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LỜI NÓI ĐẦU
Nhóm hợp tác Công – Tư vì sự Phát triển Bền vững ngành Dệt may và Da giày Việt Nam
(viết tắt là PPP-WG) được thành lập từ tháng 1 năm 2016 với thông qua một Thỏa thuân
hợp tác (Cooperate Agreement) giữa 08 thành viên bao gồm đại diện của 03 Bộ: Bộ Công
Thương (MOIT), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Bộ Lao động, Thương binh, Xã
hội (MOLISA); đại diện của 03 Hiệp hội: Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS); Hiệp hội Da
giày, Túi xách Việt Nam (LEFASO); Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA), 01 đại diện của
Nhãn hàng Thời trang Quốc tế (Marks and Spencer là đại diện từ 2016-2018 và GAP là
đại diện từ 2019 đến nay), và 01 đại diện các tổ chức quốc tế (Tổ chức IDH Sáng kiến
Thương mại Bền vững). Trải qua hơn 5 năm hoạt động, đến nay Nhóm đã có gần 40 thành
viên mới tham gia là các Đối tác Phát triển, các Tổ chức Phi Chính phủ, như: Chương trình
Better Work Việt Nam, tổ chức CNV International, Tổ chức may mặc công bằng (Fair
Wear), tổ chức CARE International, WWF, GIZ, và một số doanh nghiệp trong ngành dệt
may, da giầy. Kể từ khi thành lập, nhóm PPP WG ngành Dệt may và Da giày đã thực hiện
các cuộc họp thường kỳ để cập nhật về các xu hướng, hoạt động và hợp tác hành động
để giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững của ngành, đặc biệt là bền
vững về mặt môi trường và xã hội.
Ngay trong năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu ảnh hưởng tới ngành dệt may – da
giày, Nhóm PPP WG đã thực hiện nghiên cứu Ngành Dệt may và Da giày với Khủng hoảng
COVID-19: Tác động và Giải pháp để phân tích thực trạng, tìm hiểu xu hướng và đề xuất
những giải pháp cho việc phục hồi và phát triển bền vững ngành dệt may và da giày Việt
Nam. Báo cáo đã được các doanh nghiệp và đối tác của ngành đánh giá cao. Tới năm
2021, trước làn sóng thứ 4 của dịch Covid-19, ảnh hưởng nặng nề tới các doanh nghiệp
và người lao động trong Quý II và III, Nhóm PPP WG đã thực hiện nghiên cứu thứ hai
mang tính toàn diện từ góc độ của doanh nghiệp, nhãn hàng và người lao động. Kết quả
của từng giai đoạn khảo sát và nghiên cứu đã được chia sẻ nhanh chóng, kịp thời tới
cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và báo chí truyền thông trong
tháng 10 và 12 năm 2021. Báo cáo Kiên cường trước sóng dữ: Ngành Dệt may – Da giày
trong Làn sóng dịch Covid-19 năm 2021 – Tác động, Bài học kinh nghiệm và Triển vọng
tổng hợp kết quả nghiên cứu kéo dài từ tháng 9-12 năm 2021.
Những đơn vị tài trợ chính cho hoạt động nghiên cứu này bao gồm CNV Intenational, Fair
Wear (FW), Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền
vững (IDH), và sự đồng hành của các hiệp hội VITAS và LEFASO. Báo cáo nghiên cứu này
do Tiến sỹ Đỗ Quỳnh Chi – Giám đốc trung tâm quan hệ lao động (ERC) và các nghiên cứu
viên của ERC, CDI, CNV và FW thực hiện. Chúng tôi đánh giá cao sự nỗ lực của các tư vấn
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trong quá trình khảo sát, phân tích và chia sẻ những kết quả, những phát hiện cũng như
các khuyến nghị cụ thể, đầy đủ của nhóm tư vấn.
Tuy nhiên, để những kết quả và khuyến nghị của báo cáo được sử dụng một cách hữu ích,
kíp thời hơn nữa, chúng tôi mong các thành viên nhóm PPP WG tiếp dục chia sẻ rộng rãi
nội dung của báo cáo này các với các đối tác, mạng lưới, các nhãn hàng, các nhà máy,
các tổ chức trong và ngoài nước để có thể nhận được thêm các gợi ý, hỗ trợ cho việc triển
khai các khuyến nghị đề ra trong báo cáo.
Trân trọng cảm ơn!
Bà Ngô Thị Minh Hương
Giám đốc,Trung tâm
Phát triển & Hội nhập (CDI)

Bà Nguyễn Thị Hải Yến
Đại điện, Tổ chức
CNV International
tại Việt Nam

Bà Dương Thị Việt Anh
Đại diện, Fair Wear
Việt Nam

Ông Trương Văn Cẩm
Phó Chủ tịch,
Hiệp hội Dệt may (VITAS)

Bà Phan Thị Thanh Xuân
Phó Chủ tịch,
Hiệp hội Da giày, Túi xách
Việt Nam (LEFASO)

Ông Huỳnh Tiến Dũng
Giám đốc quốc gia,
Tổ chức Sáng kiến
thương mại bền vững (IDH)
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BHXH

Bảo hiểm xã hội

BGĐ

Ban giám đốc

Bộ LĐTBXH

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

BHTN

Bảo hiểm thất nghiệp

CĐCS

Công đoàn cơ sở

CDI

Trung tâm hội nhập và phát triển

CMT

Cut-Make-Trim

CPTPP

Hiệp định Hợp tác toàn diện tiến bộ xuyên Thái bình dương

Cục QHLĐ-TL

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương (thuộc Bộ LĐTBXH)

DN

Doanh nghiệp

DNVVN

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

EU

Liên minh châu Âu

EVFTA

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – châu Âu

FW

Tổ chức Fair Wear (Quỹ Công bằng dệt may)

FDI

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

GDP

Tổng sản phẩm quốc nội

IDH

Tổ chức Sáng kiến thương mại bền vững

ILO

Tổ chức Lao động Quốc tế

IMF

Quỹ tiền tệ quốc tế

ITMF

Hiệp hội các nhà sản xuất dệt may quốc tế

LEFASO

Hiệp hội Da giày và túi xách Việt Nam

NLĐ

Người lao động

TCTK

Tổng Cục Thống kê

Tổng LĐLĐVN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

VITAS

Hiệp hội Dệt may Việt Nam
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TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Tiếp theo hoạt động khảo sát, nghiên cứu về tác động Covid-19 tới ngành dệt may-da
giày năm 2020, nhóm Hợp tác công tư vì sự phát triển bền vững ngành dệt may-da giày
(nhóm PPP-WG) tiếp tục thực hiện các khảo sát từ tháng 9-12/2021 để đánh giá toàn
diện các tác động, cách thức ứng phó và chiến lược phục hồi của ngành trước làn sóng
dịch Covid-19 thứ tư. Nghiên cứu chỉ ra một số các phát hiện và bài học chính như sau:
•

Các thị trường xuất khẩu lớn như Mỹ, EU, các nước Đông Bắc Á phục hồi nhanh chóng
nhưng chuỗi cung ứng đối mặt với nhiều nguy cơ đứt gãy như: khủng hoảng vận tải
đường biển; các quốc gia sản xuất hàng dệt may – da giày lớn của châu Á như Ấn Độ,
Indonesia, Bangladesh, Việt Nam bị ảnh hưởng bởi làn sóng dịch Covid-19 mới và
phải phong tỏa một phần hoặc toàn bộ đất nước khiến sản xuất đình trệ ngay trong
mùa cao điểm ngành thời trang; tình trạng thiếu điện diện rộng ở Trung Quốc; và sự
xuất hiện của biến thể Omicron phủ bóng lên sự phục hồi của các nền kinh tế.

•

Sau làn sóng dịch ngắn tại Bắc Ninh, Bắc Giang, trung tâm sản xuất phía Nam bị ảnh
hưởng nặng nề vì dịch bệnh và yêu cầu giãn cách. Tuy nhiên DN Việt Nam bị ảnh
hưởng nhiều hơn DN FDI: 65,3% DN dệt may và da giày Việt Nam nằm trong khu vực
áp dụng Chỉ thị 16 đã phải ngừng hoạt động trong khi tỉ lệ này với DN FDI là 36,4%.
Điều này có nghĩa 74% NLĐ của ngành trong khu vực Chỉ thị 16 cũng phải ngừng việc
trong hơn 10 tuần. Các DN vẫn hoạt động chỉ duy trì công suất 20-30% và chi phí 3 tại
chỗ rất cao, lên tới trên 20% chi phí vận hành của gần 40% DN trong khảo sát.

•

Có tới 48.4% DN bị chậm thời gian hoàn thành đơn hàng, gần 20% bị hủy đơn hàng và
23,8% cho biết chưa rõ có thể hoàn thành đơn hàng hay không vào thời điểm tháng
9/2021. Hệ quả là có tới 68,1% DN phải trả chi phí vận chuyển hàng không cho ít nhất
01 đơn hàng bị chậm. Tuy nhiên, bên cạnh khó khăn ở miền Nam, khu vực miền Trung
và Bắc vẫn phát triển tốt, chưa kể việc xuất khẩu xơ sợi tăng trưởng mạnh mẽ do giá
sợi tăng cao đã khiến cho giá trị xuất khẩu ngành dệt may phục hồi hình chữ V vào
quý IV/2021. Cho đến tháng 12/2021, các DN miền Nam cũng đã phục hồi 70-90%
công suất so với trước giãn cách.

•

NLĐ chịu ảnh hưởng sâu sắc và đa chiều từ làn sóng dịch thứ tư: 60% NLĐ trong khu
vực Chỉ thị 161 bị giảm hoặc mất hoàn toàn thu nhập. Để tồn tại, NLĐ phải vay nợ
(30,4%) và cắt giảm chi tiêu (80%). Dù vậy tới tháng 9/2021, vẫn có 30% NLĐ không
thể duy trì mức sống tối thiểu, bị đứt bữa. Điều này tác động mạnh tới tinh thần của
70% NLĐ trong khảo sát. NLĐ nhận được nhiều khoản hỗ trợ, từ tiền mặt cho tới thuốc
men, thực phẩm và giảm giá, phí nhưng các hỗ trợ nhỏ giọt và thường chỉ một lần. Chỉ
30% NLĐ được trợ cấp từ DN sau 14 ngày ngừng việc đầu tiên. Kiệt quệ về kinh tế và

1. Để biết thêm thông �n về Chỉ thị 16, tham khảo: h�ps://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=199607.
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tâm lý khiến cho 60% NLĐ di cư muốn về quê sau giãn cách nhưng đồng thời 89% cho
biết họ sẽ trở lại nhà máy sau một thời gian “hồi sức”.
•

Các gói hỗ trợ và kích thích tài chính của Việt Nam chiếm 7,9% GDP, mức khá thấp so
với khu vực ASEAN (trung bình ASEAN là 15,7%). Trong khi gói 38 nghìn tỷ từ quỹ
BHTN đã giải ngân xong trong năm 2021, gói 26 nghìn tỷ được đánh giá là quá nhỏ và
giải ngân rất chậm (mới chỉ được 52%) chủ yếu do ngân sách dự phòng của các địa
phương không còn. Kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và châu Á cho thấy,
điểm quan trọng trong các biện pháp hỗ trợ phục hồi là phải hướng tới nhóm DN vừa,
nhỏ và cực nhỏ thay vì trải đều cho cả nền kinh tế. Trung Quốc và Indonesia đã đưa
ra nhiều biện pháp hỗ trợ DNVVN ngay từ đầu năm 2020 bao gồm giãn nợ, hỗ trợ tài
chính, bảo lãnh vay, hạ lãi suất và giảm các loại thuế phí.

•

Trong năm 2022, chuyển đổi số và phát triển bền vững là 02 cơ hội lớn nhất của
ngành thời trang. Đồng thời khủng hoảng logistics và các nguy cơ vi phạm tiêu chuẩn
lao động và môi trường cũng là những thách thức mà các nhãn hàng lớn đã chỉ ra. Giá
mua hàng trung bình sẽ tăng từ 3-15% trong năm 2022 nhưng khó có thể bù lại mức
tăng của nguyên vật liệu, nhân công, và vận chuyển. Do đó, các DN cần tập trung vừa
chuyển đổi số, tăng cao hiệu suất vừa đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về lao động
và môi trường trong một môi trường nhiều biến động của ngành thời trang toàn cầu.

Các bài học cho phát triển bền vững
1. DN càng có những thực hành bền vững trong khủng hoảng như duy trì đối thoại và
thương lượng thực chất với NLĐ, hỗ trợ NLĐ khó khăn thì càng phục hồi nhanh. Các
công ty mua hàng cho rằng việc đối thoại với NLĐ là khía cạnh quan trọng nhất
(79.2%).
2. Nhà máy cần chủ động đối thoại-thương lượng với công ty mua hàng để giảm thiểu
thiệt hại: 63% công ty mua hàng cho biết nhà cung ứng không thực sự chủ động đối
thoại với họ về đơn hàng. Khi không chủ động đối thoại, các nhà cung ứng thường ở
thế bị động, phải chấp nhận thiệt hại khi có khủng hoảng xảy ra.
3. Công ty mua hàng hỗ trợ cho nhà máy còn hạn chế, tập trung ở nhóm nhà cung ứng
cốt lõi: có tới 66,7% công ty chấp nhận việc các nhà cung ứng giao hàng chậm nhưng
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chỉ có 29,2% cam kết không giảm giá, 16,7% chia sẻ chi phí vận chuyển hàng không và
20,8% chấp nhận đưa chi phí chống dịch vào đơn giá.
4. Cạnh tranh lao động gay gắt và sự chuyển dịch của dòng lao động từ Nam ra Bắc:
cuối năm 2021 vẫn còn 10-15% NLĐ di cư còn ở lại quê chưa trở lại các nhà máy phía
Nam và sẽ có 10% NLĐ tiếp tục về quê trong thời gian tới. Các nhà máy miền Bắc
đang đẩy mức lương lên (8-8,5 triệu/tháng) để hút NLĐ trở về. Các DN miền Nam nếu
không thể tăng lương tương ứng có thể tiếp tục mất lao động. Ngoài lương, các điều
kiện sống cơ bản như nhà ở, giáo dục, y tế cho NLĐ di cư cũng cần được cải thiện thì
mới có thể giữ chân lao động lâu dài.
5. Dịch bệnh không làm thay đổi chiến lược mua hàng của các nhãn hàng lớn. Một nửa
công ty mua hàng được khảo sát tiếp tục mua hàng bằng hoặc nhiều hơn từ Việt Nam
trong năm 2022; 46% chưa chắc chắn do cuộc khủng hoảng vận tải quốc tế còn kéo
dài và dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn.
6. Có một nửa số NLĐ được khảo sát chưa hoàn toàn yên tâm khi trở lại làm việc nhưng
do áp lực kinh tế, họ buộc phải lựa chọn giữa việc làm và sức khỏe. Kinh nghiệm của
các DN cho thấy DN nào có chính sách hỗ trợ tốt cho NLĐ bị nhiễm Covid-19 (F0)
hoặc nghi nhiễm (F1) thì NLĐ yên tâm làm việc hơn; ngược lại, NLĐ có xu hướng hoặc
nghỉ việc về quê tránh dịch hoặc giấu bệnh để tiếp tục đi làm.

Khuyến nghị: tiếp tục bảo lưu các khuyến nghị đã đưa ra trong Báo cáo năm 20202
(VITAS 2020), nhóm PPP-WG bổ sung một số khuyến nghị mới, trong đó nổi bật là:
•

Tập trung các biện pháp hỗ trợ phục hồi đa dạng cho nhóm DNVVN và cực nhỏ thay
vì trải đều cho cả nền kinh tế

•

Đưa ra các giải pháp thiết thực như khảo sát, tập huấn, liên kết các nhóm DN, liên kết
quốc tế v.v. để đảm bảo quan hệ mua bán bền vững-công bằng giữa công ty mua
hàng và nhà máy tại Việt Nam

•

Rà soát các hoạt động hỗ trợ cho NLĐ, tập trung vào nhóm khó khăn, dễ bị tổn thương
nhất như NLĐ di cư, lao động nữ, cha mẹ đơn thân

•

Tích cực tăng cường đối thoại-thương lượng thực chất ở cấp DN, nhóm DN, và chuỗi
cung ứng để hạn chế tối đa các rủi ro vi phạm tiêu chuẩn lao động và nâng cao uy tín
của DN Việt Nam.

