có được những 

thành công này là nhờ sự hỗ trợ rất lớn từ chính phủ. 

Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ vốn cho DN đầu tư các công nghệ hiện đại vào sản 

xuất các sản phẩm dệt may và CNHT góp phần tăng năng suất lao động. 

Chính phủ Hàn Quốc còn cho phép các DN dệt may và DN sản xuất sản phẩm 

CNHT dệt may tự do hoạt động trên thị trường, chỉ trợ giúp bằng cách đảm bảo nguồn 

cung cấp nguyên vật liệu. 

Hàn Quốc rất quan tâm thúc đẩy mối liên kết giữa các DN sản xuất sản nguyên 

liệu dệt may vừa và nhỏ với các DN dệt may lớn, đồng thời coi đó là nền tảng cơ bản 

để phát triển các DNVVN trong lĩnh vực CNHT dệt may trong dài hạn. Hàn Quốc đã 

áp dụng một chính sách từ trên xuống, lựa chọn một số công ty lớn làm nhân tố chủ 

chốt và yêu cầu họ mua nguyên phụ liệu từ các DNVVN được ưu tiên phát triển. 

1.2.5.5. Kinh nghiệm của Ấn Độ 

Ngành công nghiệp dệt may của Ấn Độ là một trong những ngành mũi nhọn của 

tăng trưởng kinh tế nước này. Theo Bộ Dệt Ấn Độ, ngành dệt may Ấn Độ hiện chiếm 

14% tổng sản lượng công nghiệp, đóng góp 4% GDP của cả nước và 17% doanh số 

XK. Ngành dệt cũng là ngành tạo việc làm lớn của Ấn Độ chỉ đứng sau ngành nông 

nghiệp với khoảng 35 triệu người lao động trực tiếp. Tổng doanh thu từ hàng dệt may 



 33

ước đạt trên 100 tỷ USD vào năm 2015, trong đó doanh thu từ thị trường nội địa đạt 

60 tỷ USD và doanh thu từ XK đạt hơn 40 tỷ USD. 

Ấn Độ có số lượng vải dệt khung và dệt tay cao nhất trên thế giới với khối lượng 

trên 65 tỷ mét vuông vải, trong đó vải bông là khoảng 36 tỷ m2. Ấn Độ là một trong số 

các nhà sản xuất cạnh tranh nhất hiện nay trong ngành dệt may nhờ vào thặng dư 

nguyên liệu, năng suất máy cao trong quá trình kéo sợi, tạo hình sợi, dệt, dệt kim, quy 

trình quản lý theo truyền thống có tính tiết kiệm nguyên liệu cao, và các chuyên gia 

lành nghề. 

Vải Ấn Độ được biết đến bởi sự sắc sảo của kiểu dệt, họa tiết, màu sắc đa dạng 

như thổ cẩm, jamavar, tie-dye và họa tiết dạng khối. Tính bền vững, tiết kiệm năng 

lượng, năng suất và chất lượng cao là những tiêu chí cơ bản của hệ thống dệt hiện đại. 

Các nhà sản xuất dệt may Ấn Độ đã áp dụng triệt để các cải tiến, thể hiện qua sự nhạy 

bén trong kinh doanh và thiết kế của họ trong những năm vừa qua. 

Ấn Độ XK nguyên vật liệu may mặc đáp ứng được nhu cầu may mặc hiện đại 

với các thiết kế, kiểu dệt và màu sắc hợp thời trang. Sợi poplin, lanh, sợi gai mịn, dệt 

chéo, satin, mun, voan, dobby và slub với cấu trúc sợi từ 40s đến 150s; các loại sợi 

như modal, excel, lycra... được chế tạo và đáp ứng nhu cầu lớn cho các sản phẩm áo 

sơ mi cao cấp cũng như các sản phẩm có tính co dãn. 

Tiến bộ công nghệ trong ngành dệt đã giúp Ấn Độ đạt được vị trí cao trong lĩnh 

vực cung cấp vải sợi. Vi sợi trong sợi ngang, và sợi dọc trong vải bông; tăng mật độ 

sợi mỗi inch; tăng chiều khổ vải và vải không dệt là một số các loại ứng dụng đã cải 

thiện hiệu quả sản xuất cũng như tăng sức cạnh tranh về giá.         

Ngành dệt của Ấn Độ hiện có các phân ngành lớn là dệt sợi cotton; dệt sợi tổng 

hợp; dệt len; dệt sợi tơ tằm; dệt sợi đay; hàng dệt thủ công và sản xuất máy dệt. Trong 

đó, dệt sợi coton và sợi nhân tạo chiếm tỷ trọng lớn nhất trong ngành. Chỉ tính riêng 

ngành này có khoảng 1900 nhà máy dệt sợi bông với 38,53 triệu thoi dệt và 57.000 

máy dệt. Các công ty, tập đoàn dệt hàng đầu của nước này bao gồm SRF, Entremonde 

Polycoaters, Kusumgarh Corporates, Supreme Nonwovens, Garware Wall Ropes, 

Century Enka, Techfab India, Ahlstrom, Pacific Non Woven, Vardhman và Unimin. 

Sản phẩm của ngành dệt cũng rất đa dạng, phong phú bao gồm xơ, sợi vải cotton; 

xơ, sợi tổng hợp; xơ, sợi len; lụa; đay; thảm dệt. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 

nội địa cho khoảng 1,2 tỷ dân, hàng năm nước này đã XK một lượng lớn hàng dệt may 
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các loại. Năm 2012/2013, Ấn Độ đã XK khoảng 24,12 tỷ USD hàng dệt may các loại, 

trong đó nhóm hàng xơ, sợi và vải chiếm tới 65% tổng giá trị kim ngạch XK nhóm 

hàng dệt may. 

Sản phẩm dệt của Ấn Độ được XK tới hơn 100 nước trên thế giới, trong đó Mỹ 

và EU chiếm tới 2/3 tổng lượng hàng XK.  

Chính sách phát triển CNHT dệt may 

Ngành dệt đã được Chính phủ hỗ trợ thông qua nhiều chính sách trong đó phải kể 

đến Chương trình đầu tư nâng cấp công nghệ; Chương trình phát triển Khu dệt liên 

hợp; Chương trình phát triển kỹ năng tổng hợp. 

Chương trình đầu tư nâng cấp công nghệ là chương trình trọng điểm của ngành 

dệt nhằm nâng cấp, đổi mới công nghệ nhằm tạo ra sự phát triển cân đối, đồng đều 

trong chuỗi giá trị. Đối với Chương trình phát triển Khu dệt liên hợp, mục đích của 

chương trình là xây dựng các khu dệt liên hợp đạt tiêu chuẩn quốc tế. Cho đến nay đã 

có 40 khu đã được xây dựng tại 9 bang trong cả nước. Thực hiện chương trình kỹ năng 

tổng hợp được Chính phủ khởi xướng từ năm 2010 nhằm giải quyết vấn đề nhân lực. 

Trong giai đoạn 2010-2012, mỗi năm đã có khoảng 256.000 lao động được đào tạo 

theo chương trình này. 

Thực hiện Chính sách Ngoại thương 2009-2014, Chính phủ Ấn Độ đã thông qua 

nhiều chủ trương lớn để thúc đẩy ngành dệt may. Đó là tiếp tục thực hiện miễn thuế 

cho việc XK cho các sản phẩm mới và XK sang các thị trường mới bao gồm 26 nước 

trong đó có 16 nước Mỹ La - Tinh và 10 nước Châu Á - Châu Đại Dương. 

Trong các chương trình mới đây do Chính phủ khởi xướng để thành lập các nhà 

máy dệt, dưới Chương trình Quỹ Nâng cấp Công nghệ sửa đổi (ATUFS) được giới 

thiệu vào năm 2016, nguồn hỗ trợ vốn một lần 15% cho ngành may và vật liệu dệt kỹ 

thuật được đưa ra với số vốn là 300 triệu Rupi. 

Nguồn hỗ trợ vốn 10% cũng được đưa ra cho những ngành như là dệt thoi, gia 

công đay, tơ tằm và dệt thủ công với 200 triệu Rupi, để thành lập các đơn vị dệt mới 

hoặc để mở rộng các nhà máy hiện có với chuẩn công nghệ mới. 

Với CNHT da giày, ngành công nghiệp da Ấn Độ nổi tiếng với sự dồi dào nguồn 

nguyên liệu da thô. Ấn Độ hiện có số đại gia súc chiếm tỉ lệ 21% số lượng toàn cầu, 

còn số dê và cừu chiếm 11%. Tổng số lượng da thuộc sản xuất tại Ấn Độ đáp ứng 

10% tổng nhu cầu toàn cầu. 
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Bảng 1: Thị trường XK da các loại của Ấn Độ giai đoạn năm 2012-2016 

(ĐVT: triệu USD) 

Thị trường 
Năm 
2012 

Năm 
2013 

Năm 
2014 

Năm 
2015 

Năm 
2016 

Tổng 1.073,74 1.349,06 1.363,72 1.096,32 908,75 
Hong Kong 396,72 483,73 417,30 305,10 238,58 
Italy 149,24 183,88 177,93 136,44 115,94 
Trung Quốc 102,91 125,72 155,91 112,77 108,81 
Việt Nam 63,80 85,93 109,38 110,45 89,10 
Hàn Quốc 40,33 53,58 56,58 56,70 51,93 
Malaysia 40,88 47,74 44,72 42,46 33,11 
Tây Ban Nha 28,64 43,55 45,41 36,55 25,39 
Đức 26,27 37,14 33,84 26,40 23,60 
Indonesia 26,75 25,40 21,55 22,16 20,71 
Hoa Kỳ 14,24 14,80 27,81 33,29 18,38 
Bồ Đào Nha 10,68 16,33 21,45 17,08 16,12 
Thổ Nhĩ Kỳ 26,80 26,52 23,30 17,50 15,00 
Hà Lan 15,16 22,15 26,76 19,50 12,71 
Thái Lan 15,59 26,99 26,16 13,05 12,05 
Campuchia 5,29 7,24 9,62 11,89 12,01 
Nam Phi 14,43 17,89 17,65 21,90 11,88 
Nga 6,68 17,27 18,83 11,32 9,95 
Bangladesh 7,26 10,35 14,24 11,63 9,51 
Pháp 9,85 12,23 8,50 7,33 5,96 
Nhật Bản 6,33 7,62 7,47 5,59 5,84 

Nguồn: WTO 

Hiện tại, lĩnh vực này sử dụng 2,5 triệu lao động chủ yếu tại trung tâm da, bao 

gồm Agra, Kanpur, Ko Kolkata, Chennai, Mumbai, Bangalore và Puducherry. 

Tiềm năng tăng trưởng cao về mặt XK, nguồn da có sẵn, dồi dào các nguyên liệu 

thô thiết yếu và sự gia tăng nhanh chóng trong các lĩnh vực hiện đại hóa và mở rộng 

năng suất, phát triển kỹ năng và quản lý môi trường, song hành với môi trường đầu tư 

ngày càng thuận lợi giúp cho ngành da của Ấn Độ trở thành một điểm đến đầu tư được 

ưa chuộng.  

Với 55% lực lượng lao động dưới độ tuổi 35, ngành da Ấn Độ là sở hữu một 

trong những lực lượng lao động trẻ nhất và năng suất nhất. Chính phủ Ấn Độ đã đặt ra 

nhiều biện pháp để phát triển và cải thiện kỹ năng cho lực lượng lao động.  
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• Theo Chương trình Quốc gia về Chứng nhận Kỹ năng và Phần thưởng bằng tiền 

của Tập đoàn Phát triển Kỹ năng Quốc gia, sẽ hỗ trợ tài chính để đào tạo và chứng 

nhận cho cả lực lượng lao động hiện có lẫn những công nhân mới trong ngành da.  

•  Các cụm sản xuất giày dép và sản phẩm bằng da được xây dựng tại nhiều bang 

của Ấn Độ. 

• Chính sách ưu đãi đầu tư của Ấn Độ khá mở khi toàn bộ ngành da được ưu tiên 

cấp phép, có thể nhận 100% đầu tư vốn nước ngoài, 100% lợi nhuận được trở về nước 

và được chia cổ tức. 

1.2.5.6. Kinh nghiệm của Thái Lan 

Ngành công nghiệp thuộc da Thái Lan đã có quá trình phát triển hơn 60 năm. 

Hiện tại, có khoảng 138 nhà máy thuộc da trên đất nước với tổng cộng hơn 150.000 

nhân lực. Trong đó, khoảng 27 nhà máy được cấp đặc quyền quảng cáo. 5 nhà máy 

hoàn toàn do người Thái sở hữu và 14 nhà máy có góp vốn từ công ty nước ngoài. Chỉ 

duy nhất một nhà máy do người nước ngoài sở hữu toàn bộ. 

Ngành công nghiệp thuộc da Thái Lan có khả năng cung cấp đến 15.000 tấn da 

thuộc/tháng (15 triệu square feet). Khoảng 90%  da sống là da bò hoặc da trâu. Nhờ 

vào những ưu điểm của chúng, những loại da này được ưa chuộng hơn da cừu, da rắn, 

da heo, cá sấu và da ngựa. 

Theo Raw Materials Hide, khoảng 97% da sống đến từ bò và trâu của khoảng 

36% trại giết mổ nội địa và 61% NK từ các quốc gia khác, như Hàn Quốc, Đài Loan, 

Hoa Kỳ, Australia, Ma Rốc, Brazil, Argentina,… Những tấm da thuộc được sử dụng 

trong ngành thời trang hoặc nhu cầu cao cấp được nhập từ Châu Âu như Italy và Pháp. 

Hiện nay, Hiệp hội ngành công nghiệp thuộc da Thái Lan đã thành lập công ty 

thương mại da sống của riêng mình để hạn chế tình trạng độc quyền trong thương mại.  

Số lượng và giá trị XK tăng liên tục từ năm 1990. Và hơn 80% giá trị XK đến từ 

da thuộc xanh ướt và da bò/ trâu thuộc. Hồng Kông là nơi NK nhiều nhất. Những thị 

trường quan trọng khác là Mỹ, Đài Loan, Đan mạch, Australia và Đức. 

Bảng 2: Thị trường XK da các loại của Thái Lan giai đoạn năm 2012-2016 

(ĐVT: triệu USD) 

Thị trường 
Năm 
2012 

Năm 
2013 

Năm 
2014 

Năm 
2015 

Năm 
2016 

Tổng 520,29 565,57 603,93 615,89 576,91 



 37

Thị trường 
Năm 
2012 

Năm 
2013 

Năm 
2014 

Năm 
2015 

Năm 
2016 

Việt Nam 91,95 107,17 130,97 155,49 152,05 
Hồng Kông 109,81 133,18 121,27 117,00 113,32 
Trung Quốc 101,85 106,00 108,02 101,44 76,54 
Indonesia 49,87 61,93 69,05 56,94 48,89 
Ấn Độ 17,11 16,47 21,45 44,86 37,58 
Đài Loan 30,59 25,78 27,85 16,67 16,88 
Campuchia 24,35 22,87 21,98 20,41 14,71 
Nhật Bản 12,09 8,70 11,40 14,56 12,37 
Pháp 3,57 6,87 7,97 10,45 11,77 
Italy 5,50 6,80 7,78 7,89 10,93 
Mexico 0,90 0,16 0,37 0,08 9,97 
Ba Lan 0,60 0,01 0,03 4,17 8,65 
Malaysia 23,73 14,89 12,55 12,62 7,96 
Đức 1,54 0,94 1,83 5,49 7,90 
Hoa Kỳ 14,36 12,51 14,64 6,35 7,82 
Philippines 3,94 3,53 2,91 1,73 6,30 
Tây Ban Nha 0,91 2,16 5,21 5,00 5,40 
Hà Lan 1,45 2,70 7,60 2,96 4,03 
Bangladesh 2,93 4,46 4,31 5,30 3,97 
UruGuay 1,67 1,77 1,51 2,89 2,65 

Nguồn: WTO 

Trước đây, da thường được cung cấp bởi một ít gia đình nhỏ lẻ. Ngày nay, sự 

tham gia của hệ thống đông đảo các thương nhân và sự du nhập của những công nghệ 

mới đã góp phần nâng cao chất lượng da thuộc hơn. Những thương nhân mới có thị 

trường hoạt động mạnh mẽ. Những người mua buôn mua vào lượng lớn da sống từ các 

kho chứa hàng sau khi da đã kiểm duyệt và phân loại; sau đó, thanh toán cho nhà cung 

cấp chỉ trong vòng 3 ngày và bán chúng đến nhà thuộc da. 

Để thúc đẩy phát triển CNHT, Thái Lan đã thành lập các cơ quan nhà nước phát 

triển các mối liên kết công nghiệp, tạo sự liên kết giữa các công ty sản xuất sản phẩm 

CNHT thuộc khối AEC với quốc tế thông với cơ sở dữ liệu các ngành CNHT của khối 

này trên trang thông tin điện tử, cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho các ngành 

CNHT.  

Ngành công nghiệp thuộc da của Thái Lan là ngành công nghiệp duy nhất tại đất 

nước này được đặt tại một vùng đất công nghiệp riêng. Họ phát triển ngành nghề song 

song với bảo vệ môi trường. 

Thái Lan đặc biệt quan tâm về bảo vệ môi trường và quản lý rác thải công 

nghiệp. Đây là hai nghĩa vụ quan trọng. Thái Lan có hai nhà máy xử lý nước hiện đại 
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vì lợi ích của các thành viên. Chi phí cho hai nhà máy này khoảng 20 tỷ USD cùng với 

hơn 50.000 USD tiền điện mỗi tháng. 

Hơn nữa, Thái Lan còn đang đầu tư Trung tâm thí nghiệm để nghiên cứu và phát 

triển các sản phẩm da và công nghệ mới. Trung tâm này cung cấp các thông tin cho 

các thành viên và những bên liên quan, khuyến khích phát triển những công nghệ mới 

trong kinh doanh da. Điều này giúp cho chất lượng da được tốt hơn và nâng cao khả 

năng cạnh tranh trên thị trường thế giới của da bò Thái Lan. 

Để thúc đẩy ngành CNHT, Thái Lan rất coi trọng việc phát triển nguồn nhân 

lực cũng như DNVVN. Thái Lan rất chú ý đến việc xây dựng thể chế liên kết giữa 

công ty đa quốc gia nước ngoài với DN địa phương. Uỷ ban Đầu tư Thái Lan đã thành 

lập Cơ quan Phát triển liên kết công nghiệp để khuyến khích liên doanh giữa các công 

ty của địa phương với các công ty của nước ngoài. Điều này cho thấy Thái Lan đặc 

biệt coi trọng việc tạo dựng mối liên kết giữa các nhà chế tạo trong nước với nước 

ngoài, tránh sự phụ thuộc vào nước ngoài. 

Bên cạnh các chính sách trực tiếp phát triển CNHT, Thái Lan còn có các chính 

sách bổ trợ quan trọng, như chính sách phát triển các cụm công nghiệp, nhất là ở vùng 

nông thôn với chủ trương mỗi làng một sản phẩm. Mục tiêu của chính sách này là thúc 

đẩy mỗi làng, xã phát triển một sản phẩm của mình, đặc biệt là sản phẩm truyền thống. 

Chính sách này được thực thi dựa trên các cơ chế khuyến khích về chính sách, hành 

chính, tạo dựng mạng lưới và các chiến lược marketing. 

Một mặt, chính phủ Thái Lan khuyến khích các doanh nhân và thúc đẩy tinh thần 

kinh doanh, mặt khác, hỗ trợ bằng các hoạt động tư vấn và thảo luận giữa cộng đồng 

địa phương và chuyên gia về việc sử dụng lao động, cung ứng nguyên vật liệu, quá 

trình thiết kế và marketing. Trong số các sản phẩm của làng sản xuất, cần tìm ra một 

sản phẩm mạnh nhất, sau đó lấy giấy chứng nhận của chính quyền địa phương về sản 

phẩm. Trên cơ sở đó, có những xem xét và nghiên cứu để phản ứng với nhu cầu của 

thị trường và tiêu chuẩn chất lượng một cách phù hợp. 

Về cơ bản, các sản phẩm này được hướng đến các thị trường ở thành phố và thị 

trường nước ngoài. Trong chiến lược marketing, sản phẩm được đưa lên giới thiệu qua 

nhiều kênh khác nhau như ở các hãng hàng không, các báo lớn, nhất là các báo tiếng 

Anh, giới thiệu sản phẩm ở các siêu thị lớn. Ngoài ra, Thái Lan còn tổ chức các cuộc 

triển lãm, hội chợ sản phẩm trên khắp đất nước. Mặc dù xuất xứ ban đầu của chính 
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sách mỗi làng một sản phẩm gắn liền với sản phẩm truyền thống, song hiện nay với 

các chiến lược và công cụ marketing hiện đại, nhiều làng đã phát triển các cụm CNHT 

dựa trên lợi thế vốn có của mình, kết hợp với khả năng gia nhập vào các mạng cung 

ứng sản xuất nội địa và toàn cầu. 

1.2.5.7. Một số bài học cho Việt Nam 

Trên cơ sở phân tích những bài học thành công trong phát triển CNHT ngành dệt 

may - da giày ở một số nước, có thể rút ra một số bài học cho Việt Nam như sau: 

- Phát triển CNHT nói chung và CNHT ngành dệt may - da giày nói riêng rất cần 

sự hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt là DNVVN.  

- Nhà nước cần ban hành các chính sách, chương trình hành động cần cụ thể, rõ 

ràng, ổn định, sát với thực tiễn và hướng đến DNVVN. Cần hỗ trợ vốn cho DN đầu tư 

các công nghệ hiện đại vào sản xuất các sản phẩm CNHT ngành dệt may - da giày góp 

phần tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm; đầu tư phát triển CNHT ngành 

dệt may - da giày một cách có trọng điểm và áp dụng công nghệ hiện đại.  

