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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Ngành may là ngành công nghiệp quan trọng của ngành dệt may Việt Nam và 

của nền kinh tế Việt Nam. Ngày 09/6/2014, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

879/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lƣợc phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2035 và Quyết định số 880/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể 

phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Quy 

hoạch tập trung vào 10 ngành công nghiệp chủ yếu trong đó có ngành may.  

Ngày 11/4/2014 Bộ công thƣơng đã ban hành Quyết định số 3218/QĐ-BCT 

phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 có 

quan điểm “Phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng cho sự phát 

triển bền vững của ngành”. 

Trong nhiều năm qua, ngành may Việt Nam đã có những bƣớc tăng trƣởng 

xuất khẩu nhanh chóng, đóng góp đáng kể vào nền kinh tế của đất nƣớc. Kim ngạch 

xuất khẩu ngành may của Việt Nam năm 2018 đạt hơn 28 tỷ USD (chiếm gần 80% 

tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam), góp phần vào thành công chung của 

ngành dệt may Việt Nam: năm 2018 là năm đầu tiên Việt Nam vƣơn lên nằm trong 

nhóm 3 nƣớc xuất khẩu dệt may cao nhất thế giới với tăng trƣởng đạt 16,6% đứng 

sau Trung Quốc và Ấn Độ [16].  

Tuy nhiên, ngành may Việt Nam hiện vẫn đang tham gia vào chuỗi giá trị may 

mặc toàn cầu chủ yếu ở công đoạn sản xuất gia công CMT, theo thống kê, tỷ trọng 

các phƣơng thức sản xuất CMT: 65%, FOB: 25%, ODM: 9% và OBM: 1% [15]. Và 

CMT là công đoạn mang lại giá trị gia tăng thấp nhất trong toàn bộ chuỗi giá trị với 

CMT (1%-2% trong chuỗi giá trị), OEM/FOB (4%-10% trong chuỗi giá trị), ODM 

(25-30% trong chuỗi giá trị), OBM (100% chuỗi giá trị) [68]. 

Để tạo giá trị gia tăng cao hơn, ngành đang dịch chuyển từ phƣơng thức 

sản xuất CMT (Cut - Make - Trim – gia công theo mẫu) sang FOB (Free on 

Board – mua nguyên liệu, bán thành phẩm) hƣớng tới ODM (Original Design 

Manufacturing – chủ động từ nguyên liệu, thiết kế, sản xuất thành phẩm). 

(Hình 0.1). 
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Hình 0.1: Các giai đoạn nâng cấp chức năng trong chuỗi giá trị may mặc 

 toàn cầu 

Nguồn: Tập đoàn Dệt may Việt Nam, 2013 

Trong đó, ODM là một phƣơng thức sản xuất cao hơn CMT, FOB và là 

phƣơng thức sản xuất tổng hợp, do không chỉ bao gồm công đoạn cắt, may của 

phƣơng thức sản xuất CMT; công đoạn tìm nguồn cung ứng NPL của phƣơng thức 

sản xuất FOB; mà còn thêm công đoạn thiết kế.  

Một trong các nguyên nhân khiến ngành may khó triển khai phƣơng thức sản 

xuất ODM là do thiếu NNL đáp ứng yêu cầu của phƣơng thức sản xuất ODM. Để 

chuyển đổi phƣơng thức sản xuất CMT, FOB sang phƣơng thức sản xuất ODM 

nhằm nâng cao hơn nữa giá trị gia tăng trong các sản phẩm may, góp phần giúp 

ngành phát triển bền vững trong hội nhập, giải pháp cần thiết là phải phát triển NNL 

có khả năng khai thác những thế mạnh của ngành may Việt Nam trong chuỗi giá trị 

may mặc toàn cầu. Và nghiên cứu của ngành đã chứng minh một trong số NNL đáp 

ứng yêu cầu chuyển đổi từ phƣơng thức sản xuất CMT, FOB sang phƣơng thức sản 

xuất ODM, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của các DN may trong hội nhập là 

NNL quản lý đơn hàng (Merchandiser) [18].  

Tuy nhiên, thực tế tại Việt Nam: (i) NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam 

hiện nay có năng lực tƣơng đối tốt để đáp ứng với phƣơng thức sản xuất CMT, 

FOB, nhƣng lại bị động khi chuyển đổi sang phƣơng thức sản xuất ODM; (ii) NNL 

QLĐH đáp ứng phƣơng thức sản xuất ODM là NNL cần đƣợc đào tạo liên ngành và 

đòi hỏi có đủ kiến thức, kỹ năng tổng hợp để có thể quản lý toàn bộ đơn hàng từ 
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truyền tải thông tin về mẫu thiết kế, làm giá, khâu tiếp nhận hợp đồng đến quản trị 

chuỗi cung ứng NPL, theo dõi sản xuất và xuất khẩu. Nhƣng, các DN may Việt 

Nam gặp khó khăn từ thị trƣờng cung cấp NNL QLĐH do tại Việt Nam, chƣa có 

nhiều trƣờng đào tạo NNL QLĐH. Vì vậy, NNL QLĐH tại các DN may hiện nay 

đƣợc tuyển dụng chủ yếu tốt nghiệp đơn ngành: tốt nghiệp ngoại ngữ (tiếng Anh,..) 

trình độ đại học hoặc khối ngành kinh tế (kinh doanh và quản lý...) trình độ đại học. 

Khi công tác, để đảm nhiệm đƣợc vị trí QLĐH tại DN, NNL QLĐH đƣợc các DN 

may đào tạo, bồi dƣỡng thêm các kiến thức và kỹ năng về chuỗi cung ứng NPL, quy 

trình công nghệ sản xuất may, nghiệp vụ xuất nhập khẩu …. Xét thấy, việc đào tạo, 

bồi dƣỡng nhƣ trên rất thiếu hệ thống và không đáp ứng đƣợc nhu cầu quản lý các 

đơn hàng ngành may khi sản xuất theo phƣơng thức ODM; (iii) Mặt khác, so với 

các nƣớc trên thế giới nhƣ: Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc …đây là những nƣớc có 

chuỗi cung ứng hoàn chỉnh hơn Việt Nam. Ngành may Việt Nam so với thế giới 

còn yếu trong khâu thiết kế, cung ứng NPL và marketing. Do vậy, Việt Nam rất khó 

có thể áp dụng mô hình NNL QLĐH của các nƣớc trên tại Việt Nam.  

Nhƣ vậy, để phục vụ cho các DN may Việt Nam nâng cao hơn nữa giá trị gia 

tăng sản phẩm may, phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế 

mạnh mẽ khi thực hiện chiến lƣợc chuyển đổi phƣơng thức sản xuất CMT, FOB 

sang phƣơng thức sản xuất ODM, nhu cầu cần bổ sung về số lƣợng và nâng cao về 

chất lƣợng NNL QLĐH chuyên nghiệp với cơ cấu ngày càng hợp lý cho các DN 

may Việt Nam hiện nay là hết sức cần thiết. 

Chính vì vậy, tác giả chọn đề tài “Phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn 

hàng tại các doanh nghiệp may Việt Nam” làm luận án tiến sỹ quản trị nhân lực. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu  

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Khuyến nghị hệ thống các giải pháp nhằm phát triển NNL QLĐH tại các DN 

may Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển của các DN may và ngành may Việt Nam 

trong thực hiện xu hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản xuất CMT, FOB sang ODM.   

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu, luận án giải quyết các nhiệm vụ nghiên 

cứu sau: 
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Hệ thống hóa, kế thừa và góp phần phát triển lý luận về phát triển NNL 

QLĐH tại các DN may Việt Nam. Đề xuất các nội dung và tiêu chí phù hợp nhằm 

phân tích, đánh giá phát triển NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam đáp ứng xu 

hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản xuất CMT, FOB sang ODM.  

Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển NNL QLĐH trên cơ sở các nội 

dung và tiêu chí đề xuất, từ đó, chỉ ra đƣợc những hạn chế và nguyên nhân để phát 

triển NNL QLĐH. 

Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển NNL QLĐH trong các DN may 

Việt Nam trong đó, nhấn mạnh đến giải pháp đào tạo liên ngành, góp phần đáp ứng 

nhu cầu phát triển của các DN may và ngành may Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025, 

định hƣớng 2030. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu của luận án là phát triển NNL QLĐH tại các DN may 

Việt Nam đáp ứng phƣơng thức sản xuất ODM - phƣơng thức sản xuất cao hơn 

phƣơng thức sản xuất CMT, FOB, phù hợp với xu hƣớng phát triển của ngành may 

Việt Nam. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi nội dung: Nghiên cứu về phát triển số lƣợng, chất lƣợng và cơ cấu 

NNL QLĐH và các hoạt động chủ yếu phát triển NNL QLĐH tại các DN may Việt 

Nam đáp ứng phƣơng thức sản xuất ODM.  

Ngoài chủ thể nghiên cứu là các DN may Việt Nam, các chủ thể mà giải pháp 

và khuyến nghị của luận án hƣớng tới là các DN may Việt Nam; Nhà nƣớc; ngành may 

Việt Nam (Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Tập đoàn Dệt May Việt Nam); các cơ sở đào 

tạo chính quy cung cấp NNL cho ngành may Việt Nam và các DN may Việt Nam. 

- Phạm vi không gian: Các doanh nghiệp may Việt Nam. 

 - Phạm vi thời gian:  

+ Số liệu thứ cấp đƣợc thu thập tập trung trong giai đoạn 2014 - 2018; 

+ Số liệu sơ cấp thu thập năm 2019 và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển 

NNL QLĐH trong các DN may Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025, định hƣớng 2030. 
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4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu, đồng thời, căn cứ vào nhiệm vụ nghiên 

cứu của đề tài, luận án sử dụng kết hợp các phƣơng pháp nghiên cứu khác nhau, bao 

gồm: Phƣơng pháp thống kê; Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp; Phƣơng pháp so 

sánh; Phƣơng pháp chuyên gia; Phƣơng pháp quan sát; Phƣơng pháp khảo sát bằng 

bảng hỏi. Các phƣơng pháp nghiên cứu trên sẽ đƣợc trình bày chi tiết tại chƣơng 1, 

mục 1.4 của luận án. 

5. Đóng góp mới của luận án 

Thông qua kết quả nghiên cứu, luận án đã có một số đóng góp về mặt lý luận 

và thực tiễn sau: 

5.1. Những đóng góp mới về mặt lý luận 

(i) Đóng góp vào hệ thống lý luận PT NNL về quan điểm phát triển NNL 

QLĐH tại các DN may Việt Nam. 

(ii) Đề xuất các nội dung và tiêu chí phù hợp để đánh giá phát triển NNL 

QLĐH và các hoạt động chủ yếu phát triển NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam 

nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành khi chuyển đổi phƣơng thức sản xuất CMT, FOB 

sang ODM. 

(iii) Đề xuất nhóm nhân tố khách quan và nhóm nhân tố chủ quan chủ yếu ảnh 

hƣởng đến phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng trong doanh nghiệp may. 

5.2. Những đóng góp mới về mặt thực tiễn 

(i) Đánh giá thực trạng phát triển NNL QLĐH và các hoạt động chủ yếu phát 

triển NNL QLĐH trên cơ sở các nội dung và tiêu chí đề xuất. 

(ii) Đề xuất giải pháp và khuyến nghị hữu ích để phát triển NNL QLĐH khi 

chuyển đổi phƣơng thức sản xuất CMT, FOB sang ODM, đáp ứng đƣợc nhu cầu 

phát triển của ngành may Việt Nam; 

Đồng thời, luận án đã đề xuất mô hình hồi quy dự báo số lƣợng nhân lực 

quản lý đơn hàng tại các DN may Việt Nam; 

Ngoài ra, trong giải pháp đào tạo liên ngành, luận án đã xây dựng mô hình 

chuẩn đầu ra nhân lực QLĐH nhằm định hƣớng cho quá trình đào tạo NNL QLĐH, 

đảm bảo liên ngành.  
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(iii) Kết quả nghiên cứu của Luận án có giá trị tham khảo tốt đối với ngành 

may Việt Nam, các DN may Việt Nam, các cơ sở đào tạo NNL cho ngành may, các 

cá nhân có mong muốn trở thành nhân lực QLĐH chuyên nghiệp cho phƣơng thức 

sản xuất ODM, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm may Việt Nam. 

6. Kết cấu luận án  

Ngoài lời mở đầu, kết luận, khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo và phụ 

lục, luận án đƣợc kết cấu gồm 4 chƣơng: 

Chương 1. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 

và phương pháp nghiên cứu. 

Chương 2. Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

trong các doanh nghiệp may. 

Chương 3. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng tại các 

doanh nghiệp may Việt Nam. 

Chương 4. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng tại các 

doanh nghiệp may Việt Nam.   
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CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ 

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc có liên quan đến 

đề tài  

1.1.1. Các nghiên cứu về nguồn nhân lực  

Với các nghiên cứu của các tác giả Robert J. Barro (1992) “Vốn nhân lực và 

tăng trƣởng kinh tế”, Erik, C,; Bert, M.; Ate, N.; Bert, S. & MARC, V.D.S (2005) 

“Vốn nhân lực, nghiên cứu và phát triển, sự cạnh tranh trong phân tích kinh tế vĩ 

mô”, Adeyemi, O. Ogunade (2011), “Đầu tƣ vào vốn nhân lực ở các nƣớc đang phát 

triển” cho thấy, nguồn nhân lực có vai trò quan trọng, đóng góp vào sự tăng trƣởng 

kinh tế của quốc gia. Đây là một trong các nhân tố tạo nên sự thành công của mọi tổ 

chức, quốc gia và vùng lãnh thổ.  

Trên cơ sở nghiên cứu cung cấp về lý luận và phƣơng pháp luận về NNL của 

các tác giả với các công trình tiêu biểu trong nƣớc nhƣ: Phạm Minh Hạc (1996), 

Nguyễn Tiệp (2008), Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2008), Bùi Văn Nhơn 

(2006), Nguyễn Ngọc Quân và Nguyễn Vân Điềm (2012). Các nghiên cứu với 

nhiều khái niệm khác nhau về NNL, nhƣng đều thống nhất nội dung cơ bản: NNL là 

nguồn cung cấp sức lao động cho xã hội, NNL đƣợc xem xét về mặt số lƣợng, chất 

lƣợng hay tổng hợp cả số lƣợng và chất lƣợng. 

Đồng thời, các công trình nghiên cứu ban đầu về NNL do các nhà khoa học 

trên thế giới thực hiện nhƣ: Milton Freidman, Simon Kuznet, Gary Becker. Sau đó, 

các nhà khoa học tiếp tục kế thừa và phát triển lý thuyết NNL nhƣ: L.Nadler và 

Z.Nadler (1990), M.Marquardt và D.Engel (1993), D.Beg, S.Fisher và R.Donbush 

(1997), Nicholas Henry (1996), Stivastata (1997), George T.Milkovich và John 

W.Boudreau (1997), George T.Milkovich và John W.Boudreau (2000) và nghiên 

cứu sau năm 2000 nhƣ: Nicholas Henry (2001), Zorlu Senyucel (2009). Các nghiên 

cứu trên khi định nghĩa về NNL, có thể khái quát: NNL với tổng thể các yếu tố bên 

trong và bên ngoài của mỗi cá nhân tạo nên khả năng làm việc, từ đó, tham gia vào 

các hoạt động phục vụ cho xã hội nói chung và tổ chức nói riêng. 
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1.1.2. Các nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực  

Tầm quan trọng của phát triển NNL có tính chất quyết định đối với tăng trƣởng 

và phát triển kinh tế đã đƣợc thể hiện tại nghiên cứu liên tục Richard A. Swanson, 

Elwood F. Holton III (2008) và Richard A. Swanson, Elwood F. Holton III (2011), “Cơ 

sở phát triển nguồn nhân lực” của tác giả Richard A. Swanson. 

Mối quan hệ giữa sự phát triển con ngƣời (hay phát triển NNL) với phát triển 

kinh tế đã đƣợc thể hiện thông qua các báo cáo của UNDP (2013) và Michael 

Boozer, Gustav Ranis, and Tavneet Suri (2003) với các bài nghiên cứu của các tác 

giả ở trƣờng Đại học Yale và Oxford trên thế giới. Mối quan hệ mạnh mẽ trong hai 

cách: phát triển NNL sẽ dẫn đến phát triển kinh tế và tăng trƣởng kinh tế sẽ thúc 

đẩy phát triển NNL. 

Trên cơ sở nghiên cứu cung cấp về lý luận và phƣơng pháp luận về phát triển 

NNL của các tác giả với các công trình tiêu biểu trong nƣớc nhƣ: Bùi Văn Nhơn 

(2006), Trần Xuân Cầu (2008), Nguyễn Ngọc Quân và Nguyễn Vân Điềm (2012). 

Ở dạng khái quát nhất, phát triển NNL là quá trình tăng lên về số lƣợng, nâng cao 

về chất lƣợng, trong đó, chất lƣợng bao gồm: thể lực, trí lực, tâm lực và cơ cấu ngày 

càng hợp lý cho sự phát triển kinh tế - xã hội, của tổ chức. 

Đồng thời, các nghiên cứu về phát triển NNL có thể kể đến các giả tiêu biểu 

trên thế giới nhƣ: Harbison và Myers (1964), Craig (1976), Garavan (1991), Stewart 

và Mc Goldrick (1996), Armstrong (1999), Yoshihara Kunio (1999), Gourlay 

(2000). Các nghiên cứu sau năm 2000 nhƣ: Nyhan (2002), ESC Toulouse (2002), 

Jerry W. Gilley (2002), Slotte et al (2004), Bibhuti Bhusan Mahapatro (2010). Các 

khái niệm về phát triển NNL đều khẳng định phát triển NNL liên quan trực tiếp đến 

việc đào tạo, phát triển nghề nghiệp của tổ chức và cá nhân, phát triển khả năng tài 

nguyên con ngƣời, có gắn kết mục tiêu của cá nhân với mục tiêu của tổ chức. 

Trên cơ sở vai trò của NNL và phát triển NNL đối với sự phát triển của quốc 

gia, của mọi tổ chức và khái quát một số các nghiên cứu của các tác giả trong nƣớc 

và thế giới cung cấp về lý luận phát triển NNL, tổng quan các công trình nghiên cứu 

sẽ đƣợc xem xét cụ thể hơn về nội dung phát triển NNL, các nhân tố (yếu tố) ảnh 

hƣởng và các hoạt động (công cụ) phát triển NNL nhƣ sau: 

1.1.2.1. Các công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước 

 Về nội dung phát triển nguồn nhân lực 

Nghiên cứu một số công trình của các tác giả trong nƣớc về phát triển NNL 

của một số ngành, của tổ chức/ doanh nghiệp, của địa phƣơng đƣợc xem xét trên 

khía cạnh về nội dung phát triển NNL nói chung: 
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Nguyễn Thị Thanh Quý (2016), tập trung nghiên cứu lực lƣợng lao động trực 

tiếp đến an toàn trong vận tải hàng không. Luận án đã xây dựng nội dung phát triển 

NNL hàng không gồm đảm bảo: đủ số lượng NNL; chất lượng NNL được nâng 

cao; cơ cấu NNL; sử dụng có hiệu quả NNL; sự sẵn sàng thích ứng của NNL với 

những yêu cầu thay đổi của nền kinh tế trong tương lai. 

Trong đó, nội dung bảo đảm chất lƣợng NNL bao gồm: (i) Nâng cao trí lực: 

trình độ văn hóa; trình độ chuyên môn kỹ thuật; kỹ năng nghề..; (ii) Nâng cao thể 

lực: độ tuổi, chiều cao, cân nặng, sức khỏe...; (iii) Nâng cao phẩm chất đạo đức, ý 

thức, tác phong làm việc; (iv) Nâng cao kinh nghiệm; (v) Sự chuẩn bị kỹ năng, 

chuyên môn nghề nghiệp cho tƣơng lai. 

 Bên cạnh đó, nội dung đảm bảo cơ cấu NNL: là đảm bảo cơ cấu NNL theo 

lĩnh vực hoạt động; theo công nghệ sản xuất; theo độ tuổi, giới tính; theo trình độ 

đào tạo; thể hiện ở việc phân bổ, bố trí lao động trong các bộ phận của ngành. 

Phạm Văn Sơn (2018) cũng đã đƣa ra các tiêu chí đánh giá chất lƣợng NNL 

trong các DN xây dựng thuộc Bộ xây dựng, cụ thể: Trí lực bao gồm trình độ học 

vấn, trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm, kinh nghiệm làm việc; Thể lực bao gồm 

sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, sức khỏe xã hội; Tâm lực bao gồm trình độ 

làm việc, tâm lý làm việc, khả năng chịu áp lực công việc. 

Nguyễn Thị Lan Anh (2012) đã đƣa ra tiêu chí đánh giá phát triển NNL quản 

trị doanh nghiệp vừa và nhỏ gồm: (i) Các tiêu chí đánh giá về mặt số lượng: Số 

lƣợng NNL quản trị doanh nghiệp bao gồm cả NNL quản trị hiện đang làm việc 

trong doanh nghiệp và NNL quản trị tiềm năng; số lƣợng NNL quản trị doanh 

nghiệp theo lứa tuổi, giới tính; tốc độ tăng trƣởng NNL quản trị doanh nghiệp của 

quốc gia, vùng, lãnh thổ hay địa phƣơng; tỷ trọng NNL quản trị doanh nghiệp trong 

tổng số NNL quốc gia; (ii) Các chỉ tiêu đánh giá về mặt chất lượng gồm các chỉ tiêu 

cụ thể: trình độ học vấn; trình độ chuyên môn kỹ thuật; năng lực/ kỹ năng quản trị; 

kinh nghiệm thực tiễn; (iii) Các chỉ tiêu đánh giá dưới góc độ sử dụng đƣợc xem xét 

dƣới góc độ các cơ sở đào tạo có đáp ứng đƣợc nhu cầu về mặt số lƣợng và chất 

lƣợng NNL cho các doanh nghiệp trên phạm vi một địa phƣơng, vùng lãnh thổ và 

quốc gia; (iv) Hiệu quả kinh doanh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Nguyễn Thanh Vũ (2015), trên cơ sở kế thừa và kết hợp (Vũ Bá Thể, 2005; Bùi 

Văn Nhơn, 2006; Trần Xuân Cầu và Mai Quốc Chánh, 2008), tác giả đã đƣa ra tiêu chí 

đánh giá phát triển NNL doanh nghiệp đƣợc thể hiện qua ba tiêu chí sau: 
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(i) Tiêu chí về thể lực 

Đƣợc thể hiện trên các khía cạnh: Có sức chịu đựng dẻo dai đáp ứng những 

quá trình sản xuất liên tục, kéo dài; Có các thông số nhân chủng học đáp ứng đƣợc 

các hệ thống thiết bị công nghệ đƣợc sản xuất phổ biến trên thị trƣờng khu vực và 

thế giới; Luôn có sự tỉnh táo, sảng khoái tinh thần nhằm phát huy cao độ năng lực 

sáng tạo của mỗi ngƣời lao động.  

(ii) Về trí lực 

Đƣợc thể hiện thông qua các chỉ số: Trình độ học vấn; Về trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ. 

(iii) Phẩm chất tâm lý xã hội 

Cần đạt đƣợc những phẩm chất tâm lý xã hội cơ bản: Có tác phong công 

nghiệp; Có ý thức kỷ luật tự giác, hợp tác cao; Có niềm say mê nghề nghiệp, 

chuyên môn; Sáng tạo, năng động trong công việc; Có khả năng chuyển đổi công việc 

cao, thích ứng với những thay đổi trong lĩnh vực công nghệ và quản lý. 

Vũ Hải Yến (2011), đã đƣa quan điểm về các phẩm chất cần có của một 

nguồn nhân lực chất lƣợng cao là: Trí lực bao gồm trình độ học vấn và chuyên môn; 

Thể lực bao gồm sức khỏe và ý chí, tinh thần; Nhân cách thể hiện qua óc thẩm mỹ 

và quan điểm sống.  

Theo Võ Thị Kim Loan (2015), quá trình phát triển NNL là quá trình làm biến 

đổi về số lƣợng, chất lƣợng và cơ cấu NNL để ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của 

nền kinh tế. Đồng thời, đã đƣa ra 4 tiêu chí thể hiện của chất lƣợng NNL:  

(1) Tiêu chí về thể lực gồm các chỉ tiêu về sức khỏe nhƣ chiều cao, cân nặng, 

tuổi thọ, các chỉ tiêu về tình hình bệnh tật, các chỉ tiêu về cơ sở vật chất và các điều 

kiện về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe; có sức chịu đựng dẻo dai, đáp ứng đƣợc các 

hệ thống thiết bị công nghệ đƣợc sản xuất phổ biến và trao đổi trên thị trƣờng khu 

vực và thế giới; luôn tỉnh táo và sảng khoái tinh thần. 

(2) Tiêu chí về trí lực gồm các chỉ số: trình độ học vấn; trình độ chuyên môn 

kỹ thuật, năng lực sáng tạo, năng lực và kỹ năng chuyên biệt. Mỗi chỉ số sẽ bao 

gồm các chỉ tiêu biểu hiện cụ thể. 

(3) Tiêu chí về nhân cách biểu hiện ở tính tích cực, có ý thức tự giác cao, có 

niềm say mê nghề nghiệp, năng động sáng tạo, đạo đức, tác phong công nghiệp 

(khẩn trƣơng, đúng giờ), lối sống đúng mực, hòa đồng… 
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(4) Tiêu chí về năng động xã hội biểu hiện ở chỗ linh hoạt cao trong công 

việc, có khả năng vận dụng kiến thức chung vào công việc, có khả năng làm việc 

độc lập và làm việc nhóm tốt, có khả năng lập kế hoạch trong hoạt động chuyên 

môn, có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề, phải luôn thích ứng với môi trƣờng 

làm việc thay đổi. 

Xét thấy, tổng chung các nghiên cứu trên đã đề cập đến nội dung phát triển 

NNL về số lƣợng, chất lƣợng và cơ cấu NNL với các tiêu chí cụ thể gắn với ngành, 

với tổ chức/doanh nghiệp, với địa phƣơng nghiên cứu. 

Tuy nhiên, với các tiêu chí đánh giá phát triển NNL, các tác giả tập trung 

nhấn mạnh đến các tiêu chí đánh giá về chất lƣợng NNL (trí lực, thể lực, tâm lực). 

 Về nhân tố (yếu tố) ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực 

Nguyễn Giác Trí (2015), tập trung phân tích hình thức đào tạo, hình thức 

phát triển, công tác quản lý đào tạo và phát triển NNL, hoạt động nghề nghiệp cho 

ngƣời lao động, phân tích các nhân tố ảnh hƣởng chủ yếu đến phát triển NNL trong 

các doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm: nhân tố bên trong gồm: chính sách và chiến 

lược phát triển NNL; sự đổi mới công nghệ; nhận thức tích cực của chủ doanh 

nghiệp; tài chính; bộ phận phụ trách nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; quản lý 

thông tin lưu trữ NNL; nhân tố bên ngoài gồm: các chính sách và sự hỗ trợ của địa 

phương; sự phát triển các tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo cho doanh nghiệp; chất 

lượng đào tạo nghề tại địa phương; thị trường lao động tại trong và ngoài tỉnh. 

Võ Thị Kim Loan (2015), đƣa ra các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển NNL 

chất lƣợng cao trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay ở hai khía cạnh cung 

lao động: giáo dục và đào tạo; khoa học công nghệ; văn hóa xã hội; chính sách nhà 

nước và cầu lao động: qui mô số lượng; chất lượng gồm: thế lực, trí lực, nhân cách, 

năng động xã hội; chính sách sử dụng tại TP.HCM. 

Nguyễn Thị Thanh Quý (2016), xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển 

NNL trong ngành hàng không bao gồm: Thị trường lao động hàng không; hội nhập 

quốc tế; chính sách phát triển NNL của quốc gia và của ngành Hàng không; tuyển 

dụng nhân lực; chính sách thù lao, đãi ngộ NNL; điều kiện làm việc. 

Vũ Văn Viện (2017), đề cập 2 nhóm yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển nhân 

lực của các DN lữ hành vùng duyên hải Bắc Bộ bao gồm các nhân tố bên trong và 

bên ngoài. Trong đó, các nhân tố bên trong bao gồm (1) chiến lược, chính sách phát 

triển nhân lực, (2) đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 
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động kinh doanh và hoạt động quản lý của DN, (3) quan điểm, nhận thức của chủ 

DN về phát triển nhân lực, (4) khả năng tài chính, (5) bộ phận chuyên trách nhân 

lực, (6) cơ sở dữ liệu quản lý nhân lực; các nhân tố bên ngoài bao gồm (1) chính 

sách vĩ mô và sự hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức quốc tế trong đào tạo và phát 

triển nhân lực cho DN lữ hành, (2) sự phát triển của hệ thống cung cấp dịch vụ 

phát triển kinh doanh, (3) đào tạo nghề và chất lượng đào tạo nghề, (4) thị trường 

lao động. 

Xét thấy, các nghiên cứu trên có đề cập đến các nhân tố (yếu tố) ảnh hưởng 

đến phát triển NNL. Các nhân tố (yếu tố) nghiên cứu trên đa dạng, phù hợp với đặc 

thù ngành, đặc thù địa phƣơng nghiên cứu.  
 

 Các hoạt động (công cụ) phát triển nguồn nhân lực 

Lê Thị Mỹ Linh (2009), tập trung vào hoạt động quản lý đào tạo và phát triển 

NNL trong phạm vi DN nhỏ và vừa. Luận án đã phân tích, đánh giá thực tiễn để 

hiểu rõ những mặt đƣợc và chƣa đƣợc về phát triển và đào tạo NNL trong các DN 

nhỏ và vừa ở Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển NNL trong phạm vi 

DN nhỏ và vừa.  

Trần Thị Nhung và Nguyễn Duy Dũng (2005) đi sâu phân tích thực trạng 

NNL trong các công ty Nhật Bản hiện nay, cụ thể đề cập đến đào tạo NNL trong các 

công ty Nhật Bản, bài viết nhấn mạnh đến đào tạo nghề là khâu quan trọng trong PT 

NNL ở các công ty Nhật Bản. Từ đó, tác giả đƣa ra các giải pháp và phƣơng thức 

đào tạo ở các công ty Nhật Bản nhƣ: cải cách giáo dục; đào tạo suốt đời; đào tạo tại 

chỗ theo phƣơng thức truyền thống; phƣơng thức đào tạo ngoài công việc. 

Nguyễn Giác Trí (2015) tập trung vào hoạt động đào tạo, quản lý đào tạo 

nhằm PT NNL trong DN nhỏ và vừa với các nội dung: các hình thức đào tạo và PT 

NNL, quản lý đào tạo và PT NNL, trách nhiệm (ngƣời sử dụng lao động và ngƣời 

lao động) phát triển nghề nghiệp trong DN nhỏ và vừa. 

Xét thấy, các nghiên cứu trên về các hoạt động (công cụ) phát triển nguồn 

nhân lực đều tập trung vào hoạt động đào tạo góp phần vào phát triển NNL.  

Tuy nhiên, trong các nghiên cứu với các tiêu chí xây dựng tại nội dung phát 

triển NNL đƣợc sử dụng làm căn cứ đánh giá thực trạng phát triển NNL, kết hợp 

các nhân tố (yếu tố) ảnh hƣởng đến phát triển NNL đƣợc sử dụng làm cơ sở để tìm 

hiểu nguyên nhân và đƣa ra giải pháp phát triển NNL sẽ thiếu nếu chỉ tập trung xem 

xét hoạt động đào tạo. 
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Vì theo Nguyễn Ngọc Quân và Nguyễn Vân Điềm (2012), các hoạt động chủ 

yếu của quản trị nhân lực theo 3 nhóm chức năng chủ yếu: 

Nhóm chức năng thu hút NNL: bao gồm các hoạt động đảm bảo cho tổ chức 

có đủ nhân viên về số lƣợng cũng nhƣ chất lƣợng. Muốn vậy, tổ chức phải tiến 

hành: kế hoạch hóa nhân lực, phân tích, thiết kế công việc; biên chế nhân lực; tuyển 

mộ, tuyển chọn, bố trí nhân lực. 

Nhóm chức năng đào tạo và phát triển NNL: Nhóm chức năng này chú trọng 

các hoạt động nhằm nâng cao năng lực của nhân viên, đảm bảo cho nhân viên trong 

tổ chức có các kỹ năng, trình độ lành nghề cần thiết để hoàn thành công việc đƣợc 

giao và tạo điều kiện cho nhân viên phát triển đƣợc tối đa các năng lực cá nhân. Bên 

cạnh việc đào tạo mới còn có các hoạt động đào tạo lại nhân viên mỗi khi có sự thay 

đổi về nhu cầu SXKD hay quy trình kỹ thuật, công nghệ đổi mới. 

Nhóm chức năng duy trì NNL: nhóm này chú trọng đến việc duy trì và sử 

dụng có hiệu quả NNL trong tổ chức. Nhóm chức năng này gồm 3 hoạt động: đánh 

giá thực hiện công việc và thù lao lao động cho nhân viên, duy trì và phát triển các 

mối quan hệ lao động tốt đẹp trong doanh nghiệp. 

Nguyễn Thế Phong (2010), tác giả phân tích thực trạng về: chính sách tuyển 

dụng; chính sách bố trí, sử dụng nhân sự; chính sách lƣơng và phúc lợi; chính sách 

đánh giá và thăng tiến; chính sách đào tạo nguồn nhân lực của các doanh nghiệp 

nhà nƣớc kinh doanh nông sản khu vực phía Nam. Trên cơ sở đó, phân tích ƣu, 

nhƣợc điểm và nguyên nhân, hình thành các giải pháp nâng cao chất lƣợng NNL 

các doanh nghiệp.  

Nguyễn Thị Thanh Quý (2016), trong các nội dung phát triển NNL, khi xem 

xét về nội dung “bảo đảm sử dụng có hiệu quả NNL của ngành hàng không”, trên 

cơ sở xây dựng lý luận, tác giả đã tiến hành phân tích thực trạng về: sử dụng thời 

gian lao động; sử dụng trình độ tay nghề, bố trí công việc cho ngƣời lao động; chế 

độ đãi ngộ ngƣời lao động; điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn trong lao động, kỷ 

luật lao động; đào tạo và bồi dƣỡng ngƣời lao động. 

Xét thấy, các công trình này có nghiên cứu các hoạt động phát triển NNL 

khác (ngoài nghiên cứu hoạt động đào tạo) trong mối quan hệ biện chứng với quy 

mô, cơ cấu và chất lƣợng NNL thuộc phạm vi nghiên cứu.  

Như vậy, các nghiên cứu phát triển NNL đều nhấn mạnh đến hoạt động đào 

tạo là khâu quan trọng của chức năng phát triển NNL. Tuy nhiên, một số hoạt động 
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nhằm bổ trợ cho phát triển NNL gồm chức năng thu hút NNL nhƣ: kế hoạch hóa 

NNL; tuyển dụng và chức năng duy trì NNL nhƣ: chính sách sử dụng, tạo động lực 

cũng là những nội dung cần thiết mà tác giả sẽ đề cập nghiên cứu (bên cạnh nghiên 

cứu hoạt động đào tạo). 

1.1.2.2. Các công trình nghiên cứu của các tác giả trên thế giới 

John P Wilson (2005) đề cập đến các vấn đề: Phần 1: Vai trò huấn luyện, 

đào tạo và phát triển trong tổ chức, khám phá ý nghĩa các thuật ngữ đào tạo, giáo 

dục và phát triển; Phần 2: Xác định nhu cầu huấn luyện, đào tạo và phát triển, vấn 

đề quản lý hiệu suất có thể đƣợc sử dụng nhƣ một cơ chế để xác định và chỉ ra các 

yêu cầu phát triển; Phần 3: Hoạch định và thiết kế huấn luyện, đào tạo và phát 

triển, chú ý đến ảnh hƣởng môi trƣờng trong tiến trình đào tạo cân nhắc khi thiết kế 

và phát triển các chƣơng trình đào tạo; Phần 4: Cung cấp huấn luyện, đào tạo và 

phát triển; Phần 5: Đánh giá và ước lượng về huấn luyện, đào tạo và phát triển; 

Phần 6: Quản lý chức năng phát triển nguồn nhân lực 

Jim Stewart and Graham Beaver (2004) nghiên cứu về thực hành phát triển 

NNL trong các tổ chức nhỏ. Nội dung nghiên cứu có đề cập đến vấn đề: những hạn 

chế của tổ chức trong đào tạo và phát triển nhân viên; áp dụng các phƣơng pháp 

phát triển NNL trong các tổ chức nhỏ; vai trò việc huấn luyện bên ngoài. 

Xét thấy, các nghiên cứu trên đều tập trung vào hoạt động đào tạo nhằm PT 

NNL của tổ chức. Đây là những nội dung có thể nghiên cứu về đào tạo và phát triển 

NNL trong các DN tại Việt Nam. 

Với nghiên cứu của Gary Dessler (2007), Sharon Amstrong (2010), chức 

năng của quản trị nhân lực có thể đƣợc phân thành ba nhóm chức năng cơ bản: (i) 

nhóm chức năng thu hút NNL bao gồm các hoạt động phân tích công việc, kế hoạch 

hóa nguồn nhân lực, tuyển mộ, tuyển chọn, (ii) nhóm chức năng duy trì NNL bao 

gồm các hoạt động trả thù lao lao động, tạo động lực cho ngƣời lao động xây dựng 

quan hệ lao động trong DN, (iii) nhóm chức năng phát triển NNL bao gồm các hoạt 

động chính là đào tạo và phát triển NNL.  

Trong ba nhóm chức năng, nhóm chức năng phát triển NNL có tác động trực 

tiếp đến nâng cao chất lƣợng và phát triển NNL. Nhóm chức năng thu hút và nhóm 

chức năng duy trì tuy không tác động trực tiếp nhƣng nếu đƣợc thực hiện tốt sẽ vừa 

đặt ra yêu cầu và là động lực để nâng cao chất lƣợng và phát triển NNL. 

Những nghiên cứu này hàm chứa những cơ sở khoa học cho những nghiên 

cứu về nâng cao chất lƣợng NNL và phát triển NNL. 
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Ann Gilley, Jelly W. Gilley, Scott A. Quatro, Pamela Dixon (2009), tập 

trung 2 vấn đề: (1) thực hành NNL: lựa chọn và tuyển dụng, phát triển nhân viên, 

quản lý hiệu suất, bồi thƣờng, lợi ích, bảo hiểm, luật việc làm; (2) chính sách NNL. 

Michael Armstrong (2009), đề cập đến các nội dung: (1) quản lý NNL; (2) 

quá trình quản lý nguồn lực; (3) việc làm; (4) hành vi tổ chức; (5) thiết kế và phát 

triển tổ chức; (6) nguồn lực con người; (7) quản lý hiệu suất; (8) đào tạo và phát 

triển; (9) chế độ thưởng; (10) quan hệ nhân viên; (11) an toàn nhân viên; (12) 

chính sách nhân sự. 

Robert L. Mathis & John H. Jackson (2010), đề cập đến các vấn đề: (1) môi 

trường quản lý NNL; (2) việc làm và lao động; (3) đào tạo và phát triển nhân viên; 

(4) quan hệ nhân viên. 

BB. Mahapatro (2010), bàn về các vấn đề: Hoạch định nguồn nhân lực, hấp 

dẫn nhân tài bằng các chính sách tuyển dụng và lựa chọn, phát triển NNL, đào tạo 

và phát triển NNL, chiến lƣợc bồi thƣờng và cơ cấu, quản lý mối quan hệ lao động. 

Như vậy, qua các công trình nghiên cứu ngoài nƣớc về phát triển NNL đã sử 

dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau nhƣng điều khẳng định tầm quan trọng của phát 

triển NNL trong sự phát triển của tổ chức, của DN. Các nghiên cứu trên giúp NCS 

tham khảo có chọn lọc, là cơ sở khoa học khi xây dựng lý luận, đƣa ra giải pháp phù 

hợp với nghiên cứu của mình khi nghiên cứu các hoạt động phát triển NNL tại DN. 

1.1.3. Các nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực ngành may  

1.1.3.1. Các công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước 

Các tài liệu nghiên cứu có liên quan đến NNL, phát triển NNL ngành may 

Việt Nam đƣợc thực hiện bởi các tác giả với các công trình tiêu biểu: 

Nguyễn Thị Bích Thu (2008) đã đánh giá, phân tích thực trạng NNL và hoạt 

động đào tạo phát triển NNL của công nghiệp dệt may Việt Nam, từ đó đƣa ra quan 

điểm và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển NNL của 

công nghiệp dệt may Việt Nam. 

Phạm Xuân Thu (2015) đã làm rõ các vấn đề lý luận về NNL, phát triển 

NNL và NNL chất lƣợng cao làm cơ sở cho việc phân tích và đánh giá thực trạng 

phát triển NNL và NNL chất lƣợng cao ngành Dệt May Việt Nam. Đồng thời cung 

cấp các luận cứ khoa học trong việc đề xuất các định hƣớng và các giải pháp cơ bản 

để phát triển NNL chất lƣợng cao cho ngành Dệt May phục vụ cho việc thực hiện 

các chiến lƣợc phát triển ngành trong thời gian tới. 
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Nguyễn Thanh Vũ (2015) đã đƣa ra đƣợc mô hình phát triển NNL doanh 

nghiệp may tỉnh Tiền Giang thông qua 9 yếu tố về: (1) Môi trường kinh tế - văn hóa xã 

hội, (2) Chất lượng lao động cá nhân, (3) Giáo dục đào tạo và pháp luật lao động, (4) 

Chính sách hỗ trợ của Nhà nước về lao động, (5) Tuyển dụng lao động, (6) Đào tạo và 

phát triển nghề nghiệp, (7) Phân tích và đánh giá kết quả công việc, (8) Môi trường 

làm việc và quan hệ lao động, (9) Lương thưởng và phúc lợi doanh nghiệp.  

Nguyễn Thị Thanh Thảo (2018) đã làm rõ cơ sở lý luận và thực trạng quản lý 

NNL trong các DN dệt may, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất 

lƣợng quản lý NNL các DN dệt may Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Luận án tiếp cận từ 2 góc độ Doanh nghiệp và Nhà nƣớc. Trong đó, dƣới góc độ 

DN, luận án có đề cập các hoạt động quản lý NNL trong các DN dệt may gồm: 

Hoạch định chiến lƣợc NNL, tuyển dụng, bố trí sử dụng, đào tạo, phát triển NNL, 

đánh giá thực hiện công việc và đãi ngộ NNL. Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu NNL 

của luận án khá rộng, bao gồm cả NNL trong DN dệt và NNL trong DN may. 

Như vậy, trong các nghiên cứu trong nƣớc về NNL và phát triển NNL dệt 

may đã đề cập đến các hoạt động của DN, trong đó có hoạt động đào tạo phát triển 

NNL dệt may; các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển NNL chung cho các DN dệt 

may, cho địa phƣơng, cho quốc gia, cho toàn ngành dệt may. Phạm vi nghiên cứu 

rộng, gồm cả ngành/doanh nghiệp dệt và ngành/doanh nghiệp may Việt Nam.  

Tuy nhiên, chƣa có nghiên cứu xem xét một cách hệ thống về vấn đề phát triển 

NNL với phạm vi nghiên cứu cụ thể là các DN may Việt Nam, đặc biệt, phát triển một 

trong số NNL đặc thù gắn với xu hƣớng chuyển đổi của phƣơng thức sản xuất. 

Phạm Minh Phƣơng (2013), tác giả đã trình bày cơ sở lý luận về quản lý đào 

tạo nhân lực tại DN. Nghiên cứu thực tiễn và các giải pháp quản lý đào tạo nhân lực 

tại DN may Việt Nam. Luận án tập trung vào đối tƣợng nghiên cứu là công nhân 

trực tiếp sản xuất với hình thức đào tạo tại chỗ (quản lý đào tạo tại DN). 

Nguyễn Vân Thùy Anh (2014), tác giả lựa chọn đối tƣợng là công nhân kỹ 

thuật với tiêu chí “khả năng phát triển nghề nghiệp của ngƣời học sau đào tạo” vào 

đánh giá kết quả đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật trong các DN Dệt May Hà 

Nội. Đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện đào tạo và phát triển 

công nhân kỹ thuật trong các DN Dệt May Hà Nội với định hƣớng đến năm 2025. 

          Như vậy, hai nghiên cứu trên tập trung vào đối tƣợng nghiên cứu là công 

nhân trực tiếp sản xuất và công nhân kỹ thuật trong các DN may của Việt Nam.  
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 Tuy nhiên, chƣa có nghiên cứu về phát triển NNL với đối tƣợng nghiên cứu 

là NNL quản lý đơn hàng cho các DN may ở Việt Nam gắn với xu hƣớng chuyển 

đổi của phƣơng thức sản xuất. 

1.1.3.2. Các công trình nghiên cứu của các tác giả trên thế giới 

Các nƣớc phát triển trong lĩnh vực may nhƣ: Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc quan 

tâm đến nghiên cứu NNL của ngành với các công trình tiêu biểu nhƣ: 

Trong các tài liệu nghiên cứu Malatest Human Resource Advisory Council 

(2010); National Skill Development Corporation (2010); Annil G.Lohar & Gopal 

K.Bide (2013), NNL ngành may liên quan tập trung các vấn đề dịch chuyển, biến 

động, thị trƣờng, chuỗi cung ứng, thực trạng NNL của ngành của một quốc gia. 

Ngoài ra, tài liệu cũng nghiên cứu theo hƣớng dự báo xu hƣớng của ngành may, từ 

đó đề xuất các giải pháp để phát triển NNL theo hƣớng đó. 

Liu Xiang & Xing Zhenzhen (2009) cho rằng NNL là nhân tố quan trọng 

trong DN may mặc, Liu Xiang & Xing Zhenzhen khuyên rằng: Đối với việc quản lý 

NNL, đào tạo các nhân viên chuyên nghiệp để hình thành giá trị công ty. 

Như vậy, các nghiên cứu trên của một số nƣớc trên thế giới có đề cập đến vai 

trò của NNL trong DN may mặc và đề cập đến phát triển NNL ngành may theo dự 

báo xu hƣớng ngành.  

Tuy nhiên, các nghiên cứu trên có đối tƣợng nghiên cứu rộng là NNL chung 

của toàn DN, của toàn ngành may, mà xét thấy, chƣa có nghiên cứu cụ thể về phát 

triển cụ thể một trong số NNL đặc thù của ngành tại các DN may nhằm đáp ứng xu 

hƣớng nâng cấp ngành trong chuỗi giá trị may mặc toàn cầu. 

1.1.4. Các nghiên cứu về nguồn nhân lực quản lý đơn hàng và phát triển nguồn 

nhân lực quản lý đơn hàng 

1.1.4.1. Các công trình nghiên cứu trong nước 

Các nghiên cứu: Đỗ Thị Đông (2011); Đặng Thị Tuyết Nhung, Đinh Công 

Khải; Hà Văn Hộ (2012); Nguyễn Mạnh Hùng đã làm rõ về chuỗi giá trị toàn cầu 

của sản phẩm dệt may, chuỗi giá trị ngành may Việt Nam, các phƣơng thức sản xuất 

của các DN dệt may nhƣ: CMT, OEM/FOB, ODM, OBM. Yêu cầu đặt ra cho các 

DN dệt may Việt Nam cần thực hiện việc dịch chuyển dần từ gia công CMT sang 

hình thức xuất khẩu theo FOB, ODM, OBM để đáp ứng yêu cầu ngƣời mua và tạo 

giá trị gia tăng cao hơn. Các nghiên cứu trên cũng chỉ ra đƣợc phƣơng thức sản xuất 
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trong những năm tới của ngành dệt may sẽ hƣớng tới là ODM để thay thế cho 

phƣơng thức gia công CMT truyền thống đem lại giá trị gia tăng thấp nhất.  

  Bên cạnh đó, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) là đơn vị hạt nhân của 

ngành dệt may Việt Nam trong Kế hoạch thực hiện của Vinatex tháng 10 năm 2013 

có đề cập đến bốn giai đoạn phát triển trong chuỗi giá trị cung ứng may mặc toàn cầu 

bao gồm: CMT, OEM/FOB, ODM và OBM và báo cáo làm rõ các giai đoạn nâng 

cấp chức năng trong chuỗi giá trị may mặc toàn cầu từ CMT -> FOB -> ODM -> 

OBM. Trong chiến lƣợc mới của mình, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã đặt ra mục 

tiêu cơ bản là sẽ theo đuổi chiến lƣợc chuyển đổi mô hình sản xuất lên phƣơng thức 

sản xuất ODM. Và một trong các giải pháp trong kế hoạch có đề xuất kế hoạch về 

NNL cho chiến lƣợc chuyển đổi sang phƣơng thức sản xuất ODM. 

  Xét thấy, các nghiên cứu đã đề cập đến các phƣơng thức sản xuất chủ yếu 

trong ngành may và làm rõ xu hƣớng chuyển đổi của các phƣơng thức sản xuất nhằm 

tạo ra giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị. Và các nghiên cứu cũng đã chỉ ra 

phƣơng thức sản xuất ODM là phƣơng thức sản xuất mà ngành sẽ hƣớng tới trong 

những năm tiếp theo. 

Hoàng Xuân Hiệp (2013), tác giả đã phân tích sản xuất theo phƣơng thức 

FOB, ODM và OBM là con đƣờng phát triển tất yếu của các DN dệt may Việt Nam 

để nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm và hội 

nhập quốc tế thành công. Trong nghiên cứu, tác giả có chỉ ra hạn chế mà các DN dệt 

may Việt Nam đang gặp rào cản và một trong những rào cản đó chính là năng lực của 

NNL trong các DN dệt may. Đồng thời, trong nghiên cứu, tác giả có đề cập đến nhu 

cầu NNL QLĐH (Merchandiser) trong các DN đáp ứng yêu cầu sản xuất theo 

phƣơng thức FOB, ODM, OBM. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ dừng lại ở những đề xuất 

và khuyến nghị về đào tạo NNL nhằm khai thác thế mạnh của Việt Nam trong chuỗi 

giá trị toàn cầu của sản phẩm dệt may, mà chƣa có nghiên cứu hệ thống về NNL 

QLĐH (Merchandiser) – một trong số NNL đặc thù của phƣơng thức sản xuất ODM 

đáp ứng xu hƣớng nâng cấp phƣơng thức sản xuất của các DN may Việt Nam. 

Hoàng Xuân Hiệp (2016), nghiên cứu đã sử dụng phƣơng pháp DACUM để 

phân tích nghề, phân tích công việc của NNL đặc thù cho phƣơng thức sản xuất 

ODM, bao gồm NNL: thiết kế thời trang, thiết kế mẫu rập, phát triển sản phẩm mẫu 

và Merchandiser. Từ đó, nghiên cứu đề xuất các tiêu chí về kiến thức, kỹ năng, thái 
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độ cần thiết của NNL: thiết kế thời trang, thiết kế mẫu rập, phát triển sản phẩm mẫu 

và Merchandiser phù hợp với phƣơng thức sản xuất ODM tại các DN may Việt Nam.  

Mặc dù, nghiên cứu đã đề xuất các tiêu chí kiến thức, kỹ năng, thái độ của 

NNL QLĐH (Merchandiser) nhƣng chƣa sử dụng các tiêu chí này vào đánh giá 

thực trạng chất lƣợng NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam. Đây là một trong 

những khoảng trống trong công trình mà NCS sẽ tiếp tục phát triển nghiên cứu 

nhằm đánh giá thực trạng phát triển chất lƣợng NNL QLĐH, từ đó, làm căn cứ đề 

xuất giải pháp, trong đó, có giải pháp gắn với hoạt động đào tạo nhằm phát triển 

NNL QLĐH đáp ứng phƣơng thức sản xuất ODM. 

Như vậy, các nghiên cứu trên trong nƣớc đã đề cập: các DN may Việt Nam 

cần chuẩn bị các bƣớc đi để sản xuất theo phƣơng thức sản xuất ODM, trong đó có 

đầu tƣ cho NNL. Đồng thời, các nghiên cứu cũng chỉ ra NNL QLĐH là một trong 

các NNL đặc thù của phƣơng thức sản xuất ODM. Tuy nhiên, các nghiên cứu trên 

chƣa đƣa ra đánh giá hay giải pháp cụ thể cho phát triển NNL QLĐH để chuẩn bị 

cho bƣớc đi tiếp theo của phƣơng thức sản xuất ODM khi chuyển đổi từ phƣơng 

thức sản xuất CMT, FOB tại các DN may Việt Nam. 

1.1.4.2. Các công trình nghiên cứu trên thế giới 

Các nghiên cứu có liên quan đến ngành may Việt Nam nhƣ: 

Bui Van Tot (2014), báo cáo có đề cập đến nội dung chuỗi giá trị dệt may 

toàn cầu chia làm 5 công đoạn cơ bản: 1) Cung cấp sản phẩm thô, bao gồm bông tự 

nhiên, xơ…; 2) Sản xuất các sản phẩm đầu vào, sản phẩm của công đoạn này là chỉ 

và sợi, vải do các công ty dệt, nhuộm đảm nhận; 3) Thiết kế mẫu sản phẩm; sản 

xuất thành phẩm do các công ty may đảm nhận; 4) Xuất khẩu do trung gian thƣơng 

mại đảm nhận; 5) Marketing và phân phối. Đồng thời cũng phân tích về chuỗi giá 

trị của ngành dệt may Việt Nam. Báo cáo cũng đề cập đến nội dung và đặc điểm cơ 

bản của 4 phƣơng thức sản xuất chủ yếu của ngành dệt may: CMT, OEM/FOB, 

ODM và OBM.  

 Goto Kenta (2007), nghiên cứu đã đề cập chiến lƣợc nâng cấp ngành may 

của Việt Nam nhằm nâng cao giá trị gia tăng xuất khẩu hàng may mặc thông qua 

hội nhập theo chiều dọc và cung cấp các sản phẩm có thƣơng hiệu ban đầu. Trong 

đó, chính sách của chính phủ đang hƣớng tới là chuyển từ CMT sang FOB cấp III.  

 Nghiên cứu đƣa ra các bằng chứng cho thấy việc chuyển đổi là khó khăn tại 

giai đoạn hiện tại vì Việt Nam chƣa ở giai đoạn cho xuất khẩu thƣơng hiệu riêng. 
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Một trong nguyên nhân đó là nhân lực trong ngành công nghiệp may mặc của Việt 

Nam vẫn còn thiếu năng lực để phát triển. Công trình đã đề xuất chính sách với yêu 

cầu tập trung nhiều hơn cho việc đầu tƣ vào năng lực con ngƣời đặc biệt là về kỹ 

năng và kiến thức. 

Như vậy, các nghiên cứu trên đã cho thấy xu hƣớng nâng cấp ngành may của 

Việt Nam chuyển từ phƣơng thức sản xuất CMT, FOB sang ODM và cao nhất 

OBM là phù hợp với quy luật phát triển. Mặc dù nghiên cứu đã chỉ ra nguyên nhân 

NNL của ngành may Việt Nam chƣa đảm bảo về năng lực cho phƣơng thức sản 

xuất cao hơn CMT, FOB nhƣ ODM hay cao nhất là OBM.  

Tuy nhiên, nghiên cứu chƣa đƣa ra những đánh giá cụ thể từ phân tích thực 

trạng NNL và các giải pháp để phát triển NNL nhằm đáp ứng chiến lƣợc nâng cấp 

phƣơng thức sản xuất của ngành may Việt Nam. 

Một trong những NNL đặc thù đáp ứng đƣợc nhu cầu nâng cấp ngành công 

nghiệp may mặc của Việt Nam trong giai đoạn chuyển tiếp là NNL QLĐH 

(Merchandiser). Trong giai đoạn vừa qua, đã có một số công trình khoa học trên thế 

giới nghiên cứu về đặc điểm cơ bản của Merchandiser và nhấn mạnh đến vai trò và 

yêu cầu về kỹ năng của Merchandiser nhƣ: 

Kamruzzaman, Md (2012), trong nghiên cứu chiều sâu của hàng may mặc, 

báo cáo đƣợc trình bày nhƣ một phần các yêu cầu đối với trình độ Cử nhân Khoa 

học Kỹ thuật Dệt may, nhƣ một cẩm nang cơ bản về Merchandiser bao gồm một số 

nội dung nhƣ: giới thiệu chung về Merchandiser, trình độ cơ bản, quy trình cơ bản, 

làm thế nào để thành công, sự cần thiết của Merchandiser, chức năng chính của 

Merchandiser… 

  Dr. Archana Gandhi, Dr. Sunil Sharma (2014), Merchandiser liên quan mật 

thiết đến hiệu suất và khả năng cạnh tranh của chuỗi cung ứng trong các đơn vị xuất 

khẩu may mặc. Vì thời gian, chi phí và quản lý nhanh nhẹn là những mục tiêu chính 

của chuỗi cung ứng hàng may mặc. Để đạt đƣợc các mục tiêu này, các nhà xuất 

khẩu hàng may mặc cố gắng cắt giảm các hoạt động không góp phần tạo ra giá trị 

cho khách hàng và xác định rõ giá trị gia tăng ở mỗi giai đoạn của chuỗi giá trị. 

Trong quá trình đó, vai trò của Merchandiser là tối ƣu hóa sản xuất và giá cả. 

Các nghiên cứu của Puskar kumar singh (2015); Prashant G. Khandalkar và 

Sangita Rawal đều chỉ rõ: Trong đơn vị sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, 

Merchandiser đóng vai trò chính trong thực hiện lệnh, Merchandiser cần phải tƣơng 

tác với tất cả các bộ phận trong nhà máy. Merchandiser ngoài phối hợp các bộ phận 
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trong nhà máy còn phối hợp với khách hàng; là ngƣời tạo ra mối quan hệ tốt giữa 

nhà cung cấp và ngƣời mua. 

Centre for Promotion of Imports from developing countries (2010), 

Merchandiser thƣờng thực hiện chuỗi công tác thông qua quá trình làm việc với 

khách hàng bắt đầu từ giai đoạn tiếp xúc với khách hàng, phát triển mẫu sản phẩm, 

tìm kiếm nguồn cung cấp NPL, triển khai và kiểm soát đơn hàng, cho đến khi hoàn 

thành sản phẩm đúng yêu cầu chất lƣợng, số lƣợng và giao hàng đúng thời gian đã 

cam kết với khách hàng. 

 Neelam Agarwall Srivastava, Dr. Anandita TRR Chatterjii, Radhika Ahlawat 

(2016), với nghiên cứu thực nghiệm, tập trung vào khía cạnh đào tạo Merchandiser 

của các đơn vị sản xuất hàng may mặc có thƣơng hiệu quốc gia và hàng may mặc 

mang nhãn hiệu quốc tế để tìm ra sự khác biệt trong kỹ năng của họ.   

 Xét thấy, một số nghiên cứu trên thế giới đã có những nghiên cứu đơn lẻ về 

NNL QLĐH trong ngành may mặc. Tuy nhiên, cần nghiên cứu có hệ thống hơn về 

NNL QLĐH và phát triển NNL QLĐH đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi của phƣơng 

thức sản xuất cho các DN may Việt Nam và phù hợp với đặc điểm của ngành may 

Việt Nam. Đây chính là khoảng trống để NCS tập trung nghiên cứu trong luận án.  

1.2. Khoảng trống nghiên cứu 

Trên cơ sở tổng quan nghiên cứu, NCS tổng hợp một số vấn đề đƣợc lựa 

chọn nghiên cứu, kết hợp xác định những vấn đề chƣa đƣợc nghiên cứu, cần đƣợc 

tiếp tục nghiên cứu nhƣ sau: 

Về nội dung phát triển NNL: các tác giả trƣớc đó tập trung nhiều vào các nội 

dung nhƣ: số lƣợng NNL, chất lƣợng NNL (trí lực, thể lực, tâm lực), cơ cấu NNL cho 

ngành, cho tổ chức, cho DN, cho địa phƣơng. Nhƣng chƣa đề cập nghiên cứu nội 

dung cụ thể về phát triển một trong số NNL đặc thù của ngành trong DN may Việt 

Nam, NNL QLĐH, nhằm đáp ứng xu hƣớng nâng cấp chức năng trong chuỗi giá trị 

may mặc toàn cầu khi chuyển đổi phƣơng thức sản xuất CMT, FOB sang ODM. 

Trong đó, nội dung về chất lượng NNL, hầu hết các tác giả phân tích sâu các 

tiêu chí đánh giá về trí lực, thể lực, tâm lực. Nhƣng chƣa có nghiên cứu đƣa ra tiêu 

chí đo lƣờng, đánh giá chất lƣợng NNL QLĐH gắn với đặc điểm riêng biệt của khách 

thể nghiên cứu. Mặt khác, do tính chất ngành nghề, mỗi lĩnh vực, mỗi vị trí công việc 

ở mỗi thời điểm các thƣớc đo cũng sẽ thay đổi, không có tính chất ổn định. 
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Về các hoạt động phát triển NNL, các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào hoạt 

động đào tạo, đây là hoạt động tác động trực tiếp đến phát triển NNL. Tuy nhiên, 

cần phối hợp nghiên cứu các hoạt động hỗ trợ khác phù hợp, có tác động gián tiếp 

đến phát triển NNL nhằm thực hiện chức năng “thu hút” và “duy trì” NNL. 

Về các nhân tố (yếu tố) ảnh hưởng đến phát triển NNL, các nghiên cứu chủ 

yếu là các yếu tố mang tính chất vĩ mô hoặc vi mô nhƣng là các nhân tố (yếu tố) 

chung của ngành, của tổ chức, của DN. Chƣa có nghiên cứu các nhân tố (yếu tố) 

ảnh hƣởng đến phát triển khách thể nghiên cứu đặc thù của ngành là NNL QLĐH 

tại các DN may Việt Nam, phù hợp với đặc điểm của ngành may Việt Nam, nhằm 

đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản xuất của ngành may trong tƣơng lai. 

Như vậy, trong giới hạn tìm kiếm tài liệu và hƣớng nghiên cứu của luận án, 

hiện chƣa thấy công trình nghiên cứu hoàn chỉnh nào về phát triển NNL cụ thể cho 

doanh nghiệp ngành may nhƣ: NNL QLĐH, phát triển NNL QLĐH trong các DN 

may Việt Nam đáp ứng xu hƣớng nâng cấp ngành may của quốc gia trong chuỗi giá 

trị may mặc toàn cầu khi chuyển đổi phƣơng thức sản xuất CMT, FOB sang ODM. 