2. h�ps://api.fairwear.org/wp-content/uploads/2021/05/Layout-sustainability-report-vie-18h-29-apr.pdf
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Lý do nghiên cứu
Sau năm 2020 với những thành công lớn trong việc kiểm soát dịch bệnh, Việt Nam đối
diện với làn sóng Covid-19 lần thứ tư, bắt đầu từ ngày 27/4/2021, có ảnh hưởng mạnh mẽ
hơn hẳn những làn sóng trước đây. Bắt đầu bùng phát ở Bắc Ninh, Bắc Giang, và sau đó
là Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam và tiếp tục kéo dài tới cuối năm 2021. Làn sóng
Covid-19 lần thứ tư xảy ra khi ngành dệt may và da giày bước vào mùa cao điểm trong
sản xuất xuất khẩu với số lượng đơn hàng tăng mạnh khi các thị trường truyền thống như
Mỹ, EU, và Trung Quốc đều phục hồi. Làn sóng Covid-19 lần thứ tư đã ảnh hưởng trực tiếp
tới các khu công nghiệp, khiến cho hàng chục nghìn NLĐ bị nhiễm và hàng nghìn DN phải
tạm ngừng sản xuất trong thời gian dài.
Ngay trong giai đoạn đỉnh dịch, Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS) và Hiệp hội da
giày-túi xách (LEFASO) đã có những kiến nghị nhanh chóng với Chính phủ để có những
điều chỉnh kịp thời về chính sách nhằm làm giảm các tác động tiêu cực tới các doanh
nghiệp.
Để hỗ trợ các DN, NLĐ, các nhãn hàng, các tổ chức xã hội và các cơ quan chính phủ có
những ứng phó chiến lược, chính xác để giảm thiểu tác động tiêu cực và tạo đà cho sự
hồi phục nhanh chóng, VITAS và LEFASO cùng các thành viên của Nhóm PPP-WG đề
xuất thực hiện một đánh giá nhanh về tác động Covid-19 tới hai ngành này trong năm
2021 (từ khi bắt đầu đợt dịch thứ 4). Tiếp nối nghiên cứu về tác động của Covid-19
trong năm 2020 do nhóm PPP ngành dệt may – da giày thực hiện, nghiên cứu này sẽ
tập trung trả lời các câu hỏi sau:
•

Làn sóng Covid-19 trong năm 2021 đã có tác động kinh tế nào tới các DN dệt may
– da giày?

•

Năng lực ứng phó của các DN dệt may – da giày? Các biện pháp ứng phó của DN
(tìm kiếm các điển hình tốt), hiệu quả của các nguồn hỗ trợ cho DN (từ gói hỗ trợ
của chính phủ, các nhãn hàng, các tổ chức khác), các khó khăn trong tiếp cận các
nguồn hỗ trợ?

•

Tác động của dịch bệnh và các biện pháp điều chỉnh của DN tới người lao động? Tác
động về an ninh việc làm, thu nhập, điều kiện lao động (đặc biệt thời giờ làm việc),
tâm lý, sức khỏe tinh thần (bao gồm NLĐ đang thực hiện 3 tại chỗ)?

•

Năng lực ứng phó của NLĐ? Các biện pháp ứng phó của cá nhân/tập thể người lao
động, các nguồn hỗ trợ cho NLĐ (từ gói hỗ trợ của chính phủ, DN, các tổ chức khác),
các khó khăn trong tiếp cận các nguồn hỗ trợ?
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•

Mối quan hệ giữa các công ty mua hàng và các nhà máy cung ứng bị ảnh hưởng thế
nào bởi dịch bệnh? Các biện pháp điều chỉnh đơn hàng, việc thương lượng và hỗ trợ
lẫn nhau, nếu có giữa nhãn hàng và nhà máy? Các điều chỉnh trong vấn đề mua
hàng và yêu cầu về phát triển bền vững của nhãn hàng?

•

Tác động đến tình hình quan hệ lao động? Mối quan hệ lao động tại các nhà
máy/đối thoại tại nơi làm việc thay đổi như thế nào? Tìm kiếm các điển hình tốt?

•

Các quốc gia khác có giải pháp gì trong việc hỗ trợ các ngành công nghiệp duy trì
sản xuất trong thời gian giãn cách do dịch, khôi phục sản xuất, tiếp cận vaccine và
hỗ trợ cho NLĐ trong đại dịch?

•

Khuyến nghị với các đối tác chính phủ, công đoàn, và tổ chức phi chính phủ?

Phương pháp nghiên cứu
Do tính cấp thiết của đại dịch với hai ngành dệt may và da giày, nghiên cứu được thực
hiện theo hình thức cuốn chiếu. Các khảo sát được tiến hành trong thời gian ngắn (1-2
tuần) và sau đó kết quả được tổng hợp và chia sẻ ngay trong vòng 3-4 ngày sau khi
khảo sát kết thúc để đảm bảo các hiệp hội và đối tác ngành có đánh giá trong thời gian
thực. Toàn bộ nghiên cứu, do đó, được thực hiện trong hai giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: từ tháng 9-10/2021
Khảo sát online các DN dệt may – da giày
Phiếu khảo sát được thiết kế trên Google Forms và chia sẻ với các DN thông qua các
kênh của VITAS và LEFASO trong 2 tuần đầu tháng 9/2021. Nội dung của Khảo sát này
bao gồm:
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•

Đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh tới hoạt động, tiến độ hoàn thành đơn
hàng của DN

•

Mức chi phí cho các biện pháp chống dịch

•

Tác động tới lao động của DN và cách thức DN xử lý các vấn đề liên quan tới lao
động

•

Các hình thức hỗ trợ mà DN tiếp cận được

•

Mối quan hệ giữa DN với các công ty mua hàng

KIÊN CƯỜNG TRƯỚC SÓNG DỮ

Đã có 256 doanh nghiệp xuất khẩu trả lời khảo sát, trong đó có 210 DN xơ sợi, dệt may
và 89 DN da giày, túi xách và nguyên phụ liệu dệt may-da giày3. Hơn 50% các DN tham
gia khảo sát là những DN có quy mô lao động trên 300. Với mục tiêu tập trung đánh giá
tác động của dịch bệnh tới hai ngành, nên 70% các DN được lựa chọn khảo sát nằm ở
các khu vực áp dụng Chỉ thị 16. Khảo sát đạt độ tin cậy 90% và sai số 0,1.

Khảo sát NLĐ dệt may – da giày
Song song với các khảo sát DN nói trên, nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát với NLĐ
qua điện thoại. Nội dung của Khảo sát này bao gồm:
•

Tìm hiểu tác động của dịch Covid-19, các biện pháp phòng dịch và sự điều chỉnh
của DN tới NLĐ ở các khía cạnh (i) an toàn; (ii) thu nhập; (iii) an ninh việc làm; (iv)
điều kiện lao động cơ bản; (v) điều kiện sống tối thiểu của NLĐ và gia đình; (vi) tiếp
cận vaccine;

•

Các biện pháp ứng phó của NLĐ và các nguồn hỗ trợ họ tiếp cận được

•

Khả năng duy trì cuộc sống và các dự định tiếp theo

Thông qua các hiệp hội, các đối tác xã hội tại địa phương và mạng lưới của các tổ chức
NGO tham gia nhóm PPP-WG, các điều tra viên tiếp cận với 300 công nhân dệt may và
da giày tại 15 tỉnh, thành phố trong cả nước và phỏng vấn họ qua điện thoại theo mẫu
phiếu khảo sát cho sẵn. Trong số NLĐ được phỏng vấn, có 73% là nữ và 54% là lao động
di cư đang thuê trọ. Khảo sát cũng tập trung 65,6% mẫu tại khu vực phía Nam nơi đang
áp dụng Chỉ thị 16. Bên cạnh các thông tin định lượng, các điều tra viên tiến hành phỏng
vấn theo các câu hỏi mở với các trường hợp NLĐ đặc biệt khó khăn, ví dụ: cha mẹ đơn
thân, công nhân bị nhiễm Covid-19.

Phỏng vấn sâu với nhãn hàng
Vào cuối tháng 9, nhóm nghiên cứu tiến hành một số phỏng vấn sâu với 03 đại diện của
các nhãn hàng châu Âu và Mỹ đang có tỉ trọng mua hàng lớn tại Việt Nam cũng như 02
đại diện Phòng thương mại Châu Âu và Hoa kỳ để có sự đánh giá về thay đổi, nếu có
trong chiến lược mua hàng dưới tác động của giãn cách xã hội và dịch bệnh.
Ngày 8/10/2021, đại diện Nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả khảo sát Giai đoạn 1 tại
Hội nghị trực tuyến của VITAS, LEFASO và nhóm PPP-WG và tiếp nhận các ý kiến tham
vấn của đại biểu từ các hiệp hội DN nước ngoài, các cơ quan quản lý nhà nước và
doanh nghiệp.

3. Một số DN sản xuất cả hàng dệt may và da giày-túi xách nên được �nh vào mẫu khảo sát ở cả hai ngành.
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Miền Bắc
85 Doanh nghiệp

KHẢO SÁT
DOANH NGHIỆP
THÁNG 9 -2021

Khảo sát 256 Doanh nghiệp
413.561 lao động

Miền Trung
15 Doanh nghiệp

Phỏng vấn sâu
18 Doanh nghiệp
Dệt may lớn

Miền Nam
156 Doanh nghiệp

Cơ cấu khảo sát ngành dệt may (n=210)

Dệt sợi
16%
Nhuộm
12%

May
72%

Giày
47%

Quy mô Doanh nghiệp tham gia khảo sát (%)
<50

Cơ cấu khảo sát ngành giày dép - túi xách (n=89)

51-300

301-1000

Cơ cấu Doanh nghiệp theo mức độ phòng dịch (%)

>1000

Không bị ảnh hưởng

18
Ngành giầy

22.5

22.5

25.8

29.2
70

Ngành may

16

11.4

21

30.5

37.1
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Nguyên phụ
liệu giày
45%
Túi
xách
8%

5
7

Chỉ thị 19
Chỉ thị 15
Chỉ thị 16 và 16+

48.2%

300

73.6%

Người lao động

KHẢO SÁT
DOANH NGHIỆP
THÁNG 9 - 12/2021

+
Phỏng vấn sâu
50 Người lao động
vùng dịch, tháng 12/2021

Hoàn cảnh gia đình Người lao động (%)
67.9

Có gia đình, có con

6.0

Cha mẹ đơn thân

3.3

Có gia đình, chưa có con

22.7

Độc thân

51.8%

Vai trò Người lao động
trong gia đình

Độ tuổi Người lao động

Người duy nhất
kiếm tiền

6%

16%

Kiếm tiền chính

29%

Di cư thuê trọ

4%
54%

Từ 19-25 tuổi
Từ 26-45 tuổi
Từ 46-61 tuổi

55%

78%

Tỉ lệ Người lao động di cư
Người địa phương

16%

Đóng góp
một phần
chi phí gia đình

Tình trạng việc làm của Người lao động

Di cư nhưng đã về quê

24%

42%
7%
9%

Đang nghỉ việc

60%

3 Tại chỗ
Giãn ca
Làm bình thường
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Giai đoạn 2: từ tháng 11-12/2021
Sau ngày 1/10/2021, việc giãn cách xã hội tại các tỉnh phía Nam kết thúc, các DN hoạt
động trở lại. Lúc này các DN bắt đầu hồi phục nhưng phải đối mặt với các vấn đề mới
về lao động như thiếu lao động, cạnh tranh lao động gay gắt, lao động không ổn định
do các ca nhiễm vẫn cao dẫn tới NLĐ phải đi điều trị và cách ly trong thời gian dài. Để
cập nhật những thay đổi và tìm kiếm giải pháp cho ngành, Nhóm PPP-WG quyết định
thực hiện Giai đoạn 2 của nghiên cứu, bao gồm 04 hợp phần:

Phỏng vấn sâu người lao động
Để tìm hiểu tình hình NLĐ sau giai đoạn giãn cách, nhóm phỏng vấn sâu với 50 công
nhân đã được khảo sát trong giai đoạn 1. Mục tiêu của các phỏng vấn sâu NLĐ là:
•

Cập nhật thêm thông tin về NLĐ sau khi gỡ bỏ giãn cách bao gồm: (i) việc phục hồi
việc làm của NLĐ; (ii) thay đổi về lương và các điều kiện lao động, quan hệ lao động
sau dịch; (iii) các biện pháp phòng chống dịch tại DN và địa phương; (iv) sự trở lại
của các lao động về quê.

•

Tìm hiểu các khó khăn, nếu có, với NLĐ để khôi phục thu nhập, sức khỏe, tâm lý để
trở lại với công việc

•

Cập nhật thông tin về việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ

•

Cùng với kết quả khảo sát tháng 9/2021, đưa ra một bức tranh toàn cảnh về NLĐ
trong và sau giãn cách, từ đó xây dựng kiến nghị chính sách phù hợp

Trên cơ sở bộ số liệu của khảo sát NLĐ tháng 9/2021, các điều tra viên tiếp cận 30 công
nhân dệt may và 20 công nhân da giày trong đó có 70% lao động nữ; 100% lao động di
cư đã và đang làm việc tại các KCN miền Nam (HCMC, Đồng Nai, Bình Dương, Long An,
Tây Ninh v.v); 60% lao động đã ngừng việc trong giai đoạn giãn cách và 40% lao động
vẫn làm việc trong giai đoạn giãn cách.

Phỏng vấn sâu các doanh nghiệp
Để đánh giá cập nhật sự phục hồi của các DN, nhóm nghiên cứu tiến hành phỏng vấn sâu
18 DN dệt may và 3 DN giày. Mục tiêu phỏng vấn sâu là tìm hiểu các khía cạnh như:
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•

Mức độ phục hồi sản xuất;

•

Chiến lược vừa duy trì sản xuất vừa chống dịch của DN;

•

Tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và các khó khăn;
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•

Quan hệ với nhãn hàng, đơn hàng

•

Các chính sách với NLĐ để thu hút và giữ chân lao động, giữ QHLĐ ổn định, thực
hiện phát triển bền vững

Khảo sát online với công ty mua hàng
Vai trò của các công ty mua hàng rất quan trọng với sự phục hồi bền vững của ngành
dệt may, da giày, vì vậy nhóm nghiên cứu quyết định thực hiện một khảo sát online với
các công ty đang mua hàng từ Việt Nam. Mục tiêu của khảo sát là:
•

Thông qua mạng lưới các nhà cung ứng của nhãn hàng đánh giá tình trạng chống
dịch và mức độ phục hồi sản xuất của 2 ngành;

•

Xem xét các định hướng về sản xuất, phát triển bền vững, đơn hàng của các nhãn
hàng trong năm 2022

•

Đánh giá mức độ hỗ trợ và hợp tác của nhãn hàng với các nhà máy tại Việt Nam

•

Tìm hiểu các kiến nghị chính sách của nhãn hàng

Kết quả có 24 công ty mua hàng với mạng lưới 804 nhà cung ứng tại Việt Nam đã tham
gia khảo sát trong tháng 12/2021.

