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TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá tác động của cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ tư đến ngành da giầy Việt Nam. Trong nghiên cứu này đã
xây dựng khung phân tích, các tiêu chí và thang đo (điểm) để phân tích thực
trạng và đánh giá tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến các
doanh nghiệp và ngành da giầy Việt Nam đến năm 2030. Từ dữ liệu khảo sát 100
doanh nghiệp da giầy đã đánh giá được mức độ ứng dụng các thành tựu cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại các doanh nghiệp năm 2019 và dự kiến đến
năm 2030 theo chuỗi cung ứng da giầy: Nghiên cứu phát triển sản phẩm, cung
ứng và mua hàng, tổ chức sản xuất, phân phối bán hàng; cũng như tác động đến
quản trị doanh nghiệp, lao động và năng suất lao động. Đây là cơ sở quan trọng
để có thể xây dựng mô hình doanh nghiệp da giầy đến năm 2030 và đề xuất các
giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp da giầy ứng dụng thành công các thành tựu cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Từ khóa: Ngành da giầy, cách mạng công nghiệp 4.0, công nghiệp giầy.
ABSTRACT
The paper presents the research results to evaluate the impact of the Fourth
Industrial Revolution on Vietnam's leather and footwear industry. In this study, the
assessment framework, criteria and scale (points) to analyze the situation and to
assesse the impact of the Fourth Industrial Revolution on enterprises and footwear
industry of Vietnam by 2030 are built. From the survey data of 100 enterprises of
enterprises and footwear industry of Vietnam, the application of the Fourth
Industrial Revolution achievements in footwear enterprises was assessed in 2019
and it is expected that by 2030 according to the leather and footwear supply chain:
product development research, supply and purchase, production organization, sales
distribution; as well as impact on corporate governance, labor and labor
productivity. This is an important basis for building a model of footwear enterprises
until 2030 and proposing solutions to support footwear enterprises to successfully
apply the achievements of the Fourth Industrial Revolution.
Keywords: Leather and footwear industry, Industry Revolution 4.0, footwear
industry.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN4.0) diễn
ra với tốc độ nhanh theo cấp số nhân đang làm thay đổi bối
cảnh toàn cầu và có tác động ngày một gia tăng đến Việt
Nam, cả tác động tích cực cũng như bất lợi, do vậy được toàn
thể xã hội và Chính phủ Việt Nam rất quan tâm [1÷5]. Hiện
nay trên toàn thế giới CMCN4.0 đã và đang tạo ra phương
thức sản xuất mới, làm thay đổi nhanh chóng và sâu rộng
toàn bộ chuỗi giá trị sản phẩm, từ nghiên cứu phát triển đến
sản xuất, dịch vụ hậu cần đến dịch vụ khách hàng, tác động
mạnh mẽ đến hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh của
các doanh nghiệp (DN), giảm đáng kể chi phí giao dịch, vận
chuyển, phân phối, làm tăng năng suất lao động (LĐ), tăng
hiệu quả sản xuất, kinh doanh [6÷12].
Sản xuất da giầy là một trong các ngành công nghiệp
chịu nhiều thách thức từ CMCN4.0. Nhiều tổ chức quốc tế
đã đưa ra các dự báo tác động của CMCN4.0 đối với các
ngành sản xuất công nghiệp thâm dụng LĐ như dệt may,
da giầy… Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) dự báo công
nghệ tự động hóa có thể thay thế tới 47% việc làm [13],
trong khi Báo cáo của ILO dự báo thiết bị tự động hóa của
công nghiệp 4.0 có thể thay thế nhiều LĐ trong các ngành
dệt may, da giầy tại Việt Nam trong 10 năm tới [14].
Mặc dù ứng dụng các công nghệ thành tựu của
CMCN4.0 mới ở những bước đầu và chủ yếu tại các DN FDI,
nhưng đã xuất hiện những ảnh hưởng trái chiều đối với sản
xuất, môi trường, xã hội và người LĐ. Vì vậy, việc nghiên
cứu đánh giá đầy đủ về tác động của CMCN4.0 đối với sự
phát triển của ngành da giầy Việt Nam (NDGVN) là rất cần
thiết và cần được xem xét từ nhiều khía cạnh trong chuỗi
giá trị sản phẩm da giầy, đặc biệt những tác động đối với
LĐ của ngành.
2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Tập trung vào khảo sát, đánh giá các nhóm DN trụ cột
của NDGVN: DN sản xuất giầy, sản xuất túi xách và sản xuất
đế giầy. Phân thành 2 nhóm DN: DN qui mô trung bình và
DN lớn.
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2.2. Nội dung nghiên cứu
- Xây dựng khung đánh giá, các tiêu chí và thang đo
(điểm) phân tích thực trạng và đánh giá tác động của
CMCN4.0 đến các DN và NDGVN đến năm 2030.
- Khảo sát thu thập dữ liệu từ các DN của NDGVN.
- Đánh giá tác động của CMCN4.0 đến các DN da giầy
năm 2019 và dự kiến đến năm 2030 theo chuỗi cung ứng
da giầy: nghiên cứu phát triển sản phẩm, cung ứng và mua
hàng, tổ chức sản xuất, phân phối bán hàng; cũng như tác
động đến quản trị DN, LĐ và năng suất LĐ.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
Đánh giá tác động của CMCN4.0 đối với các DN da giầy
trên cơ sở xem xét từ nhiều khía cạnh trong chuỗi giá trị sản
phẩm da giầy theo quy trình như hình 1

