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CÔNG NGHI�P D�T MAY T=I THÀNH PH> H? CHÍ MINH 

LÊ THn KI�U OANHLÊ THn KI�U OANHLÊ THn KI�U OANHLÊ THn KI�U OANH    
Khoa Công ngh c$t may, Thi't k' th�i trang và Giày da 

TÓM T�TTÓM T�TTÓM T�TTÓM T�T    

Trong giai đoạn phát triển công cuộc “Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa” đất nước, 
ngành Dệt may Việt Nam luôn giữ một vị trí quan trọng của nền kinh tế và chiếm khoảng 
10-12% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước. Ngành đã tạo được nhiều việc làm 
cho người lao động và là một trong những ngành chủ lực có kim ngạch xuất khẩu lớn. 
Trong sự thành công này, có một phần đóng góp không nhỏ của ngành công nghiệp dệt 
may thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù hiện nay, đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng 
của suy thoái kinh tế thế giới, giá nguyên, nhiên liệu, năng lượng tăng cao và xu thế di dời 
các cơ sở sản xuất ra khỏi trung tâm thành phố, ngành dệt may của thành phố Hồ Chí Minh 
vẫn đang hết sức cố gắng đầu tư phát triển, tổ chức sắp xếp lại sản xuất để ổn định sản xuất 
kinh doanh, đảm bảo cuộc sống cho người lao động. 

Nhằm giúp độc giả trong và ngoài ngành có thêm thông tin cập nhật về ngành công 
nghiệp này, bài viết sẽ trình bày các vấn đề liên quan đến hiện trạng của ngành dệt may tại 
Tp.Hồ Chí Minh. 

THE TEXTILE AND GARMENT INDUSTRY IN HCMC 

ABABABABSSSSTRATRATRATRACCCCTTTT    

This article explains the significant role and evaluates the current state of the Textile 
Industry in Ho Chi Minh City, based on the specific statistics reports: 

- The total amount of Textile companies in Ho Chi Minh City, categorized into three 
sectors: public, private and foreign. 

- The firm scale, the efficiency of production and the capital investment. 

- The organization of industrial labor in Textile Industry, including the amount of 
labors in the subdivisions, the level of education, the efficiency of production based on the 
total revenue and the wages of labors. 

- The financial transaction of international trade, based on the type and market of 
exported or imported goods. 

1. Vai trò cga ngành 1. Vai trò cga ngành 1. Vai trò cga ngành 1. Vai trò cga ngành DDDD�t may Tp.H� Chí Minh ñNi vi ngành �t may Tp.H� Chí Minh ñNi vi ngành �t may Tp.H� Chí Minh ñNi vi ngành �t may Tp.H� Chí Minh ñNi vi ngành DDDD�t may Vi�t Nam�t may Vi�t Nam�t may Vi�t Nam�t may Vi�t Nam    

Ngành công nghiệp dệt may đã đóng góp lớn và có vị trí quan trọng trong sự phát 
triển của công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh: 

- Về đóng góp giá trị sản xuất: Ngành Dệt may luôn đóng góp giá trị sản xuất lớn đối 
với công nghiệp thành phố. So với các phân ngành công nghiệp của thành phố ngành dệt 
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may chỉ đứng sau 3 ngành: hoá chất, cơ khí - gia công kim loại và ngành chế biến thực 
phẩm đồ uống.  

B6ng 1B6ng 1B6ng 1B6ng 1.... T� tring ñóng góp GTSX (giá hi�n hành) cga công nghi�p d�t may trong 
teng GTSX cga công nghi�p thành phN và so vi bNn ngành công nghi�p tring y�u 

giai ñoZn 2005-2011 

Đơn vị tính: % 

Phân ngành công nghiệp  2005 2010 2011 

Công nghiệp toàn thành phố: 100 100 100 

- Chế biến thực phẩm đồ uống (chế biến 
tinh lương thực, thực phẩm) 

17,2 15,6 15,0 

- Hoá chất 18,8 20,6 19,9 

- Cơ khí, gia công KL 14,3 16,6 16,8 

- Điện tử 8,5 9,6 9,6 

- Dệt may 13,0 11,6 11,9 

Nguồn: Xử lý số liệu TCTK 

- Về lao động, ngành dệt may thành phố hàng năm tạo việc làm cho một số lượng lớn 
lao động với tỷ trọng lớn nhất so với lao động của các ngành công nghiệp khác trong tổng 
lao động công nghiệp của thành phố. 

B6ng 2B6ng 2B6ng 2B6ng 2.... T� tring lao ñ�ng ngành d�t may trong teng lao ñ�ng công nghi�p thành phN 
và so sánh vi bNn ngành công nghi�p tring y�u cga thành phN giai ñoZn 2005-2011 

Đơn vị tính: % 

Phân ngành công nghiệp 2005 2010 2011 

Công nghiệp toàn thành phố: 100 100 100 

- Chế biến thực phẩm đồ uống (chế 
biến tinh lương thực, thực phẩm) 3,0 4,2 9,0 

- Hoá chất 3,1 4,9 10,1 

- Cơ khí, gia công KL 3,7 6,2 13,2 

- Điện tử 1,2 1,8 4,0 

- Dệt may 9,9 13,8 30,4 

Nguồn: Xử lý số liệu TCTK 

Ngành dệt may thành phố Hồ Chí Minh luôn có vai trò quan trọng, trong bước phát 
triển ngành dệt may của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (Vùng) cũng như cả nước.  

Trong các giai đoạn vừa qua, giá trị sản xuất của ngành dệt may thành phố Hồ Chí 
Minh luôn đóng góp với tỷ trọng cao nhất so với các địa phương của cả nước. Tuy nhiên, 
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với xu thế chuyển dịch dần các cơ sở sản xuất của ngành ra khỏi thành phố, đã dẫn đến 
đóng góp của ngành trong vùng và cả nước có xu hướng giảm dần (trong khi nhiều địa 
phương khác trong vùng có xu hướng tăng dần tỷ trọng).  