Khảo sát online, tháng 12/2021
24 nhà mua hàng với mạng lưới:
401 nhà máy sản xuất
+

Tháng 9-12/2021

403 nhà cung ứng nguyên phụ liệu
tại Việt Nam

KHẢO SÁT
NHÀ MUA HÀNG

Phỏng vấn sâu 05
đại diện nhãn hàng tại

Khảo sát công ty mua hàng (%)
Khác

Nguyên phụ liệu

16.6
33.3
45.8

May mặc

Giày và túi xách

Việt Nam, Mỹ, châu Âu

33.3
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Phỏng vấn sâu các đối tác xã hội
Để có một đánh giá toàn diện về sự phục hồi của ngành dệt may và da giày trong năm
2021 và triển vọng 2022, nhóm nghiên cứu thực hiện 10 phỏng vấn sâu với: (i) 03
chuyên gia chuỗi cung ứng quốc tế tại Mỹ, Anh và Bangladesh; (ii) 02 chuyên gia ngành
dệt may-da giày; (iii) 02 đại diện của Bộ LĐTBXH (Vụ Pháp chế và Cục QHLĐ-TL); (iv)
02 đại diện của Tổng LĐLĐVN; và (v) 01 chuyên gia ILO.
Kết thúc nghiên cứu Giai đoạn 2, đại diện Nhóm nghiên cứu đã báo cáo kết quả sơ bộ
tại Hội nghị về phát triển bền vững ngành dệt may vào ngày 17/12/2021 và tiếp nhận
các ý kiến đóng góp từ các hiệp hội, doanh nghiệp, và chuyên gia tại hội nghị.
Trong thời gian tháng 12/2021 – tháng 1/2022, nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích
sâu và xây dựng báo cáo tổng thể.

Kết cấu của Báo cáo
Báo cáo gồm 04 chương:
Chương 1 giới thiệu lý do nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu.
Chương 2 phác họa bức tranh tổng thể về chuỗi cung ứng thời trang thế giới và trong
nước trong năm 2021. Đặc biệt Chương 2 phân tích kết quả khảo sát DN và NLĐ về tác
động của dịch bệnh và các biện pháp chống dịch tới DN và NLĐ của hai ngành, các
cách thức ứng phó, cũng như mức độ phục hồi cho tới tháng 12/2021. Chương 2 cũng
so sánh các biện pháp chống dịch của Việt Nam với các nước xuất khẩu may mặc lớn
ở châu Á.
Chương 3 tổng kết các bài học kinh nghiệm rút ra từ năm 2021 đối với khía cạnh phát
triển bền vững của chuỗi cung ứng thời trang.
Chương 4 nhìn nhận các triển vọng của ngành dệt may – da giày trong năm 2022 và
đưa ra các khuyến nghị để tăng cường sự bền vững của ngành.

Hạn chế của nghiên cứu
Do ưu tiên phục vụ các mục tiêu ngắn hạn của VITAS và LEFASO để kịp đối phó với sự
thay đổi tức thời của tình hình dịch bệnh nên nghiên cứu không được thiết kế thống
nhất theo một mục tiêu ngay từ đầu. Nhóm nghiên cứu đã phải điều chỉnh các mục tiêu
nghiên cứu, cách thực hiện cũng như các hợp phần nghiên cứu trong 2 giai đoạn để có
thể đưa ra các kết quả trong thời gian thực hiện. Chính vì vậy, nghiên cứu có thể thiếu
độ sâu cần thiết để đưa ra các đánh giá về kết cấu và định hướng lâu dài của ngành như
nghiên cứu của năm 2020.
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Các hợp phần của nghiên cứu được thực hiện trong giai đoạn các nhãn hàng, DN và
NLĐ đều đang phải đối diện với vô vàn khó khăn, do đó sự tham gia vào các khảo sát
và phỏng vấn có sự hạn chế. Đặc biệt mẫu khảo sát với các công ty mua hàng chưa đạt
được mục tiêu ban đầu (đại đa số các công ty mua hàng tham gia khảo sát là các công
ty trung gian chứ không phải các nhãn hàng). Nhóm nghiên cứu xây dựng các mẫu
phiếu đánh giá tác động định kỳ để các hiệp hội có thể sử dụng thường xuyên. Tuy
nhiên, đa phần các DN chưa nhìn thấy lợi ích của các nghiên cứu đối với mình nên tỉ lệ
trả lời còn rất thấp.
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Các thị trường xuất khẩu lớn phục hồi nhưng chuỗi cung ứng vẫn
đối mặt nhiều nguy cơ đứt gãy
Trong năm thứ 2 của đại dịch Covid-19, các thị trường lớn của ngành dệt may – da giày
Việt Nam như Bắc Mỹ, châu Âu, các nước Đông Bắc Á đã phục hồi nhanh chóng với tỉ lệ
phủ vaccine từ 60-85%. Vào giữa năm, trong thời gian chuẩn bị cho mùa Giáng sinh
2021, có nhiều dự đoán tích cực về sự phục hồi của kinh tế thế giới và nhu cầu tiêu
dùng hàng thời trang. CNBC (2021) dự đoán chi tiêu cho quần áo của người tiêu dùng
Mỹ sẽ tăng 46% so với cùng kỳ 2020. Hãng McKinsey thì đánh giá mức tiêu thụ quần áo
của năm 2021 tại châu Âu sẽ tăng 6,7% so với 2020 (McKinsey 2021).
Tuy nhiên, cùng với sự phục hồi của cầu tại các thị trường tiêu thụ lớn, chuỗi cung ứng
toàn cầu phải đối mặt với nguy cơ đứt gãy do khủng hoảng vận tải đường biển. Việc
thiếu nhân công ở nhiều cảng lớn trên toàn thế giới và việc giãn cách xã hội do Covid-19
dẫn đến sự tắc nghẽn nghiêm trọng ở nhiều con đường vận tải biển. Thời gian vận
chuyển đường biển từ châu Á tới Mỹ đã tăng gấp đôi từ 40 lên 80 ngày.4 Chi phí vận
chuyển tăng nhiều lần nhưng các doanh nghiệp vẫn phải chờ đợi rất lâu vì tình trạng
thiếu côngtenơ. Trong rất nhiều trường hợp, các doanh nghiệp phải vận chuyển bằng
đường hàng không, khiến chi phí tăng rất cao, làm hao mòn lợi nhuận vốn đã mỏng.
Trong 9 tháng đầu của năm 2021, các quốc gia sản xuất hàng dệt may – da giày lớn của
châu Á như Ấn Độ, Indonesia, Bangladesh, Việt Nam bị ảnh hưởng bởi làn sóng dịch
Covid-19 với biến thể Delta lây lan mạnh. Nhiều quốc gia phải phong tỏa một phần hoặc
toàn bộ đất nước trong thời gian từ vài tuần tới vài tháng khiến cho sản xuất bị đình trệ
ngay trong mùa cao điểm của ngành thời trang.
Bên cạnh đó, kể từ tháng 9/2021, Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng thiếu điện lan
rộng, có lúc lên tới một nửa đất nước. Các cơ sở công nghiệp khổng lồ của Trung Quốc
đã phải vật lộn với tình trạng giá điện tăng mạnh và phải hạn chế sử dụng điện ít nhất
là từ tháng 3. Chính quyền các địa phương yêu cầu một số ngành công nghiệp hạn chế
sử dụng điện để họ có thể đạt được mục tiêu sử dụng năng lượng. Trong khi đó sản
lượng thủy điện thấp hơn bình thường do nắng nóng trong suốt những tháng mùa hè
khiến cho các khu công nghiệp lớn bị giới hạn mức tiêu thụ điện và bị cắt điện luân
phiên. Khủng hoảng điện làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung ứng nguyên vật
liệu cho chuỗi cung ứng thời trang, vốn phụ thuộc khá nhiều vào các trung tâm sản xuất
khổng lồ ở Trung Quốc.

4. h�ps://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/Port-in-a-storm-No-end-in-sight-to-global-shipping-chaos
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Cuối tháng 11/2021, WHO ghi nhận thêm một biến thể mới của Covid-19, biến thể
Omicron, được đánh giá có khả năng lây nhiễm mạnh hơn 500% so với biển thể Delta.5
Chỉ trong vòng 1 tháng, biến thể mới Omicron đã lan ra hơn 100 quốc gia, trong đó tỉ lệ
nhiễm ở Mỹ và một số nước châu Âu (như Anh, Đan Mạch) tăng cao kỷ lục. Hiện chưa
có đánh giá về mức độ ảnh hưởng kinh tế của biến thể Omicron tuy nhiên nó đã phủ
bóng lên sự phục hồi kinh tế của thế giới. Một trong những lo ngại hiện nay là sự lây lan
biến thể Omicron sẽ tiếp tục làm gián đoạn quá trình sản xuất và vận chuyển, làm trầm
trọng thêm tình trạng tồn đọng, đứt gãy chuỗi cung ứng và khiến lạm phát tiếp tục gia
tăng. Nó cũng có thể làm tăng nhu cầu hàng hóa của người tiêu dùng, làm trầm trọng
thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung.6 Viện dẫn lo ngại tác động của Omicron và các
yếu tố khác, Oxford Economics đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý IV/2021
xuống 7,3% so với dự báo 7,8% trước đó.

Xu hướng của ngành thời trang năm 2022
Theo McKinsey (2021), các thị trường hàng xa xỉ, hàng giá siêu rẻ, hàng thể thao và quần
áo ở nhà đều đã phục hồi ở mức trước đại dịch vào nửa cuối năm 2021. Các thị trường
khác của thời trang sẽ phục hồi ở mức trước đại dịch vào đầu năm 2022. Khảo sát với
các giám đốc điều hành các hãng thời trang thế giới cho thấy do áp lực về chi phí đầu
vào, 67% cho rằng giá bán lẻ sẽ tăng trong năm 2022 với mức trung bình là 3,2%.
Nhận định về cơ hội và thách thức của ngành thời trang trong năm 2022, các giám đốc
điều hành cho rằng xu hướng số hóa tiếp tục là cơ hội lớn nhất (32%). Các hãng phát
triển mạnh về mua hàng trực tuyến tiếp tục thắng lớn trong năm 2021, thúc đẩy xu
hướng của toàn ngành. Thách thức lớn nhất vẫn là vấn đề logistics và quản lý hàng tồn
kho khi các con đường vận chuyển chính vẫn gặp nhiều khó khăn và ách tắc. Điều thú
vị là các giám đốc điều hành cho rằng ‘phát triển bền vững’ vừa là cơ hội và vừa là
thách thức lớn thứ 2 của năm 2022. Cụ thể, những nhãn hàng có thể đảm bảo các
yêu cầu mới về xã hội và môi trường, đặc biệt vấn đề nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu,
công nghệ xanh và kinh tế tuần hoàn, sẽ có cơ hội lớn trong năm 2022. Ngược lại, với
cơ cấu chuỗi cung ứng thời trang hiện tại, việc đạt được các yêu cầu này cũng chính là
một thách thức lớn khi đại dịch chưa kết thúc, rất nhiều nhà sản xuất cạn kiệt thanh
khoản không thể tiếp tục đầu tư cho phát triển bền vững.

5. h�ps://dangcongsan.vn/cung-ban-luan/bien-the-moi-omicron-dang-ngai-nhu-the-nao-598411.html
6. h�ps://vov.vn/the-gioi/quan-sat/bien-the-omicron-phu-bong-den-len-da-phuc-hoi-kinh-te-toan-cau-post913394.vov
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Đại dịch tạo động lực lớn cho việc số hóa các hoạt động trong toàn bộ chuỗi cung ứng,
từ thượng nguồn cho tới hạ nguồn. Tất cả các nhãn hàng thời trang đều thúc đẩy số hóa
mạnh mẽ từ nguồn cung nguyên vật liệu, sản xuất cho tới vận chuyển, lưu trữ và bán
hàng. Trong năm 2022, xu hướng số hóa tiếp tục là cơ hội lớn nhất cho ngành thời
trang. Ngoài ra, sự tham gia của người tiêu dùng vào quá trình thiết kế sản phẩm thông
qua sự hỗ trợ của hệ thống số liệu lớn (big data) và trí tuệ nhân tạo (AI) cũng là một cơ
hội quan trọng trong năm 2022.
Hình 1: Đánh giá của giám đốc điều hành các nhãn hàng thời trang thế giới về viễn
cảnh năm 2022 (%)

Cơ hội lớn nhất trong năm 2022

Thách thức lớn nhất trong năm 2022

32
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Phát triển
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Nguồn: Khảo sát của McKinsey với các Giám đốc điều hành các nhãn hàng thời trang thế giới (McKinsey 2021)
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Từ Zero-Covid đến sống chung với Covid: cách ứng phó của các
quốc gia may mặc ở châu Á
Lần lượt các quốc gia sản xuất hàng may mặc lớn nhất ở châu Á đều phải đối mặt với
làn sóng Covid lớn trong nửa đầu năm 2021. Cụ thể, đầu năm 2021, Ấn Độ trở thành
tâm điểm dịch bệnh của thế giới với số ca nhiễm và tử vong tăng vọt. Chính phủ Ấn Độ
áp dụng biện pháp phong tỏa toàn quốc trong hơn 2 tháng (từ 5/4-15/6/2021). Trong
thời gian này đại đa số các nhà máy đều phải ngừng hoạt động. Đến giữa tháng 6, mặc
dù số ca nhiễm đã giảm nhưng vẫn ở mức 60 nghìn ca mỗi ngày, Ấn Độ vẫn mở cửa lại
nền kinh tế đồng thời thúc đẩy tốc độ phủ vaccine. Tiếp sau Ấn Độ, Indonesia và
Bangladesh lần lượt áp dụng lệnh phong tỏa khi số ca nhiễm lên đỉnh. Indonesia chỉ
phong tỏa từ ngày 3-20/7/2021 và ngay cả trong thời gian này, các nhà máy may mặc,
da giày được hoạt động ở mức 50% công suất. Bangladesh phong tỏa toàn quốc từ
23/7-5/8/2021 nhưng các nhà máy xuất khẩu may mặc lớn nhất vẫn được phép hoạt
động. Sau đó, dưới áp lực của Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu dệt may
Bangladesh, chính quyền đã cho phép các nhà máy hoạt động bình thường từ đầu
tháng 8/2021 mặc dù tỉ lệ nhiễm và tử vong còn rất cao. Bangladesh cũng có tốc độ
tiêm vaccine chậm nhất so với Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia khi mới phủ đủ 2 mũi cho
26,8% dân số vào giữa tháng 12/2021.
Một trong những lý do quan trọng khiến các quốc gia từ bỏ chính sách Zero-Covid là áp
lực kinh tế, đặc biệt là sự đứt gãy chuỗi cung ứng khiến một phần lớn dân số là lao động
nghèo thiếu thốn thực phẩm. Một lý do khác là nỗ lực của các nước trong việc đẩy
mạnh tốc độ tiêm vaccine.
So với các quốc gia trên, Việt Nam không phong tỏa toàn quốc nhưng việc giãn cách xã
hội các tỉnh phía Nam – trung tâm sản xuất hàng xuất khẩu dệt may – da giày – tới hơn
10 tuần là thời gian dài nhất. Các DN đáp ứng được điều kiện 3 tại chỗ cũng chỉ duy trì
được công suất tối đa 30% so với trước dịch.7 Tuy nhiên, khoảng thời gian này cho phép
Việt Nam kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh và tăng tốc độ phủ vaccine cho NLĐ trong
các nhà máy. Cho đến cuối tháng 12/2021, Việt Nam đã tiêm đủ 2 mũi cho trên 70% dân
số8 và nhiều nhà máy bắt đầu việc tiêm mũi tăng cường cho công nhân.