1.3. Mô hình nghiên cứu 

Khoảng trống nghiên cứu xác định đƣợc sẽ là cơ sở để NCS lựa chọn vấn đề 

nghiên cứu có tính kế thừa, đồng thời, triển khai các vấn đề chƣa đƣợc nghiên cứu, 

cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu để phù hợp với khách thể nghiên cứu mới. Đó là NNL 

QLĐH, NNL đặc thù của ngành may Việt Nam, đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi sang 

phƣơng thức sản xuất ODM. Do đó, về khung nghiên cứu, luận án tập trung nghiên 

cứu những vấn đề sau và đƣợc khái quát hóa tại mô hình nghiên cứu (Hình 1.1): 

 (1) Phân tích có kế thừa và phát triển một số lý luận, tìm ra sự thống nhất 

trong khái niệm: NNL; NNL quản lý đơn hàng; phát triển NNL; phát triển NNL 

quản lý đơn hàng làm cơ sở nhất quán, sử dụng xuyên suốt quá trình nghiên cứu của 

luận án, đồng thời: 

(i) Xây dựng nội dung phát triển NNL QLĐH trong DN may nhằm gia tăng về 

số lƣợng, cải thiện cơ cấu cơ cấu hợp lý, đảm bảo về chất lƣợng NNL QLĐH trên cả 

ba phƣơng diện: trí lực, thể lực và tâm lực với các nội dung và tiêu chí phù hợp với 

đặc điểm của khách thể nghiên cứu, đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi sang phƣơng thức 

sản xuất ODM. 



 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1: Mô hình nghiên cứu  

Nguồn: Đề xuất của NCS 

Các nhân tố chủ 

yếu ảnh hƣởng 

đến PT NNL 

QLĐH 

- Công tác đào 

tạo, PT NNL 

của ngành và cơ 

sở đào tạo 

- Toàn cầu hóa và 

hội nhập kinh tế 

quốc tế 

- Phát triển khoa 

học công nghệ 

- Sự cạnh tranh 

của các DN may 

trong ngành 

- Chiến lƣợc 

SXKD 

- Quy mô DN và 

đặc điểm SXKD 

- Khả năng tài 

chính 

- Chính sách và 

giải pháp PT 

NNL của DN. 

-  

 

GIẢI PHÁP 

PHÁT TRIỂN 

NNL 

QUẢN LÝ 

ĐƠN HÀNG 

ĐÁP ỨNG 

XU HƢỚNG 

CHUYỂN ĐỔI 

PHƢƠNG 

THỨC 

SẢN XUẤT: 

CMT, FOB 

SANG ODM 

 

Những hạn chế và nguyên 

nhân từ thực trạng  

PT NNL QLĐH 

 

Kế hoạch hóa 

NNL QLĐH 

Tuyển dụng, 

chính sách thu 

hút NNL 

QLĐH 
 Bố trí sử dụng, 

tạo động lực 

NNL QLĐH 
 

Đào tạo 

NNL QLĐH 

 

Các hoạt động 
chủ yếu PT NNL 

QLĐH 

yếu 

Nội dung PT  

NNL QLĐH 
 

Gia tăng về  

số lƣợng 

Cải thiện  

cơ cấu hợp lý 

- Trí lực 

- Thể lực 

- Tâm lực 

Đảm bảo về  

chất lƣợng 

 

 

Quan điểm, mục tiêu, 

phƣơng hƣớng  
PT NNL QLĐH 
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(ii) Phân tích, làm rõ các hoạt động chủ yếu phát triển NNL QLĐH trong DN 

may. Trong đó, hoạt động đào tạo tác động trực tiếp đến phát triển NNL QLĐH, 

đồng thời, phối hợp với một số hoạt động khác tác động gián tiếp đến phát triển 

NNL QLĐH nhằm thực hiện chức năng “thu hút” và “duy trì” NNL QLĐH trong 

DN may; 

(iii) Hệ thống các nhân tố khách quan và chủ quan chủ yếu ảnh hƣởng đến 

phát triển NNL QLĐH trong DN may. Trong đó, nhân tố chủ quan đƣợc nhấn mạnh 

tại nội dung các hoạt động chủ yếu phát triển NNL QLĐH trong DN may. 

(2) Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển NNL QLĐH và các hoạt động 

chủ yếu phát triển NNL QLĐH tại các DN May Việt Nam, có phân tích các nhân tố 

ảnh hƣởng nhằm đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản xuất: CMT, FOB 

sang ODM. Từ đó, rút ra những mặt đạt đƣợc, những hạn chế và nguyên nhân. 

(3) Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển NNL QLĐH tại các DN may 

Việt Nam đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản xuất: CMT, FOB sang 

ODM. Giải pháp đề xuất đƣợc trên cơ sở kết hợp giữa hạn chế và nguyên nhân xác 

định đƣợc từ phân tích thực trạng phát triển NNL QLĐH với quan điểm, mục tiêu, 

phƣơng hƣớng phát triển NNL QLĐH. 

1.4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

1.4.1. Phương pháp thống kê 

Luận án sử dụng nguồn số liệu thống kê từ: Tổng cục thống kê,  Hiệp hội Dệt 

May Việt Nam, Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Đồng thời, luận án cũng kế thừa tài 

liệu thứ cấp là các tài liệu đã đƣợc công bố rộng rãi trên các sách, báo, tạp chí khoa 

học, các văn bản của Nhà nƣớc, Bộ Công thƣơng về các vấn đề: mục tiêu, định 

hƣớng phát triển ngành may Việt Nam, doanh nghiệp may Việt Nam, PT NNL và 

phát triển NNL quản lý đơn hàng cho ngành may Việt Nam để xây dựng tổng quan 

nghiên cứu, phân tích thực trạng và làm căn cứ đề xuất giải pháp nhằm phát triển 

NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam. 

1.4.2. Phương pháp phân tích, tổng hợp 

 Kế thừa kết quả các nghiên cứu đã đƣợc thực hiện và dữ liệu thu thập đƣợc 

qua khảo sát, luận án sử dụng phƣơng pháp phân tích để làm sáng tỏ những nội 

dung cần tiếp tục nghiên cứu, đồng thời tổng hợp những vấn đề đã phân tích để rút 

ra những luận điểm mới, có giá trị về phát triển NNL QLĐH cho các DN may. 
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1.4.3. Phương pháp so sánh 

Trên cơ sở các tài liệu, số liệu sẵn có và số liệu thu thập đƣợc, luận án sử 

dụng phƣơng pháp so sánh để thấy rõ những điểm đặc trƣng riêng biệt của các DN 

may Việt Nam trong phát triển NNL QLĐH, đồng thời lấy đó làm căn cứ để đƣa ra 

những giải pháp nhằm phát triển NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam. 

1.4.4. Phương pháp chuyên gia 

 Phƣơng pháp góp phần làm sáng tỏ hơn các nội dung nghiên cứu, đồng thời, 

ý kiến của các chuyên gia rất có ý nghĩa trong xây dựng cơ sở lý luận, đánh giá thực 

trạng làm căn cứ đề xuất giải pháp phát triển NNL QLĐH cho các DN may Việt 

Nam, đặc biệt theo phƣơng thức sản xuất ODM.  

1.4.5. Phương pháp quan sát 

Quan sát có chủ định một số công ty may Việt Nam điển hình theo các 

phƣơng thức sản xuất, trong đó, có phƣơng thức sản xuất ODM; nhân lực QLĐH 

chuyên nghiệp; kinh nghiệm điển hình nhằm thu thập thông tin phục vụ đánh giá 

thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển NNL QLĐH cho các DN may Việt Nam 

đáp ứng phƣơng thức sản xuất ODM. 

1.4.6. Phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi  

Xây dựng bộ câu hỏi khảo sát nhằm thu thập ý kiến liên quan đến nội dung 

thực trạng và giải pháp phát triển NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam.  

1.4.6.1. Về lựa chọn doanh nghiệp khảo sát 

 Với mục tiêu khảo sát các DN may Việt Nam hƣớng tới phƣơng thức sản 

xuất ODM xuất khẩu, luận án lựa chọn nghiên cứu doanh nghiệp khảo sát với đồng 

thời các tiêu chí: 

i) Có quy mô lao động vừa và lớn (cụ thể: phạm vi nghiên cứu của luận án sẽ 

lựa chọn các doanh nghiệp may có quy mô từ 500 lao động trở lên); 

ii) Có hoạt động xuất khẩu, với các sản phẩm chủ yếu: Sơ mi, Quần âu, 

Jacket, Polo shirt, Veston, T-Shirt,..;  

iii) Cơ cấu doanh nghiệp đƣợc phân bổ theo loại hình doanh nghiệp (Cổ 

phần, TNHH, FDI); theo phƣơng thức sản xuất (CMT, FOB, ODM) và theo 

vùng/miền (Bắc, Trung, Nam).  
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1.4.6.2. Về đối tượng khảo sát 

 Luận án sử dụng 2 bảng câu hỏi cho 2 nhóm đối tƣợng khảo sát: (1) Lãnh 

đạo/ quản lý/ cán bộ phụ trách nhân lực trong các doanh nghiệp may Việt Nam là 

những ngƣời đang đảm nhận vị trí (theo quy mô của DN) nhƣ: Tổng/Phó Tổng giám 

đốc hoặc Giám đốc/Phó Giám đốc hoặc Giám đốc/Phó Giám đốc nhân sự hoặc 

Trƣởng/Phó phòng nhân sự hoặc Cán bộ làm công tác nhân sự; (2) Nhân lực quản 

lý đơn hàng tại các doanh nghiệp may Việt Nam là những ngƣời đang đảm nhận vị 

trí QLĐH tại các DN may Việt Nam 

1.4.6.3. Về mẫu nghiên cứu 

- Với mục tiêu khảo sát các doanh nghiệp may Việt Nam hƣớng tới phƣơng thức 

sản xuất ODM xuất khẩu, đảm bảo tiêu chí lựa chọn DN khảo sát của luận án (mục 

1.4.6.1), lọc danh sách doanh nghiệp may Việt Nam với quy mô lao động từ 500 lao 

động trở lên của Hiệp hội Dệt May Việt Nam có 110 doanh nghiệp may thuộc tiêu chí 

lựa chọn doanh nghiệp khảo sát của luận án. Do kích thƣớc tổng thể nhỏ và biết trƣớc, 

kích thƣớc mẫu nghiên cứu đƣợc xác định bằng phƣơng pháp cho trƣớc tổng thể. Kích 

thƣớc mẫu đƣợc xác định dựa vào: i) Số lƣợng tổng thể và ii) Sai số. 

 

n: Số lƣợng mẫu nghiên cứu 

N: Số lƣợng tổng thể 

e: Sai số (lấy độ chính xác là 95% nên sai số e =5%) 

2

110
86,27

1 110 0,05
n  

 
(doanh nghiệp) 

Nhƣ vậy, nghiên cứu cần có lƣợng mẫu tối thiểu là 87 và luận án đã khảo sát 

88 doanh nghiệp (Phụ lục 3). 

Tại mỗi doanh nghiệp, bảng hỏi sẽ đƣợc phát cho 2 nhóm đối tƣợng khảo sát: 

(1) đại diện lãnh đạo hoặc quản lý hoặc cán bộ phụ trách nhân lực trong doanh 

nghiệp may Việt Nam; (2) nhân lực quản lý đơn hàng. Luận án đã sử dụng phân tích 

88 đại diện lãnh đạo/ quản lý/ cán bộ phụ trách nhân lực của 88 doanh nghiệp may 

Việt Nam và 135 nhân lực quản lý đơn hàng của 88 doanh nghiệp may Việt Nam trả 

lời khảo sát. 
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- Đối với Mô hình hồi quy dự báo số lƣợng nhân lực quản lý đơn hàng tại 

các DN may Việt Nam. Theo Tabachnick và Fidell (2007), đối với phân tích hồi 

quy đa biến, cỡ mẫu tối thiểu cần đạt đƣợc tính theo công thức: 

 

n: Số lƣợng mẫu nghiên cứu 

m: Số biến độc lập 

Luận án sử dụng phân tích Số lƣợng nhân lực QLĐH tại các DN may thông 

qua 3 biến độc lập: Phƣơng thức sản xuất; Quy mô nhân lực của doanh nghiệp 

may; Doanh thu thuần của doanh nghiệp may. 

Mô hình hồi quy dự báo với số biến độc lập m = 3, số lƣợng mẫu tối thiểu 

cho mô hình: 

 

Nhƣ vậy, nghiên cứu của luận án cần có lƣợng mẫu tối thiểu là 74 và luận án 

đã sử dụng nghiên cứu 150 mẫu với dữ liệu trong 5 năm từ 2014 đến 2018 của đại 

diện 30 doanh nghiệp may khảo sát. 

1.4.6.4. Cách thức tiến hành khảo sát 

 Trƣớc khi tiến hành khảo sát chính thức, NCS đã tiến hành khảo sát thử để 

kiểm tra tính phù hợp của bảng hỏi.  

Với phạm vi nghiên cứu của đề tài là các doanh nghiệp may Việt Nam, bao 

gồm: doanh nghiệp khu vực miền Bắc, miền Nam và miền Trung nên NCS đã sử 

dụng kết hợp nhiều hình thức khác nhau để thu thập thông tin khảo sát nhƣ: trực 

tiếp, qua bƣu điện, qua email/ google. 

1.4.6.5. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu khảo sát 

 i) Phiếu khảo sát đƣợc nhập, thống kê dữ liệu và phân tích bằng phần mềm 

Excel để thống kê số liệu và xử lý các câu hỏi.  

          Câu hỏi có thể chọn nhiều phƣơng án và chọn một phƣơng án, luận án áp 

dụng công thức sau để tính tỉ lệ phần trăm: 
           

% phƣơng án 1 =  
Tổng số ngƣời chọn phƣơng án 1 

Tổng số ngƣời trả lời câu hỏi 
 

 ii) Áp dụng tính điểm theo thang đo Likert. Công thức tính điểm trung bình 

chung theo thang đo Likert 5 mức độ: 
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Trong đó: ai là số lựa chọn mức i 

                    i là các mức đánh giá từ 1 tới 5 

 Kết quả điểm trung bình chung theo thang đo Likert 5 mức độ, với giá trị 

khoảng cách mỗi mức độ = (Maximum – Minimum)/ n = (5-1)/5 = 0,8, ý nghĩa 

chung khi đánh giá tƣơng ứng 5 mức độ, đƣợc áp dụng tại luận án, sẽ đƣợc đối 

chiếu theo bảng sau: 

Điểm trung bình Mức Đánh giá chung 

1,00 – 1,80 1 Rất kém 

1,81 – 2,60 2 Kém 

2,61 – 3,40 3 Chấp nhận đƣợc 

3,41 – 4,20 4 Tƣơng đối tốt 

4,21 – 5,00 5 Rất tốt 

 Tuy nhiên, khi phân tích, đánh giá cụ thể từng nội dung nghiên cứu, ý nghĩa 

đánh giá của 5 mức độ (với mức 1: Rất kém đến mức 5: Rất tốt) theo thang đo 

Likert sẽ đƣợc vận dụng cụ thể hơn, ví dụ: 

- Đánh giá về kiến thức chuyên môn 

Mức 1_thiếu kiến thức; mức 2_chƣa đủ kiến thức; mức 3_đủ kiến thức ở 

mức trung bình; mức 4_hiểu biết khá; mức 5_hiểu biết sâu rộng.  

- Đánh giá về kỹ năng nghiệp vụ 

Mức 1_thiếu kỹ năng; mức 2_chƣa đủ kỹ năng; mức 3_biết vận dụng ở mức 

trung bình; mức 4_vận dụng khá; mức 5_vận dụng thành thạo. 

iii) Sử dụng Kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach's Alpha  

Kiểm định cần kiểm tra các điều kiện sau: 

Thứ nhất, thang đo phải có tối thiểu ba biến đo lƣờng; 

Thứ hai, về giá trị của hệ số Cronbach's Alpha biến thiên trong khoảng từ 0 

đến 1. Nếu hệ số Cronbach's Alpha đạt giá trị từ 0,6 trở lên có thể chấp nhận đƣợc 

về độ tin cậy. Nếu giá trị đạt từ 0,7 đến gần 0,8, thang đo có độ tin cậy tốt và giá trị 

đạt từ 0,8 đến gần 1, thang đo có độ tin cậy rất tốt. Tuy nhiên, khi hệ số Cronbach's 

Alpha quá lớn (α > 0,95) cho thấy có nhiều biến trong thang đo không có sự khác 

biệt gì nhau, hiện tƣợng này gọi là trùng lắp trong thang đo. 



 

 

29 

Thứ ba, hệ số tƣơng quan biến tổng: biến đạt yêu cầu khi hệ số tƣơng quan 

biến tổng lớn hơn hoặc bằng 0,3. 

Do đó, nghiên cứu trong luận án phải có ba biến đo lƣờng trở lên, sẽ chỉ giữ 

lại những biến đo lƣờng có hệ số Cronbach's Alpha đạt từ 0,6 trở lên và hệ số tƣơng 

quan biến tổng lớn hơn hoặc bằng 0,3. 

 Kết quả kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach's Alpha 

 Nghiên cứu NNL quản lý đơn hàng, luận án sử dụng 3 nhân tố kiến thức đo 

lƣờng bằng 19 biến (từ KT_01 đến KT_19); nhân tố kỹ năng đo lƣờng bằng 23 biến 

(từ KN_01 đến KT_23) và nhân tố thái độ đo lƣờng bằng 08 biến (từ TĐ_01 đến 

TĐ_08). Các nhân tố và biến này đƣợc xây dựng từ các tiêu chí về Kiến thức, Kỹ 

năng và Thái độ của NNL quản lý đơn hàng phù hợp với phƣơng thức sản xuất 

ODM tại các doanh nghiệp may Việt Nam đã đƣợc nghiên cứu thông qua phƣơng 

pháp DACUM để phân tích nghề, phân tích công việc [22]. 

Sử dụng thang đo Likert 5 mức độ, với bảng kết quả thống kê mô tả sử dụng 

phần mềm SPSS.22 (Phụ lục 4.1) và kết quả kiểm định độ tin cậy các thang đo của 

Kiến thức; Kỹ năng; Thái độ bằng hệ số Cronbach’s Alpha đã đƣợc thể hiện tại Phụ 

lục 4.2; 4.3 và 4.4. 

Kết quả kiểm định độ tin cậy các thang đo của Kiến thức 

Độ tin cậy các thang đo của Kiến thức có hệ số Cronbach’s Alpha bằng 

0,932 (lớn hơn 0,6) nên thang đo thành phần tin cậy đạt yêu cầu; Các hệ số tƣơng 

quan biến tổng của các biến KT_01 đến KT_19 đều lớn hơn 0,3 (Phụ lục 4.2). Nhƣ 

vậy, các biến KT_01 đến KT_19 có thang đo phù hợp. 

Kết quả kiểm định độ tin cậy các thang đo của Kỹ năng 

 Độ tin cậy các thang đo của Kỹ năng có hệ số Cronbach’s Alpha bằng 0,943 

(lớn hơn 0,6) nên thang đo thành phần tin cậy đạt yêu cầu; Các hệ số tƣơng quan 

biến tổng của các biến KN_01 đến KN_23 đều lớn hơn 0,3 (Phụ lục 4.3). Nhƣ vậy, 

các biến KN_01 đến KN_23 có thang đo phù hợp. 

Kết quả kiểm định độ tin cậy các thang đo của Thái độ 

 Độ tin cậy các thang đo của Thái độ có hệ số Cronbach’s Alpha bằng 0,875 

(lớn hơn 0,6) nên thang đo thành phần tin cậy đạt yêu cầu; Các hệ số tƣơng quan 

biến tổng của các biến TĐ_01 đến TĐ_08 đều lớn hơn 0,3 (Phụ lục 4.4). Nhƣ vậy, 

các biến TĐ_01 đến TĐ_08 có thang đo phù hợp. 
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iv) Mô hình chuẩn đầu ra nhân lực QLĐH  nhằm định hƣớng cho quá trình 

đào tạo NNL QLĐH, đảm bảo liên ngành.  

Mô hình gồm 4 biến: 

1. Biến phụ thuộc CĐR: Chuẩn đầu ra đào tạo nhân lực quản lý đơn hàng 

2. Nhóm các biến độc lập phản ánh các nhân tố góp phần hình thành chuẩn 

đầu ra đào tạo nhân lực quản lý đơn hàng, bao gồm: 

- KT:  Kiến thức của nhân lực quản lý đơn hàng 

- KN: Kỹ năng của nhân lực quản lý đơn hàng 

- TD: Thái độ của nhân lực quản lý đơn hàng 

Mô hình hồi quy tổng thể:  

 

CĐR = β1 + β2KT + β3KN + β4TD + Ui 

(Ui là yếu tố ngẫu nhiên) 

Hàm hồi quy tổng thể:  

 

CĐR = β1 + β2KT + β3KN + β4TD 

Chạy mô hình bằng phần mềm SPSS.22 và dùng phƣơng pháp bình phƣơng 

nhỏ nhất (OLS) để xác định hệ số hồi qui  . Trên cơ sở kết quả có đƣợc khi chạy 

chƣơng trình sẽ tiến hành viết phƣơng trình các nhân tố ảnh hƣởng đến Chuẩn đầu 

ra nhân lực quản lý đơn hàng của các doanh nghiệp may. Sau đó, kiểm định sự phù 

hợp của mô hình có nghĩa là kiểm định  để biết biến độc lập có thể giải thích 

đƣợc cho biến phụ thuộc hay không (sử dụng kiểm định ANOVA). Đánh giá độ phù 

hợp của mô hình qua hệ số xác định R
2
 (R Square) để xác định khả năng giải thích 

của mô hình trong thực tiễn. 

v) Mô hình hồi quy dự báo về số lƣợng nhân lực quản lý đơn hàng tại các 

doanh nghiệp may Việt Nam 

Mô hình gồm 4 biến: 

1. Biến phụ thuộc : Số lƣợng nhân lực quản lý đơn hàng của doanh nghiệp 

may (ngƣời) tại năm i.  

2. Nhóm các biến độc lập phản ánh các nhân tố mà số liệu thống kê đƣợc từ 

2014 – 2018 bao gồm: 
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- : Phƣơng thức sản xuất (đƣợc quy ƣớc mức độ tăng dần của phƣơng thức 

sản xuất: CMT là 1; FOB là 2; ODM là 3; OBM là 4 của doanh nghiệp may tại năm i. 

- : Quy mô nhân lực của doanh nghiệp may (ngƣời) tại năm i. 

- : Doanh thu thuần của doanh nghiệp may tại năm i (triệu đồng).  

Các biến này khác nhau rất lớn về đơn vị và thứ nguyên, nên sử dụng mô 

hình hồi quy có liên hệ logarit để đảm bảo cân bằng thang đo giữa các biến nhƣ sau: 

Mô hình hồi qui tổng thể: 

log(M)i = 1 2 3 4log( ) log( )i i i iP Q I u         

Hàm hồi qui tổng thể: 

log(M)i = 1 2 3 4log( ) log( )i i iP Q I       

Chạy mô hình bằng phần mềm E-view và dùng phƣơng pháp bình phƣơng 

nhỏ nhất (OLS) để xác định hệ số hồi qui . Trên cơ sở kết quả có đƣợc khi chạy 

chƣơng trình sẽ tiến hành viết phƣơng trình các nhân tố ảnh hƣởng đến số lƣợng 

nhân lực quản lý đơn hàng của doanh nghiệp may. Sau đó, kiểm định sự phù hợp 

của mô hình có nghĩa là kiểm định  để biết biến độc lập có thể giải thích đƣợc cho 

biến phụ thuộc hay không (sử dụng kiểm định Hausman). Đánh giá độ phù hợp của 

mô hình qua hệ số xác định R
2
 (R Square) để xác định khả năng giải thích của mô 

hình trong thực tiễn. 

vi) Ngoài  sử dụng phần mềm Excel, phần mềm chuyên dụng xử lý số liệu 

thống kê SPSS.22, phân tích phƣơng sai Anova, phần mềm E-view, kiểm định 

Hausman…, trong nghiên cứu còn sử dụng hệ thống các sơ đồ, hình vẽ và bảng biểu 

thống kê để minh họa cụ thể cho những kết quả phân tích, tổng hợp, thống kê, so 

sánh trong luận án.  
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 

 Chƣơng 1 đã thống kê và phân tích các công trình nghiên cứu của các tác giả 

trong và ngoài nƣớc có liên quan đến đề tài. Nội dung có liên quan đến đề tài đƣợc 

thể hiện tại chƣơng 1 bao gồm: NNL, phát triển NNL, phát triển NNL ngành may 

và phát triển NNL quản lý đơn hàng. Trên cơ sở phân tích, đánh giá các công trình 

nghiên cứu theo từng vấn đề, NCS đã kết luận những khoảng trống nghiên cứu mà 

các công trình nghiên cứu trƣớc đó chƣa nghiên cứu, cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu 

tại: nội dung PT NNL; các hoạt động PT NNL; các nhân tố (yếu tố) ảnh hƣởng đến 

PT NNL. Đây là cơ sở quan trọng để xác định hƣớng nghiên cứu tiếp theo trong 

luận án của mình, từ đó, NCS đã khái quát hóa thành Mô hình nghiên cứu, làm cơ 

sở khoa học cho nghiên cứu phát triển NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam. 

Chƣơng 1 cũng đã trình bày các phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng 

trong luận án; trong đó, phƣơng pháp khảo sát bằng bảng hỏi đƣợc trình bày chi tiết 

về: Lựa chọn doanh nghiệp khảo sát, đối tƣợng khảo sát, mẫu nghiên cứu, cách thức 

tiến hành khảo sát, phƣơng pháp xử lý và phân tích dữ liệu khảo sát.   

Tác giả tiến hành khảo sát 135 nhân lực quản lý đơn hàng tại các các doanh 

nghiệp may Việt Nam để kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach's 

Alpha về Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ. Đây là cơ sở để đánh giá thực trạng tại 

chƣơng 2 và xây dựng mô hình chuẩn đầu ra nhân lực QLĐH nhằm định hƣớng cho 

quá trình đào tạo NNL QLĐH, đảm bảo liên ngành tại chƣơng 4. Thiết lập mô hình 

hồi quy dự báo số lƣợng của NNL quản lý đơn hàng thông qua thu thập thông tin 

của 150 mẫu, đây cũng là cơ sở để xây dựng và phân tích mô hình tại chƣơng 4.  
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CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY 

2.1. Một số khái niệm cơ bản 

2.1.1. Nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực là nguồn lực con ngƣời luôn đƣợc xem là một yếu tố tạo nên 

sự thành công của mọi tổ chức, quốc gia và vùng lãnh thổ.  

Có nhiều khái niệm khác nhau về nguồn nhân lực.  

 Nguồn nhân lực xã hội: khi xét dƣới góc độ vĩ mô của nền kinh tế, NCS đã 

lựa chọn 2 khái niệm sau về nguồn nhân lực phù hợp với hƣớng nghiên cứu của tác giả: 

Theo Nguyễn Tiệp (2008), “Nguồn nhân lực bao gồm toàn bộ dân cƣ có khả 

năng lao động”; 

“Nguồn nhân lực đƣợc hiểu theo nghĩa hẹp hơn, bao gồm nhóm dân cƣ trong 

độ tuổi lao động có khả năng lao động” [55, tr.7-8].  

Theo Trần Xuân Cầu và Mai Quốc Chánh (2008), “Nguồn nhân lực là nguồn 

lực con ngƣời có khả năng sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội đƣợc 

biểu hiện ra là số lƣợng và chất lƣợng nhất định tại một thời điểm nhất định” [6, tr.12]. 

Như vậy, với 2 khái niệm trên về nguồn nhân lực, NCS muốn nhấn mạnh đến nội 

dung NNL: “có khả năng lao động” và “đƣợc biểu hiện ra là số lƣợng và chất lƣợng”. 

 Nguồn nhân lực trong tổ chức: Đối tƣợng nghiên cứu của luận án là vấn đề 

phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp may. Trong phạm vi doanh nghiệp, 

xét ở góc độ vi mô, nguồn nhân lực có một số khái niệm nhƣ: 

Theo Nicholas Henry (2001), “Nguồn nhân lực là nguồn lực con ngƣời của 

những tổ chức (với quy mô, loại hình, chức năng khác nhau) có khả năng và tiềm 

năng tham gia vào quá trình phát triển của tổ chức cùng với sự phát triển kinh tế - 

xã hội của quốc gia, khu vực, thế giới” [106]. 

Theo Bùi Văn Nhơn (2006), “Nguồn nhân lực doanh nghiệp là lực lƣợng lao 

động của từng doanh nghiệp, là số ngƣời có trong danh sách của doanh nghiệp, do 

doanh nghiệp trả lƣơng” [30, tr.72].   

Theo Zorlu Senyucel (2009), “Nguồn nhân lực đƣợc hiểu là toàn bộ trình độ 

chuyên môn mà con ngƣời tích lũy đƣợc, có khả năng đem lại thu nhập trong tƣơng 

lai” [106, tr.7]. 
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Theo Lê Thị Mỹ Linh (2009), “Nguồn nhân lực của một tổ chức bao gồm tất 

cả những ngƣời lao động làm việc trong tổ chức đó có sức khoẻ và trình độ khác 

nhau, họ có thể tạo thành một sức mạnh hoàn thành tốt mục tiêu của tổ chức nếu 

đƣợc động viên, khuyến khích phù hợp” [27, tr.11]. 

Theo Nguyễn Ngọc Quân và Nguyễn Vân Điềm (2012), “Nguồn nhân lực 

của một tổ chức bao gồm tất cả những ngƣời lao động làm việc trong tổ chức đó, 

còn nhân lực đƣợc hiểu là nguồn lực của mỗi con ngƣời mà nguồn lực này gồm có 

thể lực và trí lực” [36, tr.7]. 

Theo David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbush (2014) “Nguồn nhân 

lực đƣợc hiểu là toàn bộ trình độ chuyên môn mà con ngƣời tích lũy đƣợc, nó đƣợc 

đánh giá cao vì tiềm năng đem lại thu nhập trong tƣơng lai” [82]. 

 Theo Phạm Văn Sơn (2018), “Nguồn nhân lực của doanh nghiệp bao gồm 

tất cả những ngƣời làm việc trong một doanh nghiệp đó bằng trí lực, thể lực và tâm 

lực của mình. Những ngƣời cùng làm việc trong một doanh nghiệp là những ngƣời 

trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật” [41, tr.25] 

Xét thấy, các khái niệm trên đều có một điểm chung về NNL: NNL của tổ 

chức hoặc DN có tham gia vào quá trình hoạt động của tổ chức hoặc DN, thuộc 

danh sách của tổ chức hoặc DN, làm việc trong tổ chức hoặc DN, có bao hàm các 

điều kiện về khả năng lao động; đƣợc biểu hiện qua số lƣợng, chất lƣợng; bằng trí 

lực, thể lực và tâm lực; cùng chung mục tiêu vì sự phát triển của tổ chức hoặc DN. 

Trên cơ sở kế thừa quan điểm và lý thuyết nghiên cứu về nguồn nhân lực, 

NCS đƣa ra khái niệm:  

Nguồn nhân lực doanh nghiệp là toàn bộ những ngƣời lao động tham gia 

vào quá trình lao động trong các doanh nghiệp, đƣợc biểu hiện qua số lƣợng, chất 

lƣợng, cơ cấu của họ, trong đó, tổng hợp các tiêu chí về chất lƣợng bao gồm: trí lực, 

thể lực và tâm lực thuộc khả năng lao động của bản thân mỗi ngƣời lao động, vì 

mục tiêu phát triển của doanh nghiệp và xu hƣớng phát triển của ngành. 

2.1.2. Nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

 “Quản lý đơn hàng ngành may là chuỗi công tác thực hiện thông qua quá 

trình làm việc với khách hàng bắt đầu từ giai đoạn tiếp xúc với khách hàng, phát 

triển mẫu sản phẩm, tìm kiếm nguồn cung cấp NPL, triển khai và kiểm soát đơn 

hàng, cho đến khi hoàn thành sản phẩm đúng yêu cầu chất lƣợng, số lƣợng và giao 

hàng đúng thời gian đã cam kết với khách hàng” [80] [25, tr.21]. 
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Trên cơ sở khái niệm nguồn nhân lực doanh nghiệp NCS đã đề xuất và khái 

niệm về quản lý đơn hàng ngành may, NCS đƣa ra khái niệm:  

Nguồn nhân lực quản lý đơn hàng là toàn bộ những nhân lực tham gia vào 

quá trình quản lý đơn hàng trong các doanh nghiệp may, đƣợc biểu hiện qua số 

lƣợng, chất lƣợng, cơ cấu của họ, trong đó, tổng hợp các tiêu chí về chất lƣợng bao 

gồm: trí lực, thể lực và tâm lực của nhân lực quản lý đơn hàng, vì mục tiêu phát 

triển của các doanh nghiệp may Việt Nam và xu hƣớng phát triển của ngành may 

Việt Nam. 

2.1.3. Phát triển nguồn nhân lực 

Có nhiều khái niệm khác nhau về phát triển nguồn nhân lực.  

 Khi xét nguồn nhân lực xã hội, NCS đã lựa chọn 2 khái niệm sau về phát 

triển nguồn nhân lực: 

Theo Bùi Văn Nhơn (2006), “Phát triển nguồn nhân lực là tổng thể các hình 

thức, phƣơng pháp, chính sách và biện pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất 

lƣợng cho nguồn nhân lực (trí tuệ, thể chất và phẩm chất tâm lý xã hội) nhằm đáp 

ứng đòi hỏi về nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn 

phát triển” [30, tr.98]. 

Theo Trần Xuân Cầu (2008), “Phát triển nguồn nhân lực là quá trình phát 

triển thể lực, trí lực, khả năng nhận thức và tiếp thu kiến thức tay nghề, tính năng 

động xã hội và sức sáng tạo của con ngƣời; nền văn hoá; truyền thống lịch sử.... Với 

cách tiếp cận phát triển từ góc độ xã hội, phát triển nguồn nhân lực là quá trình tăng 

lên về mặt số lƣợng (quy mô) nguồn nhân lực và nâng cao về mặt chất lƣợng nguồn 

nhân lực, tạo ra cơ cấu nguồn nhân lực ngày càng hợp lý. Với cách tiếp cận phát 

triển từ góc độ cá nhân, phát triển nguồn nhân lực là quá trình làm cho con ngƣời 

trƣởng thành, có năng lực xã hội (thể lực, trí lực, nhân cách) và tính năng động xã 

hội cao” [6, tr.104]. 

Như vậy, với 2 khái niệm trên về phát triển nguồn nhân lực, NCS muốn nhấn 

mạnh đến nội dung “chính sách và biện pháp” nhằm nâng cao chất lƣợng NNL; nội 

dung phát triển NNL có đề cập toàn diện đến số lƣợng, chất lƣợng và cơ cấu NNL. 

Đây sẽ là cơ sở kế thừa để hình thành khái niệm phát triển NNL của đề tài nhƣng 

với phạm vi nghiên cứu hẹp hơn khi xem xét trong phạm vi DN. 
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 Đối tƣợng nghiên cứu của luận án là vấn đề phát triển nguồn nhân lực quản 

lý đơn hàng tại các doanh nghiệp may. Trong phạm vi doanh nghiệp, khi xét nguồn 

nhân lực trong tổ chức, phát triển nguồn nhân lực có một số khái niệm nhƣ: 

Theo Jerry W. Gilley và các đồng sự (2002), “Phát triển nguồn nhân lực là 

quá trình thúc đẩy việc học tập có tính tổ chức, nâng cao kết quả thực hiện công 

việc, và tạo ra thay đổi thông qua việc tổ chức thực hiện các giải pháp, các sáng 

kiến và các hoạt động quản lý nhằm mục đích nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt 

động của tổ chức, khả năng cạnh tranh và đổi mới” [79, tr.6-7]. 

Theo Bibhuti Bhusan Mahapatro (2010), “Phát triển nguồn nhân lực bao 

gồm các lĩnh vực đào tạo và phát triển, phát triển nghề nghiệp cá nhân ngƣời lao 

động và phát triển tổ chức” [76]. 

Theo Nguyễn Ngọc Quân và Nguyễn Vân Điềm (2012), “Phát triển nguồn 

nhân lực (theo nghĩa rộng) là tổng thể các hoạt động học tập có tổ chức đƣợc tiến 

hành trong những khoảng thời gian nhất định nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi nghề 

nghiệp của ngƣời lao động” [36, tr.153].  

Nhận thấy, 3 khái niệm này có đề cập đến hoạt động đào tạo nhằm phát 

triển NNL với mục đích nâng cao năng lực cá nhân và hiệu quả chung của tổ chức. 

Đây là hoạt động có tác động trực tiếp đến phát triển NNL. 

Theo Nguyễn Thế Phong (2010), “Phát triển nguồn nhân lực trong doanh 

nghiệp là quá trình thực hiện tổng thể các chính sách và biện pháp thu hút, duy trì 

và đào tạo nguồn nhân lực nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lƣợng NNL trên cả ba 

phƣơng diện thể lực, trí lực, tâm lực; điều chỉnh hợp lý quy mô, cơ cấu NNL một 

cách bền vững và hiệu quả” [33, tr.22].  

Xét thấy, tại khái niệm này, phát triển NNL trong doanh nghiệp không chỉ có 

các chính sách và biện pháp cho hoạt động đào tạo mà còn đề cập đến các chính 

sách và biện pháp nhằm thu hút và duy trì NNL trong DN. Khái niệm này cũng phù 

hợp với 2 khái niệm đã đƣợc NCS nhấn mạnh khi phân tích về phát triển nguồn 

nhân lực ở góc độ vĩ mô. 

Trên cơ sở phân tích các quan điểm và lý thuyết của các tác giả về phát triển 

nguồn nhân lực ở trên và khái niệm NNL doanh nghiệp NCS đã đề xuất, NCS đƣa 

ra khái niệm:  

Phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp là quá trình gia tăng về số 

lƣợng, cải thiện hợp lý cơ cấu, đảm bảo về chất lƣợng nguồn nhân lực doanh nghiệp 

bao gồm: trí lực, thể lực và tâm lực thông qua thực hiện các chính sách và giải pháp 
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thu hút, duy trì và đào tạo nguồn nhân lực, vì mục tiêu phát triển của doanh nghiệp 

và xu hƣớng phát triển của ngành. 

2.1.4. Phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

Tổng hợp các tài liệu thứ cấp về phát triển NNL doanh nghiệp và NNL quản 

lý đơn hàng, NCS nhận thấy chƣa có khái niệm về phát triển NNL QLĐH tại các 

DN may. Trên cơ sở 2 khái niệm của NCS về phát triển NNL trong doanh nghiệp và 

NNL quản lý đơn hàng NCS đã đề xuất, NCS đƣa ra khái niệm:  

Phát triển NNL quản lý đơn hàng tại các doanh nghiệp may Việt Nam là quá 

trình thực hiện tổng thể các chính sách và giải pháp thu hút, duy trì và đào tạo nguồn nhân 

lực quản lý đơn hàng nhằm gia tăng về số lƣợng, cải thiện hợp lý cơ cấu, đảm bảo về chất 

lƣợng nguồn nhân lực quản lý đơn hàng trên cả ba phƣơng diện: trí lực, thể lực và tâm lực, 

đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi của các doanh nghiệp may sang phƣơng thức sản xuất cao 

hơn trong chuỗi giá trị may mặc toàn cầu, vì mục tiêu phát triển của các doanh nghiệp may 

Việt Nam và phù hợp với xu hƣớng phát triển của ngành may Việt Nam. 

Trong đó, nội hàm khái niệm trên bao gồm: 

- Về mục tiêu, phát triển NNL quản lý đơn hàng là một quá trình mang tính 

liên tục và chiến lƣợc nhằm gia tăng về số lƣợng, cải thiện hợp lý cơ cấu và đảm 

bảo về chất lƣợng NNL quản lý đơn hàng tại doanh nghiệp may Việt Nam không 

chỉ phù hợp với công việc hiện tại mà còn đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi phƣơng 

thức sản xuất: CMT, FOB sang ODM, vì mục tiêu phát triển của các DN may Việt 

Nam và phù hợp với xu hƣớng phát triển của ngành may Việt Nam . 

- Về nội dung, phát triển NNL quản lý đơn hàng đáp ứng xu hƣớng chuyển 

đổi phƣơng thức sản xuất CMT, FOB sang ODM bao gồm: gia tăng về số lƣợng, cải 

thiện hợp lý cơ cấu và đảm bảo về chất lƣợng NNL quản lý đơn hàng trên cả 3 

phƣơng diện: thể lực, trí lực và tâm lực. 

- Về giải pháp, phát triển NNL quản lý đơn hàng đáp ứng xu hƣớng chuyển 

đổi phƣơng thức sản xuất CMT, FOB sang ODM đƣợc hiểu là quá trình thực hiện 

tổng thể các chính sách và giải pháp thu hút, duy trì và đào tạo NNL quản lý đơn 

hàng tại các DN may Việt Nam. Việc thực thi các chính sách và giải pháp đƣợc coi là 

các hoạt động phát triển NNL quản lý đơn hàng. 

2.2. Đặc điểm chuyển đổi các phƣơng thức sản xuất trong ngành may và nhiệm 

vụ của nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

Chuyển đổi từ phƣơng thức sản xuất CMT sang phƣơng thức sản xuất cao 

hơn nhƣ FOB, ODM, OBM là con đƣờng phát triển tất yếu của các DN may nhằm 

nâng cao hơn nữa giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong hội nhập. 
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Hình 2.1: Giá trị gia tăng đóng góp vào sản phẩm may 

Nguồn: [61] 

Trong đó, thời gian tới, ODM là phƣơng thức sản xuất phù hợp với xu hƣớng 

phát triển ngành, phù hợp với chiến lƣợc mà Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Tập đoàn 

Dệt May Việt Nam đã định hƣớng cho các DN may Việt Nam cần tiếp tục thực hiện 

chuyển đổi sang phƣơng thức sản xuất ODM. Nội dung này đƣợc đề cập từ năm 

2013 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam trong kế hoạch thực hiện giai đoạn 2013-

2017: Tập đoàn Dệt May Việt Nam sẽ theo đuổi chiến lƣợc chuyển đổi từ phƣơng 

thức sản xuất CMT lên phƣơng thức sản xuất ODM [46]. Chiến lƣợc này đƣợc tiếp 

tục đề cập và đƣợc nhấn mạnh trong báo cáo tổng kết năm 2018 của Hiệp hội Dệt 

May Việt Nam khi đƣa ra khuyến nghị giải pháp đối với các DN của Hiệp hội 

“chuyển mạnh từ phƣơng thức CMT sang FOB và ODM” [15].   

Trong phạm vi nghiên cứu phát triển NNL QLĐH đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi 

phƣơng thức sản xuất CMT, FOB sang ODM, khi xem xét các phƣơng thức sản xuất 

chủ yếu: CMT, FOB và ODM, mỗi phƣơng thức sản xuất sẽ có đặc điểm chung và 

những đặc điểm riêng. Đồng thời, khi gắn với xu hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản 

xuất, nhiệm vụ của NNL QLĐH sẽ đƣợc bổ sung thêm các nhiệm vụ, cụ thể nhƣ sau: 

2.2.1. Phương thức sản xuất CMT và nhiệm vụ của nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

 CMT (Cut - Make -Trim) là phƣơng thức ngƣời mua cung cấp cho DN gia 

công toàn bộ đầu vào để sản xuất sản phẩm bao gồm nguyên liệu, vận chuyển, mẫu 

thiết kế và các yêu cầu cụ thể; các nhà sản xuất chỉ thực hiện cắt, may và hoàn thiện 

sản phẩm [61].  

Chuỗi giá trị 

Giá trị gia tăng đóng 

góp vào sản phẩm 

Thiết kế Sản xuất 

NPL 
May Xuất khẩu Marketing 

và bán 

hàng 
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 Đối với phƣơng thức sản xuất CMT, các DN may chỉ thực hiện công đoạn 

sản xuất gia công, NNL QLĐH thực hiện các nghiệp vụ: tiếp nhận đơn hàng từ 

khách hàng, cân đối NPL, quản lý mẫu, theo dõi tiến độ sản xuất, thực hiện các thủ 

tục giao hàng và quyết toán đơn hàng [67].  

2.2.2. Phương thức sản xuất FOB và nhiệm vụ của nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

 FOB (Free on Board) là phƣơng thức các DN may chủ động tham gia 

vào quá trình sản xuất, từ việc mua nguyên liệu đến cho ra sản phẩm cuối cùng.  

 Có 2 hình thức FOB là FOB cấp 1 (mua nguyên vật liệu từ nhà cung cấp do bên 

đặt hàng chỉ định) và FOB cấp 2 (DN tự chịu trách nhiệm tìm nguồn nguyên liệu) [61]. 

 Phƣơng thức sản xuất FOB cấp 1 so với phƣơng thức sản xuất CMT, trên cơ 

sở nhận mẫu sản phẩm từ ngƣời mua nƣớc ngoài, các DN may thực hiện thêm công 

đoạn: mua NPL đầu vào từ các nhà cung ứng do người mua nước ngoài chỉ định.  

 Như vậy, so với phương thức sản xuất CMT, FOB cấp 1, NNL QLĐH sẽ 

thực hiện thêm các nghiệp vụ có liên quan đến: tiếp nhận thông tin đặt hàng từ phía 

khách hàng; nghiệp vụ về đặt hàng, làm hợp đồng và nhập khẩu NPL; kiểm tra chất 

lượng nguyên liệu, phụ liệu may nhập khẩu; nghiệp vụ liên quan đến thanh toán 

quốc tế, mua nguyên liệu và giao thành phẩm [67]. 

 Phƣơng thức sản xuất FOB cấp 2 so với phƣơng thức sản xuất CMT, trên cơ 

sở nhận mẫu sản phẩm từ ngƣời mua nƣớc ngoài, các DN may thực hiện thêm công 

đoạn: tự mua NPL đầu vào từ các nhà cung ứng (không phải thực hiện theo chỉ định 

của ngƣời mua).  

 Do đó, so với sản xuất theo phương thức CMT, phƣơng thức sản xuất FOB 

cấp 2 sẽ tƣơng tự nhƣ  FOB cấp độ 1 và NNL QLĐH sẽ thực hiện thêm các nghiệp 

vụ có liên quan đến thông tin về năng lực của các nhà cung ứng NPL nhƣ: số lượng, 

chất lượng, thời gian giao hàng, giá cả [67]. 

2.2.3. Phương thức sản xuất ODM và nhiệm vụ của nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

 ODM (Original Design Manufacturing) là phƣơng thức sản xuất bao gồm 

khâu thiết kế và cả quá trình sản xuất từ thu mua vải và NPL, cắt, may, hoàn tất, 

đóng gói và vận chuyển [61].  

 Phƣơng thức sản xuất ODM so với phƣơng thức sản xuất FOB, DN may thực 

hiện thêm công đoạn: thiết kế. Các DN may sẽ tạo ra những mẫu thiết kế, hoàn 

thiện sản phẩm và bán lại cho ngƣời mua. Việc thiết kế có thể phối hợp với ngƣời 

mua hoặc gắn thƣơng hiệu của ngƣời mua vào sản phẩm do nhà cung cấp thiết kế. 
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Do đó, so với sản xuất theo phương thức CMT, phƣơng thức sản xuất ODM 

sẽ tƣơng tự nhƣ FOB, NNL QLĐH sẽ thực hiện thêm các nghiệp vụ có liên quan 

đến truyền tải thông tin về mẫu thiết kế, làm giá và chào bán sản phẩm đến 

khách hàng [67]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 2.2: Các phƣơng thức sản xuất chủ yếu và nhiệm vụ của NNL quản lý 

đơn hàng  

Nguồn: NCS đề xuất 

Trên cơ sở: 

(i) Nghiên cứu tài liệu của ngành về phân tích công việc của NNL QLĐH 

theo phƣơng thức sản xuất ODM; 

(ii) Sử dụng phƣơng pháp quan sát có chủ định một số công ty may Việt 

Nam điển hình trong phƣơng thức sản xuất CMT, FOB và ODM; 

(iii) Sử dụng phƣơng pháp chuyên gia gồm lãnh đạo các DN may và nhân 

lực QLĐH tại các DN may đang áp dụng phƣơng thức sản xuất CMT, FOB, ODM; 

 (iv) Xem xét với phạm vi nghiên cứu của luận án là phƣơng thức sản xuất ODM 

xuất khẩu (không xem xét ODM nội địa) nhằm cung cấp cho khách hàng sản phẩm trọn 

gói từ khâu thiết kế, cung ứng nguyên liệu đầu vào đến sản xuất và xuất khẩu. 

Từ đó, NCS tổng hợp đặc điểm chuyển đổi phƣơng thức sản xuất chủ yếu 

trong ngành may và phân biệt nhiệm vụ của NNL QLĐH (thông qua quy trình 

QLĐH may) nhƣ sau: 

  

CMT 

FOB 

ODM 

OBM 

Quản lý đơn hàng: tổ chức 

 sản xuất (cắt, may) 

Quản lý đơn hàng: tổ chức sản 

xuất, tìm nguồn cung  

ứng nguyên liệu 

Quản lý đơn hàng: tổ chức sản 

xuất, tìm nguồn cung ứng nguyên 

liệu, phát triển mẫu, xuất khẩu 

    

Thƣơng 

hiệu 

Thiết 

 kế 

Tìm nguồn 
cung ứng 

nguyên liệu 

Cắt,  

may 
Xuất  

khẩu 

Phân phối và 

marketing 



 

 

41 

Bảng 2.1: Đặc điểm chuyển đổi phƣơng thức sản xuất và phân biệt nhiệm vụ của NNL quản lý đơn hàng  

Nội dung 

Các phƣơng thức sản xuất chủ yếu 

Ghi chú 
CMT 

FOB 
ODM 

FOB cấp 1 FOB cấp 2 

1. Đặc điểm chuyển đổi phương thức sản xuất chủ yếu trong ngành may 

Thực hiện các công đoạn chủ yếu trong chuỗi 
giá trị may mặc toàn cầu 

Cắt, may Tìm nguồn cung ứng 
nguyên liệu do bên đặt 

hàng chỉ định + Cắt, may 

Tự chịu trách nhiệm 
tìm nguồn nguyên 

liệu + Cắt, may 

Thiết kế + Tìm nguồn 
cung ứng nguyên liệu 

đầu vào + Cắt, may + 

Xuất khẩu 

Hình 2.2 

2. Phân biệt nhiệm vụ của NNL quản lý đơn hàng (thông qua Quy trình quản lý đơn hàng may) 

(1) Quản lý phát triển mẫu sáng tác K K K    

(2) Tiếp nhận từ khách hàng về thông tin đặt hàng, bao gồm: 

Thông tin về sản xuất          

Thông tin về chỉ định nhà cung cấp K   K    

Thông tin về tự tìm nhà cung cấp K K      

Thông tin về thiết kế mẫu (mẫu sáng tác) K K K    

Thông tin về phƣơng thức xuất khẩu K K K    

(3) Các công việc có liên quan đến định mức 

NPL, in, thêu, giặt, năng suất 
K         

(4) Tìm kiếm nhà cung cấp NPL K    K      

(5) Làm giá và báo giá cho khách hàng K 

Báo giá gia công (CM) 

       

(6) Chuẩn bị NPL để chế thử mẫu lần đầu 

(mẫu proto) 
K K K    
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Nội dung 

Các phƣơng thức sản xuất chủ yếu 

Ghi chú 
CMT 

FOB 
ODM 

FOB cấp 1 FOB cấp 2 

(7) Gửi mẫu và báo giá toàn bộ sản phẩm 
đƣợc phát triển 

 

K 

Mẫu của khách hàng; 

 

K 

Mẫu của khách hàng; 

 

K 

Mẫu của khách hàng; 

   

(8) Tiếp nhận thông tin phản hồi 

Mẫu thiết kế  K K K    

Nhà cung cấp NPL K   K K  

Giá CM          

Giá tổng thể K        

Phƣơng thức xuất khẩu K K K    

(9) Đặt mua NPL K 

Không phải “mua” do 
nhận NPL của khách 

hàng 

  

Đặt mua NPL theo khách 

hàng chỉ định 

  

Tự chịu trách nhiệm 

mua NPL 

   

(10) Chuẩn bị mẫu đối cho khách hàng duyệt          

(11) Triển khai sản xuất hàng loạt, theo dõi 

quá trình sản xuất đơn hàng và xử lý phát sinh 

(nếu có) 

         

(12) Xuất hàng, thanh toán và quyết toán đơn 

hàng. 
  

Chỉ quyết toán về vật tƣ 

       

Nguồn: NCS đề xuất 

Ghi chú:    : Có                       K: Không  có          
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Như vậy, đồng hành cùng xu hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản xuất CMT, 

FOB sang ODM, NNL QLĐH sẽ ngày càng tăng thêm các nhiệm vụ phức tạp hơn 

do thực hiện tổng hợp các nhiệm vụ của phƣơng thức sản xuất CMT, FOB có bổ 

sung thêm các nhiệm vụ của ODM. Tính phức tạp thể hiện ở yêu cầu NNL QLĐH 

khi thực hiện  kết nối chuỗi cung ứng với nhà cung cấp ở nƣớc ngoài hoặc phải làm 

việc trực tiếp với khách hàng để thu thập thông tin cho khâu thiết kế sản phẩm. Từ 

đó, yêu cầu đặt ra đối với NNL QLĐH: sẽ gia tăng nhu cầu về số lƣợng, cần đảm 

bảo hơn về chất lƣợng và cải thiện cơ cấu NNL QLĐH ngày càng hợp lý để sẵn 

sàng đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản xuất: CMT, FOB sang ODM. 

2.3. Nội dung phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng trong các doanh 

nghiệp may  

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, có kế thừa các công trình nghiên cứu về nội 

dung phát triển NNL, luận án đề xuất nội dung phát triển NNL QLĐH phù hợp với 

NNL đặc thù của ngành may nhằm đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi sang phƣơng thức 

sản xuất ODM nhƣ sau: 

2.3.1. Phát triển về số lượng nguồn nhân lực quản lý đơn hàng đáp ứng xu 

hướng chuyển đổi phương thức sản xuất 

 Phát triển về số lƣợng NNL QLĐH là quá trình gia tăng về số lượng của NNL 

QLĐH tại các DN may Việt Nam đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản xuất: 

CMT, FOB sang ODM. 

 NNL QLĐH có sự gia tăng về quy mô nhiệm vụ thực hiện theo phƣơng thức 

sản xuất ODM do NNL QLĐH ngoài đảm nhận tổng hợp các nhiệm vụ của phƣơng 

thức sản xuất CMT, FOB còn kết hợp thực hiện thêm nhiệm vụ riêng biệt của phƣơng 

thức sản xuất ODM . Xu hƣớng biến động tăng NNL QLĐH hiện tại so với quá khứ và 

nhu cầu tăng về số lƣợng NNL QLĐH trong tƣơng lai là xu hƣớng cần thiết khi gắn với 

xu hƣớng nâng cấp phƣơng thức sản xuất CMT, FOB sang ODM. 

Phát triển về số lƣợng NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam đƣợc thể hiện 

cụ thể qua các tiêu chí sau: 

- Số lƣợng NNL QLĐH hiện tại; 

- Nhu cầu số lƣợng NNL QLĐH trong tƣơng lai. 

Khi xem xét nội dung phát triển về số lƣợng NNL QLĐH cho hoạt động QLĐH 

tại các DN may hiện tại và chuẩn bị cho tƣơng lai, có liên hệ chiến lƣợc SXKD trong 

chuyển đổi phƣơng thức sản xuất và chỉ tiêu Doanh thu thuần. 
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2.3.2. Phát triển về cơ cấu nguồn nhân lực quản lý đơn hàng đáp ứng xu hướng 

chuyển đổi phương thức sản xuất  

 Phát triển về  cơ cấu NNL QLĐH là quá trình cải thiện hợp lý cơ cấu của NNL 

QLĐH tại các DN may Việt Nam đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản xuất: 

CMT, FOB sang ODM. 

Phát triển về cơ cấu NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam đƣợc thể hiện cụ 

thể qua các tiêu chí sau: 

- Cơ cấu NNL QLĐH chiếm trong tổng số lao động tại các DN may (xét 

theo phƣơng thức sản xuất của DN may đang áp dụng và xét theo quy mô lao 

động của DN). 

Tiêu chí này đƣợc xác định theo công thức: 

Tỷ trọng của NNL QLĐH 

           trong tổng số lao động 
= 

Số lƣợng NNL QLĐH

 Tổng số lao động
  

- Cơ cấu NNL QLĐH xét theo: giới tính, tuổi, vị trí công tác, thâm niên công 

tác, trình độ đƣợc đào tạo trong tổng số NNL QLĐH tại các DN may. 

Tiêu chí này đƣợc xác định theo công thức: 

Tỷ trọng NNL QLĐH (theo nội dung i) 

trong tổng số NNL QLĐH 
= 

 

Số lƣợng NNL QLĐH (theo nội dung i)

 Tổng số NNL QLĐH
  

 

Trong đó, nội dung i, gồm: hoặc “giới tính”, hoặc “tuổi”, hoặc “vị trí công 

tác”, hoặc “thâm niên công tác”, hoặc “trình độ được đào tạo” (tùy theo mục đích 

đánh giá). 

Khi xem xét nội dung phát triển về cơ cấu NNL QLĐH với đặc trƣng đảm 

bảo phù hợp với phƣơng thức sản xuất và đảm bảo cho quá trình QLĐH diễn ra ăn 

khớp, nhịp nhàng. 

2.3.3. Phát triển về chất lượng nguồn nhân lực quản lý đơn hàng đáp ứng xu 

hướng chuyển đổi phương thức sản xuất 

 Phát triển về chất lƣợng NNL QLĐH là quá trình đảm bảo về chất lượng trên 

cả 3 phương diện trí lực, thể lực và tâm lực của NNL QLĐH tại các DN may Việt 

Nam đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản xuất: CMT, FOB sang ODM. 

Nội dung bao gồm: 
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 Phát triển trí lực 

Phát triển trí lực là quá trình hoàn thiện và nâng cao trình độ chuyên môn, 

kinh nghiệm nghề nghiệp của nhân lực QLĐH so với yêu cầu của công việc mà 

nhân lực QLĐH đảm nhận.  

Hoàn thiện và nâng cao trình độ chuyên môn của nhân lực QLĐH đáp ứng 

yêu cầu công việc có tính chất phức tạp hơn khi chuyển đổi sang phƣơng thức sản 

xuất ODM. Do đó, trƣớc hết, NNL QLĐH cần đảm bảo hoàn thiện trình độ chuyên 

môn cho phƣơng thức sản xuất hiện tại CMT, FOB. Đồng thời, trang bị thêm trình 

độ chuyên môn mới để sẵn sàng thích ứng khi chuyển đổi sang phƣơng thức sản 

xuất ODM. Trình độ chuyên môn là sản phẩm trực tiếp của hoạt động đào tạo và tự 

đào tạo, đƣợc đánh giá thông qua ba tiêu chí sau: 

- Mức độ phù hợp của ngành/chuyên ngành đào tạo với tiêu chuẩn công việc. 

- Mức độ kiến thức chuyên môn của NNL QLĐH ở hiện tại với đáp ứng 

phƣơng thức sản xuất ODM; 

- Mức độ kỹ năng nghiệp vụ của NNL QLĐH ở hiện tại với đáp ứng phƣơng 

thức sản xuất ODM. 

Hoàn thiện và gia tăng kinh nghiệm nghề nghiệp của nhân lực quản lý đơn hàng. 

Kinh nghiệm nghề nghiệp thực chất là kiến thức, kỹ năng tổng hợp và đặc thù 

mang tính bí quyết đƣợc tổng kết từ những trải nghiệm nghề nghiệp và cuộc sống của 

ngƣời lao động.  

Kinh nghiệm nghề nghiệp đƣợc gia tăng bằng nhiều cách: tự đúc rút kinh 

nghiệm cho bản thân; rút kinh nghiệm từ thất bại và thành công của ngƣời khác cho 

bản thân mình; truyền kinh nghiệm qua sự giúp đỡ, kèm cặp, đào tạo của ngƣời có 

trình độ và kinh nghiệm hơn cho lao động trẻ, lao động mới; trao đổi kinh nghiệm 

nghề nghiệp qua thảo luận, hội thảo; qua tự học tập từ tài liệu… 

Hoàn thiện và gia tăng kinh nghiệm nghề nghiệp của nhân lực QLĐH đƣợc 

thể hiện qua tiêu chí: kinh nghiệm nghề nghiệp của NNL QLĐH. Với lƣu ý: tiêu chí 

này chỉ xem xét đến số năm NNL QLĐH làm đúng chuyên môn trong lĩnh vực 

QLĐH tại DN may. Bởi do đƣợc tích lũy kinh nghiệm đúng chuyên môn trong lĩnh 

vực QLĐH sẽ giúp NNL QLĐH có một nền tảng vững chắc, để tiếp tục nâng cao 

hơn trình độ chuyên môn khi cập nhật những kiến thức chuyên môn và kỹ năng 

nghiệp vụ mới của phƣơng thức sản xuất cao hơn. 
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 Phát triển thể lực 

Trí lực đóng vai trò quan trọng trong phát triển NNL, bởi sức mạnh trí tuệ của 

con ngƣời chỉ có thể phát huy đƣợc lợi thế trên nền thể lực khỏe mạnh. 

Có nhiều quan niệm về sự phát triển thể lực. Một số quan điểm cho rằng, sự 

phát triển về thể lực đƣợc thể hiện ở sự phát triển về chiều cao, cân nặng, tuổi thọ, sức 

mạnh cơ bắp. Một số quan niệm khác cho rằng, sự phát triển thể lực thể hiện chủ yếu 

qua đánh giá tổng quát về sức khỏe. Quan niệm toàn diện, phát triển thể lực là gia tăng 

sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Sự phát triển về sức khỏe chính là quá trình 

làm gia tăng trạng thái và mức độ thoải mái về thể chất, tinh thần của ngƣời lao động 

khi sống và làm việc trong doanh nghiệp. NCS đồng tình với quan điểm này. 

Trên giác độ vi mô doanh nghiệp,  

- Khi đánh giá sức khỏe thể chất của NNL QLĐH, với tiêu chí: đảm bảo sức 

khỏe về thể chất để công tác/làm việc theo quy định của Bộ Y tế, NCS sử dụng tiêu 

chuẩn sức khỏe - phân loại để khám tuyển, khám định kỳ theo Quyết định số 

1613/BYT-QĐ ban hành ngày 15/8/1997 của Bộ Y tế.  