B6ng 3B6ng 3B6ng 3B6ng 3.... T� tring và tNc ñ� tăng trư�ng cga ngành d�t may TP.HCM trong vùng 
và c6 nưc 

 Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Tốc độ tăng trưởng 

bình quân (%/năm)  2000 2005 2010 

01-05 06-10 

GO ngành dệt may (giá so sánh) 

Cả nước 16.088 34.432 66.793 16,4 14,2 

Vùng KTTĐ PN  23.543 46.650  14,7 

Tp.HCM 7.409 14.994 25.098 15,1 10,9 

- Tỷ trọng/cả nước (%) 46,0 43,5 37,5   

- Tỷ trọng/Vùng (%)  63,6 53,8   

GO ngành dệt may (giá hiện hành) 

Cả nước 26.894 79.031 236.939   

Vùng KTTĐ PN  51.013 138.640   

Tp.HCM 11.753 32.024 70.285   

- Tỷ trong/cả nước (%) 43,7 40,52 29,66   

- Tỷ trọng/Vùng (%)  62,78 50,70   

Nguồn: Tổng hợp số liệu từ NGTK cả nước và địa phương 

Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất (GO) ngành Dệt may thành phố trong 
giai đoạn 2006-2010 đạt khoảng 10,9%/năm, thấp hơn tốc độ tăng trưởng của toàn vùng là 
14,7%/năm và cả nước là 14,2%/năm (nguyên nhân chủ yếu là do ngành Dệt may trong 
giai đoạn vừa qua có xu hướng di dời các nhà máy ra khỏi trung tâm thành phố và một số 
doanh nghiệp lớn đã bắt đầu đầu tư sản xuất ra các địa phương khác, nơi có vùng nguyên 
liệu, giá lao động, giá thuê mặt bằng thấp hơn thành phố Hồ Chí Minh, dẫn đến tỷ trọng 
của ngành trong tổng giá trị công nghiệp dệt may cả nước và vùng giảm dần theo từng giai 
đoạn). 

2. Hi�n trZng phát tri�n ngành2. Hi�n trZng phát tri�n ngành2. Hi�n trZng phát tri�n ngành2. Hi�n trZng phát tri�n ngành    DDDD�t may thành p�t may thành p�t may thành p�t may thành phN H� Chí MinhhN H� Chí MinhhN H� Chí MinhhN H� Chí Minh    

2.1. SO lưPng2.1. SO lưPng2.1. SO lưPng2.1. SO lưPng cơ sQ s,n xu$t ngành  cơ sQ s,n xu$t ngành  cơ sQ s,n xu$t ngành  cơ sQ s,n xu$t ngành DDDD7t may thành p7t may thành p7t may thành p7t may thành phO HR Chí MinhhO HR Chí MinhhO HR Chí MinhhO HR Chí Minh    

Trong giai đoạn 10 năm 2001-2010 và đến năm 2011, các cơ sở sản xuất ngành dệt 
may thành phố đều có những bước tăng nhanh về số lượng. Cụ thể: 
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- Khu vực nhà nước: Trong giai đoạn 2001-2010, với chương trình cổ phần hóa 
doanh nghiệp, nên số lượng cơ sở sản xuất của khu vực nhà nước từ 31 cơ sở năm 2005 
giảm còn 19 cơ sở năm 2010. Tuy nhiên, hiện khu vực nhà nước đã tăng thêm hai cơ sở, 
đưa số cơ sở của khu vực đạt 21 cơ sở vào năm 2011. 

- Khu vực ngoài nhà nước: Cơ sở sản xuất khu vực ngoài nhà nước luôn chiếm số 
lượng đông đảo nhất trong ngành. Số lượng cơ sở của khu vực này đã tăng nhanh từ 7.241 
cơ sở năm 2000 lên 15.639 năm 2010 và đạt 17.750 cơ sở năm 2011. Tuy nhiên, sự gia 
tăng cơ sở của khu vực kinh tế này chủ yếu là từ các cơ sở cá thể với số lượng chiếm 
81,4% số lượng của khu vực ngoài nhà nước. 

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài: Hiện có 272 cơ sở, chiếm 1,5% số lượng toàn 
ngành. Theo thống kê các năm, số lượng cơ sở sản xuất của khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài luôn ổn định ở mức dưới 2% số lượng cơ sở dệt may của thành phố. 

2.2. Quy mô và hi7u qu, ho-t ñ�ng s,n xu$t kinh doanh2.2. Quy mô và hi7u qu, ho-t ñ�ng s,n xu$t kinh doanh2.2. Quy mô và hi7u qu, ho-t ñ�ng s,n xu$t kinh doanh2.2. Quy mô và hi7u qu, ho-t ñ�ng s,n xu$t kinh doanh::::    

- Quy mô nguồn vốn:  

Theo số liệu điều tra doanh nghiệp dệt may thành phố Hồ Chí Minh của Tổng Cục 
thống kê, đến năm 2010, quy mô vốn và tài sản cố định của doanh nghiệp trong các khu 
vực kinh tế của ngành như sau: 

+ Doanh nghiệp khu vực kinh tế nhà nước: Hiện chiếm khoảng 8,1% tổng nguồn vốn 
trong toàn ngành. Mức vốn bình quân của doanh nghiệp là 240,3 tỷ đồng/doanh nghiệp, đạt 
cao nhất trong các doanh nghiệp chia theo thành phần kinh tế.  

+ Doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước (chỉ bao gồm doanh nghiệp và 
HTX): Thống kê năm 2010, tổng nguồn vốn của khu vực đạt trên 37.360 tỷ đồng, chiếm 
tới 66,3% tổng nguồn vốn của các doanh nghiệp toàn ngành. Tuy nhiên, nguồn vốn bình 
quân của doanh nghiệp có giá trị không cao, chỉ đạt khoảng 13,6 tỷ đồng/doanh nghiệp. 

+ Doanh nghiệp khu vực FDI: Hiện vốn trung bình của doanh nghiệp đạt gần 55 tỷ 
đồng/doanh nghiệp, với nguồn vốn của các doanh nghiệp chiếm 25,6% tổng nguồn vốn 
toàn ngành dệt may thành phố. 

- Hiệu quả sản xuất:  

+ Tổng doanh thu năm 2010 của toàn ngành đạt gần 52.390 tỷ đồng (doanh thu 
ngành chính), trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 13,2%, khu vực doanh 
nghiệp ngoài nhà nước chiếm 56,8% và khu vực doanh nghiệp FDI chiếm 29,9%. 

+ Tổng lợi nhuận năm 2010 của các doanh nghiệp đạt trên 1.395,6 tỷ đồng. Trong 
đó, khu vực ngoài nhà nước có đóng góp lớn nhất với tỷ trọng 52,5%, tiếp theo là khu vực 
FDI với 31,5% và khu vực nhà nước đóng góp 16,0%. 