7. Khảo sát online với DN dệt may – da giày, tháng 9/2021
8. Cổng �êm chủng toàn quốc: h�ps://�emchungcovid19.gov.vn/portal
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Tới thời điểm hiện tại, Trung Quốc là quốc gia duy nhất còn duy trì chính sách
Zero-Covid. Cuối tháng 12/2021, Trung Quốc phong tỏa thành phố Tây An với 13 triệu
dân – nơi sản xuất các nguyên phụ liệu quan trọng cho ngành điện tử trong khi việc lây
lan các ca nhiễm mới cũng đã được phát hiện ở nhiều tỉnh thành khác.9

Làn sóng dịch bệnh và tác động tới chuỗi cung ứng thời trang trong
nước
Sau một năm 2020 với thành tích kiểm soát dịch bệnh tốt, Việt Nam phải đối mặt với
những làn sóng Covid-19 lần thứ tư mạnh hơn nhiều kể từ Quý 2/2021. Cụ thể, từ ngày
27/4/2021, làn sóng dịch bệnh ảnh hưởng tới các khu công nghiệp tại Bắc Ninh, Bắc
Giang. Đa số các nhà máy tại hai tỉnh này đã phải tạm ngừng hoạt động trong khoảng
1 tháng. Đến giữa tháng 6/2021, dịch bệnh tại hai tỉnh cơ bản được kiểm soát, các
doanh nghiệp trở lại hoạt động. Tuy nhiên lúc này làn sóng dịch bệnh đã bắt đầu trở nên
khó kiểm soát ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Kể từ 15/7/2021, việc
giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đã được áp dụng ở 18 tỉnh, thành phố phía Nam, dẫn
tới việc tạm ngừng hoạt động của đa số các cơ sở sản xuất tại các khu vực này.

Trong hơn 10 tuần,
65,3% DN Việt Nam và
36,4% DN FDI của ngành
dệt may-da giày nằm
trong khu vực áp dụng
Chỉ thị 16 đã phải ngừng
hoạt động

Theo khảo sát của Nhóm PPP-WG vào tháng
9/2021, trong suốt hơn 10 tuần giãn cách xã hội từ
15/7-1/10/2021, 65,3% DN dệt may và da giày Việt
Nam và 36,4% DN dệt may và da giày FDI nằm trong
khu vực áp dụng Chỉ thị 16 đã phải ngừng hoạt
động. Số DN còn lại chỉ hoạt động ở mức 20-30%
công suất theo phương thức 3 tại chỗ hoặc 1 cung
đường-2 điểm đến. Đồng thời 74% NLĐ dệt may và
da giày trong khu vực Chỉ thị 16 đã phải ngừng việc.

Kể cả đối với các DN vẫn duy trì sản xuất trong thời gian giãn cách xã hội, chi phí chống
dịch là rất cao. Cụ thể, theo khảo sát của Nhóm PPP-WG, trung bình nhà máy phải chi
thêm 2,2 triệu đồng cho mỗi công nhân làm 3 tại chỗ, ngoài lương. Chi phí này bao gồm
trợ cấp 3 tại chỗ, chi phí xét nghiệm, ăn ở. Như vậy nếu nhà máy duy trì 3 tại chỗ trong
10,4 tuần giãn cách xã hội thì chi phí là gần 23 triệu đồng/công nhân chưa tính tới tiền
lương. Tổng chi phí chống dịch chiếm tới trên 20% chi phí vận hành của 37% DN dệt
may và da giày trong khảo sát (Hình 2).

9. h�ps://edi�on.cnn.com/2021/12/28/china/xian-lockdown-�ghtened-intl-hnk/index.html
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Hình 2: Tỉ trọng chi phí chống dịch trong chi phí vận hành (%)
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Nguồn: Khảo sát DN của Nhóm PPP-WG, tháng 9/2021

Do tác động của dịch bệnh và việc giãn cách xã hội trong Quý 2 và 3/2021, có tới 82%
doanh nghiệp dệt may và da giày ở cả 3 miền không đảm bảo được tiến độ sản xuất. Cụ
thể, có 48.4% DN bị chậm thời gian hoàn thành đơn hàng, gần 20% bị hủy đơn hàng và
23,8% cho biết chưa rõ có thể hoàn thành đơn hàng hay không vào thời điểm tháng
9/2021. Chỉ có 18% doanh nghiệp cho biết không bị ảnh hưởng gì tới tiến độ giao hàng
– đây là nhóm DN ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung chưa bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Hình 3: Tác động tới tiến độ hoàn thành các đơn hàng đã ký kết (%)

48.4

23.8

18.0

Không ảnh hưởng

Chậm giao hàng

Nguồn: Khảo sát DN của Nhóm PPP-WG, tháng 9/2021
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Chưa rõ có thể
hoàn thành không

19.9

Đơn hàng bị hủy

Các DN một mặt tìm cách đàm phán với công ty
“Nhãn hàng đồng ý giao hàng chậm mua hàng để giãn thời gian giao hàng, một mặt
nhưng DN phải trả chi phí xuất hàng tìm cách chuyển dịch một phần đơn hàng sang
bằng đường hàng không”
các nhà máy ở các khu vực chưa bị ảnh hưởng
bởi dịch bệnh. Tuy nhiên, do thời gian giãn cách
“Nhãn hàng đồng ý giao hàng xã hội quá dài, rất nhiều nhà máy đối mặt với tình
chậm nhưng họ đòi giảm giá 15%” trạng bị hủy đơn hoặc phải chịu phạt (chủ yếu
bằng hình thức trả tiền phí vận chuyển hàng
(Phỏng vấn DN dệt may, tháng 9/2021)
không). Khảo sát tháng 9/2021 với 256 DN dệt
may và da giày cho thấy có tới 68,1% DN phải trả chi phí vận chuyển hàng không cho ít
nhất 01 đơn hàng bị chậm. Thậm chí có 12,2% nhà máy cho biết đơn hàng bị hủy nhưng
DN vẫn phải đền bù cho nhà mua hàng.
Hình 4: Phản ứng của nhà mua hàng với các đơn hàng bị chậm (%)
Chưa đàm phán xong

13.5

Hủy đơn,
Doanh nghiệp phải đền

12.2

Nhãn hàng phạt
Doanh nghiệp giao hàng chậm

68.1

Nhãn hàng chủ động hủy,
không bắt Doanh nghiệp đền bù

21.0

Nhãn hàng hủy đơn chưa ký

13.1

Nguồn: Khảo sát DN của Nhóm PPP-WG, tháng 9/2021

Trong giai đoạn Quý 3/2021, trong khi các nhà máy dệt may – da giày tại các tỉnh phía
Nam gặp rất nhiều khó khăn, các nhà máy ở khu vực miền Trung và miền Bắc khôi phục
nhanh chóng và đơn hàng tăng mạnh do thu hút được các đơn hàng dịch chuyển từ miền
Nam cũng như các đơn hàng cho mùa mới. Nhờ đó, giá trị xuất khẩu xơ sợi dệt may của
cả nước tăng liên tục từ tháng 2 đến tháng 7/2021, sụt giảm trong tháng 8-9 và tăng trở
lại vào tháng 11 và 12/2021 (Hình 5).
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Hình 5: Xuất khẩu dệt may xơ sợi năm 2021 (triệu USD)
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Nguồn: VITAS (2021)

Sự phục hồi theo hình chữ V vào quý 4/2021 của ngành dệt may, một phần là nhờ sự
tăng trưởng mạnh mẽ của xuất khẩu xơ sợi khi mà giá sợi trên thế giới tăng cao liên tục
từ đầu năm 2021. Nguyên nhân của sự tăng giá sợi là do tồn kho sợi ở Trung Quốc và
các nước sản xuất dệt may đã cạn kiệt, cùng với lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm có
nguồn gốc từ bông Tân Cương của Mỹ đã tác động mạnh đến chuỗi cung - cầu sợi, khiến
nhu cầu sợi tăng cao. Một phần khác là ngành dệt may ở các tỉnh không bị ảnh hưởng
nhiều bởi dịch như miền Trung, miền Bắc đã tăng mạnh sản lượng và giá trị xuất khẩu
trong nửa cuối năm 2021, qua đó đẩy tổng giá trị xuất khẩu cả ngành phục hồi nhanh
chóng. Tuy nhiên, sự phục hồi thực sự của trung tâm sản xuất dệt may-da giày tại miền
Nam vẫn còn đang đối mặt với nhiều thách thức. Nhìn chung, các DN trong khảo sát đã
phục hồi được từ 70-90% lao động nhưng lực lượng lao động không ổn định do NLĐ bị
nhiễm Covid-19 hoặc phải cách ly do tiếp xúc gần với người bệnh. Mặc dù đơn hàng rất
nhiều nhưng các DN được khảo sát cho biết phải chủ động nhận ít đơn hàng hơn vì chưa
thực sự chủ động được kế hoạch sản xuất. Các chuyên gia của ngành cho rằng phải hết
Quý 1/2022 tình hình mới thực sự phục hồi và đi vào ổn định.11

Người lao động trước tác động kép của dịch bệnh
Giảm hoặc mất thu nhập
Trong khảo sát NLĐ thực hiện tháng 9/2021, có 60% NLĐ đang phải ngừng việc tạm thời
hoặc đã mất việc làm. Trong số 40% NLĐ đang làm việc thì có 24% đang làm việc bình
thường và không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; còn lại đang làm giãn ca hoặc 3 tại chỗ.
10. Phỏng vấn sâu các DN dệt may – da giày, tháng 12/2021
11. Phỏng vấn sâu với đại diện Vinatex, VITAS, tháng 11-12/2021
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Tuy nhiên, kể cả với nhóm LĐ duy trì được việc làm, gần 60% bị sụt giảm thu nhập do bị
giãn ca hoặc việc sản xuất bị ảnh hưởng do vấn đề logistics. Chỉ có nhóm lao động làm
3 tại chỗ có thu nhập tăng từ 10-30% chủ yếu do làm tăng ca và được hưởng trợ cấp 3
tại chỗ (Hình 6).
Hình 6: Thu nhập của NLĐ đang làm việc Hình 7: Thu nhập của NLĐ đang ngừng việc (%)
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Nguồn: Khảo sát NLĐ của Nhóm PPP-WG, tháng 9/2021

Những khó khăn của các DN dệt may và da giày trong thời gian giãn cách xã hội thể hiện
rõ nhất ở tình trạng của NLĐ phải ngừng việc. Theo khảo sát, 66% công nhân may và
56,3% công nhân giày không còn bất kỳ nguồn thu nhập nào vào tháng 9/2021 (sau
khoảng thời gian 14 ngày ngừng việc đầu tiên). Chỉ có 25% NLĐ ngừng việc tiếp tục được
nhận hỗ trợ từ nhà máy với các mức khác nhau từ lương cơ bản, lương tối thiểu cho tới
dưới mức lương tối thiểu (Hình 7). Rất nhiều DN may và giày lâm vào tình trạng đơn hàng
bị chậm hoặc hủy, phải thanh toán tiền nguyên vật liệu và các chi phí khác tăng cao trong
dịch bệnh trong khi đó khách hàng chưa thanh toán hoặc thanh toán chậm dẫn tới năng
lực tài chính bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì nguyên nhân này, đa số các DN dệt may và da
giày quy mô vừa và nhỏ không thể hỗ trợ cho NLĐ bị ngừng việc sau 14 ngày đầu tiên.
“Có 4 kí lạc người lớn ăn suốt cả tháng. Trẻ
con thì 2 ngày được 1 hộp sữa. Có tuần
không còn gì ăn, may chủ nhà trọ cho vay.
Phải mua thêm 1 cái điện thoại cho con bé
học online mà không có nên con đang học
qua truyền hình”
(CN nữ 37 tuổi, mẹ đơn thân 2 con, người Bình
Định đi làm ở Bình Dương, đã ngừng việc từ 15/7)

Để đối phó với việc suy giảm hoặc mất thu
nhập, bên cạnh việc sử dụng tiền tiết kiệm,
có tới 30,4% NLĐ phải vay nợ, thương lượng
với chủ nhà trọ để giảm giá thuê (17,4%),
cầm cố tài sản (2,7%) hoặc về quê (3,3%)
(Hình 8). Đồng thời NLĐ phải cắt giảm
mạnh chi tiêu của bản thân và gia đình,
trước hết là chi phí thực phẩm, sau đó là
nhà ở. Cho dù vậy, gần một nửa số NLĐ

Ngành Dệt may - Da giày trong làn sóng dịch Covid-19 năm 2021: Tác động, Bài học kinh nghiệm và Triển vọng

31

đang phải ngừng việc lâm vào khó khăn trong việc duy trì mức sống cơ bản. Đặc biệt, 30%
NLĐ cho biết họ không đủ duy trì mức sống tối thiểu và cần hỗ trợ thực phẩm khẩn cấp vào
thời điểm tháng 9/2021 (Hình 9).
Hình 8: Biện pháp ứng phó của NLĐ
Không bị ảnh hưởng

15.1

Không có biện pháp gì
Về quê
Bán cầm cố tài sản

13.0
3.3
2.7

Sử dụng tiền tiết kiệm

42.8

Vay nợ
Tìm việc làm thêm

30.4

5.4

Đề nghị chủ nhà trọ giảm giá tiền thuê

17.4

Nguồn: Khảo sát NLĐ của Nhóm PPP-WG, tháng 9/2021

Sức khỏe tinh thần giảm sút
Trong giai đoạn giãn cách xã hội, NLĐ vừa bị
ảnh hưởng nặng nề về kinh tế do sụt giảm
hoặc mất thu nhập, vừa chịu nỗi lo lắng về dịch
bệnh. Vào thời điểm khảo sát, mặc dù hơn 90%
NLĐ trong các tỉnh miền Nam đã được phủ ít
nhất 1 mũi vaccine, nhưng có tới 42% chưa
thực sự yên tâm khi trở lại làm việc và 9%
không muốn làm việc khi dịch vẫn còn phức
tạp. Gần 70% NLĐ trong các vùng dịch thường
xuyên trong tình trạng lo lắng, bất an và 34%
cho biết bị mất ngủ và có các dấu hiệu ảnh
hưởng tới sức khỏe tâm thần (Hình 10). Đó là
chưa kể tới các trường hợp NLĐ bị nhiễm
Covid-19, tác động tới tinh thần của họ còn
nghiêm trọng hơn rất nhiều.
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Hình 9: Khả năng duy trì cuộc sống
của NLĐ

30%

35%

không đủ,
rất khó khăn

18%

trong 1 tháng

đủ, duy trì
trên 6 tháng

13%

1-3 tháng

4%

3-6 tháng

Hình 10: Tác động tinh thần của NLĐ (%)
Bình thường

23.1

Bi quan

39.5

Lo lắng, bất an

69.2

Căng thẳng, mất ngủ

34.1

Nguồn: Khảo sát NLĐ của Nhóm PPP-WG, tháng 9/2021

Hỗ trợ đa dạng nhưng nhỏ giọt và không thường xuyên
Trong thời gian giãn cách, NLĐ ngừng việc nhận được khá nhiều nguồn hỗ trợ (tiền mặt,
lương thực, chi phí đi lại, trang thiết bị y tế, giảm giá, phí) từ nhiều nguồn khác nhau. Nguồn
hỗ trợ mà NLĐ nhận được nhiều nhất là lương thực: từ nhà hảo tâm, gia đình bạn bè, các tổ
chức xã hội (công đoàn, hội phụ nữ, hội đồng hương, các NGO v.v.), hay chính quyền địa
phương. Có tới gần 70% NLĐ được chủ nhà trọ giảm hoặc miễn phí thuê nhà trong thời gian
1-2 tháng. Tỉ lệ NLĐ được nhận trợ cấp tiền mặt không cao, trong đó chủ yếu từ công ty (gần
30%), ngoài ra khoảng 15% nhận được hỗ trợ tiền mặt một lần từ chính quyền và các tổ chức
xã hội (Hình 12).
Hình 12: Hình thức hỗ trợ cho NLĐ phân theo nguồn (%)
Chủ nhà trọ
Nhà hảo tâm
Tổ chức xã hội
Quê hương
Chính quyền
Công ty
Gia đình, bạn bè
0.0
Chi phí đi lại

Giảm giá, phí

20.0
Trang bị y tế

40.0

60.0

Trợ cấp tiền mặt định kỳ

80.0

100.0

120.0

Trợ cấp tiền mặt 1 lần

Lương thực

Nguồn: Khảo sát NLĐ của Nhóm PPP-WG, tháng 9/2021
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Tuy nhiên có một bộ phận NLĐ không tiếp cận được các nguồn hỗ trợ. Ví dụ: NLĐ nằm
trong các khu cách ly rất khó tiếp nhận các hỗ trợ lương thực, thực phẩm. NLĐ không có
tài khoản ngân hàng cũng không nhận được tiền mặt hỗ trợ từ công ty hay chính quyền,
trừ các khoản được phát bằng tiền mặt.