- Khi đánh giá sức khỏe tinh thần của NNL QLĐH, với tiêu chí: đảm bảo sức 

khỏe về tinh thần để công tác/làm việc, NCS sử dụng đánh giá sự hài lòng của NNL 

QLĐH về tiền lƣơng, thƣởng và chính sách phúc lợi; thời gian làm việc và nghỉ 

ngơi; môi trƣờng làm việc; các hoạt động vui chơi giải trí. 

 Phát triển tâm lực 

Phát triển tâm lực thực chất là hoàn thiện nhân cách, đạo đức, tác phong và ý 

thức kỷ luật lao động. Trong đó, tâm lực (xét theo góc độ NNL doanh nghiệp) là 

sức mạnh ý chí, tinh thần, tâm lý của mỗi nhân lực DN vào trong công việc; tâm lực 

là động cơ bên trong của mỗi nhân lực DN khi thực hiện công việc, có ảnh hƣởng 

đến sức khỏe tinh thần của NNL doanh nghiệp. 

Xuất phát từ mục tiêu của DN nhằm phục vụ hiệu quả trong công việc, đặc 

biệt, gắn với yêu cầu của phƣơng thức sản xuất ODM đối với NNL QLĐH khi thực 

hiện vai trò là kết nối giữa doanh nghiệp với khách hàng trong quá trình QLĐH. 

Phát triển tâm lực của NNL QLĐH đƣợc thể hiện qua tiêu chí:  

- Mức độ tự nhận thức tầm quan trọng về thái độ của NNL QLĐH với công 

việc, với đồng nghiệp, với khách hàng. 

- Mức độ đánh giá của doanh nghiệp về thái độ của NNL QLĐH, bao gồm: 

thái độ với công việc, với đồng nghiệp, với khách hàng. 

Nội dung và tiêu chí đánh giá phát triển NNL QLĐH của luận án đƣợc tổng 

hợp tại bảng 2.2:  
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Bảng 2.2: Nội dung và tiêu chí đánh giá phát triển NNL quản lý đơn hàng 

Nội dung phát triển NNL 

QLĐH 
Tiêu chí Chỉ tiêu Hƣớng phân tích, đánh giá 

Gia tăng về số lượng NNL 
quản lý đơn hàng đáp ứng xu 

hƣớng chuyển đổi phƣơng 

thức sản xuất: CMT, FOB 

sang ODM. 

- Số lƣợng NNL quản lý đơn hàng 
hiện tại; 

- Nhu cầu số lƣợng NNL quản lý 

đơn hàng trong tƣơng lai. 

 

- Số lƣợng tuyệt đối của NNL quản lý đơn hàng 
hiện tại; 

- Số lƣợng tuyệt đối nhu cầu số lƣợng NNL quản 

lý đơn hàng  trong các năm tiếp theo. 

So sánh số lƣợng tuyệt đối 
giữa kỳ nghiên cứu với kỳ 

gốc. Nếu kết quả so sánh 

tăng, cho thấy: đã gia tăng về 

số lƣợng NNL QLĐH và 
ngƣợc lại. Có liên hệ chiến 

lƣợc SXKD; chỉ tiêu doanh 

thu thuần, tổng số lao động. 

Cải thiện hợp lý cơ cấu NNL 

quản lý đơn hàng đáp ứng xu 
hƣớng chuyển đổi phƣơng 

thức sản xuất: CMT, FOB 

sang ODM. 

 

- Cơ cấu NNL quản lý đơn hàng 

chiếm trong tổng số lao động tại các 
doanh nghiệp may (xét theo phƣơng 

thức sản xuất của doanh nghiệp 

may đang áp dụng và xét theo quy 
mô lao động của doanh nghiệp). 

 

 

- Cơ cấu NNL quản lý đơn hàng xét 

theo: giới tính, tuổi, vị trí công tác, 

thâm niên công tác, trình độ đƣợc 

đào tạo trong tổng số NNL quản lý 
đơn hàng của các doanh nghiệp 

may. 

- Tỷ trọng của NNL quản lý đơn hàng trong tổng 

số lao động tại các doanh nghiệp may 

Công thức tính: 

Tỷ trọng NNL QLĐH trong tổng số LĐ  

= 
Số lƣợng NNL QLĐH

 Tổng số LĐ
  

 

- Tỷ trọng NNL quản lý đơn hàng (xét cụ thể theo 

tuổi; thâm niên công tác; trình độ đào tạo gắn với 

chuyên môn ngành) trong tổng số NNL QLĐH tại 
các doanh nghiệp may  

Công thức tính: 

Tỷ trọng NNL QLĐH (theo nội dung i) trong 

tổng số NNL QLĐH  

= 
Số lƣợng NNL QLĐH (theo nội dung i)

 Tổng số NNL QLĐH
  

 

So sánh tỷ lệ/ tỷ trọng với cơ 

cấu NNL QLĐH của Công ty 
Cổ phần Quốc tế Phong Phú 

(PPJ) - thành viên của 

Vinatex, đã trở thành một ví 
dụ tiêu biểu cho việc áp dụng 

thành công mô hình ODM; 

Tổng công ty May Nhà Bè –
CTCP; có liên hệ công ty FDI 

 Nếu kết quả so sánh có xu 

hƣớng cơ cấu ngày càng tiến 
dần đến cơ cấu điển hình, cho 

thấy: đã cải thiện hợp lý cơ 

cấu NNL quản lý đơn hàng và 
ngƣợc lại. 



 

 

48 

Nội dung phát triển NNL 

QLĐH 
Tiêu chí Chỉ tiêu Hƣớng phân tích, đánh giá 

Đảm bảo về chất lượng NNL 

quản lý đơn hàng đáp ứng xu 

hƣớng chuyển đổi phƣơng 
thức sản xuất: CMT, FOB 

sang ODM. 

Cụ thể, bao gồm: 

   

(i) Về trí lực - Mức độ phù hợp của 
ngành/chuyên ngành đào tạo với 

tiêu chuẩn công việc. 

 

 

- Mức độ kiến thức chuyên môn của 

NNL quản lý đơn hàng ở hiện tại 
với đáp ứng phƣơng thức sản xuất 

ODM; 

 

 

 

- Mức độ kỹ năng nghiệp vụ của 
NNL quản lý đơn hàng ở hiện tại 

với đáp ứng phƣơng thức sản xuất 

ODM; 

 

 

 

- Kinh nghiệm nghề nghiệp của 

Tỷ trọng từng ngành/chuyên ngành tốt nghiệp 
trong tổng số ngành/chuyên ngành tốt nghiệp của 

NNL QLĐH  đang làm việc tại doanh nghiệp 

may. 

 

- Tính điểm trung bình (theo thang đo Likert 5 

mức độ) của từng chỉ tiêu liên quan đến kiến thức 

chuyên môn của NNL quản lý đơn hàng. 

 

 

 

 

- Tính điểm trung bình (theo thang đo Likert 5 
mức độ) của từng chỉ tiêu liên quan đến kỹ năng 

nghiệp vụ của NNL quản lý đơn hàng; 

 

 

 

- Số năm NNL QLĐH làm đúng chuyên môn 

trong lĩnh vực quản lý đơn hàng tại DN may. 

- Tỷ trọng tốt nghiệp của 
ngành/chuyên ngành quản lý 

đơn hàng càng < 100% chứng 

tỏ mức độ phù hợp với tiêu 
chuẩn công việc càng thấp. 

- Phân loại, đánh giá kiến 
thức chuyên môn theo thang 

đo Likert 5 mức độ: mức 

1_thiếu kiến thức; mức 
2_chưa đủ kiến thức; mức 

3_đủ kiến thức ở mức trung 

bình; mức 4_hiểu biết khá; 

mức 5_hiểu biết sâu rộng; 

- Phân loại, đánh giá kỹ năng 

nghiệp vụ theo thang đo 

Likert 5 mức độ: mức 1_thiếu 
kỹ năng; mức 2_chưa đủ kỹ 

năng; mức 3_biết vận dụng ở 

mức trung bình; mức 4_vận 
dụng khá; mức 5_vận dụng 

thành thạo; 

- Số năm kinh nghiệm làm 

đúng chuyên môn trong lĩnh 
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Nội dung phát triển NNL 

QLĐH 
Tiêu chí Chỉ tiêu Hƣớng phân tích, đánh giá 

NNL quản lý đơn hàng. vực quản lý đơn hàng càng 

lớn thì kinh nghiệm nghề 

nghiệp càng cao và ngƣợc lại.  

(ii) Về thể lực - Đảm bảo sức khỏe về thể chất để 

công tác/làm việc theo quy định của 
Bộ Y tế; 

 

- Đảm bảo sức khỏe về tinh thần để 

công tác/làm việc. 

- Theo tiêu chuẩn sức khỏe - phân loại để khám 

tuyển, khám định kỳ theo Quyết định số 
1613/BYT-QĐ ban hành ngày 15/8/1997 của Bộ 

Y tế;  

- Sự hài lòng của NNL QLĐH về tiền lƣơng, 

thƣởng và chính sách phúc lợi; thời gian làm việc 

và nghỉ ngơi; môi trƣờng làm việc; các hoạt động 

vui chơi giải trí. Tính điểm trung bình (theo thang 
đo Likert 5 mức độ). 

- Nếu kết quả trung bình từ 

Loại 3 trở lên, cho thấy, có 
đảm bảo sức khỏe về thể lực 

và ngƣợc lại; 

- Nếu kết quả trung bình đánh 

giá từ mức độ 3 trở lên (theo 

thang đo Likert 5 mức độ), 

cho thấy, có đảm bảo sức 
khỏe về tinh thần và ngƣợc 

lại. 

(iii) Về tâm lực - Mức độ tự nhận thức tầm quan 

trọng về thái độ của NNL quản lý 

đơn hàng với công việc, với đồng 
nghiệp, với khách hàng; 

 

 

- Mức độ đánh giá của doanh nghiệp 

về thái độ của NNL quản lý đơn 

hàng, bao gồm: thái độ với công 
việc, với đồng nghiệp, với khách 

hàng. 

 

- Tính điểm trung bình (theo thang đo Likert 5 

mức độ) của từng chỉ tiêu liên quan đến thái độ tự 

đánh giá của NNL quản lý đơn hàng; 

 

 

 

- Tính điểm trung bình (theo thang đo Likert 5 

mức độ) của từng chỉ tiêu liên quan đến thái độ 
của NNL quản lý đơn hàng do doanh nghiệp đánh 

giá. 

- Nếu kết quả trung bình đánh 

giá từ mức độ 3/5 trở lên 

(theo thang đo Likert 5 mức 
độ), cho thấy, NNL QLĐH đã 

tự nhận thức đƣợc tầm quan 

trọng về thái độ và ngƣợc lại; 

- Nếu kết quả trung bình đánh 

giá từ mức độ 3 trở lên (theo 
thang đo Likert 5 mức độ), 

cho thấy, Doanh nghiệp đã 

đánh giá tích cực về thái độ 

của NNL QLĐH và ngƣợc 
lại; 

Nguồn: NCS đề xuất 
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2.4. Các hoạt động chủ yếu phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng trong 

doanh nghiệp may 

Việc thực thi các chính sách và giải pháp chủ yếu nhằm thu hút, duy trì và 

đào tạo NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam sẽ là các hoạt động chủ yếu phát 

triển NNL quản lý đơn hàng. Trong đó, 

Chính sách và giải pháp chủ yếu phát triển NNL QLĐH về số lượng và cơ 

cấu nhƣ: kế hoạch hóa NNL; tuyển dụng đủ và đúng nhân sự; bố trí sử dụng hợp lý 

NNL QLĐH trong DN may. 

Chính sách và giải pháp chủ yếu phát triển NNL QLĐH về trí lực nhƣ: tuyển 

dụng về trình độ đầu vào; đào tạo của DN may. 

Chính sách và giải pháp chủ yếu phát triển NNL QLĐH về thể lực nhƣ: tuyển 

dụng về thể lực đầu vào; thu hút NNL nhƣ tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tham gia 

BHYT cho ngƣời lao động. 

Chính sách và giải pháp chủ yếu góp phần phát triển NNL QLĐH về tâm lực 

nhƣ: đào tạo; chính sách sử dụng; chính sách tạo động lực. 

Thực thi các chính sách và giải pháp (hay các hoạt động) chủ yếu phát triển 

NNL QLĐH nhằm góp phần phát triển NNL QLĐH bao gồm: gia tăng về số lƣợng, 

đảm bảo về chất lƣợng NNL QLĐH và cải thiện hợp lý cơ cấu, trong đó, phát triển 

về chất lƣợng trên cả 3 phƣơng diện trí lực, thể lực và tâm lực đáp ứng xu hƣớng 

chuyển đổi phƣơng thức sản xuất: CMT, FOB sang ODM. 

2.4.1. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

“Kế hoạch hóa NNL là quá trình đánh giá, xác định nhu cầu về NNL để đáp 

ứng mục tiêu công việc của tổ chức và xây dựng các kế hoạch lao động để đáp ứng 

đƣợc các nhu cầu đó.” [39]. 

Kế hoạch hóa NNL giúp cho DN xác định rõ khoảng cách giữa hiện tại và 

định hƣớng tƣơng lai về nhu cầu NNL của DN; chủ động thấy trƣớc đƣợc những 

khó khăn, những hạn chế của nguồn tài nguyên nhân lực mà DN hiện có và tìm các 

biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu NNL.  

Kế hoạch hóa NNL sẽ giúp DN trả lời các câu hỏi: Doanh nghiệp cần NNL 

phải có những kiến thức nào, kỹ năng nào và thái độ nhƣ thế nào? Khi nào DN cần 

họ? Doanh nghiệp đã có sẵn NNL thích hợp chƣa?.. Do vậy, kế hoạch hóa NNL là 

cơ sở cho các hoạt động tuyển dụng, sử dụng, đào tạo phát triển NNL. 
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Với các DN may Việt Nam, kế hoạch hóa NNL không chỉ đƣợc thực hiện 

bởi DN mà còn phụ thuộc vào nguồn cung nhân lực trên thị trƣờng lao động ngành 

may. Trong bối cảnh các DN may Việt Nam có xu hƣớng chuyển đổi tích cực từ 

phƣơng thức sản xuất CMT, FOB sang ODM thì nhu cầu NNL ngành may nói 

chung và NNL QLĐH nói riêng sẽ thay đổi lớn cả về số lƣợng và chất lƣợng. Đặc 

biệt, NNL QLĐH cho ngành may Việt Nam là lao động hiếm ở thị trƣờng lao động 

do ít cơ sở đào tạo của Việt Nam đào tạo chuyên ngành QLĐH. Nếu các DN may 

Việt Nam không làm tốt công tác kế hoạch hóa NNL sẽ khó có sự chuẩn bị tốt về 

NNL cho hoạt động SXKD của DN trong tƣơng lai khi có sự chuyển đổi, nâng cấp 

sang phƣơng thức sản xuất ODM. 

Hoạt động kế hoạch hóa NNL QLĐH đƣợc thể hiện qua các tiêu chí: 

- Thông tin về số lƣợng NNL QLĐH trong kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, 

dài hạn; 

- Thông tin yêu cầu về chất lƣợng NNL QLĐH trong kế hoạch ngắn hạn, 

trung hạn, dài hạn 

Như vậy, hoạt động kế hoạch hóa NNL của DN có ảnh hƣởng đến số lƣợng, 

cơ cấu, chất lƣợng NNL QLĐH tại các DN may và phát triển NNL QLĐH, đặc biệt, 

khi các DN may có kế hoạch chuyển đổi phƣơng thức sản xuất. 

2.4.2. Tuyển dụng gắn với chính sách thu hút nguồn nhân lực quản lý đơn hàng  

Quy mô, cơ cấu và chất lƣợng NNL QLĐH của DN trong hiện tại bị ảnh 

hƣởng trƣớc tiên từ cơ chế tuyển dụng và chính sách thu hút NNL trong quá khứ. 

Chất lƣợng ứng viên và chất lƣợng tuyển dụng cao với chính sách thu hút NNL 

hấp dẫn sẽ là cơ sở cho việc gia tăng chất lƣợng đầu vào của DN. 

Tuyển dụng sai chỉ có thể bảo đảm cho DN đủ về số lƣợng nhƣng tạo ra một 

số hậu quả: Thừa về số lƣợng mà thiếu về chất lƣợng; Lãng phí chi phí tiền lƣơng, 

lãng phí tài chính cho công tác đào tạo lại, gián tiếp làm tăng giá thành giảm lợi 

nhuận của DN. 

Chính sách thu hút không hấp dẫn sẽ ảnh hƣởng đến số lƣợng NNL đến DN 

tuyển mộ và tuyển chọn. Nếu cung tuyển mộ nhỏ hơn cầu tuyển mộ sẽ dẫn đến tuyển 

chọn NNL có thể đạt số lƣợng nhƣng không đạt cao về chất lƣợng đầu vào của DN. 

Hoạt động tuyển dụng gắn với chính sách thu hút NNL QLĐH đƣợc thể hiện 

qua các tiêu chí: 

- Nguồn tuyển dụng; 
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- Tiêu chuẩn tuyển chọn; 

- Bản mô tả công việc của NNL quản lý đơn hàng; 

- Quy trình tuyển chọn; 

- Số lƣợng tuyển dụng theo kế hoạch; 

- Yêu cầu chất lƣợng tuyển dụng theo kế hoạch; 

- Thông tin cung cấp về chính sách thu hút trong tuyển dụng. 

Do vậy, hoạt động tuyển dụng và chính sách thu hút NNL của DN có ảnh 

hƣởng đến số lƣợng, cơ cấu, chất lƣợng (trí lực, thể lực về thể chất) NNL QLĐH đầu 

vào của DN may và phát triển NNL QLĐH. 

2.4.3. Bố trí sử dụng, tạo động lực lao động cho nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

Bố trí sử dụng NNL là việc bố trí công việc, phân công nhiệm vụ cho từng cá 

nhân, từng bộ phận nhằm khai thác và phát huy năng lực làm việc của ngƣời lao 

động nhằm đạt đƣợc hiệu quả của công việc. Khi bố trí sử dụng NNL hợp lý, ngƣời 

lao động đƣợc phân công công việc phù hợp với năng lực và chuyên môn của từng 

ngƣời; khi bố trí sử dụng NNL sai, sử dụng NNL không hợp lý, ngƣời lao động sẽ 

không phát huy hết năng lực của mình. 

Động lực lao động là sự tự nguyện và khát khao, giúp tăng cƣờng sự nỗ lực 

của ngƣời lao động, góp phần đạt đƣợc mục tiêu chung của DN. Để tạo động lực 

cho ngƣời lao động, nhà quản lý DN sẽ sử dụng nhiều chính sách tạo động lực khác 

nhau, trong đó, có sử dụng các chính sách khuyến khích tài chính và phi tài chính 

nhằm tạo động lực cả vật chất và tinh thần cho ngƣời lao động. 

Khi bố trí sử dụng NNL hợp lý kết hợp chính sách tạo động lực cho NNL, 

ngƣời lao động sẽ nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, trung thành với DN. Ngƣợc 

lại, ngƣời lao động thiếu động lực làm việc, thiếu ý thức trách nhiệm, không trung 

thành với DN gián tiếp ảnh hƣởng đến thể lực về tinh thần giảm sút, thái độ không 

tích cực từ phía ngƣời lao động. 

Hoạt động bố trí sử dụng, tạo động lực lao động cho NNL QLĐH đƣợc thể 

hiện qua các tiêu chí: 

- NNL QLĐH làm việc đúng chuyên môn; 

- NNL QLĐH làm việc có chuyên môn gần; 

- Chính sách khuyến khích tài chính nhƣ: lƣơng, thƣởng và các chƣơng trình 

phúc lợi; 
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- Chính sách khuyến khích phi tài chính nhƣ: thời gian làm việc và nghỉ 

ngơi; môi trƣờng làm việc; các hoạt động tham quan, nghỉ mát, văn nghệ, thể dục 

thể thao… 

Như vậy, hoạt động bố trí sử dụng và chính sách tạo động lực là hoạt động có 

ảnh hƣởng đến số lƣợng, cơ cấu, thể lực về tinh thần và tâm lực trong phát triển 

NNL QLĐH tại các DN may. 

2.4.4. Đào tạo nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

Đào tạo NNL QLĐH là hoạt động nhằm trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ 

năng nghề nghiệp, thái độ lao động và bồi dƣỡng kinh nghiệm nghề nghiệp cho nhân 

lực QLĐH tại các DN may.  

Nếu làm tốt công tác đào tạo, đối với DN may sẽ đạt đƣợc lợi ích cho cả DN 

may và NNL QLĐH 

- Đối với các DN may: Đào tạo là một yếu tố cơ bản nhằm đáp ứng mục tiêu, 

chiến lƣợc phát triển của các DN may. Đào tạo NNL QLĐH sẽ giúp các DN may 

chuẩn bị trƣớc NNL QLĐH, sẵn sàng đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi của phƣơng thức 

sản xuất nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh, góp phần phát triển ngành trong tƣơng lai. 

- Đối với NNL quản lý đơn hàng: Đào tạo giúp cho nhân lực QLĐH hiểu rõ 

hơn về công việc hiện tại, đồng thời đặt ra yêu cầu cập nhật các kiến thức chuyên 

môn, kỹ năng nghề nghiệp mới, thái độ làm việc tích cực để thực hiện tốt hơn công 

việc đƣợc giao và thích ứng với yêu cầu cao hơn của công việc trong tƣơng lai. Do 

đó, góp phần phát triển kinh nghiệm nghề nghiệp, gián tiếp nâng cao thu nhập, đáp 

ứng nhu cầu và nguyện vọng về cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến của NNL 

QLĐH trong tƣơng lai. 

Hoạt động đào tạo NNL QLĐH đƣợc thể hiện qua các tiêu chí: 

- Chính sách đào tạo, phát triển NNL quản lý đơn hàng; 

- Kế hoạch đào tạo; 

- Chƣơng trình đào tạo liên ngành; 

- Đội ngũ giảng viên đào tạo liên ngành; 

- Tổ chức/thực hiện đào tạo; 

- Đánh giá kết quả đào tạo. 

Như vậy, hoạt động đào tạo có ảnh hƣởng đến cơ cấu (trình độ chuyên môn) 

và chất lƣợng (trí lực và tâm lực) trong phát triển NNL QLĐH tại các DN may, đặc 

biệt, khi các DN may có kế hoạch chuyển đổi phƣơng thức sản xuất. 

Nội dung và tiêu chí đánh giá các hoạt động chủ yếu phát triển NNL QLĐH 

của luận án đƣợc tổng hợp tại bảng 2.3:  
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Bảng 2.3: Nội dung và tiêu chí đánh giá các hoạt động chủ yếu phát triển NNL quản lý đơn hàng 

Hoạt động phát triển 

NNL QLĐH 
Tiêu chí Nội dung/Chỉ tiêu 

Nội dung liên quan đến 

 phát triển NNL quản lý đơn hàng 

Kế hoạch hóa NNL 
quản lý đơn hàng 

- Thông tin về số lƣợng NNL 
QLĐH trong kế hoạch ngắn hạn, 

trung hạn, dài hạn; 

- Thông tin yêu cầu về chất lƣợng 

NNL QLĐH trong kế hoạch ngắn 

hạn, trung hạn, dài hạn. 

- Có chỉ tiêu kế hoạch về số lƣợng NNL QLĐH 
trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; 

  

- Trong công tác lập kế hoạch NNL QLĐH có 

nêu cụ thể yêu cầu về chất lƣợng NNL QLĐH 
trong kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. 

- Liên quan đến kế hoạch về số lƣợng đầu 
vào của NNL QLĐH; 

 

- Liên quan đến kế hoạch về chất lƣợng, 

cơ cấu đầu vào của NNL QLĐH. 

Tuyển dụng và chính 
sách thu hút 

- Nguồn tuyển dụng; 

 

- Tiêu chuẩn tuyển chọn; 

 

- Bản mô tả công việc của NNL 

QLĐH; 

- Quy trình tuyển chọn; 

 

 

- Số lƣợng tuyển dụng theo kế 

hoạch; 

- Yêu cầu chất lƣợng tuyển dụng 

theo kế hoạch; 

 

- Thông tin cung cấp về chính sách 
thu hút trong tuyển dụng. 

- Có khai thác đa dạng các nguồn tuyển dụng; 

 

- Có xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn; 

 

- Có bản mô tả công việc của NNL QLĐH; 

 

- Có đảm bảo thực hiện các bƣớc chủ yếu trong 
quy trình tuyển dụng. Đặc biệt, có tiến hành 

thi/kiểm tra để đánh giá năng lực ứng viên khi 

tuyển dụng; 

- Số lƣợng tuyển dụng đƣợc có đạt theo kế 

hoạch tuyển dụng; 

- Yêu cầu về chất lƣợng nhƣ: trình độ chuyên 

môn, kinh nghiệm, trình độ ngoại ngữ… có đạt 

theo kế hoạch tuyển dụng ; 

- Có cung cấp thông tin chính sách thu hút 

tuyển dụng nhƣ: lƣơng, vị trí việc làm…trong 
thông tin tuyển dụng. 

- Liên quan đến số lƣợng và chất lƣợng 
đầu vào của NNL QLĐH; 

- Liên quan đến chất lƣợng NNL QLĐH; 

 

- Liên quan đến chất lƣợng NNL QLĐH; 

 

- Liên quan đến chất lƣợng NNL QLĐH; 

 

 

- Liên quan đến thực hiện số lƣợng đầu 

vào của NNL QLĐH; 

 

- Liên quan đến thực hiện chất lƣợng, cơ 
cấu đầu vào của NNL QLĐH; 

- Liên quan đến số lƣợng và chất lƣợng 
đầu vào của NNL QLĐH. 
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Hoạt động phát triển 

NNL QLĐH 
Tiêu chí Nội dung/Chỉ tiêu 

Nội dung liên quan đến 

 phát triển NNL quản lý đơn hàng 

Bố trí sử dụng, tạo 
động lực  

- NNL QLĐH làm việc đúng 
chuyên môn; 

- NNL QLĐH làm việc có chuyên 

môn gần; 

- Chính sách khuyến khích tài 

chính; 

- Chính sách khuyến khích phi tài 

chính. 

- Tỷ trọng NNL QLĐH làm việc đúng chuyên 
môn; 

- Tỷ trọng NNL QLĐH làm việc có chuyên 

môn gần; 

- Mức độ hài lòng của NNL QLĐH về chính 

sách lƣơng, thƣởng và các chƣơng trình phúc lợi; 

- Mức độ hài lòng của NNL QLĐH về: thời 

gian làm việc và nghỉ ngơi; môi trƣờng làm 

việc; các hoạt động tham quan, nghỉ mát, văn 

nghệ, thể dục thể thao… 

- Liên quan đến số lƣợng, cơ cấu (trình độ 
chuyên môn) của NNL QLĐH; 

 

 

- Liên quan đến chất lƣợng (thể lực tinh 
thần và tâm lực) của NNL QLĐH. 

 

Đào tạo - Chính sách đào tạo, phát triển 

NNL QLĐH; 

- Kế hoạch đào tạo; 

- Chƣơng trình đào tạo liên ngành; 

 

- Đội ngũ giảng viên đào tạo liên 

ngành; 

 

- Tổ chức/thực hiện đào tạo; 

 

- Đánh giá kết quả đào tạo. 

- Có quan tâm đến đào tạo nhằm phát triển 

NNL QLĐH; 

- Có xây dựng kế hoạch đào tạo; 

- Xây dựng chƣơng trình đào tạo có đảm bảo 

tính liên ngành (may, kinh tế, ngoại ngữ…); 

- Lựa chọn đội ngũ giảng viên (của doanh 

nghiệp hay mời ngoài doanh nghiệp) có khả 

năng đào tạo liên ngành (may, kinh tế, ngoại 
ngữ…); 

- Có tổ chức/thực hiện theo nội dung của 

chƣơng trình/khóa đào tạo;  

- Có thực hiện đánh giá kết quả đào tạo và sau 

đào tạo. 

Liên quan đến cơ cấu (trình độ chuyên 

môn) và chất lƣợng (trí lực và tâm lực) 
của NNL QLĐH. 

 

 

 

 

Hƣớng phân tích, đánh giá chung: Các doanh nghiệp may cần đạt tối đa các nội dung/chỉ tiêu trên nhằm gia tăng về số lƣợng, đảm bảo về chất lƣợng, cơ 
cấu ngày càng hợp lý của NNL QLĐH đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản xuất: CMT, FOB sang ODM. 

Nguồn: NCS đề xuất 
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2.5. Các nhân tố chủ yếu ảnh hƣởng đến phát triển nguồn nhân lực quản lý 

đơn hàng trong doanh nghiệp may 

Với phạm vi nghiên cứu phát triển NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam, 

trong quá trình phát triển, NNL QLĐH sẽ chịu sự tác động của một số nhân tố tác 

động từ bên trong DN (nhân tố chủ quan) và một số nhân tố tác động từ bên ngoài 

DN (nhân tố khách quan) sau: 

2.5.1. Các nhân tố khách quan 

2.5.1.1. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của ngành và các cơ sở đào tạo  

Đào tạo, phát triển NNL giữ vai trò quan trọng góp phần nâng cao số lƣợng 

và chất lƣợng NNL cho ngành may Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa 

và hội nhập kinh tế quốc tế của ngành may Việt Nam. 

Với sự tham gia của ngành và cơ sở đào tạo trong công tác đào tạo là nhân tố 

góp phần đảm bảo hơn về chất lƣợng cũng nhƣ cung cấp thêm số lƣợng NNL ngành 

may nói chung và NNL QLĐH nói riêng trong hiện tại và tƣơng lai, đáp ứng xu 

hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản xuất. 

- Về phía ngành: Hiệp hội Dệt May Việt Nam và Tập đoàn Dệt May Việt 

Nam là đầu mối để phối hợp và liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nƣớc 

triển khai chƣơng trình đào tạo NNL cho ngành. Trong đó, đào tạo NNL QLĐH cho 

các DN may Việt Nam thuộc chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ chuyên môn 

kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành. 

- Về phía các cơ sở đào tạo: Cơ sở đào tạo là đơn vị đào tạo các trình độ: 

trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề với thời gian đào tạo dài hạn và 

ngắn hạn thông qua hệ thống các trƣờng đào tạo của ngành may trong cả nƣớc. Một 

số yêu cầu chung đặt ra đối với các cơ sở đào tạo, nhƣ: chƣơng trình đào tạo NNL 

ngành may đòi hỏi các cơ sở đào tạo cần thiết kế phù hợp với trình độ đào tạo nhằm 

cung cấp về số lƣợng, đảm bảo về chất lƣợng NNL ngành may cho thị trƣờng lao 

động; đào tạo cần gắn với nhu cầu sử dụng của thị trƣờng lao động và đào tạo cần 

gắn với thực tiễn SXKD của các DN may. Ngoài ra, yêu cầu riêng đặt ra đối với đào 

tạo NNL QLĐH, một trong số NNL đặc thù của ngành, NNL cần cung cấp kiến 

thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ tổng hợp của liên ngành chính: kinh tế, 

công nghệ may, ngoại ngữ. 

Như vậy, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của ngành và các cơ sở 

đào tạo là nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển NNL QLĐH.  
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2.5.1.2. Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 

Chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu chịu ảnh hƣởng bởi ngƣời mua, việc tạo ra 

sản phẩm cuối cùng, phải qua nhiều công đoạn và hoạt động sản xuất thƣờng đƣợc 

tiến hành ở nhiều nƣớc.  

 

Hình 2.3: Chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu 

Chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu bao gồm 5 khâu cơ bản: (1) nguyên liệu 

đầu vào, bao gồm sợi tự nhiên và sợi tổng hợp; (2) các yếu tố sản xuất, bao gồm vải 

từ sợi tự nhiên và vải từ sợi tổng hợp, đƣợc cung cấp bởi các công ty dệt; (3) hệ 

thống sản xuất, bao gồm các công ty sản xuất hàng may mặc; (4) hệ thống xuất 

khẩu bao gồm các trung gian thƣơng mại, các công ty may với thƣơng hiệu riêng; 

(5) hệ thống marketing bao gồm các nhà bán lẻ, cửa hàng phân phối sản phẩm tới 

ngƣời tiêu dùng. Trong đó, thƣợng nguồn của chuỗi ở sản xuất xơ, sợi, dệt vải và hạ 

nguồn là phân phối và marketing. Trong toàn bộ chuỗi cung ứng, mỗi khâu sẽ tƣơng 

ứng trong phân phối quyền lực và lợi nhuận của các nƣớc khi tham gia chuỗi.  

Rào cản gia nhập chuỗi đối với các DN may Việt Nam cao dần lên khi di 

chuyển từ khâu “hệ thống sản xuất lên thƣợng nguồn hoặc hạ nguồn của chuỗi cung 

ứng dệt may toàn cầu. Nhằm góp phần nâng cao giá trị gia tăng trong sản phẩm may 

mặc, khắc phục khó khăn cho các DN may Việt Nam trong hội nhập sâu, rộng vào 

chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu, yêu cầu đặt ra cần phát triển NNL QLĐH, một 
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trong số NNL sẽ góp phần nâng cao khả năng khai thác thế mạnh trong kết nối 

chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu. 

Như vậy, với nhu cầu nâng cao giá trị gia tăng trong tham gia chuỗi cung ứng 

dệt may toàn cầu cũng là nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển NNL QLĐH. 

2.5.1.3. Phát triển khoa học công nghệ 

Sự phát triển của khoa học công nghệ, trong đó, các DN may cũng sẽ bị tác động 

trƣớc xu hƣớng CMCN 4.0. Trong phạm vi nghiên cứu, luận án sẽ xem xét  tác động của 

CMCN 4.0 đến các phƣơng thức sản xuất có liên quan phát triển NNL QLĐH. 

Với phƣơng thức sản xuất CMT, dƣới sự tác động của CMCN 4.0, NNL QLĐH sẽ 

chịu thách thức mới trong phát triển kỹ năng tìm kiếm đơn hàng do máy móc sẽ thay thế 

một số công đoạn trong sản xuất, lợi thế nhân công giá thấp sẽ bị ảnh hƣởng. 

Với phƣơng thức sản xuất FOB, NNL QLĐH trong quá trình QLĐH ngành 

may còn chịu thách thức từ sử dụng công nghệ 4.0 trong quản lý chuỗi cung ứng 

nhƣ: Internet vạn vật IoT (Internet of Things); phần mềm quản lý chuỗi cung cấp 

SCM (Supply Chain Management), phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm PLM 

(Product Life-cycle Management) nhằm truy cập và quản lý thông tin sản phẩm một 

cách an toàn, duy trì tính toàn vẹn thông tin trong suốt vòng đời sản phẩm; sử dụng 

phần mềm ERP (Enterprise Resource Planning) trong quản lý thông tin khách hàng, 

nhà cung cấp. Với công cụ và phần mềm quản lý ứng dụng thành tựu CMCN 4.0 sẽ 

giúp NNL QLĐH trong khâu tìm nguồn cung ứng nguyên liệu đầu vào đảm bảo: 

đúng chủng loại, thời hạn cung cấp và tiến độ sản xuất. 

 Với phƣơng thức sản xuất ODM, OBM, công cụ thiết kế 3D cho phép tích 

hợp các khâu: thiết kế mẫu, phát triển mẫu.. nhờ đó, sẽ rút ngắn đƣợc thời gian từ 

khi phác thảo mẫu đến khi khách hàng duyệt chốt mẫu. Ngoài ra, sử dụng công 

nghệ 4.0 trong quá trình phát triển hệ thống thƣơng mại điện tử sẽ giúp NNL QLĐH 

trong việc phát triển sản phẩm ra thị trƣờng.  

Do đó, để phù hợp với xu thế cuộc CMCN 4.0, với xu hƣớng sản xuất sản 

phẩm may từ phƣơng thức sản xuất CMT, FOB sang ODM, đòi hỏi các DN may Việt 

Nam cần có sự chuẩn bị về nguồn lực, trong đó, có sự chuẩn bị về NNL của phƣơng 

thức sản xuất ODM khác với phƣơng thức sản xuất CMT, FOB; NNL QLĐH cần 

đƣợc bổ sung thêm về số lƣợng, bổ sung thêm về kiến thức, kỹ năng nhằm đáp ứng 

xu hƣớng chuyển đổi của các DN may Việt Nam sang phƣơng thức sản xuất cao hơn. 

Như vậy, với sự phát triển của khoa học công nghệ là nhân tố ảnh hƣởng đến 

nhu cầu phát triển chất lƣợng NNL QLĐH. 
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2.5.1.4. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp may trong ngành 

Một DN nào cũng luôn tiềm ẩn yếu tố cạnh tranh trong cùng ngành nhƣ cạnh 

tranh sản phẩm, cạnh tranh giá, cạnh tranh về thị phần... Xét về khía cạnh NNL, nếu 

một DN may có nhiều đối thủ cạnh tranh trong ngành may thì thông thƣờng, DN 

may nào có chính sách thu hút hấp dẫn hơn sẽ tuyển mộ đƣợc nhiều ứng viên hơn, 

do đó, sẽ ảnh hƣởng làm hạn chế nguồn cung về số lƣợng tuyển dụng và chất lƣợng 

tuyển dụng đầu vào của mỗi doanh nghiệp may. Mặt khác, ảnh hƣởng đến hoạt 

động bố trí sử dụng của DN may do tiềm ẩn khả năng chuyển việc ra bên ngoài 

doanh nghiệp khi chính sách tạo động lực của đối thủ cạnh tranh trong ngành may 

tốt hơn. Đặc biệt, các DN may FDI (Foreign Direct Investment) - doanh nghiệp may 

có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài so với DN may trong nƣớc không chỉ có điều 

kiện tốt hơn về vốn, máy móc, công nghệ mà có các đơn hàng may do công ty mẹ 

chuyển về khá ổn định tạo ra cơ hội việc làm và thu nhập ổn định cho NNL QLĐH.  

Như vậy, sự tranh của các doanh nghiệp may trong ngành có ảnh hƣởng đến 

các hoạt động chủ yếu phát triển NNL QLĐH tại các DN may. 

2.5.2. Các nhân tố chủ quan 

2.5.2.1. Chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

Chiến lƣợc SXKD là những mục tiêu, phƣơng hƣớng SXKD trong thời gian 

tƣơng đối dài thƣờng là 5-10 năm và đƣợc thống nhất trong mọi hoạt động 

SXKD của doanh nghiệp đảm bảo DN phát triển bền vững. 

 

Hình 2.4: Mô hình chiến lƣợc đề xuất cho doanh nghiệp Dệt May Việt Nam 

đến năm 2025 tầm nhìn 2035 

Nguồn: [10] 
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Với đặc điểm của phƣơng thức sản xuất CMT, các DN may chỉ thực hiện công 

đoạn sản xuất gia công (cắt, may) với nguyên vật liệu và mẫu thiết kế đƣợc bên đặt 

hàng/ ngƣời mua hàng cung cấp cho doanh nghiệp thì nhu cầu NNL QLĐH không 

yêu cầu nhiều về số lƣợng và chất lƣợng. Nhƣng với chiến lƣợc sản xuất kinh doanh 

của DN: giảm tỷ trọng phƣơng thức sản xuất CMT, tăng tỷ trọng phƣơng thức sản 

xuất OEM/FOB, ODM, NNL QLĐH với vai trò là mắt xích quan trọng, so với 

phƣơng thức sản xuất CMT, NNL QLĐH khi triển khai phƣơng thức sản xuất 

OEM/FOB, ODM, sẽ thực hiện thêm nghiệp vụ: tìm kiếm nhà cung ứng NPL phù 

hợp với yêu cầu của khách hàng; đặt mua NPL và thanh toán; truyền tải thông tin về 

mẫu thiết kế; làm giá thì nhu cầu NNL QLĐH sẽ tăng về số lƣợng với cơ cấu hợp lý 

và yêu cầu cao hơn về chất lƣợng.  

Như vậy, nhân tố chiến lƣợc SXKD của DN may sẽ là cơ sở để hoạch định phƣơng 

hƣớng phát triển NNL QLĐH về số lƣợng, cơ cấu và chất lƣợng. Từ đó, đề xuất chính 

sách, giải pháp phát triển NNL QLĐH phù hợp với chiến lƣợc SXKD của DN.  

2.5.2.2. Quy mô doanh nghiệp và đặc điểm sản xuất kinh doanh 

Quy mô DN nhỏ, vừa hay lớn sẽ quyết định cơ cấu tổ chức quản lý trong 

DN, từ đó quy định cơ cấu tổ chức cho bộ phận QLĐH trong cơ cấu tổ chức 

của DN. 

Đặc điểm SXKD của DN may có liên quan đến NNL QLĐH cho biết các DN 

may đang sản xuất theo phƣơng thức sản xuất nào? Sản phẩm SXKD chủ yếu nào? 

Vì với mỗi phƣơng thức sản xuất khác nhau, sản phẩm SXKD khác nhau thì nhu cầu 

về số lƣợng, cơ cấu và chất lƣợng NNL QLĐH khác nhau. Và khi phƣơng thức sản 

xuất càng cao thì nhu cầu về số lƣợng thông thƣờng sẽ tăng lên với cơ cấu hợp lý và 

yêu cầu sẽ cao hơn về chất lƣợng của NNL QLĐH. Bên cạnh đó, nếu DN sản xuất 

sản phẩm may mặc phức tạp hơn với giá trị cao thì sẽ yêu cầu cao hơn về số lƣợng và 

chất lƣợng NNL QLĐH. 

Như vậy, nhân tố quy mô doanh nghiệp và đặc điểm SXKD của doanh 

nghiệp có ảnh hƣởng đến phát triển NNL QLĐH  tại các DN may. 

2.5.2.3. Khả năng tài chính của doanh nghiệp 

Vốn kinh doanh của DN, doanh thu thuần của DN là một trong những tiêu chí 

phân loại quy mô DN. 
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Ngoài ra, vốn chủ sở hữu – nguồn vốn tự có của DN cũng là một trong những chỉ 

tiêu tài chính thể hiện khả năng độc lập về tài chính của DN. Vốn chủ sở hữu đƣợc bổ 

sung từ lợi nhuận sau thuế thu nhập của DN. 

Khi nguồn lực tài chính của DN may dồi dào, DN có tiềm lực tài chính cho 

các chính sách tiền lƣơng, thƣởng, phúc lợi tốt hơn, hấp dẫn hơn.  Điều này góp phần 

thu hút và giữ chân NNL QLĐH trong DN, giảm biến động lao động tạo thuận lợi 

cho hoạt động kế hoạch hóa NNL, chủ động trong hoạt động tuyển dụng, tạo động 

lực. Mặt khác, khi có nguồn lực tài chính, các DN may có mức độ sẵn sàng cao hơn 

khi đầu tƣ cho hoạt động đào tạo và đầu tƣ phát triển khoa học công nghệ. 

Khi nguồn lực tài chính của DN may khó khăn, DN sẽ phải thực hiện các biện 

pháp để tiết kiệm chi phí, trong đó có chi phí tiền lƣơng, khó khăn trong hình thành, 

phân phối quỹ khen thƣởng phúc lợi cũng nhƣ kinh phí giành cho đào tạo và quỹ phát 

triển khoa học và công nghệ. Điều này, ảnh hƣởng đến hoạt động tuyển dụng, thu hút, 

giữ chân lao động, hoạt động đào tạo, bị động trong công tác kế hoạch hóa NNL. 

Như vậy, nhân tố khả năng tài chính của doanh nghiệp có ảnh hƣởng đến các 

hoạt động chủ yếu phát triển NNL QLĐH tại các DN may. 

2.5.2.4. Chính sách và giải pháp phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp 

Chính sách đào tạo NNL của DN nhằm nâng cao chất lƣợng của nhân lực, 

đảm bảo cho nhân lực trong DN có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ 

cần thiết để hoàn thành công việc và tạo điều kiện phát triển cá nhân. Đồng thời, 

cần các hoạt động đào tạo lại cho nhân lực mỗi khi có sự thay đổi về đặc điểm 

SXKD của DN. 

Chính sách kế hoạch hóa NNL, tuyển dụng nhằm đảm bảo cho DN chuẩn bị 

và cung cấp nhân lực về số lƣợng cũng nhƣ chất lƣợng cho DN. 

Chính sách tuyển dụng, thu hút, bố trí sử dụng, tạo động lực nhằm duy trì và 

sử dụng có hiệu quả NNL trong DN. 

Các chính sách chủ yếu trên là chính sách phát triển NNL QLĐH tại các DN 

may mà NCS sẽ sử dụng trong nghiên cứu. Các chính sách này có ảnh hƣởng trực 

tiếp và toàn diện tới phát triển NNL QLĐH trên các mặt số lượng, cơ cấu và chất 

lượng NNL trong cả các chức năng thu hút, duy trì và đào tạo, phát triển.   

Với nhân tố ảnh hƣởng chủ quan từ chính sách phát triển NNL QLĐH của 

DN may, việc thực thi các chính sách và giải pháp được coi là các hoạt động chủ 

yếu phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng trong doanh nghiệp may.  
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2.6. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nƣớc và rút ra bài học phát triển 

nguồn nhân lực quản lý đơn hàng cho các doanh nghiệp may Việt Nam 

2.6.1. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước  

Năm 2018, Ấn Độ và Trung Quốc là hai nƣớc xuất khẩu dệt may cao nhất 

thế giới. Mặt khác, Ấn Độ và Hồng Kông (Trung Quốc) là những nƣớc đã áp dụng 

phƣơng thức sản xuất FOB, ODM, có chuỗi cung ứng hoàn chỉnh. Nghiên cứu kinh 

nghiệm của hai nƣớc sẽ là những bài học có giá trị trong phát triển NNL QLĐH cho 

các DN may Việt Nam, đặc biệt, nhằm đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi phƣơng thức 

sản xuất CMT, FOB sang ODM. 

2.6.1.1. Kinh nghiệm từ Ấn Độ 

Ấn Độ là một trong nhóm các nƣớc xuất khẩu dệt may cao nhất thế giới. 

Trong nƣớc, ngành dệt may có vai trò đáng kể trong nền kinh tế của đất nƣớc, đóng 

góp 14% sản lƣợng công nghiệp, 4% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP), chiếm 

khoảng 15% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nƣớc. Quy mô của thị trƣờng dệt may 

Ấn Độ năm 2016 là 120 tỉ USD và dự kiến đạt 230 tỉ USD vào năm 2020 [9]. 

Ngành đã đƣợc Chính phủ hỗ trợ thông qua nhiều chính sách nhằm tăng 

cƣờng sản xuất và khuyến khích ngành phục vụ thị trƣờng trong nƣớc và quốc tế 

một cách hiệu quả nhƣ: Đề án nâng cấp công nghệ, sáng kiến tiếp cận thị trường; 

Gói đặc biệt cho ngành dệt may… [112]. 

Trong đó, liên quan đến phát triển NNL cho ngành phải kể đến Chương trình 

phát triển kỹ năng tổng hợp_The Integrated Skill Development Scheme (ISDS): 

Chính phủ Ấn Độ, Bộ Dệt May đã giao cho Ủy ban Dệt May là Cơ quan hỗ 

trợ tài nguyên (RSA) thực hiện chƣơng trình này nhằm cung cấp các nguồn lực 

trong lĩnh vực Dệt May. 

Chƣơng trình bắt đầu trong hai năm cuối của Kế hoạch 5 năm lần thứ XI 

2010 - 2011. Sau đó, chƣơng trình đã đƣợc mở rộng thực hiện trong giai đoạn kế 

hoạch 5 năm lần thứ XII 2012 - 2017.  

Chƣơng trình đào tạo nhằm phát triển nhân lực mà Bộ Dệt May Ấn Độ phụ 

trách, trong đó, có phát triển NNL may mặc. Chính phủ cung cấp một khoản trợ cấp 

trong phạm vi 75% chi phí sản phẩm với mức trần là Rup.10.000/ mỗi học viên và 

có sự tham gia của Viện đào tạo liên kết với Bộ Dệt May, các cơ quan khác nhau 

của Chính phủ và khu vực Doanh nghiệp tƣ nhân.   
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Chƣơng trình nhằm nâng cao năng lực và việc làm bao gồm phát triển kỹ 

năng: kỹ năng nghề nghiệp cơ bản, kỹ năng nâng cao, kỹ năng quản lý, kỹ năng sử 

dụng máy móc thiết bị hiện đại…Nội dung đào tạo mỗi loại kỹ năng phải dựa trên 

nhu cầu của doanh nghiệp và đáp ứng đƣợc các tiêu chuẩn của ngành. 

Chƣơng trình này có phạm vi đào tạo rộng, đã tiến hành tại 357/664 quận của 

Ấn Độ tham gia, với khoảng 3.250 trung tâm đào ở khắp cả nƣớc. 

Theo đó, tổng số việc làm từ chƣơng trình năm 2008, từ 33 đến 35 triệu, dự 

kiến sẽ tăng lên khoảng 60 đến 62 triệu vào năm 2022. Nhƣ vậy, yêu cầu nguồn 

nhân lực gia tăng khoảng 25 triệu ngƣời vào năm 2022. [92]. 

Tại Ấn Độ, nhân lực quản lý đơn hàng “Merchandiser” có vai trò là “cầu nối” 

giữa ngành công nghiệp may mặc với khách hàng, liên kết các công việc nhƣ mua 

NPL, tài liệu, hoàn thành sản phẩm may mặc, cuối cùng là vận chuyển, đồng thời cũng 

tạo mối quan hệ tốt giữa ngƣời xuất khẩu và khách hàng [108]. 

Để trở thành một Merchandiser của ngành công nghiệp may mặc, nội dung 

đƣợc thể hiện tóm lƣợc về MERCHANDISER nhƣ sau: 

M - Nên có năng lực quản lý tốt.  

E - Nên có hiệu quả trong cả thƣ từ tiếng Anh và nói.  

R - Thƣờng xuyên đi học văn phòng.  

C - Tự tin trong việc đƣa ra bất kỳ quyết định nào.  

H - Phải dẫn dắt cuộc sống trung thực.  

A - Thể hiện thái độ thƣờng xuyên tích cực để giải quyết vấn đề.  

N - Cƣ xử thận trọng, không nên tranh cãi với ngƣời mua và cấp trên.  

D - Nên đƣợc dành cho dịch vụ.  

I - Nên có IQ tốt.  

S - Chân thành trong công việc.  

E - Sẵn sàng tình huống và thành công trong giao dịch. 

R- Thƣờng xuyên giao tiếp và hợp lý trong hành vi.  

Từ đó, để trở thành một Merchandiser của ngành công nghiệp may mặc 

thành công, các yêu cầu cần có về kiến thức và kỹ năng cho Merchandiser chuyên 

nghiệp nhƣ: có nền tảng của ngành; tiếng Anh viết và nói; kỹ thuật viết e-mail và 

duyệt internet trên máy tính; các loại Sợi, Vải, In ấn, các loại Thêu (nếu có); các 
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Mẫu; các yêu cầu kiểm tra Lab; các nhà cung cấp phụ kiện sợi, vải và hàng may 

mặc; các nƣớc xuất nhập khẩu; thuế suất và các quy định hải quan; các công ty giao 

nhận đƣờng biển và vận tải hàng hóa; lịch trình tàu trung chuyển và tàu mẹ; phí 

container; các trang phục và phụ kiện may mặc; các nhà máy kéo sợi, nhà máy dệt 

kim, nhà máy nhuộm và năng lực sản xuất; về tiêu thụ và chi phí; đóng gói, các loại, 

nhãn hiệu, thùng carton và hƣớng dẫn ngƣời mua; các tin tức cập nhật nhƣ đầu vào - 

đầu ra, hồ sơ sản xuất hàng may mặc hàng ngày từ ngƣời quản lý nhà máy; về 

nguyên liệu thô, hệ thống kiểm tra trang phục và hệ thống quản lý chất lƣợng; về 

vấn đề chất lƣợng trong buôn bán hàng may mặc; các thuật ngữ kỹ thuật hoặc 

thƣơng mại để giao tiếp hiệu quả; hệ thống hạn ngạch, tài liệu và quy định về giao 

dịch tự do, giao hàng và ngân hàng; sự tuân thủ của ngƣời mua và các tiêu chuẩn 

khác nhau; thủ tục đặt hàng của ngƣời mua nƣớc ngoài; đúng cam kết với Ngƣời 

mua và Nhà cung cấp; trả lời tất cả các thƣ (email) mà không lãng phí thời gian; các địa 

chỉ liên lạc với nhà cung cấp phụ kiện sợi, vải và hàng may mặc; thái độ tích cực để 

giải quyết mọi vấn đề; kiểm tra các đặt hàng của vải, phụ kiện trƣớc và sau khi gửi; 

cải thiện quan hệ công chúng [91]. 

Từ các yêu cầu trên về kiến thức và kỹ năng, cho thấy, yêu cầu đào tạo của 

Merchandiser là sự tổng hợp kiến thức và kỹ năng của công nghệ may, thời trang và 

kinh doanh; ngoài kiến thức và kỹ năng về ngoại ngữ, tin học và kỹ năng giao tiếp, 

đàm phán. 

2.6.1.2. Kinh nghiệm từ Hồng Kông 

 Hồng Kông là một trong các nƣớc điển hình cho việc dịch chuyển phƣơng 

thức sản xuất từ OEM/FOB sang ODM, OBM [122]. 

Ngành công nghiệp Hồng Kông có khả năng sản xuất một loạt các sản phẩm 

chất lƣợng với số lƣợng lớn hoặc các mặt hàng chuyên dụng trong thời gian ngắn, 

nắm bắt nhanh chóng với xu hƣớng thời trang và nhu cầu thị trƣờng. Hồng Kông đã 

đạt đƣợc danh tiếng trên toàn thế giới về chất lƣợng độc đáo, chuyên môn, tay nghề 

và tính linh hoạt. 

Để phù hợp với bối cảnh sản xuất toàn cầu và cạnh tranh khốc liệt trên diện 

rộng, ngành dệt may của Hồng Kông đã tiến lên chuỗi giá trị để phục vụ nhu cầu về 

các sản phẩm cao cấp với thiết kế hoặc nhãn hiệu gốc (tức là tiến hành theo phƣơng 

thức sản xuất ODM hoặc OBM). 

https://fashion2apparel.blogspot.com/2017/01/types-garment-accessories-apparel.html
https://fashion2apparel.blogspot.com/2017/01/types-garment-accessories-apparel.html
https://fashion2apparel.blogspot.com/2017/01/types-garment-accessories-apparel.html
https://fashion2apparel.blogspot.com/2016/11/list-trims-used-garments.html
https://fashion2apparel.blogspot.com/2016/12/top-ten-spinning-mills-bangladesh.html
https://fashion2apparel.blogspot.com/2016/11/fabric-consumption-costing-trouser.html
https://fashion2apparel.blogspot.com/2017/01/inline-quality-inspection-apparel.html
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 Về việc xác định nhu cầu nhân lực cho ngành, Chính phủ Đặc khu hành 

chính Hồng Kông đã triển khai đến Ban đào tạo thời trang và dệt may (FTTB) của 

Hội đồng dạy nghề (VTC) đƣợc tiến hành định kỳ 4 năm 1 lần nhằm xác định nhu 

cầu nhân lực cho ngành, những phát hiện, phân tích về xu hƣớng nhân lực mới nhất 

của ngành và nhu cầu đào tạo từ ngành với thông tin bao gồm các vị trí tuyển dụng 

của công việc chính, yêu cầu trình độ kỹ năng/ năng lực chính cần có và mức lƣơng 

đƣợc cung cấp trong ngành.     

 Trong Báo cáo cập nhật nhân lực thời trang và dệt may 2018 của VTC: 

 Vị trí tuyển dụng về xu hƣớng nhân lực mới nhất của ngành có vị trí công 

việc “Merchandiser”  

 Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến sự phát triển của ngành, yếu tố thị 

trƣờng toàn cầu có đề cập công việc của quản lý đơn hàng “Merchandising job” liên 

quan đến nội dung hợp tác chặt chẽ giữa nhà thiết kế nƣớc ngoài và nhà sản xuất 

Hồng Kông. Nếu trƣớc đây, nhà thiết kế nƣớc ngoài thƣờng quyết định tất cả các 

chi tiết thiết kế và vật liệu trƣớc khi liên lạc với các bên sản xuất thì theo xu hƣớng 

mới, các nhà thiết kế của Mỹ và các công ty châu Âu có xu hƣớng tìm kiếm ý kiến 

của nhân viên giao dịch Hồng Kông về thiết kế của họ và sự lựa chọn vật liệu. Do 

đó, tại Hồng Kông, để đáp ứng xu hƣớng mới này, yêu cầu tuyển dụng bổ sung 

thêm yêu cầu mới với “Merchandising job” về kiến thức/ năng lực mới về vật liệu 

và kỹ thuật có liên quan. 

 Đồng thời, kết quả việc xác định nhu cầu nhân lực tƣơng lai cho biết: với vị 

trí công việc quản lý đơn hàng “Merchandising” sẽ ổn định trong khi dự báo sẽ tăng 

nhu cầu nhân lực theo ngành kinh doanh và dịch vụ thời trang và dự báo sẽ giảm 

nhu cầu về sản xuất, dịch vụ hỗ trợ khách hàng. 

Để đáp ứng nhu cầu các nhân lực mới của ngành và đảm bảo yêu cầu kỹ 

năng/ năng lực chính cần từ yêu cầu tuyển dụng nhằm cung cấp nhân lực cho ngành 

cần thực hiện giải pháp: (i) Để đáp ứng sự phát triển của ngành trong tƣơng lai, đào 

tạo cần trang bị những kiến thức và kỹ năng thực tiễn để đáp ứng công việc. Đồng 

thời, kỹ năng mềm nhƣ kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm là những hành trang 

quan trọng tại nơi làm việc; (ii) Để giảm bớt vấn đề thiếu nguồn nhân lực cho ngành 

đáp ứng nhu cầu thực tiễn cần liên kết đào tạo với doanh nghiệp thông qua chƣơng 

trình thực tập thực tế hay mời các doanh nhân trong ngành đến dạy và chia sẻ kinh 

nghiệm thực tiễn cho giảng viên và sinh viên; đồng thời, xây dựng các tài liệu giảng 

dạy cần đáp ứng nhu cầu thực tiễn của ngành. 
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2.6.2. Rút ra bài học phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng cho các doanh 

nghiệp may Việt Nam 

Từ nghiên cứu kinh nghiệm của một số nƣớc trên thế giới, có thể rút ra một 

số bài học đối với DN may Việt Nam trong phát triển NNL QLĐH. Tuy nhiên, từ 

tham khảo kinh nghiệm cần vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện của các DN 

may Việt Nam và của ngành may Việt Nam trong từng giai đoạn phát triển. 

Thứ nhất, NNL QLĐH cần có kiến thức và kỹ năng tổng hợp, do đó, DN 

cần đầu tư cho chính sách đào tạo nhằm phát triển các NNL mới/đặc thù, trong 

đó có NNL QLĐH đáp ứng xu hướng chuyển đổi phương thức sản xuất CMT, 

FOB sang ODM 

Tại Ấn Độ, yêu cầu đào tạo tổng hợp của các ngành công nghệ may, thời 

trang và kinh doanh (ngoài yêu cầu về ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm nhƣ giao 

tiếp, đàm phán….) đƣợc đánh giá là cần thiết nhằm trang bị cho Merchandiser cả về 

kiến thức và kỹ năng để trở thành một Merchandiser của ngành công nghiệp may 

mặc chuyên nghiệp.  

 Tại Hồng Kông, đáp ứng xu hƣớng mới của các nhà thiết kế của Mỹ và các 

công ty châu Âu về thiết kế của họ và sự lựa chọn vật liệu, trong yêu cầu tuyển dụng 

có bổ sung thêm yêu cầu mới với “Merchandising job” về kiến thức/ năng lực mới 

về vật liệu và kỹ thuật có liên quan. 

Ấn Độ và Hồng Kông là các nƣớc đã thực hiện phƣơng thức sản xuất ODM. 

Đây là những nƣớc có chuỗi cung ứng hoàn chỉnh hơn Việt Nam ở công đoạn: thiết 

kế, cung ứng NPL và marketing. Do đó, tại Việt Nam, để chuyển đổi phƣơng thức 

từ CMT, FOB sang ODM, trong các chính sách phát triển NNL, DN cần quan tâm 

đầu tƣ cho chính sách đào tạo NNL để bổ sung thêm các kiến thức, kỹ năng còn 

thiếu, còn yếu và phù hợp với đặc điểm ngành may Việt Nam cho NNL khi chuyển 

đổi sang phƣơng thức sản xuất cao hơn nhƣ ODM. Trong đó, có NNL QLĐH 

(Merchandiser) với đòi hỏi trang bị kiến thức, kỹ năng tổng hợp, liên ngành đáp ứng 

yêu cầu thực hiện phƣơng thức sản xuất ODM. 

Thứ hai, cần có sự liên kết đào tạo giữa các DN may và cơ sở đào tạo để 

trang bị kiến thức và kỹ năng thực tiễn, đặc biệt, nhằm đáp ứng xu hướng phát 

triển mới của ngành 

Tại Ấn Độ, Chƣơng trình phát triển kỹ năng tổng hợp (ISDS) đã có sự liên kết 

với các DN tƣ nhân trong đào tạo. Nội dung đào tạo mỗi loại kỹ năng đảm bảo kết hợp 
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giữa nhu cầu của DN với đáp ứng đƣợc các tiêu chuẩn của ngành. Chƣơng trình đã 

nâng cao đƣợc không những về chất lƣợng mà còn phát triển cả về số lƣợng NNL 

ngành. Đặc biệt, nhờ sự nỗ lực liên kết với các DN trong ngành đã góp phần gia tăng 

đƣợc số lƣợng ngƣời học có việc làm đáp ứng đƣợc nhu cầu của DN và của ngành. 

Tại Hồng Kông giải pháp liên kết đào tạo với DN cũng đƣợc đề xuất nhằm 

đáp ứng nhu cầu các nhân lực mới của ngành đáp ứng sự phát triển của ngành trong 

tƣơng lai và đảm bảo yêu cầu kỹ năng/ năng lực chính theo yêu cầu tuyển dụng từ 

phía DN. 

Do đó, tại Việt Nam, NNL QLĐH là một trong các NNL mới/đặc thù của ngành 

may, đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản xuất CMT, FOB sang ODM, các 

DN may Việt Nam cần chủ động liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo nhằm cung cấp 

số lƣợng, đảm bảo chất lƣợng NNL theo nhu cầu của DN và phù hợp với xu hƣớng 

phát triển của ngành trong tƣơng lai. 

Thứ ba, các DN may Việt Nam cần làm tốt công tác đào tạo, công tác kế 

hoạch hóa NNL, đặc biệt, dự báo nhu cầu NNL mới, công tác tuyển dụng cho 

phát triển NNL trong DN. 