2.32.32.32.3.... Lao ñ�ng công nghi7p ngành  Lao ñ�ng công nghi7p ngành  Lao ñ�ng công nghi7p ngành  Lao ñ�ng công nghi7p ngành D7tD7tD7tD7t may: may: may: may:    

- Số lượng lao động: 

Tổng số lao động công nghiệp ngành dệt may thành phố năm 2011 là 423.912 người, 
tăng 17,6% so với năm 2010 (giai đoạn 2006-2010 đạt 2,8%/năm). Đáng chú ý, trong giai 
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đoạn 2006-2010 và năm 2011, tỷ trọng lao động ngành dệt may luôn duy trì khoảng 29%-
30% tổng lao động toàn ngành công nghiệp thành phố.  

- Lao động ngành dệt may theo phân ngành: 

Phân theo loại hình sản phẩm, lao động trong ngành may luôn có số lượng lớn và 
chiếm tỷ trọng chủ yếu trong lao động của ngành. Đáng chú ý, trong giai đoạn 2006-2010 
và năm 2011, tỷ trọng lao động của ngành dệt có xu hướng giảm dần trong cơ cấu lao động 
toàn ngành dệt may từ 21,3% năm 2005 giảm xuống còn 17,9% năm 2010 và còn 16,8% 
năm 2011. 

B6ng 4B6ng 4B6ng 4B6ng 4.... SN lư�ng lao ñ�ng theo phân ngành 

Đơn vị: Người 

Tốc độ tăng trưởng 

bình quân (%/năm) TT   Năm 2005 2010 2011 

06-10 10-11 

1 
LĐ ngành dệt may 313.798 360.517 424.212 2,8 17,6 

Cơ cấu lao động (%) 100 100 100   

Dệt 21,3 17,9 16,8 -0,7 10,4 

May trang phục 78,7 82,1 83,2 3,7 19,3 

Nguồn: NGTK Tp.HCM các năm 

- Quy mô lao động theo cơ sở sản xuất:  

Theo thống kê các năm, số lượng lao động trung bình/cơ sở của ngành dệt may luôn 
chiếm cao hơn mức bình quân của toàn ngành công nghiệp. 

Phân theo thành phần kinh tế, hiện khu vực nhà nước chiếm cao nhất với 943 lao 
động/cơ sở; tiếp theo là khu vực FDI có khoảng 507 lao động/cơ sở. Khu vực lao động 
ngoài nhà nước tiếp tục duy trì ổn định trong giai đoạn 2006-2010 và đến năm 2011, đạt 
khoảng 15 lao động/cơ sở. 

Cụ thể trong khu vực ngoài nhà nước, nhóm các doanh nghiệp và hợp tác xã có xu 
hướng giảm dần, hiện chỉ có gần 60 lao động/cơ sở giảm gần 1,8 lần so với mức bình quân 
của năm 2005 (đạt 105 lao động/cơ sở). Nhóm sản xuất cá thể, tiếp tục duy trì ổn định, 
khoảng 5-6 lao động/cơ sở trong cả giai đoạn 2006-2010 và đến năm 2011. 

B6ng 5B6ng 5B6ng 5B6ng 5.... Bình quân lao ñ�ng trong các cơ s� s6n xu/t phân theo thành phdn kinh t� 

Đơn vị tính: Lao động/cơ sở  

TT Năm 2005 2010 2011 

1 Toàn ngành CN 26,5 21,3 21,4 

2 
Ngành dệt may thành phố Hồ Chí 

Minh  
28,3 22,6 23,5 
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TT Năm 2005 2010 2011 

Khu vực nhà nước 2.578 849 943 

Khu vực ngoài NN  16 14,6 15 

- DN+HTX 105 59 59 

- Sản xuẩt cá thể 6 5 5 

Khu vực FDI 451 439 507 

Nguồn: NGTK Tp.HCM các năm 

Ngành dệt may thành phố Hồ Chí Minh hiện có nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn 
về tổng vốn đầu tư, lao động và tài sản cố định. Đây chính là những doanh nghiệp có 
thương hiệu mạnh với nhiều sản phẩm xuất khẩu và nhiều sản phẩm chiếm lĩnh trên thị 
trường cả nước. 

- Trình độ lao động: 

Theo báo cáo thống kê của Tổng cục thống kê năm 2010, hiện nay trình độ lao động 
của các doanh nghiệp ngành dệt may thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

Trên đại học

0,023%

Chưa qua đào tạo

4% 

Đại học

2,756%
Cao đẳng

2,434%

Trung cấp

5,263%

Sơ cấp

85,52%

 
 

Hình 1Hình 1Hình 1Hình 1: Cơ c/u trình ñ� lao ñ�ng ngành D�t may thành phN H� Chí Minh 

Từ số liệu về cơ cấu lao động cho thấy: Chất lượng lao động của ngành dệt may 
thành phố Hồ Chí Minh còn ở mức thấp, với tỷ trọng lao động trình độ sơ cấp chiếm tới 
85,5%, nhóm các trình độ từ cao đẳng trở lên chỉ chiếm khoảng 5,1%, tương đương với 
nhóm trung cấp chuyên nghiệp với khoảng 5,27% trong cơ cấu lao động toàn ngành dệt 
may thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, trong giai đoạn tới lực lượng lao động của ngành dệt 
may thành phố cần tiếp tục được đầu tư đào tạo, nâng cao trình độ để đáp ứng nhu cầu phát 
triển. 

- Năng suất lao động toàn ngành theo doanh thu: 

Theo doanh thu, năng suất lao động ngành Dệt may thành phố đến năm 2010, đạt 
khoảng 177,8 triệu đồng/năm, tương đương với mức giá trị đã đạt được năm 2005 (đạt 
175,9 triệu đồng/năm).  
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Theo thành phần kinh tế, năng suất lao động của khu vực nhà nước hiện đạt cao nhất 
(năm 2010) với giá trị 430,2 triệu đồng/năm, gấp gần 1,5 lần mức bình quân toàn ngành; 
tiếp theo là khu vực ngoài nhà nước (không tính cơ sở cá thể) đạt khoảng 182,6 triệu 
đồng/năm, có mức tăng 4,4%/năm; thấp nhất là khu vực FDI, chỉ đạt khoảng 135,7 triệu 
đồng/năm bằng khoảng 76,3% bình quân toàn ngành, thấp hơn mức bình quân so với toàn 
ngành năm 2005 (bằng 92,3%).    