Về quê hay ở lại?
Chồng tôi cũng nghỉ việc ở nhà trọ
và cũng không có lương, ưu tiên là
muốn được về quê, chăm sóc con
còn nhỏ mới 2 tuổi, sau đó nếu hết
dịch thì mới trở lại nhà máy làm việc
cho yên tâm. Con tôi ở quê, tôi thất
nghiệp 3 tháng không có lương nên
rất lo lắng
(CN may nữ 28 tuổi, quê Kiên Giang, đang
làm ở Bình Dương)

Dưới tác động kép của dịch bệnh, NLĐ trong các
khu vực bị ảnh hưởng, nhất là NLĐ di cư sống
trong các khu nhà trọ, vừa cạn kiệt về mặt kinh
tế và kiệt sức về tinh thần. Đây là lý do khiến cho
khoảng 1,3 triệu NLĐ từ các tỉnh phía Nam đã về
quê tính từ tháng 7 đến 15/9 theo số liệu Tổng
cục Thống kê công bố ngày 12/10/2021. Tuy
nhiên theo Khảo sát của Nhóm PPP-WG, 89%
NLĐ di cư cho biết việc về quê, nếu có, sẽ chỉ là
tạm thời. Sau khi NLĐ có thể “hồi sức” ổn định lại
sức khỏe, tinh thần và gia đình, họ vẫn dự định
trở lại nhà máy trước đây để tiếp tục làm việc.

Nếu so sánh, những NLĐ ở các DN lớn, có hỗ trợ đều đặn cho NLĐ trong thời gian ngừng
việc, có xu hướng bám trụ và sẵn sàng quay trở lại làm việc hơn là NLĐ ở những DN không
có hỗ trợ. Lo lắng về dịch bệnh, kiệt quệ về kinh tế, và thất vọng vì không có sự hỗ trợ từ
nhà máy trong thời gian dài là những lý do khiến khoảng 10% NLĐ di cư không muốn trở
lại với công việc cũ sau dịch.

Tôi muốn tìm một việc gì đó ở quê hương. Gắn bó 10 năm với công ty mà khi dịch
công ty không hỗ trợ gì nên tôi thấy thất vọng!
(Công nhân di cư nữ 40 tuổi, làm cho một DN túi xách ở Gò Vấp, Tp. HCM)

Theo các phỏng vấn thực hiện vào cuối tháng 11/2021, sau khi hết giãn cách xã hội, các
DN có sự hỗ trợ cho NLĐ trong giai đoạn giãn cách nhanh chóng khôi phục từ 80-90% lực
lượng lao động so với trước giãn cách trong vòng 1 tháng. Trong khi đó, các DN không có
hỗ trợ cho NLĐ vẫn thiếu hụt từ 25-50% lao động, một phần do NLĐ về quê chưa trở lại,
hoặc đã nghỉ việc.
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Các hỗ trợ cho NLĐ và DN bị tác động bởi Covid-19
Bên cạnh gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng bắt đầu triển khai từ năm 2020, Việt Nam tiếp tục
đưa ra gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ đồng và hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp ước tính trị giá
38 nghìn tỷ đồng vào năm 2021. Theo đánh giá của ILO (2021), tổng trị giá các gói kích
thích tài chính trong đại dịch chiếm 7,9% GDP của Việt Nam (Hình 13). Nếu so sánh với
các nước khác trong ASEAN, đây là mức trung bình thấp (chỉ bằng ½ mức trung bình của
cả ASEAN). Tuy nhiên điểm đặc biệt của Việt Nam là hỗ trợ về y tế và thu nhập cho NLĐ
bị ảnh hưởng ngang với gói kích thích kinh tế trong khi với các quốc gia khác, giá trị của
các gói kích thích kinh tế dành cho DN chiếm phần lớn.
Hình 13: Tỉ lệ các gói kích thích tài chính so với GDP
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Nguồn: Báo cáo ILO (2021)

Gói 26 nghìn tỷ12
Gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP dành cho DN và NLĐ bị ảnh hưởng bởi Covid-19
trong năm thứ 2 của đại dịch có tổng kinh phí thiết kế là 26.000 tỷ đồng; trong đó: 12.146
tỷ đồng (chiếm 46%) cho các chính sách giảm đóng BHXH, bảo hiểm tai nạn lao động,

12. h�ps://laodong.vn/cong-doan/nhin-lai-viec-thuc-hien-goi-ho-tro-doanh-nghiep-lao-dong-nam-2021-990532.ldo
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bệnh nghề nghiệp; 4.500 tỷ đồng (17%) ngân sách cho các chính sách hỗ trợ đào tạo
nhằm duy trì việc làm cho NLĐ và 7.456 tỷ đồng (28%) là ngân sách cho chính sách cho
vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Kết quả do Bộ LĐTBXH tổng hợp
vào tháng 12/2021 cho thấy gói an sinh hỗ trợ trên 28,26 triệu lượt đối tượng, bao gồm
378.331 lượt đơn vị sử dụng lao động, trên 27,88 triệu lượt người lao động và các đối
tượng khác. Về kinh phí hỗ trợ, theo tính toán dự kiến ban đầu không bao gồm kinh phí
do địa phương bố trí để hỗ trợ cho lao động tự do và một số đối tượng đặc thù, tổng kinh
phí thực hiện gói hỗ trợ (gói 26.000 tỉ đồng) đến nay đạt 52,32% kế hoạch dự toán.
Theo đánh giá do UNDP và Bộ LĐTBXH thực hiện tháng 9/2021, gói hỗ trợ này (chiếm
0,4% GDP hàng năm) là quá nhỏ. Việc đặt trọng tâm quá nhiều vào chính sách tạm dừng
đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và giảm nộp Bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề
nghiệp (BH TNLĐ-BNN) khiến nguồn lực của chính sách hỗ trợ tiền mặt không đủ đáp
ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng thứ tư
Covid-19. Thực tế khảo sát của nhóm PPP-WG vào tháng 9/2021 cho thấy mới chỉ có
9,1% DN đã tiếp cận được với các hỗ trợ cho NLĐ ngừng việc và 10,2% được giảm mức
đóng BHXH nằm trong gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ (Hình 14).
Hình 14: Tỉ lệ DN nhận được các hỗ trợ, tháng 9/2021 (%)

Giảm mức đóng BHXH

NQ 68 (hỗ trợ NLĐ ngừng việc)

10.2

9.1

Doanh nghiệp đã nhận bất kỳ một
hoặc một vài hỗ trợ

35.8

Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp dệt may – da giày, tháng 9/2021

13. Toàn văn Nghị quyết 68/NQ-CP: h�ps://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-68-NQ-CP-2021-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-dich-COVID19-479816.aspx
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Sự chậm trễ và hạn chế của gói hỗ trợ thứ 2, ngoài việc nguồn kinh phí còn quá nhỏ so
với mức độ cần hỗ trợ của nền kinh tế, còn có nguyên nhân từ cách thức huy động nguồn
lực cho gói hỗ trợ. Khoản tiền mặt để hỗ trợ NLĐ được lấy từ quỹ dự phòng của các địa
phương. Tuy nhiên hầu hết các tỉnh nghèo gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy động
nguồn hiện có, chủ yếu từ dòng ngân sách dự phòng ít ỏi được thiết kế để xử lý các rủi ro
qui mô nhỏ và đơn lẻ, và do vậy không thể có kinh phí chi trả cho các chương trình hỗ trợ
tiền mặt qui mô lớn hơn trong phòng chống các cú sốc lớn gây tác động trên diện rộng
như đại dịch COVID-19. Ngay cả các tỉnh/thành phố giàu hơn cũng gặp khó khăn trong
việc huy động kinh phí cho các chương trình hỗ trợ tiền mặt qui mô lớn hơn đáp ứng giải
quyết tác động của làn sóng thứ tư do nguồn ngân sách dự phòng hạn chế của họ. Ví dụ
thành phố Hồ Chí Minh đã phải đề nghị trung ương hỗ trợ tài chính gần 24.000 tỷ đồng
(UNDP Việt Nam 2021).

Gói 38.000 tỉ đồng
Bắt đầu từ cuối tháng 9/2021, Chính phủ đã triển khai gói hỗ trợ thứ 2 có trị giá 38 nghìn
tỷ, lấy từ kết dư của quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Gói hỗ trợ bao gồm việc giảm đóng quỹ
BHTN cho các doanh nghiệp từ 1% xuống 0% trong thời gian 12 tháng (từ 1/10/2021 đến
30/9/2022) và NLĐ đã tham gia BHTN nhưng phải ngừng việc, mất việc do Covid-19
được nhận hỗ trợ trực tiếp vào tài khoản cá nhân.14 Theo Báo cáo của Bảo hiểm xã hội
Việt Nam, đến tháng 12/2021, đã giảm đóng BHTN cho 363.600 đơn vị sử dụng lao động,
tương ứng 9,68 triệu lao động với số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm đóng (từ tháng
10.2021 đến tháng 9.2022) khoảng 7.595 tỉ đồng. Cơ quan BHXH cũng đã giải quyết
hưởng hỗ trợ cho 12.800.278 lao động với số tiền hỗ trợ 30.323 tỉ đồng. Như vậy gói hỗ
trợ này có thể coi như đã hoàn thành việc giải ngân.

Kinh nghiệm hỗ trợ DN để phục hồi kinh tế
Theo đánh giá của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), sự phục hồi của nền kinh tế và hỗ trợ cho
NLĐ phụ thuộc trước hết vào việc hỗ trợ cho nhóm DN vừa và nhỏ hồi phục. Lý do là vì
DN vừa và nhỏ đóng góp từ 50-75% việc làm và 45-50% thu nhập quốc gia ở cả các nước
phát triển như Mỹ, EU, cho tới các nền kinh tế mới nổi.15 Tại Việt Nam, tính tới năm 2020,
DNNVV đóng góp khoảng 40% GDP, 30% tổng thu ngân sách nhà nước, đóng góp giá trị
sản lượng công nghiệp 33%, giá trị hàng hóa xuất khẩu 30% và thu hút gần 60% lao
động.16 Trong hai năm xảy ra đại dịch Covid-19, các quốc gia trên thế giới đã đưa ra 05

14. h�p://daidoanket.vn/goi-ho-tro-38-nghin-ty-dong--chi-tra-cho-nguoi-lao-dong-qua-tai-khoan-5667519.html
15. h�ps://blogs.imf.org/2021/03/09/how-countries-are-helping-small-businesses-survive-covid-19/
16. h�ps://www.vass.gov.vn/nghien-cuu-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van/phat-trien-doanh-nghiep-nho-va-vua-o-viet-nam-hien-nay-96
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nhóm hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ: (i) giãn nợ; (ii) bảo lãnh các khoản vay của DN;
(iii) hỗ trợ tài chính trực tiếp; (iv) hạ lãi suất tín dụng; và (v) giảm các loại thuế và phí.
Theo khảo sát của IMF tại 130 quốc gia, thì hỗ trợ tài chính là chính sách được sử dụng
phổ biến nhất (77% quốc gia sử dụng), tiếp theo là bảo lãnh vay (50%), giãn nợ (30%),
giảm thuế (28%), và hạ lãi suất tín dụng (24%). Các quốc gia càng giàu có thì càng sử
dụng nhiều biện pháp hỗ trợ hơn: trung bình một quốc gia có mức thu nhập cao có 2,5
biện pháp hỗ trợ trong khi với các nước thu nhập thấp là 1,4.
Trong các quốc gia sản xuất dệt may – da giày tại châu Á, Trung Quốc và Indonesia là hai
nước có nhiều chính sách hỗ trợ DNVVN nhất (xem Bảng 1).
Bảng 1: Các biện pháp hỗ trợ DNVVN trong đại dịch Covid-19 của một số quốc gia
châu Á (cập nhật tới tháng 8/2021)
Quốc gia

Giãn nợ

Bảo lãnh vay Hỗ trợ
tài chính

Trung Quốc

Có

Có

Campuchia
Bangladesh

Có

Ấn Độ

Có

Indonesia

Có

Có

Có

Có

Có

Giảm thuế,
phí

Có
Có

Có

Có

Có

Có

Có (2022)

Có (2022)17

Có

Có
Có

Myanmar
Thái Lan

Hạ lãi suất
tín dụng

Có

Việt Nam
Nguồn: IMF Covid-19 Policy Tracker16

17. NHNN đang xem xét về việc đưa gói cấp bù lãi suất 3.000 tỉ đồng tương đương quy mô dư nợ hơn 100.000 tỉ đồng (lãi
suất 3 - 4%/năm) ra nền kinh tế trong thời gian tới để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
18. h�ps://blogs.imf.org/2021/03/09/how-countries-are-helping-small-businesses-survive-covid-19/
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Nếu chỉ tính đến cuối năm 2021, Việt Nam mới chỉ thực hiện các hỗ trợ thông qua việc
giảm đóng BHXH và công đoàn phí cho các DN, bao gồm các DNVVN. Các hình thức hỗ
trợ khác như hạ lãi suất tín dụng và hỗ trợ tài chính theo kế hoạch sẽ được đưa ra trong
các gói hỗ trợ triển khai trong năm 2022.19
Nhìn vào kinh nghiệm của Trung Quốc và Indonesia (Hộp 1 và 2), bỏ qua sự chênh lệch
về quy mô nền kinh tế và nguồn lực của chính phủ hai quốc gia này so với Việt Nam, rõ
ràng chúng ta đã khá chậm trong việc đưa ra các biện pháp hỗ trợ với nhóm DNVVN.
Indonesia đã có gói hỗ trợ DNVVN từ tháng 4/2020 và tiếp tục đưa ra các chính sách mới
trong 2 năm tiếp theo. Tại Việt Nam, các DN được vay không lãi suất từ ngân hàng chính
sách theo gói 62 nghìn tỷ đồng từ năm 2020. Nhưng các điều kiện ngặt nghèo khiến đa
số các DN vừa và nhỏ không thể tiếp cận (VITAS 2020).
Hộp 1: Gói hỗ trợ DNVVN của Trung Quốc, 2020-2021
1. Ngân hàng trung ương mở rộng gói cho vay lãi suất thấp lên tới 1,8 nghỉn tỷ NDT
cho các nhà sản xuất vật dụng thiết yếu và thiết bị y tế, các DN vừa nhỏ và cực
nhỏ, khu vực nông nghiệp.
2. Ngân hàng trung ương giảm một nửa lãi suất với dự trữ vượt mức (excess
reserves) để khuyến khích ngân hàng thương mại phân bổ nguồn vốn cho DN
vừa, nhỏ và cực nhỏ.
3. Ngân hàng trung ương giảm một nửa yêu cầu dự trữ nếu ngân hàng đáp ứng tiêu
chí hỗ trợ tài chính cho DN nhỏ và cực nhỏ
4. Ngân hàng chính sách tăng nguồn tín dụng lên 350 tỷ NDT để hỗ trợ lãi suất ưu
đãi cho DN nhỏ và cực nhỏ.
5. Ngân hàng trung ương hỗ trợ 400 tỷ NDT để tài trợ 40% các khoản vay không lãi
suất và không cần bảo đảm cho DN nhỏ và cực nhỏ
6. Chính phủ có một loạt hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình, DN gặp khó khăn
trong việc trả nợ như:
- giãn nợ tới cuối tháng 3/2021, nới lỏng hạn chế khoản vay online cho DN vừa
nhỏ và hộ gia đình;
- hỗ trợ phát hành trái phiếu của các tổ chức tài chính để hỗ trợ cho vay ưu đãi
các DN vừa nhỏ;
- hỗ trợ bảo lãnh vay cho các DN vừa nhỏ.