Tại Ấn Độ, với kết quả đã đạt đƣợc từ Chƣơng trình phát triển kỹ năng tổng 

hợp (ISDS), tổng số việc làm trong ngành dự kiến sẽ tăng từ khoảng 33 đến 35 triệu 

trong năm 2008 lên khoảng 60 đến 62 triệu vào năm 2022. 

Tại Hồng Kông, việc xác định nhu cầu nhân lực cho ngành đƣợc tiến hành 

định kỳ 4 năm 1 lần và đồng thời, xác định nhu cầu đào tạo từ ngành, trong đó, có 

sử dụng căn cứ phân tích từ thông tin các vị trí tuyển dụng của DN.   

Do đó, tại Việt Nam, các DN may cần làm tốt công tác kế hoạch hóa NNL, 

đặc biệt, xác định nhu cầu NNL mới, công tác tuyển dụng cho phát triển NNL tại 

các DN may Việt Nam. 

Thứ tư, các DN may ngoài sự nỗ lực, chủ động từ phía DN, cần phối hợp 

và nhận sự hỗ trợ của Chính phủ, Bộ công thương, Hiệp hội Dệt May Việt Nam, 

Tập đoàn Dệt May Việt Nam thông qua các chính sách đầu tư cho phát triển 

NNL, đặc biệt phát triển NNL mới trong chiến lược phát triển ngành. 

Tại Ấn Độ, ngành dệt may đã đƣợc Chính phủ hỗ trợ thông qua nhiều chính 

sách nhằm giúp các DN trong ngành tăng cƣờng sản xuất, phục vụ thị trƣờng trong 

nƣớc và quốc tế một cách hiệu quả trong tƣơng lai. Trong đó, có chính sách cho 

phát triển NNL của ngành (ISDS) 
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Tại Hồng Kông, Chính phủ Đặc khu hành chính Hồng Kông đã triển khai đến 

Ban đào tạo thời trang và dệt may (FTTB) của Hội đồng dạy nghề (VTC) đƣợc tiến 

hành định kỳ 4 năm 1 lần nhằm xác định nhu cầu nhân lực, đặc biệt nhân lực mới cho 

ngành với nhu cầu đƣợc xác định cả về số lƣợng và chất lƣợng NNL doanh nghiệp.   

Do đó, tại Việt Nam, các DN may đã và sẽ tiếp tục mong muốn nhận đƣợc sự 

quan tâm và thực thi các chính sách đầu tƣ cho phát triển NNL, trong đó, có phát 

triển NNL QLĐH từ Chính phủ, Bộ Công thƣơng, Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Tập 

đoàn Dệt May Việt Nam vì sự phát triển NNL của các DN may Việt Nam, vì sự 

phát triển NNL của ngành.  

TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 

Chƣơng 2 đã trình bày một số khái niệm liên quan đến phát triển NNL 

QLĐH tại các DN may nhƣ: nguồn nhân lực, nguồn nhân lực quản lý đơn hàng, 

phát triển nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng. Đồng 

thời, trình bày các đặc điểm của phƣơng thức sản xuất và phân biệt nhiệm vụ của 

NNL QLĐH.  

Chƣơng 2 cũng đã trình bày về nội dung và các tiêu chí đánh giá phát triển 

NNL QLĐH trong DN may bao gồm: phát triển về số lƣợng, phát triển về cơ cấu, 

phát triển về chất lƣợng NNL QLĐH đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi của phƣơng 

thức sản xuất.  

Chƣơng 2 đã làm rõ các hoạt động chủ yếu phát triển NNL QLĐH trong DN 

may. Thứ nhất, kế hoạch hóa NNL QLĐH. Thứ hai, tuyển dụng gắn với chính sách 

thu hút NNL QLĐH. Thứ ba, bố trí sử dụng, tạo động lực lao động cho NNL 

QLĐH. Thứ tƣ, đào tạo NNL QLĐH. 

Chƣơng 2 cũng chỉ ra và phân tích một số nhân tố chủ yếu ảnh hƣởng đến 

phát triển NNL QLĐH nhƣ: công tác đào tạo, PT NNL của ngành và cơ sở đào tạo; 

toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển khoa học công nghệ; sự cạnh 

tranh của các DN trong ngành; chiến lƣợc SXKD của DN; quy mô DN và đặc điểm 

SXKD; khả năng tài chính của DN; chính sách và giải pháp phát triển QLĐH của 

DN. Trong đó, việc thực thi các chính sách và giải pháp đƣợc coi là các hoạt động 

chủ yếu phát triển NNL QLĐH trong DN may.  
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Qua nghiên cứu kinh nghiệm của Ấn Độ và Hồng Kông, từ đó, rút ra bài 

học phát triển NNL QLĐH cho các DN may Việt Nam: (i) Thứ nhất, NNL QLĐH 

cần có kiến thức và kỹ năng tổng hợp, do đó, DN cần đầu tƣ cho chính sách đào 

tạo nhằm phát triển các NNL mới/đặc thù, trong đó có NNL QLĐH đáp ứng xu 

hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản xuất CMT, FOB sang ODM; (ii) Thứ hai, cần 

có sự liên kết đào tạo giữa các DN may và cơ sở đào tạo để trang bị kiến thức và 

kỹ năng thực tiễn, đặc biệt, nhằm đáp ứng xu hƣớng phát triển mới của ngành; (iii) 

Thứ ba, các DN may Việt Nam cần làm tốt công tác kế hoạch hóa NNL, đặc biệt 

việc dự báo nhu cầu NNL mới, công tác tuyển dụng cho phát triển NNL trong DN; 

(iv) Thứ tƣ, các DN may ngoài sự nỗ lực, chủ động từ phía DN, cần phối hợp và 

nhận sự hỗ trợ của Chính phủ, Bộ công thƣơng, Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Tập 

đoàn Dệt May Việt Nam thông qua các chính sách đầu tƣ cho phát triển NNL, đặc 

biệt phát triển NNL mới trong chiến lƣợc phát triển ngành.  

Chƣơng 2 sẽ là cơ sở lý luận quan trọng để nghiên cứu thực trạng tại chƣơng 

3 và đề xuất giải pháp tại chƣơng 4./. 
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CHƢƠNG 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP MAY VIỆT NAM 

3.1. Tổng quan về các doanh nghiệp may Việt Nam 

Các DN may Việt Nam đã có những đóng góp vào sự phát triển của ngành 

may Việt Nam - một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam và 

đóng góp tích cực vào sự phát triển của toàn ngành dệt may Việt Nam.  

Thứ nhất, về số lượng doanh nghiệp may và lao động 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục thống kê, số lƣợng DN may tăng mạnh: 

từ 3.992 doanh nghiệp may năm 2010 lên 7.627 doanh nghiệp may năm 2018. Phần 

lớn DN may là các DN vừa và nhỏ với quy mô lao động dƣới 200 lao động: có 

6.384 doanh nghiệp chiếm 83,7% và quy mô vốn dƣới 50 tỉ đồng: có 6.729 doanh 

nghiệp chiếm 88,2%. (Bảng 3.1)  

Bảng 3.1: Số lƣợng doanh nghiệp may Việt Nam theo quy mô 

Đơn vị: Doanh nghiệp 

Ngành Tổng 

 Quy mô doanh nghiệp (lao động) 

< 200 200 - 299 300 - 499 500 - 999 1000 - 4999 >5000 

May 7.627 6.384 259 298 335 308 43 

 100,0% 83,7% 3,4% 3,9% 4,4% 4,0% 0,6% 

 Tổng 

 Quy mô doanh nghiệp (vốn, tỉ đồng) 

 <10 10 - 50 50 - 200 200 - 500 >500 

May 7.627  5.207 1.522 609 175 114 

 100,0%  68,3% 19,9% 8,0% 2,3% 1,5% 

Nguồn: Tổng cục thống kê 2019 

Đồng thời, theo số liệu thống kê của Tổng cục thống kê, lao động trong các 

DN ngành may chiếm khoảng 10% tổng số lao động của tất cả các ngành kinh tế và 

khoảng 21% tổng số lao động của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. So sánh 

với lao động trong các DN của toàn ngành dệt may chiếm 12% tổng số lao động của 

tất cả các ngành kinh tế và 25% tổng số lao động của các ngành công nghiệp chế 
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biến, chế tạo, cho thấy, lao động trong các DN ngành may chiếm tỷ trọng chủ yếu 

trong tổng lao động trong các DN của toàn ngành dệt may, đã đóng góp lớn trong 

việc tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động. (Bảng 3.2) 

Bảng 3.2: Lao động ngành may, ngành CNCBCT và các ngành kinh tế 

 giai đoạn 2014 - 2018 

Đơn vị: Người 

 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Tỷ trọng 

trung bình 

2014-2018 

(%) 

Cả nƣớc 12.048.834 12.856.856 14.012.276 14.518.326 14.817.812 100  

Công nghiệp 

chế biến, chế tạo 

(CNCBCT) 

5.807.577 6.234.593 6.758.015 7.082.889 7.303.704 48 100 

Dệt 229.140 243.428 278.577 283.986 309.488 2 4 

May 1.247.932 1.337.132 1.427.412 1.467.767 1.560.751 10 21 

Nguồn: Tổng cục thống kê 2018; 2019 

Thứ hai, về xuất khẩu may mặc 

Xuất khẩu may mặc nói riêng và toàn ngành dệt may nói chung của các DN 

may Việt Nam giai đoạn 2014 - 2018 biến động theo xu hƣớng tăng. Năm 2018, 

kim ngạch xuất khẩu may mặc đạt 28.730 triệu USD, tăng 16,25% so với năm 2017. 

Xuất khẩu may mặc chiếm tỷ trọng lớn khoảng 80% trong tổng kim ngạch xuất 

khẩu dệt may của Việt Nam. Với mặt hàng xuất khẩu nhƣ: sản xuất áo thun, áo 

jacket, quần, quần áo trẻ em, áo sơ mi, váy… là những mặt hàng có thế mạnh về sản 

xuất đều tăng trƣởng mạnh từ năm 2014 đến năm 2018. Và các thị trƣờng xuất khẩu 

chính là: USA, EU, Japan, Korea, ASEAN, China. Năm 2018, USA nhập khẩu 13 

tỷ USD hàng may mặc từ Việt Nam (chiếm 46%), EU trên 5 tỉ USD (chiếm 14%), 

Japan gần 4 tỉ USD (chiếm 10%) và Korea trên 3 tỉ USD (chiếm 9%).  Các doanh 

nghiệp ngành may Việt Nam đã có đóng góp lớn cho kim ngạch xuất khẩu của toàn 

ngành dệt may Việt Nam: năm 2017 đạt 31.159 triệu USD, chiếm tỷ lệ 14,5% kim 

ngạch xuất khẩu toàn quốc, đứng thứ 2 về kim ngạch xuất khẩu toàn quốc; năm 

2018 là năm thành công đối với hoạt động xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam, 
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ngành vƣơn lên nằm trong nhóm 3 nƣớc xuất khẩu dệt may cao nhất thế giới (đứng 

sau Trung Quốc và Ấn Độ) với kim ngạch xuất khẩu đạt 36.264 triệu USD, tăng 

16,38% so với năm 2017. (Bảng 3.3) 

Bảng 3.3: Kim ngạch xuất khẩu may mặc Việt Nam giai đoạn 2014 - 2018 

Đơn vị tính: Triệu USD 

Xuất khẩu 
Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 2018 

 so với 

 năm 2017 

(%) 

May mặc 20.149 21.838 22.762 24.715 28.730 16,25 

Vải 800 998 1.079 1.323 1.759 32,96 

Xơ Sợi 2.543 2.540 2.930 3.593 4.025 12,02 

Vải không dệt 456 435 415 457 530 15,97 

NPL 744 1.210 937 1.071 1.220 13,92 

Tổng xuất khẩu 24.692 27.021 28.123 31.159 36.264 16,38 

Nguồn:[15] [16] 

Tuy nhiên, theo báo cáo của Hiệp hội Dệt May Việt Nam năm 2018 có 65% 

các DN sản xuất theo phƣơng thức sản xuất gia công thuần túy CMT, khâu có giá trị 

gia tăng nhỏ nhất trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ngoài ra, có 25% doanh nghiệp trong 

ngành sản xuất theo phƣơng thức sản xuất FOB, 9% sản xuất theo phƣơng thức sản 

xuất ODM và 1% sản xuất theo phƣơng thức sản xuất OBM. (Hình 3.1) 
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Hình 3.1: Tỷ trọng kết cấu của các phƣơng thức sản xuất 

Nguồn: [15] 

Trong định hƣớng phát triển ngành giai đoạn 2020 - 2030, để tăng cƣờng cho 

ngành may xuất khẩu để tận dụng cơ hội thị trƣờng, các DN cần “nâng cao năng 

lực của các doanh nghiệp trong dịch chuyển phương thức SXKD từ hình thức gia 

công từ khâu đầu đến khâu cuối (CMT) sang các hình thức khác như gia công từng 

phần (OEM), mua nguyên liệu - sản xuất - bán thành phẩm (FOB) hoặc thiết kế - 

sản xuất - cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan (ODM), tiến tới sản xuất sản 

phẩm với thương hiệu riêng (OBM)” [4]. 

3.2. Khái quát phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng tại các doanh 

nghiệp may Việt Nam giai đoạn 2014 - 2018 

3.2.1. Về số lượng  

 Thứ nhất, về số lƣợng NNL quản lý đơn hàng hiện tại 

Trong 5 năm 2014 - 2018, xét về số lƣợng NNL QLĐH tại các DN may có 

xu hƣớng tăng, với tốc độ các năm tăng so với năm 2014. (Hình 3.2) 
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Hình 3.2: Số lƣợng NNL quản lý đơn hàng tại các doanh nghiệp may  

Việt Nam giai đoạn 2014 - 2018 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS, 2019 

 Thứ hai, về nhu cầu số lƣợng NNL quản lý đơn hàng trong tương lai  

 

 

 

Hình 3.3: Số lƣợng tuyển NNL quản lý đơn hàng tại các doanh nghiệp may 

Việt Nam 2014 - 2018 và nhu cầu dự kiến tuyển 2020 - 2022 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS, 2019 



 

 

75 

Số lƣợng tuyển dụng NNL QLĐH tại các DN may trong 5 năm (giai đoạn 2014 

- 2018) đã tăng hàng năm. Đồng thời, khi xem xét nhu cầu tuyển thêm số lƣợng NNL 

QLĐH trong tƣơng lai: do thực tế đa số các DN may thƣờng chỉ lập kế hoạch trong 

khoảng 1-3 năm (không nhiều DN may lập kế hoạch trong 5 năm), vì vậy, theo kết quả 

khảo sát, xét kế hoạch ngắn và trung hạn (1-3 năm) của các DN may cho thấy, các DN 

tiếp tục có nhu cầu tuyển thêm và nhu cầu có xu hƣớng tăng. (Hình 3.3) 

Khi liên hệ với chiến lƣợc SXKD của các DN may: 89,8% doanh nghiệp 

may khảo sát có mong muốn chuyển lên phƣơng thức sản xuất ODM_ phƣơng thức 

sản xuất cao hơn so với phƣơng thức sản xuất CMT và FOB mà các DN may đang 

áp dụng. Mặt khác, khi liên hệ với chỉ tiêu doanh thu thuần (triệu đồng) của các DN 

may khảo sát từ năm 2014 đến năm 2018 lần lƣợt đạt 45.016.945; 51.269.456; 

56.395.870; 61.359.582 và 70.976.363 triệu đồng, với tốc độ (%) tăng so với kỳ 

gốc_năm 2014 của các năm lần lƣợt đạt 13,89; 25,28; 36,30; 57,67 % -> cho thấy, 

doanh thu thuần tại các DN may trong 5 năm (giai đoạn 2014 - 2018) đã tăng hàng 

năm và đảm bảo tốc độ tăng của doanh thu thuần lớn hơn tốc độ tăng của số lƣợng 

NNL QLĐH. 

Xét thấy xu hƣớng biến động trên phù hợp với biến động tăng của tổng số 

lao động và doanh thu thuần giai đoạn 2014 - 2018 của ngành may Việt Nam và 

đảm bảo tốc độ tăng của doanh thu thuần lớn hơn tốc độ tăng của tổng số lao động.  

Bảng 3.4: Tổng số lao động và doanh thu thuần ngành may Việt Nam 

 giai đoạn 2014 – 2018 

 

Nhƣ vậy, gia tăng về số lƣợng NNL QLĐH hiện tại và trong tương lai đáp 

ứng xu hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản xuất CMT, FOB sang ODM của các DN 

may là xu hƣớng hợp lý. 
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3.2.2. Về cơ cấu  

Thứ nhất, cơ cấu NNL QLĐH chiếm trong tổng số lao động tại DN may.  

(i) Nếu xét theo phương thức sản xuất: các DN may đang áp dụng phƣơng 

thức CMT có cơ cấu NNL QLĐH trong tổng số lao động trong DN may chiếm 

trung bình 0,5%; các DN may đang áp dụng phƣơng thức FOB có cơ cấu NNL 

QLĐH trong tổng số lao động trong DN may chiếm trung bình  trên 0,5%  đến 1%; 

các DN may đang áp dụng phƣơng thức ODM có cơ cấu NNL QLĐH trong tổng số 

lao động trong DN may chiếm trung bình lớn hơn 1%  đến 2%.  

Xét thấy, các cơ cấu trung bình (theo các phƣơng thức sản xuất) trên còn 

thấp khi so sánh với mẫu điển hình của Công ty Cổ phần quốc tế PPJ; Tổng công ty 

May Nhà Bè –CTCP theo phƣơng thức sản xuất ODM (trên 2%) và thấp so với tỷ 

trọng cơ cấu bình quân 1% của các công ty FDI (tại Việt Nam) - nơi chỉ có hoạt 

động sản xuất (tƣơng đƣơng phƣơng thức sản xuất CMT) khi các công đoạn cao 

hơn nhƣ: cung ứng nguyên liệu đầu vào, xuất khẩu, thiết kế có tại công ty mẹ ở 

quốc gia khác nhƣ: Trung Quốc, Hàn Quốc,… 

(ii) Nếu xét theo quy mô lao động trong doanh nghiệp: với các DN may khảo 

sát là DN may có quy mô vừa và lớn, với quy mô lao động từ 500 đến trên 5.000 

lao động, tỷ trọng lao động QLĐH trên tổng số lao động của toàn DN giai đoạn 

2014 – 2018, bình quân từ 0,69 đến 0,89% (gần 0,9%). (Hình 3.4) 

Nhƣ vậy, tỷ trọng NNL QLĐH trong tổng số lao động trong DN may có xu 

hƣớng tăng và tỷ trọng cơ cấu cao dần. Cho thấy, các DN may Việt Nam đang có xu 

hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản xuất: CMT, FOB sang ODM. 

 

Hình 3.4: Cơ cấu NNL quản lý đơn hàng trong tổng số lao động tại các 

 doanh nghiệp may Việt Nam giai đoạn 2014 - 2018 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS, 2019 
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Thứ hai, cơ cấu NNL QLĐH xét theo: giới tính, tuổi, vị trí công tác, thâm 

niên công tác, trình độ đƣợc đào tạo. Cụ thể:  

Nếu xét theo giới tính: NNL QLĐH chủ yếu là nữ giới (trung bình giai đoạn 

2014 - 2018 có 66% nữ giới và 34% nam giới). 

Xét thấy cơ cấu trên là phù hợp với đặc thù của ngành may với tính chất 

nghề có cơ cấu nữ giới luôn chiếm tỷ trọng cao hơn nam giới, cụ thể theo số liệu 

thống kê 2018; 2019: tỷ trọng lao động nữ (trung bình giai đoạn 2014-2018) chiếm 

80% trong tổng số lao động ngành may Việt Nam [59] [60]. 

 

Hình 3.5: Cơ cấu NNL quản lý đơn hàng tại các doanh nghiệp may Việt Nam 

giai đoạn 2014 - 2018 (theo giới tính) 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS, 2019 

Nếu xét theo tuổi: NNL QLĐH, trung bình giai đoạn 2014 - 2018 thuộc 

(i) Nhóm thanh niên (dƣới 30 tuổi) chiếm 46%; 

(ii) Nhóm trung niên (tuổi từ 30 - 45 tuổi) chiếm 47%; 

(iii)  Nhóm lớn tuổi (trên 45 tuổi) chiếm 7%. 

Vậy tuổi đời phổ biến của NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam trẻ, chủ 

yếu trong nhóm tuổi thanh niên và trung niên. 

Xét thấy cơ cấu trên là phù hợp khi liên hệ nhu cầu phát triển NNL đặc thù 

của ngành, theo kế hoạch triển khai từ năm 2013, về chuyển sang phƣơng thức sản 

xuất cao hơn nhằm nâng cao giá trị gia tăng. Nhóm cơ cấu lớn tuổi, chủ yếu thuộc 

đối tƣợng là NNL QLĐH đã áp dụng phƣơng thức sản xuất truyền thống CMT. 
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Hình 3.6: Cơ cấu NNL quản lý đơn hàng tại các doanh nghiệp may Việt Nam 

giai đoạn 2014 - 2018 (theo tuổi) 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS, 2019 

Nếu xét theo vị trí công tác: bình quân giai đoạn 2014 - 2018, NNL quản lý 

đơn hàng với tỷ lệ cơ cấu 01-10-40 đến 60, cho biết: 01 giám đốc bộ phận hoặc chi 

nhánh quản lý 10 trƣởng phòng; 01 trƣởng phòng hoặc trƣởng nhóm  quản lý 4 đến 

6 nhân viên. 

Xét thấy, cơ cấu đƣợc đánh giá là hợp lý khi so sánh với mẫu điển hình của 

Công ty Cổ phần quốc tế PPJ; Tổng công ty May Nhà Bè –CTCP với tỷ lệ bình 

quân 1 trƣởng nhóm – trên 4 nhân viên. Tuy nhiên, xuất phát từ đặc điểm cơ cấu tổ 

chức của nhân lực QLĐH đang áp dụng tại các DN may, thực tế tỷ lệ cơ cấu bình 

quân trên tại từng DN sẽ không cố định mà sẽ linh hoạt thay đổi tùy thuộc vào mô 

hình cơ cấu của DN may và quy mô của từng DN may, vì: 

(i) Theo mô hình QLĐH theo chiều dọc: nhân lực QLĐH sẽ đƣợc chia thành 

nhiều nhóm nhỏ; mỗi nhóm nhỏ sẽ thực hiện tất cả các nghiệp vụ quản lý của một 

đơn hàng nhƣ: phát triển mẫu, thu mua NPL, lập giá, lập bảng màu, phụ trách kế 

hoạch đơn hàng, theo dõi tiến độ… 

(ii) Theo mô hình QLĐH theo chiều ngang: nhân lực QLĐH sẽ đƣợc chia 

thành nhiều nhóm nhỏ; mỗi nhóm sẽ chịu trách nhiệm quản lý một hoặc một số 

nghiệp vụ quản lý đơn hàng cho nhiều đơn hàng.  

Cấp QLĐH cao nhất của 2 mô hình dọc, ngang: là QLĐH ở cấp bậc giám 

đốc bộ phận/chi nhánh; tiếp theo là QLĐH ở cấp trƣởng phòng/ trƣởng nhóm (tùy 

theo quy mô DN). 
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Hình 3.7: Cơ cấu NNL quản lý đơn hàng tại các doanh nghiệp may Việt Nam 

giai đoạn 2014 - 2018 (theo vị trí/ chức danh công việc) 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS, 2019 

Nếu xét theo thâm niên công tác trong lĩnh vực QLĐH: trung bình giai đoạn 

2014 - 2018, NNL QLĐH có 51% có thâm niên dƣới 5 năm, 26 % có thâm niên từ 5 

- 9 năm, 18% có thâm niên từ 10 - 20 năm và 5% có thâm niên trên 20 năm. Cho 

thấy, đa số NNL QLĐH có thâm niên chƣa lâu, đây chủ yếu là NNL QLĐH công 

tác tại vị trí nhân viên; NNL QLĐH có thâm niên trung và dài hạn đang công tác tại 

vị trí trƣởng phòng/nhóm và giám đốc bộ phận/chi nhánh. 
 

 

Hình 3.8: Cơ cấu NNL quản lý đơn hàng tại các doanh nghiệp may Việt Nam 

giai đoạn 2014 - 2018 (theo thâm niên công tác trong lĩnh vực  

quản lý đơn hàng) 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS, 2019 

Nếu xét theo trình độ được đào tạo: trung bình giai đoạn 2014 - 2018, NNL 

QLĐH có 11% trình độ trung và sơ cấp, 12% trình độ cao đẳng, 76% trình độ đại 

học, 1% đƣợc đào tạo trình độ sau đại học, cho thấy, trình độ đào tạo của NNL 

QLĐH khá cao. Kết quả đƣợc đánh giá là phù hợp với đặc điểm NNL QLĐH là 

NNL đặc thù, NNL chất lƣợng cao của ngành. 
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Hình 3.9: Cơ cấu NNL quản lý đơn hàng tại các doanh nghiệp may Việt Nam 

giai đoạn 2014 - 2018 (theo trình độ đào tạo) 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS, 2019 

3.2.3. Về chất lượng  

3.2.3.1. Phát triển trí lực  

 Phát triển trí lực NNL quản lý đơn hàng là quá trình hoàn thiện và nâng cao 

trình độ chuyên môn cho nhân lực quản lý đơn hàng. 

Thứ nhất, về mức độ phù hợp của ngành/chuyên ngành đào tạo với tiêu 

chuẩn công việc. 

 

Hình 3.10: Mức độ phù hợp của ngành/chuyên ngành đào tạo với tiêu chuẩn 

công việc 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS, 2019 



 

 

81 

Kết quả khảo sát cho thấy mặc dù NNL QLĐH tại các DN may có trình độ 

đào tạo khá cao (Hình 3.9), nhƣng đa số NNL QLĐH có chuyên ngành đào tạo chƣa 

đúng với chuyên ngành của chuyên môn đang đảm nhận. Chỉ có 11,6% đào tạo 

đúng ngành/chuyên ngành QLĐH, có 46,3%; 21,8%; 16,3% NNL QLĐH tốt nghiệp 

ngành/chuyên ngành kinh tế; ngoại ngữ; công nghệ may và có 4,0% tốt nghiệp 

ngành/chuyên ngành thiết kế thời trang. 

Kết quả khảo sát phù hợp với kết quả 58,8% NNL QLĐH cho biết nguyên 

nhân: doanh nghiệp bố trí công việc phù hợp 1 phần với ngành/chuyên ngành đào tạo, 

có đào tạo thêm nghiệp vụ. 

Thứ hai, về mức độ kiến thức chuyên môn của NNL QLĐH ở hiện tại với đáp 

ứng phương thức sản xuất ODM. 

Nghiên cứu sử dụng thang đo Likert 5 mức độ: mức 1_thiếu kiến thức; mức 

2_chưa đủ kiến thức; mức 3_đủ kiến thức ở mức trung bình; mức 4_hiểu biết khá; 

mức 5_hiểu biết sâu rộng. Kết hợp sử dụng các tiêu chí về kiến thức của NNL QLĐH 

phù hợp với phƣơng thức sản xuất ODM tại các DN may Việt Nam [22]; thực hiện 

nhiệm vụ của NNL QLĐH theo phƣơng thức sản xuất ODM (Bảng 2.1); đồng thời 

kiểm định độ tin cậy các thang đo của Kiến thức bằng hệ số Cronbach’s Alpha 

(đƣợc thể hiện tại mục 1.4 chƣơng 1) 

Tổng hợp kết quả khảo sát (Bảng 3.5) và (Hình 3.11). 

Bảng 3.5: Mức độ kiến thức chuyên môn của NNL QLĐH ở hiện tại với đáp ứng 

phƣơng thức sản xuất ODM. 

Mã 

Kiến 

thức 

Kiến thức  
Điểm TB 

(Mean) 

Độ lệch chuẩn 

(Std. Deviation) 

KT_01 Quy trình quản lý đơn hàng trong may công nghiệp 3,615 ,6463 

KT_02 Thông tin của khách hàng về yêu cầu đối với sản phẩm 

may và chất lƣợng sản phẩm 
3,637 ,6648 

KT_03 Xu hƣớng thời trang 3,185 ,6370 

KT_04 Thị trƣờng dệt may 3,096 ,6450 

KT_05 Các loại hợp đồng kinh tế và nghiệp vụ xuất nhập khẩu 3,126 ,7958 

KT_06 Nguyên phụ liệu may: giá nguyên phụ liệu, chất lƣợng 

nguyên phụ liệu.. 
3,511 ,6787 
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Mã 

Kiến 

thức 

Kiến thức  
Điểm TB 

(Mean) 

Độ lệch chuẩn 

(Std. Deviation) 

KT_07 Nhà cung cấp, phƣơng thức giao nhận nguyên phụ liệu 

và sản phẩm hàng hóa 
3,563 ,7290 

KT_08 Thiết kế và kỹ thuật may các loại sản phẩm 2,896 ,6610 

KT_09 Các loại mẫu trong sản xuất may công nghiệp 3,156 ,7518 

KT_10 Quy trình sản xuất may công nghiệp 3,296 ,7026 

KT_11 Phƣơng pháp lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch 

sản xuất, theo dõi giám sát, kiểm tra quá trình sản xuất 
3,356 ,7378 

KT_12 Cơ cấu, nhiệm vụ của các đơn vị chức năng trong doanh 

nghiệp may 
3,519 ,6331 

KT_13 Các loại chi phí phát sinh liên quan trong quá trình sản 

xuất và phƣơng pháp tính giá thành sản phẩm 
3,207 ,7832 

KT_14 Các tiêu chí đánh giá nhà máy 3,170 ,6174 

KT_15 Giao tiếp, đàm phán với khách hàng 3,541 ,6552 

KT_16 Phƣơng pháp tổ chức, điều hành cuộc họp 3,267 ,6133 

KT_17 Chính sách kinh tế, luật doanh nghiệp 2,933 ,7039 

KT_18 Phần mềm tin học văn phòng 3,652 ,6147 

KT_19 Tiếng anh chuyên ngành may và tiếng anh thƣơng mại. 3,533 ,6669 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS, 2019 
 

 

Hình 3.11: Điểm trung bình về kiến thức chuyên môn của NNL quản lý đơn hàng 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS, 2019 
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Kết quả tại bảng 3.5 và hình 3.11, cho thấy:  

Các mã kiến thức KT_01, 02, 06, 07, 12, 15, 18, 19 đạt mức điểm trung bình 

theo thang đo Likert 3,41 – 4,20 đƣợc đánh giá: có kiến thức “hiểu biết khá”.  

Phần lớn kiến thức đạt mức điểm trung bình theo thang đo Likert 2,61 – 3,40 

bao gồm: mã KT_03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 17 đƣợc đánh giá “đủ kiến 

thức ở mức trung bình”. Với kết quả này cho thấy, NNL QLĐH cần tiếp tục hoàn 

thiện hơn nữa về kiến thức chuyên môn nhằm nâng cao chất lƣợng về trí lực đáp 

ứng xu hƣớng chuyển đổi sang phƣơng thức sản xuất ODM. 

Không có mã kiến thức đạt mức điểm trung bình 4,21 – 5,00 (tƣơng đƣơng 

cấp độ 5 theo thang đo Likert) đƣợc đánh giá là có kiến thức “hiểu biết sâu rộng”. 

Nếu NNL QLĐH đạt đƣợc kết quả này khi đó, chất lƣợng NNL QLĐH sẽ đạt ở 

mức độ đáp ứng cao xu hƣớng chuyển đổi sang phƣơng thức sản xuất ODM. 

Không có mã kiến thức đạt mức điểm trung bình 1,81 – 2,60 và đặc biệt dƣới 

1,80 (tƣơng cấp độ 1 theo thang đo Likert) đƣợc đánh giá là “thiếu và chƣa đủ kiến 

thức”. Nếu NNL QLĐH đạt kết quả này là một điều đáng lo ngại vì chất lƣợng 

NNL QLĐH sẽ đạt ở mức độ đáp ứng thấp xu hƣớng chuyển đổi sang phƣơng thức 

sản xuất ODM. 

Thứ ba, về mức độ kỹ năng nghiệp vụ của NNL QLĐH ở hiện tại với đáp ứng 

phương thức sản xuất ODM. 

Sử dụng thang đo Likert 5 mức độ: mức 1_thiếu kỹ năng; mức 2_chưa đủ kỹ 

năng; mức 3_biết vận dụng ở mức trung bình; mức 4_vận dụng khá; mức 5_vận 

dụng thành thạo. Kết hợp sử dụng các tiêu chí về kỹ năng của NNL QLĐH phù hợp 

với phƣơng thức sản xuất ODM tại các DN may Việt Nam [22]; thực hiện nhiệm vụ 

của NNL QLĐH theo phƣơng thức sản xuất ODM (Bảng 2.1); đồng thời kiểm định 

độ tin cậy các thang đo của Kỹ năng bằng hệ số Cronbach’s Alpha (đƣợc thể hiện 

chi tiết tại mục 1.4 chƣơng 1) 

Tổng hợp kết quả khảo sát (Bảng 3.6) và (Hình 3.12) 
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Bảng 3.6: Mức độ kỹ năng nghiệp vụ của NNL QLĐH ở hiện tại với đáp ứng 

phƣơng thức sản xuất ODM. 

Mã 

Kỹ năng 
Kỹ năng 

Điểm TB 

(Mean) 

Độ lệch chuẩn 

 (Std. Deviation) 

KN_01 Xây dựng qui trình thực hiện công tác quản lý đơn hàng trong 

doanh nghiệp  may 
3,533 ,7804 

KN_02 Sử dụng các thông tin về thị trƣờng sản phẩm may, khách hàng 
mục tiêu 

3,193 ,7071 

KN_03 Thu thập, tổng hợp và đánh giá thông tin về khách hàng 3,296 ,6587 

KN_04 Tổng hợp và xử lý các thông tin về đơn hàng 3,756 ,6043 

KN_05 Lập kế hoạch quá trình triển khai đơn hàng 3,659 ,6710 

KN_06 Phân loại các nguyên phụ liệu trong ngành may 3,630 ,6774 

KN_07 Đánh giá và lựa chọn nhà cung ứng nguyên phụ liệu 3,363 ,6976 

KN_08 Tính toán định mức, cân đối nguyên phụ liệu và xử lý phát sinh 
về nguyên phụ liệu 

3,637 ,6759 

KN_09 Kiểm soát chất lƣợng nguyên phụ liệu đầu vào 3,474 ,6560 

KN_10 Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, tài liệu thiết kế chuyền, lập bảng màu 3,548 ,7094 

KN_11 Tổ chức quá trình triển khai đơn hàng 3,563 ,7082 

KN_12 Kiểm soát tiến độ sản xuất của đơn hàng 3,696 ,6610 

KN_13 Kiểm soát chất lƣợng sản phẩm may theo các tiêu chuẩn kỹ 
thuật 

3,459 ,6665 

KN_14 Đọc hiểu hồ sơ đánh giá nhà máy 3,156 ,6787 

KN_15 Lập bảng tính giá thành 3,437 ,6976 

KN_16 Tính toán các loại chi phí, doanh thu và lợi nhuận của đơn hàng 3,593 ,6943 

KN_17 Thực hiện các nghiệp vụ kiểm tra theo dõi quá trình thực hiện 
hợp đồng và thủ tục xuất nhập khẩu 

3,452 ,7301 

KN_18 Thanh quyết toán đơn hàng và tính hiệu quả đơn hàng 3,481 ,7315 

KN_19 Lƣu trữ hồ sơ tài liệu đơn hàng 3,785 ,6734 

KN_20 Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thƣơng lƣợng với khách hàng 3,652 ,6385 

KN_21 Vận dụng các văn bản pháp luật vào tình huống thực tế tại 
doanh nghiệp 

3,178 ,6092 

KN_22 Sử dụng phần mềm tin học văn phòng; sử dụng máy quét, máy 

ảnh và giao tiếp bằng điện thoại thông minh 
3,793 ,7134 

KN_23 Giao tiếp bằng tiếng Anh, đọc hiểu hợp đồng kinh tế, tài liệu 
chuyên ngành may bằng tiếng Anh 

3,652 ,6615 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS, 2019 
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Hình 3.12: Điểm trung bình về kỹ năng nghiệp vụ của NNL quản lý đơn hàng 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS, 2019 

Kết quả tại bảng 3.6 và hình 3.12, cho thấy:  

Đa số các mã kỹ năng đều đạt mức điểm trung bình 3,41 – 4,20 đƣợc đánh 

giá: có kiến thức “vận dụng khá”.  

Các kỹ năng đạt mức điểm trung bình 2,61 – 3,40 bao gồm: mã KN_02, 03, 

07, 14, 21 đƣợc đánh giá “biết vận dụng ở mức trung bình”. Với kết quả này cho 

thấy, NNL QLĐH cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa về kỹ năng nghiệp vụ nhằm 

nâng cao chất lƣợng về trí lực đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi sang phƣơng thức sản 

xuất ODM. 

Không có mã kỹ năng đạt mức điểm trung bình 4,21 – 5,00 (tƣơng đƣơng 

cấp độ 5 theo thang đo Likert) đƣợc đánh giá là có kiến thức “vận dụng thành thạo”. 

Nếu NNL QLĐH đạt đƣợc kết quả này khi đó, chất lƣợng NNL QLĐH sẽ đạt ở 

mức độ đáp ứng cao xu hƣớng chuyển đổi sang phƣơng thức sản xuất ODM. 

Không có mã kỹ năng đạt mức điểm trung bình 1,81 – 2,60 và đặc biệt dƣới 

1,80 (tƣơng cấp độ 1 theo thang đo Likert) đƣợc đánh giá là “thiếu và chƣa đủ kỹ 

năng”. Nếu NNL QLĐH đạt kết quả này sẽ là một điều đáng lo ngại vì chất lƣợng 

NNL QLĐH sẽ đạt ở mức độ đáp ứng thấp xu hƣớng chuyển đổi sang phƣơng thức 

sản xuất ODM. 
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 Phát triển trí lực NNL Quản lý đơn hàng là quá trình làm giàu kinh 

nghiệm nghề nghiệp của nhân lực quản lý đơn hàng.  

49% NNL QLĐH có số năm kinh nghiệm làm đúng chuyên môn trong lĩnh 

vực QLĐH với bề dầy kinh nghiệm nghề nghiệp khá dài (từ 5 - 20 năm). Đây là 

NNL có lợi thế sẽ thích ứng nhanh hơn khi DN thực hiện chuyển đổi sang phƣơng 

thức sản xuất ODM. Bên cạnh đó, 51% NNL QLĐH với kinh nghiệm nghề nghiệp 

làm đúng trong lĩnh vực QLĐH chƣa lâu (dƣới 5 năm), ngoài bản thân NNL QLĐH 

nâng cao kinh nghiệm nghề nghiệp bằng tự đúc kết kinh nghiệm cho bản thân, DN 

sẽ cần đào tạo, bồi dƣỡng thêm nghiệp vụ để làm giàu thêm kinh nghiệm nghề 

nghiệp, đồng thời, sẵn sàng đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản xuất 

CMT, FOB sang ODM. 

3.2.3.2. Phát triển thể lực 

 Sức khỏe về thể chất: Theo kết quả khảo sát tổng hợp, cho thấy: 

NNL QLĐH khi đƣợc tuyển dụng vào DN, 100% các doanh nghiệp may có 

thẩm định sức khỏe qua phiếu khám sức khỏe và có tổ chức khám bệnh định kỳ; 

Bình quân trong 5 năm giai đoạn 2014 - 2018, kết luận chung về tình hình 

sức khỏe của NNL QLĐH thuộc loại II: khỏe chiếm 93,3%; loại I: rất khỏe chiếm 

6,7%. Mặt khác, về mức độ gặp phải những vấn đề về sức khỏe của NNL QLĐH, 

bình quân giai đoạn 2014 - 2018, kết quả khảo sát cho thấy: NNL QLĐH hiếm khi 

bị ốm, tự mua thuốc về uống (điểm trung bình Likert 2,96); tƣơng đối hiếm phải đi 

khám tại cơ sở y tế và uống thuốc theo đơn (điểm trung bình Likert 2,27); rất hiếm 

phải điều trị nội trú tại cơ sở y tế (điểm trung bình Likert 1,73). 

Nhƣ vậy, sức khỏe về thể chất, NNL QLĐH đƣợc đánh giá có đảm bảo điều 

kiện về sức khỏe để đảm nhận công việc QLĐH tại các DN may. 

 Sức khỏe về tinh thần: Sử dụng tiêu chí “mức độ hài lòng của NNL QLĐH 

về tiền lƣơng, thƣởng và chính sách phúc lợi; thời gian làm việc và nghỉ ngơi; môi 

trƣờng làm việc, các hoạt động tham quan, nghỉ mát, văn nghệ, thể dục thể thao…”, 

kết hợp thang đo Likert 5 mức độ, kết quả khảo sát cho biết: điểm trung bình chung 

của các tiêu chí đạt mức đánh giá Likert từ 3,41 – 4,20 (tƣơng đƣơng mức độ 4) 

đƣợc đánh giá NNL QLĐH đã tƣơng đối hài lòng. 
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Bảng 3.7: Mức độ hài lòng của NNL quản lý đơn hàng về một số nội dung liên 

quan đến sức khỏe tinh thần 

Nội dung Điểm trung bình 

Tiền lƣơng, thƣởng và chính sách phúc lợi 3,51 

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi 3,61 

Môi trƣờng làm việc 3,74 

Các hoạt động tham quan, nghỉ mát, văn nghệ, thể dục thể thao...  3,59 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS, 2019 

Nhƣ vậy, sức khỏe về tinh thần, NNL QLĐH đƣợc đánh giá có đảm bảo sức 

khỏe để đảm nhận công việc QLĐH tại các DN may. 

3.2.3.3. Phát triển tâm lực  

Sử dụng các tiêu chí về thái độ của NNL QLĐH phù hợp với phƣơng thức sản 

xuất ODM tại các DN may Việt Nam; kết hợp sử dụng thang đo Likert 5 mức độ; 

đồng thời kiểm định độ tin cậy các thang đo của Thái độ bằng hệ số Cronbach’s 

Alpha (đƣợc thể hiện chi tiết tại mục 1.4 chƣơng 1) 

Tổng hợp kết quả khảo sát: 

Thứ nhất, về mức độ tự nhận thức tầm quan trọng về thái độ của nhân lực 

quản lý đơn hàng với công việc, với đồng nghiệp, với khách hàng. (Hình 3.13) 

 

Hình 3.13: Mức độ tự nhận thức tầm quan trọng về thái độ của nhân lực 

 quản lý đơn hàng với công việc, với đồng nghiệp, với khách hàng 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS, 2019 
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Đa số mức độ tự nhận thức tầm quan trọng về thái độ của NNL QLĐH với 

bản thân, với đồng nghiệp, với khách hàng đều đạt mức điểm trung bình trên 

4,20. Kết quả đánh giá NNL QLĐH có nhận thức cao về tầm quan trọng của thái 

độ trong thực hiện công việc nhằm đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi phƣơng thức 

sản xuất CMT, FOB sang ODM. 

Thứ hai, về mức độ đánh giá của doanh nghiệp về thái độ của NNL quản 

lý đơn hàng, bao gồm: thái độ với công việc, với đồng nghiệp, với khách hàng. 

(Bảng 3.8) 

Bảng 3.8: Mức độ đánh giá của doanh nghiệp về thái độ của nhân lực quản lý 

đơn hàng với công việc, với đồng nghiệp, với khách hàng 

Mã 

thái độ 
Thái độ 

Điểm trung 

bình 

TĐ_01 Nhiệt tình, chủ động có trách nhiệm trong công việc 4,25 

TĐ_02 Khoa học, cẩn thận, tỉ mỉ, nhạy bén và chính xác trong công việc 3,92 

TĐ_03 Chủ động, linh hoạt trong xử lý công việc 4,17 

TĐ_04 Tinh thần chia sẻ, hợp tác, phối hợp với các bộ phận trong DN  4,26 

TĐ_05 Thái độ lịch sự, tinh thần hợp tác với nhà cung cấp và khách hàng 4,33 

TĐ_06 Tuân thủ quy chế, quy trình, tiêu chuẩn 4,42 

TĐ_07 Ý thức tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 4,00 

TĐ_08 Ý thức kỷ luật lao động 4,22 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS, 2019 

Kết quả khảo sát cho thấy,  

Các mã thái độ đạt mức điểm trung bình theo thang đo Likert 4,21 – 5,00 là 

các mã TĐ_01, 04, 05, 06, 08 đƣợc đánh giá là có thái độ “tốt”, NNL QLĐH có 

mức độ sẵn sàng cao về chất lƣợng NNL QLĐH đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi 

phƣơng thức sản xuất CMT, FOB sang ODM. 

Các mã thái độ đạt mức điểm trung bình theo thang đo Likert 3,41 – 4,20 là các 

mã TĐ_02, 03, 07 đƣợc đánh giá là có thái độ “khá”. Với kết quả này cho thấy, NNL 

QLĐH cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa về thái độ nhằm nâng cao chất lƣợng về tâm lực 

đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản xuất CMT, FOB sang ODM. 
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Tìm hiểu nguyên nhân về mức độ đạt điểm đánh giá “trung bình” về chất lƣợng 

NNL QLĐH đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản xuất CMT, FOB sang 

ODM là do: Chiến lƣợc SXKD và đặc điểm SXKD của các DN may Việt Nam quen 

với sản xuất truyền thống sản xuất gia công CMT, chỉ dựa vào thế mạnh sẵn có. Các 

DN may Việt Nam chƣa tích cực tham gia vào chuỗi giá trị ở các công đoạn có giá trị 

gia tăng cao nhƣ: thiết kế, phân phối và marketing sản phẩm. Mặt khác, toàn cầu hóa 

nhanh, các DN may Việt Nam chƣa hội nhập sâu, rộng vào chuỗi cung ứng dệt may 

toàn cầu. Do đó, chƣa có nhiều cơ hội để tiếp cận với những kiến thức, kỹ năng mới 

của phƣơng thức sản xuất ODM.  

3.3. Thực trạng các hoạt động chủ yếu phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn 

hàng tại các doanh nghiệp may Việt Nam 

3.3.1. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

Về căn cứ lập kế hoạch: Các DN may hiện nay có lập kế hoạch về NNL của 

toàn DN nói chung và nhân lực tại vị trí QLĐH nói riêng. Cuối mỗi năm DN căn cứ 

vào kết quả hoạt động SXKD của năm trƣớc (doanh thu, kim ngạch xuất khẩu, lợi 

nhuận), căn cứ vào số lƣợng đơn hàng dự báo, phân tích những đặc điểm thuận lợi, 

khó khăn kết hợp năng lực sản xuất thực tế nhằm cân đối nguồn đơn hàng và năng 

lực sản xuất tiếp theo, kết hợp đề xuất kế hoạch nhân lực QLĐH của phòng quản lý 

trực tiếp nhân lực QLĐH, Công ty/ Tổng công ty sẽ quyết định kế hoạch NNL tổng 

thể của DN, trong đó, có nhân lực QLĐH. Tuy nhiên, qua kết quả khảo sát cho biết, 

các DN may chủ yếu lập kế hoạch trong ngắn hạn (1 năm) và trung hạn (1-3 năm) 

chiếm 81,8% và chỉ có 18,2% doanh nghiệp khảo sát lập kế hoạch trong dài hạn 

(trên 3 năm). 

Về nội dung lập kế hoạch: DN thƣờng xác định chỉ tiêu về số lƣợng nhân lực 

QLĐH nhƣng không nêu kế hoạch cụ thể yêu cầu về chất lƣợng nhân lực QLĐH. 

Về mục đích thực hiện của kế hoạch: Các DN may đều nhận thức đúng rằng: 

lập kế hoạch cho nhân lực QLĐH là cơ sở để tuyển dụng, đào tạo và bố trí nhân lực 

cho tƣơng lai. Tuy nhiên, từ công tác lập kế hoạch đến thực hiện kế hoạch nhân lực 

QLĐH của một số DN may còn chƣa đạt mục đích. Nguyên nhân từ thực hiện công 

tác tuyển dụng nhân lực. Nguồn tuyển dụng về số lƣợng chƣa dồi dào do thị trƣờng 

lao động chƣa nhiều NNL QLĐH đƣợc đào tạo đúng chuyên ngành - một ngành đòi 

hỏi kiến thức, kỹ năng tổng hợp của các ngành chính: công nghệ may, kinh tế, ngoại 

ngữ. Thực tế, đào tạo chuyên ngành quản lý đơn hàng (Merchandiser) chủ yếu tại 
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các cơ sở đào tạo là đào tạo ngắn hạn cho các DN nhằm bồi dƣỡng thêm nghiệp vụ 

cho các nhân lực đã tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, ngoại ngữ, công nghệ 

may…Hoặc trong chƣơng trình đào tạo chính quy của các cơ sở đào tạo ngành công 

nghệ may chỉ là một học phần trong chuyên ngành đào tạo. Hoặc DN tự tổ chức đào 

tạo, nhƣ: Công ty Cổ phần quốc tế Phong Phú – công ty điển hình áp dụng phƣơng 

thức sản xuất ODM của Tập đoàn Dệt May Việt Nam và là điển hình của mô hình 

DN tự đào tạo. Hiện nay, trƣờng đào tạo của ngành thuộc Tập đoàn Dệt May Việt 

Nam có trƣờng Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đang tiến hành đào tạo 

chuyên ngành Merchandiser chính quy, trình độ đại học. Do đó, có ảnh hƣởng đến 

công tác bố trí nhân lực trong DN, các DN thƣờng sẽ đào tạo, bồi dƣỡng thêm 

nghiệp vụ sau tuyển dụng. 

Như vậy, hoạt động kế hoạch hóa NNL QLĐH với phát triển NNL QLĐH 

tại các DN may Việt Nam cho thấy: 

 (i) Các DN may đã chủ động lập kế hoạch về số lượng NNL doanh nghiệp 

nói chung và nhân lực QLĐH nói riêng, tuy nhiên, chủ yếu là lập kế hoạch trong 

ngắn hạn và trung hạn, đồng thời, chƣa dự báo NNL trong dài hạn đảm bảo căn cứ 

khoa học.  

(ii) Các DN may còn bị động trong công tác lập kế hoạch về chất lượng do 

nguồn tuyển dụng – yếu tố khách quan từ bên ngoài tác động, do đó, sẽ ảnh hƣởng 

đến cơ cấu NNL quản lý đơn hàng, trong đó, có cơ cấu về trình độ chuyên môn 

NNL QLĐH. 

3.3.2. Tuyển dụng gắn với chính sách thu hút nguồn nhân lực quản lý đơn hàng  

- Nguồn tuyển dụng: Nguồn tuyển dụng của DN may rất đa dạng gồm: ngƣời 

trong nội bộ DN giới thiệu; ngƣời trong gia đình giới thiệu, qua hội chợ việc làm, qua 

trung tâm giới thiệu việc làm, qua tuyển chọn trực tiếp tại các trƣờng đào tạo, qua các 

hồ sơ ứng tuyển của các ứng viên. Trong đó, nguồn tuyển dụng thông qua các hồ sơ 

ứng tuyển của các ứng viên và thông qua ngƣời trong nội bộ DN giới thiệu chiếm tỷ 

lệ cao nhất lần lƣợt là 30,6% và 23,9%. Tuy nhiên, DN may chƣa khai thác nhiều 

nguồn tuyển dụng thông qua tuyển chọn trực tiếp tại các trƣờng đào tạo. 

- Công tác tuyển dụng: Đa số các DN may có xây dựng tiêu chuẩn tuyển 

chọn, có bản mô tả công việc cho vị trí công việc khi tuyển dụng và sử dụng với 

thông tin cung cấp đảm bảo các yếu tố cơ bản nhƣ: vị trí/chức danh công việc, 

nhiệm vụ chính, trách nhiệm chính, yêu cầu về trình độ, yêu cầu về kinh nghiệm và 



 

 

91 

mối quan hệ trong công việc (Phụ lục 8). Qui trình tuyển dụng có bao gồm các 

bƣớc chủ yếu nhƣ: Sàng lọc qua hồ sơ xin việc, phỏng vấn, ra quyết định tuyển 

dụng. Tuy nhiên, chƣa nhiều DN may tiến hành thi/kiểm tra để đánh giá năng lực 

ứng viên khi tuyển dụng, mà chủ yếu áp dụng phƣơng pháp: xét hồ sơ lý lịch xin 

việc, qua văn bằng chứng chỉ và phỏng vấn. 

Bên cạnh đó, vẫn còn 20,5% doanh nghiệp may chƣa xây dựng tiêu chuẩn 

tuyển chọn và 13,6% doanh nghiệp may chƣa có bản mô tả công việc cho vị trí 

công việc khi tuyển dụng và sử dụng. 

-  Khả năng tuyển dụng nhân lực quản lý đơn hàng theo đúng trình độ 

chuyên môn cho DN hiện nay vẫn còn tồn tại một số khó khăn với một số nguyên 

nhân chủ yếu: 

Về số lượng tuyển dụng: Nếu các nhà tuyển dụng tại các DN may đƣa ra yêu 

cầu tốt nghiệp đại học, cao đẳng đơn ngành/chuyên ngành kinh tế hoặc tiếng Anh 

hoặc các chuyên ngành khác có liên quan thì công tác tuyển dụng tại các DN may 

có đảm bảo về mặt số lƣợng theo kế hoạch tuyển dụng đã đề ra. 

Theo kết quả khảo sát (Hình 3.3): nhu cầu số lƣợng tuyển dụng NNL QLĐH 

tại các DN may trong 5 năm giai đoạn 2014 - 2018 đã tăng hàng năm: 132; 183; 

246; 259 và 290 (ngƣời). Và xét trong tƣơng lai gần, các DN may tiếp tục có nhu 

cầu tuyển thêm và tăng trong ngắn - trung hạn: giai đoạn 2020 - 2021: 308; 360; 

396 (ngƣời). 

Về chất lượng tuyển dụng: Chất lƣợng nhân lực đƣợc đánh giá đáp ứng đƣợc 

một phần yêu cầu công việc vì đối với NNL QLĐH đƣợc tuyển tốt nghiệp đơn 

ngành/chuyên ngành gần nhƣ: ngoại ngữ, kinh tế, công nghệ may, …DN thƣờng 

phải đào tạo/bồi dƣỡng thêm về nghiệp vụ sau tuyển dụng. 

Chính sách thu hút nhân lực: Các DN may có cung cấp các thông tin về 

lƣơng và các chính sách phúc lợi cơ bản trong thông tin tuyển dụng. Tuy nhiên, các 

chính sách thu hút cung cấp chƣa có sự khác biệt lớn so với các vị trí công việc gián 

tiếp khác cần tuyển của các DN may. Vì đây là NNL đặc thù, có nhiều đặc điểm 

khác biệt với các nhân lực khác trong DN may nhƣ: gắn liền trực tiếp đến tạo doanh 

thu cho DN, đồng thời là trung gian kết nối giữa DN với khách hàng, nhà cung ứng 

NPL, nhà nhập khẩu với yêu cầu thành thạo tiếng Anh giao tiếp + chuyên ngành với 

đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; trung gian giữa DN với các bộ phận chức 

năng trong DN; trung gian trong điều phối sản xuất đảm bảo chất lƣợng sản phẩm 
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và đảm bảo thời gian giao hàng, luôn bị động trong các tình huống phát sinh cần xử 

lý kịp thời với yêu cầu kiến thức và kỹ năng của chuyên ngành kinh tế, công nghệ 

may, tin học và các kỹ năng mềm có liên quan. Điều đó, đồng nghĩa với yêu cầu cần 

có chính sách thu hút hấp dẫn hơn để thu hút những ứng viên tuyển dụng ngoài đạt 

năng lực ngoại ngữ tốt còn có năng lực về chuyên ngành hoặc ƣu tiên những ứng 

viên đã có kinh nghiệm làm đúng vị trí quản lý đơn hàng. 

Ngoài ra, vẫn còn 36,4% doanh nghiệp trả lời chƣa có chính sách hấp dẫn để 

thu hút nhân lực trong công tác tuyển dụng. 

Một yếu tố khách quan ảnh hƣởng rất lớn đến nguồn tuyển và khả năng tuyển 

dụng NNL QLĐH của một số DN may đó là công tác đào tạo nhân lực QLĐH của 

các trƣờng chính quy. Đào tạo NNL QLĐH đòi hỏi phải đào tạo liên ngành, tổng 

hợp từ các ngành/chuyên ngành chính: ngoại ngữ, kinh tế, công nghệ may. Thực tế, 

hiện nay, các trƣờng đào tạo chính quy ngành/chuyên ngành QLĐH tại Việt Nam 

không nhiều. 

Về chất lƣợng thể lực đầu vào của NNL QLĐH đều đảm bảo. 

Như vậy, hoạt động tuyển dụng và chính sách thu hút NNL QLĐH với phát 

triển NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam cho thấy: 

 (i) Các DN may đã đảm bảo nhu cầu tuyển dụng về số lượng nhân lực 

QLĐH, xu hƣớng nhu cầu tuyển dụng tăng trong tƣơng lai gần.  

(ii) Chất lượng (về trí lực) của nhân lực QLĐH đƣợc tuyển dụng chỉ đáp ứng 

đƣợc một phần yêu cầu công việc. Với chất lượng (về thể lực) đầu vào đƣợc đảm bảo. 

3.3.3. Bố trí sử dụng, tạo động lực lao động cho nguồn nhân lực quản lý đơn hàng  

Bố trí sử dụng 

Theo đặc điểm của từng phƣơng thức sản xuất, NNL QLĐH sẽ bố trí thực 

hiện các nhiệm vụ phù hợp. Các nhiệm vụ cơ bản của NNL QLĐH đƣợc tóm tắt 

thông qua quy trình quản lý đơn hàng tại các DN may nhƣ sau:  

 (i) Đối với phương thức sản xuất CMT, NNL QLĐH thực hiện các nhiệm vụ 

quản lý chủ yếu tại khâu sản xuất, cụ thể: Tiếp nhận thông tin đơn hàng -> báo giá 

gia công CM -> nhận phản hồi của khách hàng -> đặt phụ liệu (nếu có) -> chuẩn bị  

mẫu đối cho khách hàng duyệt -> triển khai sản xuất đơn hàng, theo dõi và xử lý 

phát sinh -> giao hàng, thanh toán và quyết toán đơn hàng. 
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(ii) Đối với phương thức sản xuất FOB, NNL QLĐH thực hiện các nhiệm vụ 

quản lý ngoài  khâu sản xuất sẽ thực hiện thêm khâu quản lý cung ứng NPL, cụ thể: 

Tiếp nhận thông tin đơn hàng -> tính định mức NPL, in, thêu, giặt, năng suất -> tìm 

kiếm nhà cung cấp NPL -> làm giá và báo giá cho khách hàng-> tiếp nhận phản hồi 

-> đặt mua NPL -> kiểm soát may mẫu đối -> triển khai sản xuất đơn hàng, theo dõi 

và xử lý phát sinh -> xuất hàng, thanh toán và quyết toán đơn hàng. 

(ii) Đối với phương thức sản xuất ODM, NNL QLĐH thực hiện các nhiệm vụ 

quản lý ngoài khâu sản xuất và cung ứng NPL, còn thực hiện thêm khâu quản lý 

mẫu thiết kế, cụ thể: Quản lý phát triển mẫu sáng tác -> tiếp nhận thông tin đơn 

hàng -> tính định mức NPL, in, thêu, giặt, năng suất -> tìm kiếm nhà cung cấp NPL 

-> làm giá và báo giá cho khách hàng -> quản lý may mẫu-> tiếp nhận phản hồi -> 

đặt mua NPL -> kiểm soát may mẫu đối -> triển khai sản xuất đơn hàng, theo dõi và 

xử lý phát sinh -> xuất hàng, thanh toán và quyết toán đơn hàng. 

Trong quá trình bố trí sử dụng NNL QLĐH, DN tự đánh giá đã sử dụng 

tƣơng đối phù hợp với năng lực của nhân lực QLĐH (3,80 điểm) và đƣợc bố trí 

tƣơng đối phù hợp với chuyên môn nhân lực QLĐH đạt điểm trung bình thấp hơn 

(3,73 điểm). (Hình 3.14).  

 

Hình 3.14: Một số nhận định trong bố trí sử dụng NNL quản lý đơn hàng tại 

các doanh nghiệp may Việt Nam 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS, 2019 

Nhận định này hoàn toàn phù hợp vì thực trạng NNL QLĐH tại các DN may 

Việt Nam đa số đƣợc bố trí công việc có ngành/chuyên ngành gần với 

ngành/chuyên ngành quản lý đơn hàng khi công tác tại vị trí QLĐH: Có 11,6% 
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NNL QLĐH làm việc đúng chuyên môn đào tạo QLĐH và 89,4% NNL QLĐH làm 

việc có chuyên môn gần (Hình 3.10).  

Tạo động lực 

Các DN may có quan tâm đến chính sách tạo động lực thông qua hình thức 

khuyến khích tài chính: tiền lƣơng, thƣởng và các chƣơng trình phúc lợi. Các DN 

may có mức độ đồng ý khá cao với các nhận định về: chính sách lƣơng, thƣởng trả 

tƣơng xứng với kết quả công việc; chế độ lƣơng, thƣởng kích thích nỗ lực cho ngƣời 

lao động; chính sách phúc lợi, đãi ngộ luôn đƣợc đảm bảo và không ngừng cải thiện. 

Các nhận định của DN đều đạt mức độ 4/5 của thang đo Likert 5 mức độ (Hình 3.15). 
 

 

Hình 3.15: Một số nhận định trong tạo động lực cho NNL quản lý đơn hàng tại 

các doanh nghiệp may Việt Nam 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS, 2019 

Khi liên hệ với mức độ hài lòng của NNL QLĐH về tiền lƣơng, thƣởng và 

các chính sách phúc lợi kết quả trung bình theo thang đo Likert đạt 3,51 điểm cho 

thấy, NNL QLĐH khá hài lòng về tiền lƣơng, thƣởng và các chính sách phúc lợi 

của công ty. Tuy nhiên, chính sách phúc lợi dành cho NNL QLĐH chƣa có nhiều sự 

khác biệt so với NNL gián tiếp khác trong DN. 