- Cần quy hoạch tập trung sản xuất nguyên phụ liệu nhằm phát huy lợi thế về quy 

mô sản xuất và thuận tiện trong việc xử lý chất thải nguy hại đến môi trường.  

- Hỗ trợ phát triển nhân lực chất lượng cao bằng cách thành lập các cơ sở đào 

tạo, quỹ phát triển nhân lực, hỗ trợ chi phí đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, lao động 

có kỹ năng cao. 

- Tạo mối liên kết giữa các DN sản xuất sản nguyên liệu bằng cách thành lập các 

cơ quan nhà nước nhằm tạo cơ sở dữ liệu về DN CNHT ngành dệt may - da giày.  
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CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NGÀNH 

DỆT MAY - DA GIÀY VIỆT NAM 

2.1. Về chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ  

Chính sách phát triển CNHT ở Việt Nam có từ năm 2011 với sự ra đời của Quyết 

định số 12/2011/QĐ-TTg về chính sách phát triển một số ngành CNHT, Quyết định 

1483/QĐ-TTg năm 2011 về danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển song Nghị định 

số 111/2015/NĐ-CP về phát triển CNHT ban hành ngày 3/11/2015, thể hiện rõ nhất quyết 

tâm phát triển CNHT của chính phủ.  

Các chính sách hỗ trợ phát triển CNHT như sau: 

a) Nghiên cứu và phát triển: (i) Được tài trợ từ Chương trình phát triển CNHT, hỗ trợ 

từ các quỹ, nguồn kinh phí khác dành cho nghiên cứu, phát triển và đào tạo; (ii) Được xem 

xét hỗ trợ một phần kinh phí nghiên cứu và phát triển từ Chương trình phát triển CNHT đối 

với trường hợp tự đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ có kết quả ứng dụng mang lại 

hiệu quả cao; (iii) Được Nhà nước hỗ trợ tối đa đến 50% kinh phí đối với dự án sản xuất 

thử nghiệm các sản phẩm CNHT. 

b) Ứng dụng và chuyển giao công nghệ: (i) Các dự án, đề án hợp tác giữa DN sản 

xuất và các đơn vị có công nghệ ứng dụng trong việc chuyển giao công nghệ được hỗ trợ 

một phần kinh phí; (ii) Chi phí chế tạo thử nghiệm sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản 

phẩm CNHT ưu tiên phát triển được hỗ trợ tối đa đến 50%. 

c) Phát triển nguồn nhân lực: (i) Dự án sản xuất sản phẩm CNHT thuộc Danh mục 

sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển được hỗ trợ kinh phí từ Chương trình phát triển CNHT 

cho đào tạo nguồn nhân lực; (ii) Cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ của Chương trình 

phát triển CNHT được ưu tiên đào tạo nâng cao trình độ ở trong nước và nước ngoài theo 

các chương trình đào tạo của nhà nước. 

d) Hợp tác quốc tế về CNHT: (i) Mở rộng hợp tác quốc tế trong hoạt động CNHT; (ii) 

Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào Việt Nam nhằm nâng 

cao năng lực cho các DN CNHT trong nước; (iii) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 

phát triển nhân lực CNHT, ưu tiên hợp tác đào tạo sinh viên các ngành kỹ thuật CNHT tại 

các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; thu hút, sử 

dụng có hiệu quả người có trình độ cao, lực lượng trẻ tài năng hợp tác nghiên cứu, giảng 

dạy CNHT tại Việt Nam. 
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đ) Hỗ trợ phát triển thị trường: (i) Ưu tiên tham gia vào Chương trình xúc tiến thương 

mại quốc gia; (ii) Hỗ trợ một phần chi phí đăng ký thương hiệu, kinh phí tham gia triển lãm 

hội chợ trong nước và ngoài nước, kinh phí tiếp cận thông tin thị trường và phí dịch vụ từ 

Chương trình phát triển CNHT. 

Các biện pháp hỗ trợ DN phát triển CNHT nêu ra trong nghị định gồm: 

Xây dựng hệ thống Trung tâm phát triển CNHT nhằm hỗ trợ các DN, trong đó nhiệm 

vụ chủ yếu là hỗ trợ về mặt công nghệ và quản trị DN. Trung tâm này bao gồm tiếp nhận 

và chuyển giao công nghệ, trung tâm thiết kế mẫu, trung tâm kiểm định chất lượng, sàn 

giao dịch nguyên vật liệu, chi tiết linh kiện.... 

Chương trình phát triển CNHT nhằm hỗ trợ DN nội địa về công nghệ, đào tạo nguồn 

nhân lực, quản trị sản xuất, tạo dựng thị trường..., kết nối với các Tập đoàn đa quốc gia và 

các nhà cung ứng là DN FDI nhằm tìm đầu ra cho sản phẩm, từng bước tham gia vào chuỗi 

cung ứng của các DN FDI để sản xuất các sản phẩm có yêu cầu từ trình độ thấp lên cao, từ 

đó có thể tiến tới XK sang các thị trường khu vực và trên thế giới... 

Các chính sách ưu đãi phát triển CNHT 

Ưu đãi chung: 

- Thuế thu nhập DN: Được áp dụng ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 

71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Theo 

đó, áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm đối với thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư 

mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển đáp ứng một 

trong các tiêu chí sau: 

+ Sản phẩm CNHT cho công nghệ cao theo quy định của Luật công nghệ cao; 

+ Sản phẩm CNHT cho sản xuất sản phẩm các ngành: dệt - may; da - giày; điện tử - 

tin học; sản xuất lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo mà các sản phẩm này tính đến ngày 01 tháng 

01 năm 2015 trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng phải đáp ứng được 

tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (EU) hoặc tương đương. 

- Thuế NK: Được miễn thuế NK đối với hàng hóa NK để tạo tài sản cố định theo quy 

định của Luật Thuế XK, thuế NK và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Tín dụng: (i) Dự án sản xuất sản phẩm CNHT thuộc Danh mục ưu tiên phát triển 

được vay với lãi suất vay tín dụng đầu tư từ nguồn tín dụng đầu tư của Nhà nước; (ii) Được 

vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
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ngoài với mức lãi suất cho vay theo trần lãi suất cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước tại từng thời kỳ. 

- Thuế giá trị gia tăng: Doanh thu của sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm 

CNHT ưu tiên phát triển được lựa chọn kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, theo năm, 

khai tạm tính theo quý. 

- Bảo vệ môi trường: Dự án sản xuất sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm 

CNHT ưu tiên phát triển được vay với lãi suất ưu đãi từ Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam 

cho hạng mục xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường của dự án. 

Ưu đãi cho DNVVN: 

- Tín dụng đầu tư: Được vay tối đa 70% vốn đầu tư tại các tổ chức tín dụng trên cơ sở 

bảo lãnh của các tổ chức bảo lãnh tín dụng cho các DN nhỏ và vừa theo quy định. 

- Tiền thuê đất, mặt nước: Được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy 

định của pháp luật về đất đai. 

Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên 

phát triển thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế 

- xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các ưu đãi đầu tư theo địa bàn. 

Nghị định giúp các DN sản xuất sản phẩm CNHT tiếp cận dễ dàng với các chính sách 

ưu đãi của nhà nước, qua đó từng bước nâng cao năng lực DN và được nhà nước hỗ trợ 

tham gia vào chuỗi sản xuất phụ tùng linh kiện của các tập đoàn đa quốc gia sản xuất sản 

phẩm hoàn chỉnh. Các DN phát triển có định hướng thông qua Danh mục sản phẩm CNHT 

ưu tiên phát triển. 

Nhìn chung, cho đến nay, hệ thống chính sách khuyến khích của Nhà nước ta về phát 

triển CNHT đã khá đồng bộ, có rất nhiều ưu đãi để thu hút đầu tư, phát triển các DN ngành 

CNHT nhằm tạo tiền đề cho việc phát triển ngành công nghiệp.  

2.2. Một số kết quả đạt được trong phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may - da giày 

2.2.1. Về đầu tư  

2.2.1.1. Với lĩnh vực CNHT dệt may 

Theo VITAS, tổng lượng vốn đầu tư FDI vào lĩnh vực dệt may và CNHT ngành 

này đến nay đạt khoảng 10 tỷ USD. 

Theo Bộ Công Thương, đến năm 2013, FDI vào lĩnh vực CNHT ngành dệt may 

còn khá hạn chế, chỉ có 307 dự án FDI với hơn 5,1 tỷ USD vốn đầu tư. Trong đó, lĩnh 



 43

vực sản xuất sợi có 52 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ USD, chiếm vai trò chính 

trong thu hút đầu tư của lĩnh vực này. Còn các công đoạn dệt, nhuộm, hoàn tất cũng 

như sản xuất phụ liệu dệt may vẫn chưa thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Các 

DN vốn trong nước nếu đầu tư sản xuất nguyên phụ liệu dệt may thì phần lớn đều là 

DN nhỏ và vừa nên năng lực sản xuất rất nhỏ bé so với nhu cầu thị trường. 

Trong 2 năm 2014 - 2015, các DN FDI tăng cường đầu tư vốn vào lĩnh vực 

CNHT ngành dệt may tại Việt Nam nhằm đón đầu những ưu đãi thuế quan từ các FTA 

Việt Nam với các nước với tổng số vốn hơn 2 tỷ USD. Tiêu biểu là các dự án: nhà 

máy của Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai chuyên sản xuất và gia công các loại sợi 

của nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ có tổng vốn đầu tư lên đến 660 triệu USD; Nhà máy sản 

xuất nguyên phụ liệt dệt may của Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Đài Loan) có 

vốn đăng ký 274 triệu USD tại Bình Dương; Dự án nhà máy sợi, vải màu Lu Thai có 

tổng vốn đầu tư 160,8 triệu USD của nhà đầu tư Hong Kong tại tỉnh Tây Ninh... 

Trong năm 2016-2017, FDI vào CNHT dệt may Việt Nam chững lại một phần lo 

ngại của các nhà đầu tư nước ngoài về triển vọng ngành dệt may Việt Nam không có 

TPP. Dù vậy, tổng số vốn đầu tư vào lĩnh vực này trong 2 năm qua đạt trên 1 tỷ USD. 

Một số dự án lớn gồm: Công ty TNHH Công nghiệp De Licacy Việt Nam (Đài Loan) 

đầu tư 100 triệu USD chuyên sản xuất sợi, dệt vải, hoàn thiện sản phẩm dệt, in ấn, 

may trang phục; Công ty TNHH Chain Yarn Việt Nam có vốn đầu tư 87 triệu USD, 

chuyên sản xuất sợi, dệt vải, hoàn thiện sản phẩm dệt, sản xuất sợi nhựa tổng hợp, 

nhựa; Nhà máy Công ty TNHH Polytex Far Eastern do nhà đầu tư Đài Loan đầu tư tại 

Bình Dương, sản xuất sản phẩm xơ tổng hợp polyester, điều chỉnh tăng vốn đầu tư 

thêm gần 486 triệu USD; Nhà máy sản xuất polyester và sợi tổng hợp Billion Việt 

Nam vốn đầu tư Trung Quốc với hơn 220 triệu USD tại Tây Ninh; Tập đoàn Tainan 

Spinning điều chỉnh tăng vốn cho Dự án Công ty TNHH sợi Long Thái Tử tại KCN 

Long Khánh (Đồng Nai), với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 50 triệu USD. 

Không chỉ có DN FDI, các DN vốn trong nước cũng đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh 

vực CNHT. Trong 2 năm 2015 – 2016, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VINATEX) và 

các công ty con tập trung đầu tư các khu sản xuất nguyên liệu tập trung. Có tới 3.500 

tỷ đồng trong tổng số hơn 5.523 tỷ đồng đã được DN này dồn cho các dự án nguyên 

phụ liệu, trong đó có 9 dự án sợi, với tổng mức đầu tư 2.048,3 tỷ đồng, 9 dự án dệt 

nhuộm 1.399,5 tỷ đồng. Một số dự án tiêu biểu là, KCN Phố Nối B với nòng cốt là 

Công ty Dệt 8-3 đầu tư sản xuất vải dệt thoi công suất 25 triệu mét/năm, mở rộng nhà 



 44

máy dệt kim đang có từ 3.000 tấn – 5.000 tấn năm, đầu tư thêm nhà máy sợi công suất 

5.800 tấn/năm. Tại KCN Khoái Châu sẽ chuyên làm hàng dệt kim nhẹ đầu tư nhà máy 

có công suất 3.000 tấn/năm, nhà máy sợi 3.000 tấn/năm. Ở KCN Hòa Xá Nam Định 

có nhà máy sản xuất vải dệt thoi 20 triệu mét/năm, vải yarn dyed 10 triệu mét/ năm, 3 

nhà máy sợi với tổng công suất trên 12.000 tấn/năm… 

Tính chung, hết năm 2016, tổng năng lực sản xuất vải dệt thoi từ nguồn sợi tại 

chỗ tăng thêm trên 100 triệu mét (tăng 40%); vải dệt kim tăng thêm 20.000 tấn/năm 

(tăng gấp đôi); sợi các loại thêm 29.000 tấn/ năm (tăng thêm 25%). 

Với các chương trình đầu tư trên từ năm 2017, VINATEX có thể chủ động được 

trên 55% vải các loại trong chuỗi DN của mình. Tổng mức đầu tư ước gần 9.000 tỷ 

đồng. 

2.2.1.2. Với lĩnh vực CNHT da giày 

Trong khi làn sóng đầu tư vào lĩnh vực CNHT dệt may trong vài năm gần đây 

diễn ra sôi động, lĩnh vực CNHT da giày vẫn ít hấp dẫn các nhà đầu tư. Theo số liệu 

của Tổng cục Thống kê, nguồn vốn bình quân vào lĩnh vực thuộc, sơ chế da; sơ chế và 

nhuộm da lông thú năm 2016 đạt 8.208 tỷ đồng, tăng 8,2% so với năm 2015, thấp hơn 

tốc độ tăng 14,7% của vốn đầu tư vào ngành sợi hay tốc độ tăng 84% của vốn đầu tư 

vào ngành sản xuất vải dệt thoi. Một trong những nguyên nhân là nguồn nguyên liệu 

da của Việt Nam hạn chế. 

2.2.2. Về quy mô ngành  

Trong 5 năm qua, nhờ nhiều chính sách hỗ trợ của Chính phủ, quy mô CNHT 

ngành dệt may - da giày của Việt Nam đã có những chuyển biến khá rõ. Từ số lượng 

đến số lao động, số vốn đầu tư... đều tăng.  

2.2.2.1. Công nghiệp hỗ trợ dệt may  

Xét theo số lượng DN: 

Số lượng DN tham gia sản xuất sản phẩm CNHT dệt may trong 5 năm qua nhìn 

chung tăng. Số DN tăng nhiều nhất trong năm 2016 với 190 DN. Đến cuối năm 2016, 

có hơn 1.100 DN tham gia sản xuất sản phẩm CNHT ngành dệt may, tăng 233 DN so 

với năm 2012. Trong 5 năm, số DN sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không 

dệt tăng nhiều nhất, tăng 96 DN, đạt 306 DN trong năm 2016. Số DN sản xuất sợi đạt 

cao nhất tính đến năm 2016 với 431 DN, tăng 91 DN so với năm 2012.  
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Biểu 1: Số lượng DN sản xuất sản phẩm CNHT dệt may 
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê 

Mặc dù số lượng DN sản xuất sản phẩm CNHT tăng đáng kể trong 5 năm qua 

nhưng vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ (khoảng 18%) trong tổng số DN ngành dệt may.  

Nếu phân chia theo loại hình sở hữu, số lượng DN nhà nước ngày càng giảm đi 

phản ánh việc thực hiện chính sách đổi mới, sắp xếp, nâng cao hiệu quả của các DN 

nhà nước của Chính phủ dẫn đến số các DN kinh doanh kém hiệu quả đã được cổ phần 

hóa hoặc giải thể, sát nhập và hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con. Còn số 

lượng DN ngoài nhà nước luôn chiếm một tỷ trọng lớn và tăng trưởng với tốc độ cao, 

tốc độ tăng trung bình trên 60%/năm. Điều này cho thấy khả năng phát triển của các 

DN ngoài nhà nước là rất lớn. Còn khu vực FDI chiếm khoảng 18%; còn lại là DN nhà 

nước và liên doanh. 

Khu vực FDI chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng có tiềm lực rất lớn đối với sự phát triển 

CNHT ngành dệt may của Việt Nam bởi quy mô lao động, quy mô vốn lớn hơn và 

trình độ công nghệ cao. 

Xét theo số lượng lao động: 

Do số DN tăng nên số lao động trong DN sản xuất sản phẩm CNHT dệt may 

tăng trong 5 năm qua. Tổng số lao động đến thời điểm 31/12/2016 đạt gần 186.000 lao 

động, tăng 44.079 DN so với năm 2012 (35,6%). Trong đó, số lao động trong lĩnh vực 

sản xuất sợi chiếm 52%, đạt 93.589 người trong năm 2016, tăng 28.877 người (44,6%) 

so với năm 2012. Số lao động trong DN sản xuất vải dệt thoi đến năm 2016 là 33.278 

người, tăng 17% so với năm 2012. DN hoàn thiện sản phẩm dệt có tổng số lao động là 

20.135 người (năm 2016), và DN sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt 

có số lao động là 18.205 người. 
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Biểu 2: Số lượng lao động tham gia sản xuất sản phẩm CNHT dệt may 
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê 

Các chỉ số khác 

Từ 2012 tới nay, các chỉ số phản ánh quy mô DN như nguồn vốn bình quân hàng 

năm, tài sản cố định, doanh thu thuần của DN CNHT ngành dệt may đều có sự tăng 

trưởng khá ổn định. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của 

người lao động trong lĩnh vực CNHT ngành dệt may đã tăng lên từ 4,8-5,4 triệu 

đồng/tháng (năm 2012) lên 7,4-7,9 triệu đồng/tháng (năm 2016), tương đương với 

mức thu nhập trung bình của lao động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.  

Bảng 3: Các chỉ số về quy mô DN CNHT ngành dệt may 

(tính theo giá hiện hành) 

 

Nguồn vốn 
bình quân 
hàng  của 

DN (tỷ 
đồng) 

Tải sản cố 
định dài 

hạn có đến 
31/12 (tỷ 

đồng) 

Doanh thu 
thuần 

SXKD (tỷ 
đồng) 

Thu nhập 
bình quân của 

người lao 
động trong 

DN 1 
người/tháng 
(1.000 đồng) 

Lợi 
nhuận 
trước 

thuế của 
DN (tỷ 
đồng) 

Trang bị 
tài sản cố 
định bình 
quân 1 lao 
động của 
DN (triệu 

đồng) 
Sản xuất sợi 

Năm 2012 82.511 51.094,1 90,436,5 5.078,8 2.166,8 789,6 
Năm 2013 90.327,6 57.229,4 104.244,1 5.684,8 4.618,0 741,6 
Năm 2014 109.129,4 69.887,5 123.853 5.744,8 4.363,7 797,7 
Năm 2015 134.537 85.777 126.220 6.989 4.697 664 
Năm 2016 154.308 97.346 136.657 7.750 6.546 487 

Sản xuất vải dệt thoi 
Năm 2012 18.805,4 9.303,9 22.895,3 5.429 515,2 327,3 
Năm 2013 20.491,4 10.413,9 22.521,2 5.649 570,1 438,8 
Năm 2014 27.008,5 13.471,1 26.315,0  505,6 427,9 
Năm 2015 32.074 16.759 30.913 6.749 745 425 
Năm 2016 59.018 24.204 76.091 7.705 1.550 329 

Hoàn thiện sản phẩm dệt 
Năm 2012 6.011,1 3.355,0 5.131,3 4.906,4 -39,6 216 
Năm 2013 6.847,3 3.332,9 5.981,1 5.096,3 6,7 213,1 
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Nguồn vốn 
bình quân 
hàng  của 

DN (tỷ 
đồng) 

Tải sản cố 
định dài 

hạn có đến 
31/12 (tỷ 

đồng) 

Doanh thu 
thuần 

SXKD (tỷ 
đồng) 

Thu nhập 
bình quân của 

người lao 
động trong 

DN 1 
người/tháng 
(1.000 đồng) 

Lợi 
nhuận 
trước 

thuế của 
DN (tỷ 
đồng) 

Trang bị 
tài sản cố 
định bình 
quân 1 lao 
động của 
DN (triệu 

đồng) 
Năm 2014 7.982,1 4.729,2 6.927,4  -57,6 277,1 
Năm 2015 9.794 5.789 8.250 6.929 86 279 
Năm 2016 11.238 6.542 10.036 7.474 531 160 

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 
Năm 2012 5.685,6 2.342,2 6.697,7 4.826,2 46,6 270,5 
Năm 2013 7.179,6 3.158,7 7.134,6 5.149,1 172 330,5 
Năm 2014 12.323,9 8.000,1 8.988,8  54,2 736,2 
Năm 2015 18.802 10.653 11.556 7.013 -82 562 
Năm 2016 22.267 12.105 18.952 7.883 1.328 493 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê 

2.2.2.2. Công nghiệp hỗ trợ da giày 

Quy mô của DN ngành da giày trong giai đoạn 2012-2015 ít biến động. Từ năm 

2016, cũng giống như các ngành CNHT khác, từ năm 2016, quy mô ngành được mở 

rộng do Chính phủ thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ DN. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến hết năm 2016, số lượng DN 

CNHT ngành da giày là 250 DN, tăng 46 DN so với năm 2012. Trong đó, DN thuộc, 

sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú - nguyên liệu chính cho sản xuất đồ da - chỉ có 

59 DN.  Ngoài ra, các DN CNHT ngành may mặc (như sản xuất nhãn mác, khóa kéo, 

khuy, băng chun…), sản xuất hóa chất và cơ khí cũng tham gia sản xuất, cung cấp một 

số sản phẩm CNHT cho ngành da giày. Lao động trong lĩnh vực CNHT ngành da giày 

năm 2016 đạt 21.300 người, trong đó lao động trong DN sản xuất thuộc, sơ chế da; sơ 

chế và nhuộm da lông thú - nguyên liệu chính cho sản xuất đồ da là 8.732 người (năm 

2016). 