Hình 1. Sơ đồ qui trình đánh giá tác động của cuộc CMCN4.0 đến các DN
của NDGVN
2.3.1. Xây dựng cấu trúc của khung phân tích, các tiêu
chí và thang đo đánh giá thực trạng và tác động của
CMCN4.0 đến NDGVN
- Xây dựng cấu trúc của khung phân tích:

Hình 2. Khung phân tích đánh giá tác động của CMCN4.0 đến NDGVN
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Trên cở sở thực hiện các bước như trên hình 1, nhóm
nghiên cứu đã xây dựng được khung phân tích và nhận
được sự nhất trí cao của lãnh đạo các DN và chuyên gia,
cũng như khách hàng lớn của NDGVN. Cấu trúc, nội dung
của khung phân tích như trên hình 2.
Các trụ cột chính của NDGVN: Sẽ tập trung vào khảo sát,
đánh giá 3 nhóm DN trụ cột của NDGVN: DN sản xuất giầy,
túi xách và đế giầy.
Các thành tựu (yếu tố) của CMCN4.0 có tác động đến
NDGVN: Trong chuỗi cung ứng da giầy toàn cầu, NDGVN
chủ yếu tham gia vào khâu giữa (khâu sản xuất), do vậy sẽ
tập trung vào đánh giá: 1) Việc ứng dụng các trang thiết bị
tự động hóa, ứng dụng quản trị số vào chuỗi sản xuất sản
phẩn da giầy; 2) Sự kết nối, tích hợp hệ thống trong DN Đây là các thành tựu quan trọng của CMCN4.0. Đánh giá
nguồn nhân lực của DN đáp ứng yêu cầu ứng dụng
CNCM4.0.
Các khía cạnh (tiêu chí) đánh giá tác động của CMCN4.0
đến NDGVN: Các tác động của CMCN4.0 đến DN và NDGVN
được quan tâm phân tích đánh giá là tác động đến người
LĐ, tăng năng suất LĐ; mức đầu tư của các DN đến năm
2030 cho ứng dụng các trang thiết bị tự động và ứng dụng
quản trị số; định hướng phát triển của các DN: phương thức
tổ chức sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu phát triển sản
phẩn, định hướng thị trường... theo chuỗi cung ứng.
Mỗi khâu trong chuỗi cung ứng nói trên được cụ thể
hoá bằng các nội dung chi tiết và mỗi nội dung sẽ bao gồm
hai nhóm tiêu chí lớn để đánh giá: Ứng dụng quản trị số và
ứng dụng máy móc thiết bị tự động. Từng nhóm tiêu chí
này sẽ được cụ thể hóa bằng các tiêu chí cụ thể, được
lượng hóa bằng điểm số.
- Xây dựng các tiêu chí và thang điểm:
Trên cơ sở các nội dung của khung phân tích, nhóm
nghiên cứu đã xây dựng các tiêu chí, thang điểm cho từng
tiêu chí và phương pháp xử lý số liệu. Tiến hành khảo sát
thử nghiệm tại 4 DN da giầy tiêu biểu: bao gồm 2 DN sản
xuất giầy, 1 DN túi xách và 1 DN sản xuất đế giầy. Trong số
2 DN giầy: khảo sát 1 DN lớn có mức độ ứng dụng thành
tựu CMCN4.0 khá tốt (đại diện cho nhóm DN lớn và DN
FDI), 1 DN cỡ trung bình với khoảng 800 lao động, có 2
chuyền gò ráp đế giầy với công suất khoảng 2 triệu đôi
giầy/năm. Sau khi khảo sát 4 DN da giầy, tổ chức hội thảo
với lãnh đạo DN và chuyên gia, đã thống nhất được
phương pháp đánh giá tác động của CNCM4.0 đến NDGVN:
1) Các ứng dụng trong quản trị số và ứng dụng tự động
hóa vào sản xuất tổng điểm là 600 điểm:
Ứng dụng các phần mềm quản trị và phần mềm nghiệp
vụ: 200 - 250 điểm.
Ứng dụng máy móc thiết bị (MMTB) tự động hóa: 350 400 điểm.
2) Các hệ thống kết nối, tích hợp: Kết nối và tích hợp hệ
thống thể hiện mức độ ứng dụng các công nghệ như
tương tác thực tế - thực tế ảo, mô phỏng bản sao số,
internet vạn vật, điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn,

Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn

SCIENCE - TECHNOLOGY

P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619
trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng trong các DN. Tuy nhiên đối
với NDGVN, tác động này chưa lớn, mang tính xu hướng
đến 2030, nên tối đa là 200 điểm.
3) Nguồn nhân lực phục vụ 4.0: Bên cạnh vốn đầu tư, một
trong nhân tố quan trọng để DN ứng dụng được thành tựu
CNCM4.0 là con người. Do vậy các tiêu chí về sự sẵn sàng
của LĐ trong DN cho CNCM4.0 sẽ được đánh giá ở mức tối
đa là 200 điểm.
Nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện các tiêu chí và thang
điểm chi tiết đánh giá từng loại DN. Ví dụ thang điểm cho
các DN sản xuất giầy như bảng 1.
Bảng 1. Chi tiết điểm đánh giá cho từng tiêu chí cho các DN sản xuất giầy
I. CÁC ỨNG DỤNG ĐỂ QUẢN TRỊ DN & ỨNG DỤNG VÀO SẢN XUẤT

ĐIỂM

1. NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
Phần mềm 1. DN đã sử dụng phần mềm để quản trị:
quản trị và Quá trình phát triển sản phẩm
phần mềm
2. Phần mềm thiết kế 3D
nghiệp vụ

115

1. Công nghệ in 3D
2. Thiết bị tự động hóa trong các công đoạn chế
MMTB tự tạo mẫu:
động hóa
Cắt - Chặt vật tư và chuẩn bị chi tiết
May mũ giầy
Gò, ráp đế và hoàn tất giầy
2. MUA HÀNG & CUNG ỨNG
Phần mềm 1. DN đã sử dụng phần mềm để quản trị:
quản trị và Quản trị vật tư (mua hàng, cân đối)
phần mềm
Quản trị kho vận (cấp phát, thu hồi, tồn kho)
nghiệp vụ

20
25
25

15
15
15
70
15
15

1. Tự động hóa phương tiện vận tải

20

2. Công nghệ soạn hàng và quản lý kho
3. TỔ CHỨC SẢN XUẤT
Phần mềm 1. DN đã sử dụng phần mềm để quản trị:
quản trị và Quản trị sản xuất
phần mềm Quản trị công nghệ & MMTB sản xuất
nghiệp vụ
Quản trị chất lượng sản phẩm
1. Thiết bị tự động trong sản xuất giầy:
Cắt - Chặt vật tư và chuẩn bị chi tiết
May mũ giầy
Gò, ráp đế và hoàn tất giầy
2. Thiết bị tự động hóa trong sản xuất đế:
Cán luyện
MMTB tự
Ép, phun
động hóa
Hoàn tất
3. Thiết bị tự động hóa trong sản xuất công nghiệp
phụ trợ:
Khuôn
Thêu
In, ép

20
270

MMTB tự
động hóa
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25
15
10

4. PHÂN PHỐI
Phần mềm 1. DN đã sử dụng phần mềm để quản trị:
quản trị và Quản lí phân phối bán lẻ/đại lí
phần mềm
Bảo mật công cụ bán hàng
nghiệp vụ
MMTB tự 1. Các thiết bị tự động hóa trong soạn hàng, lưu
động hóa
trữ, giao hàng, bán hàng
5. QUẢN TRỊ CHUNG
1. DN đã sử dụng phần mềm để quản trị:
Phần mềm Quản trị Kế toán - Tài chính
quản trị và
phần mềm Quản trị nguồn nhân lực
Phần mềm quản lí tổng thể doanh nghiệp (ERP)
nghiệp vụ
như Oracle, Infor, SAP
MMTB tự 1. Hệ thống mã vạch Barcode
động hóa
2. Các thiết bị tự động hóa trong quản trị
6. TÍCH HỢP
1. Cấp độ về lưu trữ thông tin:
Lưu trữ tự động không qua sao chép
Lưu trữ và mã hóa dữ liệu tự động
2. Truyền thông tin giữa văn phòng điều hành
công ty và các nhà máy/ xưởng sản xuất:
Truyền thông tin qua ổ đĩa chung và cấp quyền sử
dụng
Truyền thông tin tích hợp (truyền trực tiếp đến thiết
bị vận hành sản xuất, kho vận…)
3. Tích hợp thông tin quản trị doanh nghiệp đến
các thiết bị tự động
Tích hợp từng phần (dưới 80% hoạt động)
Tích hợp toàn phần (trên 80% hoạt động)
4. Sử dụng trí thông minh nhân tạo
Từng phần
Toàn phần
II. NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ 4.0
1. Lực lượng trực tiếp sản xuất
Số công nhân sử dụng công cụ tự động hóa:
Dưới 10%