Với kết quả khảo sát về thu nhập bình quân hàng tháng của nhân lực QLĐH, 

cho biết: 73,9% doanh nghiệp có NNL quản lý đơn hàng có mức thu nhập bình 

quân hàng tháng từ 5-10 triệu đồng/ 1 tháng và 26,1% doanh nghiệp có NNL 

QLĐH có mức thu nhập bình quân hàng tháng trên 10-15 triệu đồng/ 1 tháng. Xét 

thấy, thu nhập bình quân tháng của NNL QLĐH đã đảm bảo trên mức thu nhập bình 

quân tháng 6.105 (nghìn đồng) của ngƣời lao động ngành may giai đoạn 2014 - 

2018 [59] [60]. Và thực tế khi tìm hiểu, mức thu nhập bình quân hàng tháng trên 
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10-15 triệu đồng/ 1 tháng chủ yếu tại các DN may đang áp dụng phƣơng thức sản 

xuất FOB hoặc kết hợp FOB và ODM và các doanh nghiệp FDI. Kết quả khảo sát 

này cho thấy, có sự cạnh tranh giữa các DN, với các DN áp dụng phức sản xuất cao 

hơn hoặc DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, mức thu nhập bình quân của NNL QLĐH 

sẽ có cơ hội cao hơn. Tuy nhiên, phần lớn các DN may chƣa thực hiện đánh giá 

thực hiện công việc theo hệ thống KPI. 

Ngoài chính sách tạo động lực về vật chất, các DN may có quan tâm đến các 

hình thức khuyến khích phi tài chính, tạo động lực về tinh thần cho NNL QLĐH. Với 

kết quả khảo sát mức độ hài lòng của NNL quản lý đơn hàng về thời gian làm việc và 

nghỉ ngơi; môi trƣờng làm việc; các hoạt động tham quan, nghỉ mát, văn nghệ, thể 

dục thể thao...kết quả điểm trung bình theo thang đo Likert đạt bình quân 3,61 điểm 

cho thấy, NNL QLĐH khá hài lòng.  

Tuy nhiên, về môi trƣờng làm việc; thời gian làm việc và nghỉ ngơi là nội 

dung cần quan tâm. Lý do: xuất phát từ vai trò của NNL QLĐH: ngoài kết nối các 

bộ phận bên trong DN nhƣ: phòng thiết kế, phòng kỹ thuật, phòng kế toán – tài 

chính, phòng xuất nhập khẩu, phòng kinh doanh, bộ phận sản xuất,.. NNL QLĐH 

còn kết nối bên ngoài DN với: khách hàng, nhà cung ứng NPL, nhà nhập khẩu, 

logistic và kết nối với các nhà máy (đối với các tổng Công ty). Do đó, NNL QLĐH 

luôn chịu áp lực lớn về thực hiện và kiểm soát tiến độ đơn hàng, vì nếu chỉ 1 trong 

các bộ phận kết nối không đạt đúng yêu cầu về chất lƣợng, đúng về tiến độ hoặc sự 

phối hợp chƣa nhịp nhàng từ phía nhà cung cấp, khách hàng thì nhân lực QLĐH sẽ 

bị ảnh hƣởng tiến độ thực hiện toàn bộ đơn hàng. Ngoài ra, lệch múi giờ giữa Việt 

Nam với các khách hàng và đối tác làm việc tại nƣớc ngoài cũng là đặc thù công 

việc của NNL QLĐH khác với công việc của các NNL khác trong các DN may. 

Vì vậy, các DN may cần tiếp tục cải tiến các chính sách tạo động lực đối với 

NNL QLĐH nhằm tạo động lực về tinh thần ngày càng tốt hơn cho NNL QLĐH. 

Như vậy, hoạt động bố trí sử dụng và tạo động lực lao động cho NNL QLĐH 

với phát triển NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam cho thấy: 

 (i) Cơ cấu (xét về trình độ chuyên môn) của NNL QLĐH tỷ trọng làm việc 

đúng chuyên môn đào tạo quản lý đơn hàng còn thấp, chủ yếu NNL QLĐH làm 

việc có chuyên môn gần.  

(ii) Chất lượng (về thể lực tinh thần và tâm lực) của NNL QLĐH tƣơng đối 

đƣợc đảm bảo. 
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3.3.4. Đào tạo nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

Các DN may có quan tâm đến hoạt động đào tạo nhằm phát triển nhân lực trong 

DN. Trong vòng 5 năm giai đoạn 2014 - 2018, các DN may có tổ chức hoạt động đào 

tạo, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho NNL QLĐH. Các khóa đào tạo, bồi dƣỡng 

của NNL QLĐH đã tham gia (Hình 3.16). Đa số, NNL QLĐH đƣợc tham gia đào tạo 

trong ngắn hạn (dƣới 1 năm), trong đó, chủ yếu đào tạo dƣới 3 tháng và 3-6 tháng. 

80,7% doanh nghiệp may có hỗ trợ kinh phí và 86,4% doanh nghiệp có tạo điều kiện 

về thời gian/công việc cho nhân lực QLĐH khi tham gia đào tạo. 
 

 

Hình 3.16: Các khóa đào tạo, bồi dƣỡng của NNL quản lý đơn hàng đã 

 tham gia giai đoạn 2014 - 2018 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS, 2019 
 

Chứng tỏ các DN may đều nhận thức rõ về vai trò hoạt động đào tạo nhằm 

phát triển nhân lực trong DN và đã giành sự quan tâm đến chính sách đào tạo nhằm 

phát triển NNL QLĐH. 

- Về hình thức đào tạo nhân lực QLĐH áp dụng tại DN: 

Các doanh nghiệp may đều áp dụng cả 3 hình thức đào tạo 

 + Tại DN theo hình thức đào tạo tại chỗ (kèm cặp/ qua công việc): có 93,2% 

doanh nghiệp áp dụng; 

+ Ngoài DN theo hình thức gửi đi đào tạo tại các trƣờng đào tạo: có 53,4% 

doanh nghiệp áp dụng; 

+ Tại DN theo hình thức mời giảng viên bên ngoài về đào tạo: chỉ có 34,1% 

doanh nghiệp áp dụng. 
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- Về nội dung các chương trình đào tạo 

Kết quả khảo sát NNL QLĐH tại các DN may cho thấy: NNL QLĐH đƣợc 

doanh nghiệp cử đi đào tạo/ bồi dƣỡng chủ yếu là đào tạo đơn ngành, với các 

chuyên ngành: quản lý đơn hàng; tiếng anh; kinh doanh và quản lý; công nghệ may; 

thiết kế thời trang và tin học. Trong đó, chuyên ngành đƣợc cử đi đào tạo/ bồi 

dƣỡng chiếm tỷ trọng chủ yếu là: quản lý đơn hàng (chiếm 30,5%), tiếng anh 

(chiếm 25,3%), công nghệ may (chiếm 16,7%), kinh doanh và quản lý (chiếm 

14,9%). Chuyên ngành đƣợc cử đi đào tạo/ bồi dƣỡng chiếm tỷ trọng thấp hơn đó 

là: tin học (chiếm 7,5%) và thiết kế thời trang (chiếm 5,1%). Nhƣ vậy, cử đi đào tạo 

đơn ngành vẫn chiếm tỷ trọng lớn. (Hình 3.17).  

 

Hình 3.17: Các chuyên ngành đào tạo, bồi dƣỡng của NNL quản lý đơn hàng 

đã tham gia giai đoạn 2014 - 2018 

Nguồn: Kết quả khảo sát của NCS, 2019 

- Về thực hiện quy trình hoạt động đào tạo tại các DN may, có 62,5% doanh 

nghiệp may thực hiện: (i) xây dựng kế hoạch đào tạo; (ii) chuẩn bị các điều kiện đào 

tạo/ đàm phán và ký hợp đồng với cơ sở đào tạo về: chƣơng trình đào tạo, lựa chọn 

đội ngũ giảng viên,…; (iii) tổ chức/ thực hiện đào tạo; (iv) đánh giá kết quả đào tạo. 

Nghiên cứu cụ thể hơn: 

(i) Về xây dựng kế hoạch đào tạo: Các DN may có xây dựng kế hoạch đào 

tạo hàng năm nhƣng chƣa nhiều DN xây dựng kế hoạch dài hơn nhƣ 1-3 năm hay 

kế hoạch trên 3 năm nhằm phát triển NNL nói chung và NNL QLĐH nói riêng 

trong trung và dài hạn. 
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(ii) Về chuẩn bị các điều kiện đào tạo/ đàm phán và ký hợp đồng với cơ sở đào 

tạo: Các DN may thƣờng quan tâm đến tên của chƣơng trình đào tạo, thời gian và địa 

điểm đào tạo,  kinh phí đào tạo. Tuy nhiên, nội dung quan trọng mà DN may cần chú 

trọng hơn đó là: nội dung cụ thể của từng chƣơng trình, cam kết chất lƣợng đầu ra sau 

đào tạo, đào tạo theo chƣơng trình có sẵn của cơ sở đào tạo hay theo nhu cầu của doanh 

nghiệp đặt hàng, yêu cầu về tiêu chuẩn giảng viên… 

Xem xét cụ thể hơn: 

Về chương trình đào tạo 

 Với 2 hình thức chủ yếu mà các DN may đang áp dụng: đào tạo tại chỗ theo 

hình thức kèm cặp và đào tạo theo hình thức gửi đi đào tạo tại các trƣờng chính quy 

doanh nghiệp thƣờng không xây dựng chƣơng trình đào tạo. Vì một phƣơng pháp sẽ 

truyền đạt kinh nghiệm và một phƣơng pháp cơ bản theo chƣơng trình của cơ sở đào 

tạo giới thiệu trên cơ sở có đàm phán và ký kết hợp đồng đào tạo.  

Tuy nhiên, với hình thức đào tạo mà các DN chƣa áp dụng nhiều, đó là hình 

thức mời giảng viên bên ngoài về đào tạo. Theo khảo sát nhu cầu đào tạo của NNL 

QLĐH tại các DN may thì nhu cầu về hình thức đào tạo này trong tƣơng lai có xu 

hƣớng tăng. Với phƣơng pháp đào tạo này, các DN may sẽ đƣợc chủ động đặt hàng 

chƣơng trình đào tạo tới các cơ sở đào tạo. Trên cơ sở xuất phát từ nhu cầu đào tạo 

của DN sẽ là cơ sở thiết kế nội dung, chƣơng trình đào tạo của DN. Đây là một lợi 

thế mà các DN may cần khai thác. 

Về lựa chọn đội ngũ giảng viên 

Với hình thức đào tạo tại chỗ theo hình thức kèm cặp, DN sẽ chủ động cử 

những ngƣời có kinh nghiệm hƣớng dẫn công việc, đây là một lợi thế từ nội bộ DN. 

Tuy nhiên, với hình thức đào tạo theo hình thức gửi đi đào tạo tại các trƣờng đào tạo 

hay hình thức mời giảng viên bên ngoài về đào tạo các DN may chƣa chủ động đƣa ra 

yêu cầu tiêu chuẩn làm căn cứ để lựa chọn giảng viên. 

(iii) Về tổ chức/ thực hiện đào tạo  

Các DN may tổ chức đào tạo áp dụng đối với hình thức đào tạo tại chỗ theo 

hình thức kèm cặp hoặc mời giảng viên bên ngoài về đào tạo; thực hiện đào tạo đối 

với hình thức gửi đi đào tạo tại các trƣờng đào tạo. NNL QLĐH hoàn thành các 

chƣơng trình/ khóa đào tạo do DN tổ chức hoặc cử đi đào tạo. 
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(iv) Về đánh giá kết quả đào tạo 

Đào tạo tại chỗ theo hình thức kèm cặp, kết quả đào tạo đƣợc đánh giá 

thông qua kỹ năng thực hành nghiệp vụ của NNL QLĐH tại vị trí đƣợc phân 

công công tác.   

Đào tạo theo hình thức gửi đi đào tạo tại các trƣờng đào tạo và mời giảng 

viên bên ngoài về đào tạo, ngƣời học nhận kết quả học tập đƣợc đánh giá từ giảng 

viên/cơ sở đào tạo. Đồng thời, giảng viên/cơ sở đào tạo cũng đƣợc nhận đánh giá từ 

ngƣời học/doanh nghiệp về điều kiện học tập, về phƣơng pháp giảng dạy, về 

chƣơng trình và nội dung giảng dạy. 

Tuy nhiên, cả cơ sở đào tạo và DN may chƣa chú trọng về đánh giá kết quả 

sau đào tạo với sử dụng. Vì vậy, DN chƣa đánh giá đƣợc kết quả “vận dụng” kiến 

thức, kỹ năng, thái độ sau đào tạo với sử dụng. 

Như vậy, hoạt động đào tạo cho NNL QLĐH với phát triển NNL QLĐH tại 

các DN may Việt Nam cho thấy: 

 (i) Cơ cấu (xét về trình độ chuyên môn) của NNL QLĐH dần đƣợc cải thiện 

do đƣợc DN cử đi đào tạo/bồi dƣỡng thêm về các đơn ngành/chuyên ngành gần 

nhằm bổ sung, hoàn thiện nhằm đảm bảo tính liên ngành (công nghệ may, kinh tế, 

ngoại ngữ..).  

(ii) Chất lượng (về trí lực và tâm lực) của NNL QLĐH ngày càng đƣợc 

đảm bảo hơn do DN có quan tâm đến hoạt động đào tạo nhằm phát triển NNL 

QLĐH tại DN. 

3.4. Thực trạng các nhân tố chủ yếu ảnh hƣởng đến phát triển nguồn nhân lực 

quản lý đơn hàng tại các doanh nghiệp may Việt Nam 

Ngoài các nhân tố chủ quan về các hoạt động chủ yếu phát triển NNL 

QLĐH tại các DN may Việt Nam đã đƣợc phản ánh tại mục 3.3, phát triển NNL 

QLĐH còn bị ảnh hƣởng bởi một số nhân tố khách quan và chủ quan sau: 

3.4.1. Các nhân tố khách quan 

3.4.1.1. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của ngành và các cơ sở đào tạo 

 Về phía ngành: Để thực hiện mục tiêu phát triển NNL của ngành, Hiệp 

hội Dệt May Việt Nam và Tập đoàn Dệt May Việt Nam luôn là đầu mối của 

ngành liên kết giữa DN với các cơ sở đạo tạo trong và ngoài nƣớc. Hiệp hội Dệt 

May Việt Nam và Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã triển khai các chƣơng trình 
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đào tạo NNL cho ngành, trong đó, có chƣơng trình đào tạo Cán bộ QLĐH đƣợc 

Tập đoàn Dệt May Việt Nam triển khai năm 2016 do Trƣờng Đại học Công 

nghiệp Dệt May Hà Nội đào tạo, với phạm vi đào tạo nhân lực cho các DN may 

Việt Nam gồm miền Bắc, miền Nam và miền Trung tham gia; Hiệp hội Dệt May 

Việt Nam có chƣơng trình hợp tác với METI Nhật Bản về “FOB – ODM ngành 

may”, đào tạo thiết kế thời trang tại trƣờng Đại học Bunka Nhật Bản,...Tuy 

nhiên, các chƣơng trình trên chủ yếu đào tạo nghiệp vụ trong ngắn hạn (dƣới 1 

tháng; 3, 6 hoặc 9 tháng,...) và đào tạo Cán bộ QLĐH do Tập đoàn Dệt May Việt 

Nam triển khai mới dừng lại ở một khóa đào tạo. 

Về phía các cơ sở đào tạo chính quy: Trƣờng đào tạo của ngành thuộc Tập đoàn 

Dệt May Việt Nam, đào tạo trình độ đại học và cao đẳng cung cấp NNL cho ngành bao 

gồm: Trƣờng Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, trƣờng Cao đẳng Công nghiệp 

Dệt May Nam Định tại phía Bắc; Trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex Thành 

phố Hồ Chí Minh tại phía Nam. Ngoài ra, đào tạo trình độ đại học ngành công nghệ 

may còn có: trƣờng Đại học Sƣ phạm kỹ thuật Hƣng Yên, trƣờng Đại học Bách Khoa, 

Đại học Công nghiệp, trƣờng Đại học Sƣ phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí 

Minh,...Tuy nhiên, các cơ sở đào tạo chính quy trên chỉ đào tạo về công nghệ, kỹ thuật 

may nói chung, do đó, nghiệp vụ quản lý đơn hàng chỉ thuộc 1 học phần trong 

ngành/chuyên ngành đào tạo. Ngoài các trƣờng đào tạo đơn ngành công nghệ may, các 

trƣờng đào tạo khối ngành Kinh tế, Ngoại ngữ góp phần cung cấp NNL QLĐH đƣợc 

đào tạo đơn ngành hoặc kinh tế hoặc ngoại ngữ. Hiện tại, Trƣờng Đại học Sƣ phạm kỹ 

thuật Hƣng Yên và Trƣờng Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đào tạo chuyên 

ngành quản lý đơn hàng (Merchandiser) trình độ đại học theo hƣớng liên ngành: kinh 

tế, công nghệ may, ngoại ngữ,  nhƣng số lƣợng đào tạo còn hạn chế, chƣơng trình đào 

tạo chƣa hoàn chỉnh và đang trong quá trình điều chỉnh. 

3.4.1.2. Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 

Các DN may Việt Nam chưa hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng dệt may toàn 

cầu. Việt Nam chủ yếu tập trung vào khâu “hệ thống sản xuất” với chủ yếu là 

phƣơng thức sản xuất CMT, nhận phí gia công từ các nhà sản xuất lớn hơn trong 

khu vực nhƣ: Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc,... nên có giá trị gia tăng thấp với 

65% DN sản xuất theo phƣơng thức sản xuất CMT. Còn lại 35% DN sản xuất với 

phƣơng thức sản xuất cao hơn, có giá trị gia tăng cao hơn, bao gồm: 25% theo 

phƣơng thức sản xuất FOB, 9% theo phƣơng thức sản xuất ODM và 1% theo 

phƣơng thức sản xuất OBM [15]. 
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Ngoài ra, các DN may Việt Nam chưa hội nhập rộng vào chuỗi cung ứng dệt 

may toàn cầu. 

i) Tại thƣợng nguồn của chuỗi cung ứng: các DN may Việt Nam chủ yếu 

nhập khẩu NPL đầu vào: Theo báo cáo của Hiệp Hội Dệt May Việt Nam, năm 2018, 

ngoài nhập khẩu bông, sơ sợi các loại và phụ liệu thì vải chiếm tỷ trọng lớn nhất 

trong tổng giá trị nhập khẩu của ngành, cụ thể nhập khẩu vải 12.775 triệu USD 

(chiếm 58,3%) [16]. Do các DN may Việt Nam phụ thuộc đầu vào là các NPL nhập 

khẩu, điều này dẫn đến thời gian của các đơn hàng may mặc sẽ bị kéo dài hơn so với 

các nƣớc có chuỗi cung ứng hoàn chỉnh hơn nhƣ: Ấn Độ, Trung Quốc. 

ii) Tại hạ nguồn của chuỗi cung ứng: khâu phân phối và marketing của các 

Việt Nam còn yếu, chƣa liên kết đƣợc với các nhà bán lẻ cuối cùng tại các thị 

trƣờng chính. 

Việt Nam chủ yếu xuất khẩu hàng may mặc sang Mỹ, EU, Nhật Bản,... trong 

đó, Mỹ là thị trƣờng xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao nhất 38,5% [15]. Đây là các nƣớc 

mạnh thuộc hạ nguồn của chuỗi. Thông thƣờng, những ngƣời đứng đầu chuỗi có 

quyền ra quyết định về số lƣợng, chủng loại...của sản phẩm tiêu thụ trên thị trƣờng, 

do đó, sẽ có quyền chi phối toàn bộ các hoạt động phía trƣớc của chuỗi từ khâu NPL 

đầu vào, các yếu tố sản xuất, hệ thống sản xuất, hệ thống xuất khẩu. Việt Nam khi 

tham gia các hiệp định thƣơng mại đa phƣơng và song phƣơng FTAs, ngoài đƣợc 

hƣởng các các ƣu đãi thuế quan, Việt Nam cần đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ các 

nhà nhập khẩu khi xuất khẩu sang các thị trƣờng lớn: Mỹ, EU, Nhật Bản,... Đó cũng 

là một trong các rào cản đối với các DN may Việt Nam mở rộng đơn hàng may mặc. 

Do các DN may Việt Nam chƣa hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng dệt 

may toàn cầu sẽ ảnh hƣởng đến kiến thức và kỹ năng quản lý chuỗi cung ứng của 

NNL QLĐH bị hạn chế. 

3.4.1.3. Phát triển khoa học công nghệ 

Ngành may hiện đã đổi mới đƣợc khoảng 95% máy móc thiết bị, tốc độ 

đổi mới khá nhanh, trong đó có khoảng 40% máy móc chất lƣợng cao, tự động 

hóa sản xuất nhƣ: máy cắt chỉ tự động, giác sơ đồ tự động, trải vải tự động, các 

thiết bị may tự động…[63]. Vì tốc độ đổi mới công nghệ tại khâu chuẩn bị sản 

xuất trong ngành may rất nhanh, đòi hỏi NNL QLĐH cần chủ động tiếp cận 

trong nghiệp vụ quản lý mẫu, quản lý năng suất, quản lý chất lƣợng khi DN may 

ứng dụng các thành tựu của CMCN 4.0. 
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Bên cạnh đó, dƣới tác động của cuộc CMCN 4.0, trong khâu may đối với 

các bộ phận cơ bản, quá trình sản xuất dễ dàng đƣợc thay thế bằng robot để sản 

xuất một số công đoạn lặp đi lặp lại, đặc biệt là robot có thể thay thế việc sản 

xuất các sản phẩm cơ bản nhƣ: áo T-Shirt; quần âu cơ bản, áo sơmi cơ bản, quần 

Jean cơ bản. Chính vì vậy sẽ có nguy cơ các đơn hàng này sẽ bị chuyển về các 

thị trƣờng chính. Do đó, đòi hỏi NNL QLĐH cần hoàn thiện về kỹ năng tìm kiếm 

đơn hàng. Đặc biệt, cần hƣớng vào phát triển các đơn hàng thời trang, với lợi thế 

rất khó có thể tự động hóa do có xu hƣớng cá nhân hóa sản phẩm, đây là các đơn 

hàng áp dụng phƣơng thức sản xuất ODM mà các DN may Việt Nam cần linh hoạt 

điều chỉnh trong quản lý sản xuất trƣớc thách thức máy móc dễ dàng thay thế bằng 

robot khi thực hiện gia công sản phẩm CMT. 

Mặt khác, dƣới tác động của CMCN 4.0, nhiều thành tựu của công nghệ số 

đã đƣợc ứng dụng trong quản lý chuỗi cung ứng. Nghiên cứu của ngành cho thấy 

các công cụ SCM, PLM, ERP đã đƣợc các DN may có quy mô lớn, doanh nghiệp 

FDI sử dụng khá phổ biến. Công cụ 3D và hệ thống thƣơng mại điện tử cũng đã 

đƣợc các DN may có quy mô lớn dần đƣa vào ứng dụng. Các công nghệ này đã 

góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị mẫu kỹ thuật thông qua liên kết trực tiếp 

giữa khâu thiết kế với tạo mẫu rập cho sản phẩm, đóng góp tích cực vào việc 

giảm thời gian sản xuất đơn hàng. Nhƣ vậy, kỹ năng dự đoán thời gian giao hàng 

và tính thời gian sản xuất đơn hàng của NNL QLĐH sẽ phải thay đổi. Bên cạnh 

đó, việc ứng dụng các thành tựu của CMCN 4.0 đến quản lý thông tin khách 

hàng, nhà cung cấp; phƣơng thức giao tiếp với khách hàng; phƣơng thức bán 

hàng; phƣơng thức dự báo nhu cầu thị trƣờng; phƣơng thức quản lý kho nguyên 

liệu, thành phẩm ngày càng phổ biến, trong khi các DN may Việt Nam tiếp cận 

rất chậm với các công nghệ này và đa số DN còn yếu trong khâu chuyển đổi số, 

điều này sẽ tác động đến việc phát triển kỹ năng sử dụng thƣơng mại điện tử 

nhằm quản lý chuỗi cung ứng đối với NNL QLĐH. 

3.4.1.4. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp may trong ngành 

 Sự cạnh tranh thể hiện giữa các DN may áp dụng phƣơng thức sản xuất 

khác nhau CMT, FOB, ODM; khác nhau giữa DN vốn trong nƣớc và DN có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài FDI. Trƣớc hết, do cơ sở hình thành nguồn thu của mỗi DN 

khi áp dụng mỗi phƣơng thức sản xuất là khác nhau, cụ thể: nếu lợi nhuận sau 

thuế của doanh nghiệp CMT chỉ đạt 1-3% đơn giá gia công thì doanh nghiệp 

FOB đạt 3-5% doanh thu thuần và cao hơn đối với doanh nghiệp thực hiện 
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phƣơng thức sản xuất ODM, lợi nhuận sau thuế đạt 5-7%; Các doanh nghiệp FDI 

trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc, tuy chỉ chiếm 25% về lƣợng nhƣng đóng 

góp tới hơn 60% kim ngạch xuất khẩu trong tổng kim ngạch xuất khẩu của 

ngành may Việt Nam [57]. Các doanh nghiệp FDI chủ yếu là các DN áp dụng 

phƣơng thức sản xuất FOB, ODM và thực hiện công đoạn gia công ở Việt Nam, 

có chuỗi cung ứng hoàn chỉnh hơn các DN vốn trong nƣớc nên thƣờng có đơn 

hàng ổn định hơn do nhận đơn hàng từ công ty mẹ chuyển về. Nguồn thu khác 

nhau dẫn đến cơ sở hình thành quỹ lƣơng của doanh nghiệp cũng khác nhau, do 

đó, thu nhập của NNL QLĐH cũng khác nhau. Theo khảo sát, thu nhập bình 

quân tháng của NNL QLĐH từ 5 – 10 triệu đồng thƣờng là thu nhập của NNL 

QLĐH tại các DN áp dụng phƣơng thức sản xuất CMT và có mức thu nhập bình 

quân tháng cao hơn của NNL QLĐH trên 10 – 15 triệu đồng là thu nhập của 

NNL QLĐH tại các DN áp dụng phƣơng thức FOB trở lên, các doanh nghiệp 

FDI. Mặt khác, vẫn tồn tại hiện tƣợng nhảy việc của NNL QLĐH diễn ra đối với 

những NNL QLĐH có kinh nghiệm, có năng lực vì họ có mong muốn làm việc 

tại các DN có điều kiện tốt hơn về chế độ lƣơng thƣởng cũng nhƣ môi trƣờng 

làm việc ổn định hơn, có cơ hội phát triển cá nhân hơn. 

3.4.2. Các nhân tố chủ quan 

3.4.2.1. Chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

Thực hiện chiến lƣợc thứ nhất (1) trong mô hình chiến lƣợc (Hình 2.4) cho 

thấy, các DN may trƣớc mắt sẽ thực hiện chiến lƣợc “theo hướng giảm CMT, 

tăng OEM (hay FOB), ODM”. Chiến lƣợc này phù hợp với xu hƣớng mà các DN 

may đã và đang thực hiện. Trƣớc năm 2015, tỷ trọng các DN may mặc thực hiện 

phƣơng thức sản xuất CMT là 70% thì năm 2017, 2018, tỷ trọng CMT giảm 

(chiếm 65%); năm 2015, tỷ trọng các DN may mặc thực hiện phƣơng thức sản 

xuất ODM là 5% thì năm 2017, 2018, tỷ trọng ODM tăng (chiếm 9%). 

 Liên hệ kết quả nghiên cứu, cơ cấu NNL QLĐH trong tổng số lao động trong 

DN may Việt Nam theo phƣơng thức sản xuất CMT, FOB và ODM trung bình 

lần lƣợt là: 0,5%; trên 0,5%-1%; trên 1%-2%, cho thấy, số lƣợng NNL QLĐH tại 

các DN may Việt Nam cũng khác nhau và có xu hƣớng tăng về quy mô theo xu 

hƣớng nâng cấp phƣơng thức sản xuất. Mặt khác, nhiệm vụ của NNL QLĐH là 

tổng hợp các nhiệm vụ của NNL QLĐH thực hiện theo phƣơng thức sản xuất 

CMT và FOB, có bổ sung thêm nhiệm vụ liên quan đến nghiệp vụ truyền tải 
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thông tin về mẫu thiết kế, cho thấy, NNL QLĐH cần hoàn thiện thêm về chất 

lƣợng để đảm bảo cho các DN may Việt Nam thực hiện chuyển đổi phƣơng thức 

sản xuất CMT, FOB sang ODM. 

3.4.2.2. Quy mô doanh nghiệp và đặc điểm sản xuất kinh doanh 

 Về quy mô doanh nghiệp may Việt Nam: Theo số liệu thống kê 2018, DN 

may Việt Nam chủ yếu là các DN nhỏ và vừa, với trên 80% doanh nghiệp có quy 

mô lao động dƣới 200 lao động với đồng thời quy mô vốn dƣới 50 tỉ đồng. Theo 

quy mô của DN, bộ phận QLĐH trong các DN may sẽ có cơ cấu tổ chức khác 

nhau nhƣ: cơ cấu quản lý đơn giản gồm trƣởng phòng/trƣởng nhóm và các nhân 

viên; hoặc cơ cấu lớn hơn gồm giám đốc bộ phận/chi nhánh, trƣởng phòng, 

trƣởng các nhóm và các nhân viên; với mô hình QLĐH theo chiều “dọc” thực 

hiện tất cả các nghiệp vụ quản lý của một đơn hàng hoặc theo chiều “ngang” thực 

hiện một/một số nghiệp vụ quản lý cho các đơn hàng. 

 Về đặc điểm sản xuất kinh doanh: Các DN may có các mặt hàng may mặc 

xuất khẩu khác nhau nhƣ: áo Jacket, áo sơ mi, áo thun, quần âu, quần áo trẻ em, 

váy,... với các phƣơng thức sản xuất khác nhau đƣợc sắp xếp theo cấp độ tăng 

dần gồm: CMT, OEM/FOB, ODM và OBM với tỷ trọng các phƣơng thức sản 

xuất lần lƣợt là: 65%, 25%, 9% và 1% [15].  

3.4.2.3. Khả năng tài chính của doanh nghiệp 

Đa số các DN may Việt Nam còn hạn chế về vốn với 88,2% DN có vốn dƣới 

50 tỉ đồng (Bảng 3.1), tiềm lực tài chính còn hạn chế sẽ ảnh hƣởng đến khả năng 

nhận các đơn hàng lớn từ khách hàng. Trên thực tế, các DN may Việt Nam thƣờng 

phải chia nhỏ các đơn hàng sản xuất để sản xuất tại nhiều đơn vị khác nhau. Khi 

DN may không đủ tiềm lực tài chính, không những gây khó khăn cho công tác 

QLĐH do phải chia nhỏ các đơn hàng mà còn bị hạn chế cơ hội tiếp tục phát triển 

các đơn hàng tiềm năng nhằm đem lại doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lớn 

hơn cho các DN may. Điều này sẽ ảnh hƣởng đến cơ hội mở rộng nguồn thu cho 

các DN may Việt Nam.  

3.5. Đánh giá chung về phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng tại các 

doanh nghiệp may Việt Nam 

Từ kết quả phân tích khái quát phát triển NNL QLĐH, các hoạt động chủ 

yếu phát triển NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam, có kết hợp phân tích các 
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nhân tố ảnh hƣởng, cho thấy, phát triển NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam có 

những mặt đạt đƣợc, những hạn chế và nguyên nhân sau: 

3.5.1. Những mặt đạt được  

Thứ nhất, về cơ cấu NNL quản lý đơn hàng: xét về cơ cấu trình độ đào tạo, 

NNL QLĐH có trình độ đào tạo cao; xét về giới tính và tuổi đƣợc đánh giá phù hợp 

với đặc thù ngành may; xét về cơ cấu vị trí công tác: tỷ lệ cơ cấu giữa Giám đốc bộ 

phận/chi nhánh - Trƣởng nhóm/phòng - Nhân viên đƣợc đánh giá là hợp lý. 

Thứ hai, về chất lượng NNL quản lý đơn hàng 

- Thể lực của NNL quản lý đơn hàng: Có đủ điều kiện sức khỏe về thể chất 

và đảm bảo sức khỏe về tinh thần của NNL QLĐH hàng để đảm nhận công việc 

quản lý đơn hàng tại các DN may. 

- Tâm lực của NNL quản lý đơn hàng 

NNL quản lý đơn hàng có nhận thức cao về tầm quan trọng của thái độ trong 

thực hiện công việc nhằm đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản xuất 

CMT, FOB sang ODM. 

Đánh giá của doanh nghiệp về thái độ của NNL quản lý đơn hàng với công 

việc, với đồng nghiệp, với khách hàng là khá cao. Cụ thể với các tiêu chí: sự nhiệt 

tình, chủ động có trách nhiệm trong công việc; tinh thần chia sẻ, hợp tác, phối hợp 

với các bộ phận trong DN; thái độ lịch sự, tinh thần hợp tác với nhà cung cấp và 

khách hàng và tuân thủ quy chế, quy trình, tiêu chuẩn. 

Thứ ba, về các hoạt động chủ yếu phát triển NNL quản lý đơn hàng  

i) Hoạt động kế hoạch hóa NNL quản lý đơn hàng 

Các DN may hiện nay có lập kế hoạch NNL QLĐH trong ngắn hạn (1 năm) và 

trung hạn (1-3 năm). Và các DN may có nhận thức đúng đắn rằng: lập kế hoạch cho 

nhân lực QLĐH là cơ sở để tuyển dụng, đào tạo và bố trí nhân lực cho tƣơng lai. 

ii) Hoạt động tuyển dụng gắn với chính sách thu hút NNL quản lý đơn hàng 

Nguồn tuyển dụng: Các DN may đã khai thác đa dạng các nguồn tuyển dụng, 

đảm bảo công khai kết hợp khai thác nguồn giới thiệu từ nội bộ doanh nghiệp; 

Công tác tuyển dụng đảm bảo thực hiện các bƣớc cơ bản của quy trình tuyển dụng. 

iii) Hoạt động bố trí sử dụng, tạo động lực lao động cho NNL quản lý đơn hàng  
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Bố trí sử dụng NNL quản lý đơn hàng: Các DN may đã đảm bảo tƣơng đối 

trong bố trí sử dụng, phù hợp với năng lực và chuyên môn của NNL QLĐH. 

Tạo động lực: Các DN may có quan tâm đến chính sách tạo động lực, NNL 

QLĐH tƣơng đối hài lòng về tiền lƣơng, thƣởng và các chƣơng trình phúc lợi; thời 

gian làm việc và nghỉ ngơi; môi trƣờng làm việc và các hoạt động khác đã góp phần 

tạo động lực về vật chất và tinh thần cho NNL QLĐH. 

iv) Hoạt động đào tạo NNL quản lý đơn hàng 

Các DN may có quan tâm đến hoạt động đào tạo nhằm phát triển NNL 

QLĐH trong DN. Các DN may có hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện về thời gian/công 

việc cho nhân lực QLĐH khi tham gia đào tạo. 

Về hình thức đào tạo: các DN may đều áp dụng cả 3 hình thức đào tạo, bao 

gồm (i) đào tạo tại chỗ (kèm cặp/ qua công việc); (ii) ngoài DN theo hình thức gửi 

đi đào tạo tại các trƣờng đào tạo; (iii) tại DN theo hình thức mời giảng viên bên 

ngoài về đào tạo. Trong đó, hình thức đào tạo tại chỗ, hiện tại, đa số các DN may 

đang sử dụng, lợi thế của phƣơng pháp này sẽ phát huy đƣợc kinh nghiệm thực tiễn 

từ công việc. 

Về nội dung và chương trình đào tạo NNL QLĐH tại các DN may đƣợc DN 

cử đi đào tạo/ bồi dƣỡng với các chuyên ngành bổ trợ khác nhau. Trong đó, chuyên 

ngành đƣợc cử đi đào tạo/ bồi dƣỡng chiếm tỷ trọng chủ yếu là: quản lý đơn hàng, 

tiếng anh, công nghệ may, kinh doanh và quản lý. Đây là các chuyên ngành bổ trợ cốt 

lõi, cần thiết của chuyên ngành QLĐH. 

Về thực hiện quy trình hoạt động đào tạo, đa số các DN may có thực hiện 

quy trình tổ chức hoạt động đào tạo bao gồm: (i) xây dựng kế hoạch đào tạo; (ii) 

chuẩn bị các điều kiện đào tạo/ đàm phán và ký hợp đồng với cơ sở đào tạo về: 

chƣơng trình đào tạo, lựa chọn đội ngũ giảng viên,…; (iii) tổ chức/ thực hiện đào 

tạo; (iv) đánh giá kết quả đào tạo. 

3.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân 

3.5.2.1. Những hạn chế 

Nội dung phát triển NNL QLĐH đƣợc phân tích thực trạng bao gồm: phát 

triển về số lƣợng, về cơ cấu và về chất lƣợng trên 3 phƣơng diện: thể lực, trí lực và 

tâm lực. Bên cạnh những mặt đạt đƣợc về cơ cấu, về chất lƣợng NNL QLĐH, bao 

gồm: về thể lực và tâm lực, để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về số lƣợng 
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NNL QLĐH, khi xem xét về phát triển NNL QLĐH vẫn còn một số tồn tại những 

hạn chế về chất lƣợng NNL QLĐH nhƣ: 

- Về trí lực của NNL quản lý đơn hàng 

Mặc dù NNL QLĐH tại các DN may có trình độ đào tạo cao, nhƣng đa số 

NNL QLĐH có chuyên ngành đào tạo chƣa đúng chuyên ngành của công việc đang 

đảm nhận. Đa số, các DN bố trí công việc phù hợp 1 phần với ngành/chuyên ngành 

đào tạo, có đào tạo thêm nghiệp vụ. Vì thực tế, chuyên ngành quản lý đơn hàng là 

tổng hợp của liên ngành chính: kinh tế, ngoại ngữ, công nghệ may. 

Về mức độ kiến thức chuyên môn của NNL QLĐH ở hiện tại với đáp ứng 

phƣơng thức sản xuất ODM: Đa số các kiến thức đƣợc đánh giá ở mức “trung bình” 

và “khá”, tƣơng đƣơng cấp độ 3 và 4 theo thang đo Likert 5 mức độ. Trong đó, cần 

lƣu ý với mã kiến thức KT_03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 17. Cụ thể là các 

kiến thức về: xu hƣớng thời trang; thị trƣờng dệt may; các loại hợp đồng kinh tế và 

nghiệp vụ xuất nhập khẩu; thiết kế và kỹ thuật may các loại sản phẩm; các loại mẫu 

trong sản xuất may công nghiệp; quy trình sản xuất may công nghiệp; phƣơng pháp 

lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất, theo dõi giám sát, kiểm tra quá 

trình sản xuất; các loại chi phí phát sinh liên quan trong quá trình sản xuất và 

phƣơng pháp tính giá thành sản phẩm; các tiêu chí đánh giá nhà máy; phƣơng pháp 

tổ chức, điều hành cuộc họp; chính sách kinh tế, luật doanh nghiệp. Đây là những 

kiến thức  liên quan đến nghiệp vụ chủ động tìm kiếm nhà cung ứng NPL, đặt mua 

và nhập khẩu NPL, làm giá FOB - những kiến thức cần bổ sung của phƣơng thức 

sản xuất CMT, FOB cấp 1 sang FOB cấp 2. Ngoài ra, là những kiến thức liên quan 

đến công đoạn thiết kế, công đoạn đƣợc bổ sung thêm khi chuyển đổi từ phƣơng 

thức sản xuất CMT, FOB sang ODM. Vì với phƣơng thức sản xuất ODM, doanh 

nghiệp may cung cấp thêm dịch vụ thiết kế cho việc sản xuất hàng may mặc, các 

doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc sẽ thiết kế tạo ra những xu hƣớng thời trang 

riêng biệt và bán lại những mẫu cho ngƣời mua. NNL QLĐH cần có kiến thức về 

thiết kế để kết nối với khâu “nghiên cứu và phát triển”, cùng đội ngũ thiết kế của 

DN nhằm truyền tải mẫu thiết kế đến khách hàng. 

Về mức độ kỹ năng nghiệp vụ của NNL QLĐH ở hiện tại với đáp ứng 

phƣơng thức sản xuất ODM: Đa số các kỹ năng đƣợc đánh giá ở mức “trung bình” 

và “khá”, tƣơng đƣơng cấp độ 3 và 4 theo thang đo Likert 5 mức độ. Trong đó, cần 

lƣu ý với mã kỹ năng KN_02, 03, 07, 14, 21. Cụ thể là các kỹ năng về: sử dụng các 
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thông tin về thị trƣờng sản phẩm may, khách hàng mục tiêu; thu thập, tổng hợp và 

đánh giá thông tin về khách hàng; đánh giá và lựa chọn nhà cung ứng NPL; đọc 

hiểu hồ sơ đánh giá nhà máy; vận dụng các văn bản pháp luật vào tình huống thực 

tế tại DN. Trong đó, cần lƣu ý hơn với những kỹ năng liên quan đến công đoạn chủ 

động tìm kiếm, nhập khẩu, cung ứng NPL (nhấn mạnh đến kỹ năng tìm nguồn 

nguyên liệu không đƣợc chỉ định từ khách hàng do phải tìm đƣợc nhà cung cấp 

nguyên liệu có khả năng cung cấp kết hợp đảm bảo yêu cầu tin cậy về chất lƣợng và 

thời gian giao hàng) cho sản xuất từ khâu thiết kế đáp ứng nhu cầu và thị yếu của 

khách hàng là những kỹ năng đƣợc bổ sung khi chuyển đổi.  

Như vậy, nhìn chung, về trí lực cho thấy, NNL QLĐH có kỹ năng nghề nghiệp 

khá tốt đáp ứng yêu cầu của phƣơng thức sản xuất CMT, FOB nhƣng kiến thức chuyên 

môn chỉ ở mức trung bình để đáp ứng phƣơng thức sản xuất ODM.  

Bên cạnh đó, 51% NNL QLĐH có kinh nghiệm nghề nghiệp làm đúng chuyên 

môn trong lĩnh vực QLĐH  dƣới 5 năm sẽ cần đào tạo, bồi dƣỡng thêm để làm giàu  

kinh nghiệm nghề nghiệp, đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản xuất của 

DN may từ CMT, FOB sang ODM. 

- Về tâm lực của NNL quản lý đơn hàng: Cần đảm bảo hơn về chất lƣợng với 

các mã thái độ TĐ_02, 03, 07. Cụ thể các thái độ: khoa học, cẩn thận, tỉ mỉ, nhạy 

bén và chính xác trong công việc; chủ động, linh hoạt trong xử lý công việc; ý thức 

tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

3.5.2.2. Những nguyên nhân của hạn chế 

Trong phát triển NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam vẫn còn tồn tại hạn 

chế về chất lƣợng NNL QLĐH. Trên cơ sở phân tích thực trạng những nhân tố 

khách quan và những nhân tố chủ quan, trong đó, các hoạt động chủ yếu phát triển 

NNL QLĐH là một trong những nhân tố chủ quan đƣợc nhấn mạnh. Đây là căn cứ 

mà luận án sẽ xác định những nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn 

chế, cụ thể nhƣ sau: 

Nguyên nhân khách quan 

 (i) Do chƣa nhiều cơ sở đào tạo NNL QLĐH đúng chuyên ngành quản lý 

đơn hàng (Merchandiser). Hiện tại, có trƣờng Đại học Sƣ phạm kỹ thuật Hƣng Yên 

và Trƣờng Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đào tạo trình độ đại học, có 

chuyên ngành quản lý đơn hàng (Merchandiser). Các cơ sở đào tạo trình độ đại học 

khác, nghiệp vụ quản lý đơn hàng chỉ thuộc 1 học phần trong ngành/chuyên ngành 
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hoặc đào tạo đơn ngành nhƣ: hoặc ngoại ngữ, hoặc kinh tế, hoặc công nghệ 

may…hoặc đào tạo nghiệp vụ trong ngắn hạn. Các khóa đào tạo nghiệp vụ quản lý 

đơn hàng từ phía ngành mới chỉ dừng lại ở một khóa đào tạo. 

 (ii) Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế nhanh, các DN may Việt Nam 

chƣa hội nhập sâu, rộng vào chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu. Điều này có ảnh 

hƣởng đến cơ hội mở rộng đơn hàng, thời gian thực hiện đơn hàng và ảnh hƣởng đến 

cơ hội tạo ra giá trị gia tăng cao hơn cho các DN may Việt Nam. 

 (iii) Xu hƣớng phát triển của khoa học công nghệ, của CMCN 4.0 (xét trong 

phạm vi tác động đến các phƣơng thức sản xuất và NNL QLĐH) đòi hỏi các DN may 

Việt Nam không những cần đảm bảo về vốn đầu tƣ cho trang thiết bị ứng dụng 

CMCN 4.0 và các điều kiện khác để nâng cao năng lực doanh nghiệp, mà còn đặt ra 

yêu cầu phát triển về nhân lực để giúp các DN may Việt Nam nâng cao mức độ sẵn 

sàng với CMCN 4.0, phù hợp với xu hƣớng phát triển khoa học công nghệ. 

 (iv) Sự cạnh tranh của các DN may trong ngành giữa các DN may áp dụng 

phƣơng thức sản xuất khác nhau CMT, FOB, ODM; giữa các DN vốn trong nƣớc 

và vốn đầu tƣ nƣớc ngoài FDI. Đặc biệt, khi phát triển NNL QLĐH đáp ứng xu 

hƣớng chuyển đổi sang phƣơng thức sản xuất ODM, doanh nghiệp cần thiết cần có 

lợi thế về khả năng về tài chính, khả năng liên kết chuỗi cung ứng, khả năng phát 

triển khoa học công nghệ.  

Nguyên nhân chủ quan 

(i) Chiến lƣợc SXKD và đặc điểm SXKD của các DN may Việt Nam quen 

với sản xuất truyền thống sản xuất gia công CMT, chỉ dựa vào thế mạnh sẵn có. Các 

DN may Việt Nam chƣa tích cực tham gia vào chuỗi giá trị ở các công đoạn có giá 

trị gia tăng cao hơn nhƣ khâu: thiết kế, phân phối và marketing sản phẩm.  

(ii) Các DN may Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị may mặc toàn cầu chủ 

yếu ở công đoạn gia công CMT với giá trị gia tăng thấp nhất trong toàn bộ chuỗi. 

Và các DN may đang dần nâng cao giá trị gia tăng với 25% doanh nghiệp toàn 

ngành thực hiện FOB và 9% doanh nghiệp toàn ngành thực hiện ODM tại các công 

đoạn cao hơn nhƣ: tìm nguồn cung ứng nguyên liệu đầu vào và thiết kế trong chuỗi 

giá trị may mặc toàn cầu. 

 (iii) Các hoạt động chủ yếu phát triển NNL QLĐH tại các DN may còn một 

số tồn tại nhƣ: 
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- Về hoạt động kế hoạch hóa nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

Đa số các DN may hiện nay chƣa lập kế hoạch NNL QLĐH trong dài hạn 

(trên 3 năm). Bộ phận lập kế hoạch NNL doanh nghiệp nói chung và NNL QLĐH 

nói chung chƣa xây dựng dựa trên căn cứ khoa học mà chủ yếu theo cảm nhận chủ 

quan xuất phát từ kế hoạch SXKD hàng năm của DN và đề xuất tuyển dụng nhân 

lực từ trƣởng phòng quản lý trực tiếp nhân lực QLĐH của DN.  

Từ công tác lập kế hoạch đến thực hiện kế hoạch nhân lực QLĐH của một số 

DN may còn chƣa đạt mục đích. Nguyên nhân là do thị trƣờng lao động chƣa nhiều 

NNL QLĐH đƣợc đào tạo đúng chuyên ngành - một chuyên ngành mới đòi hỏi kiến 

thức, kỹ năng tổng hợp của liên ngành. 

- Về hoạt động tuyển dụng gắn với chính sách thu hút nguồn nhân lực quản 

lý đơn hàng 

Nguồn tuyển dụng chƣa khai thác triệt để nguồn tuyển dụng thông qua tuyển 

chọn trực tiếp tại các trƣờng đào tạo. 

Công tác tuyển dụng: một số DN may chƣa xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn 

và bản mô tả công việc. Ngoài phƣơng pháp xét hồ sơ, xét qua văn bằng chứng chỉ, 

phỏng vấn, phần lớn các DN chƣa áp dụng phƣơng pháp thi/kiểm tra để đánh giá 

năng lực ứng viên. 

Khả năng tuyển dụng nhân lực QLĐH theo đúng trình độ chuyên môn cho 

doanh nghiệp hiện nay, vẫn còn tồn tại: số lƣợng nhân lực QLĐH đƣợc đào tạo 

đúng ngành/chuyên ngành quản lý đơn hàng chƣa nhiều. Do đó, để nâng cao chất 

lƣợng NNL QLĐH đƣợc tuyển dụng đáp ứng yêu cầu công việc, DN may phải đào 

tạo thêm về nghiệp vụ sau tuyển dụng.  

Một yếu tố khách quan ảnh hƣởng rất lớn đến nguồn tuyển và khả năng tuyển 

dụng NNL QLĐH của một số DN may đó là công tác đào  tạo nhân lực QLĐH của 

các trƣờng chính quy. Đào tạo NNL QLĐH đòi  hỏi phải đào tạo liên ngành, tổng 

hợp từ các ngành/chuyên ngành chính: ngoại ngữ, kinh tế, công nghệ may. Tuy 

nhiên, hiện nay, các trƣờng đào tạo chính quy ngành/chuyên ngành QLĐH tại Việt 

Nam không nhiều. 

Ngoài ra, một số DN may chƣa có chính sách hấp dẫn để thu hút nhân lực 

trong công tác tuyển dụng. 
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- Về hoạt động bố trí sử dụng, tạo động lực lao động cho NNL quản lý đơn hàng  

Bố trí sử dụng: đa số NNL QLĐH tại các DN may đƣợc bố trí công việc có 

ngành/ chuyên ngành gần với ngành/chuyên ngành QLĐH. 

Tạo động lực: So sánh chung, thu nhập bình quân hàng tháng của NNL 

QLĐH của DN áp dụng phƣơng thức sản xuất CMT thấp hơn DN may áp dụng các 

phƣơng thức sản xuất cao hơn nhƣ FOB, ODM và DN vốn đầu tƣ nƣớc ngoài FDI. 

Đồng thời, chính sách phúc lợi dành cho NNL QLĐH chƣa có nhiều sự khác biệt so 

với các NNL gián tiếp khác trong DN may (do đặc điểm công việc của NNL QLĐH 

với vai trò kết nối bên trong và bên ngoài DN, luôn chịu áp lực lớn về thực hiện và 

kiểm soát tiến độ đơn hàng và lệch múi giờ làm việc). Phần lớn các DN may chƣa 

thực hiện đánh giá công việc theo hệ thống KPI. 

- Về hoạt động đào tạo NNL quản lý đơn hàng 

Về hình thức đào tạo nhân lực QLĐH áp dụng tại DN, các DN may đều áp 

dụng cả 3 hình thức đào tạo: (i) đào tạo tại chỗ (kèm cặp/ qua công việc); (ii) ngoài 

DN theo hình thức gửi đi đào tạo tại các trƣờng đào tạo; (iii) tại DN theo hình thức 

mời giảng viên bên ngoài về đào tạo. Tuy nhiên, hình thức đào tạo ngoài DN theo 

hình thức gửi đi đào tạo tại các trƣờng đào tạo và tại DN theo hình thức mời giảng 

viên bên ngoài về đào tạo chỉ có 53,4% và 34,1% doanh nghiệp áp dụng. Lợi thế 

của 2 phƣơng pháp này sẽ giúp DN cập nhật đƣợc những kiến thức, kỹ năng mới 

đáp ứng xu hƣớng hội nhập, nâng cấp của phƣơng thức sản xuất. 

Về nội dung chương trình đào tạo: NNL QLĐH tại các DN may đƣợc DN cử 

đi đào tạo/ bồi dƣỡng với các chuyên ngành bổ trợ chiếm tỷ trọng thấp hơn đó là: 

tin học và thiết kế thời trang. Chiếm tỷ trọng thấp do các DN đang phƣơng thức sản 

xuất CMT hay CMT sang FOB sẽ chƣa đòi hỏi nhiều. Do các phƣơng thức sản xuất 

CMT, FOB chủ yếu đảm nhận công đoạn “cắt, may” và thêm công đoạn “tìm nguồn 

cung ứng nguyên liệu đầu vào”. Nhƣng với phƣơng thức sản xuất cao hơn nhƣ 

ODM, ngoài 2 công đoạn trên sẽ còn thêm công đoạn “thiết kế”. Khi đó, yêu cầu bổ 

trợ thêm kiến thức về “thiết kế thời trang” là cần thiết. Yêu cầu này hoàn toàn phù 

hợp với thực trạng từ kết quả của mã KT_03 và đặc biệt KT_08 đạt mức đánh giá 

“trung bình” (Hình 3.11). Bên cạnh đó, đáp ứng xu hƣớng CMCN 4.0, yêu cầu bổ 

trợ kiến thức về “tin học” cũng là yêu cầu cần thiết. Nguyên nhân do NNL QLĐH 

thực hiện các công cụ quản lý chuỗi cung ứng chủ yếu ở mức độ thấp của phƣơng 

thức sản xuất CMT, một phần FOB với sử dụng chủ yếu word, excel trong nhập 
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đơn hàng về thông tin khách hàng mà chƣa nhiều NNL quản lý đơn hàng tại các 

doanh nghiệp may sử dụng các phần mềm chuyên nghiệp với mức độ sử dụng cao 

nhất là phần mềm ERP. Hay khi NNL QLĐH giao tiếp với khách hàng/ nhà cung 

cấp chủ yếu áp dụng phƣơng thức giao tiếp trực tiếp hoặc qua điện thoại, email mà 

chƣa sử dụng phần mềm cao nhất đó là phần mềm đặt hàng tự động. Ngoài ra, trong 

phƣơng thức bán hàng, các DN may chủ yếu bán hàng trực tiếp qua email và 

website của DN hoặc cao hơn nhƣ đặt, mua hàng qua website trên mạng bao gồm cả 

thanh toán trực tuyến (nếu có), nhƣng chƣa nhiều DN may sử dụng thƣơng mại điện 

tử mức độ cao hơn nhƣ thƣơng mại giao dịch có thêm chức năng quản lý hành trình 

đơn hàng. Các DN sử dụng công nghệ 4.0 mức độ cao thƣờng là các doanh nghiệp 

FDI có công ty mẹ tại quốc gia khác (tại Việt Nam chỉ tổ chức hoạt động sản xuất)  

Về thực hiện quy trình hoạt động đào tạo tại các doanh nghiệp may  

(a) Xây dựng kế hoạch đào tạo: Chƣa nhiều DN xây dựng kế hoạch đào tạo 

trung hạn và dài hạn; 

(b) Đàm phán và ký hợp đồng với cơ sở đào tạo: Nội dung quan trọng mà 

DN may chƣa chú trọng nhiều về nội dung cụ thể của từng chƣơng trình, cam kết 

chất lƣợng đầu ra sau đào tạo, lựa chọn chƣơng trình có sẵn của cơ sở đào tạo 

hay theo nhu cầu của DN đặt hàng, yêu cầu về tiêu chuẩn giảng viên… 

Về chương trình đào tạo: các DN may chƣa chủ động đặt hàng chƣơng trình 

đào tạo QLĐH đảm bảo tính liên ngành tới các cơ sở đào tạo nhằm đáp ứng hơn 

nữa nhu cầu đào tạo của DN. Đây là một lợi thế mà các DN may cần khai thác. 

Về lựa chọn đội ngũ giảng viên: với phƣơng pháp đào tạo theo hình thức gửi 

đi đào tạo tại các trƣờng đào tạo và phƣơng pháp mời giảng viên bên ngoài về đào 

tạo, các DN may chƣa chủ động đƣa ra yêu cầu về tiêu chuẩn làm căn cứ để lựa 

chọn giảng viên. 

(c) Đánh giá kết quả sau đào tạo: cơ sở đào tạo và doanh nghiệp may chƣa 

thực hiện việc đánh giá kết quả sau đào tạo với sử dụng nhằm đánh giá kết quả “vận 

dụng” kiến thức, kỹ năng, thái độ sau đào tạo với sử dụng. 

  Như vậy, từ những hạn chế và nguyên nhân trên, cho thấy, các DN may 

Việt Nam cần thiết phải thực hiện tổng thể các chính sách và giải pháp thu hút, duy 

trì và đào tạo NNL QLĐH nhằm gia tăng về số lƣợng, cải thiện cơ cấu hợp lý, đảm 

bảo hơn về chất lƣợng NNL QLĐH trên cả ba phƣơng diện thể lực, trí lực và tâm 

lực, đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản xuất CMT, FOB, ODM. 
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 3 

Chƣơng 3 đã trình bày tổng quan về các DN may Việt Nam. Bức tranh tổng 

quan về những đóng góp về số lƣợng DN, lao động, xuất khẩu may mặc vào sự 

phát triển của ngành may, góp phần tạo nên thành công chung của toàn ngành dệt 

may của Việt Nam: năm 2018 đã vƣơn lên nhóm 3 nƣớc xuất khẩu dệt may cao 

nhất thế giới. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị gia tăng hơn nữa, định hƣớng phát 

triển ngành giai đoạn 2020-2030, các DN may cần nâng cao năng lực trong dịch 

chuyển phƣơng thức sản xuất từ hình thức gia công CMT sang OEM/FOB, ODM 

và cao nhất là OBM. 

Chƣơng 3 đã sử dụng công cụ thống kê và tổng hợp kết quả đánh giá định 

tính sử dụng thang đo Likert 5 mức độ từ kết quả khảo sát để phân tích, đánh giá 

khái quát phát triển NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam. Đánh giá, phân tích 

đƣợc thể hiện cả về số lƣợng, về cơ cấu và về chất lƣợng (bao gồm cả trí lực, thể 

lực, tâm lực) của NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam.  

Chƣơng 3 cũng đã sử dụng công cụ thống kê và tổng hợp kết quả đánh giá 

định tính sử dụng thang đo Likert 5 mức độ từ kết quả khảo sát để phân tích, đánh 

giá thực trạng các hoạt động chủ yếu phát triển NNL QLĐH tại các DN may Việt 

Nam. Các hoạt động bao gồm: (i) kế hoạch hóa NNL QLĐH; (ii) tuyển dụng gắn 

với chính sách thu hút NNL QLĐH; (iii) bố trí sử dụng, tạo động lực lao động cho 

NNL QLĐH; (iv) đào tạo NNL QLĐH. Đồng thời, phản ánh, phân tích các nhân tố 

ảnh hƣởng (ngoài các nhân tố chủ quan là các hoạt động chủ yếu NNL QLĐH tại 

các DN may Việt Nam). Đây sẽ là cơ sở để xác định nguyên nhân ảnh hƣởng đến 

phát triển NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam. 

Từ đó, chƣơng 3 đã khái quát hóa những mặt đạt đƣợc, hạn chế và nguyên 

nhân từ phân tích, đánh giá thực trạng phát triển NNL QLĐH tại các DN may Việt 

Nam. Đây là cơ sở quan trọng để đề xuất giải pháp cho các DN may Việt Nam và 

khuyến nghị tại chƣơng 4./. 
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CHƢƠNG 4. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC QUẢN 

LÝ ĐƠN HÀNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP MAY VIỆT NAM 

4.1. Mục tiêu, định hƣớng phát triển ngành may Việt Nam giai đoạn 2020 - 

2030, cơ hội và thách thức  

4.1.1. Mục tiêu, định hướng phát triển ngành may Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 

Tổng hợp nghiên cứu của Bộ Công Thƣơng [4] về mục tiêu, định hƣớng phát 

triển ngành. Đây sẽ là căn cứ để tác giả đề xuất quan điểm, mục tiêu và phƣơng hƣớng 

phát triển NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam. 

Về mục tiêu phát triển 

Xây dựng ngành trở thành một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn, 

hƣớng về xuất khẩu và có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nƣớc ngày 

càng cao; tạo nhiều việc làm cho xã hội; nâng cao khả năng cạnh tranh, hội nhập 

vững chắc vào nền kinh tế khu vực và thế giới. 

 Mục tiêu phát triển đã khẳng định ngành may vẫn là ngành đƣợc Chính phủ 

ƣu tiên phát triển trong thời gian tới nhằm khai thác lợi thế về xuất khẩu trong giai 

đoạn vừa qua, cũng nhƣ khai thác mạnh hơn thị trƣờng nội địa với hơn 96 triệu dân. 

Bên cạnh các dự báo của Bộ Công Thƣơng, nhiều nghiên cứu trong giai đoạn gần 

đây nhƣ đề tài cấp quốc gia về đánh giá tác động của CMCN 4.0 đối với ngành dệt 

may Việt Nam cũng khẳng định kim ngạch xuất khẩu của ngành đến 2030 sẽ đạt 

mức 75-80 tỷ USD trong đó ngành may sẽ đạt 60-64 tỷ USD vào năm 2030 (tăng 

trƣởng xuất khẩu bình quân 7-9%/năm). 

Để tăng cƣờng cho ngành may xuất khẩu nhằm tận dụng cơ hội thị trƣờng, 

các DN may cần: 

(i) Đa dạng hóa và nâng cao đẳng cấp mặt hàng may mặc, phát triển các mặt 

hàng có giá trị gia tăng cao;  

(ii) Nâng cao năng lực của các DN trong dịch chuyển phương thức 

SXKD: hình thức gia công từ khâu đầu đến khâu cuối (CMT) sang các hình thức 

khác như gia công từng phần (OEM), mua nguyên liệu - sản xuất - bán thành phẩm 

(FOB) hoặc thiết kế - sản xuất - cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan (ODM), 

tiến tới sản xuất sản phẩm với thương hiệu riêng (OBM);  
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(iii) Nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực trong quản lý doanh 

nghiệp, thiết kế mẫu, quản lý chất lƣợng, xúc tiến thương mại. 

 Trong ba định hƣớng xuất khẩu của Bộ Công Thƣơng, định hƣớng ƣu tiên 

phát triển ngành may xuất khẩu là định hƣớng đúng đắn vì ngành may Việt Nam là 

ngành có ƣu thế trong việc chuyển đổi từ phƣơng thức sản xuất CMT sang 

OEM/FOB, sang ODM, tiến tới OBM. Với xu thế toàn cầu hóa nhƣ hiện nay, các 

DN may Việt Nam hoàn toàn có thể thiết lập chuỗi cung ứng của mình dựa trên việc 

tạo ra các mắt xích kết nối giữa các DN sản xuất trong nƣớc với chuỗi cung ứng 

NPL toàn cầu bằng cách phát triển NNL QLĐH. Với việc chuẩn bị tốt NNL QLĐH, 

DN may Việt Nam sẽ khắc phục đƣợc trong ngắn hạn và trung hạn điểm yếu của 

ngành với công nghiệp hỗ trợ chƣa phát  triển, giúp các DN may Việt Nam đẩy 

nhanh quá trình chuyển đổi sang phƣơng thức sản xuất cao hơn. 