Bảng 4: Số lượng DN, lao động CNHT ngành da giày 

Năm Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 
Số DN 204 207 212 223 250 
- DN thuộc, sơ chế da; sơ chế và 
nhuộm da lông thú - nguyên liệu chính 
cho sản xuất đồ da 

   49 59 

Số lao động (người) 19.658 19.824 19.596 20.500 21.300 
- DN thuộc, sơ chế da; sơ chế và 
nhuộm da lông thú - nguyên liệu chính 
cho sản xuất đồ da 

   7.400 8.732 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê 
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Bảng 5: Một số chỉ tiêu về quy mô ngành thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da 

lông thú 

(tính theo giá hiện hành) 

 

Nguồn vốn 
bình quân 
hàng  của 

DN (tỷ 
đồng) 

Tải sản cố 
định dài 

hạn có đến 
31/12 (tỷ 

đồng) 

Doanh thu 
thuần 

SXKD (tỷ 
đồng) 

Thu nhập 
bình quân của 

người lao 
động trong 

DN 1 
người/tháng 
(1.000 đồng) 

Lợi 
nhuận 
trước 

thuế của 
DN (tỷ 
đồng) 

Trang bị 
tài sản cố 
định bình 
quân 1 lao 
động của 
DN (triệu 

đồng) 
Năm 2015 7.585 2.917 9.040 7.423 120 311 
Năm 2016 8.208 3.777 8.631 7.585 314 198 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê 

2.2.3. Về năng lực cung ứng tăng 

2.2.3.1. Đối với lĩnh vực dệt may 

Ngành sợi 

Trong những năm gần đây, nhiều DN có nguồn vốn lớn đã mở rộng hoạt động 

sản xuất sợi, áp dụng được những trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến. Trong đó, có thể 

kể đến những DN lớn như Tập đoàn Texhong với quy mô khoảng 450.000 tấn sợi/năm 

tại KCN Hải Yên, Quảng Ninh; công ty Sợi Thế Kỷ xây thêm nhà máy với công suất 

30.000 tấn sợi/năm tại KCN Trảng Bàng 3, Tây Ninh.  

Sản lượng sợi tăng từ 1,15 nghìn tấn năm 2012 lên 1,67 triệu tấn trong năm 2016 

và khoảng 1,87 triệu tấn trong năm 2017. 

Các DN tại Việt Nam hiện nay chủ yếu sản xuất sợi tơ tổng hợp, chiếm tỷ trọng 

khoảng 61,7% tổng sản lượng sợi.  

Biểu 3: Sản lượng sợi của Việt Nam giai đoạn 2011-2016 (nghìn tấn) 

1,543.40

1,321.90
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1,669.20

1,152.80

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800
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Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017

 
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục thống kê Việt Nam  
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Bảng 6: Sản lượng một số loại sợi của Việt Nam năm 2015-2016 

ĐVT: tấn 

Chủng loại Năm 2015 Năm 2016 
Thay đổi 

(%) 
Sợi tơ (filament) tổng hợp  898.229   1.052.738  17,20 
Sợi tơ (filament) nhân tạo  172.924   215.279  24,49 
Sợi từ xơ (staple) tổng hợp có tỷ trọng của loại xơ này từ 
85% trở lên 

 151.483   166.272  9,76 

Sợi từ bông (staple) tổng hợp có tỷ trọng của loại bông 
này dưới 85% 

 165.751   133.093  -19,70 

Sợi từ bông (staple) nhân tạo có tỷ trọng của loại bông 
này dưới 85% 

 48.880   89.725  83,56 

Sợi kim loại hóa có hoặc không quấn bọc, là loại sợi dệt 
hoặc dải hoặc dạng tương tự được kết hợp với kim loại ở 
dạng dây, dải hoặc bột hoặc phủ bọc kim loại 

 1.124   5.387  379,27 

Sợi cao su được bọc bằng vật liệu dệt  3.054   4.858  59,07 
Sợi cuốn bọc, sợi dạng dải và sợi sùi vòng  965   1.791  85,58 
Sợi từ xơ (staple) nhân tạo có tỷ trọng của loại xơ này từ 
85% trở lên 

 843   68  -91,93 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục thống kê Việt Nam  

Ngành dệt, nhuộm: 

Sản lượng vải tăng đều qua các năm. Sản lượng năm 2012 đạt 1,25 tỷ m2 đến nay 

đạt 2,2 tỷ m2, cung ứng được khoảng 25% nhu cầu thị trường trong nước. 

Biểu 4: Sản lượng vải của Việt Nam giai đoạn 2011-2016 (triệu m2) 

1,323.70
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục thống kê Việt Nam  

Đối với vải dệt thoi:  

Tính đến năm 2016, sản lượng vải dệt thoi của Việt Nam đạt 1,43 triệu m2, tăng 

12,2% so với năm 2015.  

Đối với vải dệt kim:  

Năng lực sản xuất năm 2016 đạt 468 triệu m2, tăng tới 57,8% so với năm 2015. 

Vải dệt kim tròn, tỷ lệ cung cấp cho may XK đạt từ 65-70%. Các mặt hàng dệt kim 



 50

phẳng như màn tuyn, rèm cũng chủ yếu phục vụ XK. Sự tăng trưởng mạnh về sản 

lượng vải dệt kim trong thời gian gần đây là do có sự đầu tư mạnh từ các DN FDI. Các 

DN này chủ yếu cung cấp vải trực tiếp cho các nhà máy may sản xuất hàng XK đi Mỹ, 

EU. 

Bảng 7: Sản lượng một số loại vải của Việt Nam năm 2015-2016 

ĐVT: triệu m2 

Chủng loại 
Năm 
2015 

Năm 
2016 

Thay đổi 
(%) 

Vải dệt thoi từ sợi bông có tỷ trọng bông từ 85% trở lên 390,36 456,87 17,04 
Vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) tổng hợp 323,98 399,56 23,33 
Vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) nhân tạo 299,64 231,81 -22,64 
Vải dệt thoi từ sợi bông có tỷ trọng bông dưới 85% 104,92 136,38 29,99 
Vải dệt thoi khác từ sợi bông 102,04 119,78 17,39 
Vải dệt thoi từ sợi bông (staple) tổng hợp 6,28 38,53 513,26 
Vải dệt thoi từ sợi đay hoặc các sợi xơ libe dệt khác 26,36 21,42 -18,74 
Vải dệt thoi từ sợi tơ tằm 13,70 16,68 21,72 
Vải dệt thoi từ len động vật 2,68 3,47 29,55 
Vải dệt thoi từ sợi bông (staple) nhân tạo 3,58 1,85 -48,35 
Vải dệt thoi từ sợi lanh 0,17 1,70 920,76 
Vải dệt thoi từ sợi kim loại và từ sợi kim loại hóa 0,01 1,27 14.964,29 
Vải dệt kim hoặc móc khác 167,03 265,64 59,04 
Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng hơn 30cm 99,46 155,85 56,69 
Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng không quá 30cm 30,34 46,81 54,28 
Vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép với plastic 57,84 83,93 45,11 
Vải dệt nổi vòng, vải sonin từ sợi nhân tạo 48,29 45,24 -6,31 
Vải dệt được tráng keo hoặc hồ tinh bột dùng để bọc ngoài bìa sách 
hoặc loại tương tự; vải can; vải bạt; đã xử lý để vẽ; vải hồ cứng hoặc 
các loại vải dệt đã được làm cứng tương tự để làm cốt mũ 

97,14 37,11 -61,79 

Vải dệt nổi vòng từ các nguyên liệu dệt khác 3,42 5,22 52,78 
Vải len dệt kim, đan, móc 94,29 108,60 15,18 
Vải khăn lông 6,09 5,25 -13,81 
Vải mành dùng làm lốp 0,96 0,47 -50,98 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục thống kê Việt Nam  

Sản xuất phụ liệu dệt may: 

Sản phẩm chủ yếu là kim, chỉ, mếch, cúc, khóa, băng chun, nhãn… Hiện nay, sản 

xuất chỉ may đã đáp ứng khá tốt nhu cầu trong nước. 

2.2.3.2. Đối với lĩnh vực da giày 

Sản xuất phom giầy 

Theo LEFASO, trong 6 chủng loại nguyên phụ liệu cần thiết phục vụ cho ngành 

sản xuất da giày, phom giày có tỷ lệ nội địa hoá khá cao, khoảng 70% vào năm 2016, 
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tăng 10% so với năm 2012. Các loại phom sản xuất trong nước chủ yếu là phom nhựa, 

ngoài ra còn có phom nhôm, phom gỗ. 

Sản xuất đế giày 

DN sản xuất trong nước đáp ứng tương đối tốt mặt hàng đế giày, đáp ứng khoảng 

58,7% nhu cầu vào năm 2016 (tương ứng khoảng 687 triệu đôi), tăng 16% so với năm 

2012. Hiện nay, DN trong nước có thế mạnh sản xuất đế giày thể thao, đế ngoài của 

giày nữ như gót, đế, đế đúc liền gót. Một số DN đã đầu tư máy in phun trang trí chi 

tiết đối với các sản phẩm đế cao cấp, đế trong có trang trí nhãn mác, đế có túi khí...  

Phụ liệu dùng cho sản xuất giày dép, cặp túi:  

Bao gồm khóa kéo, độn sắt, pho sắt, ống thép cho gót giày, chỉ may, khuy khóa, 

móc, dây giày, ruy băng, nhãn mác, băng tăng cường… Tỷ lệ nội địa hoá của chủng 

loại nguyên phụ liệu năm 2016 đạt khoảng 50%, tăng 8% so với năm 2012. Hiện nay 

các DN trong nước đã sản xuất được một số mặt hàng như nhãn, ren, dây giày. Một số 

loại phụ liệu như móc, khóa,...cũng đã được sản xuất trong nước. 

2.2.4. Về đào tạo nguồn nhân lực  

Trong những năm qua, cùng với sự hỗ trợ từ phía chính phủ, ngành dệt may và 

da giày chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.  

Tại Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật VINATEX Tp. Hồ Chí Minh, nắm bắt 

nhu cầu bức thiết về cán bộ kỹ thuật và quản lý ngành sợi, dệt, trường đã khai giảng 

Khóa Cao đẳng Công nghệ sợi, dệt đầu tiên với 59 sinh viên vào tháng 10/2013. Ngoài 

ra, trường cũng tổ chức nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ công 

tác giáo dục đào tạo và dịch vụ của ngành công nghiệp dệt may. Đồng thời, thực hiện 

nhiệm vụ bồi dưỡng ngắn hạn cho hàng ngàn học viên là cán bộ quản lý tại các công 

ty, xí nghiệp ngành dệt may ở khu vực phía Nam.  

Bắt đầu từ năm học 2017-2018, Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật 

VINATEX cũng triển khai tổ chức đào tạo chuyên ngành công nghệ hóa nhuộm - hoàn 

tất. Sau khi hoàn tất chương trình học, các cử nhân chuyên ngành có đủ kiến thức, tay 

nghề cao, khả năng thực hành thao tác công nghệ để vận hành và bảo trì các thiết bị 

trong dây chuyền sản xuất; biết tổ chức và lập kế hoạch sản xuất trong các nhà máy 

sợi, dệt, nhuộm; tính toán kỹ thuật, thiết kế các giải pháp về quy trình công nghệ và 

nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực liên quan. 
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Với ngành da giày, trong những năm qua, ngành này cũng thường xuyên tổ chức 

các khóa đào tạo như Chương trình đạo tào văn hóa DN, Nghệ thuật xây dựng và duy 

trì quan hệ khách hàng trong kinh doanh,  Hỗ trợ DN Da - Giày đáp ứng tốt hơn các 

qui định an toàn sản phẩm, hướng dẫn  sử dụng phần mềm thiết kế 3D và thực hành 

thiết kế trên phần mềm Shoemaster của Trung tâm Công nghệ Giày Việt - Ý… 

2.2.5. Về trình độ công nghệ  

Trong những năm gần đây, các DN CNHT ngành dệt may - da giày của Việt 

Nam đã chú trọng vào đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản 

phẩm.  

Với DN CNHT ngành dệt may: 

Trước sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường, nhiều DN sản xuất 

sản phẩm CNHT ngành dệt may đã mạnh dạn đầu tư nâng cấp thiết bị và công nghệ.  

Để có thể tạo ra sự liên kết chuỗi kéo sợi, dệt nhuộm và may mặc, ngành sợi Việt 

Nam cần đầu tư thêm thiết bị và nâng cấp kỹ năng quản trị nhà máy để đa dạng hóa 

các sản phẩm sợi, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của công đoạn dệt 

nhuộm sản xuất vải phục vụ cho may mặc xuất khẩu. Trong giai đoạn qua một số DN 

đã ứng dụng thiết bị công nghệ tiên tiến trong ngành sợi, thiết bị tự động hóa, tự động 

đổ sợi, vận chuyển ống sợi thô tự động sang máy sợi con, tự động đổ sợi con, tự động 

vận chuyển ống sợi con sang máy đánh ống sợi, tự động đổ búp sợi đầy trên máy đánh 

ống sợi đã giảm được số lượng công nhân đứng máy, nâng cao chất lượng sợi, bên 

cạnh đó còn làm giảm được yếu tố chủ quan do con người can thiệp vào máy móc thiết 

bị. Sử dụng thiết bị thí nghiệm để kiểm tra kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, 

từ đó có phương án pha trộn nguyên liệu khoa học hợp lý mang lại hiệu quả cao; theo 

dõi kiểm soát chất lượng các bán chế phẩm chặt chẽ, có phương án điều chỉnh thông 

số công nghệ thiết bị kịp thời đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối đáp ứng yêu cầu tiêu 

chuẩn của khách hàng. Nghiên cứu phát triển, chế thử tạo ra các mặt hàng có giá trị 

cao như sợi chỉ số cao, sợi compact, sợi siro, sợi slub, sợi có lõi đàn tính cao, sản xuất 

các loại sợi từ xơ tái chế như polyester góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Sử 

dụng nguyên liệu mới như xơ Modal, viloft, sữa đậu nành, bắp, tre,… tạo ra sản phẩm 

khác biệt có giá trị kinh tế cao, mở ra thị trường mới hấp dẫn, thị trường, hướng tới 

phát triển ổn định và bền vững.  
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Mặc dù vậy, theo VITAS, thiết bị và công nghệ trong lĩnh vực CNHT ngành dệt 

may phổ biến vẫn ở mức trung bình.  

+ Đối với ngành xơ, sợi 

Thiết bị kéo sợi của các DN dệt may Việt Nam được đánh giá là có trình độ công 

nghệ khá, cụ thể:  

- 20% thiết bị được đầu tư từ các nước có trình độ tiên tiến (Tây Âu và Nhật Bản) 

và được đưa vào sử dụng trong vòng (6 - 8) năm (từ năm 2005).  

- 54% thiết bị đã được sử dụng từ (9-10) năm, được đầu tư từ Tây Âu, Nhật Bản 

hoặc Ấn Độ và Trung Quốc. Thiết bị trong tình trạng tương đối tốt, tuy nhiên có sự 

chênh lệch lớn trong quản lý công nghệ và sản xuất giữa các DN.  

- 26% thiết bị đã được sử dụng trên 10 năm, chất lượng thiết bị đã xuống cấp, cần 

được thay thế.  

+ Ngành dệt, nhuộm 

Đối với lĩnh vực dệt 

Hầu hết các DN có thiết bị dệt thoi ở trình độ công nghệ trung bình khá do vậy 

nên mặt hàng, năng suất và chất lượng chỉ đạt mức trung bình.  

Thiết bị dệt kim trong các DN FDI hầu hết được sản xuất sau năm 2000. Trên 

70% số máy được nhập từ Hàn Quốc và Đài Loan, là hai nước đứng đầu về đầu tư FDI 

vào ngành dệt kim, số còn lại chủ yếu được nhập từ Đức, Italy và Nhật. Đa số các máy 

đều là máy mới, chất lượng tốt, năng suất dệt cao. Máy dệt kim tròn đường kính lớn, 

hầu hết từ 30” trở lên, chiếm khoảng 58%. Sự tăng trưởng mạnh về sản xuất vải dệt 

kim trong thời gian gần đây là do có sự phát triển mạnh của các DN FDI. Một số DN 

FDI đã đầu tư các nhà máy sản xuất vải dệt kim với năng lực rất lớn như Global 

Dyeing, Panko Vina, Huge Bamboo chủ yếu để cung cấp vải trực tiếp cho các nhà 

máy may sản xuất hàng xuất khẩu đi Mỹ và EU của họ. Trong 5 năm gần đây tổng số 

máy dệt kim của nước ta tăng lên khá nhiều, chủ yếu là từ các DN FDI. Các DN thuộc 

Vinatex tuy có đầu tư thêm một số máy dệt kim tròn mới nhưng tổng số đầu máy dệt 

lại giảm nhiều do một số máy quá cũ đã được thanh lý hoặc một số DN đã chuyển đổi 

cơ cấu sản xuất, không còn sản xuất vải dệt kim nữa; hơn nửa số máy dệt kim tại các 

DN thuộc Vinatex đã được sản xuất trên 15 năm, chất lượng xuống cấp nhiều và năng 

suất không đảm bảo, tiêu thụ điện năng lớn, có những máy hiệu suất sử dụng rất thấp. 

Khoảng 10% số máy dệt kim được nhập từ châu Âu, chủ yếu là của hãng Mayer & 



 54

Cie, nhưng hầu hết các máy này đều được nhập về từ trước năm 2000. Hiện nay đa số 

các máy vẫn đang được sử dụng để sản xuất. Có khoảng 31,9% số máy được nhập từ 

Nhật Bản, chủ yếu là từ hãng Fukuhara cho máy dệt tròn và hãng Shima Sheiki, 

Matsuya cho máy dệt cổ, bo. Hầu hết các máy này cũng được nhập về từ trước năm 

1997 và đa số vẫn đang được sử dụng. Trên một nửa số máy hiện có trong Vinatex 

được nhập từ Hàn Quốc và Đài Loan, một số ít nhập từ các nước khác như Trung 

Quốc, Singapore (chỉ cho máy dệt đường kính < 24”), trong đó Pai Lung của Đài Loan 

là hãng được nhập nhiều nhất. Các máy hiệu suất sử dụng thấp do năng suất và chất 

lượng dệt không đảm bảo chủ yếu là các máy Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc, Trung 

Quốc được sản xuất trước năm 1996. Sản xuất vải dệt kim tại các DN thuộc Vinatex 

tăng không đáng kể. Một số DN năng lực sản xuất thực tế rất thấp so với năng lực 

thiết kế như Công ty CP Dệt Kim Hanosimex, Công ty TNHH MTV dệt kim Đông 

Phương.  

Thiết bị dệt kim thuộc các DN tư nhân trong nước chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong 

tổng số máy dệt kim tại Việt Nam (55%), nhưng chủ yếu là máy dệt kim phẳng dùng 

cho dệt len, dệt màn tuyn và máy dệt tất, số máy dệt kim tròn dùng cho dệt vải rất ít 

chỉ chiếm khoảng 6%. Trừ một vài công ty lớn có đầu tư máy mới, chất lượng khá và 

tốt có thể sản xuất vải cho xuất khẩu, còn lại hầu hết các máy dệt kim thuộc các DN tư 

nhân trong nước đều là máy cũ, năng suất và chất lượng dệt thấp, chỉ chuyên để dệt 

vải cung cấp cho thị trường nội địa. 

Đối với với lĩnh vực nhuộm, in hoa và hoàn tất 

Hiện tại, trình độ công nghệ trong lĩnh vực này của Việt Nam được đánh giá ở 

mức trung bình khá. Theo thống kê, hiện nay Việt Nam có khoảng 177 DN hoạt động 

trong lĩnh vực nhuộm in hoa và xử lý hoàn tất vải; có khoảng 66 dây chuyền in hoa; 

193 dây chuyền nhuộm liên tục, 750 máy nhuộm gián đoạn và khoảng 100 thiết bị 

nhuộm dạng sợi với mức độ công nghệ cụ thể như sau:  

Một số DN trong nước đã chuyển đổi dây chuyền hoàn tất vải len và vải bông với 

thiết bị châu Âu có trình độ tiên tiến, ngoài ra hầu hết là dây chuyền khá cũ hoặc có 

trình độ trung bình. Một điểm cần được quan tâm là hầu hết các dây chuyền nhuộm 

hoàn tất liên tục, kể cả những dây chuyền hiện đại mới đầu tư của các DN quốc doanh 

đều chưa được quản lý và khai thác công nghệ tương xứng với tính năng thiết bị. Và 

đây là điểm yếu nhất của ngành dệt quốc doanh Việt Nam. 
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- Riêng đối với công nghệ sử dụng trong ngành dệt nhuộm, nhìn chung có mức 

độ phức tạp hơn so với công nghệ sử dụng trong ngành may. Về trình độ công nghệ 

theo đánh giá của nhiều chuyên gia và qua số liệu khảo sát của những năm gần đây 

cho thấy, trình độ công nghệ trong ngành dệt nhuộm nói chung được đánh giá là chậm 

hơn các nước trong khu vực xung quanh khoảng (15 - 20) năm. Nếu xếp theo thang 

điểm 10 thì trình độ công nghệ dệt nhuộm Việt Nam chỉ đạt khoảng (5 - 6) điểm, đạt 

mức trung bình của thế giới. Ngoài ra, việc đánh giá trình độ công nghệ có thể dựa vào 

tính đồng bộ của dây chuyền, hay mức độ hiện đại của công nghệ, thiết bị sử dụng. 