19. h�ps://thanhnien.vn/quoc-hoi-thong-qua-goi-ho-tro-kinh-te-hon-300-000-�-dong-post1420130.html
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Hộp 2: Gói hỗ trợ DNVVN của Indonesia, 2020-2022
1. Từ 11/4/2020, Ngân hàng Indonesia giảm tỉ lệ yêu cầu về dự trữ với các ngân
hàng có hỗ trợ tài chính cho DNVVN và cực nhỏ.
2. Hạ tiêu chuẩn cho vay DNVVN với khoản vay dưới 10 tỷ IDR trong vòng 1 năm.
3. Gói kích thích kinh tế dành cho DNVVN bao gồm:
- Miễn thuế thu nhập cho NLĐ có thu nhập năm dưới 200 triệu IDR trong khu vực
chế tạo.
- Giảm thuế thu nhập 30% cho một số lĩnh vực xuất khẩu và DNVVN.
- Hoàn tiền thuế VAT cho 19 ngành để duy trì thanh khoản cho DN.
- Miễn thuế VAT nhập khẩu nguyên vật liệu trong các ngành xuất khẩu toàn bộ,
và DNVVN trong 19 ngành ưu tiên.
- Giảm thuế thu nhập DN từ 25% xuống 22% trong giai đoạn 2020-2021 và 20%
từ 2022.
- Giãn hạn trả nợ gốc và lãi trong chương trình Tín dụng Doanh nghiệp nhân dân
cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trong 6 tháng.
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CHƯƠNG 3
NHỮNG BÀI HỌC
CHO PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG
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Trong năm 2020, Nhóm PPP-WG cùng hai hiệp hội ngành dệt may và da giày đã đưa ra
báo cáo “Ngành dệt may -da giày trong khủng hoảng Covid-19: Tác động và giải pháp” với
nhiều khuyến nghị để thúc đẩy sự phát triển chung của ngành, cũng như việc thực hiện
các tiêu chuẩn về xã hội và môi trường. Rất nhiều khuyến nghị như xây dựng quan hệ đối
tác lâu dài giữa nhãn hàng và nhà cung ứng, kết nối và chia sẻ giữa các doanh nghiệp
Việt Nam cùng ngành, coi phát triển bền vững là lợi thế cạnh tranh của Việt Nam vẫn tiếp
tục cho thấy sự đúng đắn qua làn sóng dịch Covid-19 trong năm 2021. Như một sự tiếp
nối với báo cáo năm 2020, Chương 3 phân tích các bài học kinh nghiệm về phát triển bền
vững từ việc ứng phó với năm thứ 2 của đại dịch.

Thực hành bền vững trong khủng hoảng quyết định khả năng phục
hồi của doanh nghiệp
Khi các doanh nghiệp đối mặt với việc giãn cách xã hội, phải giảm công suất hoặc ngừng
hoạt động, rất nhiều doanh nghiệp lúng túng trong việc xử lý các vấn đề về lao động, nhất
là các lao động phải ngừng việc. Khảo sát với cả doanh nghiệp và NLĐ chỉ ra những lỗi
thường mắc của doanh nghiệp trong giai đoạn khủng hoảng về lao động như sau:
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•

Doanh nghiệp không thông tin đầy đủ, rõ ràng cho NLĐ về phương án trả lương
ngừng việc: điều này khiến nhiều NLĐ hoang mang, nhất là trong thời gian giãn
cách, họ không thể hỏi được thông tin dễ dàng từ quản lý DN.

•

Doanh nghiệp không duy trì đối thoại với NLĐ trong giai đoạn ngừng việc: nhiều NLĐ
cho biết họ không thể kết nối với DN và cũng không thấy DN liên lạc về tình hình hỗ
trợ ngừng việc cũng như các thông tin khác. Điều này khiến tâm lý NLĐ hoang
mang, thất vọng.

•

Doanh nghiệp không có hỗ trợ gì với NLĐ gặp khó khăn trong giai đoạn giãn cách:
NLĐ di cư, nhất là phụ nữ, phải nuôi con nhỏ hoặc là người kiếm tiền chính trong gia
đình gặp rất nhiều khó khăn trong khủng hoảng. Sự giúp đỡ từ phía DN sẽ giúp họ
vượt qua khủng hoảng và trở lại làm việc khi DN hoạt động lại.

•

Không thông tin, tham vấn hay thỏa thuận với NLĐ về tiền lương ngừng việc sau 14
ngày đầu tiên. Theo khảo sát với NLĐ, 63,8% NLĐ ngừng việc trong thời điểm tháng
9/2021 cho biết họ chỉ được nhà máy thông báo về mức lương (hoặc không có
lương) ngừng việc và chỉ có 22% cho biết được quản lý hỏi ý kiến (Hình 15)
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Hình 15: Thỏa thuận trả lương với NLĐ ngừng việc
10.7

Kênh khác (app, website, Facebook)

22.0

Hỏi người lao động
Hỏi công đoàn
Hỏi tổ trưởng

2.3
1.1

Không thỏa thuận, chỉ thông báo

63.8

Nguồn: Khảo sát NLĐ của Nhóm PPP-WG, tháng 9/2021

Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy có không ít các DN có cách làm hay để duy trì đối thoại
với NLĐ kể cả khi ngừng việc và có những hỗ trợ thiết thực.

“Các cán bộ công đoàn kết nối với zalo với
NLĐ, xem ai có khó khăn thì lên ngay
danh sách. Công ty trích từ kinh phí công
đoàn để hỗ trợ tiền mặt, mua rau, trứng,
sữa, gạo, thuốc gửi cho công nhân. Kinh
nghiệm là phải liên hệ thường xuyên với
công nhân. Hết giãn cách công nhân
quay về làm hết, bên chị không hề thiếu
lao động” – Công ty Phong Phú

“Công ty ngừng hoạt động gần 4 tháng
nhưng vẫn hỗ trợ cho NLĐ mức lương tối
thiểu cho đến tận tháng 10. Ngoài ra,
công ty có quỹ gia đình, trích từ quỹ công
đoàn, hỗ trợ thực phẩm tận nơi cho công
nhân khó khăn, hỗ trợ tiền chữa bệnh.” –
Công ty Nguyên Dung

Đối với 67% công ty mua hàng được khảo sát, thực hành bền vững, đặc biệt về lao động,
của các nhà cung ứng trong đại dịch là yếu tố quan trọng nhất quyết định khả năng phục
hồi của chuỗi cung ứng. Đặc biệt, gần 80% công ty mua hàng cho rằng các nhà máy cần
lưu ý tới việc đối thoại với NLĐ trong giai đoạn đặc biệt khó khăn này nhằm đảm bảo sự
bền vững của DN (Hình 16). Ngoài ra, các công ty mua hàng cũng đặc biệt quan tâm tới
việc tuân thủ biện pháp phòng dịch (66,7%) và tuân thủ các tiêu chuẩn lao động (62,5%)
trong các nhà máy cung ứng.
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Hình 16: Nhà cung ứng cần lưu ý khía cạnh nào để bền vững hơn trong giai đoạn
dịch bệnh?
Tự động hóa

29.2

Hỗ trợ người lao động khó khăn
Tuân thủ biện pháp phòng dịch
Tuân thủ quyền lao động
Đối thoại với người lao động

54.2
66.7
62.5
79.2

Nguồn: Khảo sát công ty mua hàng của Nhóm PPP-WG, tháng 12/2021

Nhà máy cần chủ động đối thoại-thương lượng với công ty mua hàng
để giảm thiểu thiệt hại
Khảo sát chỉ ra hai xu hướng rất rõ ràng trong cách tiếp cận của nhà máy với công ty mua
hàng trong giai đoạn dịch bệnh (và cũng như trong nhiều thời điểm trước đây): một nhóm
các công ty lớn, thường là nhà cung ứng cấp 1, có mối quan hệ lâu dài với nhãn hàng khá
chủ động trong việc đối thoại-thương lượng khi có vấn đề phát sinh; ngược lại, nhiều nhà
máy còn lại, chủ yếu làm cho công ty trung gian, khá thụ động, thường chấp nhận mọi
quyết định của công ty mua hàng, cho dù các quyết định đó có thể không công bằng,
thậm chí gây thiệt hại lớn cho nhà máy.
Điều này thể hiện rõ cả trong khảo sát với các công ty mua hàng và trong khảo sát với các
nhà máy. Có tới 63% nhà mua hàng cho biết nhà cung ứng của họ chỉ ‘thỉnh thoảng’ mới
chủ động đối thoại hoặc thương lượng về đơn hàng (Hình 17).
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Hình 17: Nhà cung ứng tại Việt Nam có chủ động đối thoại hoặc thương lượng về đơn
hàng không?

4%

33%
63%

Có, thường xuyên
Thỉnh thoảng
Không

Nguồn: Khảo sát công ty mua hàng của Nhóm PPP-WG, tháng 12/2021

Các nhà máy chủ động đối thoại với công ty mua hàng thường tránh được việc bị hủy đơn,
hoặc phải trả toàn bộ chi phí vận chuyển bằng đường hàng không. Tuy nhiên, không phải
DN nào cũng có được sự chủ động này vì những nguyên nhân cả chủ quan và khách
quan.
Các nguyên nhân chủ quan bao gồm:
•

Các nhà máy chưa có sự tự tin để đối thoại ngược chiều, chủ động với các công ty
mua hàng

•

Các nhà máy chưa có kĩ năng đối thoại chủ động với các công ty mua hàng: việc
thiết lập các kênh đối thoại thường xuyên giữa các bộ phận quản lý đơn hàng
(merchandiser) hoặc cấp quản lý cao nhất với công ty mua hàng là rất cần thiết để
đảm bảo các đơn hàng được vận hành thuận lợi cũng như xử lý các sự cố; kĩ năng
giao tiếp bằng ngôn ngữ của khách hàng (tiếng Anh, Pháp hoặc tiếng Nhật, Hàn)
cũng là trở ngại với nhiều công ty

•

Các nhà máy chưa xây dựng được tệp khách hàng lâu dài đủ cho sản lượng mà vẫn
phải tìm kiếm các khách hàng mới, thường là các công ty trung gian, khiến cho việc
đối thoại khó khăn
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•

Các nhà máy cùng ngành chưa có sự chia sẻ thông tin và đoàn kết với nhau để tạo
sức mạnh thương lượng với các nhãn hàng lớn, từ đó tạo ra các mô hình tốt (ví dụ
các quy định về thương mại công bằng) cho cả ngành

Các nguyên nhân khách quan bao gồm:
•

Các công ty mua hàng (gồm cả nhãn hàng và công ty trung gian) không có thiện chí
đối thoại-thương lượng với nhà máy mà dùng vị thế của mình để gây sức ép, buộc
nhà máy phải chấp nhận quyết định bất lợi (như bị hủy đơn, phải trả tiền vận chuyển
hàng không, phải giảm giá thêm với các đơn hàng đã ký kết từ trước)

•

Sự bất đối xứng về quyền lực và vị thế mặc cả giữa nhà cung ứng, nhất là các công
ty vừa và nhỏ, nhà thầu phụ, với các công ty mua hàng

•

Dòng sản phẩm có quá nhiều cạnh tranh, nhất là cạnh tranh về giá, khiến cho năng
lực thương lượng của các nhà cung ứng riêng lẻ giảm sút.

Mặc dù các nguyên nhân khách quan vẫn luôn tồn tại và khó có thể khắc phục nhanh
chóng, nhưng rõ ràng các nhà máy vẫn cần và nên chủ động đối thoại với công ty mua
hàng của mình.

“Mình phải thương lượng với họ [công ty mua hàng], họ hiểu và chuyển ngày xuất
hàng bằng tàu trễ hơn hoặc không họ cũng chịu phí chuyển hàng không... Mình phải
đưa vị thế lên ngang với khách hàng. Đây là cuộc chơi bình đẳng, hai bên sòng phẳng.
Các nhà máy phải mạnh dạn một chút. Trong hoàn cảnh khó khăn, mình trình bày rõ
ra thì họ sẽ hiểu. Trường hợp bất khả kháng thì mình luôn ở trong thế thương lượng.” –
Công ty may tại Bình Dương

“Nhãn hàng đòi giao hàng gấp để chuẩn bị cho mùa Noel, đơn giá bị khách hàng đòi
nhà máy giảm giá 5-10% do sức mua yếu. Mình không phải chủ cuộc chơi thì mình
phải chịu.” – Công ty may tại Bắc Giang
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Sự hỗ trợ của công ty mua hàng hạn chế, tập trung ở nhóm nhà cung
ứng cốt lõi
Trong năm 2020, khi các thị trường tiêu
thụ lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn
Quốc bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều nhãn
hàng đã phải thương lượng với nhà cung
ứng để lưu kho, lùi thời hạn thanh toán,
thậm chí giảm giá. Các nhà cung ứng
chấp nhận vì mối quan hệ hợp tác lâu dài
và để tránh tình trạng hủy đơn. Trong làn
sóng dịch 2021, khá nhiều nhãn hàng cho
biết đã có các hỗ trợ với các nhà cung ứng
TGĐ Li&Fung, có hơn 300 nhà máy tại Việt Nam
của mình khi họ phải ngừng sản xuất,
chậm thời gian giao hàng. Theo khảo sát online với các công ty mua hàng, có tới 66,7%
công ty chấp nhận việc các nhà cung ứng giao hàng chậm do tác động của dịch bệnh
và các biện pháp giãn cách xã hội (Hình 18).
Không có nhà máy nào của chúng tôi
phải trả phí vận chuyển hàng không,
khách hàng trả hết. Chúng tôi thảo luận
rất thường xuyên với họ để họ thông cảm.
Chúng tôi cũng xây dựng quan hệ hợp tác
lâu dài. Năm 2020, các nhà máy đã hỗ trợ
nhãn hàng rất nhiều.

“Đơn giá không tăng được vì anh mà đắt
thì người mua sẽ đi nước khác chứ không
phải do mình mất tiền xét nghiệm hay 3
tại chỗ mà họ tăng giá cho mình đâu. Dù
không còn lợi nhuận nhưng DN vẫn phải
chấp nhận vì ưu tiên bảo tồn sự tồn tại
của DN”. – Công ty may ở Nghệ An

Tuy nhiên, tỉ lệ các công ty mua hàng đưa
ra các biện pháp hỗ trợ quan trọng hơn
thấp hơn nhiều. Cụ thể chỉ có 29,2% công
ty mua hàng cam kết không giảm giá,
16,7% chia sẻ chi phí vận chuyển hàng
không và 20,8% chấp nhận đưa chi phí
chống dịch vào đơn giá.
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Hình 18: Hỗ trợ của công ty mua hàng với nhà cung ứng (%)
Không hỗ trợ gì
Đưa chi phí chống dịch vào đơn giá
Chia sẻ chi phí vận chuyển qua đường
hàng không (ship air)
Cam kết không giảm giá

12.5
20.8
16.7
29.2

Chấp nhận giao hàng chậm

66.7

Nguồn: Khảo sát công ty mua hàng của Nhóm PPP-WG, tháng 12/2021

Theo phỏng vấn với nhãn hàng và các doanh nghiệp, chỉ có các nhà cung ứng cấp 1 lâu
năm, thuộc nhóm cốt lõi thì mới nhận được các hỗ trợ quan trọng trên. Trong khi đó các
nhà máy làm qua trung gian gần như không nhận được sự hỗ trợ nào và cho dù tốn rất
nhiều chi phí chống dịch, họ vẫn phải cạnh tranh về giá rất gay gắt để giữ được đơn hàng.
Do đó, rất nhiều DN tuy duy trì đơn hàng nhưng ở trong tình trạng mức lợi nhuận sụt giảm
hoặc thậm chí không có lãi.