Về định hướng giải pháp quản lý ngành 

(i) Nhanh chóng hình thành các cụm, tạo mạng liên kết sản xuất giữa các 

doanh nghiệp trong ngành, phát triển chuỗi giá trị của ngành; 

(ii) Nâng cao năng lực quản lý chuỗi giá trị, hình thành nên các liên minh và 

các tổ chức hợp tác giữa các công ty dọc theo chuỗi cung ứng từ cung ứng nguyên 

liệu đến phân phối sản phẩm may mặc; 

(iii) Tăng cường hợp tác, học hỏi chuyên môn, kinh nghiệm từ các nhà quản 

lý, các chuyên gia kỹ thuật nƣớc ngoài nhằm giải quyết các khó khăn cho một số 

công ty, hoặc điều hành các dự án mới, công nghệ mới; 

(iv) Tích cực áp dụng những công cụ giải pháp nâng cao năng suất, 

chất lƣợng; sản xuất theo tiêu chuẩn; khai thác hiệu quả những tiện ích của công 

nghệ thông tin và đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử; 

(v) Nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của các tổ chức, trong đó có Hiệp 

hội Dệt May Việt Nam. 

 Các định hƣớng của Chính phủ về quản lý ngành đều có một điểm chung là 

thúc đẩy hình thành chuỗi liên kết giữa các DN nhằm khai thác tối đa giá trị gia 

tăng trong toàn bộ chuỗi giá trị may mặc toàn cầu. Nhƣ vậy, định hƣớng này cũng 

cho thấy cần thiết phải có NNL làm nhiệm vụ kết nối các khâu trong chuỗi giá trị 

may mặc toàn cầu từ thiết kế, cung ứng NPL, sản xuất, xuất khẩu và phân phối. 

Thực tế cho thấy, NNL làm nhiệm vụ kết nối tốt nhất bốn khâu đầu tiên chính là 
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NNL QLĐH và việc kết nối bốn khâu này tốt sẽ giúp nhanh chóng hình thành 

phƣơng thức sản xuất ODM tại các DN may Việt Nam. 

Về định hướng giải pháp phát triển nguồn nhân lực 

(i) Tiếp tục thực hiện Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho ngành. Nội 

dung bao gồm đào tạo về kỹ thuật, công nghệ và các kỹ năng mềm trong lĩnh vực 

quản trị, phát triển sản phẩm, thiết kế và nghiên cứu thị trường, đào tạo nghề; 

(ii) Củng cố hệ thống đào tạo chuyên ngành dệt may; 

(iii) Hiệp hội Dệt May Việt Nam là đầu mối để phối hợp và liên kết với các 

doanh nghiệp, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước triển khai Chƣơng trình đạo tạo 

nguồn nhân lực cho ngành. 

Mặt khác, Tập đoàn Dệt May Việt Nam vốn là một trong số tổ chức nòng cốt 

phát triển và định hƣớng cho toàn ngành dệt may Việt Nam trong báo cáo tổng kết 

năm 2018 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã đề xuất một trong các giải pháp về 

NNL cho thời gian tới: tiếp tục đào tạo cán bộ quản lý đơn hàng để nâng cao chất 

lƣợng nhân lực cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên. 

 Các giải pháp phát triển NNL cho ngành may Việt Nam trong giai đoạn 

2020-2030 tập trung chủ yếu vào công tác đào tạo NNL chất lƣợng cao cho ngành. 

Thực tế triển khai SXKD trong ngành may tại một số quốc gia phát triển trên thế 

giới nhƣ Hàn Quốc, Nhật bản, EU, Mỹ cho thấy NNL QLĐH giữ vai trò nòng cốt 

khi triển khai sản xuất theo phƣơng thức ODM và đây cũng là một trong những 

nhóm nhân lực khó đào tạo nhất vì đòi hỏi công tác đào tạo phải có tính liên ngành 

giữa ngoại ngữ, kinh tế và công nghệ may. Vì thế, với giải pháp củng cố hệ thống 

đào tạo chuyên ngành dệt may cần phải đƣợc triển khai cụ thể, có hiệu quả để cung 

cấp NNL QLĐH cho ngành may Việt Nam.  

Như vậy, phát triển NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam theo xu hƣớng 

chuyển dịch từ phƣơng thức sản xuất gia công CMT sang FOB và trƣớc mắt hƣớng 

tới ODM là phù hợp với định hƣớng phát triển ngành may giai đoạn 2020 – 2030 

nhằm nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm may trong ngành, phát triển chuỗi 

giá trị, xây dựng ngành trở thành một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn, 

nâng cao khả năng cạnh tranh, hội nhập vững chắc vào nền kinh tế khu vực và 

thế giới. 
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4.1.2. Cơ hội và thách thức đối với ngành may Việt Nam 

4.1.2.1. Cơ hội đối với ngành may Việt Nam 

- Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng hơn vào nền kinh tế khu vực và thế 

giới tạo điều kiện tiếp cận thị trƣờng tốt hơn cho hàng may mặc; 

- Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ hội nhập quốc tế nhanh 

nhất thế giới. Từ năm 2000, ngoài Hiệp định thƣơng mại song phƣơng Việt Nam 

với Mỹ (BTA) đã ký kết chính thức 14/7/2000; Việt Nam ra nhập tổ chức thƣơng 

mại thế giới (WTO) 11/1/2007; Việt Nam đã ký kết các Hiệp định thƣơng mại 

(FTAs) nhƣ: 

Các FTAs, Việt Nam với tƣ cách là thành viên ASEAN ký kết: với Nhật Bản 

(AJCEP, hiệu lực từ 2008), với Trung Quốc (ACFTA, hiệu lực từ 2003), với Hàn 

Quốc (AKFTA, hiệu lực từ 2007), với Úc và New Zealand (AANZFTA, hiệu lực từ 

2010), với Ấn Độ (AIFTA, có hiệu lực từ 2010), với Hồng Kông (AHKFTA, hiệu 

lực 11/6/2019); 

Các FTAs song phƣơng cũng đƣợc ký kết giữa Việt Nam: với Nhật Bản 

(VJEPA, hiệu lực từ 2009), với Chi Lê (VCFTA, hiệu lực từ 2014), với Hàn 

Quốc (VKFTA, hiệu lực từ 2015), với Liên minh kinh tế Á – Âu (VN - EAEU, 

hiệu lực từ 2016); 

Đặc biệt, Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dƣơng (CPTPP) 

thông qua tháng 3/2018, có hiệu lực tại Việt Nam từ 14/1/2019; Hiệp định thƣơng 

mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã ký kết 30/6/2019.  

Đây là những cơ hội để các DN ngành may mặc mở rộng thị trƣờng xuất 

khẩu (trong đó, có các thị trƣờng lớn nhƣ: EU, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 

Quốc), gia tăng sản xuất đóng góp tích cực cho xuất khẩu và cán cân thƣơng mại, 

giảm thuế nhập khẩu cùng các ƣu đãi khác.  

- Với xung đột thƣơng mại Mỹ - Trung, Mỹ tăng mức thuế nhập khẩu đối với 

các mặt hàng dệt may từ Trung Quốc, tạo cơ hội tốt cho các DN Việt Nam từng 

bƣớc mở rộng và gia tăng thị phần xuất khẩu sang Mỹ.  

- Sự tăng trƣởng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm may ở thị trƣờng nội địa và thị 

trƣờng thế giới tạo cơ hội cho các DN may Việt Nam mở rộng thị trƣờng tiêu thụ.  

- Làn sóng đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài FDI vào Việt Nam giúp cho DN may Việt 

Nam có cơ hội học hỏi công nghệ, quy trình quản lý hiện đại từ các doanh nghiệp FDI.  
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- CMCN 4.0 đang phát triển mạnh mẽ tạo cơ hội cho các DN may Việt Nam đổi 

mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động. 

Từ phân tích cơ hội đối với ngành may Việt Nam sẽ dẫn đến cơ hội phát triển 

công tác QLĐH cho các DN may Việt Nam nhƣ: 

 (i) Hội nhập giúp DN may Việt Nam có nhiều thuận lợi hơn trong việc thiết 

kế chuỗi cung ứng NPL để đảm bảo các yêu cầu về xuất xứ theo cam kết trong các 

hiệp định thƣơng mại tự do. Đây là một điểm hết sức thuận lợi cho công việc của 

NNL QLĐH cũng nhƣ đào tạo NNL QLĐH khi nguồn cung NPL đƣợc mở rộng, 

đặc biệt, với sự phát triển của CMCN 4.0, các phƣơng thức giao thƣơng qua thƣơng 

mại điện tử đƣợc phát triển mạnh, sự kết nối giữa DN may Việt Nam với nhà cung 

cấp đƣợc thực hiện nhanh chóng và hiệu quả cao hơn. 

 (ii) Hội nhập giúp mở rộng thị trƣờng xuất khẩu cho các đơn hàng, đặc biệt, 

xuất khẩu sang thị trƣờng Mỹ và EU, đây là 2 thị trƣờng xuất khẩu chính của ngành 

may Việt Nam. Việc mở rộng thị trƣờng xuất khẩu tại các nƣớc phát triển giúp tạo 

động lực nâng cao giá trị gia tăng cho các đơn hàng sản xuất theo phƣơng thức 

ODM, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy công tác phát triển NNL QLĐH cho phƣơng 

thức sản xuất ODM tại Việt Nam; 

(iii) Nâng cao năng lực QLĐH nhờ học hỏi kinh nghiệm quản lý hiện đại và 

đổi mới công nghệ sẽ giúp nâng cao năng suất trong công việc QLĐH. 

4.1.2.2. Thách thức đối với ngành may Việt Nam 

Tuy nhiên, cùng với những cơ hội, ngành cũng đối diện với không ít thách thức: 

- Áp lực cạnh tranh của các DN may Việt Nam ngày càng lớn do xuất phát 

điểm thấp, công nghiệp phụ trợ chƣa thực sự phát triển, NPL chủ yếu nhập khẩu, tỷ 

lệ gia công cao.  

- Các FTAs phần lớn áp dụng quy tắc xuất xứ nhƣ: CPTPP từ sợi, EVFTA từ 

vải. Trong khi ngành may Việt Nam nhập khẩu đến 80% NPL và chủ yếu nhập từ 

các nƣớc ngoài CPTPP và EU. 

- Thách thức khi Việt Nam tham gia CPTPP đó là nút thắt cổ chai của ngành 

công nghiệp phụ trợ. Do hơn 85% doanh nghiệp tập trung vào khâu cắt và may 

quần áo (DN kéo sợi và dệt vải tại Việt Nam chiếm chƣa đến 15% tổng số DN), do 

đó, nguồn cung chỉ đáp ứng đƣợc một phần nhỏ nhu cầu của các DN may. Thực tế, 

90% vải để sản xuất đƣợc nhập khẩu từ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, 80% 

sợi để sản xuất là nhập khẩu từ Mỹ, Tây Phi, Ấn Độ. Các quốc gia này đều không 
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tham gia Hiệp định CPTPP, vì vậy DN rất khó đƣợc hƣởng lợi từ hiệp định.  

-  Xung đột thƣơng mại Mỹ - Trung sẽ tạo ra nguy cơ Việt Nam nhập siêu 

mạnh hàng hóa từ Trung Quốc do hàng dệt may Trung Quốc không xuất đƣợc qua 

Mỹ vì thuế cao, sẽ tràn sang các nƣớc lân cận, trong đó có Việt Nam. Khi đó, sản 

phẩm may mặc sẽ bị cạnh tranh gay gắt hơn. 

- Làn sóng FDI vào Việt Nam, DN trong nƣớc sẽ chịu sức ép rất lớn từ sự 

cạnh tranh về quy mô sản xuất, giá thành, tuyển dụng lao động.  

- Xu hƣớng dịch chuyển lao động trong ASEAN, AEC làm cho ngành có thể 

mất thêm nhiều lao động có kỹ năng nếu không cải thiện tiền lƣơng và điều kiện 

làm việc. 

- CMCN 4.0 đòi hỏi lực lƣợng lao động thông minh hơn là lao động chỉ đơn 

thuần gia công, giá rẻ. Đồng thời, CMCN 4.0 cũng tạo ra những thách thức không 

nhỏ về kỹ thuật, công nghệ.  

Mặt khác, sản xuất may có xu hƣớng dịch chuyển về các nƣớc phát triển, 

gần thị trƣờng tiêu thụ khi CMCN 4.0 phát triển vì lợi thế về nhân công giá rẻ 

không còn. 

Từ phân tích thách thức đối với ngành may Việt Nam sẽ dẫn đến thách thức 

phát triển công tác QLĐH cho các DN may Việt Nam nhƣ: 

 (i) Áp lực cho công tác QLĐH trong tìm nguồn cung ứng NPL. Với thực tế 

công nghiệp hỗ trợ cho ngành may còn yếu đã tạo ra thách thức rất lớn cho công tác 

phát triển NNL QLĐH do đòi hỏi phải có kỹ năng nghiệp vụ về ngoại ngữ, hiểu rõ 

các tiêu chuẩn quốc tế cũng nhƣ các rào cản kỹ thuật, trong đó, có NPL, nhƣng thực 

tế, đa số nguồn cung NPL đều ở nƣớc ngoài nhƣ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan…  

(iii) Xu thế chuyển dịch lao động trong ASEAN cũng tạo ra thách thức lớn 

đối với công tác phát triển NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam. Việc đào tạo 

NNL QLĐH có kỹ năng tốt đồng thời: ngoại ngữ (tiếng Anh), kinh tế và công nghệ 

may sẽ tạo điều kiện cho NNL QLĐH có khả năng làm việc ở bất cứ quốc gia nào 

trong khối ASEAN. Với tiềm lực trả lƣơng tốt hơn của các DN nƣớc ngoài, các DN 

may Việt Nam sẽ rất dễ bị biến động NNL QLĐH trong quá trình sử dụng. 

 (iii) CMCN 4.0 sẽ đòi hỏi năng lực QLĐH cao hơn. Trong thời kỳ CMCN 

4.0, NNL QLĐH cần phải biết sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý chuỗi cung cấp 

SCM (quản lý mua hàng qua thƣơng mại điện tử, quản lý kho hàng bằng mã QR, 

đặt hàng bằng phần mềm tự động BOM…), phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm 
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PLM, phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp ERP liên quan đến nghiệp vụ 

QLĐH. Đồng thời, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với DN may về các chính sách thu 

hút, tạo động lực cho NNL QLĐH. 

4.1.3. Yêu cầu phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng tại các doanh nghiệp 

may Việt Nam 

 Thứ nhất, phát triển NNL QLĐH cần đáp ứng được xu hướng chuyển đổi 

của các DN may từ phương thức sản xuất CMT, FOB sang ODM. 

 Các DN may Việt Nam đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển 

chung của ngành dệt may Việt Nam. Ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ hai cả 

nƣớc với giá trị xuất khẩu đóng góp từ 10-15% vào GDP; giá trị xuất khẩu luôn 

nằm trong nhóm 5 nƣớc xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới và năm 2018, ngành đã 

vƣơn lên nằm trong nhóm 3 nƣớc xuất khẩu dệt may cao nhất thế giới. 

Tuy nhiên, thực tế ở Việt Nam, 65% các DN sản xuất theo phƣơng thức sản 

xuất gia công thuần túy CMT - khâu có giá trị gia tăng nhỏ nhất trong chuỗi giá trị.  

Để đạt đƣợc mục tiêu xuất khẩu năm 2030 của lĩnh vực may mặc 60-75 tỷ 

USD, nếu các DN may Việt Nam chỉ duy trì phƣơng thức sản xuất CMT thì rất khó 

thực hiện mục tiêu, do giá bán chỉ bao gồm chi phí nhân công và chi phí NPL khi 

xuất khẩu. Nhƣng với phƣơng thức sản xuất ODM - phƣơng thức sản xuất nhằm 

cung cấp cho khách hàng một giải pháp trọn gói từ khâu thiết kế, cung ứng NPL đến 

khâu sản xuất và xuất khẩu thì tốc độ đạt đƣợc về mục tiêu giá trị sẽ nhanh hơn. Do 

đó, xu hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản xuất: CMT, FOB sang ODM là cần thiết. 

“Chuyển mạnh từ phƣơng thức CMT sang FOB và ODM” đã đƣợc nhấn mạnh 

trong báo cáo tổng kết năm 2018, 2019 của Hiệp Hội Dệt May Việt Nam khi đƣa ra 

khuyến nghị giải pháp đối với DN. 

Để chuyển đổi phƣơng thức sản xuất CMT, FOB sang ODM nhằm nâng cao 

hơn nữa giá trị gia tăng, nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN may góp phần 

giúp ngành phát triển bền vững trong hội nhập quốc tế, cần thiết phải phát triển 

NNL có khả năng khai thác những thế mạnh của ngành trong chuỗi giá trị may mặc 

toàn cầu. Trong đó, NNL QLĐH là một trong số NNL đáp ứng yêu cầu của phƣơng 

thức sản xuất ODM, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của các DN may trong 

hội nhập.  
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 Thứ hai, phát triển NNL QLĐH cần kết hợp thực hiện các giải pháp phù 

hợp với thực trạng phát triển NNL QLĐH và các hoạt động phát triển NNL QLĐH 

tại các DN may Việt Nam.  

Để phát triển NNL QLĐH các DN may Việt Nam cần thực hiện tổng thể các chính 

sách và giải pháp thu hút, duy trì và đào tạo NNL QLĐH nhằm gia tăng về số lƣợng, cải 

thiện hợp lý cơ cấu, đảm bảo về chất lƣợng NNL QLĐH trên cả ba phƣơng diện thể lực, trí 

lực và tâm lực, đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi của các DN may sang phƣơng thức sản xuất 

cao hơn trong chuỗi giá trị may mặc toàn cầu, vì mục tiêu phát triển của các DN may Việt 

Nam và phù hợp với xu hƣớng phát triển ngành may Việt Nam.  

Phát triển NNL QLĐH phải bám sát nhu cầu về số lƣợng, chất lƣợng NNL 

QLĐH cho phƣơng thức sản xuất ODM, góp phần giúp các DN may Việt Nam, 

ngành may Việt Nam từng bƣớc chuyển đổi thành công phƣơng thức sản xuất 

CMT, FOB sang ODM. 

 Thứ ba, phát triển NNL QLĐH phải đáp ứng được xu hướng đầu tư vào 

CMCN 4.0 của DN may Việt Nam. 

Để có thể đảm bảo thu nhập cho ngƣời lao động ngành từ 350 USD/1 

ngƣời/1 tháng hiện nay tăng lên mức 680 - 720 USD/1 ngƣời/1 tháng, đồng thời, để 

duy trì sức cạnh tranh mạnh mẽ nhƣ hiện nay, các DN may Việt Nam chắc chắn sẽ 

phải ứng dụng từng bƣớc của thành tựu CMCN 4.0 vào SXKD trong giai đoạn 2020 

- 2030 để nâng cao năng suất lao động, chất lƣợng sản phẩm. Trong đó, liên quan 

đến QLĐH, đó là: thay đổi phƣơng thức quản lý chuỗi cung ứng truyền thống sang 

quản lý chuỗi cung ứng từ công nghệ 4.0 nhƣ: Internet vạn vật IoT; phần mềm SCM; 

phần mềm PLM; phần mềm ERP; trong phát triển sản phẩm ra thị trƣờng nhƣ: 

thƣơng mại điện tử... 

4.2. Quan điểm, mục tiêu và phƣơng hƣớng phát triển nguồn nhân lực quản lý 

đơn hàng 

4.2.1. Quan điểm 

 Phát triển NNL QLĐH phải được xem là nhiệm vụ ưu tiên về nhân lực khi 

DN may Việt Nam chuyển đổi từ phương thức sản xuất CMT, FOB sang ODM. Phát 

triển NNL QLĐH phải đƣợc xem là ƣu tiên vì đây là NNL giúp kết nối chuỗi cung 

ứng NPL toàn cầu với DN may Việt Nam, giúp DN may Việt Nam giải tỏa đƣợc 

khó khăn rất lớn trong ngắn hạn và trung hạn của công nghiệp hỗ trợ nhƣ sản xuất 
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vải, phụ liệu…trong nƣớc nhƣng DN may vẫn có thể triển khai có hiệu quả phƣơng 

thức sản xuất ODM nhờ khai thác NPL từ nƣớc ngoài. 

 Phát triển NNL QLĐH phải phù hợp với chiến lược kinh doanh, nguồn lực 

của doanh nghiệp may Việt Nam, nhƣ: quy mô sản xuất, sản phẩm sản xuất xuất 

khẩu, tài chính phục vụ phát triển NNL QLĐH. Để có thể triển khai phƣơng thức 

sản xuất ODM, các DN may Việt Nam cần tiềm lực khá lớn về vốn và phù hợp với 

DN may có quy mô vừa trở lên. Chính vì vậy, việc phát triển NNL QLĐH trƣớc 

mắt nên hƣớng vào phát triển tại các DN may có quy mô lớn, với chiến lƣợc SXKD 

rõ ràng nhằm triển khai phƣơng thức sản xuất ODM một cách có hiệu quả trong 

điều kiện thực tế tại Việt Nam. 

 Phát triển NNL QLĐH phải đồng bộ với NNL khác trong DN may, nhƣ: bộ 

phận phát triển mẫu, marketing để thực hiện phƣơng thức sản xuất ODM. Để có thể 

tổ chức đƣợc phƣơng thức sản xuất ODM, ngoài tập trung phát triển NNL QLĐH, 

các NNL khác nhƣ: phát triển mẫu, marketing cũng cần đƣợc phát triển đồng bộ để 

đủ năng lực triển khai khâu tạo mẫu theo nhu cầu của khách hàng, góp phần triển 

khai hiệu quả phƣơng thức sản xuất ODM tại DN may. 

Phát triển NNL QLĐH là trách nhiệm chung của các DN may Việt Nam, 

Hiệp hội Dệt May Việt Nam, cơ sở đào tạo chính quy và Nhà nước. Trong đó, các 

DN may có vai trò cung cấp nhu cầu NNL QLĐH của DN; Hiệp hội Dệt May Việt 

Nam có vai trò trong xây dựng chuẩn nghề nhân lực QLĐH; Cơ sở đào tạo chính 

quy có vai trò trong đào tạo NNL QLĐH và Nhà nƣớc có vai trò trong tạo cơ chế 

phát triển NNL QLĐH nhƣ đặt hàng đào tạo. 

Phát triển NNL QLĐH phải đáp ứng mục tiêu làm việc trong môi trường toàn 

cầu hóa. Do thị trƣờng cho phƣơng thức sản xuất ODM xuất khẩu của các DN may 

Việt Nam là thị trƣờng quốc tế nhƣ: Trung Quốc, Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn 

Độ. Mặt khác, NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam sẽ ứng dụng từng bƣớc các 

thành tựu của CMCN 4.0 trong quản lý chuỗi cung ứng nhƣ: Internet vạn vật IoT; 

phần mềm SCM; phần mềm PLM; phần mềm ERP; trong phát triển sản phẩm ra thị 

trƣờng nhƣ: thƣơng mại điện tử...  

4.2.2. Mục tiêu 

Phát triển NNL QLĐH là một quá trình mang tính liên tục và chiến lƣợc 

nhằm gia tăng về số lƣợng, cải thiện hợp lý cơ cấu, đảm bảo về chất lƣợng NNL 

QLĐH tại DN may Việt Nam cho phù hợp với công việc hiện tại và đáp ứng xu 

hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản xuất: CMT, FOB sang ODM trong tƣơng lai vì 
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mục tiêu phát triển của các DN may Việt Nam và phù hợp với xu hƣớng phát triển 

của ngành may Việt Nam. 

Mục tiêu về số lượng 

Chỉ tiêu 
Bình quân giai 

đoạn 2014 - 2018 

Giai đoạn 

2020 - 2025 

Giai đoạn 

2025 - 2030 

DN theo phƣơng thức xuất ODM 

trong tổng phƣơng thức sản xuất 
7% - 9% 15% - 17% 25% - 27% 

Trong đó, xuất khẩu 2% - 3% 8% - 10% 15% - 17% 

Tổng số LĐ ngành may (ngƣời) 1.390.000 1.580.000 1.780.000 

Tổng số LĐ QLĐH (ngƣời) 11.100 15.800 21.630 

Nguồn: NCS tổng hợp và đề xuất 

Mục tiêu về chất lượng (xét theo chuẩn đầu ra đào tạo liên ngành) phù hợp 

với phƣơng thức sản xuất ODM tại các DN may Việt Nam (Phụ lục 6 và có hƣớng 

tới một số kỹ năng sử dụng thành tựu của CMCN 4.0 của NNL QLĐH) 

4.2.3. Phương hướng 

 Gia tăng về số lƣợng, cải thiện hợp lý cơ cấu và đảm bảo chất lƣợng NNL 

QLĐH trên cả ba phƣơng diện thể lực, trí lực và tâm lực của NNL QLĐH tại DN 

may Việt Nam trong chuyển đổi phƣơng thức sản xuất CMT, FOB sang ODM. 

Trong đó, ODM (phƣơng thức sản xuất cao hơn CMT và FOB) là phƣơng thức 

phù hợp với giai đoạn nâng cấp chức năng trong chuỗi giá trị may mặc toàn cầu, 

phù hợp với kế hoạch chiến lƣợc của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, phù hợp với 

giải pháp của Hiệp hội Dệt May Việt Nam đến các DN may Việt Nam. 

 Phƣơng thức sản xuất ODM là phƣơng thức sản xuất cung cấp cho khách hàng 

sản phẩm trọn gói từ khâu thiết kế, cung ứng NPL đến khâu sản xuất và xuất khẩu. 

Phƣơng thức sản xuất ODM với quy trình QLĐH bao gồm các bƣớc công việc: (1) 

quản lý mẫu phát triển sáng tác, (2) tiếp nhận đơn hàng, (3) tính định mức, (4) tìm 

kiếm nhà cung cấp, (5) báo giá, (6) quản lý may mẫu, (7) tiếp nhận phản hồi, (8) lập 

kế hoạch thực hiện đơn hàng, (9) đặt mua NPL, (10) may mẫu đối, (11) triển khai sản 

xuất, (12) xuất hàng, (13) thanh toán, (14) quyết toán đơn hàng. 

 Trong xu hƣớng chuyển đổi từ phƣơng thức sản xuất CMT, FOB sang ODM, 

NNL QLĐH cần đƣợc trang bị đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ để 
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thực hiện các công việc trên. Bên cạnh đó, hƣớng tới ứng  dụng các thành  tựu của 

CMCN 4.0, NNL QLĐH cần bổ sung thêm  kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ 

4.0 cho công việc trong tƣơng lai. 

 i) NNL QLĐH phải đáp ứng đƣợc yêu cầu QLĐH theo chuẩn quốc tế. Trong 

thực hiện công việc, NNL QLĐH phải xử lý nhiều mối quan hệ nhƣ: (1) kết nối DN 

với khách hàng, (2) kết nối DN với các nhà cung ứng NPL, các nhà nhập khẩu, (3) kết 

nối các bộ phận chức năng trong DN nhƣ: phòng kinh doanh, phòng xuất nhập khẩu, 

phòng thiết kế, phòng kỹ thuật, các nhà máy sản xuất. Khách hàng tại các thị trƣờng 

khác nhau sẽ có chuẩn quốc tế khác nhau về chất lƣợng sản phẩm, trách nhiệm xã hội, 

yêu cầu đánh giá nhà máy…Tƣơng tự nhƣ vậy, nhà cung cấp cũng thƣờng cung ứng 

NPL theo các tiêu chuẩn quốc tế về thành phần, tính chất, chất lƣợng…khác nhau. 

Chính vì vậy, NNL QLĐH cần phải quản lý đƣợc đơn hàng đáp ứng các chuẩn quốc tế 

nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các đối tác và khách hàng. 

 ii) NNL QLĐH phải có khả năng làm việc trong môi trƣờng đa văn hóa do 

các đối tác trực tiếp làm việc thƣờng ở nhiều quốc gia khác nhau: khách hàng 

thƣờng là các nhà mua hàng tại các thị trƣờng lớn nhƣ Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn 

Quốc…có văn hóa riêng; nhà cung cấp NPL thƣờng là các nhà cung cấp tại các 

quốc gia nhƣ Trung  Quốc, Đài Loan…có văn hóa riêng; các DN may tại Việt Nam 

cũng có văn hóa riêng. Để đáp ứng yêu cầu của các bên hƣớng tới mục tiêu triển 

khai thành công đơn hàng, NNL QLĐH cần phải đƣợc trang bị đủ năng lực làm việc 

hiệu quả với các đối tác trên. 

 iii) Phát triển NNL QLĐH phải đƣợc thực hiện theo một quy trình khoa học 

các hoạt động từ kế hoạch hóa NNL, tuyển dụng, bố trí sử dụng, tạo động lực, đào 

tạo phát triển. Các hoạt động phải đƣợc thực hiện đồng bộ, khoa học nhằm phát 

triển NNL QLĐH một cách có hệ thống, đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi phƣơng thức 

sản xuất CMT, FOB sang ODM. 

4.3. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng tại các 

doanh nghiệp may Việt Nam 

Cơ sở hình thành giải pháp: Nhằm phát triển NNL QLĐH tại các DN may 

Việt Nam đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản xuất CMT, FOB sang 

ODM trong chuỗi giá trị may mặc toàn cầu, vì mục tiêu phát triển của các DN may 

Việt Nam và phù hợp với xu hƣớng phát triển ngành may Việt Nam, trên cơ sở: 
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i) Những hạn chế cần khắc phục và các nguyên nhân khách quan, chủ quan 

tác động từ kết quả phân tích, đánh giá thực trạng phát triển NNL QLĐH tại các DN 

may Việt Nam hƣớng tới phƣơng thức sản xuất ODM; 

ii) Yêu cầu phát triển NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam đã đúc kết 

đƣợc từ phân tích mục tiêu, định hƣớng phát triển của ngành may Việt Nam giai 

đoạn 2020 - 2030; những cơ hội cần khai thác và chủ động ứng phó với các thách 

thức đối với ngành may Việt Nam; 

iii) Các quan điểm phát triển NNL QLĐH, đồng thời, căn cứ vào mục tiêu và 

phƣơng hƣớng của nghiên cứu đã đề ra về phát triển NNL QLĐH. 

Luận án đã đề xuất một số giải pháp với những nội dung, điều kiện thực hiện 

và kỳ vọng (lợi ích) cụ thể của từng giải pháp nhƣ sau: 

4.3.1. Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

 Nội dung giải pháp 

Khi xem xét chiến lƣợc hoạt động SXKD của các DN may theo mục tiêu 

triển khai áp dụng phương thức sản xuất tại các DN may. Nếu các DN may áp dụng 

ổn định với 1 phƣơng thức sản xuất CMT hoặc 1 phƣơng thức sản xuất FOB hoặc 1 

phƣơng thức sản xuất cao hơn nhƣ ODM thì lập kế hoạch NNL ngắn hạn trong 

vòng 1 năm hay trung hạn 1-3 năm, các DN may vẫn có thể chủ động về NNL 

QLĐH cho doanh nghiệp.  

Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh hội nhập quốc tế và xu hƣớng CMCN 4.0, 

đồng thời, kết hợp xuất phát từ phân tích thực trạng các DN may Việt Nam đã dần 

kết hợp các phƣơng thức sản xuất từ đơn giản lên các phƣơng thức sản xuất cao hơn 

hay chuyển đổi sang phƣơng thức sản xuất cao hơn nhƣ: CMT kết hợp với FOB, 

hay từ CMT lên FOB, hay từ FOB lên ODM. Bên cạnh đó, 89,8% DN may khảo sát 

đều mong muốn áp dụng phƣơng thức sản xuất ODM. Do đó, các DN may cần thiết 

phải lập kế hoạch trong dài hạn với thời gian từ 3 năm trở lên nhằm chủ động về 

NNL QLĐH trƣớc sự biến đổi. 

Điểm lƣu ý chung khi triển khai công tác kế hoạch hóa NNL QLĐH, đó là: kế 

hoạch dài hạn sẽ chỉ rõ định hƣớng phát triển NNL và kế hoạch ngắn hạn và trung 

hạn sẽ thực hiện từng giai đoạn của mục tiêu kế hoạch dài hạn phát triển NNL QLĐH 

tại các DN may Việt Nam. 

Với thực trạng sử dụng về số lƣợng NNL tăng lên của các DN may trong 

năm 2014 - 2018 và kế hoạch tiếp tục tuyển dụng NNL QLĐH của các DN trong 
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ngắn và trung hạn, kết hợp với yêu cầu từ phân tích thực trạng NNL QLĐH cần tiếp 

tục hoàn thiện và nâng cao về chất lƣợng, cho thấy, các DN may cần tiếp tục phát 

huy nhận thức tích cực, đúng đắn về vai trò của công tác lập kế hoạch NNL QLĐH. 

Đây sẽ là cơ sở để tuyển dụng, đào tạo và bố trí sử dụng NNL QLĐH tại các DN 

may cho tƣơng lai. 

Cụ thể, các DN may cần lập kế hoạch dài hạn, đồng thời cần cụ thể hóa cho 

kế hoạch trung và ngắn hạn của công tác tuyển mộ, tuyển chọn cũng nhƣ công tác 

đào tạo phát triển NNL QLĐH cho tƣơng lai. (i) cần cụ thể hóa đối với NNL QLĐH 

đã có tại DN để đào tạo/bồi dƣỡng kết hợp chính sách tạo động lực, bố trí sử dụng; 

(ii) cần cụ thể hóa đối với NNL QLĐH tuyển mới về nguồn tuyển, phƣơng pháp 

tuyển, chính sách thu hút…Đặc biệt, kế hoạch cho nguồn tuyển càng cần thiết khi 

thực trạng thị trƣờng lao động chƣa nhiều NNL QLĐH đƣợc đào tạo đúng chuyên 

ngành - một chuyên ngành mới đòi hỏi kiến thức, kỹ năng tổng hợp, của liên ngành. 

Kế hoạch hóa NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam đáp ứng xu hƣớng 

chuyển đổi của các DN may sang phƣơng thức sản xuất cao hơn cần đƣợc thực hiện 

theo các bƣớc cơ bản sau:  

(1) Kế hoạch chiến lƣợc hoạt động SXKD của DN có liên quan trực tiếp đến 

NNL QLĐH nhƣ: DN cần đạt mục tiêu về doanh thu thuần? DN sẽ duy trì phƣơng 

thức sản xuất hiện tại hay chuyển đổi áp dụng phƣơng thức sản xuất cao hơn? Khi 

xuất phát từ kế hoạch chiến lƣợc hoạt động SXKD của DN, kết hợp với quy mô tổng 

lao động DN sẽ là căn cứ đề ra kế hoạch NNL QLĐH trong DN; 

(2) Dự báo nhu cầu nhân lực QLĐH trong tƣơng lai của DN đáp ứng xu 

hƣớng chuyển đổi của các DN may sang phƣơng thức sản xuất cao hơn. Với dự báo 

ngắn, trung và cả dài hạn; 

(3) Phân tích tình hình thực trạng nhân lực QLĐH của DN về số lƣợng, chất 

lƣợng, cơ cấu để xác định điểm mạnh, điểm yếu nhằm đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi 

của các DN may sang phƣơng thức sản xuất cao hơn; 

(4) So sánh giữa nhu cầu và tình hình thực trạng nhân lực QLĐH của DN 

nhằm đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi của các DN may sang phƣơng thức sản xuất 

cao hơn; 

(5) Đề ra các chính sách, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển NNL 

QLĐH của DN nhằm đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi của các DN may sang phƣơng 

thức sản xuất cao hơn; 



 

 

127 

(6) Tổ chức việc kiểm soát, đánh giá thực hiện kế hoạch và điều chỉnh kế 

hoạch (nếu có). 

Giải pháp được thể hiện cụ thể cho bước 1 và 2 như sau: 

Trong phạm vi nghiên cứu, luận án đã xây dựng mô hình dự báo với các 

tham số của mô hình hồi qui đƣợc ƣớc lƣợng bằng phần mềm E-view để xây dựng 

và kiểm định Mô hình hồi quy dự báo số lƣợng nhân lực quản lý đơn hàng tại các 

doanh nghiệp may Việt Nam (sau khi đã đƣợc trình bày phƣơng pháp nghiên cứu tại 

mục 1.4 chƣơng 1)  

Chạy mô hình bằng phần mềm E-view 

- Hồi qui với phƣơng pháp Fixed Effect ta đƣợc kết quả chi tiết tại Phụ lục 5.1  

(Phụ lục 5.1: Hồi quy với Fixed Effect) 

 - Hồi qui với phƣơng pháp Random Effect, ta đƣợc kết quả chi tiết tại Phụ lục 

5.2 (Phụ lục 5.2: Kết quả hồi quy với Random Effect) 

 - Sử dụng Kiểm định Hausman để lựa chọn mô hình, ta đƣợc kết quả chi tiết 

tại Phụ lục 5.3  

(Phụ lục 5.3: Kết quả kiểm định Hausman) 

Kiểm định cặp giả thiết: 

H0: Không có tƣơng quan giữa các biến giải thích và thành phần ngẫu nhiên 

(chọn Random Effect) 

H1: Có tƣơng quan giữa các biến giải thích và thành phần ngẫu nhiên (chọn 

Fixed Effect) 

Kết luận: 

P-value (Hausman)=0.0000 (<0.05) nên bác bỏ Ho. Chọn hồi quy theo mô 

hình Fixed Effect 

- Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy mẫu: 

Có Prob. F = 0,000000 < 0,05: Nhƣ vậy hàm hồi quy là phù hợp 

Hàm hồi qui mẫu: 

Log(M)i = - 4.662755 + 0.235315xPi + 0.383115xlog(Q)i + 0.316916xlog(I)i 

Nghiên cứu thực nghiệm cho thấy:  
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R
2
 = 0.986615 cho biết trong mô hình hồi quy các biến P, log(Q), log(I) có 

khả năng giải thích 98,6615% cho biến động của số lƣợng nhân lực quản lý đơn 

hàng, có nghĩa là 98,6615%  thay đổi của log(M).  

Hệ số 
2̂ = 0.235315 cho biết khi Phƣơng thức sản xuất tăng lên một bậc thì 

số lƣợng nhân lực quản lý đơn hàng tại các doanh nghiệp may tăng 0.235315%. 

Hệ số 
3̂ = 0.383115 cho biết khi Quy mô nhân lực của doanh nghiệp may tăng 

1% thì số lƣợng nhân lực quản lý đơn hàng tại các doanh nghiệp may tăng 0.383115%. 

Hệ số 
4̂ = 0.316916 cho biết khi Doanh thu thuần của doanh nghiệp may 

tăng 1% thì số lƣợng nhân lực quản lý đơn hàng tại các doanh nghiệp may tăng 

0.316916%. 

Hệ số 
2̂ , 

3̂ , 
4̂  > 0 nên cùng có tác động thuận chiều đến số lƣợng nhân 

lực quản lý đơn hàng tại doanh nghiệp may.  

 Ý nghĩa kết quả nghiên cứu 

Đối với từng doanh nghiệp may Việt Nam: dựa trên kế hoạch chiến lƣợc 

SXKD của từng DN với các mục tiêu cụ thể của quy mô tổng lao động doanh 

nghiệp (nhân tố Q), của chỉ tiêu doanh thu thuần doanh nghiệp (nhân tố I), đặc biệt 

có sự chuyển đổi phƣơng thức sản xuất (nhân tố P) thì từng DN may có thể dự báo 

đƣợc số lƣợng nhân lực quản lý đơn hàng (M) cần thiết cho DN may (ở mức trung 

bình) trong ngắn, trung và dài hạn; 

Đối với toàn ngành may Việt Nam: dựa trên kế hoạch phát triển ngành may 

với các mục tiêu cụ thể với các mục tiêu cụ thể của quy mô tổng lao động ngành 

(nhân tố Q), của chỉ tiêu doanh thu thuần ngành (nhân tố I), đặc biệt có sự chuyển 

đổi phƣơng thức sản xuất (nhân tố P), ngành may sẽ chủ động dự báo số lƣợng 

NNL quản lý đơn hàng cho ngành may (M) trong tƣơng lai. 

Như vậy, trong thời gian tới, theo chiến lƣợc phát triển ngành may của Việt 

Nam, nếu các DN may Việt Nam tăng trƣởng cả về quy mô, doanh thu thuần và 

thực hiện chuyển đổi sang phƣơng thức sản xuất cao hơn từ CMT, FOB sang ODM, 

do đó, NNL QLĐH sẽ gia tăng về số lượng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của 

các DN may và của ngành may Việt Nam. 

Ngoài ra, trong công tác kế hoạch hóa NNL QLĐH, bên cạnh lập kế hoạch 

về số lượng, các DN may cần chú trọng cả công tác lập kế hoạch dài hạn về chất 
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lượng. Đặc biệt trong kế hoạch dài hạn, khi các DN may có xu hƣớng đầu tƣ các 

thành tựu của CMCN 4.0 vào công tác quản lý. Bên cạnh bộ kiến thức, kỹ năng, 

thái độ đã đƣợc thể hiện tại Phụ lục 6, có cập nhật các nghiên cứu về tính sẵn sàng 

của DN may Việt Nam với CMCN 4.0, cho thấy trong giai đoạn 2020-2030, các 

DN sẽ dần đƣa các phần mềm ứng dụng quản lý chuỗi cung cấp SCM (quản lý mua 

hàng qua thƣơng mại điện tử, quản lý kho hàng bằng mã QR, đặt hàng bằng phần 

mềm tự động BOM…), phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm PLM, phần mềm lập 

kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp ERP…vào sử dụng. 

 Điều kiện thực hiện giải pháp 

Thứ nhất, DN may phải có chiến lƣợc SXKD (trƣớc mắt giai đoạn 2020 – 

2025): Độ dài thời gian của công tác lập kế hoạch NNL nói chung và NNL QLĐH nói 

riêng của các DN may cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến công tác kế hoạch 

hóa NNL QLĐH. Trong đó, kế hoạch hóa NNL trong các DN có mối quan hệ chặt chẽ 

với kế hoạch chiến lƣợc SXKD của DN. Độ dài thời gian của công tác lập kế hoạch 

NNL sẽ tƣơng ứng với độ dài thời gian của kế hoạch chiến lƣợc SXKD. Kế hoạch 

NNL cần phải xây dựng căn cứ từ kế hoạch chiến lƣợc hoạt động SXKD của DN; 

Đồng thời, yêu cầu đội ngũ lập kế hoạch NNL doanh nghiệp nói chung và 

NNL QLĐH nói riêng phải có kiến thức, kỹ năng về phân tích và dự báo cung cầu 

nhân lực DN. 

 Kỳ vọng (lợi ích) của giải pháp 

Giải pháp đƣa ra sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng cụ thể các kế hoạch về 

nhân lực DN tiếp theo cho các DN nhƣ: tuyển dụng, đào tạo, bố trí sử dụng…. Mặt 

khác, giải pháp sẽ góp phần đảm bảo cho các DN chủ động về số lƣợng với chất 

lƣợng NNL QLĐH cần thiết để thực hiện công việc đạt mục tiêu của DN, phù hợp 

với xu hƣớng chuyển đổi của các DN sang phƣơng thức sản xuất cao hơn. 

4.3.2. Nâng cao chất lượng tuyển dụng gắn với chính sách thu hút nguồn nhân 

lực quản lý đơn hàng 

 Nội dung giải pháp 

Để mở rộng nguồn tuyển: Các DN may cần tiếp tục đa dạng các nguồn tuyển 

đảm bảo công khai kết hợp khai thác nguồn giới thiệu từ nội bộ DN. Tuy nhiên, cần 

khai thác triệt để hơn nguồn tuyển dụng thông qua tuyển chọn trực tiếp tại các 

trƣờng đào tạo. Đặc biệt, tại các trƣờng chuyên đào tạo nhân lực cho ngành dệt may 
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hoặc các trƣờng có khả năng đào tạo liên ngành cả 3 khối: kinh tế, ngoại ngữ và 

công nghệ may. Vì sinh viên tốt nghiệp từ các trƣờng đào tạo đúng chuyên ngành 

QLĐH là những NNL QLĐH đƣợc đào tạo kiến thức, kỹ năng, thái độ có hệ thống, 

có cập nhật xu hƣớng mới. Mặt khác, hàng năm, các trƣờng đào tạo thƣờng tổ chức 

“ngày hội việc làm”, các DN may cần chủ động liên hệ với các trƣờng đào tạo để 

tham gia tuyển chọn trực tiếp NNL QLĐH tại các trƣờng đào tạo. 

Về nâng cao khả năng tuyển dụng 

Thứ nhất, với giải pháp đề xuất “khai thác triệt để hơn nguồn tuyển dụng 

thông qua tuyển chọn trực tiếp tại các trƣờng đào tạo” cũng là một giải pháp khắc 

phục thực trạng số lƣợng NNL QLĐH đƣợc đào tạo đúng chuyên ngành QLĐH 

chƣa nhiều và các DN phải đào tạo thêm về nghiệp vụ sau tuyển dụng. Để kết hợp 

nâng cao hiệu quả tuyển dụng, các DN may nên kết hợp với các trƣờng đào tạo 

chính quy để tài trợ học bổng cho sinh viên có nhu cầu về làm việc tại DN, hỗ trợ 

hƣớng dẫn sinh viên thực tập vị trí QLĐH tại DN trƣớc khi tốt nghiệp. Nhƣ vậy, với 

việc khai thác các nguồn tuyển dụng từ bên trong và bên ngoài (có bổ sung nguồn 

tuyển trực tiếp tại các trƣờng đào tạo) sẽ giúp các DN may gia tăng đƣợc số lƣợng 

ứng viên đến xin việc với chất lƣợng đầu vào đảm bảo hơn; 

Thứ hai, một thực trạng các trƣờng đào tạo chính quy cung cấp NNL QLĐH tại 

Việt Nam không nhiều. Các DN may cần làm tốt công tác dự báo nhu cầu, cung cấp 

thông tin về nhu cầu tuyển dụng cho thị trƣờng lao động. Nhu cầu tuyển dụng cung cấp 

không chỉ số lƣợng cần tuyển mà quan trọng hơn là cung cấp nhu cầu về kiến thức, kỹ 

năng, thái độ của chất lƣợng NNL QLĐH cần tuyển. Đây là những thông tin quan 

trọng giúp các DN tuyển đúng đƣợc NNL QLĐH cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhu 

cầu tuyển dụng của các DN may sẽ là căn cứ cho các trƣờng đào tạo - nơi đào tạo, cung 

cấp NNL cho thị trƣờng lao động sẽ chủ động xây dựng định hƣớng, thực hiện các 

chính sách đào tạo đáp ứng nhu cầu lao động cho các DN may Việt Nam.  

Thứ ba, các DN may cần hoàn thiện các chính sách hấp dẫn hơn để thu hút 

nhân lực trong công tác tuyển dụng nhƣ: cam kết về các chính sách đãi ngộ phúc 

lợi; tiền lƣơng hấp dẫn (theo mặt bằng lƣơng hiện tại, nếu DN may mong muốn 

tuyển NNL QLĐH cho phƣơng thức sản xuất ODM, mức thu nhập bình quân 15 – 

25 triệu đồng/1 ngƣời/1 tháng); môi trƣờng làm việc năng động, thuận lợi; cơ hội 

thăng tiến. Đây là các thông tin trong thông báo tuyển dụng mà các ứng viên quan 

tâm và là một trong các yếu tố ảnh hƣởng lớn đến việc ứng viên quyết định ứng 

tuyển vào DN. 
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Về hoàn thiện công tác tuyển dụng 

Một là, còn một số DN may chƣa xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn và bản mô 

tả công việc. Các DN may cần tiến hành phân tích công việc để làm căn cứ xây 

dựng hệ thống bản mô tả công việc và tiêu chuẩn ngƣời thực hiện. Công việc này có 

vai trò rất quan trọng trong quá trình tuyển mộ vì đây là căn cứ để các DN may 

thông báo tuyển mộ, đồng thời thông tin các yêu cầu cần phải có đối với ngƣời xin 

việc sẽ là căn cứ để ngƣời xin việc tự đánh giá họ xem có đủ điều kiện để nộp đơn 

xin việc hay không? Đây là bƣớc sàng lọc ban đầu để đảm bảo về chất lƣợng NNL 

QLĐH. Tham khảo bản mô tả công việc và tiêu chuẩn ngƣời thực hiện của công ty 

Cổ phần Quốc tế Phong Phú PPJ.  (Phụ lục 8) 

Hai là, công tác tuyển chọn ứng viên. Nội dung này có ý nghĩa quan trọng 

quyết định đến chất lƣợng đầu vào của NNL QLĐH tại các DN may. Công tác 

tuyển chọn mà các DN may làm tốt sẽ giúp DN may tìm đƣợc ngƣời thích hợp, phù 

hợp nhất với công việc mà DN đang cần tìm ngƣời trong số các ứng viên đã đăng 

ký tuyển tại công ty. Do đó, các DN may ngoài áp dụng  phƣơng pháp xét hồ sơ, xét 

qua văn bằng chứng chỉ, phỏng vấn (vấn đáp), cần kết hợp áp dụng các hình thức 

thi hoặc kiểm tra nhằm đánh giá năng lực của ứng viên nhƣ: thi trắc nghiệm, thi xử 

lý tình huống, thi thực hành.  

Điều kiện công tác tuyển chọn ứng viên hiệu quả, cần: (i) xây dựng tiêu chí 

đánh giá và phƣơng pháp đánh giá ứng viên minh bạch, khách quan, tránh tiêu cực 

trong công tác tuyển dụng; (ii) hội đồng tham gia đánh giá công tâm, khách quan 

với thành phần của công ty bao gồm: đại diện ban giám đốc, trƣởng phòng nhân sự, 

đại diện công đoàn, trƣởng bộ phận phụ trách chuyên môn và có thể mời chuyên gia 

chuyên môn nghiệp vụ công tác tại Hiệp hội Dệt May Việt Nam hay Tập đoàn Dệt 

May Việt Nam hay cơ sở đào tạo NNL QLĐH. Các thành viên trong hội đồng cần 

đƣợc tập huấn về nghiệp vụ tuyển dụng nhƣ: tâm lý trong phỏng vấn, kỹ thuật 

phỏng vấn... 

Quy trình tuyển chọn, các doanh nghiệp may cần đảm bảo thực hiện các 

bƣớc cơ bản sau: 

(1) Tổng hợp các hồ sơ xin việc từ công tác tuyển mộ; 

(2) Sàng lọc qua các hồ sơ xin việc, loại bỏ các hồ sơ không đủ các tiêu 

chuẩn cơ bản; 

(3) Phỏng vấn và kết hợp hình thức thi tuyển.  
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Phỏng vấn và đề thi nên đƣợc biên soạn bằng ngoại ngữ (tiếng Anh) để đánh 

giá năng lực sử dụng ngoại ngữ với chuyên môn QLĐH_Kinh nghiệm từ Tổng 

Công ty May Bắc Giang LGG; 

(4) Đánh giá kết quả thi tuyển và phỏng vấn sâu (nếu có); 

(5) Ký kết hợp đồng thử việc, thử việc và đánh giá kết quả sau thử việc; 

(6) Ký kết hợp đồng tuyển dụng chính thức. 

 Điều kiện thực hiện giải pháp 

Các DN may có thực hiện phân tích công việc, có bản mô tả công việc làm 

căn cứ để quảng cáo, thông báo tuyển mộ. Kết hợp sử dụng đa dạng các nguồn và 

phƣơng pháp tuyển mộ, tuyển chọn.  

 Kỳ vọng (lợi ích) của giải pháp 

Sẽ giúp các DN may có đƣợc NNL QLĐH có đủ số lƣợng cần tuyển theo kế 

hoạch, đảm bảo đƣợc chất lƣợng (trí lực, thể lực về thể chất) NNL QLĐH đầu vào, 

phù hợp với sự phát triển của DN trong tƣơng lai, giúp các DN may mở rộng nguồn 

tuyển và khả năng tuyển dụng, đồng thời, giảm đƣợc chi phí tuyển dụng và chi phí 

đào tạo lại. 

4.3.3. Bố trí sử dụng, tạo động lực lao động cho nguồn nhân lực quản lý đơn hàng  

 Nội dung giải pháp 

Về hoạt động bố trí sử dụng NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam. Xuất 

phát từ thực trạng đa số NNL QLĐH tại các DN may đƣợc bố trí công việc có 

ngành/ chuyên ngành gần với ngành/chuyên ngành QLĐH. Mặt khác, NNL QLĐH 

là NNL đặc thù ngành. Một trong số nguyên nhân khách quan chủ yếu là do chƣa 

nhiều cơ sở đào tạo chính quy chuyên ngành QLĐH. Do đó, giải pháp khắc phục sẽ 

đƣợc đề xuất chi tiết tại hoạt động đào tạo. Tuy nhiên, để bố trí và sử dụng hiệu quả 

năng lực NNL QLĐH, các DN may cần làm tốt công tác phân tích, đánh giá năng 

lực chuyên môn từ vận dụng kiến thức của ngành/ chuyên ngành gần đã đƣợc đào 

tạo có đào tạo/ bồi dƣỡng sau tuyển dụng với kỹ năng thực hành công việc. Đó là 

căn cứ để phân công lao động vào các vị trí công việc phù hợp nhằm mục tiêu 

chung: phối hợp thực hiện quy trình QLĐH của DN may cần đảm bảo về tiến độ và 

đạt hiệu quả về yêu cầu chất lƣợng của đơn hàng.  

Về hoạt động tạo động lực cho NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam đã 

đƣợc thực hiện thông qua: tiền lƣơng, thƣởng và các chƣơng trình phúc lợi; thời 
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gian làm việc và nghỉ ngơi; môi trƣờng làm việc và các hoạt động khác đã góp phần 

tạo động lực về cả vật chất và tinh thần cho NNL QLĐH. Đồng thời, góp phần cải 

thiện sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và tâm lực tích cực cho NNL QLĐH tại 

các DN may Việt Nam. 

Tuy nhiên, để cải thiện hơn nữa hoạt động tạo động lực cho NNL QLĐH tại 

các DN may Việt Nam, các DN may cần lƣu ý: 

Thứ nhất, tiền lƣơng, tiền thƣởng và các chƣơng trình phúc lợi có ý nghĩa 

quan trọng trong việc tạo động lực làm việc cho NNL QLĐH. Tuy nhiên, đó cũng là 

chi phí đối với DN may. Đảm bảo hài hòa lợi ích của cả NNL QLĐH và DN là rất 

cần thiết. Do đó, một trong các căn cứ quan trọng làm căn cứ để trả lƣơng, thƣởng, 

chƣơng trình phúc lợi đƣợc công bằng, đạt mục đích tạo động lực đó là công tác 

đánh giá công việc. Trên cơ sở hệ thống bản mô tả công việc, bản tiêu chuẩn thực 

hiện công việc đƣợc xây dựng từ công tác phân tích công việc các DN may cần so 

sánh với kết quả thực hiện công việc của NNL QLĐH. Việc đánh giá thực hiện 

công việc cần tiến hành hàng tháng theo hệ thống KPI - Key Performance Indicator, 

từ các chỉ số KPIs (chỉ số đánh giá) đã  đƣợc xác định để lƣợng hóa mức độ hoàn 

thành công việc thành bằng điểm số. Và điểm số đạt đƣợc hàng tháng đƣợc tích lũy 

để xác định tổng điểm đánh giá thực hiện của năm.  Kết quả đánh giá KPIs sẽ là cơ 

sở để xét lƣơng, thƣởng cho NNL QLĐH theo tháng và cả năm. Các chỉ số KPIs 

(chỉ số đánh giá) cần đƣợc bổ sung, điều chỉnh (nếu có) khi DN có sự thay đổi về 

công nghệ, thay đổi về quy mô sản xuất, đặc biệt, khi thay đổi về phƣơng thức sản 

xuất cho phù hợp với đặc điểm SXKD thực tế của DN. Mặt khác, NNL QLĐH là 

NNL liên quan trực tiếp đến tạo doanh thu cho DN may. Do đó, bên cạnh việc DN 

áp dụng hình thức trả lƣơng tháng cố định theo thời gian + xét thƣởng xếp loại 

A/B/C + các khoản phụ cấp khác, các DN may nên áp dụng tiền thƣởng theo mức 

khoán doanh thu. Đây vừa tạo động lực làm việc cho NNL QLĐH, vừa góp phần 

tăng doanh thu cho các DN may. 

Thứ hai, tạo cơ hội nâng cao tiền lƣơng, thƣởng và các chƣơng trình phúc lợi 

từ việc các DN may nâng cao phƣơng thức sản xuất. Vì theo kết quả nghiên cứu của 

ngành may Việt Nam: 

(i) Đối với phƣơng thức sản xuất CMT - phƣơng thức có giá trị gia tăng thấp 

nhất -> lợi nhuận sau thuế của các DN may chỉ đạt 1-3% đơn giá gia công; 
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(ii) Đối với phƣơng thức sản xuất FOB - phƣơng thức bậc cao hơn, với giá trị 

gia tăng cao hơn so với phƣơng thức sản xuất CMT -> lợi nhuận sau thuế của các 

DN may đạt 3-5% doanh thu thuần; 

(iii) Đối với phƣơng thức sản xuất ODM - phƣơng thức bậc cao hơn với giá 

trị gia tăng cao hơn so với phƣơng thức sản xuất FOB ->  lợi nhuận sau thuế của các 

DN may đạt từ 5-7% doanh thu thuần trở lên [57]. 

Lợi nhuận sau thuế là nền tảng tài chính quan trọng và bền vững để thanh 

toán lƣơng, thƣởng cũng nhƣ hình thành quỹ lƣơng, quỹ phúc lợi cho các DN may. 

Do đó, giải pháp nâng cao phƣơng thức sản xuất là một giải pháp đƣợc nhấn mạnh 

và đề xuất. 

Thứ ba, các DN may tiếp tục phát huy và hoàn thiện các chƣơng trình phúc 

lợi nhƣ:  

(i) Về phúc lợi tài chính: Ngoài trợ cấp ăn trƣa, trợ cấp ngày nghỉ lễ, trợ cấp 

ngày đặc biệt của cá nhân nhƣ sinh nhật, kết hôn. Trợ cấp đi lại và trợ cấp “giải 

quyết các phát sinh ngoài giờ làm việc” cũng cần đặc biệt quan tâm hơn. Đặc biệt, 

trợ cấp “giải quyết các phát sinh ngoài giờ làm việc” do khách hàng, nhà cung ứng 

NPL, nhà nhập khẩu là các đối tác nƣớc ngoài, múi giờ các nƣớc sẽ khác với giờ 

của Việt Nam (ví dụ: 19h, 20h tối ở Việt Nam sẽ là giờ đi làm ở Mỹ và Châu Âu) 

nên NNL QLĐH thƣờng phải xử lý các phát sinh ngoài giờ hành chính để đảm bảo 

thực hiện trôi chảy tiến độ của đơn hàng.  

(ii) Về phúc lợi bảo hiểm bắt buộc nhƣ: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công 

đoàn cho ngƣời lao động các DN may cần tiếp tục duy trì thực hiện theo đúng quy 

định để đảm bảo quyền lợi cho NNL QLĐH;  

(iii) Về phúc lợi sức khỏe: Các DN may cần tiếp tục tổ chức kiểm tra sức 

khỏe định kỳ, tối thiểu theo năm và quan tâm tổ chức các hoạt động tham quan, 

nghỉ mát, văn nghệ, thể dục thể thao cho NNL QLĐH. Mặt khác, do đặc thù công 

việc của NNL QLĐH chịu nhiều áp lực trong thực hiện công việc, đặc biệt, áp lực 

phải thƣờng xuyên xử lý các phát sinh và áp lực đảm bảo tiến độ đơn hàng, các DN 

may cần đặc biệt quan tâm cải thiện và đa dạng các hình thức thƣ giãn đầu giờ, giữa 

giờ và cuối giờ làm việc cho NNL QLĐH để đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần 

cho NNL QLĐH.  
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(vi) Về phúc lợi nghỉ phép: Các DN may cần tiếp tục hoàn thiện quy định về 

chế độ nghỉ phép năm, đƣợc nghỉ các ngày đặc biệt của cá nhân nhƣ nghỉ thai sản, 

nghỉ kết hôn,… theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi cho NNL QLĐH; 

(vii) Về phúc lợi đào tạo: Ngoài hỗ trợ kèm cặp, hƣớng dẫn thêm nghiệp vụ 

chuyên môn sau tuyển dụng, các DN may cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến chính sách 

đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, các kỹ năng mềm, khuyến khích các kỹ năng 

hƣớng tới ứng dụng CMCN 4.0 nhằm đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi của các DN may 

sang phƣơng thức sản xuất ODM, đặc biệt, có hỗ trợ từ DN về thời gian và kinh phí đào 

tạo. Đồng thời, DN cần tạo cơ hội thăng tiến cho NNL QLĐH sau cử đi đào tạo. 

 Điều kiện thực hiện giải pháp 

- Các DN may làm tốt công tác đánh giá thực hiện công việc;  

- Có xây dựng các chính sách tiền lƣơng đảm bảo đúng quy định và thực 

hiện trên mức quy định tối thiểu do luật lao động quy định; 

- Đa dạng hóa các hình thức khuyến khích tài chính và phi tài chính trên cơ 

sở cân đối và phù hợp giữa chi phí tiền lƣơng với hiệu quả SXKD và đóng góp của 

NNL QLĐH vào kết quả SXKD của các DN may. 

 Kỳ vọng (lợi ích) của giải pháp 

- Giải pháp bố trí sử dụng sẽ giúp các DN bố trí NNL QLĐH có đầy đủ kiến 

thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, đƣợc bố trí đúng vị trí công việc nhằm đạt 

hiệu quả SXKD cho các DN may; 

- Giải pháp tạo động lực sẽ tạo thêm sức mạnh vô hình từ bên trong NNL 

QLĐH, giải pháp nhằm duy trì, phát triển tốt về sức khỏe thể lực, sức khỏe tinh thần 

và tạo tâm lực làm việc hiệu quả cho NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam. 