Tính đồng bộ của dây chuyền công nghệ sử dụng được đánh giá theo 3 mức độ (đồng 

bộ cao, trung bình và thấp), được xác định dựa trên mức độ bảo đảm tối đa công suất 

khai thác của các thiết bị trong dây chuyền và mức độ bảo đảm chất lượng sản phẩm 

theo chỉ tiêu đặt ra. Mức độ hiện đại của công nghệ, thiết bị sử dụng trong ngành được 

đánh giá dựa vào thế hệ công nghệ sử dụng thuộc những năm 1990, 2000 hay công 

nghệ hiện đại, tự động hóa. Tổng hợp đánh giá báo cáo của các Sở Công Thương cho 

thấy: Số DN sử dụng dây chuyền công nghệ đồng bộ cao chỉ chiếm khoảng 15-20%; 

Số DN sử dụng dây chuyền công nghệ trung bình chiếm tỷ lệ cao nhất khoảng 65-

70%, còn lại số DN sử dụng dây chuyền công nghệ thấp chiếm khoảng 10-15%.  

Về mức độ hiện đại của dây chuyền công nghệ sử dụng: Số DN sử dụng dây 

chuyền công nghệ hiện đại, tự động hóa sau năm 2005 trở lại đây chiếm khoảng 10-

15%; số DN sử dụng dây chuyền công nghệ thuộc thế hệ những năm 2000 chiếm tỷ lệ 

55-65%; Số DN sử dụng dây chuyền công nghệ thuộc thế hệ những năm 90 còn chiếm 

tỷ lệ khá cao khoảng 20-30%.  

Với DN CNHT ngành da giày: 

Những năm gần đây, nhiều DN đã tiến hành đổi mới về công nghệ thông qua sự 

hướng dẫn của đại diện các hãng hóa chất nước ngoài tại Việt Nam.  

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2016, DN đã đầu tư 77,3% tổng vốn đầu tư để 

mua thiết bị và 22,7% để xây dựng và cải tạo nhà xưởng. Một số DN đã đầu tư hệ 

thống thiết bị tiến tiến, hiện đại, tự động hoặc bán tự động, hệ thống CAD, CAM ở các 

công đoạn sản xuất như pha cắt, gò ráp hoàn thiện sản phẩm. Một số DN như: Công ty 

CP giầy An Lạc, Công ty CN Đông Hưng, Công ty CP giầy Thái Bình, Công ty Tae 

Kwang Vina, Công ty TNHH Shyang Hung Cheng, Công ty TNHH Pou Yuen Việt 

Nam, Công ty TNHH Ching Luh Việt Nam, Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình 

Tiên (Biti’s) TP. Hồ Chí Minh, Biti’s Đồng Nai, Công ty giầy Thượng Đình đã đầu tư 
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hoàn chỉnh hệ thống tự động hóa thiết kế, các dây chuyển sản xuất thử nghiệm phục 

vụ công tác ra mẫu chào hàng. Các DN như Sài Gòn Tan Tec, Green Tech, Công ty 

thuộc da Đặng Tư Ký… đã áp dụng từng phần công nghệ thân thiện môi trường, tiết 

kiệm nước và năng lượng, giảm CO2 thải ra môi trường, giảm lượng hóa chất tiêu thụ 

trong quá trình sản xuất. 

2.3. Một số hạn chế trong phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may - da giày 

2.3.1. Về quy mô ngành  

Các DN CNHT dệt may có thể xếp vào nhóm siêu nhỏ, mặc dù về quy mô vốn 

thì không quá nhỏ. Điều này chứng minh rằng để tham gia CNHT, các DN cần có quy 

mô vốn đủ để đầu tư máy móc công nghệ. Đây là một cản trở đối với sự phát triển 

CNHT dệt may tại Việt Nam. 

Tổng số vốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất sản phẩm CNHT dệt may đến năm 

2016 đạt trên 280.000 tỷ đồng, tăng 60.000 tỷ đồng (27%) so với năm 2012. Số vốn 

đầu tư vào sản xuất sợi chiếm tỷ trọng tới 48%.  

Bảng 8: Tương quan giữa lao động và số vốn đầu tư một số lĩnh vực sản xuất sản 

phẩm CNHT dệt may 

 

DN sản xuất sợi 
DN sản xuất vải dệt 

thoi 

DN sản xuất vải dệt 
kim, vải đan móc và 

vải không dệt 

DN hoàn thiện sản 
phẩm dệt 

Số lao 
động 

Số vốn 
đầu tư 

(tỷ 
đồng) 

Số lao 
động 

Số vốn 
đầu tư 

(tỷ 
đồng) 

Số lao 
động 

Số vốn 
đầu tư 

(tỷ 
đồng) 

Số lao 
động 

Số vốn 
đầu tư 

(tỷ 
đồng) 

Năm 2015 91.729 134.537 29.391 32.074 14.855  18.802 17.137 9.794 
Năm 2016 93.589 154.308 33.278 59.018 18.205  22.267 20.135 11.238 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê 

Với CNHT ngành da giày, số lượng và quy mô DN còn quá manh mún, nhỏ bé, 

chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu của các DN da giày. 

2.3.2. Về năng lực đáp ứng nhu cầu  

2.3.2.1. Đối với lĩnh vực dệt may 

Đối với trồng bông 

Ngành trồng bông và kéo sợi là khâu đầu trong chuỗi dệt may, giữ vai trò trọng 

yếu trong việc cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các phân đoạn còn lại gồm dệt, 

nhuộm và may. Tuy nhiên, sản lượng bông hàng năm vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu 

cho ngành dệt may cả về số lượng và chất lượng. Diện tích cũng như sản lượng bông 
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của Việt Nam giảm qua các năm do giá bông quốc tế mấy năm gần đây đều giảm 

trong khi đó chi phí sản xuất trong nước lại cao dẫn đến bông nội địa không cạnh tranh 

được; một số nhà máy cán bông không có sự cam kết lâu dài để đảm bảo thu nhập cho 

người nông dân; năng suất trồng bông của Việt Nam không được cải thiện. 

Theo Hiệp hội Bông sợi Việt Nam (VCOSA), nguồn cung bông trong nước hiện 

chỉ đáp ứng được 2% nhu cầu do đó hàng năm, Việt Nam phải NK tới hơn 1 triệu tấn 

bông với kim ngạch khoảng 1,7 tỷ USD. Lượng và kim ngạch NK bông liên tục tăng 

nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước. NK xơ các loại khoảng 220 nghìn tấn, chiếm 54% 

tổng nhu cầu về xơ (400.000 tấn/năm).  

Theo WTO, Việt Nam cùng với Bangladesh và Trung Quốc là ba nước NK bông 

lớn nhất thế giới. Việt Nam NK bông từ 10 quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu 

nhập từ Mỹ, nguồn cung lớn thứ hai đến từ Ấn Độ, tiếp đến là Australia và Brazil. 

Bảng 9: Tình hình sản xuất bông của Việt Nam 

Tiêu chí Vụ 2010/2011 Vụ 2013/2014 Vụ 2014/2015 Vụ 2015/2016 
Diện tích trồng trọt (nghìn ha) 9,01 2,50 1,20 1,0
Năng suất (tấn/ha) 1,3 1,39 1,38 1,38
Sản lượng hạt bông (nghìn tấn) 4,11,71 3,47 1,66 1,38
Tỷ lệ đạt tiêu chuẩn đầu ra (%) 36,5 36,5 36,5 36,5
Sản lượng vải bông (nghìn tấn) 4,28 1,27 0,6 0,5

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Việt Nam, Tổng cục thống kê Việt Nam  

Bảng 10: 10 nguồn cung cấp bông lớn nhất cho Việt Nam giai đoạn 2012-2017 

ĐVT: tấn 

Nguồn cung 
Năm 
2012 

Năm 
2013 

Năm 
2014 

Năm 
2015 

Năm 
2016 

8 tháng 
2017 

Tổng NK 417.913 581.781 754.392 1.013.807 1.033.617 889.266 
Hoa Kỳ 107.829 219.594 227.071 441.932 498.935 502.672 
Ấn Độ 57.092 102.087 143.594 136.578 107.061 137.149 
Australia 24.700 38.046 75.459 47.750 101.119 64.176 
Brazil 69.329 38.881 72.738 119.711 132.284 23.664 
Bờ Biển Ngà 16.926 25.739 32.642 41.179 31.689 19.676 
Achentina 4.356 2.063 15.108 2.486 3.355 3.389 
Indonesia 917 2.012 4.460 3.201 4.595 2.301 
Pakistan 53.854 20.663 16.862 16.777 5.133 1.676 
Hàn Quốc 919 1.903 2.925 2.829 1.523 1.570 
Đài Loan 2.241 1.054 2.552 2.188 1.630 771 

Nguồn: Tổng hợp số liệu của Tổng cục Hải quan 

Ngành sợi: 
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Ngoài các sản phẩm sợi dệt kim Việt Nam đáp ứng tốt nhu cầu trong nước, các 

loại sợi khác chủ yếu được XK do khâu nhuộm hoàn tất còn hạn chế. Theo số liệu của 

tổng cục Hải quan, XK sợi của Việt Nam đạt 1,17 tiệu tấn trong năm 2016 và khoảng 

1,47 triệu tấn trong năm 2017. Trong khi đó, Việt Nam vẫn phải NK hơn 1 triệu tấn 

xơ, sợi/năm. 

Bảng 11: 10 nguồn cung cấp xơ, sợi dệt lớn nhất cho Việt Nam giai đoạn 2012-

2017 

ĐVT: tấn 

Nguồn cung 
Năm 
2012 

Năm 
2013 

Năm 
2014 

Năm 
2015 

Năm 
2016 

8 tháng 
2017 

Tổng NK 417.913 581.781 754.392 1.013.807 1.033.617 889.266 
Trung Quốc 167.739 214.682 260.916 301.084 358.699 257.697 
Đài Loan 225.089 217.686 208.229 192.696 195.439 109.042 
Thái Lan 86.129 86.305 80.089 82.809 78.550 49.035 
Hàn Quốc 78.908 77.789 76.770 79.605 77.771 49.370 
Indonesia 25.311 29.341 46.716 53.392 60.052 41.763 
Ấn Độ 16.054 26.533 26.120 32.364 30.795 27.694 
Malaysia 24.919 18.169 18.040 21.446 23.250 13.951 
Nhật Bản 5.902 8.596 9.008 9.806 11.459 5.925 
Pakistan 5.193 5.119 3.331 5.411 3.438 2.055 
Hồng Kông  1.314 1.401 1.248 508 2.068 865 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Ngành dệt: 

Sản lượng vải tăng đều qua các năm nhưng tốc độ tăng chậm. Sản lượng năm 

2012 đạt 1,25 triệu m2 nhưng đến nay cũng chỉ đạt 2,2 triệu m2, cung ứng được 

khoảng 25% nhu cầu thị trường trong nước. 

Vải sản xuất trong nước phần lớn được sử dụng ở các DN địa phương để sản xuất 

quần áo chất lượng trung bình và thấp mà chưa đáp ứng được yêu cầu của các DN sản 

xuất hàng may mặc XK do chất lượng thấp, đơn điệu về chủng loại. 

Vải dệt thoi chiếm tới 64,5% tổng sản lượng vải của Việt Nam. Tuy nhiên, sản 

phẩm dệt thoi sản xuất trong nước chỉ đáp ứng được khoảng 25% nhu cầu cần thiết để 

phục vụ may XK. Nhìn chung, chủng loại sản phẩm vải dệt thoi trong nước chưa đa 

dạng, chất lượng thấp và không ổn định về độ đồng màu và độ bền màu của vải 

nhuộm, giá cả chưa cạnh tranh. 
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Do sản lượng trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu nên hàng năm, Việt Nam phải 

chi hơn 10 tỷ USD để NK vải từ các nước Trung Quốc (53%), Hàn Quốc (18%), Nhật 

Bản (6%) và một số nước khác. NK từ Hàn Quốc có xu hướng tăng mạnh do EU chấp 

nhận nguyên tắc xuất xứ cộng gộp đối với NPL dệt may cho sản phẩm dệt may NK từ 

Việt Nam. 

Bảng 12: Top 10 nguồn cung cấp vải cho Việt Nam giai đoạn 2011-2017 

ĐVT: triệu USD 

Nguồn cung Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 8 tháng 2017 
Tổng  7.040 8.340 9.423 10.154 10.483 7.351 
Trung Quốc 3.041 3.870 4.660 5.223 5.449 3.911 
Hàn Quốc 1.4010 1.698 1.844 1.856 1.957 1.328 
Đài Loan 1.073 1.238 1.392 1.536 1.503 1.037 
Nhật Bản 599,1 557,1 553,5 568,0 637,7 415,5 
Hồng Kông  353,3 343,9 258,5 249,4 227,2 167,1 
Thái Lan  213,0 213,1 211,6 206,5 148,4 
Ấn Độ  55,5 56,5 63,2 64,8 39,2 
Italy 56,0 46,8 59,4 61,6 61,9 50,8 
Indonesia 63,6 48,5 67,7 69,3 60,3 38,3 
Malaysia 48,2 62,6 61,5 50,9 49,1 32,6 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Nhuộm và hoàn tất: 

Hiện trình độ công nghệ trong ngành dệt nhuộm Việt Nam chậm hơn các nước 

trong khu vực từ 15-20 năm. Do công đoạn nhuộm và hoàn tất của Việt Nam còn kém 

phát triển nên các DN phải xuất vải mộc chưa qua nhuộm và hoàn tất, sau đó lại NK 

vải đã qua xử lý về sử dụng. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng phần lớn sản 

phẩm dệt trong nước đều phải XK mà không được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. 

Sản xuất phụ liệu dệt may: 

Sản xuất phụ liệu dệt may là lĩnh vực được chú trọng thu hút đầu tư nhưng hiện 

trong nước chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu. Các loại khuy, cúc, mex và khóa kéo phải 

NK với số lượng lớn và nguồn cung chủ yếu từ Trung Quốc. 

Trong lĩnh vực sản xuất mực, một số công ty trong nước đã sản xuất được loại 

mực có chất lượng tương đương với mực của Trung Quốc. Tuy nhiên, những loại mực 

đáp ứng được tiêu chuẩn cao của châu Âu thì Việt Nam mới đang trong giai đoạn 

nghiên cứu. 
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2.3.2.2. Đối với lĩnh vực da giày 

Khả năng tự chủ nguồn cung ứng nguyên phụ liệu trong nước rất thấp. 

Da thuộc và vải giả da 

Nhu cầu trong nước về da các loại là rất cao tuy nhiên sản xuất da trong nội địa 

chỉ đáp ứng được một phần nhỏ, đặc biệt là nhu cầu về da thuộc. Theo Lefaso, sản 

xuất da thuộc trong nước (sản xuất mũ giày, lót giày, túi cặp) hiện đạt trên 210 triệu 

m2, chỉ đáp ứng được 24,4% nhu cầu về da thuộc. Các thị trường cung cấp da cho Việt 

Nam chủ yếu là Trung Quốc (chiếm 20%), Hàn Quốc (11%), Italy (10,7%), Đài Loan 

(10,1%).  

Da thuộc sản xuất trong nước thường là da bò có chất lượng thấp, mảnh da nhỏ, 

nhiều thẹo chủ yếu tiêu dùng trong thị trường nội địa. Sản phẩm da thuộc do các công 

ty thuộc da FDI sản xuất có chất lượng cao hơn nhưng chỉ đáp ứng một lượng nhỏ nhu 

cầu sản xuất XK.  

Với nguồn nguyên liệu giả da, nhu cầu trong nước ước cần đến 210 triệu m2/năm, 

nhưng các DN sản xuất trong nước chỉ đáp ứng 8,9 triệu m2/năm (tương ứng 4,2%).  

Hiện nay Việt Nam vẫn phải NK phần lớn nguyên liệu mũ giày (giả da, da nhân 

tạo, da tráng PU) từ Đài Loan, Hàn Quốc và Trung Quốc. Giả da sản xuất trong nước 

thường cứng, khả năng chịu nhiệt kém. Các DN trong nước có thể sản xuất được loại 

giả da mỏng, mềm dùng để lót vòng cổ hay trang trí giày thể thao nhưng do chậm thay 

đổi mẫu mã, nguyên vật liệu phải NK (hạt PU, PVC, chất hóa dẻo…) nên giá thành 

cao, không cạnh tranh được với hàng NK. Tỷ lệ nội địa hoá da tổng hợp, da nhân tạo 

hiện nay khoảng 30%. 

Vải làm giày dép các loại:  

Nguyên liệu đầu vào (xơ, sợi), công nghệ, máy móc sản xuất và của ngành dệt, 

nhuộm nước ta còn lạc hậu, chưa dệt được các loại vải chất lượng cao, chủng loại 

không đa dạng, vì vậy mới chỉ cung ứng được cho các DN sản xuất loại giày vải cấp 

thấp. Mặt khác ngành dệt vải Việt Nam cũng chưa chú trọng vào mảng nguyên liệu 

cho lĩnh vực sản xuất giày dép. Các chủng loại vải cao cấp như loại có in, đính các chi 

tiết trang trí đều phải NK. Theo báo cáo của Lefaco, sản xuất vải dệt (sản xuất mũ 

giày, túi cặp, ba lô) đáp ứng 17,5%, vải không dệt nhu cầu cần 92 triệu m2/năm, 

nhưng khả năng cung ứng chỉ đạt 11,5 triệu m2/năm (tương ứng 12,5%)… 

Nguyên phụ liệu khác:  
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Việt Nam phải NK số lượng lớn nguyên liệu, vật liệu thô và phôi để sản xuất đế 

giữa, đế ngoài, đế mặt, pho hậu và pho mũi cho mũ giày. Nhiều chi tiết để lắp ghép 

vào giày thể thao và giày nữ cũng đang phải NK. 

Một số loại phụ liệu như móc, khóa,...cũng đã được sản xuất trong nước nhưng 

độ tinh xảo lẫn yếu tố an toàn cho người sử dụng vẫn kém so với hàng NK. Tỷ lệ nội 

địa hoá của chủng loại nguyên phụ liệu khoảng 50%. 

Dụng cụ cơ khí, phụ tùng, thiết bị máy móc cho ngành dệt may, da giày:  

Lĩnh vực sản xuất máy móc, phụ tùng cơ khí cho ngành dệt may - da giày phát 

triển rất chậm. Móc móc, thiết bị ngành dệt may hầu hết đều được NK từ nước ngoài, 

chủ yếu từ Italia, Thụy Sỹ, Trung Quốc, Nhật Bản. Các DN nội địa chủ yếu chỉ sửa 

chữa, bảo dưỡng thiết bị, lắp đặt hệ thống làm mát, thông gió, điều hòa không khí, nhà 

xưởng, sản xuất lắp đặt máy kiểm tra vải, máy cắt vòng, máy cắt keo, máy dập nút, 

bàn cắt, bàn kiểm tra, xe vận chuyển, ghế ngồi may...và sản xuất một số chi tiết thay 

thế đơn giản. Về máy móc, thiết bị phục vụ ngành da giày, DN cơ khí trong nước cũng 

chỉ chế tạo được một số thiết bị đơn giản như máy chặt thuỷ lực, băng tải, hệ thống 

sấy, nồi hấp giày... Chất lượng sản phẩm không cao, mức độ chuẩn hoá và khả năng 

lắp lẫn thấp, thiếu đồng bộ, giá thành cao nên thị trường tiêu thụ hạn chế. Hầu hết máy 

móc thiết bị sản xuất sử dụng trong ngành da giày đều phải NK, chủ yếu từ Hàn Quốc, 

Đài Loan, Trung Quốc. 

2.4. Một số khó khăn 

CNHT ngành dệt may - da giày Việt Nam nhìn chung còn chậm phát triển, cả 

về chất lượng và chủng loại sản phẩm dẫn tới ngành sản xuất dệt may - da giày phụ 

thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu NK, giá trị gia tăng thấp. Những khó khăn dẫn tới 

tình trạng này như sau: 

2.4.1. Về vốn 

Phần lớn các DN trong lĩnh vực CNHT dệt may - da giày là DNVVN trong khi 

đầu tư về CNHT cần có nguồn vốn rất lớn.  

Vốn đầu tư cho phát triển CNHT rất lớn, ví dụ như chi phí đầu tư cho công 

nghiệp dệt, nhuộm, hồ vải thường lớn gấp 6-7 lần so với chi phí đầu tư cho công 

nghiệp may mặc có cùng quy mô; sản xuất sản phẩm da vốn đầu tư từ 8-10 lần nhiều 

hơn so với công nghiệp may giày, dép, túi xách… trong khi đó hơn 90% DN Việt 

Nam có quy mô nhỏ, khả năng tiếp cận nguồn vốn rất hạn chế và lãi suất ở ngân 
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hàng quá cao khiến cho dự án không khả thi về lâu dài, việc vay vốn từ các quỹ hỗ trợ 

nhà nước khó khăn bởi các thủ tục.  

Do hạn chế về vốn nên DN khó khăn trong đầu tư đổi mới công nghệ. Kết quả là, 

máy móc thiết bị của các DN sản xuất sản phẩm CNHT ngành dệt may vẫn còn khá 

lạc hậu. Có đến 50% máy móc có tuổi thọ trên 10 năm, 30% có tuổi thọ từ 5-10 năm, 

còn lại 20% là máy móc thiết bị có tuổi thọ dưới 5 năm (chủ yếu là DN FDI). Công 

nghệ của ngành thuộc da còn nghèo nàn, lạc hậu so với các đối thủ cạnh tranh như 

Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia… Thiết bị chuyên dùng phần lớn còn ở mức độ 

trung bình, lạc hậu và không đồng bộ, đặc biệt là các cơ sở phía Bắc.  