B6ngB6ngB6ngB6ng 6 6 6 6:::: Năng su/t lao ñ�ng ngành d�t may tính trên doanh thu theo thành phdn 
kinh t� 

Đơn vị: Triệu đồng/LĐ/năm, giá hiện hành 

TT Năm   2005 2010 Tăng (số lần) 

 Toàn ngành dệt may 175,9 177,8 1,01  

1 Khu vực Nhà nước 292,6 430,2 1,47  

2 Khu vực ngoài NN 147,4 182,6 1,23  

3 Khu vực FDI 162,4 135,7 0,83  

Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra DN Tp.HCM - Tổng Cục thống kê 

- Thu nhập bình quân của lao động: 

Trên cơ sở số liệu điều tra các doanh nghiệp ngành dệt may trên địa bàn thành phố, 
đến năm 2010, thu nhập bình quân của 1 lao động ngành dệt may là 3,3 triệu 
đồng/người/tháng, tăng 13,7% so với mức thu nhập của năm 2005. Trong đó, thu nhập lao 
động của ngành dệt trong 5 năm có xu hướng giảm, từ 3,21 triệu đồng/người/tháng năm 
2005 giảm còn khoảng 3,1 triệu đồng/người/tháng, trong khi đó thu nhập của ngành may 
lại tăng từ 2,81 triệu đồng/người/tháng lên 3,34 triệu đồng/người/tháng.  

B6ng B6ng B6ng B6ng 7777:::: Thu nhBp bình quân lao ñ�ng ngành D�t may cga thành phN 

Đơn vị: Tr.đồng/LĐ/tháng, giá hiện hành 

TT Năm   2005 2010 Tăng (số lần) 

 Toàn ngành dệt may 2,9 3,3 1,13 

1 Ngành dệt 3,21 3,10 0,96 

2 Ngành may 2,81 3,34 1,18 

Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra DN Tp.HCM-Tổng Cục thống kê 
 

Như vậy, nếu năng suất lao động theo doanh thu trong giai đoạn 5 năm 2006-2010, 
tăng không đáng kể (gấp 1,01 lần), thì thu nhập bình quân cho một lao động ngành tăng 
vào khoảng 1,13 lần. Tuy nhiên, nếu tính thêm cả ảnh hưởng của trượt giá đồng tiền, mức 
độ tăng giá cả sinh hoạt trong giai đoạn vừa qua, rõ ràng yếu tố thu nhập bình quân của 
người lao động trong ngành còn khá thấp, đây chính là một trong những yếu tố ảnh hưởng 
lớn thu hút và giữ chân người lao động. Mặt khác, chỉ số tình trạng thu nhập bình quân 
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trong giai đoạn qua tăng cao hơn mức tăng năng suất lao động theo doanh thu, cũng phần 
nào cho thấy đã có những tác động bất lợi cho quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh trong 
ngành dệt may của thành phố nói chung. 

Có nhiều lý do về năng suất lao động của ngành đạt thấp. Trong đó, có những lý do 
về tổ chức sản xuất, về trình độ lao động, do ảnh hưởng của những biến động của thị 
trường, tỷ lệ lao động gián tiếp trên lao động trực tiếp còn cao… 

2.42.42.42.4.... Kim ng-ch xu$t khEu  Kim ng-ch xu$t khEu  Kim ng-ch xu$t khEu  Kim ng-ch xu$t khEu     

Giá trị xuất khẩu của hàng may mặc năm 2011 của ngành Dệt may thành phố đạt 
khoảng 2.200 triệu USD, tăng 18,1% so với mức đạt năm 2010 (toàn thành phố đạt 19,4%) 
và chiếm tỷ trọng 10,7% trong cơ cấu xuất khẩu toàn thành phố. 

Trong giai đoạn 2006-2010, giá trị xuất khẩu của hàng may mặc đạt tốc độ tăng 
trưởng 16,9%/năm, cao hơn mức tăng của giá trị xuất khẩu toàn thành phố (đạt 7,1%/năm) 
và luôn duy trì chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu giá trị một số sản phẩm xuất khẩu chủ yếu 
của thành phố. Năm 2010, giá trị xuất khẩu của hàng may mặc thành phố đạt gần 1.863 
triệu USD.  

B6ngB6ngB6ngB6ng    8888:::: M�t sN s6n phFm xu/t nhBp khFu ngành d�t may 

Đơn vị tính: Triệu USD 

Sản phẩm 2005 2009 2010 2011 

Xuất khẩu 

Hàng may mặc 853 1.593,8 1.862,9 2.200 

Tỷ lệ so với XK toàn Tp (%) 7,0 10,2 10,8 10,7 

Nhập khẩu 

1. Phụ liệu ngành may 72,89 164,8 179,9 206,7 

2. Vải 226,3 528,2 611,6 751,6 

Tổng cộng 299,19 693 791,5 958,3 

Tỷ lệ so với NK toàn Tp (%) 3,08 4,50 4,55 4,35 

Nguồn: NGTK Tp. HCM và số liệu của Tổng Cục thống kê 

Tăng trưởng nhập khẩu của ngành dệt may thành phố (bao gồm giá trị 02 sản phẩm 
chính là phụ liệu ngành may và vải) năm 2011 đạt khoảng 958,3 triệu USD, tăng 21,0% so 
với năm 2010 (toàn thành phố đạt 26,7%) và chiếm 4,3% tổng giá trị nhập khẩu của thành 
phố.  

- Nguyên liệu ngành sợi, dệt nhuộm, hoàn tất: Các doanh nghiệp sản xuất dệt sợi 
phát triển với tiêu chí phục vụ cho chuỗi liên kết sợi-dệt-nhuộm-may. Tuy nhiên, lĩnh vực 
may và sợi phát triển nhanh hơn, trong khi lĩnh vực dệt và nhuộm của doanh nghiệp thành 
phố lại phát triển không cùng nhịp, khiến sự nối kết bị phá vỡ, tạo ra bất cập trong quy 
trình sản xuất sản phẩm ở khâu sợi. Do đó, nếu ngành công nghiệp dệt phát triển, sợi có thể 
chuyển sang các doanh nghiệp dệt, nhuộm để hoàn tất, từ đó tạo ra các sản phẩm vải cao 
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cấp, cung ứng cho doanh nghiệp may, góp phần giảm sự lệ thuộc về nhập khẩu nguyên 
liệu.  

- Nguyên liệu ngành may: Hiện nay, các cơ sở sản xuất may mặc của thành phố Hồ 
Chí Minh mới sử dụng 45%-50% vải nguyên liệu và 60%-70% phụ liệu trong nước, còn lại 
phải nhập khẩu nước ngoài, mặc dù trong nước đã sản xuất nhiều loại nguyên phụ liệu dệt 
may nhưng cơ bản các doanh nghiệp dệt vẫn chưa đáp ứng yêu cầu khách hàng cả về số 
lượng và chất lượng hàng, đặc biệt là nguyên liệu có chất lượng cao để sản xuất những đơn 
hàng xuất khẩu. 