45
50
30
18.3
20
20
15

20
10
10

10
10
15
110
10
10
40
30
20
200
50
30
50
50
30
50
50
20
50
50
20
50
100
20

10% - 20%

40

20% - 30%

60

30% - 40%
Trên 40%
2. Lực lượng gián tiếp điều hành
Tỷ lệ nhân sự sử dụng các phần mềm quản trị cho
công tác điều hành:
Dưới 50%
50% - 60%
60% - 70%
70% - 80%
Trên 80%
TỔNG

35

80
100
100
20
40
60
80
100
1000.0
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Mức độ ứng dụng thành tựu CMCN4.0 tại DN da giầy
được thống nhất đánh giá theo tổng điểm đánh giá DN và
chia thành 4 mức (bảng 2).
Bảng 2. Mức độ ứng dụng thành tựu CMCN4.0 tại DN da giầy
Mô hình DN
Mức 1: Mức ứng dụng thấp

Tổng điểm đánh giá, điểm
< 250

Mức 2: Mức ứng dụng trung bình

250 ÷ 500

Mức 3: Mức ứng dụng khá

500 ÷ 750

Mức 4: Mức ứng dụng cao

750 ÷ 1000

2.3.2. Triển khai khảo sát, thu thập thông tin từ doanh
nghiệp da giầy

Hình 3. Sơ đồ qui trình triển khai nội dung khảo sát DN
Qui trình triển khai nội dung khảo sát DN như hình 3.
Trong số 1400 DN da giầy [15], khối DN FDI và các DN lớn
trong nước có trình độ công nghệ và quản lý tương đương
nhau và chiếm khoảng 25%, DN trong nước ở dạng các DN
trung bình (theo số LĐ của ngành) chiếm khoảng 75%. Số
DN túi xách chiếm khoảng 40% số DN toàn ngành. Nhóm
thực hiện đề tài đã lựa chọn khảo sát tại 100 DN đảm bảo
tính đại diện, theo cơ cấu như trong bảng 4 để khảo sát.
2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu và đánh giá tác động
của CNCM4.0 đến NDGVN
Cách tính điểm cho từng tiêu chí: Qui mô DN được xác định
theo tổng số LĐ, do vậy việc qui đổi các tiêu chí được thực
hiện theo tổng số LĐ của các DN khảo sát, cụ thể như sau:
Với các tiêu chí sử dụng các phần mềm quản trị và phần
mềm nghiệp vụ:
DN có ứng dụng phần mềm được tính điểm tối đa (Ti)
theo thang điểm trong bảng 1.
Điểm trung bình cho từng tiêu chí (Đm) (chung cho các
DN khảo sát) được tính như sau:
Tổng số LĐ của các DN có ứng dụng
Đm = Ti
Tổng số LĐ của tất cả DN khảo sát
Với các tiêu chí sử dụng máy móc, thiết bị tự động:
DN ứng dụng thiết bị tự động để thay thế 100% thiết bị
thông thường (các thiết bị có thể thay thế được bằng thiết
bị tự động) được tính điểm tối đa (Ti).
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Điểm trung bình cho từng tiêu chí (chung cho các DN
khảo sát) được tính như sau:
Tổng số LĐ của các DN ứng dụng
Đm =
Tổng số LĐ của tất cả DN khảo sát
Tổng số LĐ của
Tổng của số LĐ của từng DN x % thiết
=
các DN ứng dụng
bị tự động sử dụng của từng DN
Từ điểm của từng tiêu chí có thể tính được tỷ lệ % tự
động hóa (Ttđ,%) như sau:
Ttđ = Đm/Ti*100, %.
Cách tính điểm cho DN và toàn ngành: Theo tổng điểm
của các tiêu chí, xác định được mức độ ứng dụng thành tựu
CMCN 4.0 tại DN theo thang điểm đã thống nhất trong
bảng 2.
Theo số liệu thống kê nhiều năm gần đây của Tổng cục
Hải Quan: Các DN lớn và DN FDI thường chiếm khoảng 80%
kim ngạch xuất khẩu, các DN còn lại chiếm khoảng 20%. Do
vậy điểm trung bình cho NDGVN (Đtn) sẽ được tính như sau:
Đtn = Đtb*0,2 + Đln*0,8
Trong đó:
Đtb - điểm của DN trung bình theo từng tiêu chí;
Đln - điểm của DN lớn theo từng tiêu chí.
Phương pháp đánh giá tác động của CMCN4.0 đến LĐ,
năng suất LĐ:
Nhóm nghiên cứu đã đề xuất và được các chuyên gia
thống nhất cách đánh giá để lượng hóa tác động của
CMCN4.0 đến LĐ, năng suất LĐ của NDGVN. Để đánh giá
cần xác định được các loại trang thiết bị có thể tự động hóa
trong từng công đoạn sản xuất sản phẩm da giầy, năng
suất tương đương của thiết bị tự động qui đổi theo thiết bị
thông thường, cũng như khả năng giải phóng (giảm) LĐ khi
ứng dụng một thiết bị tự động. Trên hình 4 thể hiện sơ đồ
cách đánh giá tác động của CMCN 4.0 đến DN sản xuất giầy
theo số liệu khảo sát.
Mức giảm LĐ trong DN: Bao gồm giảm LĐ do ứng dụng
thiết bị tự động hóa và do ứng dụng quản trị số và LEAN.
Tổng mức giảm LĐ được tính từ mức giảm LĐ trực tiếp
(theo từng xưởng sản xuất) và theo khối LĐ gián tiếp.
Mức tăng năng suất LĐ (∆, %) do giảm số lượng LĐ (NS, %):
∆ = NS/(100- NS)*100, %
Kinh phí đầu tư thiết bị tự động để đạt được tỷ lệ tự động
hóa xác định: Tính theo số thiết bị tự động cần trang bị tại
từng xưởng để đạt tỷ lệ tự động hóa xác định và đơn giá
thiết bị tự động.
Tính suất đầu tư thiết bị tự động (Sđt) để giảm 01 LĐ ở
từng xưởng sản xuất:
Sđt = Rtđ/(n*Ntt – Ntđ)
Trong đó:
Rtđ - Giá thành một thiết bị tự động, tr. đồng;
Ntđ - Số LĐ làm việc trên một thiết bị tự động;
n - Số thiết bị thông thường được thay thế bằng một
thiết bị tự động;
Ntt - Số LĐ làm việc trên một thiết bị thông thường.
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Tính suất đầu tư tăng thêm khi đầu tư 01 thiết bị tự động:
Sđt = Rtđ – n*Rtt
Trong đó:
Rtđ và Rtt - Giá thành một thiết bị tự động và thông
thường, tr. đồng;
n - Số thiết bị thông thường được thay thế bằng 1 thiết
bị tự động.