Thuộc da được xem là lĩnh vực sản xuất có ý nghĩa quan trọng đối với ngành da 

giày. Tuy nhiên, do các vấn đề về môi trường như nước thải, chất thải rắn nên dự án 

thuộc da không được các địa phương khuyến khích đầu tư. Mặt khác việc xây dựng hệ 

thống xử lý nước thải, đảm bảo môi trường rất tốn kém, chiếm khoảng 10 – 12% tổng 

vốn đầu tư, vì vậy các DN thường e ngại khi đầu tư vào lĩnh vực này. Trong giai đoạn 

từ 2011 tới nay, số lượng DN và lao động hoạt động trong lĩnh vực thuộc, sơ chế da, 

sơ chế và nhuộm lông thú cũng ít có sự thay đổi. 

DN thuộc da Việt Nam hiện được chia thành 2 nhóm: Nhóm bao gồm tất cả các  

nhà máy thuộc da FDI và một số ít những DN thuộc da lớn trong nước; nhóm bao gồm 

các nhà máy thuộc da vừa và nhỏ chỉ sử dụng da nguyên liệu trong nước cho sản xuất. 

Lợi thế đang nghiêng về các DN FDI của Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc. 

Các DN này đã nhập da đã qua xử lý thay vì da nguyên liệu để sản xuất nên ít gây ô 

nhiễm hơn. Ngoài ra, các DN FDI này xây dựng các nhà máy thuộc da tại Bình 

Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, nơi tập trung các nhà máy sản xuất giày dép 

lớn tại Việt Nam. 

2.4.2. Về nhân lực  

CNHT là một ngành công nghiệp thâm dụng lao động đòi hỏi trình độ tay nghề 

cao, sản phẩm của các nhà máy CNHT là những sản phẩm mang tính đặc thù cao, theo 

quy chuẩn và yêu cầu thiết kế khắt khe của đơn vị đặt hàng, mặc dù đã có nhiều cố 

gắng nhưng nước ta hiện nay còn đang thiếu đội ngũ lao động này. Nếu không có 

những giải pháp tích cực, đồng bộ nhằm phát triển nhanh trình độ của nguồn nhân lực 

cho CNHT, thì sẽ là điểm nghẽn lớn cho quá trình phát triển kinh tế nói chung, CNHT 
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nói riêng, làm giảm hiệu quả của quá trình hội nhập sâu rộng và đón đầu làn sóng đầu 

tư của các công ty đa quốc gia ở nước ta khi các FTA thế hệ mới có hiệu lực. 

Lao động trong lĩnh vực này chủ yếu vẫn là lao động phổ thông, chiếm tỷ trọng 

63%. Lao động có trình độ cao đẳng và đại học chiếm 35%, trình độ sau đại học chỉ 

chiếm 2%. Điều này cho thấy, ngành CNHT dệt may - da giày thiếu đội ngũ có trình 

độ cao, đặc biệt là kỹ sư và kỹ thuật viên có tay nghề cao. 

2.4.3. Về nguyên liệu  

Với CNHT ngành dệt may:  

Các yếu tố đầu vào còn phụ thuộc nhiều vào nguồn NK từ nước ngoài, nguồn 

trong nước chưa phát triển hoặc không có điều kiện phát triển như bông, tằm tơ. 

Theo Hiệp hội dâu tằm tơ Việt Nam, hiện nay cả nước có khoảng 7.000 - 8.000 

ha dâu. Nếu nông dân đầu tư thâm canh cây dâu tốt, năng suất đạt 30 tấn/ha và nuôi 

tằm không bị bệnh thì lượng kén thu về cũng không đủ đáp ứng với công suất máy 

móc mà các DN và các hộ đã đầu tư. Riêng tại Lâm Đồng có khoảng 15 DN ươm tơ tự 

động, mỗi ngày sản xuất trên 2 tấn tơ tự động và hơn 20 cơ sở ươm tơ cơ khí, mỗi 

ngày sản xuất gần 1 tấn tơ cơ khí. Song tất cả các nhà ươm tơ không có tiếng nói 

chung, mạnh ai nấy làm, tranh mua tranh bán diễn ra làm cho thị trường không ổn 

định.  

Bên cạnh đó, khâu quan trọng trong chuỗi sản xuất dâu tằm tơ là khâu cung ứng 

trứng giống tằm cho các hộ nuôi tằm con hiện cũng đang bỏ ngỏ, không có DN nào 

đứng ra làm dịch vụ này mà chỉ có một vài tư nhân nhập trứng tằm từ Trung Quốc qua 

đường tiểu ngạch, không qua kiểm dịch thực vật, động vật. Do nguồn gốc không rõ 

ràng, nên nhiều lúc gây thiệt hại lớn cho nông dân.  

Cũng theo Hiệp hội dâu tằm tơ, hiện nay mỗi năm phải NK khoảng 1.000 tấn tơ 

từ Trung Quốc, Brazil…để làm gia công cho Công ty Matsumura (Nhật Bản) XK. 

Với CNHT ngành da giày:  

Nguyên nhân chủ yếu khiến da sản xuất trong nước vừa thiếu, chất lượng thấp là 

do nguồn cung cấp da nguyên liệu không ổn định, chất lượng da nguyên liệu kém và 

không đồng đều. Các loại da nguyên liệu chủ yếu sử dụng cho thuộc là da bò, da trâu, 

da lợn nhưng ở Việt Nam lại chưa có trang trại chăn nuôi trâu, bò lấy da. Nguyên liệu 

chủ yếu được lấy từ trâu bò kéo nên da không đảm bảo được chất lượng. Theo số liệu 

của Hiệp hội Da giày túi xách Việt Nam, tổng sản lượng da nguyên liệu cung ứng cho 
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ngành công nghiệp thuộc da ước tính 220.000- 250.000 tấn trong đó NK khoảng 

120.000- 150.000 tấn còn trong nước mới chỉ cung ứng khoảng 100.000 tấn da nguyên 

liệu. Tuy nhiên, da thuộc thành phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu da trong nước khi 

thuộc xong hầu như chỉ dùng để sản xuất các mặt hàng tiêu dùng nội địa chứ XK thì 

không đạt tiêu chuẩn. Da nguyên liệu NK từ các nước Mỹ, Canada, Australia...về 

thuộc được sử dụng để làm hàng XK và XK tại chỗ. 

Mặc dù các cơ sở thuộc da đã được các hãng bán hóa chất hướng dẫn một số 

công nghệ mới trong quá trình sử dụng hoá chất của họ, nhưng kiến thức công nghệ 

còn rời rạc, thiếu cơ bản và hệ thống. Nguồn cán bộ kỹ thuật trong ngành còn thiếu, đa 

số còn chưa được đào tạo bài bản, chuyên ngành sâu, thiếu kinh nghiệm và cập nhật 

được trình độ công nghệ của các nước tiên tiến, do đó sản phẩm da thuộc trong nước 

còn đơn điệu, chất lượng chưa cao...  

2.4.4. Về chính sách 

Rào cản từ chính sách chưa rõ ràng cụ thể dẫn đến việc phát triển của ngành 

CNHT chưa được trọn vẹn. 

Theo nhiều DN, quyết định hỗ trợ phát triển CNHT của Chính phủ trong đó có 

nhiều cơ chế ưu đãi, tuy nhiên vẫn chưa đủ sức thu hút các DN trong lĩnh vực CNHT. 

Trên thực tế, các ưu đãi không lớn, trình tự thủ tục tương đối phức tạp, chưa thực sự 

phù hợp với đặc điểm của các DN trong lĩnh vực CNHT, chủ yếu là DN nhỏ và vừa… 

Về chính sách hỗ trợ vốn 

 Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, ngoài việc hỗ trợ, tài trợ thông qua các 

nghiên cứu, ứng dụng Chính phủ cũng đã cho phép hình thành các Quỹ để hỗ trợ, cho 

vay đối với các DN tùy theo từng lĩnh vực: Quỹ hỗ trợ đầu tư; Quỹ hỗ trợ DNVVN; 

Quỹ phát triển KHCN; Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia….(Theo báo cáo của Bộ Tài 

chính, cả nước hiện có khoảng 40 Quỹ/loại Quỹ tài chính nhà nước được thành lập với 

mục đích, quy mô, tính chất, phạm vi hoạt động khá đa dạng. Nguồn vốn hoạt động 

của các Quỹ tài chính nhà nước, bao gồm: nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ 

trợ gồm vốn điều lệ, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động thường xuyên, hỗ trợ khác. Một số 

Quỹ vừa được NSNN hỗ trợ vốn thành lập ban đầu, vừa được hỗ trợ kinh phí trong 

quá trình hoạt động. Các Quỹ tài chính nhà nước đều có quy định riêng về chế độ quản 

lý tài chính, kế toán. Tuy nhiên, hiện nay chưa có tiêu chí quy định rõ loại hình hoạt 

động của Quỹ (có Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước, Quỹ là đơn vị sự nghiệp,...) đa 
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phần được quy định trong các văn bản cá biệt về thành lập Quỹ). Nhìn tổng thể có rất 

nhiều Quỹ mà mục tiêu hướng đến việc hỗ trợ, ưu đãi cho DN để phát triển sản xuất 

nhưng việc tiếp cận để được hưởng các ưu đãi trên đang rất vướng đối với DN, có thể 

kể đến các quy định sau: 

+ Theo Nghị định/Quyết định của Chính phủ về việc hình thành Quỹ tài chính 

nhà nước đều được khẳng định rõ, Quỹ được mở tài khoản tại Kho bạc hoặc các ngân 

hàng thương mại. Tuy nhiên, theo quy định quản lý và cách hiểu còn khác nhau nên 

hầu hết các Quỹ được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước. Hệ thống Kho bạc nhà 

nước không thực hiện chức năng cho vay theo hình thức tín dụng, nguồn ngân sách 

nhà nước được bố trí cho Quỹ để thực hiện hỗ trợ theo hình thức vay cần phải được 

hiểu là đã được chuyển từ nguồn ngân sách sang hình thức hoạt động tín dụng, theo đó 

phải được thực hiện theo Luật các tổ chức tín dụng. Đây đang là vướng mắc lớn nhất 

khiến cả cơ quan quản lý nhà nước khó vận hành được và các DN cũng không thể đủ 

điều kiện để vay. Vì vậy, các Quỹ tài chính nhà nước với mục tiêu hỗ trợ cần phải 

được xác lập rõ nguồn vốn dành cho vay và phải được chuyển ngay vào tài khoản 

ngân hàng thương mại để thực hiện cho vay. 

+ Về hồ sơ: Do việc hình thành các Quỹ theo các mục tiêu khác nhau nên mỗi 

Quỹ đều có Điều lệ quy định riêng, theo đó Thông tư về quản lý (cả nội dung và tài 

chính) cũng được ban hành riêng kèm theo các mẫu biểu hướng dẫn theo yêu cầu của 

từng loại hình (Có sự khác nhau do quy định của Luật ngân sách và Luật các tổ chức 

tín dụng). Điều này dẫn đến các DN đang rất khó tiếp cận để diễn dải nội dung chi tiết, 

phụ thuộc khá nhiều về cơ quan quản lý dẫn đến việc xem xét, giải quyết các thủ tục 

hồ sơ bị kéo dài (nhiều khi mất cơ hội đầu tư) dẫn đến DN không còn mặn mà với các 

chính sách ưu đãi trong khi nhu cầu về vốn của DN lại rất lớn. 

+ Về phía DN: Hầu hết các DN đang có nhu cầu về vốn đều ở loại hình DNVVN, 

thậm chí siêu nhỏ,…Có rất ít DN tự đánh giá năng lực công nghệ phục vụ cho đổi mới 

và hoạch định chiến lược kinh doanh của đơn vị một cách bền vững; hầu hết thiếu 

nhân lực quản trị nên việc xây dựng các đề án phát triển cho DN chưa được quan tâm 

đúng mức, thiếu cơ sở khoa học, tiềm ẩn rất nhiều rủi do dẫn đến sự quan ngại của các 

cơ quan quản lý. Cũng do thiếu nhân lực quản trị nên việc diễn giải các nội dung trong 

dự án đầu tư thiếu tính thuyết phục, thiếu sự tính toán đầy đủ nên tính khả thi chưa 

cao. 

Về chính sách thuế 
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Thông tư 21/2015/TT-BTC hướng dẫn việc thực hiện ưu đãi thuế thu nhập DN 

(TNDN) tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP, quy định: 

“Ưu đãi thuế TNDN được áp dụng đối với thu nhập của DN từ thực hiện dự án sản 

xuất sản phẩm CNHT từ ngày 01/01/2015 đáp ứng các Điều kiện quy định tại Luật số 

71 và các văn bản hướng dẫn thi hành”. 

Quy định này khiến DN hiểu ưu đãi thuế TNDN chỉ áp dụng đối với các Dự án 

sản xuất sản phẩm CNHT thực hiện từ ngày 01/01/2015. Như vậy, vô hình chung hiểu 

theo cách Thông tư 21/2015/TT-BTC đã “thu hẹp” đối tượng được hưởng ưu đãi, 

không quy định ưu đãi cho các Dự án sản xuất sản phẩm CNHT trước ngày 

01/01/2015. 

Theo quy định tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP, đối tượng hưởng ưu đãi là các dự 

án sản xuất sản phẩm CNHT bao gồm dự án đầu tư mới, dự án mở rộng và đổi mới 

công nghệ có ứng dụng thiết bị công nghệ mới, quy trình sản xuất mới sản xuất sản 

phẩm với năng lực sản xuất tăng ít nhất 20%. 

Tuy nhiên, tại Nghị định 111/2015/NĐ-CP cũng như tại Thông tư 55/2015/TT-

BCT chưa quy định cụ thể về tiêu chí xác định Dự án tăng năng lực sản xuất ít nhất 

20%. Điều này gây rất khó khăn cho DN trong việc chuẩn bị hồ sơ xin xác nhận ưu 

đãi. 

Nhiều DN băn khoăn không biết sẽ sử dụng tiêu chí nào (ví dụ: tăng tài sản cố 

định, tăng công suất, tăng vốn đầu tư hay tăng doanh thu) để xác định Dự án sản xuất 

sản phẩm CNHT của DN có thuộc đối tượng được áp dụng ưu đãi theo diện tăng năng 

lực sản xuất 20% như quy định của Nghị định 111/2015/NĐ-CP hay không. 

Khi nhập vật liệu thô về cho việc sản xuất ra nguyên liệu thì nhà đầu tư trong 

nước phải đóng thuế NK vật liệu và 10% giá trị gia tăng (GTGT); trong khi đó, nhà 

đầu tư nước ngoài nhập theo hình thức sản xuất XK sẽ được miễn thuế. Như vậy, với 

cùng đầu vào là vật tư thô thì nhà đầu tư trong nước đã phải chịu chi phí cao hơn. 

Đến khi bán hàng, giả sử là cùng loại nguyên liệu và có cùng giá bán thì người 

bán là nhà đầu tư trong nước sẽ xuất hóa đơn cộng 10% thuế cho người mua. Trong 

khi đó, nếu người bán là nhà đầu tư FDI và nếu người mua dùng nguyên liệu cho sản 

xuất XK, họ sẽ dùng giải pháp XK tại chỗ và không có thuế (phần lớn các DN FDI sản 

xuất nguyên liệu đều nằm trong khu chế xuất nên đều hưởng chế độ này). Như vậy, 

người mua là nhà sản xuất XK sẽ chuộng mua hàng từ DN FDI hơn, vì họ không phải 
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trả 10% thuế GTGT. Bên cạnh đó, do thanh toán bằng ngoại tệ, DN FDI sẽ có cơ hội 

để vay ngoại tệ với lãi suất rất thấp. Trong khi đó, nếu mua từ DN Việt Nam thì hoàn 

toàn không có các lợi thế này. 

Về thuế XNK: Nghị định số 128/2016 NĐ-CP ban hành ngày 1/9/2016 về biểu 

thuế nhằm thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc 2016-

2018, theo đó, 90% dòng thuế hàng hóa có liên quan đến ngành dệt may da giày 

(chương 60-64), đã về 0% ngay từ năm 2016. Như vậy, thay vì lựa chọn nguyên liệu 

trong nước, DN sẽ chọn nhập nguyên liệu chính ngạch từ Trung Quốc không còn phải 

chịu thế NK và giá rẻ hơn. 

Chính sách cho thuê mặt bằng 

Ngoài khó khăn về vốn, việc xây dựng KCN chuyên ngành, nhất là KCN chuyên 

ngành thuộc da, dệt nhuộm chưa thực hiện được do không tìm được địa điểm vì nhiều 

địa phương không chủ trương phát triển ngành này, nhất là ngành thuộc da. 

Như vậy, mặc dù đã có những chuyến biến tích cực nhưng lĩnh vực CNHT dệt 

may nhìn chung còn yếu dẫn đến sự phụ thuộc vào nguồn cung ứng bên ngoài, giá trị 

gia tăng trong mỗi sản phẩm thấp và hiệu quả XK thấp. Ngành dệt may, tỷ lệ nội địa 

hóa hiện đạt trung bình khoảng 51% trong khi mục tiêu đề ra trong quy hoạch là 55%. 

Ngành da giày, tỷ lệ nội địa hóa mới đạt 35 - 40%, thấp hơn mục tiêu đề ra là phải đạt 

từ 60 - 65%. Nguyên nhân của những hạn chế này do thiếu vốn, thiếu nhân lực chất 

lượng cao, thiếu nguyên liệu và một số chính sách còn bất cập, chưa đi vào thực tiễn. 
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CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NGÀNH 

DỆT MAY - DA GIÀY VIỆT NAM 

3.1. Bối cảnh mới tác động đến phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may - da giày 

3.1.1. Bối cảnh ngoài nước 

Phát triển CNHT ngành dệt may - da giày của Việt Nam đang và sẽ chịu tác 

động từ nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiều 

FTA được ký kết và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra nhanh chóng. 

Những yếu tố này vừa tạo ra cơ hội nhưng cũng không ít thách thức đối với phát triển 

CNHT dệt may. 

Việc Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới mang 

đến các cơ hội phát triển thị trường, xây dựng và phát triển chuỗi giá trị cho các DN.  

Hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực của Việt Nam trong những năm gần đây đã 

thu hút nhiều nhà đầu tư. Đặc biệt việc hội nhập sâu rộng với các tổ chức thế giới đã 

mở ra cơ hội mới cho Việt Nam được tiếp cận thị trường hàng hóa và dịch vụ ở tất cả 

các nước thành viên với mức thuế nhập khẩu đã được cắt giảm và các ngành dịch vụ 

mà các nước mở cửa theo các nghị định thư của các nước này không bị phân biệt đối 

xử. Điều đó tạo điều kiện cho nước ta mở rộng thị trường XK. Cơ hội XK bình đẳng 

sẽ có những ảnh hưởng tích cực đến hoạt động của các DN trong nước, sản xuất sẽ 

được mở rộng và tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Các DN có cơ hội 

tiếp cận và ứng dụng các kỹ thuật công nghệ cao, từ đó nâng cao sức cạnh tranh của 

các sản phẩm công nghiệp Việt Nam; nâng cao tay nghề cho người lao động; nâng cao 

kỹ năng và kinh nghiệm quản lý điều hành sản xuất cho các nhà quản lý... Ngoài ra, 

ngành công nghiệp còn có cơ hội tiếp cận các nguồn vốn mới, bảo đảm thúc đẩy quá 

trình phát triển các DN cả về quy mô và chiều sâu. 

Tham gia các FTA, ngành dệt may - da giày được có cơ hội lớn để tăng kim 

ngạch xuất khẩu nhờ các nước giảm thuế nhập khẩu hàng dệt may - da giày từ về 0%. 

Để được hưởng các ưu đãi này, hàng dệt may - da giày của Việt Nam cần phải đáp 

ứng quy tắc xuất xứ sản phẩm. Điều này tạo động lực thu hút vốn đầu tư cả trong và 

ngoài nước vào sản xuất CNHT ngành dệt may - da giày. 

Thông qua quá trình hội nhập sẽ làm cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút 

đầu tư vào các lĩnh vực mà ngành còn yếu kém như nguyên, phụ liệu đầu vào, dệt, 

nhuộm... Các cam kết về môi trường trong FTA là sức ép để Việt Nam tự cải thiện vấn 
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đề này trong quan hệ thương mại với các đối tác. Những tiêu 59 chuẩn cao về môi 

trường, yêu cầu chất lượng của sản phẩm từ đó tạo ra áp lực đổi mới công nghệ nhằm 

đáp ứng nhu cầu của thị trường. Xuất phát từ những yêu cầu đặt ra trong TPP và các 

FTA, Việt Nam đang tích cực thu hút các dự án đầu tư từ các nước có ngành dệt may 

phát triển như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan... Đa số các dự án đều được chọn lọc, 

tập trung phát triển vào các lĩnh vực Việt Nam còn yếu như kéo sợi, dệt, nhuộm nhằm 

tạo dựng chuỗi sản xuất khép kín. Thông qua việc thu hút các dự án FDI sẽ giúp mở 

rộng sản xuất, nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh khả năng đào tạo nguồn nhân 

lực có tay nghề có chuyên môn. Mặt khác, việc tham gia các FTA sẽ tạo điều kiện 

thuận lợi hơn cho Việt Nam trong việc nhập khẩu máy móc, công nghệ với giá thành 

rẻ hơn từ đó nâng cao năng lực sản xuất cho ngành dệt may Việt Nam. 

