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Tóm tắt: 

ài viết tập trung phân tích thực trạng và những hạn chế đối với công nghiệp hỗ 

trợ dệt may tại TP.HCM hiện nay. Kết quả đã chỉ ra những hạn chế của thành 

phố hiện nay là: (i) Các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, hầu như được nhập 

khẩu đa số từ nước ngoài; (ii) Máy móc linh kiện, phụ tùng cho ngành dệt may, nguồn 

cung nội địa chỉ có thể cung cấp các loại đơn giản; (iii) Phần lớn các doanh nghiệp dệt 

may và công nghiệp hỗ trợ đều nằm ngoài các khu công nghiệp; (iv) Các doanh nghiệp 

công nghiệp hỗ trợ chú trọng vào bán hàng qua kênh truyền thống và kênh trung gian; 

(v) Công nghệ sử dụng và quản trị sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ dệt 

may còn lạc hậu; và (vi) Tỷ lệ lao động phổ thông chưa qua đào tạo còn quá cao. Tìm 

hiểu những nguyên nhân của những hạn chế, bài viết đã đề xuất 05 nhóm giải pháp về 

chính sách để phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP.HCM. 
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Abstract: 

The article focuses on analyzing the actual situation and the restrictions on the 

supporting industry for textile manufacturing in Ho Chi Minh City currently. Results 

have shown the current limitations of city: (i) Products of supporting industry for textile 

manufacturing almost are imported; (ii) Domestic suppliers of supporting industry only 

provide the simple machineries, components and spare parts; (iii) The majority of textile 

enterprises and supporting industry enterprises are located outside industrial zones; 

(iv) Enterprises of supporting industry focus on sales through traditional channels and 

intermediary channels; (v) The technology and production management of the enterprises 

in supporting industry are backward; and (vi) The ratio of unskilled & untrained workers 

are too high. Researching the causes of these limitations, article proposed five policy 

solutions to develop the supporting industry for textile manufacturing in HCM City 
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