4.3.4. Tăng cường và nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực quản lý đơn hàng 

 Nội dung giải pháp 

Để đổi mới công tác đào tạo NNL QLĐH, giải pháp hoàn thiện công tác đào 

tạo cần chủ động thực hiện từ phía các DN may. Ngoài ra, rất cần sự tham gia của 

các cơ sở đào tạo NNL QLĐH. Đặc biệt, cần có sự tham gia của cơ quan đầu mối 

của ngành may Việt Nam nhƣ: Hiệp hội Dệt May Việt Nam; Tập đoàn Dệt May 

Việt Nam trong phối hợp và liên kết giữa các DN may Việt Nam với các cơ sở đào 

tạo trong và ngoài nƣớc triển khai chƣơng trình đào tạo NNL cho ngành nói chung 

và NNL QLĐH nói riêng. 
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4.3.4.1. Tăng cường công tác đào tạo đối với NNL quản lý đơn hàng hiện có tại các 

doanh nghiệp may 

Các DN may nên tiếp tục quan tâm đến hoạt động đào tạo/ bồi dƣỡng nhằm 

phát triển NNL QLĐH trong các DN nhƣ: tạo điều kiện về thời gian/công việc cho 

nhân lực QLĐH khi tham gia đào tạo và có hỗ trợ kinh phí khi nhân lực QLĐH 

đƣợc cử đi đào tạo. 

Về thực hiện quy trình hoạt động đào tạo, các DN may chủ động thực hiện 

quy trình đảm bảo các bƣớc cơ bản sau:  

(1) Xây dựng kế hoạch đào tạo: xác định nhu cầu đào tạo; xác định mục tiêu 

đào tạo; xác định đối tƣợng đào tạo; hình thức đào tạo; phƣơng pháp đào tạo; nội 

dung và chƣơng trình đào tạo. 

(2) Chuẩn bị các điều kiện đào tạo/ đàm phán và ký hợp đồng với cơ sở đào 

tạo nhƣ: xây dựng chƣơng trình đào tạo; lựa chọn đội ngũ giảng viên;…  

(3) Tổ chức/ thực hiện các chƣơng trình/khóa đào tạo;  

(4) Đánh giá kết quả đào tạo. 

Trong đó, khi triển khai các bước cơ bản trong quy trình, các DN may cần 

tiếp tục hoàn thiện các nội dung sau: 

Xây dựng kế hoạch đào tạo: Đồng thời với bổ sung giải pháp đề xuất lập kế 

hoạch NNL trung và dài hạn căn cứ từ kế hoạch chiến lƣợc hoạt động SXKD của 

DN, các DN may nên bổ sung xây dựng kế hoạch đào tạo trung hạn và dài hạn. Việc 

lập kế hoạch này, giúp cho các DN may chủ động về chất lƣợng NNL góp phần thực 

hiện đƣợc chiến lƣợc chung hoạt động SXKD của DN, đặc biệt, khi DN có chiến 

lƣợc nâng cấp phƣơng thức sản xuất cao hơn.  

 Một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng kế hoạch đào tạo là 

cần xác định rõ đối tƣợng đào tạo. Nhƣ đã phân tích tại chƣơng 3, đối tƣợng đào tạo 

cần phải đƣợc phân loại theo ngành/chuyên ngành đào tạo: ngoại ngữ (tiếng Anh), 

kinh tế hay công nghệ may. Đây là cơ sở rất quan trọng để xác định nhu cầu đào 

tạo, thiết kế chƣơng trình đào tạo. 

Về hình thức đào tạo: các DN may tiếp tục áp dụng hình thức đào tạo tại chỗ 

- hình thức đào tạo từ kinh nghiệm thực tiễn công việc. Ngoài ra, các DN may cần 

phát huy lợi thế của đào tạo ngoài DN theo hình thức gửi đi đào tạo tại các trƣờng 

đào tạo và tại DN theo hình thức mời giảng viên bên ngoài về đào tạo. Với 2 
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phƣơng pháp này sẽ giúp DN cập nhật đƣợc những kiến thức, kỹ năng mới đáp ứng 

xu hƣớng hội nhập, nâng cấp của phƣơng thức sản xuất. 

Theo kết quả điều tra về nhu cầu hình thức đào tạo, đa số NNL QLĐH đều 

có nhu cầu đào tạo theo tập trung ngắn hạn (dƣới 1 năm) tại DN theo hình thức mời 

giảng viên bên ngoài về đào tạo hoặc gửi đi đào tạo tại các trƣờng đào tạo. 

 Hình thức đào tạo cần hết sức linh hoạt: i) đối với NNL QLĐH tại DN may 

áp dụng phương thức sản xuất FOB, cần bổ sung kiến thức, kỹ năng về quản lý phát 

triển mẫu sáng tác, xuất khẩu, tính định mức… đáp ứng phƣơng thức sản xuất 

ODM, hình thức đào tạo bồi dƣỡng trong công việc tại DN có thể áp dụng vì thời 

gian đào tạo ngắn, ít  ảnh hƣởng đến công việc; ii) đối với NNL QLĐH tại DN may 

áp dụng phương thức sản xuất CMT hoặc đối tượng đào tạo là tuyển mới, tốt 

nghiệp đơn ngành, chưa có kinh nghiệm thì thời gian đào tạo để trở thành NNL 

QLĐH đáp ứng phƣơng thức sản xuất ODM sẽ dài hơn (6-9 tháng, tùy theo trình độ 

đầu vào), để đạt hiệu quả cao, hình thức đào tạo cần áp dụng là học tập trung với 

thời gian đào tạo 6-9 tháng. 

Về nội dung chương trình đào tạo: NNL QLĐH tại các DN may cần thiết 

đƣợc DN tiếp tục cử đi đào tạo/ bồi dƣỡng với các chuyên ngành bổ trợ cốt lõi của 

chuyên ngành QLĐH nhƣ: ngoại ngữ (tiếng anh), công nghệ may, kinh tế. Đây là 

những kiến thức, kỹ năng nền tảng nhằm trang bị cho NNL QLĐH đáp ứng đƣợc 

phƣơng thức sản xuất ODM. 

 Nội dung đào tạo cần bao gồm đầy đủ các kiến thức, kỹ năng, thái độ để 

NNL đƣợc đào tạo có thể thực hiện đƣợc nhiệm vụ (1) đến (12) của NNL QLĐH 

theo phƣơng thức sản xuất ODM (chi tiết đã đƣợc NCS thể hiện tại Bảng 2.1 và 

Phụ lục 6) 

Sau khi nghiên cứu các chƣơng trình đào tạo nhân lực QLĐH hiện có, đối 

chiếu với kết quả khảo sát trực tiếp các DN may, , kết hợp phƣơng pháp chuyên gia 

tại các DN may, NCS đề xuất nội dung chƣơng trình đào tạo chuyên ngành chính, 

chủ yếu ngoài các nội dung chƣơng trình bổ trợ như thiết kế thời trang, tin 

học…cho đào tạo NNL QLĐH (Chi tiết tại Phụ lục 7). 

 (b) Chuẩn bị các điều kiện đào tạo/ đàm phán và ký hợp đồng với cơ sở đào 

tạo: Nội dung quan trọng mà DN may cần chú trọng về lựa chọn chƣơng trình có sẵn 

của cơ sở đào tạo hay theo nhu cầu của DN đặt hàng? Về nội dung cụ thể của từng 

chƣơng trình, yêu cầu về tiêu chuẩn giảng viên, cam kết chất lƣợng đầu ra sau đào tạo. 
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Về xây dựng chương trình đào tạo: nhằm phát huy đƣợc lợi thế của phƣơng 

pháp đào tạo ngoài DN theo hình thức gửi đi đào tạo tại các trƣờng đào tạo và tại 

DN theo hình thức mời giảng viên bên ngoài về đào tạo, các doanh nghiệp may cần 

chủ động đặt hàng chƣơng trình đào tạo tới các cơ sở đào tạo. Việc chủ động đặt 

hàng về chƣơng trình đào tạo sẽ giúp cho các DN may đảm bảo đƣợc chất lƣợng 

NNL QLĐH đáp ứng nhu cầu đặt hàng đào tạo của DN.  

Theo kết quả điều tra mức độ quan trọng của các yếu tố để khóa đào tạo đạt 

hiệu quả tốt nhất cho biết: tài liệu học tập, thiết bị giảng dạy hiện đại, giảng viên, 

kinh phí đào tạo, thời điểm chiêu sinh khá quan trọng, nhƣng yếu tố về nội dung 

chƣơng trình đƣợc đánh giá quan trọng hơn. 

Chƣơng trình đào tạo phải đƣợc lựa chọn sao cho phù hợp với đối tƣợng đào 

tạo và mục tiêu đào tạo, NCS đã phân tích ở phần nội dung chính của chương trình 

đào tạo tại Phụ lục 7, cho thấy: 

i) Nếu đối tƣợng đào tạo đã có kiến thức nền tảng của khối ngành kinh tế thì 

khi DN may lựa chọn chƣơng trình đào tạo cần yêu cầu đƣa thêm các kiến thức, kỹ 

năng về công nghệ may (mục B, phần II tại Phụ lục 7) vào chƣơng trình đào tạo;  

ii) Nếu đối tƣợng đào tạo đã có kiến thức nền tảng về công nghệ may thì khi 

DN may lựa chọn chƣơng trình đào tạo cần yêu cầu đƣa thêm các kiến thức, kỹ năng 

của khối ngành kinh tế (mục A, phần II tại Phụ lục 7) vào chƣơng trình đào tạo. 

Về lựa chọn đội ngũ giảng viên: đồng thời đề xuất các DN may chủ động đặt 

hàng chƣơng trình đào tạo với cơ sở đào tạo, các DN may cũng cần chủ động đƣa ra 

yêu cầu về tiêu chuẩn làm căn cứ để lựa chọn giảng viên. Việc chủ động đặt hàng 

về tiêu chuẩn giảng viên sẽ góp phần đảm bảo hoạt động đào tạo theo đúng nhu cầu 

đặt hàng đào tạo của DN.  

Theo kết quả điều tra nhu cầu khi lựa chọn đội ngũ giảng viên cho biết: giảng 

viên có bằng cấp cao, có kỹ năng truyền đạt hấp dẫn khá quan trọng, nhƣng nhu cầu 

giảng viên có kinh nghiệm thực tế đƣợc đánh giá quan trọng hơn. 

DN cần lựa chọn đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn chuyên ngành sao 

cho vừa có trình độ ngoại ngữ, vừa có trình độ chuyên môn sâu về QLĐH, đặc biệt 

có kinh nghiệm QLĐH trong thực tế DN. Nhƣ vậy, đội ngũ giảng viên nên lựa chọn 

từ các cơ sở đào tạo chính quy đối với môn học: công nghệ may, kỹ năng mềm, 

tiếng Anh chuyên ngành dệt may, tiếng Anh giao tiếp…; đối với các môn học có 

tính thực tiễn cao nhƣ quản lý và triển khai đơn hàng thì nên mời các chuyên gia 



 

 

139 

giỏi của DN may nhƣ trƣởng phòng QLĐH hoặc cán bộ QLĐH có nhiều năm kinh 

nghiệm tham gia giảng dạy song song cùng giảng viên của các cơ sở đào tạo chính 

quy thì chất lƣợng đào tạo sẽ đạt hiệu quả cao, gắn liền với thực tiễn DN. 

Để đội ngũ giảng viên đảm bảo hơn về chất lƣợng đào tạo, cơ sở vật chất và 

xây dựng tiến độ học tập cho quá trình đào tạo góp phần quan trọng  i) phòng học 

và nơi thực tập: bên cạnh phòng học, lựa chọn DN may để bố trí cho học viên đi 

thực tập DN là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Để tổ chức đào tạo thành 

công, các DN may nên lựa chọn đƣợc nơi thực tập có kinh nghiệm áp dụng thành 

công phƣơng thức sản xuất ODM cho thị trƣờng xuất khẩu nhƣ Công ty Cổ phẩn 

Quốc tế Phong Phú PPJ. ii) xây dựng tiến độ học tập cho lớp học một cách khoa 

học. Đối với các lớp học trên 1 tháng, DN cần tổ chức học tập trung, tách học viên 

khỏi công việc thì mới có thể đạt hiệu quả cao, tránh việc học viên đi học nhƣng 

vẫn phải lo công việc ở DN. Mặt khác, DN nên bố trí một chuyên viên phòng Tổ 

chức theo dõi, đôn đốc lớp học thực hiện theo đúng tiến độ và học tập đầy đủ theo 

yêu cầu của giảng viên thì kết quả đào tạo sẽ đạt đƣợc mục tiêu đào tạo_Kinh 

nghiệm đào tạo của Công ty Cổ phần May Sông Hồng (Nam Định). 

(c) Đánh giá kết quả sau đào tạo: cơ sở đào tạo và DN may cần lƣu tâm hơn 

về đánh giá kết quả sau đào tạo với sử dụng nhằm đánh giá kết quả “vận dụng” kiến 

thức, kỹ năng, thái độ sau đào tạo với sử dụng. Vì đào tạo cần gắn với sử dụng, đào 

tạo góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng là góp phần nâng cao hơn nữa chất lƣợng 

NNL. Phƣơng pháp đánh giá bằng phƣơng pháp định lƣợng theo KPI, áp dụng các 

tiêu chí tƣơng tự nhƣ đánh giá thực hiện công việc nhƣng sẽ có so sánh giữa kết quả 

thực hiện công việc trƣớc đào tạo với kết quả thực hiện công việc sau đào tạo. 

 Đây là các giải pháp đào tạo đƣợc đề xuất đƣợc thực hiện từ sự kết hợp giữa 

DN và cơ sở đào tạo có sự tham gia phối hợp của cơ quan đầu mối của ngành may 

Việt Nam nhƣ: Hiệp hội Dệt May Việt Nam; Tập đoàn Dệt May Việt Nam triển 

khai chƣơng trình đào tạo. 

4.3.4.2. Tăng cường công tác đào tạo đối với NNL quản lý đơn hàng tương lai - 

nguồn cung nhân lực cho các doanh nghiệp may 

Xuất phát từ thực trạng chƣa nhiều các trƣờng đào tạo chính quy tại Việt 

Nam đào tạo NNL QLĐH. Đặc biệt, đào tạo NNL QLĐH đòi hỏi phải đào tạo liên 

ngành, tổng hợp từ các ngành/chuyên ngành chính: ngoại ngữ, kinh tế, công nghệ 

may. Để khắc phục yếu tố khách quan ảnh hƣởng rất lớn đến nguồn tuyển và khả 

năng tuyển dụng NNL QLĐH của các DN may ngoài những kiến nghị đối với Nhà 
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nƣớc, với ngành Dệt May trong chính sách đối với công tác đào tạo NNL QLĐH 

của các trƣờng chính quy, các DN may cần chủ động phối hợp với cơ sở đào tạo 

trực tiếp hoặc thông qua đầu mối của ngành may Việt Nam nhƣ: Hiệp hội Dệt May 

Việt Nam; Tập đoàn Dệt May Việt Nam thực hiện giải pháp đào tạo dài hạn hơn 

theo hình thức đơn đặt hàng nhƣ: 

(i) Cần có sự liên kết giữa DN và cơ sở đào tạo dài hạn theo đơn đặt hàng. 

Các DN may căn cứ vào tiềm lực tài chính nên đầu tƣ dài hạn cho đào tạo NNL 

QLĐH tƣơng lai. Các DN có thể nhận ngƣời học ngay khi thí sinh trúng tuyển nhập 

học tại các trƣờng đào tạo chính quy nếu đạt tiêu chuẩn do DN đầu tƣ đƣa ra; hàng 

kỳ DN sẽ hỗ trợ học bổng cho ngƣời học đạt thành tích học tập tốt; DN sẽ tạo điều 

kiện môi trƣờng thực hành thực tiễn kết hợp từ hệ thống lý luận đã đƣợc đào tạo tại 

các trƣờng đào tạo chính quy, kết hợp cơ sở đào tạo tổ chức cuộc thi chuyên môn để 

đánh giá sinh viên; đặc biệt, DN sẽ cam kết sử dụng sau đào tạo khi ngƣời học đạt 

các tiêu chuẩn do DN cùng cơ sở đào tạo đàm phán, thống nhất_Kinh nghiệm từ 

Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Thƣơng mại TNG. Giải pháp này sẽ giúp cho các 

DN may đảm bảo đƣợc nhu cầu phát triển về số lƣợng NNL QLĐH; đồng thời, đảm 

bảo đƣợc chất lƣợng NNL QLĐH sẽ cung cấp cho DN đáp ứng nhu cầu sử dụng. 

(ii) Cần có sự liên kết giữa DN và cơ sở đào tạo trong quá trình xây dựng 

mục tiêu và nội dung chƣơng trình đào tạo dài hạn theo đơn đặt hàng. Các DN may 

cần chủ động cùng cơ sở đào tạo chính quy áp dụng phƣơng pháp DACUM, phối 

hợp với phƣơng pháp chuyên gia để phân tích nghề, phân tích công việc. Với các 

phƣơng pháp này sẽ phân tích xem NNL QLĐH đáp ứng xu hƣớng nâng cấp 

phƣơng thức sản xuất cần thực hiện bao nhiêu nhiệm vụ? mỗi nhiệm vụ có bao 

nhiêu công việc? Khi tập hợp năng lực cần có để thực hiện mỗi công việc sẽ xác 

định đƣợc mục tiêu của chƣơng trình đào tạo (hay chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào 

tạo). Khi tổng hợp các kiến thức, kỹ năng, thái độ mà NNL QLĐH cần phải có để 

hoàn thành công việc sẽ xác định đƣợc nội dung của chƣơng trình đào tạo. Chƣơng 

trình đào tạo nên áp dụng chƣơng trình POHE (Professional Oriented Higher 

Education) - chƣơng trình đào tạo theo định hƣớng nghề nghiệp ứng dụng. Giải pháp 

này sẽ giúp cho các DN may đảm bảo đƣợc NNL có kiến thức chuyên môn, kỹ năng 

nghề nghiệp và thái độ tích cực gắn liền với thực tiễn môi trƣờng làm việc DN; đồng 

thời, thích ứng nhanh với sự thay đổi của môi trƣờng làm việc DN. 

 Nhằm khắc phục thực trạng đào tạo đơn ngành của NNL QLĐH tại các DN 

may Việt Nam hiện nay, đóng góp vào giải pháp đào tạo liên ngành, sau kết quả 



 

 

141 

thống kê mô tả (Phụ lục 4.1) và kiểm định độ tin cậy của thang đo đã trình bày tại 

mục 1.4 chƣơng 1 (Phụ lục 4.2; 4.3; 4.4), luận án đề xuất mô hình hàm hồi quy 

mẫu nhằm chứng minh các nhân tố Kiến thức, Kỹ năng và Thái độ có tác động 

thuận chiều đến chuẩn đầu ra đào tạo nhân lực QLĐH, đảm bảo liên ngành nhƣ sau:  

Phân tích hồi quy 

Hàm hồi quy tổng thể:  

CĐR = β1 + β2KT + β3KN + β4TD 

Trong đó:  

β1, β2, β3, β4: là các hệ số hồi quy đƣợc dùng từ các hệ số hồi quy ƣớc 

lƣợng đƣợc.  

CĐR: Chuẩn đầu ra đào tạo nhân lực quản lý đơn hàng 

KT:  Kiến thức của nhân lực quản lý đơn hàng 

KN: Kỹ năng của nhân lực quản lý đơn hàng 

TD: Thái độ của nhân lực quản lý đơn hàng 

Bảng 4.1: Các hệ số hồi quy 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,135 ,186  -,724 ,470 

KT ,392 ,080 ,428 4,872 ,000 

KN ,313 ,077 ,359 4,074 ,000 

TD ,213 ,037 ,261 5,772 ,000 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu của NCS 

 

Kiểm định mức ý nghĩa của các hệ số hồi quy (βi) với i = 2,3,4 ta thấy các hệ 

số β2, β3, β4 có ý nghĩa thống kê với giá trị Sig. < 5%. Nói cách khác, với kết quả độ 

tin cậy Sig. của các hệ số (tại bảng 4.1) đều nhỏ hơn 5% cho thấy các hệ số của 3 

nhân tố KT, KN, TD có ý nghĩa thống kê, 3 nhân tố KT, KN, TD thực sự có ảnh 

hƣởng đến chuẩn đầu ra đào tạo nhân lực QLĐH. 

Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy: 
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Bảng 4.2: ANOVA 

ANOVA
a 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 17,670 3 5,890 210,199 ,000b 

Residual 5,930 132 ,045   

Total 23,600 135    

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu của NCS 

a. Dependent Variable: CĐR 

b. Predictors: (Constant), TD, KT, KN 

Từ bảng kết quả: có F=210,199 và Sig.=0,000 <5%. Nhƣ vậy ta kết 

luận rằng kết hợp giữa các biến hiện có trong mô hình giải thích đƣợc thay 

đổi của CĐR, nghĩa là hàm hồi quy là phù hợp. 

Bảng tổng hợp mô hình 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,901a ,812 ,808 ,211955 
 

a. Predictors: (Constant), TD, KT, KN 

 

R
2
 = 0,812: Nhƣ vậy trong mô hình hồi quy, các nhân tố ảnh hƣởng có khả 

năng giải thích đƣợc 81,2% biến động của CĐR. 

Hàm hồi quy xác định nhƣ sau: 

CĐR = -0,135+ 0,392xKT + 0,313xKN + 0,213xTD 

Các hệ số βi với i= {2, 3, 4} ƣớc lƣợng từ mô hình hồi quy đều có các giá trị 

dƣơng thể hiện các nhân tố trong mô hình hồi quy trên ảnh hƣởng tỷ lệ thuận đến 

chuẩn đầu ra đào tạo NNL QLĐH. Điều này chứng tỏ, khi các nhân tố Kiến thức, Kỹ 

năng và Thái độ tăng sẽ tác động làm tăng chuẩn đầu ra đào tạo nhân lực QLĐH và 

ngƣợc lại.  
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 Ý nghĩa nghiên cứu 

Với 19 biến cấu thành lên nhân tố Kiến thức, 23 biến cấu thành lên nhân tố Kỹ 

năng và 08 biến cấu thành lên nhân tố Thái độ đƣợc đánh giá phù hợp và có ảnh 

hƣởng đến chuẩn đầu ra đào tạo nhân lực QLĐH. Đây là một trong những cơ sở quan 

trọng góp phần xây dựng chuẩn đầu ra cho chƣơng trình đào tạo NNL QLĐH 

(Merchandiser) đảm bảo liên ngành do có phối hợp Kiến thức và Kỹ năng tổng hợp 3 

chuyên ngành chính: ngoại ngữ, kinh tế, công nghệ may với Thái độ tích cực một 

cách nhịp nhàng để đào tạo NNL QLĐH chuyên nghiệp đáp ứng phƣơng thức sản 

xuất ODM (Phụ lục 6 và 7). 

 Điều kiện thực hiện giải pháp 

- Các DN may có kế hoạch mở rộng về quy mô và chiến lƣợc SXKD; có sự 

thay đổi các các nhân tố tác động đến môi trƣờng làm việc hoặc nhằm đáp ứng nhu 

cầu cần hoàn thiện/ nâng cao năng lực làm việc của NNL QLĐH; 

- Các DN may có quan tâm đến công tác đào tạo và phát triển NNL QLĐH; 

- Các DN may có hình thành quỹ sử dụng cho công tác đào tạo và phát triển 

NNL QLĐH. 

 Kỳ vọng (lợi ích) của giải pháp 

NNL QLĐH sẽ đáp ứng đƣợc yêu cầu của công việc hiện tại và chuẩn bị sẵn 

sàng với sự thay đổi về yêu cầu thực hiện công việc, đáp ứng xu hƣớng nâng cấp của 

phƣơng thức sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động và hiệu quả thực hiện công 

việc. Đồng thời, nâng cao đƣợc năng lực cạnh tranh về nhân lực cho các DN may do 

đƣợc nâng cao về chất lƣợng (trí lực và tâm lực) của NNL QLĐH.  

4.3.5. Các giải pháp hỗ trợ công tác phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng  

 Doanh nghiệp may cần xây dựng chiến lược SXKD doanh nghiệp giai đoạn 

2020-2025, định hướng 2030 với lộ trình thực hiện, quy mô tổ chức sản xuất theo 

phƣơng thức sản xuất từ CMT, FOB sang ODM; xác định nguồn lực thực hiện trong 

đó, có nguồn lực QLĐH. Trên cơ sở phân tích SWOT để xác định điểm mạnh, điểm 

yếu, cơ hội và thách thức của DN kết hợp xác định các mục tiêu để xác định các giải 

pháp chuyển đổi phƣơng thức sản xuất từ CMT, FOB sang ODM nhƣ: giải pháp về 

tài chính, thị trƣờng, sản phẩm, nguồn lực trong đó, có NNL QLĐH. 

 Doanh nghiệp may tham gia vào chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu. Để nâng 

cao giá trị gia tăng, góp phần giúp các DN may Việt Nam nhập sâu và rộng hơn vào 

chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu, chuyển dần lên phƣơng thức sản xuất ODM góp 
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phần phát triển NNL QLĐH trong thực hiện nghiệp vụ, các DN may cần tích cực 

tham gia vào chuỗi ở những công đoạn có giá trị gia tăng cao kết hợp năng lực tham 

gia chuỗi có sẵn bằng cách thực hiện chuỗi liên kết dọc và ngang. Trong đó, liên kết 

ngang để nhận những đơn hàng lớn từ liên kết những nguồn lực giống nhau và liên 

kết dọc liên kết một hoặc nhiều công đoạn trong chuỗi nhƣ sản xuất, nguyên liệu, 

thiết kế, .. để nhận và thực hiện đơn hàng.  

 Doanh nghiệp may cần lập kế hoạch nguồn lực tài chính cho phát triển NNL 

QLĐH cho phƣơng thức sản xuất ODM. Trong đó, ƣớc chi phí tài chính cho đào tạo 

NNL QLĐH ngắn hạn: 20-25 triệu đồng/ ngƣời/ 6 tháng (với 1 lớp đào tạo gồm 30 

học viên); ƣớc tính chi phí tài chính cho đào tạo NNL QLĐH dài hạn: 5 triệu đồng/ 

ngƣời/ tháng (với thời gian đào tạo 3-4 năm); ƣớc chi phí trả lƣơng cho nhân lực 

QLĐH cho phƣơng thức sản xuất ODM theo hình thức trả lƣơng thời gian với mức 

thu nhập bình quân 15-25 triệu đồng/1 ngƣời/1 tháng. 

 Doanh nghiệp may cần học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp FDI tạo và 

sử dụng chính sách tài chính, khả năng liên kết chuỗi giá trị, khả năng phát triển 

khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. 

 Doanh nghiệp may cần xây dựng lộ trình thăng tiến cho NNL QLĐH một 

cách phù hợp với tình hình thực tế tại các DN may. NNL QLĐH luôn phải làm việc 

trong môi trƣờng quốc tế nhiều biến động; đặc thù công việc phải quan hệ rộng với 

cả đối tác bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, đòi hỏi phải thể hiện tốt kỹ năng 

quan hệ con ngƣời và giao tiếp bằng tiếng Anh; luôn phải thực hiện chính xác các 

nghiệp vụ phức tạp liên quan đến cả khối ngành kinh tế và công nghệ may. Bên 

cạnh đó, để trở thành cán bộ nguồn QLĐH, nhân viên thƣờng phải rất nỗ lực đồng 

thời ở cả ba lĩnh vực kinh tế, công nghệ may và tiếng Anh, vì thế đó cũng thƣờng là 

những nhân viên có ý chí phấn đấu vƣơn lên trong công việc. Chính vì vậy, cán bộ 

QLĐH thƣờng giàu phẩm chất và luôn có kỳ vọng trở thành cán bộ quản lý cấp 

trung hoặc cấp cao trong DN. Đây chính là lý do mà DN cần xây dựng lộ trình 

thăng tiến theo chiều dọc hoặc chiều ngang cho các NNL QLĐH có tiềm năng, 

công khai lộ trình thăng tiến để tạo động lực làm việc cho NNL QLĐH trong hiện 

tại và tƣơng lai. Trong đó, theo chiều ngang, cán bộ QLĐH có thể thăng tiến lên các 

vị trí nhƣ: trƣởng phòng marketing, quản lý sản xuất, xuất nhập khẩu, giám đốc nhà 

máy…theo chiều dọc, cán bộ QLĐH có thể thăng tiến lên các vị trí nhƣ: phó giám 

đốc kinh doanh, phó giám đốc sản xuất. Các lộ trình thăng tiến cần đƣợc thể hiện rõ 
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trong công tác lập quy hoạch cán bộ nguồn của DN may. Đây là một nội dung quan 

trọng khi triển khai kế hoạch NNL nhằm tạo động lực cho NNL QLĐH của DN. 

4.4. Khuyến nghị  

4.4.1. Đối với Nhà nước 

Nhà nƣớc có vai trò dẫn dắt, tạo môi trƣờng, hỗ trợ cho các hoạt động của 

các DN may, trong đó có hoạt động hỗ trợ phát triển NNL cho DN may.Vì vậy, để 

phát triển NNL QLĐH, NCS có một số kiến nghị: 

Chính phủ, Bộ công thƣơng nên tiếp tục quan tâm và đầu tƣ các chính sách 

nâng cấp phƣơng thức sản xuất nhằm nâng cao giá trị gia tăng, đảm bảo phát triển 

bền vững của ngành may Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng 

thời, tiếp tục quan tâm và đầu tƣ chính sách đào tạo cho phát triển NNL đáp ứng xu 

hƣớng nâng cấp phƣơng thức sản xuất trong chiến lƣợc phát triển của ngành may 

Việt Nam. 

Chính phủ nên đẩy nhanh công tác đặt hàng đào tạo NNL QLĐH với các cơ 

sở đào tạo có năng lực. Công tác đặt hàng đào tạo NNL QLĐH nên đƣợc thực hiện: 

- Bộ Giáo dục và đào tạo nên khuyến khích các cơ sở đào tạo mở ngành Kinh 

doanh thời trang và dệt may, mã 7340123 để xây dựng ngành đào tạo này thành 

ngành chuyên đào tạo QLĐH. 

- Bộ Công thƣơng - Bộ quản lý ngành dệt may nên chủ trì xây dựng định 

mức kinh tế kỹ thuật cho đào tạo nhân lực ngành Kinh doanh thời trang và dệt may 

trong năm 2020 - 2021 để làm cơ sở đặt hàng đào tạo cho ngành. 

- Căn cứ định mức kinh tế kỹ thuật và nhu cầu NNL QLĐH, hằng năm, Bộ 

Công thƣơng nên có đặt hàng với các cơ sở đào tạo để đào tạo nhân lực QLĐH với 

chuẩn đầu ra rõ ràng và mức tài chính phù hợp với tinh thần tự chủ (đủ bù đắp cả 

chi thƣờng xuyên và chi đầu tƣ) khi đào tạo nhân lực QLĐH để các cơ sở đào tạo 

đấu thầu đào tạo. 

- Trong quá trình đặt hàng, Bộ Công thƣơng nên giao rõ địa chỉ sử dụng 

NNL QLĐH là các DN may, để sau quá trình đào tạo, việc bố trí sử dụng NNL 

QLĐH đáp ứng đƣợc yêu cầu phƣơng thức sản xuất ODM tại các DN may.  

Chính phủ nên có chiến lƣợc đầu tƣ chuyên sâu cho 2 trƣờng trọng điểm, 

chuyên đào tạo NNL cho ngành dệt may tại phía Bắc là Trƣờng Đại học Công nghiệp 

Dệt May Hà Nội và tại phía Nam là Trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex 
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Thành phố Hồ Chí Minh để đào tạo NNL QLĐH. Đây là 2 cơ sở đào tạo đã có tiềm 

năng đào tạo liên ngành do có đủ 3 Khoa đào tạo: tiếng Anh, kinh tế và công nghệ 

may. Bên cạnh đó, trƣờng có Trung tâm sản xuất đƣợc tổ chức nhƣ một doanh nghiệp 

loại vừa, với khả năng tổ chức thực tập khá tốt khi đào tạo NNL QLĐH. 

4.4.2. Đối với ngành may 

 Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Tập đoàn Dệt May Việt Nam là tổ chức đại 

diện cho quyền lợi của các DN dệt may Việt Nam, có trách nhiệm định hƣớng chiến 

lƣợc cho sự phát triển của các DN. Vì vậy, NCS kiến nghị với Hiệp hội và Tập đoàn 

một số nội dung: 

Hiệp hội Dệt May Việt Nam và Tập đoàn Dệt May Việt Nam cần tiếp tục có 

chính sách tuyên truyền cho các DN may Việt Nam tính cấp thiết về việc nâng cấp 

phƣơng thức sản xuất nhằm nâng cao giá trị gia tăng, đảm bảo phát triển bền vững 

của ngành may Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Cũng nhƣ tuyên 

truyền sự cần thiết về việc chuẩn bị nguồn lực thực hiện, trong đó, có chuẩn bị về 

NNL đáp ứng xu hƣớng nâng cấp của phƣơng thức sản xuất. 

Hiệp hội Dệt May Việt Nam và Tập đoàn Dệt May Việt Nam cần tiếp tục là 

đầu mối để phối hợp tổ chức và liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong và ngoài 

nƣớc triển khai chƣơng trình đào tạo/bồi dƣỡng NNL đáp ứng xu hƣớng nâng cấp 

phƣơng thức sản xuất của ngành may Việt Nam. 

Hiệp hội Dệt May Việt Nam và Tập đoàn Dệt May Việt Nam cần phối hợp 

với các DN may Việt Nam nên định kỳ 5 năm 1 lần triển khai công tác dự báo nhu 

cầu NNL cho ngành may Việt Nam. 

Hiệp hội Dệt May Việt Nam và Tập đoàn Dệt May Việt Nam cần quan tâm 

hỗ trợ và phối hợp liên kết giữa các DN may Việt Nam với các cơ sở đào tạo trong 

công tác đào tạo theo đơn đặt hàng của DN. Phối hợp với cơ sở đào tạo cử chuyên 

gia xây dựng chƣơng trình đào tạo, phổ biến kinh nghiệm thực tế DN giúp các cơ sở 

đào tạo gắn liền lý thuyết với thực tiễn công việc. 

Hiệp hội Dệt May Việt Nam cần phối hợp với Chính phủ tổ chức đánh giá, 

cấp chứng chỉ kỹ năng “quản lý đơn hàng” nhằm đảm bảo chất lƣợng NNL đáp ứng 

xu hƣớng nâng cấp phƣơng thức sản xuất trong chiến lƣợc phát triển của ngành may 

Việt Nam. 
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4.4.3. Đối với các cơ sở đào tạo chính quy  

Các cơ sở đào tạo chính quy đóng góp tích cực vào công tác đào tạo, cung 

cấp NNL QLĐH có chất lƣợng cho các DN may Việt Nam, ngành may Việt Nam. 

Vì vậy, NCS khuyến nghị với các cơ sở đào tạo chính quy một số nội dung: 

Các cơ sở đào tạo chính quy cần xác định quy mô đào tạo NNL QLĐH theo 

nhu cầu thực tế ở từng giai đoạn của DN về phát triển NNL QLĐH tại các DN may 

Việt Nam. Xây dựng mục tiêu đào tạo (chuẩn đầu ra) và chƣơng trình đào tạo theo 

hƣớng liên ngành với 3 khối ngành chủ đạo: công nghệ may, kinh tế, ngoại ngữ 

(Phụ lục 6, 7). 

 Về cơ cấu tổ chức, trong các cơ sở đào tạo chính quy phải có đủ các 

Khoa/Bộ môn đào tạo tiếng Anh, kinh tế và công nghệ may: i) Khoa/Bộ môn ngoại 

ngữ sẽ chịu trách nhiệm đào tạo tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành 

may; ii) Khoa/Bộ môn kinh tế sẽ chịu trách nhiệm đào tạo các môn học nhƣ : Tổng 

quan về thị trƣờng dệt may, kỹ năng mềm trong kinh doanh, thanh toán quốc tế, 

phƣơng pháp tính giá thành sản phẩm, quản lý và triển khai đơn hàng, marketing 

ngành may, nghiệp vụ xuất nhập khẩu…; iii) Khoa/Bộ môn công nghệ may sẽ giảng 

dạy các môn học nhƣ: Vật liệu dệt may, kiểm định chất lƣợng NPL ngành may, 

công nghệ sản xuất may công nghiệp… Trong 3 Khoa/Bộ môn trên, Khoa/Bộ môn 

Kinh tế giữ vai trò chủ chốt, vì đây là Khoa/Bộ môn giảng dạy các môn chuyên 

ngành cuối cùng, có tính tổng hợp cao và giúp hình thành nhiều kỹ năng liên ngành. 

Do đó, đòi hỏi đội ngũ giảng viên vừa phải sử dụng thành thạo tiếng Anh, vừa thành 

thạo chuyên môn và đặc biệt, có kinh nghiệm trong thực tế QLĐH tại DN may. 

Về công tác tổ chức đào tạo, các cơ sở đào tạo liên ngành cần phải có đủ các 

phòng thực hành, phòng thực tập liên quan đến cả khối ngành công nghệ may, khối 

ngành kinh tế và ngoại ngữ. Đây là yêu cầu cần thiết khi đào tạo nhân lực quản lý đơn 

hàng theo định hƣớng ứng dụng. Vì vậy, nếu cơ sở đào tạo không có mô hình doanh 

nghiệp may tại cơ sở đào tạo thì cơ sở đào tạo nên liên hệ để ngƣời học đƣợc thực hành, 

thực tập tại các doanh nghiệp may, đặc biệt, các doanh nghiệp đang triển khai phƣơng 

thức sản xuất ODM sẽ góp phần hỗ trợ tích cực cho quá trình đào tạo liên ngành. 

Về công tác đánh giá kết quả đào tạo: các cơ sở đào tạo cần chú trọng yêu 

cầu sinh viên ứng dụng kiến thức của các bài học vào thực tế nghề nghiệp, giao cho 

sinh viên làm nhiều bài tập lớn, đồ án có tính tổng hợp cao để rèn luyện kỹ năng tƣ 

duy liên ngành trong giải quyết vấn đề thực tế của nhân lực QLĐH. Các bài tập ở 

cuối chƣơng trình đào tạo nên đƣợc thực hiện bằng tiếng Anh để nâng cao khả năng 
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sử dụng ngoại ngữ của nhân lực QLĐH trong công việc, khắc phục đƣợc điểm yếu 

của sinh viên Việt Nam hiện nay là trình độ tiếng  Anh chƣa tốt. 

Các cơ sở đào tạo cần chủ động ký kết hợp tác đào tạo với các Viện/Trƣờng 

chuyên ngành may trong khu vực và quốc tế nhằm tiếp thu những kinh nghiệm phát 

triển tiên tiến trong lĩnh vực đào tạo ngành may trên thế giới. Với hình thức mời 

giảng viên của các Viện/Trƣờng có kinh nghiệm đào tạo Merchandiser, đặc biệt theo 

phƣơng thức sản xuất ODM của các nƣớc nhƣ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc,,.. 

sang Việt Nam giảng dạy; kết hợp khai thác khả năng học tập bằng hình thức cử 

giảng viên Việt Nam đi thực tập sinh, gửi sinh viên Việt Nam đi đào tạo. 

Các cơ sở đào tạo cần hỗ trợ DN may trong công tác tuyển dụng NNL QLĐH 

nhƣ: cung cấp thông tin tuyển dụng của các DN may, giới thiệu NNL có chất lƣợng 

cho các DN may Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng.  

TIỂU KẾT CHƢƠNG 4 

Trên cơ sở nghiên cứu mục tiêu, định hƣớng phát triển ngành may Việt Nam 

giai đoạn 2020 - 2030, cơ hội và thách thức, chƣơng 4 đã khái quát hóa các yêu cầu 

phát triển NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam, đồng thời, đề xuất quan điểm, 

mục tiêu và phƣơng hƣớng phát triển NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam hƣớng 

tới phƣơng thức sản xuất cao hơn phƣơng thức sản xuất CMT, FOB, đó là phƣơng 

thức sản xuất ODM. 

Chƣơng 4 cũng đã đề xuất một số giải pháp phát triển NNL QLĐH tại các 

DN may Việt Nam, cụ thể: (i) hoàn thiện công tác kế hoạch hóa NNL QLĐH, trong 

đó, có đề xuất Mô hình hồi quy dự báo số lƣợng nhân lực quản lý đơn hàng tại các 

doanh nghiệp may Việt Nam.; (ii) nâng cao chất lƣợng tuyển dụng gắn với chính 

sách thu hút NNL QLĐH; (iii) bố trí sử dụng, tạo động lực lao động cho NNL 

QLĐH; (iv) tăng cƣờng và nâng cao công tác đào tạo NNL QLĐH, trong đó, có đề 

xuất Mô hình hàm hồi quy mẫu, đây là một cơ sở quan trọng góp phần xây dựng 

chuẩn đầu ra nhằm định hƣớng cho quá trình đào tạo NNL QLĐH, đảm bảo tính 

liên ngành, đáp ứng phƣơng thức sản xuất ODM; (v) các giải pháp hỗ trợ khác cho 

công tác phát triển NNL QLĐH . 

Đồng thời, để các giải pháp phát triển NNL QLĐH đáp ứng xu hƣớng 

chuyển đổi phƣơng thức sản xuất: CMT, FOB sang ODM đƣợc áp dụng thuận lợi 

và hiệu quả hơn, chƣơng 4 cũng đã đƣa ra một số khuyến nghị với Nhà nƣớc, với 

ngành may Việt Nam và với các cơ sở đào tạo chính quy. 
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KẾT LUẬN 
 

1. Kết luận chung 

Phát triển NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam đáp ứng xu hƣớng chuyển 

đổi phƣơng thức sản xuất: CMT, FOB sang ODM là một trong các giải pháp phát 

triển về NNL cho ngành may Việt Nam nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm 

may trong chuỗi giá trị may mặc toàn cầu, góp phần giúp ngành may Việt Nam phát 

triển mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. 

Luận án “Phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng tại các doanh 

nghiệp may Việt Nam” đã thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và đạt đƣợc mục 

tiêu nghiên cứu: i) Phát triển cơ sở lý luận về NNL QLĐH và phát triển NNL 

QLĐH trong các DN may; ii) Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển NNL QLĐH 

tại các DN may Việt Nam; iii) Đề xuất giải pháp phát triển NNL QLĐH tại các DN 

may Việt Nam. 

Căn cứ khái niệm cốt lõi của luận án: Phát triển NNL quản lý đơn hàng tại các 

doanh nghiệp may Việt Nam là quá trình thực hiện tổng thể các chính sách và giải 

pháp thu hút, duy trì và đào tạo NNL QLĐH nhằm gia tăng về số lƣợng, cải thiện hợp 

lý cơ cấu, đảm bảo về chất lƣợng NNL QLĐH trên cả ba phƣơng diện: thể lực, trí lực 

và tâm lực, đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi của các doanh nghiệp may sang phƣơng thức 

sản xuất cao hơn trong chuỗi giá trị may mặc toàn cầu, vì mục tiêu phát triển của các 

DN may Việt Nam và phù hợp với xu hƣớng phát triển của ngành may Việt Nam. 

Luận án đã đạt đƣợc kết quả nghiên cứu: 

i) Đề xuất các nội dung và tiêu chí phù hợp để đánh giá phát triển NNL 

QLĐH và các hoạt động chủ yếu phát triển NNL QLĐH tại các DN may Việt Nam 

nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành khi chuyển đổi phƣơng thức sản xuất CMT, FOB 

sang ODM. 

ii) Đánh giá thực trạng phát triển NNL QLĐH và các hoạt động chủ yếu phát 

triển NNL QLĐH trên cơ sở các nội dung và tiêu chí đề xuất, có kết hợp phân tích 

các nhân tố ảnh hƣởng. Từ đó, đã chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân trong phát 

triển NNL QLĐH hƣớng tới phƣơng thức sản xuất ODM. 

iii) Đề xuất giải pháp và khuyến nghị hữu ích để phát triển NNL QLĐH khi 

chuyển đổi phƣơng thức sản xuất CMT, FOB sang ODM, đáp ứng đƣợc nhu cầu 

phát triển của ngành may Việt Nam.  
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iv) Đề xuất mô hình hồi quy dự báo số lƣợng nhân lực quản lý đơn hàng tại 

các DN may Việt Nam với 3 biến: Phƣơng thức sản xuất; Quy mô nhân lực của 

doanh nghiệp may và Doanh thu thuần của doanh nghiệp may tác động lên Số 

lƣợng nhân lực quản lý đơn hàng tại doanh nghiệp may. 

v) Xây dựng mô hình nghiên cứu 3 nhân tố Kiến thức (với 17 yếu tố cấu 

thành); Kỹ năng (với 21 yếu tố cấu thành) và Thái độ (với 8 yếu tố cấu thành) tác 

động đến chuẩn đầu ra đào tạo nhân lực QLĐH nhằm định hƣớng cho quá trình đào 

tạo NNL QLĐH, đảm bảo liên ngành, đáp ứng phƣơng thức sản xuất ODM.  

Kết quả nghiên cứu của Luận án có giá trị tham khảo tốt đối với ngành may 

Việt Nam, các DN may Việt Nam, các cơ sở đào tạo NNL cho ngành may, các cá 

nhân có mong muốn trở thành nhân lực QLĐH chuyên nghiệp cho phƣơng thức sản 

xuất ODM, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm may Việt Nam. 

2. Hạn chế của luận án và các hƣớng nghiên cứu tiếp theo 

2.1. Hạn chế của luận án 

Mặc dù kết quả nghiên cứu của luận án đã có những đóng góp nhất định cả 

lý luận và thực tiễn, nhƣng luận án không tránh khỏi một số hạn chế cần đƣợc các 

nghiên cứu tiếp theo bổ sung, hoàn thiện. 

- Phạm vi không gian là các DN may Việt Nam, thực hiện chọn mẫu theo 

phƣơng pháp lấy mẫu thuận tiện, do đó, các DN may Việt Nam đƣợc nghiên cứu là 

các DN vừa và lớn, tập trung các DN có quy mô lao động từ 500 lao động trở lên, 

có hoạt động xuất khẩu (không xét hoạt động nội địa) với các sản phẩm chủ yếu 

nhƣ Sơmi, Quần âu, Jacket, Polo shirt, Veston, T-Shirt,.. Đây là các DN đảm bảo 

các điều kiện cơ bản, khả thi thực hiện xu hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản xuất 

sang ODM. Do đó, chƣa nghiên cứu đƣợc diện rộng các DN may có quy mô khác 

với thực hiện chuyển đổi từng bƣớc phƣơng thức sản xuất CMT sang FOB, FOB lên 

ODM, thậm chí ODM lên OBM. 

- NNL QLĐH là khách thể nghiên cứu mới, đặc thù của ngành do xuất phát 

từ nhu cầu chuyển đổi sang phƣơng thức sản xuất ODM của ngành nhằm nâng cao 

giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị. Do đó, các nghiên cứu trƣớc chƣa có các số liệu 

thứ cấp đầy đủ nhƣ: số liệu thống kê của ngành hay các công trình nghiên cứu đã 

công bố cụ thể của riêng NNL QLĐH để bổ sung minh chứng cho thảo luận kết quả 

nghiên cứu. 
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2.2. Các hướng nghiên cứu tiếp theo 

- Mở rộng phạm vi không gian nghiên cứu, với nghiên cứu diện rộng các DN 

may sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn mối quan hệ trong phát triển NNL QLĐH giữa 

các phƣơng thức sản xuất CMT, FOB, ODM, OBM; thực hiện các nghiên cứu 

chuyển đổi từng bƣớc phƣơng thức sản xuất CMT sang FOB, FOB lên ODM, ODM 

lên OBM với yêu cầu xây dựng các tiêu chí cụ thể cho từng phƣơng thức sản xuất, 

đồng thời, xây dựng lộ trình phát triển NNL QLĐH gắn với các chiến lƣợc phát 

triển NNL QLĐH cho các DN may Việt Nam và ngành may Việt Nam. 

- Tiếp tục tiến hành các nghiên cứu có liên quan đến phát triển NNL QLĐH 

nhằm góp phần cung cấp thêm các số liệu thứ cấp cho ngành may Việt Nam. 

Tóm lại, luận án đã cung cấp những bằng chứng thực nghiệm quan trọng về 

thực trạng phát triển NNL QLĐH và các hoạt động chủ yếu phát triển NNL QLĐH 

tại các DN may VN nhằm đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi phƣơng thức sản xuất 

CMT, FOB sang ODM. Với những đóng góp của luận án không chỉ có thể đƣợc 

tiếp tục tham khảo và sử dụng trong các nghiên cứu tiếp theo về nội dung liên quan, 

mà còn có giúp cho ngành may Việt Nam và các cơ sở đào tạo NNL may Việt Nam 

trong hoạch định chính sách phát triển và đào tạo NNL cho các DN may Việt Nam 

đáp ứng xu hƣớng nâng cấp phƣơng thức sản xuất nhằm tạo ra giá trị gia tăng cao 

hơn cho sản phẩm may Việt Nam. Bản thân mỗi nhân lực QLĐH hiện tại của các 

DN may Việt Nam và các nhân lực tƣơng lai luôn hoàn thiện để đáp ứng mục tiêu 

phát triển của DN may Việt Nam và xu hƣớng phát triển của ngành may Việt Nam. 
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PHỤ LỤC 

 

       Phụ lục 1: PHIẾU KHẢO SÁT 

 (Dành cho lãnh đạo/ quản lý/ cán bộ phụ trách nhân lực 

trong các doanh nghiệp may Việt Nam) 
 

 

Kính thưa Ông/Bà. 

Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu về Nguồn nhân lực quản lý đơn hàng tại các 

doanh nghiệp may Việt Nam đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi sang phƣơng thức sản xuất 

ODM (là phƣơng thức sản xuất cung cấp sản phẩm trọn gói cho khách hàng từ khâu thiết 

kế, cung ứng nguyên liệu, sản xuất, xuất khẩu). 

Để có đƣợc những thông tin xác thực, có giá trị, kính mong Ông/Bà dành thời gian đọc 

và cung cấp các thông tin dƣới đây bằng cách điền thông tin vào chỗ trống hoặc đánh dấu 

 vào phƣơng án lựa chọn.  

Những thông tin quý báu của Ông/Bà sẽ đƣợc dùng cho mục đích nghiên cứu khoa 

học và không dùng vào mục đích nào khác. 

Rất mong sự hợp tác quý báu của Ông/Bà! 

 

1. Những thông tin chung 

1.1. Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………… 

1.2. Địa chỉ:………………………………………… ………………………Năm thành lập:….. 

1.3. Loại hình doanh nghiệp: FDI/Cổ phần/TNHH/Khác (xin ghi rõ):…………………… 

1.4. Vốn kinh doanh (Tỷ đồng) 

1-10 Trên 10 - 50 Trên 50 - 100 Trên 100 - 500 Trên 500 

     

1.5. Sản phẩm SXKD chủ yếu (có thể chọn nhiều sản phẩm) 

Sơ mi Quần âu Jacket Polo shirt Veston Váy T-Shirt Khác: 

       ….…. 

1.6. Phương thức sản xuất áp dụng tại doanh nghiệp 

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

CMT  CMT  CMT  CMT  CMT  

FOB  FOB  FOB  FOB  FOB  

ODM  ODM  ODM  ODM  ODM  

OBM  OBM  OBM  OBM  OBM  

1.7. Vị trí/chức danh công việc ông/bà đang làm việc 

Tổng giám đốc/ Phó tổng giám đốc  

Giám đốc/ Phó giám đốc  

Giám đốc/Phó giám đốc nhân sự  

Trƣởng phòng/ Phó phòng nhân sự  

Cán bộ làm công tác nhân sự  
 



 

 

162 

2. Ông/bà vui lòng cho biết thông tin về doanh thu và lao động trong doanh nghiệp  

 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Doanh thu thuần (triệu đồng)      

Tổng số lao động (ngƣời)      

Tổng số lao động  

quản lý đơn hàng (ngƣời) 

     

3. Ông/bà vui lòng cho biết thông tin sau về cơ cấu nhân lực Quản lý đơn hàng trong 

doanh nghiệp mà ông bà đã thống kê tại dòng 4 câu 2. (Đơn vị tính: người) 

Nhân lực Quản lý đơn hàng 
Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Giới tính 
Nam      

Nữ      

Tuổi 

Dƣới 30      

Từ 30 - 45      

Trên 45      

Vị trí/chức danh 

công việc 

Giám đốc bộ phận/chi nhánh      

Trƣởng phòng/nhóm      

Nhân viên      

Thâm niên công 

tác trong lĩnh 

vực quản lý đơn 

hàng 

Dƣới 5 năm      

Từ 5 - 9 năm      

Từ 10 - 20 năm      

Trên 20 năm      

Trình độ đào 

tạo cao nhất 

Sơ cấp      

Trung cấp      

Cao đẳng      

Đại học      

Sau đại học      

4. Xin ông/bà cho biết đánh giá của mình về thái độ của nhân lực Quản lý đơn hàng 

đang làm việc trong doanh nghiệp của ông/bà 

Thái độ Kém Yếu TB Khá Tốt 

Nhiệt tình, chủ động có trách nhiệm trong công việc      

Khoa học, cẩn thận, tỉ mỉ, nhạy bén và chính xác trong công 

việc 

     

Chủ động, linh hoạt trong xử lý công việc      

Tinh thần chia sẻ, hợp tác, phối hợp với các bộ phận trong 

doanh nghiệp 

     

Thái độ lịch sự, tinh thần hợp tác với nhà cung cấp và khách 

hàng 

     

Tuân thủ quy chế, quy trình, tiêu chuẩn      

Ý thức tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ      

Ý thức kỷ luật lao động      



 

 

163 

5. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực 

5.1. Doanh nghiệp của ông/bà có lập kế hoạch nguồn nhân lực nói chung và nhân lực 

Quản lý đơn hàng nói riêng không? 

Có Không 

  

Nếu “Có” xin ông/bà trả lời tiếp câu 5.2 và 5.3 

5.2. Doanh nghiệp của ông/bà xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực nói chung và nhân 

lực Quản lý đơn hàng nói riêng trong ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn?  

Ngắn hạn (1 năm) Trung hạn (1-3 năm) Dài hạn (Trên 3 năm) 

   

5.3. Xin ông/bà cho biết một số nhận định đối với công tác lập kế hoạch nhân lực Quản 

lý đơn hàng tại doanh nghiệp 

Công tác lập kế hoạch nhân lực Có Không 

Doanh nghiệp có xác định chỉ tiêu kế hoạch về số lượng nhân lực Quản 

lý đơn hàng 

  

Trong kế hoạch có nêu cụ thể các yêu cầu về chất lượng nhân lực Quản 

lý đơn hàng  

  

5.4. Doanh nghiệp của ông/bà thường sử dụng kế hoạch nhân lực Quản lý đơn hàng 

cho những mục đích gì dưới đây (Có thể chọn nhiều phƣơng án)  

Tuyển dụng nhân lực  

Đào tạo nhân lực  

Bố trí nhân lực  

Khác (xin ghi cụ thể):……………………………………………………………………… 

 

5.5. Theo ông/bà, Kế hoạch nhân lực Quản lý đơn hàng tại doanh nghiệp có đáp ứng 

được mục đích của doanh nghiệp không? 

Đạt mục đích Đạt 1 phần mục đích Không đạt mục đích 

   

Nếu “Đạt 1 phần mục đích” hoặc “Không đạt mục đích”, xin ông/bà cho biết lý do: 

….………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………… 

6. Tuyển dụng và thu hút 

6.1. Doanh nghiệp Ông/Bà tuyển dụng nhân lực Quản lý đơn hàng theo những phương 

pháp nào sau đây (Có thể chọn nhiều phƣơng án)? 

Thông qua những ngƣời trong nội bộ doanh nghiệp giới thiệu  

Thông qua ngƣời trong gia đình giới thiệu  

Thông qua hội chợ việc làm  

Thông qua trung tâm giới thiệu việc làm  

Thông qua tuyển chọn trực tiếp tại các trƣờng đào tạo  

Thông qua các hồ sơ ứng tuyển của các ứng viên   

Khác (xin ghi cụ thể):………………………………………………………………………… 
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6.2. Xin ông/bà cho biết một số nhận định đối với công tác tuyển dụng nhân lực Quản lý 

đơn hàng tại doanh nghiệp 

Công tác tuyển dụng Có Không 

Doanh nghiệp có xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn   

Doanh nghiệp có Bản mô tả công việc khi tuyển dụng và sử dụng   

Doanh nghiệp có cung cấp thông tin nhƣ: lƣơng, chính sách phúc lợi… 

để thu hút nhân lực Quản lý đơn hàng khi tuyển dụng 

  

Qui trình tuyển dụng bao gồm các bƣớc chủ yếu nhƣ: Sàng lọc qua hồ sơ 

lý lịch xin việc, phỏng vấn, ra quyết định tuyển dụng 

  

Doanh nghiệp có tiến hành thi/kiểm tra để đánh giá năng lực ứng viên 

khi tuyển dụng 

  

Khác (xin ghi cụ thể):…………………………………………………….   

6.3. Xin ông/bà cho biết khả năng tuyển dụng nhân lực Quản lý đơn hàng theo đúng 

chuyên môn cho doanh nghiệp như thế nào? 

Rất khó Khó Bình thƣờng Dễ dàng Rất dễ dàng 

     

6.4. Nếu câu trả lời cho mục 6.3 là “Rất khó” hoặc “Khó” thì theo ông/bà nguyên nhân 

nào dẫn đến việc doanh nghiệp gặp khó khăn trong tuyển dụng nhân lực Quản lý đơn 

hàng? (Có thể chọn nhiều phƣơng án)  

Số lượng nhân lực đƣợc đào tạo đúng ngành/chuyên ngành chƣa nhiều  

Chất lượng nhân lực chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc  

Doanh nghiệp chƣa có chính sách hấp dẫn để thu hút nhân lực khi tuyển dụng  

Khác (xin ghi cụ thể):…………………………………………………………………… 

6.5. Xin Ông/Bà cho biết số lượng tuyển dụng nhân lực Quản lý đơn hàng tại doanh 

nghiệp trong những năm vừa qua? 

Năm 2014 2015 2016 2017 2018 

Số lƣợng tuyển (Ngƣời)      

- Nhu cầu dự kiến tuyển mới nhân lực Quản lý đơn hàng tại doanh nghiệp năm 2020 - 2024  

Năm 2020 2021 2022 2023 2024 

Số lƣợng dự kiến tuyển 

(Ngƣời) 

     

7. Bố trí sử dụng 

Xin Ông/Bà cho biết mức độ đồng ý về một số nhận định trong bố trí sử dụng nhân lực 

Quản lý đơn hàng tại doanh nghiệp 

 Hoàn toàn 
không 
đồng ý 

Không 
đồng ý 

Chấp 
nhận 
đƣợc 

Đồng ý 
Hoàn 
toàn 

đồng ý 
Vị trí công việc hiện tại đƣợc bố 
trí phù hợp với chuyên môn được 
đào tạo của nhân lực Quản lý 
đơn hàng 

     

Vị trí công việc hiện tại đƣợc sử 
dụng phù hợp với năng lực của 
nhân lực Quản lý đơn hàng 
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8. Tạo động lực 

8.1. Để tạo động lực cho nhân lực Quản lý đơn hàng, doanh nghiệp đã thực hiện hình 

thức nào sau đây? (Có thể chọn nhiều phƣơng án) 

Thực hiện hình thức tạo động lực Có Không 

Tiền lƣơng, thƣởng và chính sách phúc lợi   

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi   

Môi trƣờng làm việc   

Các hoạt động tham quan, nghỉ mát, văn nghệ, thể dục thể thao...    

Khác (xin ghi cụ thể):……………………………………………   

8.2. Xin ông/bà cho biết mức thu nhập bình quân hàng tháng của nhân lực Quản lý đơn 

hàng trong doanh nghiệp (triệu đồng/người/tháng) 

Dƣới 5  Trên 5 - 10  Trên 10 - 15 Trên 15 - 20 Trên 20 

     

8.3. Xin ông/bà cho biết mức độ đồng ý về một số nhận định về chế độ đãi ngộ đối với 

nhân lực Quản lý đơn hàng tại doanh nghiệp 

 
Hoàn toàn 

không đồng ý 

Không 

đồng ý 

Chấp 

nhận 

đƣợc 

Đồng 

ý 

Hoàn toàn 

đồng ý 

Chính sách lƣơng, thƣởng trả tƣơng 

xứng với kết quả công việc 

     

Chế độ lƣơng, thƣởng kích thích nỗ 

lực cho ngƣời lao động 

     

Chính sách phúc lợi, đãi ngộ luôn 

đƣợc đảm bảo và không ngừng cải 

thiện 

     

9. Đào tạo 

9.1. Xin ông/bà cho biết một số nhận định đối với hoạt động đào tạo nhân lực Quản lý 

đơn hàng trong doanh nghiệp 

Hoạt động đào tạo Có Không 

Doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động đào tạo nhằm phát triển nhân 

lực trong doanh nghiệp 

  

Doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí cho nhân lực quản lý đơn hàng khi tham 
gia đào tạo 

  

Doanh nghiệp tạo điều kiện về thời gian/công việc cho nhân lực quản 
lý đơn hàng khi tham gia đào tạo 

  

Hình thức đào tạo nhân lực quản lý đơn hàng áp dụng tại doanh 

nghiệp: 

  

- Đào tạo tại chỗ (kèm cặp/ qua công việc)   

- Mời giảng viên bên ngoài về đào tạo   

- Gửi đi đào tạo tại các trường đào tạo   

Doanh nghiệp thực hiện quy trình hoạt động đào tạo, bao gồm:    
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- Xây dựng kế hoạch đào tạo   

- Chuẩn bị các điều kiện đào tạo/Đàm phán và ký kết hợp đồng với các 

cơ sở đào tạo, gồm: 

  

+ Chương trình  đào tạo đảm bảo liên ngành: công nghệ may, kinh tế, 

ngoại ngữ… 

  

+ Thời gian đào tạo (ngắn hạn/ dài hạn)   

+ Địa điểm đào tạo (tại doanh nghiệp/ngoài doanh nghiệp)   

+ Lựa chọn đội ngũ giảng viên (của doanh nghiệp/ mời giảng viên)   

+ Kinh phí đào tạo   

+ Khác (xin ghi rõ)…………………………………………………………..   

- Tổ chức/thực hiện đào tạo   

- Đánh giá kết quả đào tạo   

9.2. Xin ông/bà cho biết số lượng nhân lực Quản lý đơn hàng doanh nghiệp cử đi đào 

tạo trong những năm vừa qua (Đơn vị tính: người)                                                                                                           

Năm Đào tạo ngắn hạn (dƣới 1 năm)  Đào tạo dài hạn (trên 1 năm) 

2014   

2015   

2016   

2017   

2018   

- Nhu cầu nhân lực Quản lý đơn hàng doanh nghiệp cử đi đào tạo năm 2020 - 2024 để 

đáp ứng yêu cầu công việc. 