Về thách thức, xu thế thương mại hóa toàn cầu ngày càng phát triển, sự phân 

công trong chuỗi sản phẩm, chuỗi giá trị gia tăng trên toàn cầu ngày càng đi vào xác 

định và được quyết định bởi các DN lớn. Các tập đoàn, DN đa quốc gia sản xuất các 

sản phẩm hoàn chỉnh, thường sử dụng mạng lưới xí nghiệp vệ tinh, mạng lưới các DN 

hỗ trợ sẵn có để chuyên cung cấp các sản phẩm CNHT. Mặt khác, khi sản phẩm hoàn 

chỉnh được sản xuất cho cả thị trường quốc tế thì các công ty phải thường xuyên thay 

đổi tính năng, mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm, tức là tuổi đời của công nghệ rất ngắn, 

điều đó buộc các DN phải luôn luôn duy trì một sự cơ động, mềm dẻo cao trong việc 

quản lý dây chuyền cung cấp các sản phẩm hỗ trợ. Trong khi đó, nền công nghiệp Việt 

Nam còn kém phát triển, quá trình hội nhập của Việt Nam muộn hơn, năng lực sản 

xuất của nước ta còn đang yếu và kinh nghiệm chưa nhiều, nên việc tham gia vào 

chuỗi giá trị toàn cầu gặp nhiều khó khăn. 

Sản phẩm CNHT dệt may - da giày của Việt Nam ngày càng phải cạnh tranh 

mạnh với hàng NK bởi nhiều Việt Nam đã ký kết các FTA song phương và đa phương 

với nhiều nước có thế mạnh cung cấp các sản phẩm này như Trung Quốc, Hàn Quốc, 

Nhật Bản, ASEAN, Ấn Độ, Australia, Newzealand… và thuế suất NK nhiều chủng 

loại sản phẩm CNHT từ các thị trường này về mức 0% từ năm 2018. 

Xuất phát điểm thấp, CNHT dệt may - da giày chưa phát triển, năng lực cạnh 

tranh còn hạn chế, lại chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các cường quốc sản xuất lớn trên 

thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh… DN Việt Nam mới chỉ tập trung cạnh 

tranh về giá, song đây chỉ là bước đầu. Nếu DN không cải thiện được khả năng cạnh 

tranh trên các phương diện khác - chẳng hạn như: chất lượng, khả năng cung ứng đơn 
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hàng lớn, thời gian cung ứng đơn hàng kịp thời, và kênh phân phối - thì sẽ khó thâm 

nhập được vào thị trường các đối tác FTA, thậm chí khó cạnh tranh tại thị trường nội 

địa.  

Việc tăng cường và hoàn thiện chuỗi cung ứng trong nước nghĩa là đòi hỏi đầu tư 

vào dệt, nhuộm. Đây lại là các khâu yêu cầu nguồn vốn lớn và cũng là khâu tạo nhiều 

tác động đến môi trường. Mặt khác, hiện nay tại nhiều địa phương trong cả nước 

không thu hút đầu tư ngành nhuộm để đảm bảo vấn đề môi trường, do vậy các DN đầu 

tư gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận mặt bằng sản xuất. Thách thức đặt ra với 

Việt Nam là phải cân bằng được giữa việc phát triển khâu dệt nhuộm với việc xử lý và 

bảo vệ môi trường. 

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 diễn ra nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu. Việt 

Nam là nước đi sau nên có điều kiện đi tắt, đón đầu ở một số lĩnh vực sản xuất CNHT 

ngành dệt may - da giày. Về mặt tích cực cách mạng công nghệ 4.0 góp phần: (i) cải 

thiện được năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; (ii) tạo cơ hội để thay thế các 

công việc lặp đi lặp lại, không yêu cầu kỹ năng, kinh nghiệm bằng máy móc công 

nghệ hiện đại mới như các công đoạn sản xuất sơ, sợi tự nhiên, sợi hóa học, cắt…, (iii) 

giúp các DN chủ động trong công tác đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng của người lao 

động; (iv) DN quan tâm, chú trọng đến thị trường nội địa hơn. Việc áp dụng công 

nghệ hiện đại vào sản xuất sẽ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng đối với sản 

phẩm CNHT, từ đó làm tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm. 

Tuy nhiên, Công nghiệp 4.0 dự báo cũng đặt ra nhiều vấn đề cho các ngành sản 

xuất. Đó là, nguy cơ mất việc làm đối với lao động trong lĩnh vực CNHT dệt may - da 

giày tăng, đặc biệt lao động có trình độ thấp và ở những công đoạn dễ thay thế bằng 

máy móc, song mức độ tác động ở mỗi công đoạn sản xuất dệt may - da giày cũng 

khác nhau. Theo ước tính của Tổ chức Lao động Thế giới, trong một thập niên tới sẽ 

có khoảng 86% tổng số lao động trong ngành dệt may của Việt Nam phải đối mặt với 

nguy cơ bị thay thế bởi máy móc. Ví dụ máy móc có thể thay thế từ 40-50% lao động 

trong công đoạn sản xuất sơ sợi, từ 30%-40% tổng lao động trong công đoạn dệt 

nhuộm và hoàn tất, thay thế dưới 30% tổng lao động công đoạn may; khoảng từ 30%-

40% lao động trong lĩnh vực CNHT ngành dệt may.  

Đối với sản xuất dệt may - da giày, Việt Nam trong công nghiệp 4.0 sẽ phải đối 

mặt với nguy cơ chuyển dần sản xuất quay lại các nước, như: Mỹ, EU, Nhật, Hàn 

Quốc… là các quốc gia có trình độ khoa học kỹ thuật phát triển và chiếm tới gần 90% 
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tổng kim ngạch XK hàng may mặc của Việt Nam. Đồng thời tạo ra sự chênh lệch lớn 

về trình độ và thu nhập của người lao động trong DN, trong ngành và giữa các ngành 

nghề với nhau. 

3.1.2. Bối cảnh trong nước 

CNHT đang đóng vai trò rất quan trọng, góp phần thu hút đầu tư FDI đồng thời, 

thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp trong nước, tạo ra sản phẩm xuất 

khẩu có tính cạnh tranh, giá trị gia tăng cao và phát triển thị trường nội địa, góp phần 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm cho nền kinh tế phát triển bền vững.  

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, chương trình hành động 

cụ thể về phát triển CNHT. Trong Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về các giải 

pháp điều hành kinh tế - xã hội năm 2018, Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu các bộ, 

ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển mạnh DN, 

thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; chú trọng thu hút FDI sử dụng công nghệ cao 

và các tập đoàn đa quốc gia gắn với phát triển DN trong nước và CNHT. Tiếp tục 

hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đầu tư kinh doanh, hỗ trợ DNVVN, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh cá thể, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng theo cơ chế thị trường. 

Điều này tiếp tục tạo ra động lực phát triển CNHT dệt may - da giày trong thời gian 

tới. 

Việt Nam vẫn được đánh giá là quốc gia có những lợi thế nhất định trong thu hút 

FDI như chính trị ổn định, dân số đông, số người trong độ tuổi lao động lớn… Cùng 

với đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo cũng là lĩnh vực Chính phủ Việt Nam 

đang rất quan tâm, ưu tiên thu hút đầu tư, nhằm đạt mục tiêu công nghiệp hóa vào năm 

2020. Những yếu tố này sẽ tiếp tục thu hút FDI vào lĩnh vực công nghiệp nói chung và 

CNHT ngành dệt may - da giày nói riêng.  

Về phía DN, các DN sản xuất ngành dệt may - da giày Việt Nam đã nỗ lực áp 

dụng những công nghệ mới, phương thức sản xuất mới, đẩy mạnh áp dụng các tiêu 

chuẩn và công cụ quản lý chất lượng, chú trọng nâng cao chất lượng nhân lực... Nhờ 

đó, thị phần hàng dệt may - da giày của Việt Nam đã tăng lên đáng kể, góp phần mở 

rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm CNHT ngành dệt may - da giày. 

Mặc dù bối cảnh trong nước tạo ra nhiều thuận lợi nhưng việc phát triển CNHT 

ngành dệt may - da giày cũng đối mặt với không ít khó khăn.  
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Ngoài những khó khăn cố hữu như thiếu vốn, nhân lực chất lượng cao, nguyên 

liệu, DN CNHT ngành dệt may - da giày ngày càng chịu áp lực về vấn đề xử lý chất 

thải. Công nghiệp dệt, nhuộm cũng như thuộc da là những ngành có nguy cơ gây ô 

nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường sống. Do đó, các dự án này không được 

khuyến khích đầu tư tại nhiều địa phương. Hơn nữa, đầu tư xử lý nước thải rất tốn 

kém trong khi DN Việt Nam phần lớn có quy mô nhỏ, vốn ít.  

Bên cạnh đó, CNHT ngành dệt may - da giày có thể đối mặt với tình trạng thiếu 

lao động, đặc biệt lao động chất lượng. Thời gian gần đây, nhiều hãng điện tử mở rộng 

đầu tư vào Việt Nam với quy mô rất lớn và trả lương cho công nhân từ 8-9 triệu 

đồng/tháng, cao hơn so với mức lương bình quân DN CNHT ngành dệt may - da giày 

trả cho công nhân (từ 7,4-7,9 triệu đồng/tháng).  

Năng suất lao động của công nhân Việt Nam còn thấp, chi phí nhân công đang có 

tín hiệu tăng trong thời gian tới dẫn đến giá thành sản phẩm tăng lên. Công tác đào tạo 

nghề chưa phù hợp với yêu phát triển của ngành. Điều này làm giảm sức cạnh tranh 

của hàng dệt may Việt Nam.  

3.2. Đường lối, chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước  

3.2.1. Về phát triển công nghiệp Việt Nam 

Quan điểm về phát triển công nghiệp tại Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2025 

được nêu rất chi tiết trong Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam. Theo đó, Việt 

Nam phát triển công nghiệp dựa trên cơ sở phát huy mọi nguồn lực từ mọi thành phần 

kinh tế, khai thác các lợi thế sẵn có và cơ hội quốc tế, chú trọng đào tạo phát triển 

nguồn nhân lực công nghiệp có kỹ năng, có năng lực sáng tạo, tập trung phát triển các 

ngành có lợi thế cạnh tranh và công nghệ hiện đại, tiên tiến trong một số lĩnh vực như 

chế biến nông lâm sản, điện tử viễn thông, cơ khí chế tạo và hóa dược...; điều chỉnh 

phân bố không gian công nghiệp hợp lý nhằm phát huy sức mạnh liên kết giữa các 

ngành, vùng địa phương để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Cùng với Chiến 

lược phát triển công nghiệp Việt Nam, Chính phủ cũng ban hành Quy hoạch phát triển 

ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm thực hiện 

các mục tiêu đặt ra đối với ngành công nghiệp. Theo đó, ngành công nghiệp dệt may 

phát triển theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa nhằm tạo ra bước nhảy vọt về 

chất lượng sản phẩm. Ngành dệt may lấy xuất khẩu làm mục tiêu phát triển của ngành 

đồng thời đáp ứng tối đa nhu cầu của thị trường nội địa. Tập trung phát triển mạnh các 
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sản phẩm công 62 nghiệp hỗ trợ, sản xuất nguyên phụ liệu, nâng cao giá trị gia tăng 

của các sản phẩm trong ngành. 

3.2.2. Về tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện 

đại hóa 

Đề án tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa (CNH) - 

hiện đại hóa (HĐH) và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 1/12/2014. Theo đó, tái cơ cấu 

ngành công thương nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất 

lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của ngành. Nghiên cứu 

đổi mới mô hình, tổ chức hoạt động của ngành, xây dựng mô hình quản lý nhà nước 

đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, phục vụ sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên hướng 

đến tập trung phát triển một số ngành công nghiệp: sản xuất sản phẩm có giá trị gia 

tăng cao; giá trị xuất khẩu lớn; tạo thị trường cho công nghiệp hỗ trợ phát triển; sử 

dụng công nghệ cao; tạo nhiều việc làm đòi hỏi trình độ cao; giảm dần các lĩnh vực sử 

dụng nhiều tài nguyên khoáng sản và lao động giản đơn.  

Đối với ngành dệt may, nhanh chóng hình thành các cụm dệt may, tạo mạng liên 

kết sản xuất giữa các DN trong ngành, phát triển chuỗi giá trị của ngành; hình thành 

các liên minh và các tổ chức hợp tác giữa các công ty dọc theo chuỗi cung ứng từ cung 

ứng nguyên liệu đến phân phối sản phẩm may mặc; Khuyến khích đầu tư xây dựng 

các KCN dệt nhuộm tập trung; khuyến khích, thu hút đầu tư sản xuất vải, sản phẩm 

dệt, kỹ thuật, y tế và phụ liệu phục vụ ngành may; các sản phẩm từ hóa dầu (xơ, sợi, 

hóa chất, thuốc nhuộm,…); nghiên cứu khả năng sản xuất các sản phẩm hóa dầu phục 

vụ cho dệt may; Xây dựng các trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu tại Hà Nội, 

TP.HCM và các thành phố lớn để cung ứng kịp thời cho các DN trong ngành; Xây 

dựng kế hoạch đào tạo lao động ngành dệt may theo hướng hình thành cụm; củng cố 

và phát triển hệ thống đào tạo chuyên ngành dệt may. Nhà nước hỗ trợ một phần kinh 

phí từ ngân sách cho hoạt động nghiên cứu, đào tạo và đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật 

nhằm nâng cao năng lực cho các Viện nghiên cứu và các cơ sở đào tạo cho ngành dệt 

may; Đầu tư vào thiết kế và thời trang; tập trung phát triển thị trường nội địa.  

Đối với ngành da giày, phát triển sản xuất nguyên liệu và CNHT ngành da nhằm 

tạo giá trị tăng thêm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành. Khẩn trương xây dựng khu 

KCN tập trung cho thuộc da. Nâng cao năng lực tự thiết kế mẫu mã và phát triển sản 
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phẩm mới. Ưu tiên sản xuất giày thể thao và giày vải trong sản xuất và xuất khẩu; sản 

xuất giày dép da thời trang và cặp túi ví chất lượng cao phục vụ thị trường mới, thị 

trường cao cấp và thị trường nội địa. Xây dựng các khoa hoặc các bộ môn về da giày 

tại các trường đào tạo nghề, các Viện nghiên cứu nhằm bổ sung nhân lực cho ngành. 

3.2.3. Về phát triển công nghiệp hỗ trợ 

Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/1/2017 về Chương trình phát triển CNHT từ năm 

2016-2025 và Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 3/4/2017 về Quy chế quản lý và thực 

hiện Chương trình phát triển CNHT 

Các quyết định này được ban hành với mục tiêu cụ thể như sau: 

Phát triển nguyên vật liệu và phụ liệu phục vụ ngành dệt may - da giày, đáp ứng mục 

tiêu đến năm 2020, tỷ lệ cung cấp trong nước của ngành công nghiệp dệt may đạt 65%, 

ngành da giày đạt 75-80%. 

* Các nội dung cụ thể của chương trình phát triển bao gồm: 

- Kết nối, hỗ trợ DN CNHT trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong 

và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực CNHT. 

- Hỗ trợ DN áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn 

cầu trong quản trị DN, quản trị sản xuất. 

- Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành 

sản xuất sản phẩm CNHT. 

- Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản 

xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu… 

3.2.4. Về phát triển công nghiệp dệt may 

Theo Dự thảo Đề án “Điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt 

may Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” do Bộ Công Thương soạn thảo, 

phát triển ngành dệt may Việt Nam phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội cả 

nước; với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 và các quy hoạch có liên quan, gắn với phát triển bền vững và quá trình 

hội nhập kinh tế Quốc tế;  

Phát triển tối đa thị trường nội địa đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu, lấy xuất 

khẩu làm mục tiêu cho sự phát triển của ngành; Chú trọng và từng bước tạo ra sản phẩm có 

sức cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và tiêu dùng của xã hội;  
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Thu hút mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển ngành dệt may. 

Khuyến khích phát triển các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản xuất nguyên, phụ liệu nhằm 

nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm;  

Phát triển ngành dệt may gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và xu thế dịch chuyển 

lao động nông nghiệp nông thôn.   

+ Sản xuất dệt 

Tập trung kêu gọi đầu tư, đầu tư chiều sâu, thay thế các thiết bị công nghệ cũ lạc 

hậu, tiêu hao nhiều năng lượng. Kết hợp với đầu tư công nghệ mới, mở rộng sản xuất, 

nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.  

Đa dạng hóa phương thức đầu tư: hợp tác nghiên cứu triển khai, chuyển giao 

công nghệ; liên doanh, liên kết sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.  

+ Nhuộm và xử lý hoàn tất vải Tập trung phát triển mạnh công nghiệp phụ trợ, 

tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững ngành dệt may, bố trí các nhà máy sản xuất các 

sản phẩm phụ trợ tại các KCN, cụm công nghiệp đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải 

đồng bộ.  

Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển ngành. Đa dạng hoá 

phương thức đầu tư: hợp tác nghiên cứu triển khai, chuyển giao công nghệ; liên doanh, 

liên kết sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Tập trung sản xuất một số sản phẩm 

chính như sản xuất nguyên liệu, in, nhuộm hoàn tất,... 

+ Ngành sợi 

Tập trung đầu tư chiều sâu, nâng công suất các nhà máy sản xuất sợi hiện có, sợi 

chải kỹ chất lượng cao, sợi cho sản xuất khăn, sợi cho vải denim, phát triển các dòng 

sợi đặc biệt có giá trị gia tăng cao để xuất khẩu, trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện 

đại, không độc hại, thân thiện môi trường. Tăng cường tiếp cận thị trường chuyên biệt 

để đảm bảo sự tăng trưởng phù hợp với khả năng và qui mô của ngành, quy mô của 

DN. Từng bước hình thành liên kết chuỗi giữa các nhà sản xuất sợi, dệt, nhuộm hoàn 

tất với các nhà sản xuất may và cả các nhà sản xuất bông ở các nước cung cấp bông 

cho Việt Nam. 

Về mục tiêu phát triển: 

+ Giai đoạn 2016-2020: Phấn đấu mức tăng trưởng giá trị tăng thêm ngành dệt 

may đạt khoảng 10,5 - 11,0%/năm. Trong đó, phân ngành dệt, sợi tăng 10,0 - 
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10,5%/năm; phân ngành may mặc tăng 12,0 - 12,5%/năm. Tăng trưởng xuất khẩu đạt 

9,0 - 9,5%/năm, nhập khẩu khoảng 6,5 - 7,0%.  

+ Giai đoạn 2021-2025: Tăng trưởng giá trị tăng thêm ngành dệt may đạt khoảng 

8,0 - 8,5%/năm. Trong đó, phân ngành dệt, sợi tăng 7,0 - 7,5%/năm; phân ngành may 

mặc tăng 9,5 - 10,0%/năm. Tăng trưởng xuất khẩu đạt 6,0 - 6,5%/năm, nhập khẩu 

khoảng 4,5 - 5,0%.  

+ Giai đoạn 2026-2035: Tăng trưởng giá trị tăng thêm ngành dệt may đạt khoảng 

6,0 - 6,5%/năm. Trong đó, phân ngành dệt, sợi tăng 5,5 - 6,0%/năm; phân ngành may 

mặc tăng 7,0 - 7,5%/năm. Tăng trưởng xuất khẩu đạt 3,0 - 3,2%/năm, nhập khẩu 

khoảng 0,5 - 1,0%.  

Dự thảo cũng đưa ra một số giải pháp thực hiện quy hoạch như sau: 

Giải pháp về thu hút và đào tạo nguồn nhân lực 

- Xây dựng cơ chế chính sách phù hợp đối với phát triển nguồn nhân lực dệt 

may, trọng tâm là chính sách tiền lương, môi trường làm việc, hỗ trợ phương tiện vận 

chuyển đối với lao động ở xa, hỗ trợ về  nhà ở, nơi sinh hoạt văn hoá tinh thần và các 

điều kiện làm việc liên quan;  

- Cùng với việc đào tạo tập trung tại các trường chuyên nghiệp, các DN cần dành 

tỷ lệ chi phí thoả đáng cho đào tạo lại đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật để sử 

dụng có hiệu quả hệ thống thiết bị, công nghệ sản xuất mới với chất lượng sản phẩm 

cao và chi phí sản xuất thấp nhất;  

- Tăng cường năng lực đào tạo cho các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề để 

đào tạo cán bộ quản lý giỏi và công nhân kỹ thuật lành nghề, đáp ứng nhu cầu lao 

động ngày càng cao của ngành dệt may;  

- Lựa chọn một số cơ sở đào tạo tập trung đầu tư chuyên sâu, đồng thời khuyến 

khích các DN, các tổ chức trong và ngoài nước đầu tư thiết bị đào tạo, bồi dưỡng giáo 

viên dạy nghề trong lĩnh vực dệt may. 

Giải pháp phát triển khoa học và công nghệ 

- Khuyến khích các DN dệt may đầu tư nghiên cứu khoa học và áp dụng công 

nghệ tiên tiến vào sản xuất; mua công nghệ, thiết bị tiên tiến của các nước phát triển, 

nhận chuyển giao công nghệ của các công ty hàng đầu thế giới. Chi phí nghiên cứu 

khoa học được tính vào giá thành sản phẩm;  
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- Khuyến khích các DN thông qua liên doanh, liên kết thực hiện chuyển giao 

công nghệ để sản xuất thiết bị trong nước đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật hiện đại. 