Cạnh tranh lao động gay gắt và sự chuyển dịch của dòng lao động từ
Nam ra Bắc
Cho đến cuối tháng 11/2021, theo phỏng vấn sâu với các DN dệt may – da giày của nhóm
nghiên cứu, ước tính vẫn còn khoảng 10-15% NLĐ di cư từng làm việc tại các DN dệt may
– da giày phía Nam về quê và chưa trở lại làm việc.20 Trong số lao động này, một bộ phận
đã xin thôi việc và tìm việc mới tại quê hương, còn lại dự định sẽ trở lại nhà máy cũ sau
Tết. Điều này khiến cho các nhà máy tại miền Nam lâm vào tình trạng thiếu lao động
trong khi đa phần các nhà máy còn khó khăn, chưa thể tăng lương cao để thu hút thêm
lao động. Ngược lại, các tỉnh là quê hương của NLĐ di cư (tại các tỉnh miền Bắc – Trung)
lại đang nỗ lực đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để thu hút số lao động trở về. Ví dụ: thưởng
nóng cho công nhân từ miền Nam về, đã có tay nghề hoặc cho người giới thiệu lao động.

20. Phỏng vấn sâu DN dệt may – da giày, tháng 11-12/2021
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Khi công nhân từ miền Nam về xin vào đây, công ty hỗ trợ “nóng” luôn 3,5 triệu trong
tháng đầu tiên... Trong năm 2021 công ty tăng 650 lao động so với 2020, trong đó
một nửa là từ miền Nam về. Công ty đợt này đơn hàng nhiều nên cũng mới tăng
lương cho công nhân lên 8,3 triệu/tháng.
- Công ty may tại Huế, thuộc Vùng lương tối thiểu vùng 3 -

Trong năm 2021, khi khu vực miền Nam ngừng hoạt động, rất nhiều đơn hàng được
chuyển ra miền Trung và miền Bắc, khiến sản lượng và năng suất lao động ở khu vực này
tăng từ 10-20%. Nhờ đó, các nhà máy có dư địa để tăng lương nhằm thu hút dòng lao
động chuyển dịch từ miền Nam ra Bắc. Theo phỏng vấn sâu với DN vào tháng 12/2021,
mức lương trung bình21 ở các tỉnh thuộc vùng 2-3 ở miền Bắc và Trung lên tới 8-8,5 triệu
đồng/tháng. Ngược lại, ở các tỉnh miền Nam, do dịch bệnh vẫn kéo dài khiến cho tâm lý
NLĐ bất an lo lắng. Vẫn có khoảng 10% NLĐ di cư muốn tiếp tục về quê nếu dịch bệnh
không giảm và lương không tăng đủ để bù đắp chi phí sinh hoạt. Theo đánh giá của các
DN, phải đảm bảo mức lương từ 9-10 triệu đồng/tháng cho khu vực Tp. HCM, Bình
Dương, Đồng Nai mới có thể tiếp tục giữ chân NLĐ di cư. Điều đó có nghĩa các DN không
đảm bảo được mức lương trên sẽ phải giảm công suất, thậm chí phải dịch chuyển ra các
khu vực khác để giảm chi phí.
Bên cạnh mức lương, một trong những gánh nặng với NLĐ di cư là vấn đề nhà ở, giáo dục
và y tế cho con cái:

“Tôi làm ở công ty cũng 6 năm rồi nhưng lương khá thấp, chỉ hơn 6 triệu. Tăng ca
cũng chỉ 30 giờ/tháng thôi nên chi tiêu khó khăn lắm. Con tôi đứa lớn ở quê với ông
bà, đứa nhỏ ở đây thì tôi không có tiền mua điện thoại cho con nên cháu phải học ké
hàng xóm. Hết giãn cách, chủ nhà trọ không giảm giá thuê nữa, trong khi chồng tôi
vẫn chưa đi làm lại được. Chắc vài tháng nữa tôi phải tìm một nhà máy khác trả cao
hơn hoặc là kiếm việc ở quê, chứ không thì không trụ được” – Công nhân may quê Hà
Tĩnh, đang làm tại Bình Dương, phỏng vấn tháng 12/2021

21. Bao gồm cả phụ cấp, trợ cấp, thưởng và lương tăng ca
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Chính các DN cũng nhận thức rõ được vấn đề này và mong muốn có chính sách hỗ trợ
cho NLĐ di cư và gia đình (như xây dựng các khu nhà ở xã hội) để họ yên tâm ở lại các
KCN.22 Nếu mức lương không tăng tương ứng hoặc các điều kiện sống cơ bản không
được cải thiện thì việc dịch chuyển ngược trở lại quê hương của lao động di cư sẽ trở
thành một xu hướng lâu dài. Bên cạnh các DN đang bị mất lao động thì rất nhiều DN khác
lại hưởng lợi từ xu hướng này khi đã xây dựng thêm các nhà máy mới ở các tỉnh mới công
nghiệp hóa và sẵn lao động tại địa phương. Một số DN cho biết họ mất khoảng 10-15%
lao động tại các nhà máy phía Nam nhưng lại tuyển thêm được lao động cho các nhà máy
miền Bắc và miền Trung. Từ đó, các DN điều chỉnh tăng công suất và sản lượng cho các
nhà máy ở phía Bắc – Trung tương ứng.
Cùng với việc tăng lương và cạnh tranh lao động là mối lo của các nhà máy về chi phí
lương khi phải cạnh tranh về giá với các quốc gia sản xuất hàng dệt may và da giày khác
trong khu vưc. Theo số liệu của Statisca.com, mức lương cơ bản của công nhân may ở
Vùng 1 của Việt Nam là USD220/tháng chỉ thấp hơn Indonesia và cao hơn 2 lần so với
quốc gia đang cạnh tranh trực tiếp là Bangladesh (USD95/tháng) (Hình 19). Điều này có
nghĩa các DN Việt muốn cạnh tranh về giá sẽ phải đẩy mạnh hiệu suất hơn nữa hoặc phải
tìm các lợi thế cạnh tranh ngoài giá như ưu đãi thuế, khả năng tuân thủ các tiêu chuẩn lao
động – môi trường.
Hình 19: Lương cơ bản công nhân may, tháng 3/2020-tháng 3/2021 (USD/tháng)
Srilanka

104

Pakistan

105
145

India
Bangladesh

95

Myanmar
Cambodia
Việt Nam (Vùng 1)
Indonesia

Nguồn: Tác giả tổng hợp dựa trên trang Statisca.com
22. Phỏng vấn sâu DN dệt may – da giày, tháng 11-12/2021
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157
190
220
243

Chiến lược mua hàng không thay đổi – Việt Nam vẫn là nước cung
ứng quan trọng
Trong thời gian giãn cách vào Quý II/2021, mặc dù bị trễ khá nhiều đơn hàng cho đợt
Giáng sinh, các nhãn hàng đã xử lý bằng cách chuyển một phần đơn hàng gấp sang các
tỉnh khác không bị ảnh hưởng (25%) hoặc chuyển đơn hàng sang các nước khác
(33,3%). Một số nhãn hàng lớn chấp nhận cắt giảm số lượng hàng hóa bán ra trong mùa
Giáng sinh.23 Tuy nhiên, những khó khăn này không làm thay đổi chiến lược mua hàng
của các nhãn hàng đối với Việt Nam. Như Tổng giám đốc Li&Fung nhận định, Việt Nam
có những lợi thế rõ ràng và không bị thay đổi bởi dịch bệnh như tốc độ giao hàng, hiệu
suất, năng lực quản lý, chất lượng lao động, và vị trí chiến lược. Trong khảo sát của
chúng tôi, một nửa công ty mua hàng tiếp tục tăng mua từ Việt Nam trong năm 2022
và 46% không chắc chắn mà sẽ phải tiếp tục quan sát tình hình dịch bệnh (Hình 20).
Hình 20: Công ty có tăng mua hàng từ Việt Nam trong năm 2022?

46%

46%

Không chắc chắn

Chắc chắn có

4%

Không

Nguồn: Khảo sát công ty mua hàng của Nhóm PPP-WG, tháng 12/2021

23. h�ps://www.supplychaindive.com/news/nike-inventory-transit-�mes-vietnam-covid-lockown/607170/
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Nhưng để giảm thiểu rủi ro, các công ty mua hàng sẽ tìm cách đa dạng hóa nhà cung ứng
ở các tỉnh, thành phố khác nhau, hoặc điều chỉnh số lượng đơn hàng giữa các nước họ
đang mua hàng. Các đơn hàng cũng sẽ không dài mà được chia nhỏ hơn, thời gian giao
hàng nhanh hơn.24 Ngoài ra, cuộc khủng hoảng của vận tải biển kéo dài khiến chi phí
logistics tăng cao khiến một số nhãn hàng muốn chuyển một phần nguồn cung ứng về
các nước gần thị trường tiêu thụ. Ví dụ: Mango, hãng thời trang Tây Ban Nha, sẽ chuyển
một phần lớn đơn hàng đang sản xuất tại Trung Quốc và Việt Nam về Thổ Nhĩ Kỳ, Morroco
và Bồ Đào Nha; Steve Maden, hãng giày của Mỹ, cũng dự định chuyển một nửa chuỗi
cung ứng về Brazil và Mexico.25
Hình 21: Rủi ro vi phạm tiêu chuẩn lao động trong chuỗi cung ứng hiện nay?

20.8

Không có
An toàn lao động

41.7

Thiếu đối thoại với NLĐ

41.7

Nợ lương

12.5

Tăng ca quá nhiều

50.0

Nguồn: Khảo sát công ty mua hàng của Nhóm PPP-WG, tháng 12/2021

Ngoài vấn đề dịch bệnh, khả năng tuân thủ các tiêu chuẩn lao động và môi trường của
nhà cung ứng cũng là một yếu tố quan trọng để tăng sự cam kết của các nhãn hàng. Như
đã phân tích trong Chương 2, các giám đốc điều hành các hãng thời trang lớn nhận định
phát triển bền vững vừa là cơ hội vừa là thách thức lớn thứ 2 trong năm 2022. Trong khảo
sát của chúng tôi, các công ty mua hàng cũng nhấn mạnh những rủi ro vi phạm tiêu
chuẩn lao động trong chuỗi cung ứng sau khi hết giãn cách xã hội. Rủi ro lớn nhất là việc

24. Phỏng vấn sâu với các công ty mua hàng, tháng 9-12/2021
25. h�ps://www.reuters.com/business/retail-consumer/retailers-lose-love-asia-snarled-supply-chains-force-manufacturing-exodus-2021-11-09/
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tăng ca quá nhiều (50%) do các đơn hàng bị dồn lại (Hình 21). Rủi ro thứ hai là vấn đề an
toàn lao động, đảm bảo sức khỏe cho NLĐ và thiếu sự đối thoại với NLĐ (41,7%).

Người lao động: Lựa chọn giữa việc làm và sức khỏe
Đại đa số NLĐ đã quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, còn nhiều NLĐ chưa thực sự yên tâm
làm việc. Vào tháng 9/2021, khi tỉ lệ phủ vaccine mũi 1 đã đạt 70-90% ở các tỉnh áp dụng
Chỉ thị 16, vẫn có 42% NLĐ chưa thực sự yên tâm trở lại làm việc và 9% không muốn làm
việc sau khi hết giãn cách do lo sợ dịch bệnh (Hình 22).
Hình 22: NLĐ có yên tâm trở lại làm việc sau giãn cách?

9%
Hoàn toàn yên tâm

42%

49%

Chưa thật sự yên tâm
Không muốn làm việc

Nguồn: Khảo sát NLĐ dệt may – da giày, tháng 9/2021

Vì công ty có chính sách hỗ trợ tốt nên nhiều công nhân đã quay trở lại làm việc còn
các công ty khác không hỗ trợ tốt được như bên tôi nên ít công nhân quay trở lại.
Công ty hỗ trợ rất nhiều để công nhân cầm cự nên tôi gắn bó với công ty vì có về quê
thì ở quê cũng có F0 mà ở đây công ty lo cho đầy đủ đồ ăn, thức uống – Công nhân
may tại Bình Dương
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Công ty có khoảng 850 công nhân nhưng ngày nào cũng có khoảng 4-10 ca F0. Nhà
máy phát sinh nhiều ca F0 nên nhiều công nhân họ sợ và về quê hoặc người địa
phương nhưng nghỉ việc ở nhà – Công nhân giày ở Đồng Nai

Tình hình dịch bệnh ở Đồng Nai gia tăng rất nhiều, tăng chóng mặt. Có nhiều công
nhân F0 họ vẫn đi làm bình thường mà không khai báo y tế vì họ sợ mất việc làm –
Công nhân may ở Đồng Nai

Sau khi quay lại làm việc, rất nhiều NLĐ bị lây nhiễm. Tuy nhiên, với các DN có sự hỗ trợ
tốt cho NLĐ (trả lương ngừng việc, có phần quà hoặc trợ cấp cho người bị bệnh) bị lây
nhiễm và NLĐ bị cách ly (F1), NLĐ yên tâm làm việc hơn là trở về quê. Ngược lại, các DN
để phát sinh các ca lây nhiễm nhưng không có hỗ trợ cho NLĐ trong thời gian trị bệnh
hoặc phải cách ly, thì NLĐ thường nghỉ việc ở nhà hoặc về quê, nếu quê họ chưa phát sinh
nhiều ca nhiễm.
Tuy nhiên, đối với nhiều NLĐ có hoàn cảnh khó khăn hoặc là nguồn thu nhập chính của
gia đình thì việc nghỉ việc dù là vì sợ dịch bệnh hay do bị lây nhiễm là điều không thể khi
mà họ cần tiền lương để duy trì cuộc sống cho bản thân và những người phụ thuộc. Và
trong những trường hợp này khi DN không có sự hỗ trợ tốt thì NLĐ có thể giấu tình trạng
nhiễm bệnh để tiếp tục đi làm. Điều này dẫn tới sự bùng phát các ca nhiễm không kiểm
soát ở nhiều nhà máy.
Nói cách khác, giai đoạn hậu giãn cách áp lực kinh tế đối với DN và NLĐ cao hơn bao giờ
hết khi mà một bên DN phải gấp rút hoàn thành các đơn hàng bị trễ và sẽ chưa thể được
thanh toán ngay từ công ty mua hàng trong khi vẫn phải chi trả lương và các chi phí
chống dịch khác, một bên NLĐ kiệt quệ về kinh tế và tinh thần sau thời gian giãn cách
phải trở lại làm việc trong khi tỉ lệ lây nhiễm vẫn cao. Tuy vậy, nhiều DN cũng có một số
giải pháp tốt để cùng NLĐ vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Phỏng vấn sâu của
chúng tôi ghi nhận một số kinh nghiệm tốt như sau:
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•

Vay không lãi suất từ ngân hàng chính sách để trả lương cho NLĐ;

•

Thu xếp cho NLĐ thuộc nhóm F1 tiếp tục làm việc ở một khu vực riêng biệt; chủ
động xét nghiệm cho NLĐ thuộc nhóm F0 triệu chứng nhẹ, thay vì đợi đơn vị y tế cơ
sở xét nghiệm sau 2 tuần, để NLĐ mau chóng trở lại làm việc;

•

Cung cấp gói an sinh và thuốc cho NLĐ bị F0 và trích quỹ công đoàn hỗ trợ cho các
F0 có hoàn cảnh khó khăn;