Các doanh nghiệp may làm hàng FOB của thành phố hiện vẫn gặp nhiều khó khăn 
trong việc sử dụng nguyên liệu trong nước. Các sản phẩm vải sản xuất trong nước chỉ mới 
được khách hàng nước ngoài chấp nhận sử dụng cho may lót áo, do khâu nhuộm và hoàn 
tất chưa bảo đảm nên chất lượng vải chưa đáp ứng được yêu cầu từ phía nước ngoài. 

Trong khi đó, các doanh nghiệp may gia công xuất khẩu phải sản xuất trên cơ sở 
nguyên, phụ liệu phải theo sự chỉ định của khách hàng, do đó doanh nghiệp không thể chủ 
động đặt nguồn nguyên liệu vải từ trong nước. 

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm: 

Thị trường xuất khẩu: 

Hoa Kỳ luôn là đối tác nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất, chiếm trên 50% tổng kim 
ngạch xuất khẩu sản phẩm dệt may. Mặt hàng có kim ngạch lớn nhất là áo các loại (áo bó, 
áo chui đầu, áo cài khuy (Cardigans), gi-lê và các mặt hàng tương tự khác). Kim ngạch 
xuất khẩu năm 2011 khoảng 977,8 triệu USD, chiếm khoảng 10% kim ngạch nhập khẩu 
mặt hàng này của Hoa Kỳ. 

EU là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn thứ hai, chiếm khoảng 18% tổng kim 
ngạch xuất khẩu hàng hàng dệt may. Mặt hàng áo sơ mi nam và trẻ em có kim ngạch lớn 
nhất, chiếm khoảng 1,7% tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của EU năm 2011. 

Nhật Bản là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn thứ ba. Các mặt hàng khăn (trong 
phòng vệ sinh và khăn nhà bếp) được làm từ vải dệt vòng lông hoặc các loại vải dệt vòng 
lông tương tự từ bông có kim ngạch lớn nhất trong nhóm hàng dệt may, kim ngạch chiếm 
khoảng 16,5% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của EU. 

Thị trường nội địa: 

Hàng may mặc của các doanh nghiệp ngành dệt may thành phố không chỉ cung cấp 
cho thị trường thành phố mà còn được tiêu thụ rộng khắp trong thị trường cả nước. Những 
khó khăn về xuất khẩu trong thời gian qua đã khiến nhiều doanh nghiệp của ngành cơ cấu 
lại hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư mạnh phục vụ cho thị trường nội địa. Nỗ lực 
cạnh tranh với các nước xuất khẩu để dành lấy phần thị trường đang bị co hẹp. Việc đẩy 
mạnh chiếm lĩnh thị trường nội địa là chiến lược hành động thành công của hầu hết các 
doanh nghiệp dệt may thành phố. Các doanh nghiệp lớn của thành phố đều có hệ thống bán 
hàng trong các cửa hàng lớn, các siêu thị trên hầu hết các địa phương trên cả nước và sản 
phẩm có sức cạnh tranh cao đối với các sản phẩm cùng loại. Đối với các doanh nghiệp, cơ 
sở sản xuất nhỏ thông qua các hệ thống chợ, các cửa hàng bán lẻ để tiêu thụ sản phẩm với 
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giá sản phẩm tương đối rẻ, kiểu dáng mẫu mã thay đổi nhanh, có thể cạnh tranh với các sản 
phẩm giá rẻ cùng loại của một số nước trong khu vực, đáp ứng khá tốt cho phân khúc thị 
trường giá rẻ của thành phố cũng như nhiều địa phương xung quanh và cả nước. 

3. ðánh giá hi�n trZng và3. ðánh giá hi�n trZng và3. ðánh giá hi�n trZng và3. ðánh giá hi�n trZng và teng h�p k�t qu6 cga ngành d�t may teng h�p k�t qu6 cga ngành d�t may teng h�p k�t qu6 cga ngành d�t may teng h�p k�t qu6 cga ngành d�t may t t t thành phN H� hành phN H� hành phN H� hành phN H� 
Chí MinhChí MinhChí MinhChí Minh    

3.13.13.13.1.... Nh�ng k9t qu, ñ-t ñưPc Nh�ng k9t qu, ñ-t ñưPc Nh�ng k9t qu, ñ-t ñưPc Nh�ng k9t qu, ñ-t ñưPc    

Trong các giai đoạn phát triển, ngành công nghiệp dệt may thành phố Hồ Chí Minh 
luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, sản phẩm của ngành có vị trí quan trọng, có giá trị 
sản xuất lớn trong tổng thể giá trị sản xuất ngành dệt may của khu vực và cả nước. Tỷ 
trọng trong ngành công nghiệp giữ ổn định khoảng 12% trong suốt giai đoạn 2005-2012, 
chỉ đứng sau các ngành chế biến thực phẩm, đồ uống, hóa chất, cơ khí. Nhiều cơ sở sản 
xuất đã được đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao năng suất lao động. Khu vực kinh tế tư 
nhân phát triển sôi động, thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư, nhiều hoạt động sản xuất phong 
phú. Xuất hiện một số doanh nghiệp tư nhân có năng lực tốt, sản xuất có hiệu quả, thương 
hiệu mạnh và thị trường ổn định có uy tín trong và ngoài nước. Nhiều doanh nghiệp trong 
ngành đã xây dựng được mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với các nhà nhập khẩu và tập đoàn 
tiêu thụ lớn trên thế giới. Có nhiều bạn hàng gắn bó lâu dài và một số thị trường xuất khẩu 
ổn định. Năm 2011, ngành đã tạo việc làm cho gần 424.000 lao động, chiếm gần 30,4% lao 
động toàn ngành công nghiệp thành phố với mức thu nhập bình quân khoảng 4-4,5 triệu 
đồng/người/tháng. Nộp ngân sách của các doanh nghiệp dệt may thành phố tăng đều hàng 
năm. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu cũng tăng hàng năm, đến 2010 đạt 2,7%. Mặc dù tỷ suất này 
vẫn là thấp so với toàn ngành công nghiệp thành phố và so với một số ngành công nghiệp 
khác, nhưng đã cho thấy, hoạt động của ngành dệt may, từng bước đã có những hiệu quả trong 
sản xuất và kinh doanh.  