Trong các dự án đầu tư phát triển (kể cả hợp tác sản xuất kinh doanh) cần coi trọng 

yếu tố chuyển giao công nghệ mới, coi đây là một trong những yếu tố để quyết định 

dự án đầu tư và hợp tác sản xuất;  

- Không nhập khẩu công nghệ và thiết bị lạc hậu. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học 

kỹ thuật tiên tiến, công nghệ mới để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;  

- Tăng cường đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ của ngành dệt may thông 

qua các đề tài, dự án thiết thực phục vụ phát triển sản xuất;  

- Khuyến khích các DN đẩy mạnh các hoạt động sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa 

sản xuất, tiết kiệm năng lượng, nguyên nhiên vật liệu để tạo ra các giải pháp công 

nghệ, bí quyết sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng tạo ra mặt hàng có giá trị 

cạnh tranh cao; 

- Nghiên cứu, xây dựng Trung tâm cung cấp thông tin chuyển giao công nghệ, 

tạo lập và phát triển thị trường KHCN, chi phí cho các hoạt động tìm kiếm nguồn công 

nghệ phù hợp nhằm thúc đẩy sản xuất, thay đổi công nghệ được tính vào chi phí thực 

tế của DN.  

Giải pháp bảo vệ môi trường 

- Nâng cao chất lượng thẩm định các dự án đầu tư; xây dựng các quy định cụ thể 

về giám sát môi trường của các dự án ngành dệt may nói chung; các dự án phụ trợ 

ngành dệt may (dệt, nhuộm, hoàn tất) nói riêng;  

- Tổ chức quản lý chặt chẽ việc thẩm định, đánh giá tác động môi trường của các 

dự án ngành dệt may. Các công ty đầu tư hạ tầng phải xây dựng hệ thống thu gom, xử 

lý nước thải tập trung hoàn chỉnh và thường xuyên có báo cáo định kỳ về hoạt động xử 

lý nước thải, rác thải. Đối với các DN dệt, nhuộm có hệ thống xử lý môi trường riêng, 

cần tuân thủ theo quy định xả thải trước khi thải vào hệ thống chung của các Khu, 

Cụm công nghiệp;  

- Tăng cường thu hút và tạo cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư đối với các dự án 

đầu tư xử lý chất thải ngành dệt, nhuộm; khuyến khích và tạo điều kiện thu hút đầu tư 

các dự án xử lý tái chế chất thải từ ngành dệt may để góp phần bảo vệ môi trường;  

Giải pháp về phát triển CNHT 
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- Tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển CNHT ngành dệt may, thông qua 

ký kết các chương trình hợp tác về công nghiệp, CNHT và các lĩnh vực liên quan;  

- Khuyến khích đầu tư hình thành tổ hợp khép kín từ khâu dệt – nhuộm – hoàn 

tất - may để có khả năng đáp ứng nguyên, phụ liệu tại chỗ. Hình thành trung tâm cung 

cấp nguyên, phụ liệu cấp Vùng để cung ứng, trao đổi kịp thời nguyên, phụ liệu cho các 

DN dệt may trên địa bàn;  

- Thu hút đầu tư nước ngoài và huy động các nguồn vốn để đầu tư sản xuất các 

sản phẩm từ hóa dầu (xơ, sợi). 

3.2.5. Về phát triển ngành da giày 

Quyết định số 6209/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 25 tháng 11 năm 2010 phê 

duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da – giày Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2025, với mục tiêu: 

+ Phấn đấu năm 2015 tỷ lệ nội địa hóa đạt 60-65%, năm 2020 đạt 75-80% và năm 

2025 đạt 80-85%.  

+ Xây dựng một số khu – cụm công nghiệp sản xuất da – giày, sản xuất nguyên phụ 

liệu và xử lý môi trường tập trung trên cơ sở lợi thế về hạ tầng và lao động để chủ động 

cung cấp nguyên phụ liệu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành. 

Các giải pháp đưa ra trong quy hoạch gồm: 

- Đầu tư mở rộng thêm trên 3 nghìn dây chuyền sản xuất May mũ giày và các dự án 

sản xuất cặp túi ví. Các dự án đầu tư này được thực hiện tại các vùng nông thôn, có khả 

năng cung cấp nhiều lao động. 

- Đầu tư mới và mở rộng trên 400 dây chuyền gò ráp và hoàn chỉnh giày dép. Các dự 

án đầu tư này được thực hiện tại các tỉnh có ưu thế về cảng biển, nguyên phụ liệu; 

- Các dự án sản xuất nguyên phụ liệu da - giày, dự án đầu tư khu – cụm công nghiệp 

nguyên phụ liệu da - giày được hưởng được mọi ưu đãi như CNHT và được hưởng các ưu 

đãi về tín dụng đầu tư và tín dụng XK của Nhà nước; 

- Nhà nước ưu tiên xem xét, dành đủ quĩ đất để phát triển các khu-cụm công nghiệp 

thuộc da, sản xuất nguyên phụ liệu, xây dựng các trung tâm nguyên phụ liệu ngành da - 

giày;  
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- Xây dựng 02 (hai) trung tâm (01 ở phía nam, 01 ở phía Bắc) sản xuất nguyên phụ 

liệu và dịch vụ, cung ứng nguyên phụ liệu và CNHT nhằm tạo ra bước đột phá đối với 

CNHT ngành da - giày. 

- Xúc tiến xây dựng 02 (hai) khu – cụm công nghiệp thuộc da tập trung (01 ở phía 

nam, 01 ở phía Bắc) có hệ thống xử lý chất thải để đáp ứng nhu cầu về da thuộc trong nước 

và XK, giảm NK, tăng tỷ lệ nội địa hóa. 

- Một số dự án ưu tiên đầu tư: 

1) Dự án thuộc CNHT 

Nhà nước khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nguyên phụ liệu và CNHT của 

ngành Da - Giày. Các dự án đầu tư sản xuất nguyên phụ liệu da - giày được hưởng các 

chính sách ưu đãi như CNHT và các ưu đãi về tín dụng đầu tư và tín dụng XK của Nhà 

nước. Dự kiến đầu tư mới các dự án: 

- Dự án đầu tư sản xuất vải giả da tráng PU/năm, công suất 20 triệu m2, vốn đầu tư dự 

kiến 210 tỷ đồng; 

- Dự án đầu tư sản xuất các loại phụ liệu ngành giày, cặp – túi – ví, vốn đầu tư dự kiến 

450 tỷ đồng; 

- Dự án đầu tư sản xuất khuôn mẫu, dao chặt, vốn đầu tư dự kiến 500 tỷ đồng; 

- Dự án đầu tư sản xuất phom giày dép các loại, vốn đầu tư dự kiến 200 tỷ đồng; 

- Dự án đầu tư sản xuất da thuộc thành phẩm, công suất 25 – 30,0 triệu bia/năm, vốn 

đầu tư dự kiến 1.600 tỷ đồng. 

2) Dự án xây dựng hạ tầng khu – cụm công nghiệp và xử lý chất thải 

- Dự án khu – cụm công nghiệp giày và nguyên phụ liệu phía Bắc (vùng 1), vốn đầu 

tư dự kiến 350 tỷ đồng; 

- Dự án khu – cụm công nghiệp giày và nguyên phụ liệu phía Nam (vùng 2), vốn đầu 

tư dự kiến 350 tỷ đồng; 

3) Dự án khoa học công nghệ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực 

Các dự án đầu tư phát triển khoa học công nghệ, dự án xây dựng cơ sở lĩnh vực đào 

tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực, các dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm được nhà 

nước hỗ trợ một phần kinh phí để triển khai thực hiện. Dự kiến đầu tư mới thực hiện dự án: 
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- Đầu tư xây dựng trung tâm phân tích đánh giá chất lượng nguyên liệu, sản phẩm và 

môi trường với vốn đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng; 

- Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu ngành da - giày: 20 tỷ đồng 

3.3. Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may - da giày của Việt 

Nam trong bối cảnh mới 

3.3.1. Giải pháp từ phía Nhà nước 

3.3.1.1. Nhóm giải pháp về chính sách 

- Xây dựng chiến lược phát triển CNHT cấp quốc gia phù hợp với chiến lược 

phát triển công nghiệp Việt Nam đến 2025 tầm nhìn 2035 đã được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt. 

- Thành lập một cơ quan đầu mối thực hiện chức năng xây dựng, hoàn thiện thể 

chế chính sách phát triển CNHT, tư vấn tháo gỡ khó khăn cho DN tạo môi trường 

thuận lợi cho phát triển CNHT. 

- Xác định các phân khúc sản xuất có thể phát triển để nâng cấp chuỗi giá trị 

ngành dệt may - da giày 

Với bất lợi về quy mô so với những cường quốc sản xuất như Trung Quốc, Việt 

Nam không thể phát triển dàn trải mà cần lựa chọn mảng mặt hàng chiến lược để phát 

triển trước, cụ thể những mặt hàng có nhu cầu cao nhất phục vụ XK để tận thoả mãn 

quy tắc nguồn gốc xuất xứ. 

Nên tập trung vào phát triển ngành dệt, nhuộm và hoàn tất sản phẩm, thay vì phát 

triển ngành trồng bông, do điều kiện về tự nhiên cũng như năng lực của DN trong 

ngành không thể đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Cần có những chính sách phát triển thông 

qua quy hoạch vùng sản xuất thích hợp cho ngành dệt, nhuộm, tránh tình trạng đầu tư 

dàn trải, tự phát ở các địa phương nhằm hạn chế việc ô nhiễm môi trường và không 

hiệu quả, tốn kém nguồn lực; đồng thời hỗ trợ trong xây dựng cơ sở hạ tầng xử lý 

nước thải cho KCN dệt, nhuộm. Trong thu hút FDI, cần cân nhắc dự án đầu tư vào 

ngành dệt, nhuộm theo hướng ưu tiên các dự án chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường, 

áp dụng công nghệ cao trong xử lý nước thải. 

Trên cơ sở xác định mức độ cấp thiết của từng ngành sản xuất, các chính sách 

của Nhà nước cần được xây dựng theo nguyên tắc bám sát, hỗ trợ cụ thể, đúng đối 

tượng và từng giai đoạn theo ngành dọc; từ quy hoạch đến đầu tư cơ sở hạ tầng, xét 
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duyệt dự án và cấp phép, đến khâu sản xuất và phân phối sản phẩm. Nguồn lực tài 

chính từ ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ gián tiếp trong đào tạo nguồn nhân lực, hoàn 

thiện hệ thống cơ sở hạ tầng logistic, đồng thời có thể hỗ trợ một phần trong xây dựng 

hệ thống kết nối về xử lý nước thải, rác thải trong các KCN dệt may - da giày. Tuy 

nhiên vẫn phải đảm bảo tính cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; Nhà 

nước thực hiện vai trò “kiến tạo” thị trường, thực hiện quản lý, giám sát và điều tiết 

mà không cưỡng chế hoặc can thiệp sâu vào hoạt động của DN. 

- Xây dựng KCN sinh thái dệt may - da giày 

Hình thành KCN sinh thái dệt may - da giày sẽ giúp thúc đẩy năng suất và hiệu 

quả hoạt động các DN thông qua tăng khả năng tiếp cận dịch vụ và nguồn nguyên liệu, 

rút ngắn thời gian trong việc thực hiện hợp đồng sản xuất sản phẩm dệt may - da giày, 

tăng khả năng cạnh tranh giữa các DN, bên cạnh đó góp phần hạn chế những tác động 

tiêu cực đến môi trường. Xây dựng mô hình công nghiệp dệt may - da giày xanh nên 

cân nhắc theo hướng: (i) Hình thành các khu vệ tinh xung quanh chuỗi sản xuất dệt 

may - da giày để hỗ trợ, cung cấp đầu vào và đầu ra cho ngành dệt may - da giày phát 

triển thuận lợi, trong đó, chú trọng đến tạo điều kiện phát triển thương mại và logistic - 

các yếu tố cần cải thiện đáng kể để có thể cạnh tranh trong XK mặt hàng may mặc. (ii) 

Hình thành mạng lưới trao đổi chất thải trong và ngoài DN theo 3 bước giữa các DN 

gần nhau trong DN, mạng lưới trong toàn DN và mạng lưới xử lý chất thải rắn, khí 

thải, tái sử dụng nước thải. 

Để xây dựng mô hình DN sinh thái dệt may - da giày, cần có một hệ thống chính 

sách phù hợp, trong đó chính sách sẽ tập trung vào quy hoạch đất để xây dựng DN dệt 

may - da giày và xây dựng cơ sở hạ tầng DN đảm bảo công nghệ và hệ thống xử lý 

chất thải tiên tiến, hạn chế tối đa những tác động đến môi trường. Nguồn vốn đầu tư 

lấy từ ngân sách nhà nước hoặc khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công - tư. 

Các chính sách tài chính sẽ tập trung vào hỗ trợ các DN thực hiện công tác giải phóng 

mặt bằng, thực hiện công tác bồi thường, đền bù cho người dân để có đất cho DN. Đối 

với phần xây dựng cơ sở hạ tầng DN (hàng rào DN, hạ tầng điện, nước, các DN xử lý 

chất thải DN), chính sách tài chính tập trung hỗ trợ các DN theo hướng hỗ trợ ngắn 

hạn, hỗ trợ cho hoạt động trong DN mà không phải hỗ trợ đại trà. 

Bước tiếp theo là xây dựng chính sách thu hút các DN trong và ngoài nước vào 

hoạt động trong cụm công nghiệp theo hướng hỗ trợ về thuế giá trị gia tăng trong giai 

đoạn đầu mua sắm thiết bị sản xuất, hỗ trợ về tín dụng, hỗ trợ về thông tin, xúc tiến 
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đầu tư theo chuỗi sản xuất. Đồng thời xem xét sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi 

đang áp dụng chung hiện nay cho các DN, khu chế xuất, khu kinh tế... theo hướng 

thiết kế chính sách đặc thù hơn cho DN sinh thái dệt may - da giày. 

Đối với các DN trong chuỗi sản xuất, tùy theo DN ở từng giai đoạn sản xuất, căn 

cứ trên điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của từng lĩnh vực và đặc thù của DN 

trong chuỗi để xây dựng các chính sách tài chính riêng, từ khâu NK nguyên vật liệu, 

máy móc thiết bị đến khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, các chính sách xúc tiến 

thương mại. Chính sách ưu đãi cho các dự án đầu tư có áp dụng công nghệ tiên tiến 

trong xử lý nước thải, sử dụng công nghệ sạch trong sản xuất tại từng khâu, mắt xích 

trong chuỗi sản xuất cần được đặc biệt chú trọng. Trong công tác quản lý, cần tăng 

cường vai trò của Hiệp hội Dệt may - da giày Việt Nam và cơ quan quản lý nhà nước 

ở địa phương trong việc giám sát và thực hiện bảo vệ môi trường. 

Tập trung phát triển ngành công nghiệp thuộc da với công nghệ thân thiện môi 

trường, phối hợp với các địa phương thiết lập KCN chuyên ngành, tập trung các DN 

thuộc da vào một nơi để đồng bộ hệ thống xử lý nước thải chuyên ngành nhằm giảm 

chi phí sản xuất cho DN. 

Nên xem xét để quy hoạch xây dựng KCN thuộc da tập trung, có thể là 2 KCN, 1 

khu ở miền Bắc và 1 khu ở miền Nam để tập trung các DN thuộc da vào một nơi, đồng 

bộ hệ thống xử lý nước thải chuyên ngành nhằm giảm chi phí sản xuất cho DN. Bộ 

Công Thương sẵn sàng tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để xây dựng KCN tập 

trung cho ngành thuộc da. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ cùng với Bộ Khoa học- 

Công nghệ, Bộ Tài nguyên - Môi trường xây dựng các bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể 

cho lĩnh vực này. Kinh nghiệm của Thái Lan để giải quyết vấn đề này là xây dựng khu 

thuộc da riêng, cách xa khu dân cư, đảm bảo tránh ô nhiễm môi trường. Thái Lan cũng 

đầu tư trung tâm thí nghiệm nghiên cứu sản phẩm và công nghệ mới trong cả sản xuất 

và kinh doanh nhằm tăng khả năng cạnh tranh. 

- Xem xét xây dựng thể chế nhằm khuyến khích liên kết DN FDI với DN trong 

nước, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn FDI. Việc thu hút FDI cũng cần có 

chiến lược để thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tạo ra hiệu ứng lan toả đối với các 

DN trong nước. 

- Sự bất công trong những chính sách ưu đãi cho DN FDI so với DN Việt Nam 

cần được xem xét và chỉnh sửa. Mặc dù FDI có thể cung ứng ngay lập tức những yêu 
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cầu về vốn, quản lý và công nghệ để đáp ứng những nhu cầu ngay lập tức, nhưng sự 

bất công trong những cơ chế hỗ trợ sẽ khiến các DN Việt Nam không bao giờ có thể 

xuất hiện và phát triển. Do đó những gói chính sách để giảm rủi ro, giảm gánh nặng tài 

chính (do thời gian hoàn vốn lâu dài) cho các DN Việt Nam đầu tư vào ngành kén 

chọn nhà đầu tư nhưng quan trọng là rất cần thiết. Nếu không, chuỗi cung ứng sẽ bị bẻ 

gãy và các DN may mặc không thể tận dụng các ưu thế thuế quan từ các FTA do quy 

tắc xuất xứ.  

3.3.1.2. Nhóm giải pháp về nhân lực 

Để tận dụng tối đa lợi thế mà các FTA mang lại, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, 

ngoài việc không ngừng đầu tư, cải tiến công nghệ, mẫu mã, chất lượng sản 

phẩm. Công nghiệp 4.0 với sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin và internet 

sẽ tạo ra các lợi thế hết sức to lớn. Cuộc cách mạng này nâng cao mức thu nhập, cải 

thiện chất lượng cuộc sống khi các sản phẩm và dịch vụ được tạo ra với chi phí thấp, 

việc thực hiện được đơn giản hóa. 

Công nghiệp 4.0 dự báo cũng đặt ra nhiều vấn đề cho các ngành sản xuất. Đó là 

nguy cơ mất việc làm cao đối với một số ngành thâm dụng lao động như dệt may - da 

giày, da giày. Công nghiệp 4.0 vẫn làm gia tăng nguy cơ mất việc làm đối với lao 

động dệt may - da giày, đặc biệt lao động có trình độ thấp và ở những công đoạn dễ 

thay thế bằng máy móc, song mức độ tác động ở mỗi công đoạn sản xuất dệt may - da 

giày cũng khác nhau. 

Đối với dệt may - da giày, Việt  Nam trong công nghiệp 4.0 sẽ phải đối mặt với 

nguy cơ chuyển dần sản xuất quay lại các nước, như: Mỹ, EU, Nhật, Hàn Quốc… là 

các quốc gia có trình độ khoa học kỹ thuật phát triển và chiếm tới gần 90% tổng kim 

ngạch XK hàng may mặc của Việt Nam. Đồng thời tạo ra sự chênh lệch lớn về trình 

độ và thu nhập của người lao động trong DN, trong ngành và giữa các ngành nghề với 

nhau. 

Trước những cơ hội cũng như thách thức trên, Nhà nước cần hỗ trợ DN CNHT 

dệt may/da phát triển và quản trị nguồn nhân lực, trong đó tập trung một số giải pháp 

sau: 

- Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các DN sản xuất CNHT. Trong đó, chú 

trọng đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên viên trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển 

CNHT. 
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- Tăng cường liên kết giữa các DN và trường dạy nghề trong công tác đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực. Theo đó, tiếp tục củng cố hệ thống đào tạo chuyên ngành 

Dệt may - da giày, thành lập trường đại học chuyên ngành về công nghệ dệt may và 

thời trang. Sự phối hợp này sẽ giúp nâng cao được trình độ chuyên môn, tay nghề của 

lực lượng lao động, đáp ứng được yêu cầu của DN. Bên cạnh đó, nó còn giảm được 

chi phí đào tạo căn bản cho DN và tạo đầu ra cho các trường dạy nghề. Đặc biệt, Hiệp 

hội Dệt may Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò đầu mối để phối hợp và liên kết 

với các DN, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước triển khai Chương trình đạo tạo nguồn 

nhân lực cho Ngành. 

- Tiếp tục cải tiến chương trình đào tạo. Xây dựng kế hoạch đào tạo lao động 

ngành dệt may - da giày theo hướng hình thành cụm để phục vụ chiến lược nâng cao 

năng lực cạnh tranh của toàn Ngành. Chương trình đào tạo cần sát với thực tiễn. Nội 

dung bao gồm, đào tạo về kỹ thuật, công nghệ và các kỹ năng mềm trong lĩnh vực 

quản trị, phát triển sản phẩm, thiết kế và nghiên cứu thị trường, đào tạo nghề. Mặt 

khác, trong quá trình đào tạo, người học cần được đào tạo căn bản về chuyên môn, kỹ 

năng sống, phong cách làm việc chuyên nghiệp. Cần chú trọng đào tạo cán bộ quản lý, 

cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề nhằm tạo ra đội ngũ doanh nhân giỏi, cán bộ, 

công nhân lành nghề, chuyên sâu.  

- Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách cho các trường chuyên nghiệp 

thuộc ngành dệt may - da giày để tăng cường cơ sở vật chất, tổ chức thực hiện đào tạo 

nguồn nhân lực theo quy định. 

- Việc hấp thụ các kiến thức, kỹ năng tiên tiến từ các nhà đầu tư nước ngoài phải 

được khuyến khích và xem trọng. 

3.3.1.3. Nhóm giải pháp về vốn 

Nhà nước cần ban hành những chính sách theo sát thực tế hơn như cho DN được 

vay vốn trung, dài hạn và ưu đãi về lãi suất; đơn giản hóa thủ tục hành chính, có cơ 

chế hỗ trợ đặc thù cho DN đầu tư, sản xuất nguyên phụ liệu. 