DN sản xuất đế giầy
DN trung bình
DN lớn

2156
12318

6
4

359
3079

Theo phương pháp xử lý số liệu và đánh giá tác động
đã trình bày ở trên, đã xử lý số liệu chi tiết cho từng nhóm
DN: sản xuất giầy, túi xách, đế giầy nhận được tổng điểm
(bảng 4).
Bảng 4. Tổng hợp mức độ ứng dụng thành tựu CMCN4.0 vào ngành da giầy
năm 2019 và dự báo năm 2030
Tăng
điểm
Mức ứng
Mức ứng năm
Điểm dụng Điểm dụng 2030 so
CMCN4.0
CMCN4.0 với
2019
Năm 2019

TT

Doanh nghiệp

Năm 2030

DN trung bình
206,7 Thấp 391,8 Trung bình 185.1
Sản
Trung
1 xuất DN lớn
400,8
613,4
Khá
bình
212.6
giầy
Toàn ngành giầy 362,0 Trung bình 569,1
Khá
207.1
DN trung bình
195,3 Thấp 415,9 Trung bình 220.6
Sản
Trung
626,2
396,8
Khá
229.4
xuất DN lớn
2
mình
túi
xách Toàn ngành túi 356,5 Trung bình 571,2
Khá
214.7
xách
DN trung bình
225,6 Thấp 483,1 Trung bình 257.5
Sản
Trung
429,7
701,3
Khá
271.6
xuất DN lớn
3
bình
đế
giầy Toàn ngành đế 388,9 Trung bình 657,6
Khá
268.7
giầy
4 Toàn ngành da giầy
Hình 4. Sơ đồ đánh giá tác động của CMCN4.0 đến LĐ, năng suất LĐ của DN
sản xuất giầy
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
3.1. Mức độ ứng dụng thành tựu CMCN4.0 của các DN và
toàn ngành
Đã tiến hành khảo sát trực tiếp tại 100 DN theo cơ cấu
đã thiết lập và nhận được thông tin như trong bảng 3.
Bảng 3. Thống kê số DN và số lao động tại các DN khảo sát
DN khảo sát
DN sản xuất giầy
DN trung bình
DN lớn
DN sản xuất túi xách
DN trung bình
DN lớn