Năm 2020 2021 2022 2023 2024 

Nhu cầu cần 

thiết (Ngƣời) 

     

10. Ông/bà đánh giá nhƣ thế nào về mức độ cần thiết của các hoạt động chủ yếu phát 

triển nguồn nhân lực Quản lý đơn hàng tại doanh nghiệp 

Hoạt động 
Rất không 

cần thiết 

Không 

cần thiết 

Tƣơng đối 

cần thiết 
Cần thiết 

Rất  

cần thiết 

Kế hoạch hóa nguồn nhân lực      

Tuyển dụng      

Chính sách thu hút      

Bố trí sử dụng      

Tạo động lực      

Đào tạo      

11. Nhằm nâng cao giá trị gia tăng, doanh nghiệp may có xu hƣớng chuyển đổi 

phƣơng thức sản xuất từ CMT, FOB sang ODM. Vậy, trong chiến lƣợc SXKD, 

doanh nghiệp ông/bà có mong muốn chuyển đổi lên phƣơng thức sản xuất ODM 

không? 

Có Không 
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Nếu “Không”, ông/bà cho biết: Một số nguyên nhân liên quan đến nhân lực Quản lý 

đơn hàng khiến doanh nghiệp khó triển khai phương thức sản xuất ODM:  

………………………………………………………………..….………………………………………

….………………………………………………………………..….……………………………………

…….………………………………………………………………..….…………………………………

……….………………………………………………………………..….………………………………

………….………………………………………………………………..….…………………………… 

 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác quý báu của Ông/Bà! 
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Phụ lục 2: PHIẾU KHẢO SÁT 
 (Dành cho nhân lực quản lý đơn hàng tại các doanh nghiệp may Việt Nam) 

 

Kính thưa Ông/Bà. 

Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu về Nguồn nhân lực quản lý đơn hàng tại các 

doanh nghiệp may Việt Nam đáp ứng xu hƣớng chuyển đổi sang phƣơng thức sản xuất 

ODM (là phƣơng thức sản xuất cung cấp sản phẩm trọn gói cho khách hàng từ khâu thiết 

kế, cung ứng nguyên liệu, sản xuất, xuất khẩu).  

Để có đƣợc những thông tin xác thực, có giá trị cho nghiên cứu, kính mong Ông/Bà 

dành thời gian đọc và cung cấp các thông tin dƣới đây bằng cách điền thông tin vào chỗ 

trống hoặc đánh dấu  vào phƣơng án lựa chọn.   

Những thông tin quý báu của Ông/Bà chỉ đƣợc dùng cho mục đích nghiên cứu khoa 

học và không dùng vào mục đích nào khác. 

Rất mong sự hợp tác giúp đỡ của Ông/Bà! 

 

1. Thông tin doanh nghiệp 

1.1. Tên doanh nghiệp ông/bà đang công tác:…………………………………………... 

1.2. Địa chỉ:……………………………………………………………………………… 

1.3. Năm thành lập:…….. 

1.4. Sản phẩm chủ yếu (có thể chọn nhiều sản phẩm) 

Sơ mi Quần âu Jacket Polo shirt Veston Váy T-Shirt Khác: 

       ….…. 

1.5. Loại hình doanh nghiệp 

FDI Cổ phần TNHH Khác: 

   ….… 

1.6. Phương thức sản xuất tại doanh nghiệp 

CMT FOB ODM OBM 

    

2. Thông tin cá nhân 

2.1. Giới tính của ông/bà 

Nam Nữ 

  

2.2. Xin vui lòng cho biết tuổi của ông/bà 

Dƣới 30 Từ 30-45 Trên 45 

   

2.3. Vị trí/chức danh công việc Quản lý đơn hàng mà ông/bà đang làm việc 

Giám đốc bộ phận/chi nhánh (Merchandiser Leader)  

Trƣởng nhóm (Merchandiser Senior)  

Nhân viên (Merchandiser Junior)  

Khác (xin ghi cụ thể):…………………………………………………………………………… 

2.4. Thâm niên công tác trong lĩnh vực Quản lý đơn hàng hiện tại của ông/bà 

Dƣới 5 năm Từ 5 - 9 năm Từ 10 - 20 năm Trên 20 năm 
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2.5. Trình độ đào tạo cao nhất của ông/bà 

Sơ cấp  

Trung cấp  

Cao đẳng  

Đại học  

Sau đại học  

2.6. Ngành/chuyên ngành được đào tạo của ông/bà (có thể chọn nhiều ngành/chuyên 

ngành) 

Quản lý đơn hàng  

Ngoại ngữ  

Kinh tế  

Công nghệ may  

Thiết kế thời trang  

Khác (xin ghi cụ thể):…………………………………………………………………………… 

3. Xin ông/bà cho biết công việc của ông/bà có phù hợp với ngành/chuyên ngành đƣợc 

đào tạo không?  

Có Có 1 phần Không 

   

Nếu “có 1 phần” hoặc “không”, ông/bà vui lòng cho biết nguyên nhân  

Doanh nghiệp bố trí công việc chƣa phù hợp với ngành/chuyên ngành đào tạo  

Doanh nghiệp bố trí công việc phù hợp 1 phần với ngành/chuyên ngành đào tạo, có 

đào tạo thêm nghiệp vụ 
 

Kiến thức và kỹ năng học đƣợc ở cơ sở đào tạo chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc  

Do cá nhân tự nguyện làm việc không đúng với ngành đƣợc đào tạo  

Lý do khác (xin ghi cụ thể):…………………………………………………………………… 

4. Ông/bà cho nhận xét của mình về mức độ kiến thức của ông/bà khi thực hiện vị trí 

công việc Quản lý đơn hàng tại doanh nghiệp. 

Có 5 mức độ 

+ Mức 1: Thiếu kiến thức 

+ Mức 2: Chưa đủ kiến thức 

+ Mức 3: Đủ kiến thức ở mức trung bình 

+ Mức 4: Hiểu biết khá 

+ Mức 5: Hiểu biết sâu rộng  

Kiến thức 1 2 3 4 5 

Quy trình quản lý đơn hàng trong may công nghiệp      

Thông tin của khách hàng về yêu cầu đối với sản phẩm may và chất lƣợng sản 

phẩm 

     

Xu hƣớng thời trang      

Thị trƣờng dệt may      

Các loại hợp đồng kinh tế và nghiệp vụ xuất nhập khẩu      

Nguyên phụ liệu may: giá nguyên phụ liệu, chất lƣợng nguyên phụ liệu..      

Nhà cung cấp, phƣơng thức giao nhận nguyên phụ liệu và sản phẩm hàng hóa      

Thiết kế và kỹ thuật may các loại sản phẩm      

Các loại mẫu trong sản xuất may công nghiệp      

Quy trình sản xuất may công nghiệp      

Phƣơng pháp lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất, theo dõi 

giám sát, kiểm tra quá trình sản xuất 

     

Cơ cấu, nhiệm vụ của các đơn vị chức năng trong doanh nghiệp may      
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Các loại chi phí phát sinh liên quan trong quá trình sản xuất và phƣơng pháp 

tính giá thành sản phẩm 

     

Các tiêu chí đánh giá nhà máy      

Giao tiếp, đàm phán với khách hàng      

Phƣơng pháp tổ chức, điều hành cuộc họp      

Chính sách kinh tế, luật doanh nghiệp      

Phần mềm tin học văn phòng      

Tiếng anh chuyên ngành may và tiếng anh thƣơng mại.      

Kiến thức khác (xin ghi cụ thể)……………………………………………….      

5. Ông/bà cho nhận xét của mình về mức độ kỹ năng của ông/bà khi thực hiện vị trí 

công việc Quản lý đơn hàng tại doanh nghiệp. 

Có 5 mức độ 

+ Mức 1: Thiếu kỹ năng 

+ Mức 2: Chưa đủ kỹ năng 

+ Mức 3: Biết vận dụng ở mức trung bình 

+ Mức 4: Vận dụng khá 

+ Mức 5: Vận dụng thành thạo 

Kỹ năng 1 2 3 4 5 

Xây dựng qui trình thực hiện công tác quản lý đơn hàng trong doanh nghiệp  

may 

     

Sử dụng các thông tin về thị trƣờng sản phẩm may, khách hàng mục tiêu      

Thu thập, tổng hợp và đánh giá thông tin về khách hàng      

Tổng hợp và xử lý các thông tin về đơn hàng      

Lập kế hoạch quá trình triển khai đơn hàng      

Phân loại các nguyên phụ liệu trong ngành may      

Đánh giá và lựa chọn nhà cung ứng nguyên phụ liệu      

Tính toán định mức, cân đối nguyên phụ liệu và xử lý phát sinh về nguyên 

phụ liệu 

     

Kiểm soát chất lƣợng nguyên phụ liệu đầu vào      

Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, tài liệu thiết kế chuyền, lập bảng màu      

Tổ chức quá trình triển khai đơn hàng      

Kiểm soát tiến độ sản xuất của đơn hàng      

Kiểm soát chất lƣợng sản phẩm may theo các tiêu chuẩn kỹ thuật      

Đọc hiểu hồ sơ đánh giá nhà máy      

Lập bảng tính giá thành      

Tính toán các loại chi phí, doanh thu và lợi nhuận của đơn hàng      

Thực hiện các nghiệp vụ kiểm tra theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng và 

thủ tục xuất nhập khẩu 

     

Thanh quyết toán đơn hàng và tính hiệu quả đơn hàng      

Lƣu trữ hồ sơ tài liệu đơn hàng      

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thƣơng lƣợng với khách hàng      

Vận dụng các văn bản pháp luật vào tình huống thực tế tại doanh nghiệp      

Sử dụng phần mềm tin học văn phòng; sử dụng máy quét, máy ảnh và giao 

tiếp bằng điện thoại thông minh 

     

Giao tiếp bằng tiếng Anh, đọc hiểu hợp đồng kinh tế, tài liệu chuyên ngành 

may bằng tiếng Anh 

     

Kỹ năng khác (xin ghi cụ thể)...........................................................................      
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6. Ông/bà vui lòng cho biết một số thông tin liên quan đến sức khỏe của ông/bà 

6.1. Khi được tuyển dụng, doanh nghiệp ông/bà có thẩm định sức khỏe qua phiếu khám 

sức khỏe không? 

Có Không 

  

6.2. Hàng năm, ông/bà có được doanh nghiệp tổ chức khám bệnh định kỳ không? 

Có Không 

  

Nếu “Có”, bình quân trong 5 năm 2014 - 2018, kết luận chung về tình hình sức khỏe 

của ông bà thuộc loại nào?  

Loại I: 

Rất khỏe 

Loại II: 

Khỏe 

Loại III: 

Trung bình 

Loại IV: 

Yếu 

Loại V: 

Rất yếu 

     

6.3. Doanh nghiệp có tham gia mua BHYT cho ông/bà không? 

Có Không 

  

6.4. Bình quân trong 5 năm 2014 - 2018, mức độ gặp phải những vấn đề về sức khỏe 

của ông/bà sau đây như thế nào? 

 
Rất 

hiếm 

Tƣơng 

đối 

hiếm 

Hiếm 

Tƣơng đối 

thƣờng 

xuyên 

Thƣờng 

xuyên 

Bị ốm bình thƣờng, tự mua thuốc về uống      

Phải đi khám tại cơ sở y tế và uống thuốc theo đơn      

Phải điều trị nội trú tại cơ sở y tế      

7. Ông/bà cho biết mức độ hài lòng của mình về một số nội dung sau tại doanh nghiệp 

Nội dung 

Rất 

không 

hài lòng 

Không 

hài lòng 

Hài 

lòng 

Tƣơng 

đối hài 

lòng 

Rất hài 

lòng 

Tiền lƣơng, thƣởng và chính sách 

phúc lợi 

     

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi      

Môi trƣờng làm việc      

Các hoạt động tham quan, nghỉ mát, 

văn nghệ, thể dục thể thao...  

     

8. Ông/bà cho biết mức độ quan trọng của thái độ khi thực hiện vị trí công việc Quản 

lý đơn hàng tại doanh nghiệp 

Thái độ 

Không 

quan 

trọng 

Ít quan 

trọng 

Quan 

trọng 

Khá 

quan 

trọng 

Rất 

quan 

trọng 

Nhiệt tình, chủ động có trách nhiệm trong công việc      

Khoa học, cẩn thận, tỉ mỉ, nhạy bén và chính xác 

trong công việc 

     

Chủ động, linh hoạt trong xử lý công việc      

Tinh thần chia sẻ, hợp tác, phối hợp với các bộ phận 

trong doanh nghiệp  

     

Thái độ lịch sự, tinh thần hợp tác với nhà cung cấp và      
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khách hàng 

Tuân thủ quy chế, quy trình, tiêu chuẩn      

Ý thức tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ 

     

Ý thức kỷ luật lao động      

Thái độ khác (xin ghi cụ thể)………………………….      

9. Từ khi ông/bà đƣợc vào làm việc tại doanh nghiệp, xin ông/bà cho biết các khóa 

đào tạo, bồi dƣỡng trong 5 năm qua (Có thể chọn nhiều phƣơng án)  
Khóa đào tạo  Chuyên ngành đào tạo 
Ngắn hạn dƣới 3 tháng   Quản lý đơn hàng  
Ngắn hạn 3 - 6 tháng   Tiếng Anh  
Từ 6 tháng - 1 năm   Kinh doanh và quản lý  
Trên 1 năm   Công nghệ may  
   Thiết kế thời trang  
   Tin học  
   Khác (xin ghi cụ thể):………………….. 

10. Nếu trong thời gian tới, ông/bà đƣợc cử đi đào tạo/bồi dƣỡng lớp: Quản lý đơn 

hàng, ông/bà cho biết 

10.1. Lý do ông/bà tham gia? 

Chƣa đƣợc đào tạo hệ thống kiến thức về Quản lý đơn hàng  

Để cập nhật bổ sung kiến thức mới  

Để thực hiện công việc tốt hơn  

Để nâng cao vị trí công việc  

Khác (xin ghi cụ thể):…………………………………………………………………………… 

10.2. Theo ông/bà hình thức đào tạo nào phù hợp với thực tế? 

Tập trung dài hạn (trên 1 năm)  

Không tập trung dài hạn  

Tập trung ngắn han (dƣới 1 năm)  

Không tập trung ngắn hạn  

10.3. Theo ông/bà địa điểm đào tạo ở đâu là phù hợp? 
Tại công ty theo hình thức đào tạo tại chỗ (kèm cặp/ qua công việc)  
Tại công ty theo hình thức mời giảng viên bên ngoài  
Ngoài công ty theo hình thức gửi đi đào tạo tại các trƣờng đào tạo  
Khác (xin ghi cụ thể):…………………………………………………………………………… 

10.4. Để khóa đào tạo đạt hiệu quả tốt nhất, ông/bà cho biết các yếu tố, điều kiện dưới 

đây có mức độ quan trọng như thế nào? 

Yếu tố, điều kiện 
Không 
quan 
trọng 

Ít quan 
trọng 

Quan 
trọng 

Khá 
quan 
trọng 

Rất 
quan 
trọng 

Nội dung chƣơng trình       
Tài liệu học tập      
Thiết bị giảng dạy hiện đại      
Kinh phí đào tạo      
Giảng viên có bằng cấp cao      
Giảng viên có kinh nghiệm thực tế      
Giảng viên có kỹ năng truyền đạt hấp dẫn      
Thời điểm chiêu sinh      
Khác (xin ghi cụ thể):……………………      
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11. Theo ông/bà để phát triển nguồn nhân lực Quản lý đơn hàng đáp ứng xu hƣớng 

chuyển đổi phƣơng thức sản xuất từ CMT, FOB sang ODM, doanh nghiệp của 

ông/bà cần ƣu tiên thực hiện những giải pháp nào? (Có thể chọn nhiều giải pháp) 

Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa nguồn 

nhân lực quản lý đơn hàng 
 

Nâng cao chất lƣợng tuyển dụng gắn với 

chính sách thu hút nguồn nhân lực quản lý 

đơn hàng 

 

Bố trí sử dụng, tạo động lực lao động cho 

nguồn nhân lực chất lƣợng cao quản lý đơn 

hàng 

 

Đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực 

quản lý đơn hàng 
 

Khác (xin ghi cụ thể):…………………………………………………………………… 

 

 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác quý báu của Ông/Bà! 
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Phụ lục 3:  

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP MAY VIỆT NAM KHẢO SÁT 

Số 

TT 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

1 

Tổng công ty May 10 - Công ty Cổ 

phần 

Phƣờng Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành 

phố Hà Nội 

2 

Tổng công ty Cổ phần May Việt 

Tiến 

7 Lê Minh Xuân, Phƣờng 7, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) 

3 
Công ty Cổ phần May Sông Hồng 

105 Nguyễn Đức Thuận, Thành phố Nam 

Định, Tỉnh Nam Định 

4 

Tổng công ty May Hƣng Yên - Công 

ty Cổ phần 

Số 8 Bạch Đằng, Phƣờng Minh Khai, 

Thành phố Hƣng Yên, Tỉnh Hƣng Yên 

5 
Công ty Cổ phần May Hữu Nghị 

636-638 Nguyễn Duy, Quận 8, Thành phố 

HCM 

6 
Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú 

48, Đƣờng Tăng Nhơn Phú, Phƣờng Tăng 

Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố HCM 

7 

Công ty Cổ phần May Quốc tế 

Thắng Lợi 

17/6A Phan Huy ích, Phƣờng 14, Quận Gò 

Vấp, Thành phố HCM 

8 
Công ty Cổ phần May Halotexco 

100 Nguyễn Văn Trỗi, Phƣờng Bến Thủy, 

Thành phố Vinh, Nghệ An 

9 

Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty 

Cổ phần 

Số 4 Bến Nghé, Phƣờng Tân Thuận Đông, 

Quận 7, Thành phố HCM 

10 
Công ty Cổ phần May Việt Thắng 

127 Lê Văn Chí, Phƣờng Linh Trung, Quận 

Thủ Đức, Thành phố HCM 

11 

Công ty Cổ phần đầu tƣ Dệt May 

Thiên An Phát 

Đƣờng số 5, Cụm CN An Hòa, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế 

12 

Tổng công ty Đức Giang - Công ty 

Cổ phần 

Số 59 Phố Đức Giang, Phƣờng Đức Giang, 

Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 

13 
Công ty Cổ phần Thời trang phát 

triển cao 

Xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất, Thành 

phố Hà Nội 

14 
Công ty TNHH May Đức Giang 

Số 59 Phố Đức Giang, Phƣờng Đức Giang, 

Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 

15 
Công ty May và Thƣơng mại Việt 

Thôn Ngọc Khám, Xã Gia Đông, Huyện 

Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh; Xã Nhân 
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Số 

TT 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

Thành  Thắng, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh 

16 

Công ty TNHH May Hƣng Nhân  

Thị trấn Hƣng Nhân, Huyện Hƣng Hà, Tỉnh 

Thái Bình; Lô L2, KCN Nguyễn Đức Cảnh, 

Phƣờng Trần Hƣng Đạo, Thành phố Thái 

Bình, Tỉnh Thái Bình 

17 
Công ty Cổ phần May Đức Hạnh  

Cụm CN Bình Lục, Xã Trung Lƣơng, 

Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 

18 
Công ty Cổ phần Lạc Thủy  

Xã Cố Nghĩa, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hoà 

Bình 

19 
Công Ty Cổ phần Sản xuất-Thƣơng 

mại và Đầu tƣ Việt Thanh  

 

Km 3 đƣờng Nguyễn Trãi, Phƣờng Phú 

Sơn, Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá; Số 

355 đƣờng Bà Triệu, Phƣờng Đông Thọ, 

Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá 

20 

Công ty Cổ phần May Hòa Thọ Phú 

Ninh 

 

Cụm CN Chợ Lò, Xã Tam Thái, Huyện Phú 

Ninh, Tỉnh Quảng Nam 

21 
Công ty Cổ phần May Sông Hồng 

(Phú Thọ) 

Phố Hồng Hà, Phƣờng Tiên Cát, Thành phố 

Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ 

22 Công ty Cổ phần Tiên Hƣng 
Thị trấn Vƣơng, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh 

Hƣng Yên 

23 Công ty Cổ phần May Bình Minh 
440 Nơ Trang Long, Phƣờng 13, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố HCM 

24 
Công ty Cổ phần Tổng công ty May 

Bắc Giang LGG 

Xã Nghĩa Hòa, Huyện Lạng Giang, Tỉnh 

Bắc Giang 

25 
Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Thƣơng 

mại TNG 

434/1 Bắc Kạn, Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên 

26 Công ty Cổ phần X20 
Số 35 Phan Đình Giót, phƣờng Phƣơng 

Liệt, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 

27 Công ty Cổ phần Đô Lƣơng 

Lô A1, cụm CN Đô Lƣơng, Xã Đô Lƣơng, 

Huyện Đông Hƣng, Tỉnh Thái Bình 

28 Công ty TNHH Poong Shin Vina 
Đƣờng Tạ Hiên, KCN Phúc Khánh, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình 

29 
Công ty TNHH May mặc xuất khẩu 

Appareltech Vĩnh Lộc 

Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

30 

Công ty TNHH May XNK Huy 

Hoàng 

Trung Quê, Xã Lê Lợi, Thành phố Chí 

Linh, Tỉnh Hải Dƣơng 

31 
Công ty Cổ phần May 1 – Dệt Nam 

Định 

Số 309 Trần Nhân Tông, Phƣờng Trần 

Hƣng Đạo, Thành phố Nam Định, Tỉnh 

Nam Định 
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Số 

TT 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

32 

Công Ty Cổ Phần May IV - Dệt May 

Nam Định 

 

62 đƣờng Trần Phú, Phƣờng Trần Đăng 

Ninh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam 

Định 

33 

Công Ty Cổ Phần May V - Dệt May 

Nam Định 

 

Số 43 Tô Hiệu, Phƣờng Ngô Quyền, Thành 

phố Nam Định, Nam Định 

34 

Công ty Cổ phần May Hồ Gƣơm - 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ 

Gƣơm 

Số 201 đƣờng Trƣơng Định, Phƣờng 

Tƣơng Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố 

Hà Nội; Tầng 10, HoGuom Plaza, 102 Trần 

Phú, Phƣờng Mộ Lao, Quận Hà Đông, 

Thành phố Hà Nội 

35 
Công ty Cổ phần Tổng công ty May 

Đáp Cầu 

Khu 6, Phƣờng Thị Cầu, Thành phố Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 

36 Công ty Cổ phần May Nam An 
Số 1 Giải Phóng, Phƣờng Trƣờng Thi, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định 

37 
Công ty TNHH May mặc dệt kim 

Smart Shirts (Việt Nam) 

Thôn Sa Lung, Xã Phù ủng, Huyện Ân Thi, 

Tỉnh Hƣng Yên 

38 

Công ty TNHH May Thiên Nam 

 

Km số 3, đƣờng Phạm Văn Đồng, Phƣờng 

Anh Dũng, Quận Dƣơng Kinh, Thành phố 

Hải Phòng 

39 

Công ty Cổ phần May Hòa Thọ Duy 

Xuyên 

 

Cụm CN Gò Dỗi, đƣờng 610, Xã Duy Sơn, 

Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam 

40 

Công ty Cổ phần May Hòa Thọ Hội 

An 

 

26 Nguyễn Tất Thành, Phƣờng Tân An, 

Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam 

41 

Công ty Cổ phần May Hòa Thọ 

Quảng Nam 

 

Quốc lộ 1A, Thị trấn Hà Lam, Huyện 

Thăng Bình, Quảng Nam 

42 
Công ty Cổ phần May Xuất khẩu 

Huế 

Số 71 Phan Đình Phùng, Phƣờng Vĩnh 

Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

43 Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng 
25 Trần Quý Cáp, Phƣờng Thạch Thang, 

Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 

44 
Công ty TNHH May Mặc BowKer 

(Việt Nam) 

Lô K1, 2, 3, 4, đƣờng số 6, khu công 

nghiệp Đồng An, Phƣờng Bình Hòa, Thị xã 

Thuận An, Tỉnh Bình Dƣơng 

45 Công ty Cổ phần Dệt May Huế 

Số 122 Dƣơng Thiệu Tƣớc, Phƣờng Thủy 

Dƣơng, Thị xã Hƣơng Thuỷ, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

46 
Công ty Cổ phần Tổng công ty May 

Đồng Nai 

KCN Biên Hòa 1, đƣờng số 2, Phƣờng An 

Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai 

47 
Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hà 

Nội 

Số 25 ngõ 13 đƣờng Lĩnh Nam, Phƣờng 

Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
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Số 

TT 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

Hà Nội 

48 
Công ty Cổ phần May Xuất khẩu 

Thái Bình 

Số 128 phố Quang Trung, Phƣờng Trần 

Hƣng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh 

Thái Bình 

49 
Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Đại 

Đồng 

Xã Đông Sơn, Huyện Đông Hƣng, Tỉnh 

Thái Bình 

50 

Công ty Cổ phần May và Thƣơng 

mại Mỹ Hƣng 
Km 24, Quốc lộ 5A, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ 

Hào, Tỉnh Hƣng Yên 

51 
Công ty Cổ phần May Xuất khẩu 

Việt Hồng 

Số 01, phố Hai Bà Trƣng, Phƣờng Lê Hồng 

Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái 

Bình 

52 
Công ty Cổ phần May và Dịch vụ 

Hƣng Long 

Đƣờng Nguyễn Văn Linh, Phƣờng Dị Sử, 

Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hƣng Yên 

53 
Công ty TNHH May Xuất Nhập 

Khẩu Đức Thành  

18 Trần Hƣng Đạo, Mỹ Thới, Thành phố 

Long Xuyên, An Giang 

54 
Công ty Cổ phần May Xuất khẩu 

Ninh Bình 

490 Nguyễn Công Trứ, Phƣờng Ninh Sơn, 

Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình 

55 
Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Hà 

Phong 

Đoan Bái, Xã Đoan Bái, Huyện Hiệp Hoà, 

Tỉnh Bắc Giang 

56 
Công Ty Cổ Phần May Hƣng Việt 

 

Đƣờng Nguyễn Văn Linh, Phƣờng Dị Sử, 

Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hƣng Yên 

57 
Công ty TNHH MTV Ngọc Việt Thị Trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà, 

Thành phố Hà Nội 

58 
Công Ty Cổ Phần May Sơn Hà Số 208, Phƣờng Lê Lợi, Thị Xã Sơn Tây, 

Hà Nội 

59 Công ty TNHH May Tinh Lợi 

KCN Nam Sách, Phƣờng Ái Quốc, Thành 

phố Hải Dƣơng 

 

60 
Công ty Cổ phần PT Daehan Global 

Yên Dũng  

Nham Sơn, Xã Yên Lƣ, Huyện Yên Dũng, 

Tỉnh Bắc Giang 

61 

Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu 

Hà Bắc 

Ngã Tƣ Đình Trám, Xã Hồng Thái, Huyện 

Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang 

62 
Công ty Cổ phần May 2 Hƣng Yên 

Đƣờng Ngô Gia Tự, Phƣờng An Tảo, 

Thành phố Hƣng Yên, Tỉnh Hƣng Yên 

63 

Công ty Cổ phần May Xuất khẩu 

Việt Thái 

Số 142, phố Quang Trung, Phƣờng Trần 

Hƣng Đạo, Thành phố Thái Bình, Thái 

Bình 

64 Công ty Cổ phần – Tổng công ty Số 349 Đƣờng Giáp Hải, Phƣờng Dĩnh Kế, 
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Số 

TT 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

May Bắc Giang BGG  Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang  

65 
Công ty Cổ phần Phú Hƣng 

Đình Cao, Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ , 

Tỉnh Hƣng Yên  

66 
Công ty Cổ phần Đáp Cầu Lục Ngạn 

Bãi Bằng, Xã Kiên Thành, Huyện Lục 

Ngạn, Tỉnh Bắc Giang 

67 
Công ty TNHH Minh Trí Thái Bình 

Đƣờng Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, 

Phƣờng Trần Hƣng Đạo, Thành phố Thái 

Bình 

68 
Công ty Cổ phần May Nam Định 

Khu A, lô H1 + H5 đƣờng Phạm Ngũ Lão, 

khu Công nghiệp Hòa Xá, Xã Mỹ Xá, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định 

69 
Công ty Cổ phần Vinatex Quốc tế 

Số 460, đƣờng Minh Khai, Phƣờng Vĩnh 

Tuy, Quận Hai Bà Trƣng, Thành phố Hà 

Nội 

70 
Công ty Cổ phần May Phƣơng Đông 

934 Quang Trung, Phƣờng 8, Quận Gò 

Vấp, Thành phố HCM 

71 
Công ty Cổ Phần May Chiến Thắng 

Số 22 Thành Công, Phƣờng Thành Công, 

Quận Ba Đình, Hà Nội 

72 

Công Ty TNHH May XNK Đức 

Thành 2  

Số 12/1 Trần Hƣng Đạo, Phƣờng Mỹ Thới, 

Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang 

73 

Công ty TNHH MTV DHA Bắc 

Ninh 

Cụm công nghiệp Táo Đôi, Thị trấn Thứa, 

Huyện Lƣơng Tài, tỉnh Bắc Ninh 

74 

Công ty TNHH May Xuất khẩu Việt 

Thành 

KCN Cái Sơn Hàng Bàng, KV 4, Phƣờng 

An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần 

Thơ 

75 
Công ty Cổ phần May Phố Hiến 

Số 311 đƣờng Lê Văn Lƣơng, Phƣờng An 

Tảo, Thành phố Hƣng yên, Hƣng Yên 

76 
Công ty Cổ phần May 2 Hải Dƣơng Km54+100, Quốc Lộ 5A, Phƣờng Ngọc 

Châu, Thành phố Hải Dƣơng, Tỉnh Hải 
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Số 

TT 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ 

Dƣơng 

77 

Công ty TNHH Smart Shirts 

Garment Manufacturing Bắc Giang 

Lô CN-03, KCN Vân Trung, Xã Vân 

Trung, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang 

78 
Công ty TNHH P.I.T VINA 

Thôn Thắng Lợi, Xã An Hƣng, Huyện An 

Dƣơng, Thành phố Hải Phòng 

79 
Công ty TNHH Kido Hà Nội 

Khu D, Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã 

Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Hƣng Yên 

80 

Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu 

HMT 

Phố Kiến Thái, Thị trấn Phát Diệm, Huyện 

Kim Sơn, Ninh Bình 

81 
Công ty Cổ phần May Đại Việt 

62 Tân Thành, Phƣờng Tân Thành, Quận 

Tân Phú, Thành phố HCM 

82 

Công ty Cổ phần Thƣơng Mại Xuất 

Nhập Khẩu May Phƣơng Nam 

18 Phan Huy ích, Phƣờng 14, Quận Gò 

Vấp, Thành phố HCM 

83 
Công ty Cổ phần Việt Hƣng 

206 Quốc lộ 22, Phƣờng Trung Mỹ Tây, 

Quận 12, Thành phố HCM 

84 

Công ty Cổ phần Đáp Cầu Yên 

Phong  

Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, Tỉnh 

Bắc Ninh 

85 

Công ty TNHH May Xuất khẩu Đại 

Nghĩa 

Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành 

phố Hà Nội 

86 

Công ty TNHH May Xuất khẩu 

DHA  

Cụm CN Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện 

Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 

87 
Công ty TNHH Minh Trí 

Khu Công nghiệp Vĩnh Tuy, Phƣờng Vĩnh 

Hƣng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 

88 

Công ty Cổ phần Thời trang Quốc tế 

Thuận Thành 

Khu công nghiệp Xuân Lâm, Xã Xuân 

Lâm, Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh 
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Phụ lục 4.1: 

 THỐNG KÊ MÔ TẢ 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KT_01 135 2,0 5,0 3,615 ,6463 
KT_02 135 2,0 5,0 3,637 ,6648 
KT_03 135 2,0 5,0 3,185 ,6370 
KT_04 135 2,0 5,0 3,096 ,6450 
KT_05 135 2,0 5,0 3,126 ,7958 
KT_06 135 2,0 5,0 3,511 ,6787 
KT_07 135 2,0 5,0 3,563 ,7290 
KT_08 135 2,0 5,0 2,896 ,6610 
KT_09 135 2,0 5,0 3,156 ,7518 
KT_10 135 2,0 5,0 3,296 ,7026 
KT_11 135 2,0 5,0 3,356 ,7378 
KT_12 135 2,0 5,0 3,519 ,6331 
KT_13 135 2,0 5,0 3,207 ,7832 
KT_14 135 2,0 5,0 3,170 ,6174 
KT_15 135 2,0 5,0 3,541 ,6552 
KT_16 135 2,0 5,0 3,267 ,6133 
KT_17 135 2,0 5,0 2,933 ,7039 
KT_18 135 2,0 5,0 3,652 ,6147 
KT_19 135 2,0 5,0 3,533 ,6669 
KN_01 135 2,0 5,0 3,533 ,7804 
KN_02 135 2,0 5,0 3,193 ,7071 
KN_03 135 2,0 5,0 3,296 ,6587 
KN_04 135 2,0 5,0 3,756 ,6043 
KN_05 135 2,0 5,0 3,659 ,6710 
KN_06 135 2,0 5,0 3,630 ,6774 
KN_07 135 2,0 5,0 3,363 ,6976 
KN_08 135 2,0 5,0 3,637 ,6759 
KN_09 135 2,0 5,0 3,474 ,6560 
KN_10 135 2,0 5,0 3,548 ,7094 
KN_11 135 2,0 5,0 3,563 ,7082 
KN_12 135 2,0 5,0 3,696 ,6610 
KN_13 135 2,0 5,0 3,459 ,6665 
KN_14 135 2,0 5,0 3,156 ,6787 
KN_15 135 2,0 5,0 3,437 ,6976 
KN_16 135 2,0 5,0 3,593 ,6943 
KN_17 135 2,0 5,0 3,452 ,7301 
KN_18 135 2,0 5,0 3,481 ,7315 
KN_19 135 2,0 5,0 3,785 ,6734 
KN_20 135 2,0 5,0 3,652 ,6385 
KN_21 135 2,0 5,0 3,178 ,6092 
KN_22 135 2,0 5,0 3,793 ,7134 
KN_23 135 2,0 5,0 3,652 ,6615 
TĐ_01 135 3,0 5,0 4,393 ,6921 
TĐ_02 135 3,0 5,0 4,400 ,6824 
TĐ_03 135 3,0 5,0 4,452 ,6988 
TĐ_04 135 3,0 5,0 4,407 ,7560 
TĐ_05 135 3,0 5,0 4,296 ,7439 
TĐ_06 135 3,0 5,0 4,237 ,6715 
TĐ_07 135 3,0 5,0 4,259 ,7224 
TĐ_08 135 3,0 5,0 4,289 ,6450 

Valid N (listwise) 135     

Nguồn: Tính toán từ phần mềm SPSS 
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Phụ lục 4.2: 

Cronbach’s Alpha của Kiến thức 

Item-Total Statistics 

 

Trung bình thang 

đo nếu loại biến 

(Scale Mean if Item 

Deleted) 

Phƣơng sai thang đo 

nếu loại biến 

(Scale Variance if Item 

Deleted) 

Hệ số tƣơng quan 

biến tổng 

(Corrected Item-

Total Correlation) 

Hệ số Cronbach's Alpha nếu 

loại biến 

(Cronbach's Alpha if Item 

Deleted) 

KT_01 59,644 68,896 ,569 ,930 

KT_02 59,622 67,287 ,706 ,927 

KT_03 60,074 68,172 ,650 ,928 

KT_04 60,163 67,248 ,734 ,927 

KT_05 60,133 65,879 ,690 ,927 

KT_06 59,748 67,359 ,683 ,928 

KT_07 59,696 66,967 ,664 ,928 

KT_08 60,363 68,216 ,620 ,929 

KT_09 60,104 66,063 ,720 ,927 

KT_10 59,963 67,650 ,630 ,929 

KT_11 59,904 66,383 ,707 ,927 

KT_12 59,741 68,311 ,641 ,929 

KT_13 60,052 66,331 ,665 ,928 

KT_14 60,089 68,762 ,613 ,929 

KT_15 59,719 69,847 ,469 ,932 

KT_16 59,993 68,289 ,666 ,928 

KT_17 60,326 68,012 ,595 ,929 

KT_18 59,607 70,950 ,394 ,933 

KT_19 59,726 69,843 ,460 ,932 

 

Reliability Statistics 

Hệ số Cronbach's Alpha 

(Cronbach's Alpha) 

Số lƣợng biến 

(N of Items) 

,932 19 

 

Nguồn: Tính toán từ phần mềm SPSS 
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Phụ lục 4.3: 

Cronbach’s Alpha của Kỹ năng 

Item-Total Statistics 

 

Trung bình thang đo 

nếu loại biến 

(Scale Mean if Item 

Deleted) 

Phƣơng sai thang đo 

nếu loại biến 

(Scale Variance if 

Item Deleted) 

Hệ số tƣơng quan 

biến tổng 

(Corrected Item-Total 

Correlation) 

Hệ số Cronbach's 

Alpha nếu loại biến 

(Cronbach's Alpha if 

Item Deleted) 

KN_01 77,452 107,640 ,800 ,940 

KN_02 77,793 109,853 ,732 ,941 

KN_03 77,689 111,044 ,700 ,941 

KN_04 77,230 112,503 ,649 ,942 

KN_05 77,326 110,427 ,732 ,931 

KN_06 77,356 111,770 ,626 ,942 

KN_07 77,622 110,191 ,718 ,941 

KN_08 77,348 110,642 ,710 ,941 

KN_09 77,511 112,028 ,629 ,942 

KN_10 77,437 111,505 ,613 ,942 

KN_11 77,422 109,251 ,773 ,940 

KN_12 77,289 112,309 ,603 ,932 

KN_13 77,526 114,309 ,451 ,934 

KN_14 77,830 109,801 ,769 ,940 

KN_15 77,548 109,522 ,766 ,940 

KN_16 77,393 110,120 ,727 ,941 

KN_17 77,533 109,923 ,702 ,941 

KN_18 77,504 108,309 ,812 ,950 

KN_19 77,200 111,301 ,664 ,951 

KN_20 77,333 112,667 ,599 ,942 

KN_21 77,807 113,104 ,595 ,942 

KN_22 77,193 111,148 ,634 ,942 

KN_23 77,333 115,570 ,363 ,945 
 

Reliability Statistics 

Hệ số Cronbach's Alpha 

(Cronbach's Alpha) 

Số lƣợng biến 

(N of Items) 

,943 23 

Nguồn: Tính toán từ phần mềm SPSS 
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Phụ lục 4.4: 

Cronbach’s Alpha của Thái độ 

Item-Total Statistics 

 

Trung bình thang đo 

nếu loại biến 

(Scale Mean if Item 

Deleted) 

Phƣơng sai thang đo 

nếu loại biến 

(Scale Variance if 

Item Deleted) 

Hệ số tƣơng quan 

biến tổng 

(Corrected Item-Total 

Correlation) 

Hệ số Cronbach's Alpha 

nếu loại biến 

(Cronbach's Alpha if Item 

Deleted) 

TĐ_01 30,341 13,291 ,580 ,865 

TĐ_02 30,333 12,978 ,662 ,856 

TĐ_03 30,281 12,617 ,724 ,849 

TĐ_04 30,326 12,472 ,685 ,853 

TĐ_05 30,437 12,735 ,643 ,858 

TĐ_06 30,496 13,243 ,615 ,861 

TĐ_07 30,474 12,768 ,661 ,856 

TĐ_08 30,444 13,921 ,490 ,873 

Reliability Statistics 

Hệ số Cronbach's Alpha 

(Cronbach's Alpha) 

Số lƣợng biến 

(N of Items) 

,875 8 

 

Nguồn: Tính toán từ phần mềm SPSS 
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Phụ lục 5.1: KẾT QUẢ HỒI QUY VỚI FIXED EFFECT 

 

Dependent Variable: LOG(M)   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2014 2018   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 30   

Total panel (balanced) observations: 150  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C -4.662755 0.880144 -5.297719 0.0000 

P 0.235315 0.032783 7.177977 0.0000 

LOG(Q) 0.383115 0.112594 3.402633 0.0009 

LOG(I) 0.316916 0.062514 5.069528 0.0000 

     
 Effects Specification   

     
Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     

R-squared 0.986615     Mean dependent var 2.926775 

Adjusted R-squared 0.982954     S.D. dependent var 1.023324 

S.E. of regression 0.133605     Akaike info criterion -0.996317 

Sum squared resid 2.088490     Schwarz criterion -0.333977 

Log likelihood 107.7238     Hannan-Quinn criter. -0.727229 

F-statistic 269.5029     Durbin-Watson stat 1.242149 

Prob(F-statistic) 0.000000   
 

 Nguồn: Tính toán từ phần mềm Eview 
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Phụ lục 5.2: KẾT QUẢ HỒI QUY VỚI RANDOM EFFECT 

Dependent Variable: LOG(M)   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Sample: 2014 2018   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 30   

Total panel (balanced) observations: 150  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -5.573412 0.311192 -17.90988 0.0000 

P 0.360223 0.028693 12.55444 0.0000 

LOG(Q) 0.596547 0.073370 8.130638 0.0000 

LOG(I) 0.245138 0.046863 5.230983 0.0000 

     
 Effects Specification   

   S.D.   Rho   

Cross-section random 0.176076 0.6346 

Idiosyncratic random 0.133605 0.3654 

     
 Weighted Statistics   

R-squared 0.806671     Mean dependent var 0.940503 

Adjusted R-squared 0.802698     S.D. dependent var 0.371779 

S.E. of regression 0.165139     Sum squared resid 3.981568 

F-statistic 203.0629     Durbin-Watson stat 0.780847 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.887167     Mean dependent var 2.926775 

Sum squared resid 17.60558     Durbin-Watson stat 0.176591 

     
Nguồn: Tính toán từ phần mềm Eview 
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Phụ lục 5.3: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH HAUSMAN 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
Cross-section random 80.052720 3 0.0000 

     
     Cross-section random effects test comparisons: 

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     P 0.235315 0.360223 0.000251 0.0000 

LOG(Q) 0.383115 0.596547 0.007294 0.0125 

LOG(I) 0.316916 0.245138 0.001712 0.0828 

     
     Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: LOG(M)   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2014 2018   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 30   

Total panel (balanced) observations: 150  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
C -4.662755 0.880144 -5.297719 0.0000 

P 0.235315 0.032783 7.177977 0.0000 

LOG(Q) 0.383115 0.112594 3.402633 0.0009 

LOG(I) 0.316916 0.062514 5.069528 0.0000 

     
     
 Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.986615     Mean dependent var 2.926775 

Adjusted R-squared 0.982954     S.D. dependent var 1.023324 

S.E. of regression 0.133605     Akaike info criterion -0.996317 

Sum squared resid 2.088490     Schwarz criterion -0.333977 

Log likelihood 107.7238     Hannan-Quinn criter. -0.727229 

F-statistic 269.5029     Durbin-Watson stat 1.242149 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 Nguồn: Tính toán từ phần mềm Eview 
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Phụ lục 6: 

 KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ  

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG  

 ĐẢM BẢO TÍNH LIÊN NGÀNH 
 

 

Kiến thức 

Quy trình quản lý đơn hàng trong may công nghiệp 

Thông tin của khách hàng về yêu cầu đối với sản phẩm may và chất lƣợng sản phẩm 

Xu hƣớng thời trang 

Thị trƣờng dệt may 

Các loại hợp đồng kinh tế và nghiệp vụ xuất nhập khẩu 

Nguyên phụ liệu may: giá nguyên phụ liệu, chất lƣợng nguyên phụ liệu.. 

Nhà cung cấp, phƣơng thức giao nhận nguyên phụ liệu và sản phẩm hàng hóa 

Thiết kế và kỹ thuật may các loại sản phẩm 

Các loại mẫu trong sản xuất may công nghiệp 

Quy trình sản xuất may công nghiệp 

Phƣơng pháp lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất, theo dõi giám sát, kiểm 

tra quá trình sản xuất 

Cơ cấu, nhiệm vụ của các đơn vị chức năng trong doanh nghiệp may 

Các loại chi phí phát sinh liên quan trong quá trình sản xuất và phƣơng pháp tính giá thành 

sản phẩm 

Các tiêu chí đánh giá nhà máy 

Giao tiếp, đàm phán với khách hàng 

Phƣơng pháp tổ chức, điều hành cuộc họp 

Chính sách kinh tế, luật doanh nghiệp 

Phần mềm tin học văn phòng 

Tiếng anh chuyên ngành may và tiếng anh thƣơng mại. 
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Kỹ năng 

Xây dựng qui trình thực hiện công tác quản lý đơn hàng trong doanh nghiệp  may 

Sử dụng các thông tin về thị trƣờng sản phẩm may, khách hàng mục tiêu 

Thu thập, tổng hợp và đánh giá thông tin về khách hàng 

Tổng hợp và xử lý các thông tin về đơn hàng 

Lập kế hoạch quá trình triển khai đơn hàng 

Phân loại các nguyên phụ liệu trong ngành may 

Đánh giá và lựa chọn nhà cung ứng nguyên phụ liệu 

Tính toán định mức, cân đối nguyên phụ liệu và xử lý phát sinh về nguyên phụ liệu 

Kiểm soát chất lƣợng nguyên phụ liệu đầu vào 

Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, tài liệu thiết kế chuyền, lập bảng màu 

Tổ chức quá trình triển khai đơn hàng 

Kiểm soát tiến độ sản xuất của đơn hàng 

Kiểm soát chất lƣợng sản phẩm may theo các tiêu chuẩn kỹ thuật 

Đọc hiểu hồ sơ đánh giá nhà máy 

Lập bảng tính giá thành 

Tính toán các loại chi phí, doanh thu và lợi nhuận của đơn hàng 

Thực hiện các nghiệp vụ kiểm tra theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng và thủ tục xuất 

nhập khẩu 

Thanh quyết toán đơn hàng và tính hiệu quả đơn hàng 

Lƣu trữ hồ sơ tài liệu đơn hàng 

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thƣơng lƣợng với khách hàng 

Vận dụng các văn bản pháp luật vào tình huống thực tế tại doanh nghiệp 

Sử dụng phần mềm tin học văn phòng; sử dụng máy quét, máy ảnh và giao tiếp bằng điện 

thoại thông minh 

Giao tiếp bằng tiếng Anh, đọc hiểu hợp đồng kinh tế, tài liệu chuyên ngành may bằng tiếng 

Anh 
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Thái độ 

Nhiệt tình, chủ động có trách nhiệm trong công việc 

Khoa học, cẩn thận, tỉ mỉ, nhạy bén và chính xác trong công việc 

Chủ động, linh hoạt trong xử lý công việc 

Tinh thần chia sẻ, hợp tác, phối hợp với các bộ phận trong doanh nghiệp 

Thái độ lịch sự, tinh thần hợp tác với nhà cung cấp và khách hàng 

Tuân thủ quy chế, quy trình, tiêu chuẩn 

Ý thức tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

Ý thức kỷ luật lao động 

Kiến thức, kỹ năng_hƣớng tới ứng dụng CMCN 4.0 

Internet vạn vật IoT 

Phần mềm quản lý chuỗi cung cấp SCM (quản lý mua hàng qua thƣơng mại điện tử, quản 

lý kho hàng bằng mã QR, đặt hàng bằng phần mềm BOM..) 

Phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm PLM 

Phần mềm lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp ERP trong: quản lý thông tin khách hàng, 

nhà cung cấp,... 
 

 

Nguồn: NCS tổng hợp nghiên cứu và đề xuất 
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Phụ lục 7: NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG  

 ĐẢM BẢO TÍNH LIÊN NGÀNH 
 

TT Chủ đề Nội dung 

I Các học phần chuyên môn bắt buộc 

1 Tổng quan về thị trƣờng 

dệt may 

- Tổng quan về thị trƣờng dệt may Việt Nam và trên thế 

giới 

- Hiệp định thƣơng mại ký kết giữa Việt Nam và các 

nƣớc trên thế giới 

- Tiêu chuẩn đánh giá của khách hàng đối với doanh 

nghiệp về môi trƣờng làm việc, trách nhiệm xã hội, an 

toàn, an ninh (C-TPAT, BSCI, WRAP, WCA) 

2 Kỹ năng mềm trong kinh 

doanh 

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán 

- Kỹ năng thuyết trình/ thƣơng lƣợng 

- Kỹ năng làm việc, điều hành nhóm, giải quyết vấn đề 

- Kỹ năng bán bàng 

3 Tiếng anh chuyên ngành 

may 

- Mô tả sản phẩm trên hình ảnh có sẵn hoặc theo ý 

tƣởng của khách hàng 

- Kiến thức về NPL 

- Nhận xét khách hàng 

- Các loại mẫu 

- Danh mục đóng gói 

- Một số loại xơ sợi thông thƣờng 

- Các mẫu văn bản nhƣ: gửi, nhận và trả lời email; đọc 

hiểu hóa đơn, hợp đồng 

4 Thanh toán quốc tế - Các điều khoản thanh toán 

- Phƣơng thức, hình thức thanh toán 

5 Kiểm định chất lƣợng 

NPL ngành may 

- Các tiêu chuẩn kiểm định chất lƣợng xơ, sợi và NPL 

ngành dệt may. 

-  Phƣơng pháp kiểm định chất lƣợng xơ, sợi và NPL 

ngành dệt may 

6 Phƣơng pháp tính giá 

thành sản phẩm 

- Tổng quan về thị trƣờng nguyên phụ liệu 

- Phƣơng pháp tính giá thành  

- Ƣớc tính sơ bộ giá thành 

- Tính toán giá thành làm căn cứ ký hợp đồng 

- Thực hành phƣơng pháp tính giá thành trên phần mềm 

Microsoft excel 
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TT Chủ đề Nội dung 

7 Quản lý và triển khai đơn 

hàng 

- Chuẩn bị các điều kiện may mẫu và xây dựng phƣơng 

án kinh doanh 

- Chuẩn bị các điều kiện đặt mua nguyên phụ liệu 

- Chuẩn bị các điều kiện may mẫu cho sản xuất 

- Cân đối và cấp phát nguyên phụ liệu cho đơn vị sản 

xuất 

- Lập kế hoạch sản xuất; kế hoạch in, thêu, giặt… 

- Chuẩn bị các điều kiện đặt thùng carton, túi nilon, giấy 

chống ẩm… 

- Lập bảng kê đóng hàng 

- Theo dõi tiến độ thực hiện mặt hàng 

- Chuẩn bị các điều kiện xuất hàng, quyết toán và tính 

hiệu quả kinh doanh của mặt hàng 

- Thực hành các công đoạn của quy trình quản lý và 

triển khai mặt hàng trên phần mềm Microsoft excel 

II Các học phần tự chọn  

(Chọn 1 trong 2 nhóm module) 

A Nhóm các module về quản trị dành cho cử nhân tốt nghiệp ngành kỹ thuật 

1 Tổng quan về  quản trị 

doanh nghiệp may 

- Các chức năng của quá trình quản trị  

- Sơ đồ tổ chức nhà máy may 

- Lập kế hoạch sản xuất 

- Ra quyết định 

2 Marketing ngành may - Xu hƣớng thời trang 

- Bản chất của Marketing 

- Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing 

- Môi trƣờng Marketing 

- Nghiên cứu hành vi của khách hàng 

- Phân khúc thị trƣờng 

- Lựa chọn thị trƣờng mục tiêu và định vị thị trƣờng 

- Chiến lƣợc Marketing – mix 

3 Nghiệp vụ xuất nhập khẩu - Soạn thảo hợp đồng ngoại thƣơng 

- Thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu 

- Chuẩn bị hồ sơ thanh toán: thanh toán, logistics 

- Liên hệ, tìm kiến nhà cung cấp NPL, vận tải 

- Tìm kiếm nhà cung cấp phụ liệu đóng gói 

4 Luật thƣơng mại - Luật hải quan 

- Trọng tài quốc tế 

- Luật thƣơng mại quốc tế 



 

 

192 

TT Chủ đề Nội dung 

B Nhóm các module về kỹ thuật may dành cho cử nhân tốt nghiệp ngành quản trị 

1 Vật liệu dệt may  - Đặc điểm cấu tạo và tính chất của xơ, sợi, vải và các 

loại phụ liệu cho ngành dệt may: độ co, độ bền, độ mài 

mòn…  

- Ảnh hƣởng của nguyên phụ liệu, công nghệ đến quá 

trình sản xuất. 

2 Công nghệ sản xuất may 

công nghiệp 

- Tổng quan về các loại mẫu trong sản xuất; 

- Đặc điểm hình dáng và kết cấu sản phẩm; 

- Dự kiến định mức nguyên, phụ liệu và thời gian chế 

tạo sản phẩm; 

- Xây dựng các tài liệu kỹ thuật cho bộ phận sản xuất 

- Viết báo cáo phân tích đặc điểm hình dáng và kết cấu 

sản phẩm 

3 Kiểm soát chất lƣợng sản 

phẩm may 
- Các phƣơng pháp kiểm tra và đánh giá chất lƣợng sản 

phẩm; 

- Kiểm tra NPL đầu vào, kiểm tra sản phẩm đầu ra 

III Tiếng  Anh cơ bản (Đạt 

chuẩn TOEIC 550 quốc 

tế trở lên) 

- Nghe 

- Nói 

- Đọc 

- Viết 

IV Thực tập quản lý đơn 

hàng tại doanh nghiệp 

may 

- Thực tập quy trình quản lý đơn hàng  tại doanh nghiệp 

- Làm báo cáo thực tập về quản lý đơn hàng 

- Bảo vệ báo cáo thực tập. 

Nguồn: NCS tổng hợp nghiên cứu và đề xuất 
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Phụ lục 8: BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHONG PHÚ PPJ 

PHONG PHU INTERNATIONAL JSC 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

JOB DESCRIPTION 

 

I. Chức danh: Merchandising Manager 

Job title 

Ngƣời đảm nhiệm:  

Job holder 

II. Báo cáo trực tiếp cho: Tổng Giám Đốc 

Reports to 

Ngày vào Công ty:  

Date joined company 

III. Phòng ban:  

Department 

Ngày nhận nhiệm vụ:  

IV. Mục tiêu công việc: Thƣc hiện chiến lƣợc kinh doanh do Tổng giám đốc qui định  

V. Mối quan hệ trong công việc:  

- Bên trong (internal interaction) các phòng ban có liên quan nhƣ: Phòng Kỹ Thuật, BP. 

Sourcing, BP. KH, BP.QA, BP.Giám định, Các nhóm Sales, Nhà máy, BP. Kho… 

- Bên ngoài (external interaction): Khách hàng, Nhà cung cấp. 

VI. Nhiệm vụ chính Main duties:  

- Kinh doanh 

- Quản lý đơn hàng 

Trách nhiệm 

Responsibility 

Liên 

đới  

Độc 

lập 

1. Kinh doanh 
   

• Thực hiện mặt hàng XK theo định hƣớng của CQ.TGĐ  
x    

• Tìm kiếm nguồn cung cấp NPL trong và ngoài nƣớc có chất 

lƣợng và giá cả tốt. 
 x 

• Phát triển và nhận chủng loai hàng phù hợp với qui trình sản 

xuất của Nhà Máy.  
x  

• Nghiên cứu mặt bằng giá chung để nắm rõ và đàm phán giá với 

khách hàng cho phù hợp. 
x  

2. Quản lý đơn hàng 
  

• Tổ chức, kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản lý đơn hàng 

trong nhóm. 
 x 

• Báo cáo CQ. TGĐ tình hình họat động của nhóm. 
 x 
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• Tiếp xúc, đàm phán với khách hàng, xem xét tiềm năng và khả 

năng thực hiện. 
x  

• Xem xét tính giá thành và trình TGĐ duyệt mua hàng. 
x  

• Đàm phán, thƣơng lƣợng với khách hàng về giá cả - kế hoạch 

giao hàng – hình thức thanh toán. 
x  

• Kiểm tra L/C theo HĐ thỏa thuận. 
x  

• Xem xét và trình duyệt Bảng dự toán chi phí để thực hiện đơn 

hàng. 
x  

• Giải quyết những vƣớng mắc với khách hàng, các nhà cung cấp, 

đơn vị gia công khi cần thiết.  

x 
 

• Xem xét và trình duyệt cho mua NPL phục vụ cho sản xuất. 
x 

 

• Phối hợp với các Phòng, Ban, Hệ thống sản xuất để thực hiện 

đơn hàng sao cho hiệu quả và an toàn nhất. 

x 
 

• Can thiệp vào hệ thống sản xuất nếu nhƣ sự thực hiện đơn hàng 

gây thiệt hại đến lợi nhuận cũng nhƣ ảnh hƣởng đến uy tín của 

Công ty đối với khách hàng. 

x 

 

• Xem xét và giải trình CQ. TGĐ duyệt cho thanh toán – thanh lý 

HĐ mua hàng, HĐ gia công. 

x 
 

• Theo dõi và đôn đốc khách hàng trong việc thanh toán đúng thời 

hạn. 
x  

VII. Trách nhiệm chính Principal Accountabilites: 

  -    Chấp hành các quy định chuẩn mực của Công ty trong đạo đức kinh doanh 

• Đảm bảo tính hiệu quả và chuyên nghiệp của nhóm trong hoạt động kinh doanh  

• Chịu trách nhiệm trƣớc cấp trên trực tiếp về công việc đảm nhiệm. 

• Hoàn thành các công việc, nhiệm vụ đƣợc giao. 

• Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy kỷ luật lao động cũng nhƣ các quy định khác của 

công ty. 

VIII. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm Qualification & Experience Required: 

1. Trình độ Education: Đại học 

2. Kinh nghiệm Exprience: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong ngành May Mặc 

3. Kỹ năng Skills:  

- Đàm phán và giao tiếp tốt, nhạy bén và có kiến thức trong kinh doanh.  

- Am hiểu ngành may mặc, nguồn NPL, thủ tục XNK. 

  - Có kinh nghiệm trong nghiệp vụ quản lý đơn hàng. 

- Có khả năng điều hành, quản lý bộ phận. 
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  - Trình độ ngoại ngữ: Anh Văn – lưu loát nói và viết. 

- Vi tính. 

IX. Đồng ý với mô tả công việc Job decription Agreement: 

Đồng ý mô tả công việc nêu trên Job Holder signature:  

 Chức danh Title:  

Ngày: 

Chữ ký của cấp điều hành trực tiếp: 

Chức danh Title: 

Ngày:  

Tổng giám đốc duyệt 

Approved by General Director 

Ngày:  

Nguồn: Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú PPJ 
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Phụ lục 9.1:  

DANH SÁCH CHUYÊN GIA 

Số 

TT 
Chuyên gia Tên Công ty/Đơn vị công tác 

1 Cao Hữu Hiếu - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam 

2 
Trần Thị Thu Thảo - Trƣởng Ban nguồn 

nhân lực 
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 

3 
Nguyễn Khánh Sơn - Giám đốc Trung 

tâm đào tạo, Giám đốc điều hành 
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 

4 Nguyễn Thị Liên - Phó Tổng  giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú 

5 
Nguyễn Thị Kim Oanh - Trƣởng nhóm 

quản lý đơn hàng 
Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú 

6 Phạm Thị Phƣơng Hoa - Tổng giám đốc 
Tổng Công ty May Hƣng Yên - Công ty 

Cổ phần 

7 
Huỳnh Thị Hồng Cúc - Trƣởng phòng 

Lao động tiền lƣơng 

Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ 

phần 

8 Vũ Hoàng Hà - Trƣởng phòng TCHC Tổng Công ty May 10 - Công ty Cổ phần 

9 
Phạm Thị Phƣơng Thảo - Trƣởng phòng 

Kế hoạch Thị trƣờng 1 
Tổng Công ty May 10 - Công ty Cổ phần 

10 
Hoàng Thị Hƣơng Giang - Trƣởng phòng 

Kế hoạch Thị trƣờng 2 
Tổng Công ty May 10 - Công ty Cổ phần 

11 
Vũ Thị Lý - Phó phòng Lao động tiền 

lƣơng 

Tổng Công ty Đức Giang - Công ty Cổ 

phần 

12 
Bùi Xuân Đạt - Giám đốc điều hành, 

Trƣởng phòng Kế hoạch Thị trƣờng 

Tổng Công ty Đức Giang - Công ty Cổ 

phần 

13 
Nguyễn Phƣơng Thảo - Trƣởng nhóm 

quản lý đơn hàng 

Tổng Công ty Đức Giang - Công ty Cổ 

phần 

14 
Lê Thị Lan Hƣơng - Trƣởng nhóm quản 

lý đơn hàng, đại diện miền Bắc 
Văn phòng đại diện Textyle Asia Pte.Ltd 

15 Trần Tƣờng Anh - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ 

16 
Trần Vân Anh - Trƣởng nhóm quản lý 

đơn hàng 
Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ 

17 Minh Phƣơng - Phó trƣởng phòng TCHC Công ty Cổ phần May Sông Hồng Phú Thọ 

18 
Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trƣởng phòng 

Kế hoạch Thị trƣờng 
Tổng Công ty Dệt May Huế 

19 
Nguyễn Hồng Nhƣng - Giám đốc điều 

hành 
Công ty Cổ phần May Tiên Hƣng 

20 Trần Văn Nam - Trƣởng phòng TCHC 
Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc 

Giang LGG 
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Phụ lục 9.2:  

CÂU HỎI ĐỊNH HƢỚNG PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA 

 

1. Anh/Chị vui lòng cho biết nhân lực quản lý đơn hàng (Merchandiser) tại doanh 

nghiệp may áp dụng phƣơng thức sản xuất CMT hoặc FOB đang thực hiện những 

nhiệm vụ chủ yếu nào? 

2. Anh/Chị cho biết nếu công ty áp dụng phƣơng thức sản xuất ODM thì nhân lực 

quản lý đơn hàng cần thực hiện thêm những nhiệm vụ nào? Vì sao? 

3. Anh/Chị vui lòng cho biết những yêu cầu đặt ra đối với nguồn nhân lực quản lý 

đơn hàng khi doanh nghiệp may Việt Nam chuyển đổi phƣơng thức sản xuất từ 

CMT, FOB sang ODM? 

4. Anh/Chị vui lòng cho biết nhân lực quản lý đơn hàng tại doanh nghiệp may áp 

dụng phƣơng thức sản xuất ODM cần có kiến thức và kỹ năng của những 

ngành/chuyên ngành đào tạo chính nào? 

5. Anh/Chị vui lòng cho biết  nhân tố thuộc bên trong và nhân tố ở bên ngoài doanh 

nghiệp chủ yếu nào có ảnh hƣởng đến phát triển nhân lực quản lý đơn hàng tại các 

doanh nghiệp may Việt Nam khi chuyển đổi phƣơng thức sản xuất từ CMT, FOB 

sang ODM? Vì sao? 

 

 