•

Đàm phán với công ty mua hàng để thanh toán sớm ít nhất là phần chi trả lương cho
công nhân thay vì phải đợi 90 ngày như bình thường
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Xu hướng ngành thời trang thế giới năm 2022
Hãng McKinsey và Oxford Economics dự đoán Trung Quốc, Mỹ và châu Âu sẽ phục hồi
khá nhanh trong năm 2022 (Hình 23). Đặc biệt, mức tiêu thụ thời trang trên toàn thế giới
sẽ cao hơn mức năm 2019 từ 3-8%, trong đó riêng thời trang cao cấp sẽ tăng 15-25%
trong năm 2022.
Hình 23: Mức tăng GDP thực tế, 2019-2022 (So sánh Quý 4-2019)
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Nguồn: McKinsey (2021)

Mặc dù xu hướng của ngành khá tích cực nhưng các chuỗi cung ứng thời trang sẽ tiếp
tục phải đối mặt với nguy cơ đứt gãy. Thứ nhất, sự phục hồi của các quốc gia trong năm
2022 không đồng đều. Hiện tại 80% số lượng vaccine tập trung ở các nước thu nhập cao
và trung bình khá trong khi các nước nghèo vẫn rất khó tiếp cận với vaccine để khôi phục
sản xuất nhanh chóng. Thứ hai, khủng hoảng về logistics có nguy cơ trở nên trầm trọng
hơn trong năm 2022 khi nhu cầu tiêu dùng tăng lên trong khi các nút tắc nghẽn trong vận
tải đường biển vẫn chưa được giải quyết. Đồng thời nguồn cung nguyên vật liệu tiếp tục
thiếu và dễ bị đứt gãy. Gần 50% giám đốc điều hành các hãng thời trang cho rằng đứt gãy
chuỗi cung ứng sẽ là thách thức lớn nhất của năm 2022. Do đó, các nhãn hàng sẽ phân
bổ đơn hàng theo mức độ thuận lợi của đường vận chuyển cũng như năng lực quản lý
dịch bệnh và phục hồi kinh tế của các quốc gia.
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Cùng với việc nhiều quốc gia phát triển ban hành các đạo luật mới về rà soát quyền con
người trong chuỗi cung ứng (như Anh, Úc, Hà Lan, Đức, và EU) thì việc tuân thủ các tiêu
chuẩn xã hội và môi trường không chỉ đóng vai trò duy trì và khẳng định uy tín của các
nhãn hàng với người tiêu dùng mà còn để thực thi pháp luật. Một xu hướng của các nhãn
hàng hiện nay là chứng minh sự minh bạch và bền vững của chuỗi cung ứng bằng “hộ
chiếu sản phẩm” (McKinsey 2021). Nhãn hàng sẽ dùng một loạt các công nghệ để giám
sát toàn bộ chuỗi cung ứng từ nguồn nguyên liệu đến sản xuất, vận chuyển và chia sẻ các
thông tin này qua “hộ chiếu sản phẩm” với người tiêu dùng, các đối tác và cơ quan thực
thi pháp luật. Hộ chiếu sản phẩm sẽ giúp các nhãn hàng nâng cao uy tín thương hiệu, xây
dựng tệp khách hàng trung thành, chống hàng giả và rủi ro vi phạm tiêu chuẩn xã hội và
môi trường trong chuỗi cung ứng. Vì vậy các nhà cung ứng sẽ phải chuyển đổi số để áp
dụng nhanh chóng các công nghệ mới, đồng thời tuân thủ các bộ tiêu chuẩn lao động –
môi trường chung cho cả chuỗi.
Về môi trường, xu hướng dệt may tuần hoàn (‘circular textiles’) được dự đoán sẽ bùng nổ
trong năm 2022. Các hãng lớn như H&M, Inditex, Uniqlo, PVH v.v. đều đang thực hiện
nhiều dự án thử nghiệm thiết kế tuần hoàn (circular design), tái sử dụng vải, sản phẩm
tuần hoàn (circular product). Cùng với đó là các xu hướng đã có từ trước đại dịch như sử
dụng năng lượng tái tạo, giảm thải carbon v.v.
Tuy nhiên, bên cạnh xu hướng phát triển bền vững của các thương hiệu lớn là sự trỗi dậy
của các nhãn hiệu thời trang giá siêu rẻ như Shein trong đại dịch. Người tiêu dùng có thu
nhập thấp, chủ yếu là giới trẻ, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tìm đến các nhãn hàng có giá
siêu rẻ và được bán hoàn toàn qua mạng. Các thương hiệu siêu rẻ chủ yếu dựa trên chuỗi
cung ứng là các nhà máy hoặc các xưởng sản xuất chui với điều kiện lao động tồi tệ.26 Sự
phát triển của các thương hiệu siêu rẻ này sẽ tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh trong
ngành thời trang toàn cầu, đồng thời thúc đẩy cuộc đua xuống đáy về tiêu chuẩn lao động
và môi trường.

Triển vọng ngành dệt may – da giày Việt Nam
Xuất khẩu dệt may – da giày đã phục hồi theo hình chữ V vào 2 tháng cuối của năm 2021
và xu hướng hồi phục này sẽ tiếp tục trong nửa năm tới khi các DN phần nhiều đã kín đơn
hàng tới hết Quý 2/2022. Hiệp hội Dệt may Việt Nam dự đoán xuất khẩu dệt may có thể
đạt 42,5 tỷ đô la trong năm 2022 trong kịch bản tốt.27

26. Bài báo của BBC về điều kiện lao động trong chuỗi cung ứng của Shein: h�ps://www.bbc.com/news/business-59245708#:~:text=Public%20Eye%20suggests%20the%20fact,a%2040%2Dhour%20working%20week.
27. h�ps://vnexpress.net/kich-ban-xuat-khau-det-may-nam-2022-4404609.html
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Với xu hướng phục hồi của các thị trường lớn, các DN Việt Nam không lo việc thiếu đơn
hàng. Tuy nhiên, thách thức ở chỗ các chi phí đầu vào (nguyên liệu, vận chuyển, lao động,
chi phí chống dịch) đều tăng trong khi đơn giá không tăng tương ứng. Ví dụ: các DN
ngành giày cho biết cuối năm 2021, giá đã tăng 5-10% nhưng chi phí đầu vào lại tăng ở
mức 15%. Nhiều DN trong khảo sát của chúng tôi cho biết họ phải chấp nhận không lợi
nhuận hoặc lợi nhuận âm để đảm bảo nhà máy có thể hoạt động. Điều này không mới và
cũng không chỉ xảy ra ở Việt Nam. Năm 2020, một khảo sát của ĐH Pensylvania cho thấy
56% nhà máy may ở Bangladesh phải chấp nhận nhiều đơn hàng có mức giá thấp hơn chi
phí thực tế để nhà máy có thể vận hành.28 Theo khảo sát của McKinsey (2021), các nhãn
hàng đã dự định sẽ tăng giá bán ra vào năm 2022. Tuy nhiên với mức tăng trung bình chỉ
3,2% và chỉ có 15% nhãn hàng dự định tăng từ 10% trở lên, áp lực về chi phí vẫn rất cao
với các nhà máy cung ứng trong năm sau.
Nhưng dịch bệnh cũng là động lực để giúp các nhà máy tăng năng suất khi mà NLĐ
chuyên tâm làm việc hơn và nhà máy tìm mọi cách chuyển đổi số, cắt giảm chi phí thừa
và đẩy mạnh hiệu suất. Trong khảo sát của chúng tôi, các nhà máy ở miền Trung và miền
Bắc có mức tăng năng suất từ 10-20% trong năm 2021. Các nhà máy lớn tiếp tục đầu tư
vào chuyển đổi số, tự động hóa và công nghệ xanh bất chấp các khó khăn do dịch bệnh.
Những bất ổn về nguồn cung nguyên vật liệu từ Trung Quốc do các vấn đề nguồn gốc
xuất xứ (bông Tân Cương), khủng hoảng điện, việc phong tỏa các thành phố do Covid-19,
sẽ là động lực để các nhãn hàng và nhà máy tìm kiếm các nguồn cung nguyên vật liệu
thay thế trong nước, từ đó đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tận dụng được các ưu đãi từ
CPTPP và EVFTA.

Khuyến nghị
Nhóm nghiên cứu cho rằng các khuyến nghị về phát triển bền vững đã được đưa ra trong
Báo cáo của Nhóm PPP-WG trong năm 2020 “Ngành dệt may – da giày và khủng hoảng
Covid-19: Tác động và giải pháp” vẫn còn nguyên giá trị. Như các phân tích trong nghiên
cứu năm 2021 đã chỉ ra, các vấn đề như xây dựng mối quan hệ bền vững với nhãn hàng
trong đó có việc phát triển hợp đồng mua bán công bằng và tăng cường đối thoại giữa
nhà cung ứng và công ty mua hàng, vấn đề tăng cường liên kết ngành hay tập trung
nguồn lực cho phát triển bền vững vẫn tiếp tục là những mấu chốt để giúp ngành dệt may
– da giày vững bước vượt qua khủng hoảng và phục hồi nhanh chóng. Do đó, Nhóm
nghiên cứu chỉ tập trung đưa ra các khuyến nghị để hướng tới năm Covid-19 thứ ba một
cách có chuẩn bị và tiếp thu được những bài học của năm 2020 và 2021:

28. h�ps://www.workersrights.org/wp-content/uploads/2020/10/Leveraging-Despera�on.pdf
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1. Giải quyết vấn đề thiếu lao động: thiếu lao động ở các tỉnh phía Nam là hệ quả của
nhiều yếu tố chứ không chỉ dịch bệnh. Như đã phân tích trong báo cáo này, một phần
của thiếu lao động là do cách xử lý các vấn đề lao động trong giai đoạn giãn cách của
nhiều DN chưa thực sự thỏa đáng, các khoản hỗ trợ ngừng việc không tới được với
NLĐ đúng lúc, và sự cạnh tranh lao động giữa các tỉnh thành là quê hương của NLĐ
di cư. Do đó, để giải quyết vấn đề thiếu lao động, Nhóm nghiên cứu đề xuất các giải
pháp sau:
•

DN và CĐCS rà soát lại các đối tượng NLĐ, nhất là NLĐ di cư và lao động nữ, đơn
thân, gặp khó khăn để có sự hỗ trợ (tài chính, tinh thần) kịp thời để NLĐ yên tâm
làm việc

•

DN và CĐCS tích cực đối thoại với NLĐ bằng mọi phương cách phù hợp (trực tiếp,
gián tiếp, online và offline) và chia theo các nhóm vấn đề (chế độ lương thưởng,
an toàn lao động, ăn ca, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn v.v.) để đảm bảo NLĐ ở cấp
thấp nhất vẫn được lẳng nghe và nêu lên ý kiến của mình

•

Đánh giá lại chi phí sinh hoạt đối với NLĐ địa phương và NLĐ di cư và có sự điều
chỉnh mức lương-thưởng phù hợp. Trong trường hợp DN không đủ năng lực tài
chính ngay tại thời điểm này, có thể đưa ra các phương án trong năm 2022 để
NLĐ biết

•

Đa dạng hệ thống nhà máy và/hoặc nhà thầu phụ ở nhiều tỉnh thành để giảm thiểu
rủi ro và tận dụng được lao động địa phương

•

Đầu tư vào các biện pháp cải thiện hiệu suất như nâng cao tay nghề NLĐ, cải tiến
máy móc, cách quản lý sản xuất v.v.

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, cần có những can thiệp chính sách kịp thời
để hỗ trợ các DN và NLĐ trong quá trình ứng phó với đại dịch và sự chuyển dịch lao
động:
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•

Các gói hỗ trợ vẫn giải ngân quá chậm, không hỗ trợ kịp thời khi NLĐ bị ngừng việc
và khó khăn nhất mặc dù đã có sự thay đổi về quy trình từ kinh nghiệm của năm
2020. Cần đánh giá khách quan nguyên nhân của việc chậm trễ này để rút kinh
nghiệm cho các gói hỗ trợ tiếp theo

•

Rà soát lại các chính sách hỗ trợ NLĐ di cư ở các khu công nghiệp trọng điểm, ví
dụ: nhà ở, chi phí sinh hoạt, tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục để đảm bảo có sự
công bằng giữa NLĐ di cư và NLĐ địa phương
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•

Kết hợp với các tổ chức xã hội ở địa phương (công đoàn, hội phụ nữ, v.v.) lên danh
sách NLĐ khó khăn để có hỗ trợ kịp thời.

•

Xây dựng các gói hỗ trợ dành riêng cho nhóm DNVVN – tham khảo thêm kinh
nghiệm của Trung Quốc và Indonesia.

2. Xây dựng Quan hệ lao động lành mạnh làm nền tảng cho phát triển bền vững
Nghiên cứu của Nhóm PPP-WG trong cả năm 2020 và 2021 đều chỉ ra rằng nguyên nhân
gốc rễ của những vấn đề lao động phát sinh trong đại dịch là từ quan hệ lao động chưa
thực sự lành mạnh ở nhiều DN. Cụ thể, nhiều DN chưa có văn hóa đối thoại – thương
lượng với CĐCS và NLĐ mà BGĐ thường đơn phương quyết định và áp đặt. Do thiếu đối
thoại nên sự chia sẻ khó khăn giữa nhà máy và NLĐ cũng chưa tốt, khiến cho NLĐ thiếu
đi nguồn hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần quan trọng trong khủng hoảng. Do đó, việc xây
dựng QHLĐ lành mạnh là nền tảng quan trọng nhất để DN phát triển bền vững. Cụ thể,
các doanh nghiệp cần:
•

Xây dựng đa dạng các kênh đối thoại cho mọi NLĐ trong DN, thay vì chỉ tập trung
lấy ý kiến của nhóm quản lý bộ phận

•

Xây dựng đa dạng các kênh phản hồi và khiếu nại cho NLĐ. Nhiều DN chỉ có 01
kênh phản hồi (tổ trưởng sản xuất) khiến cho NLĐ bị đứt gãy đối thoại với nhà máy
trong dịch

•

Chủ động trong đối thoại và thương lượng thay vì chờ đợi NLĐ phát sinh khiếu nại,
tranh chấp

•

Thương lượng lương thực chất – đây là cách thức hiệu quả để ngăn chặn tranh
chấp lao động và mất lao động

Tổ chức công đoàn và các cơ quan quản lý lao động cần:
•

Tiến hành thương lượng tập thể cấp trên doanh nghiệp: nhóm DN, khu công
nghiệp, vùng, ngành

•

Đưa ra các tài liệu hướng dẫn về thương lượng lương theo từng ngành

•

Đào tạo cho cán bộ công đoàn các cấp về thương lượng và đối thoại lương.
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3. Quan hệ mua bán công bằng và bền vững
•

Các hiệp hội và các tổ chức đối tác xã hội cần tiến hành khảo sát về vấn đề hợp
đồng mua bán và các điều khoản mua bán công bằng trong ngành dệt may – da
giày xuất khẩu. Hiện tại dự án của GIZ đã bắt đầu tiến hành việc khảo sát ở một
số nước châu Á như Campuchia, Bangladesh, Pakistan để thống kê các hành vi
mua bán không công bằng.29

•

Các hiệp hội có thể tạo ra các diễn đàn đóng hoặc mở để các DN chia sẻ thông tin
một cách an toàn về những hành vi mua bán không công bằng mà họ gặp phải
cũng như các cách thức để khắc phục. Nhóm các DN vừa và nhỏ phải làm qua
trung gian là nhóm dễ bị tổn thương nhất và cần sự đoàn kết hơn cả để bảo vệ lợi
ích của mình và NLĐ.

•

Lập một giải thưởng vinh danh những nhãn hàng có cách hành xử công bằng và
bền vững do các DN trong nước bình chọn, từ đó lan tỏa các hành vi mua bán công
bằng cho toàn ngành

•

Các hiệp hội phối hợp với các đối tác xã hội tổ chức các khóa tập huấn về kĩ năng
thương lượng – đối thoại với khách hàng cho các DN vừa và nhỏ.

29. Xem thông �n về Dự án tại đây: h�ps://www.giz.de/en/downloads/giz2021-en-promo�ng-sustainability-tex�le-industry.pdf
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