Tổng số LĐ tại các
DN khảo sát, người

Số DN
khảo
sát

Số LĐ trung
bình/DN khảo
sát, người

32544
199846

40
20

813
9992

10170
59530

20
10

508
5953
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362.0

Trung
bình

576,0

Khá

214,1

Số liệu trong bảng 4 cho thấy các DN sản xuất giầy, túi
xách và đế giầy đều có các mức ứng dụng CMCN 4.0 tương
tự nhau. Các DN lớn ứng dụng CNCM4.0 tốt hơn các DN
trung bình và nhỏ. Đến năm 2030, các DN và toàn NDGVN
tăng lên một mức so với năm 2019.
3.2. Mức độ ứng dụng CMCN4.0 tại các DN và toàn
ngành theo chuỗi cung ứng
Kết quả tổng hợp mức độ ứng dụng CMCN4.0 theo các
nội dung trong khung phân tích của từng loại hình DN thể
hiện trong bảng 5.
Theo số liệu trong bảng 5 có thể đánh giá được tác
động của CMCN4.0 đến các DN và NGDVN đến năm 2030
theo chuỗi cung ứng da giầy, cụ thể:
Nghiên cứu phát triển sản phẩm: Các DN sẽ tham gia
mạnh mẽ vào khâu này với mục đích chuyển đổi dần
phương thức sản xuất từ CMT sang các phương thức sản
xuất có hiệu quả cao hơn. Các thành tựu CNCM4.0 sẽ hỗ trợ
DN tham gia vào khâu này. Điều này dẫn đến đòi hỏi cần có
nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao cho
NDGVN, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.
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Bảng 5. Tổng hợp kết quả đánh giá mức độ ứng dụng CMCN4.0 trong các DN của NDGVN
Mức độ ứng dụng CMCN4.0, %
TT