Chính phủ chỉ đạo các Bộ: Tài Nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh 

và Xã hội… sớm ban hành các văn bản hướng dẫn theo quy định của Nghị định 

111/2015/NĐ-CP về phát triển CNHT. Cụ thể là hướng dẫn các Dự án sản xuất sản 

phẩm CNHT thuộc danh mục ưu tiên được vay với lãi suất ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi 

trường Việt Nam cho hạng mục xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường của Dự án; ưu đãi 
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về tiền thuê đất, mặt nước; bổ sung các quy định hiện hành đối với chuyên gia và lao 

động nước ngoài có trình độ cao… Cùng với đó, ban hành cơ chế tín dụng phù hợp đối 

với các dự án sản xuất sản phẩm CNHT thuộc danh mục ưu tiên phát triển. 

3.3.1.4. Nhóm giải pháp về nguồn nguyên liệu 

Ngành dệt may Việt Nam vốn đã gặp khó khăn về nguyên liệu nay lại gặp khó 

khăn từ nguyên liệu ban đầu là dâu tằm. 

Trước tình hình này, Nhà nước cần hoàn thiện các cơ chế chính sách, tạo ra môi 

trường thuận lợi cho việc phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa. Cần 

phải xây dựng chuỗi sản xuất hàng hóa, đưa giống dâu mới, giống tằm tốt, nuôi tằm 

con tập trung, phân vùng mua lại sản phẩm kén tằm cho từng DN ươm tơ và chọn một 

số DN lớn làm nhiệm vụ XK.  

Về thu hút đầu tư FDI vào lĩnh vực dâu tằm, trước khi cấp phép đầu tư cho một 

DN nào, ngành chức năng nên đánh giá kỹ dự án, phải xem phương án về vùng 

nguyên liệu có đảm bảo hay không rồi mới cấp phép đầu tư.  

Ngoài ra, để phát triển bền vững ngành dâu tằm tơ Việt Nam, đòi hỏi có thêm các 

nhà thiết kế, viện thiết kế trong và ngoài nước để cùng tham gia tạo nên sản phẩm thời 

trang và nhiều sản phẩm khác từ lụa tơ tằm Việt Nam.  

Với nguyên liệu da, việc chăn nuôi trâu bò lấy thịt chưa được hình thành, da 

thuộc được lấy chủ yếu lấy từ trâu bò kéo không đảm bảo chất lượng. Do đó, ngành 

thuộc da muốn phát triển phải gắn với quy hoạch phát triển nông nghiệp. Bên cạnh đó, 

để tăng gia trị cho các sản phẩm thuộc da, ngành da giày nên bắt tay với dệt may để 

sản xuất các sản phẩm thời trang. 

3.3.1.5. Nhóm giải pháp về công nghệ 

Kinh nghiệm của các quốc gia phát triển thành công CNHT dệt may - da giày 

như Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản hay Ấn Độ là hỗ trợ DN về vốn nhằm đầu tư đổi 

mới công nghệ, tiến tới loại bỏ công nghệ lạc hậu nhằm nâng cao chất lượng sản xuất, 

hạ giá thành. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình đổi mới, nâng cấp công nghệ. 

3.3.1.6. Nhóm giải pháp về nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm 

Hiện nay, ngoài việc khó đáp ứng được các đơn hàng lớn của DN FDI, khả năng 

cạnh tranh của sản phẩm CNHT ngành dệt - da giày Việt Nam còn khá hạn chế do 

chất lượng sản phẩm chưa tốt, chủng loại chưa đa dạng, giá thành cao. 
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Trước những tồn tại trên, nhà nước cần hỗ trợ DN CNHT ngành dệt may, da 

giày chuyển sang giai đoạn tập trung vào sản xuất những sản phẩm đòi hỏi công nghệ 

cao, lao động có kỹ năng và hàm lượng nghiên cứu phát triển và nên tập trung vào một 

số sản phẩm cốt lõi. Để làm được việc đó, cần tập trung hỗ trợ các DNNVV trong lĩnh 

vực CNHT dệt may, da giày nâng cao năng suất, chất lượng như, cụ thể như sau:  

- Hoàn thiện các chính sách liên quan đến chất lượng sản phẩm 

Cần nâng tầm quản lý nhà nước về năng suất chất lượng ngang tầm với các 

nước trong khu vực trước hết là ASEAN 4, sau đó là trên phạm vi của các thị trường 

trọng điểm mà Việt Nam có quan hệ đối tác. Cụ thể: Điều chỉnh sửa đổi các tiêu chuẩn 

về quản lý năng suất chất lượng tương đồng với các tiêu chuẩn của thế giới trong một 

chương trình “hợp chuẩn quốc tế”. Thông qua chương trình này phải đạt được mục 

tiêu là các tiêu chuẩn về quản lý năng suất chất lượng của Việt Nam không lệch, lạc 

hậu so với tiêu chuẩn quốc tế. 

Bên cạnh đó, Chính phủ cần chỉ đạo tiến hành khảo sát và công bố số liệu về 

năng suất lao động và tiền lương thường xuyên làm cơ sở đối chiếu tạo áp lực sản 

xuất. Chính phủ và DN phải cùng nhau cam kết xác định nâng cao năng suất như 

chương trình nghị sự quốc gia hàng đầu hướng đến năm 2020 và xa hơn nữa. Đối với 

nhà quản lý và người lao động cần thống nhất sẽ nỗ lực hết mình nâng cao năng suất. 

Vì vậy, trong tương lai gần, việc coi lao động giá rẻ (chất lượng thấp) như một lợi thế 

đó là sai lầm, bởi yếu tố quyết định đến doanh thu, lợi nhuận của DN chính là năng 

suất lao động. Với số lượng hơn 1,2 triệu lao động tham gia trong ngành may, việc 

nâng cao năng suất lao động sẽ góp phần nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho một số 

lượng lớn lao động.  

Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình nâng cao năng suất chất lượng tại nhiều địa 

phương trên cả nước, chú trọng đến các ngành CNHT dệt may, da giày.  

- Đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về áp dụng các biện 

pháp nâng cao năng suất, chất lượng cho các DNNNV ngành CNHT dệt may, da giày. 

Đặc biệt, ngoài tiêu chuẩn ISO 9000/9001 và ISO 14000/14001 đã được nhiều DN 

biết đến, cần đẩy mạnh tuyên truyền đối với các tiêu chuẩn chất lượng khác, các công 

cụ quản lý chất lượng và chứng nhận hợp chuẩn. Việc tuyên truyền nên được thực 

hiện song song với việc thuận lợi hóa tra cứu tài liệu (thực hiện các cẩm nang dễ hiểu 

cho các cấp độ khác nhau trong DN).  
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- Cần có chương trình hỗ trợ về vốn kinh phí cho các DN quyết tâm áp dụng 

các biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng do kết quả nghiên cứu này cho thấy khó 

khăn lớn nhất của các DNNVV hiện nay là thiếu vốn để tổ chức áp dụng trong toàn 

DN.  

Cần nghiên cứu để ban hành có một chế độ tín dụng dài hạn, trung hạn với lãi 

suất ưu đãi để phục vụ cho việc đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển giao công 

nghệ. Chỉ bao giờ có được chế độ tín dụng này mới tránh được tình trạng vay vốn 

ngắn hạn, trung hạn để đầu tư cho ứng dụng khoa học kỹ thuật chuyển giao công nghệ 

như hiện nay. Mặt khác, tận dụng các cam kết của Việt Nam trong các FTA+ để có 

được giá cả ưu đãi thuế xuất chuyển giao công nghệ, nhập khẩu thiết bị với thuế xuất 

thấp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ tiên tiến từ các thị trường phát 

triển. Việc chuyển giao công nghệ cần đặt biệt ưu tiên từ các thị trường như: Eu, Nhật 

Bản, các nước thuộc Liên minh Á – Âu. 

- Có chương trình hỗ trợ của Nhà nước trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn 

nhân lực cho các DN về quản lý chất lượng, ứng dụng công nghệ mới. Đặc biệt, 

khuyến khích các chương trình đưa công nhân của Việt Nam đi đào tạo ở nước ngoài 

để tiếp thu các công nghệ mới. 

Tổ chức các khóa đào tạo nguồn nhân lực ngành dệt may, da giày để thực hiện 

các chương trình cải tiến năng suất chất lượng về các nội dung: Duy trì hiệu suất thiết 

bị tổng thể (TPM); Mô hình sản xuất tinh gọn – LEAN-; 7 công cụ thống kê (SPC); 

Quản lý chi phí dòng nguyên liệu (MFCA); Quản lý mục tiêu theo BSC; Chuyên gia 6 

Sigma đai xanh (Green Belt); Đánh giá năng lực và hiệu quả công việc của nhân viên; 

Do hạn chế về nguồn nhân lực cũng là một cản trở lớn theo kết quả điều tra DN, 

nên nhất thiết phải có các chương trình hiệu quả để nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực cho các DN CNHT. Theo kết quả điều tra, nhóm công cụ quản lý chất lượng cơ 

bản; 5S; KAIZEN và công cụ LEAN; 6 SIGMA; tích hợp LEAN – 6 SIGMA có nhu 

cầu được đào tạo nhiều nhất nên cần nhận được sự quan tâm thích đáng khi tổ chức 

các chương trình đào tạo.  

Trong quá trình tìm kiếm giải pháp tăng năng suất ngành dệt may Việt Nam, 

nhiều hội thảo của tập đoàn dệt may Việt Nam đã đề cập các vấn đề liên quan đến việc 

áp dụng sản xuất tinh gọn “Lean”. Trong vòng khoảng 15 năm nay, thuật ngữ “Lean” 

đã có mặt trong kho từ vựng về sản xuất. Những người ra quyết định – những nhà lãnh 
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đạo cấp cao, đặc biệt trong quản lý triển khai, chất lượng, các nguồn lực, các hoạt 

động tác nghiệp và công nghệ, gần đây đã nghe nói nhiều về “Lean” hơn những 

phương pháp khác. 

Để tăng tính hiệu quả cho việc hỗ trợ đào tạo áp dụng các công cụ nâng cao 

năng suất, chất lượng, cần tổ chức song song các chương trình đào tạo kỹ năng tiếp 

cận thị trường, về thương mại quốc tế và về kỹ năng tham dự hội chợ, triển lãm. 

Những chương trình này sẽ bổ trợ kiến thức thị trường cho các DN, giúp họ khai thác 

các thị trường có chất lượng cao hơn, tạo đầu ra và sức ép cho việc nâng cao năng suất 

chất lượng của DN.  

- Xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về áp dụng: Hệ thống quản lý năng 

lượng ISO 50001; Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể – TPM; Mô hình sản xuất tinh 

gọn Lean; Quản lý chi phí dòng nguyên liệu MFCA; Phương pháp kiểm soát chất 

lượng thông qua áp dụng 7 công cụ; thực hành tốt 5S và Hỗ trợ áp dụng và chuyển đổi 

ISO 9001:2015 tại các DN vừa và nhỏ; 

Xây dựng và triển khai đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm 

hàng hóa của DN;  

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu, phương pháp đo lường năng suất cấp độ nền kinh 

tế, ngành kinh tế và DN. Xây dựng phương pháp xử lý số liệu và tính TFP ở cấp độ 

nền kinh tế, cấp tỉnh, nhóm ngành và ngành. 

- Ngoài hỗ trợ về đào tạo, cần phát triển lên một mức độ mới là hỗ trợ về dịch 

vụ tư vấn áp dụng. Quy trình cụ thể như sau: Sau khi DN được tuyên truyền để xác 

định tầm quan trọng của việc áp dụng các biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng 

như đã trình bày ở trên, cần tổ chức các khóa đào tạo để họ hiểu rõ về các tiêu chuẩn 

chất lượng, công cụ quản lý chất lượng, chứng nhận hợp chuẩn. Tuy nhiên, không 

được dừng lại ở đó, mà cần tiếp tục hỗ trợ họ áp dụng thực sự các tiêu chuẩn đó trong 

hoạt động của DN mình thông qua các dịch vụ tư vấn hỗ trợ áp dụng. Qua đó, mới 

thực sự tăng được tỷ lệ DN áp dụng và áp dụng thành công, hiệu quả các biện pháp 

nâng cao năng suất, chất lượng.  

Cuối cùng, cần có cơ chế thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ, hiệu quả áp 

dụng, xác định các bất cập, khó khăn phát sinh của DN để hỗ trợ họ khắc phục và kiên 

trì áp dụng các biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng.  

3.3.1.7. Nhóm giải pháp về thị trường 
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Nhà nước cần đẩy mạnh xúc tiến và hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 

CNHT ngành dệt may - da giày. 

Tạo mối liên kết hiệu quả giữa DN Việt Nam với các DN FDI. Bài học của tỉnh 

Bình Định là hình thành trung tâm nguyên phụ liệu các ngành CNHT trên địa bàn hoạt 

động theo mô hình công ty cổ phần; trong đó các cổ đông chiến lược, các thành viên 

góp vốn là những DN lớn trong lĩnh vực sản xuất nguyên phụ liệu, tiêu thụ nguyên 

phụ liệu, các nhà phân phối…Hình thức liên kết này giúp tiêu thụ sản phẩm CNHT 

một cách ổn định và hiệu quả. 

Có chính sách khuyến khích tiêu thụ sản phẩm CNHT trong nước như ưu đãi 

thuế cho DN sử dụng sản phẩm CNHT trong nước. 

 Tổ chức triển lãm CNHT trong nước và nước ngoài định kỳ hàng năm. Hỗ trợ 

DN tham gia các triển lãm quốc tế liên quan. 

3.3.1.8. Nhóm giải pháp về hỗ trợ thông tin 

Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-TTg về Chương trình phát triển CNHT từ năm 

2016 đến năm 2025, Bộ Công Thương đã hoàn thành việc xây dựng và vận hành trang 

thông tin về CNHT www.support.gov.vn từ năm 2016. Hiện nay, trang thông tin này 

đã cung cấp khá đầy đủ các tin tức thời sự, pháp lý, giao thương, bài viết về lĩnh vực 

CNHT, giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước và DN nắm bắt thông tin về tình hình 

phát triển của ngành CNHT Việt Nam.  

Nhà nước xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện khảo sát, xây dựng và cập nhật cơ sở 

dữ liệu nhằm tạo cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý Nhà nước, hoạch định 

chính sách của Bộ Công Thương đối với các lĩnh vực CNHT của Việt Nam nói chung 

và CNHT ngành dệt may, da giày nói riêng trong giai đoạn tới.  

3.2. Đối với doanh nghiệp 

3.2.1. Phát triển nguồn nhân lực 

Các DN cũng nên chủ động đối với việc phát triển nguồn nhân lực của DN mình. 

Bên cạnh những chính sách thu hút lao động hợp lý, các DN phải biết giữ chân được 

lao động giỏi trong DN mình bằng những chính sách ưu đãi cụ thể tùy theo đặc điểm 

từng DN và bằng văn hóa DN của đơn vị mình. Vì hiện nay người lao động không chỉ 

quan tâm đến chế độ lương bổng mà họ còn thực sự chú trọng đến môi trường làm 

việc, đến văn hóa làm việc của công ty mình.  



 90

- Các DN nên liên kết với các trung tâm đào tạo để có chiến lược đào tạo phù hợp 

với nhu cầu của DN mình. Nên đầu tư một số quỹ học bổng để khuyến khích sinh viên 

nỗ lực rèn luyên ngay từ khi đang ngồi trên giảng đường, đồng thời tạo các cơ hội thực 

tập, kiến tập tại các cơ sở sản xuất giúp sinh viên có những kiến thức thực tế. 

- Có các chính sách thu hút lao động hợp lý, tạo ra các ưu đãi đối với người lao 

động về lượng thưởng, giờ làm, thai sản,… Có tổ chức công đoàn đứng ra bảo vệ 

quyền lợi của người lao động. 

- Tổ chức các cuộc thi tay nghề giỏi trong DN để người lao động có cơ hội chứng 

tỏ năng lực của mình, đồng thời tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh trong 

toàn DN. 

- Chủ động thuê các chuyên gia nước ngoài về đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật cho 

các lao động trong DN. 

3.2.2. Phát triển công nghệ 

Trước sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường, các DN trong nước 

phải khai thác tận dụng tối đa các nguồn lực hiện có để tạo ra sức mạnh tổng hợp, 

hướng tới phát triển ổn định và bền vững, tạo nên thương hiệu khác biệt. Để tạo dựng 

được điều này, vai trò ứng dụng khoa học công nghệ là rất quan trọng. Công nghệ là 

yếu tố sống còn trong việc sản xuất các sản phẩm hỗ trợ cho ngành dệt may - da giày, 

vì phần lớn các sản phẩm này đòi hỏi hàm lượng công nghệ cao. Do đó, DN nên: 

- Mạnh dạn đầu tư, đổi mới công nghệ để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. 

Xem chất lượng sản phẩm là trọng tâm của đổi mới công nghệ. Tuy như thế có thể làm 

tăng giá thành sản phẩm, nhưng so với các sản phẩm đồng loại với chất lượng tương 

đương các DN sản xuất sản phẩm hỗ trợ trong nước vẫn có thể cạnh tranh được vì 

không mất nhiều chi phí vận chuyển, môi giới bằng. 

- Tích cực tham gia các triển lãm hội chợ quốc tế về công nghệ để có thể giao lưu 

học hỏi các nhà cung cấp thiết bị công nghệ tại các nước tiên tiến, có ngành dệt may - 

da giày phát triển. 

- Tổ chức hoặc tài trợ các cuộc thi thiết kế máy móc, thiết bị, công nghệ. 

3.2.3. Nâng cao quản lý DN và chất lượng sản phẩm 

Đây là một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động và chất 

lượng sản phẩm. Các DN cần có một đội ngũ quản trị giỏi và phương pháp quản lý 
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chất lượng sản phẩm hợp lý. Đặc biệt đội ngũ quản lý, nhất là các nhà quản lý tại các 

DN nhà nước cần có một tinh thần kinh doanh mạnh mẽ trước các khó khăn, thay đổi 

của thị trường. Các DN cần giao quyền lợi và trách nhiệm một cách rõ ràng, cụ thể cho 

họ. Có chính sách thưởng phạt đúng đắn, kịp thời. 

Đối với biện pháp quản lý chất lượng sản phẩm, khi xóa bỏ hạn ngạch, có thể các 

nước sẽ bảo hộ nền sản xuất trong nước bằng các biện pháp tinh vi hơn như các quy 

định khắt khe về môi trường, lao động. Do đó, các DN không những áp dụng hệ thống 

tiêu chuẩn như ISO 9000, 9001, ISO 14000, SA 8000 để sản phẩm của DN đủ tiêu 

chuẩn đứng vững và phát triển trên thị trường thế giới trong thời gian tới. 

Các DN nên học hỏi các DN nước ngoài trong việc triển khai áp dụng các hệ 

thống quản lý sản xuất. Trên thế giới hiện nay, các nước có ngành công nghiệp dệt 

may, da giày phát triển mạnh trên thế giới như Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ. DN 

của những nước này thành công trên thị trường thế giới là nhờ áp dụng khoa học công 

nghệ trong sản xuất, đặc biệt quản lý sản xuất. Các DN Việt Nam nên có kế hoạch cử 

nhân viên đi học hỏi kinh nghiệm triển khai khoa học công nghệ nói chung và hệ 

thống áp dụng quản lý sản xuất của các DN nước ngoài để có thể giảm được các rủi ro 

trong quá trình triển khai. 

Bên cạnh đó, DN cần xây dựng một mạng lưới thông tin điều hành nhằm nâng 

cao hiệu quả của việc điều hành và quản lý DN. 
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KẾT LUẬN 

Dệt may - da giày là một trong những ngành công nghiệp mang lại kim ngạch XK 

lớn Việt Nam, đóng góp đáng kể trong việc tạo ra việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. 

Tuy nhiên, ngành dệt may - da giày đang ở trong đáy của chuỗi giá trị do lệ thuộc vào 

nguyên liệu NK. 

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ phát triển 

CNHT ngành dệt may - da giày. Các chính sách này đã phát huy hiệu quả, góp phần 

nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu của các nhà sản xuất hàng may mặc và da giày, 

đặc biệt là hàng XK. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực, một số chính sách 

vẫn chưa cụ thể, chưa sát với thực tiễn khiến DN gặp khó khăn trong quá trình thực 

thi. 

Trong bối cảnh mới, sự phát triển CNHT ngành dệt may - da giày có nhiều cơ hội 

thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức mới. Nội dung Đề tài “Nghiên 

cứu giải pháp phát triển CNHT ngành dệt may - da giày của Việt Nam trong bối cảnh 

mới” đã giải quyết được một số kết quả sau: 

- Những vấn đề cơ bản về CNHT, phân tích các yếu tố chính ảnh hưởng đến sự 

phát triển CNHT gồm thị trường, vốn, nhân lực, công nghệ, chính sách, tính liên kết; 

đánh giá ý nghĩa của việc phát triển CNHT ngành dệt may - da giày, trong đó quan 

trọng nhất là góp phần tăng giá trị gia tăng và nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm 

sản phẩm may mặc - da giày xuất khẩu; 

- Phân tích những bài học thành công trong phát triển CNHT ngành dệt may - da 

giày của một số quốc gia, từ đó đưa ra một số bài học gợi ý cho Việt Nam; 

- Đánh giá thực trạng phát triển CNHT ngành dệt may - da giày giai đoạn 2012-

2016, phân tích hiệu quả cũng như những mặt còn bất cập của các chính sách liên 

quan; 

- Đề xuất các giải pháp cụ thể với cơ quan quản lý Nhà nước và DN một số giải 

pháp nhằm phát triển CNHT ngành dệt may - da giày trong bối cảnh hội nhập kinh tế 

ngày càng sâu rộng, Việt Nam tham gia nhiều FTA và cách mạng công nghiệp 4.0 

đang diễn ra mạnh mẽ. 
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