3.23.23.23.2.... Khó khăn Khó khăn Khó khăn Khó khăn    

Sự phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thị trường nhập khẩu các nguyên phụ liệu sản 
xuất chủ yếu như bông, xơ, thuốc nhuộm… trong điều kiện mặt bằng giá thế giới luôn biến 
động và có nhiều rủi ro là một trong những khó khăn lớn cần được tháo gỡ, nếu như muốn 
toàn ngành dệt may của thành phố phát triển ổn định, bền vững và có tính cạnh tranh cao.  

Giá cả nguyên vật liệu có xu hướng tăng hàng năm và chiếm tỷ trọng cao trong cơ 
cấu giá thành (trong khi giá thành sản phẩm làm ra phải ổn định) ảnh hưởng nhiều đến chi 
phí, lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất cũng như hoạt 
động chung của toàn ngành. 

Năng suất lao động của ngành đạt mức thấp so với mức trung bình của công nghiệp 
thành phố (duy trì khoảng 70 triệu đồng/lao động/năm chỉ bằng 41% so với mức trung bình 
của toàn ngành công nghiệp thành phố).  

Ngành dệt may chỉ phù hợp với các trung tâm công nghiệp có nguồn lao động đồng 
đều tay nghề ổn định. 
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Sản phẩm may mặc phần lớn sản xuất theo phương thức gia công, công tác thiết kế 
mẫu, mốt chưa phát triển, tỷ lệ làm hàng theo phương thức FOB, ODM thấp, hiệu quả sản 
xuất hạn chế. 

Sản xuất hàng dệt nhuộm chất lượng chưa cao, không đáp ứng được nguyên liệu đa 
dạng cho sản xuất may, dẫn đến giá trị gia tăng chưa cao. 

3.33.33.33.3.... Thách th>c Thách th>c Thách th>c Thách th>c    

Ngành dệt may của Việt Nam nói chung và của Tp.HCM nói riêng đang phải đương 
đầu với những thách thức không nhỏ. Một mặt, xuất phát điểm của ngành dệt may Việt 
Nam còn thấp, công nghiệp phụ trợ chưa thực sự phát triển, nguyên phụ liệu chủ yếu nhập 
khẩu, tỷ lệ gia công cao, năng lực cạnh tranh còn yếu hơn các nước trong khu vực và thế 
giới…  

Sau khi gia nhập WTO, ngành dệt may của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ 
Chí Minh nói riêng chịu áp lực rất lớn về việc tuân thủ các quy định và cam kết quốc tế. 
Tuy được dỡ bỏ hạn ngạch vào thị trường Hoa Kỳ song Việt Nam lại chịu cơ chế giám sát 
dệt may của Hoa Kỳ và nguy cơ phía Hoa Kỳ tự khởi kiện điều tra bán phá giá, Việt Nam 
phải chấm dứt một số cơ chế hỗ trợ ngành dệt may; các Hiệp định và quy định của WTO 
nói chung còn rất phức tạp với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam; các doanh nghiệp còn 
chịu áp lực của nhiều rào cản kỹ thuật như: CSR, SA 8000, xử lý rác thải Reach, TBT. Áp 
lực cạnh tranh đã đặt các doanh nghiệp dệt may trước nguy cơ tụt hậu trên cả thị trường 
quốc tế và trong nước khi bộc lộ một loạt điểm yếu về khâu dệt - nhuộm - hoàn tất, ngành 
công nghiệp phụ trợ, năng lực thiết kế, đào tạo nguồn nhân lực, khả năng nắm bắt và đáp 
ứng các quy định quốc tế trong WTO và FTA, đặc biệt là quy tắc xuất xứ hàng dệt may. 
Mặt khác, môi trường chính sách còn chưa đồng bộ và thuận lợi. Bản thân các văn bản 
pháp lý của Việt Nam còn đang trong quá trình hoàn thiện, trong khi năng lực của cán bộ 
thực thi chính sách và tham gia xúc tiến thương mại còn yếu, đặc biệt hạn chế về chuyên 
môn, ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp. 

Bản thân các thị trường lớn cũng vận dụng nhiều rào cản về kỹ thuật, vệ sinh, an 
toàn, môi trường, trách nhiệm xã hội… nhằm bảo hộ sản xuất trong nước. Các rào cản 
thương mại và môi trường xã hội này đã và đang được vận dụng ngày càng linh hoạt và 
tinh vi hơn tạo ra rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp ngành Dệt may Việt Nam đang 
trong quá trình hội nhập, đặc biệt là trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh 
tế toàn cầu hiện nay.  

Xu hướng phát triển kinh tế dựa trên nguồn lao động trình độ thấp, tiền lương rẻ đã 
bắt đầu gặp nhiều khó khăn trên quy mô cả nước. Do đó đòi hỏi sự phát triển bền vững 
trong tương lai của các doanh nghiệp nói riêng và toàn ngành Dệt may thành phố nói 
chung, phải hướng tới sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng cao, tham gia nhiều hơn vào 
các khâu của chuỗi giá trị, tiến tới tạo chuỗi giá trị khép kín, đồng thời bảo đảm thu nhập, 
phúc lợi cho người lao động ngày càng tốt hơn. Các cơ sở sản xuất trong nội thành thành 
phố gặp nhiều khó khăn về xử lý môi trường, điều kiện vận tải hàng hóa ra vào không 
thuận lợi, thuế đất cao, phải cạnh tranh gay gắt về nguồn nhân lực, khó tuyển dụng.   
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3.43.43.43.4.... Cơ h�i phát triWn Cơ h�i phát triWn Cơ h�i phát triWn Cơ h�i phát triWn    

Việc hội nhập ngày càng sâu rộng hơn, vào nền kinh tế khu vực và kinh tế thế giới, 
cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của thành phố tiếp cận thị trường tốt hơn cho 
hàng dệt may. Việt Nam là thành viên của WTO, đồng thời đã tham gia ký kết và thực thi 
nhiều hiệp định thương mại tự do quan trọng ở cả cấp độ song phương (như Hiệp định đối 
tác thương mại Việt-Nhật) và đa phương (như các hiệp định trong khuôn khổ của ASEAN 
như ACFTA, AKFTA, ASEAN-Úc-Niu Di-lân, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ,…). 