Lĩnh vực

Năm 2019

Năm 2030

Mức tăng

DN trung
bình

DN
lớn

Toàn
ngành

DN trung
bình

DN
lớn

Toàn
ngành

DN trung
bình

DN
lớn

Toàn
ngành

1 Nghiên cứu phát triển SP

22,2

40,6

36,9

39,6

72,4

65,9

17,4

31,9

29,0

2 Mua hàng và cung ứng

21,1

38,6

35,1

32,1

42,9

40,7

11,0

4,3

5,6

3 Tổ chức sản xuất

26,8

55,3

49,6

50,6

78,8

73,2

23,9

23,5

23,6

4 Phân phối và kinh doanh

2,9

0,0

0,6

9,4

3,7

4,9

6,6

3,7

4,3

5 Quản trị doanh nghiệp

12,6

46,0

39,3

32,3

85,0

74,5

19,6

39,0

35,2

6 Tích hợp hệ thống

8,4

18,5

16,5

20,1

29,8

27,9

11,7

11,3

11,4

7 Lao động

31,2

45,1

42,3

54,1

66,5

64,0

22,8

21,4

21,7

1 Nghiên cứu và phát triển SP

19,4

39,4

35,4

42,1

76,5

69,6

22,7

37,1

34,2

2 Mua hàng và cung ứng

17,1

34,3

30,9

40,6

42,9

42,4

23,4

8,6

11,5

3 Tổ chức sản xuất

27,6

54,9

49,4

63,1

83,4

79,4

35,6

28,5

29,9

4 Phân phối và kinh doanh

8,5

0,0

1,7

14,2

5,4

7,1

5,7

5,4

5,4

5 Quản trị doanh nghiệp

13,4

40,0

34,7

33,7

67,9

61,0

20,3

27,9

26,3

6 Tích hợp hệ thống

8,7

22,0

19,3

17,7

38,7

34,5

9,1

16,7

15,2

7 Lao động

26,7

46,4

42,4

47,5

65,7

55,6

20,8

19,3

13,2

18,6

43,0

38,1

62,2

77,2

74,2

43,6

34,2

36,1

2 Mua hàng và cung ứng

17,1

34,3

30,9

32,1

42,9

40,7

15,0

8,6

9,9

3 Tổ chức sản xuất

22,2

48,4

43,2

54,8

82,1

76,6

32,6

33,7

33,5

4 Phân phối và kinh doanh

43,2

57,1

54,4

57,1

57,1

57,1

13,9

0,0

2,8

5 Quản trị doanh nghiệp

14,6

43,0

37,3

39,0

84,5

75,4

24,4

41,5

38,1

6 Tích hợp hệ thống

9,6

22,0

19,5

30,2

51,2

47,0

20,5

29,2

27,5

7 Lao động

41,6

57,7

54,5

60,5

72,5

70,1

18,9

14,8

15,6

DN sản xuất giầy

DN sản xuất túi xách

DN sản xuất đế giầy
1 Nghiên cứu và phát triển SP

Mua hàng và cung ứng: Các DN ứng dụng mạnh mẽ các
phần mềm quản lý cung ứng và kho vận. Các thiết bị tự tộng
chưa được ứng dụng vào khâu này của các DN da giầy.
Tổ chức sản xuất: Năm 2019 các DN ứng dụng CMCN4.0
trong khâu này ở mức dưới 50%. Các DN đã quan tâm ứng
dụng quản trị số. Mức độ tự động hóa của các DN giầy và
túi xách trung bình chỉ khoảng 25%, của DN lớn đạt gần
50%. Các DN sản xuất đế giầy có mức tự động hóa thấp
hơn do chi phí đầu tư cho tự động hóa lớn hơn so với các
thiết bị sản xuất giầy và túi xách.
Đến 2030, mức độ ứng dụng tự động hóa tăng lên
mạnh ở các DN lớn, đặc biệt là các DN sản xuất đế giầy. Các
DN, đặc biệt là các DN lớn sẽ đầu tư mạnh vào các loại thiết
bị có thể tự động (máy chặt, máy may, máy cán luyện, ép
đế...). Các máy chặt có thể được thay thế đến trên 90%
bằng máy chặt tự động, máy may có thể đến 80%, máy ép
đế đến 85%. Điều này là hợp lý vì đến 2030, có đến 80% DN
sẽ ứng dụng tổ chức sản xuất tinh gọn (LEAN) và cần sử
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dụng trang thiết bị thông minh và được tự động hóa. Đến
năm 2030, các trang thiết bị hiện có cùng các đây chuyền
dài truyền thống hiện có sẽ hết khấu hao, tạo điều kiện để
DN đầu tư thiết bị tự động.
Phân phối và bán hàng: Đây là khâu yếu nhất của ngành
và các DN chưa có thể tham gia mạnh. Phân phối và bán
hàng sẽ do các công ty, thương hiệu lớn chi phối. Các DN
sản xuất giầy, túi xách ứng dụng các phần mềm quản lý để
bán hàng trong thị trường nội địa, số ít có thể xuất khẩu.
Các DN sản xuất đế ứng dụng tốt các phần mềm để quản lý
bán hàng.
Quản trị DN: Năm 2019 các DN ứng dụng CNCM4.0 trong
quản trị còn hạn chế. Các DN mới chủ yếu ứng dụng các
phần mềm chuyên dụng như phần mềm tài chính - kế toán,
quản trị nhân lực, quản lý mua hàng. Chỉ có một số rất nhỏ
DN lớn ứng dụng phần mềm quản trị tổng thể DN. Điều này
cho thấy vẫn sẽ có sự chênh lệch lớn về trình độ và phương
thức quản trị của các DN đến năm 2030. Với các DN lớn, việc
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ứng dụng các phần mềm quản trị tổng thể (ví dụ SAP) sẽ
hiệu quả hơn các DN trung bình và nhỏ. Việc này sẽ giúp các
DN lớn tăng cường kết nối và tích hợp hệ thống.
Tích hợp hệ thống: Do đặc thù về công nghệ và thiết bị
nên khâu này vẫn sẽ là khâu yếu trong các DN sản xuất giầy
và túi xách. Ở các nhà máy sản xuất đế giầy, khâu này sẽ
được đầu tư và phát huy hiệu quả tốt hơn.
3.3. Tác động của CMCN4.0 tới LĐ, năng suất LĐ của
NDGVN
Theo cách tiếp cận như trên hình 4 và phương pháp
tính đã xây dựng được, đã tính được mức giảm LĐ, tăng
năng suất LĐ và tổng mức đầu tư của các DN như trong
bảng 6.
Bảng 6. Tổng hợp kết quả đánh giá tác động của CMCN4.0 đến các doanh
nghiệp NDGVN đến năm 2030
TT

Các tiêu chí

Giảm LĐ do sử dụng
thiết bị tự động
Tăng năng suất LĐ
2 do ứng dụng thiết
bị tự động
1

Giảm LĐ do LEAN và
quản trị số
Tổng mức giảm LĐ
4 do thiết bị tự động và
LEAN + quản trị số
3

Tổng mức tăng
năng suất LĐ do
5
thiết bị tự động và
LEAN + quản trị số

Đơn vị
DN túi DN đế Toàn
DN giầy
Ghi chú
tính
xách giầy ngành
%

8,2

11,1

10,1

%

9,0

12,5

11,2

%

7,7

6,2

4,8

%

15,9

17,3

14,9

%

18,9

21,0

17,5

9,4

LĐ
ngành
giầy
10,4 chiếm
khoảng
55 6,9
59%,
túi xách
16,4 35 38%,
đế giầy:
6 - 7%
19,6 LĐ toàn
ngành