Theo các FTA này, 94% kim ngạch xuất khẩu của ta sang Nhật Bản đã được miễn 
thuế từ năm 2009, gần 100% hàng xuất khẩu sang ASEAN không phải chịu thuế từ năm 
2010. Trung Quốc, Hàn Quốc cũng cam kết bãi bỏ thuế nhập khẩu cho 90% số dòng thuế 
từ năm 2010. Với Ôxtrâylia và Niu Di-lân, tỷ lệ tương ứng là 96,4% và 85%. Đến năm 
2018, 100% hàng xuất khẩu của ta sang Ôxtrâylia và Niu Di-lân sẽ không phải chịu thuế 
nhập khẩu. Với Ấn Độ, từ năm 2010, 75% số dòng thuế đã về 0% và tới năm 2016 sẽ nâng 
lên thành 90% số dòng thuế. Như vậy, đại đa số các mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh 
như dệt may, giày dép, sẽ có cơ hội gia tăng xuất khẩu trên các thị trường này. 

Triển vọng thương mại giữa Việt Nam và Nga, Belarus, Kazakhstan là rất lớn, Nga là 
thị trường truyền thống của hàng dệt may Việt Nam; việc Nga đã chính thức trở thành 
thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ tháng 8/2012 đã tạo nhiều điều 
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Nga, Belarus và 
Kazakhstan (là ba thành viên của Liên minh Hải quan Nga, Belarus và Kazakhstan), liên 
minh này bắt đầu áp dụng bộ luật hải quan thống nhất từ ngày 1/7/2011, nên hàng hóa 
nhập khẩu từ bên ngoài vào một trong ba nước này được tự do lưu chuyển trên toàn lãnh 
thổ của Liên minh. Do vậy, nếu biết cách tiếp cận và khai thác, thì đó sẽ là thuận lợi lớn 
cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Hơn nữa, trong quý I/2013, Việt Nam và Nga, 
Belarus, Kazakhstan sẽ tiến hành đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa các 
bên.  

Ngành Dệt may đã được EU và Canada xóa bỏ chế độ hạn ngạch, được Hoa Kỳ dỡ 
bỏ hạn ngạch và hưởng thuế MFN vĩnh viễn vào thị trường Hoa Kỳ, ngành dệt may bước 
vào giai đoạn phát triển với khả năng tiếp cận thị trường dệt may thế giới bình đẳng với 
các quốc gia xuất khẩu khác. Ngoài ra, dòng vốn đầu tư nước ngoài cũng theo đó đổ dồn 
vào Việt Nam tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dệt may có cơ hội nâng cao chất lượng 
và số lượng sản phẩm. 

Việt Nam có khả năng tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và 
lợi thế xuất khẩu hàng dệt may vào các thị trường lớn như Mỹ, Canada, Mexico… 

Những cam kết của Việt Nam đối với cải cách và phát triển kinh tế đã tạo được sức 
hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, mở ra những thị trường mới và các quan hệ hợp tác mới. 
Hơn nữa, bản thân thị trường nội địa có số dân gần 90 triệu người, với mức sống ngày càng 
được nâng cao, đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.  

Sản xuất các sản phẩm xơ, sợi, dệt, may đã và đang chuyển dịch mạnh sang các nước 
đang phát triển, trong đó có Việt Nam, qua đó tạo thêm cơ hội và nguồn lực mới cho các 
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doanh nghiệp dệt may thành phố về tiếp cận nguồn vốn, thiết bị, công nghệ sản xuất, kinh 
nghiệm quản lý tiên tiến, lao động có kỹ năng từ các nước phát triển. 

Thành phố Hồ Chí Minh là một thị trường lớn cho các mặt hàng may mặc, kể cả các 
mặt hàng trung và cao cấp. Là nơi giao thương lớn nhất trên cả nước về các hoạt động kinh 
tế, nên các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận mở rộng quan hệ với các đối tác nước ngoài để mở 
rộng thị trường hàng may mặc xuất khẩu, cũng như thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu. 

Đã tạo được môi trường cạnh tranh lành mạnh, giữa các doanh nghiệp nhà nước với 
các doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước ngoài, đây cũng là một động lực quan trọng, thúc 
đẩy ngành Dệt may của thành phố phát triển trong tương lai. 

4444.... ðfnh hưng phát tri�n và gi6i pháp tăng trư�ng cga ngành  ðfnh hưng phát tri�n và gi6i pháp tăng trư�ng cga ngành  ðfnh hưng phát tri�n và gi6i pháp tăng trư�ng cga ngành  ðfnh hưng phát tri�n và gi6i pháp tăng trư�ng cga ngành DDDD�t may Vi�t �t may Vi�t �t may Vi�t �t may Vi�t 
NamNamNamNam    

4.14.14.14.1.... Quan ñiWm phát triWn ngành  Quan ñiWm phát triWn ngành  Quan ñiWm phát triWn ngành  Quan ñiWm phát triWn ngành DDDD7t may7t may7t may7t may    

Phát triển ngành Dệt may theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa, nhằm tạo ra bước 
nhảy vọt về chất và lượng sản phẩm. Tạo điều kiện cho ngành Dệt may Việt Nam tăng trưởng 
nhanh, ổn định, bền vững và hiệu quả. Khắc phục những điểm yếu của ngành Dệt may là 
thương hiệu của các doanh nghiệp còn yếu, mẫu mã thời trang chưa được quan tâm, công 
nghiệp phụ trợ chưa phát triển, cung cấp nguyên phụ liệu vừa thiếu, vừa không kịp thời. 

Lấy xuất khẩu làm mục tiêu cho phát triển của ngành, mở rộng thị trường xuất khẩu, 
đồng thời phát triển tối đa thị trường nội địa. Tập trung phát triển mạnh các sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ, sản xuất nguyên phụ liệu, giảm nhập siêu, nâng cao giá trị gia tăng của các 
sản phẩm trong ngành. 

Phát triển ngành Dệt may phải gắn với bảo vệ môi trường và xu thế dịch chuyển lao 
động nông nghiệp nông thôn. Di chuyển các cơ sở gây ô nhiễm môi trường vào các khu, 
cụm Công nghiệp tập trung để tạo điều kiện xử lý môi trường. Chuyển các doanh nghiệp 
dệt may sử dụng nhiều lao động về các vùng nông thôn, đồng thời phát triển thị trường thời 
trang dệt may Việt Nam tại các đô thị và thành phố lớn. 

Đa dạng hóa sở hữu và loại hình doanh nghiệp trong ngành Dệt may, huy động mọi 
nguồn lực trong và ngoài nước để đầu tư phát triển dệt may Việt Nam. Trong đó chú trọng 
kêu gọi những nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào những lĩnh vực mà các nhà đầu 
tư trong nước còn yếu và thiếu kinh nghiệm. 

Phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng cho sự phát triển bền vững 
của ngành dệt may Việt Nam; Trong đó, chú trọng đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, 
công nhân lành nghề nhằm tạo ra đội ngũ doanh nhân giỏi, cán bộ, công nhân lành nghề, 
chuyên sâu. 

4.24.24.24.2.... Các gi,i pháp th/c hi7n  Các gi,i pháp th/c hi7n  Các gi,i pháp th/c hi7n  Các gi,i pháp th/c hi7n     

 - Giải pháp về đầu tư 

* Khuyến khích mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư phát triển ngành 
dệt may để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 
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* Xây dựng các dự án đầu tư trong lĩnh vực dệt, nhuộm, sản xuất nguyên liệu bông 
xơ và sợi nhân tạo, sản xuất nguyên phụ liệu, để kêu gọi các nhà đầu tư trong nước và 
nước ngoài. Trong đó ưu tiên các dự án sản xuất vải dệt thoi phục vụ cho sản xuất hàng 
may mặc xuất khẩu. 

* Xây dựng các khu công nghiệp chuyên ngành dệt may có đủ điều kiện hạ tầng cung 
cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, đảm bảo các yêu cầu về môi trường và lao động có 
khả năng đào tạo. 

- Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 

* Triển khai chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Dệt may Việt Nam theo 
các nội dung sau: 

* Mở các lớp đào tạo cán bộ quản lý kinh tế - kỹ thuật, cán bộ pháp chế, cán bộ bán 
hàng chuyên ngành Dệt may, cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề của các dự án dệt, 
nhuộm trọng điểm. 

* Liên kết với các tổ chức quốc tế để cử cán bộ, học sinh tham gia các khóa đào tạo 
cán bộ quản lý, cán bộ pháp chế, cán bộ kỹ thuật, cán bộ bán hàng, đào tạo công nhân kỹ 
thuật có tay nghề cao tại các cơ sở đào tạo ở nước ngoài. 

* Kết hợp việc đào tạo dài hạn với đào tạo ngắn hạn, kết hợp giữa đào tạo chính quy 
với đào tạo tại chỗ, kết hợp giữa đào tạo trong nước với việc cử cán bộ ra nước ngoài để 
đào tạo. 

* Củng cố và mở rộng hệ thống đào tạo chuyên ngành Dệt may, xây dựng trường đại 
học Dệt may và Thời trang để tạo cơ sở vật chất cho việc triển khai các lớp đào tạo. 

- Giải pháp thị trường 

* Tập trung mọi khả năng và cơ hội đàm phán mở rộng thị trường dệt may trên thị 
trường quốc tế. 

* Cải cách các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, xuất nhập khẩu theo 
hướng thực hiện cơ chế một dấu, một cửa, đơn giản hóa các thủ tục. 

* Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, trốn thuế, 
gian lận thương mại. 

* Tăng cường công tác tư vấn pháp luật thương mại quốc tế. Chuẩn bị kỹ việc chống 
các rào cản kỹ thuật mới của các nước nhập khẩu cho các doanh nghiệp xuất khẩu. 

* Bố trí đủ cán bộ pháp chế cho các doanh nghiệp trong ngành để tham gia soạn thảo, 
đàm phán và giải quyết các tranh chấp hợp đồng, nhất là hợp đồng thương mại quốc tế. 

- Giải pháp về cung ứng nguyên phụ liệu 

* Xây dựng các Trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu tại thành phố Hà Nội, thành 
phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn để cung ứng kịp thời nguyên phụ liệu cho các 
doanh nghiệp trong ngành. 
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* Xây dựng các doanh nghiệp kinh doanh nguyên phụ liệu tập trung nhằm đáp ứng 
được nhu cầu nguyên phụ liệu cho các doanh nghiệp với chất lượng cao và giá nhập khẩu 
hợp lý. 

- Giải pháp về cung ứng nguyên phụ liệu 

* Xây dựng các Trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu tại thành phố Hà Nội, thành 
phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn để cung ứng kịp thời nguyên phụ liệu cho các 
doanh nghiệp trong ngành. 

* Xây dựng các doanh nghiệp kinh doanh nguyên phụ liệu tập trung nhằm đáp ứng 
được nhu cầu nguyên phụ liệu cho các doanh nghiệp với chất lượng cao và giá nhập khẩu 
hợp lý. 

- Giải pháp về khoa học công nghệ 

* Tổ chức lại các Viện nghiên cứu chuyên ngành Dệt may theo hướng tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm. 

+ Nâng cao năng lực tư vấn, nghiên cứu triển khai, chuyển giao công nghệ, khả năng 
thiết kế và sáng tác mẫu của các Viện nghiên cứu. 

+ Hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong ngành đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu triển 
khai các tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất của các 
doanh nghiệp dệt may Việt Nam. 

* Nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới, các nguyên liệu mới để tạo ra các sản 
phẩm dệt có tính năng khác biệt, triển khai các chương trình sản xuất sạch hơn, tiết kiệm 
năng lượng, áp dụng các phần mềm trong thiết kế, quản lý sản xuất và chất lượng sản 
phẩm dệt may. 

* Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm dệt may phù hợp và 
hài hòa với pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và thông lệ quốc tế. Hỗ trợ nâng 
cấp các trung tâm giám định, kiểm tra chất lượng sản phẩm dệt may, hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp dệt may trong quản lý chất lượng và khắc phục các rào cản kỹ thuật. 

* Xây dựng phòng thí nghiệm sinh thái dệt may và Trung tâm phát triển các mặt 
hàng vải trong giai đoạn 2008 – 2010. 

* Xây dựng cơ sở dữ liệu về ngành dệt may, nâng cao chất lượng của trang thông tin 
điện tử. 

* Nghiên cứu xây dựng các chính sách khuyến khích thúc đẩy chuyển giao công 
nghệ trong ngành dệt may. 

Kết luận 

Ngành công nghiệp dệt may thành phố Hồ Chí Minh đã có những đóng góp đáng kể 
trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội và công nghiệp của thành phố cũng như cả nước. 
Ngành đã xác định được phương hướng, tập trung khai thác tốt một số tiềm năng, thế mạnh 
của mình để tạo nền tảng phát triển trong từng giai đoạn. Với các định hướng phát triển 
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phù hợp, chúng ta hi vọng ngành công nghiệp dệt may vẫn là ngành công nghiệp mũi nhọn 
trên địa bàn thành phố. 
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