Tổng mức DN
đầu
tư trung Triệu 17.222 10.209 38.592
6
thiết bị tự bình đồng
động
DN lớn
255.091 118.036 406.215

Hình 5. Biểu đồ tổng hợp tác động của của CMCN4.0 đến các DN đến năm 2030
Kết quả trong bảng 6 và biểu đồ trên hình 5 cho thấy
tác động của CMCN4.0 làm giảm LĐ không nhiều. Đến năm
2030, nếu chỉ ứng dụng thiết bị tự động hóa, mức giảm LĐ
toàn NDGVN là dưới 10% LĐ; ứng dụng LEAN và quản trị số
giảm đến 7%, tổng giảm khoảng 17% (trung bình một năm
giảm khoảng 1,7%), năng suất LĐ toàn ngành tăng lên đến
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20%. Mức giảm số lượng LĐ này là không lớn và không
đáng lo ngại so với qui mô mở rộng đầu tư sản xuất khoảng
10%/năm của các DN da giầy nước ta [15]. Việc giảm LĐ và
tăng năng suất LĐ, môi trường làm việc được cải thiện sẽ
giúp DN da giầy thu hút nhân lực tốt hơn để đáp ứng nhu
cầu mở rộng sản xuất. Tuy nhiên việc ứng dụng tự động
hóa, LEAN và quản trị số sẽ dẫn đến yêu cầu cao hơn về
trình độ LĐ, đặc biệt là nguồn nhân lực khoa học công
nghệ chất lượng cao. Điều này đòi hỏi các DN phải có chiến
lược chuẩn bị, nâng cao trình độ, tay nghề cho người LĐ.
Các DN trong ngành cần quan tâm, kết hợp mạnh mẽ với
các cơ sở đào tạo nhân lực để gia tăng về số lượng và chất
lượng nhân lực đáp ứng được yêu cầu ứng dụng thành tựu
CMCN4.0 trong NDGVN đến 2030 và sau 2030.
4. KẾT LUẬN
Trong phạm vi nghiên cứu này, trên cơ sở khảo cứu tài
liệu, tham vấn ý kiến lãnh đạo DN, các chuyên gia, khách
hàng lớn của NDGVN đã xây dựng được phương pháp,
khung phân tích, các tiêu chí và thang điểm đảm bảo có
thể đánh giá lượng hóa được thực trạng và mức độ ứng
dụng CMCN4.0 trong ngành da giầy, tác động của
CMCN4.0 đến NDGVN, đặc biệt là đến LĐ và năng suất LĐ
đến năm 2030.
Đã đánh giá được thực trạng và tác động của ứng dụng
công nghệ 4.0 theo chuỗi giá trị của ngành, làm rõ được sự
ảnh hưởng của CMCN4.0 tới toàn bộ quá trình sản xuất
hiện nay và đến năm 2030. Năm 2019, mức độ ứng dụng
CMCN4.0 trong ngành ở mức trung bình, đến năm 2030 sẽ
đạt mức khá. Các DN sẽ đầu tư mạnh vào khâu phát triển
sản phẩm để chuyển đối phương thức sản xuất. DN tập
trung nhiều vào sử dụng các phần mềm trong quản trị mua
hàng và cung ứng. Các DN, đặc biệt là doanh nghiệp lớn, sẽ
đầu tư mạnh để nâng cao tỷ lệ tự động hóa và quản trị số.
Tỷ lệ máy cắt tự động sẽ lên đến 90%, máy may tự động
đến 80%. Sản xuất đế sẽ được tự động cao đến trên 80%.
Khâu phân phối và kinh doanh vẫn sẽ là điểm yếu so với
quy mô và năng lực của ngành. Các hệ thống tích hợp còn
ở mức thấp, dưới 20%.
Dưới tác động của CMCN4.0, số lượng LĐ sẽ giảm
không nhiều, không đáng lo ngại như các công bố trước
đây. Do đặc thù thiết bị và công nghệ sản xuất, đến năm
2030, nếu chỉ ứng dụng thiết bị tự động hóa, toàn ngành
giảm dưới 10% LĐ; ứng dụng LEAN và quản trị số giảm đến
7%, tổng giảm khoảng 17%, năng suất LĐ toàn ngành tăng
lên đến 20%. Kết quả nghiên cứu là cơ sở quan trọng để có
thể xây dựng mô hình DN da giầy đến năm 2030 và đề xuất
các giải pháp hỗ trợ DN ứng dụng thành công các thành
tựu của CMCN4.0.
LỜI CẢM ƠN
Nhóm tác giả chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của đề tài
“Nghiên cứu, đánh giá tác động của cuộc Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư đối với ngành da giầy Việt Nam, định
hướng chiến lược, chính sách và giải pháp phát triển ngành
da giầy Việt Nam đến năm 2030”.
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