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ông Lý anh Tài
Giám đốc điều hành

Năm 2014 đã đi qua, Hệ thống sản xuất Sợi 
chỉ may nói riêng và Tổng công ty CP Phong 
Phú nói chung có nhiều thay đổi bên trong 
và cũng như khó khăn thách thức bên ngoài, 
nhưng bằng sự nỗ lực quyết tâm và đồng 
lòng của toàn thể anh chị em CB.CNV, với sự tiếp sức truyền thống tự hào của chặng 
đường 50 năm hình thành và phát triển, Phong Phú đã gặt hái những kết quả đáng 
khích lệ, tạo niềm tin vững chắc để năm Ất Mùi - 2015 chúng ta sẽ tiếp tục phấn đấu, 
đạt những thành quả cao hơn.

Chào xuân Ất Mùi - 2015, chúc các đối tác, bạn bè thân hữu, bạn hàng thủy chung 
gần xa… một năm mới vạn sự thành công, kính chúc toàn thể anh chị em Hệ thống 
sản xuất Sợi chỉ may và CB.CNV Tổng công ty, các vị lãnh đạo cấp trên các bậc tiền bối, 
và tất cả các thành viên trong đại gia đình Phong Phú luôn dồi dào sức khỏe, nhiệt 
huyết, đầy ý chí, đoàn kết một lòng cùng nhau sẻ chia, cùng bồi đắp và phát huy giá 
trị văn hóa trường tồn cho Phong Phú.

ông Trần ngọc nga
Phó Tổng giám đốc

Một mùa xuân mới đang về 
trên khắp quê hương, chúng 
ta hân hoan tiễn năm cũ với 
nhiều thành tựu đáng ghi 
nhận và chặng đường 50 năm 
của Phong Phú để đón chào 
xuân mới Ất Mùi - 2015 tràn đầy năng lượng, niềm tin mới.

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và mới này, xin kính chúc 
toàn thể anh chị em CB.CNV Phong Phú, đối tác khách hàng, bạn 
bè thân hữu gần xa cùng gia đình đón một cái tết cổ truyền thật 
ấm áp, sung túc, một năm với nhiều tài lộc và vạn sự như ý. Chúc 
cho đại gia đình Phong Phú tiếp tục phát huy truyền thống đoàn 
kết, dám nghĩ dám làm, ham học hỏi và nỗ lực không ngừng, hoàn 
thành xuất sắc mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra và tiếp tục làm dày thêm 
lớp văn hóa truyền thống của Tổng công ty.

Bà Lê Thị Ánh ngọc
Giám đốc điều hành

Vậy là một mùa xuân mới đã đến, cả đất trời và lòng người 
giao hòa vào nhau, trong thời khắc chuyển giao đặc biệt 
này, mỗi người luôn giữ bên mình những khoảnh khắc 
tình cảm đặc biệt đối với gia đình, người thân và đồng 
nghiệp.

Mùa xuân mang đến cho mỗi người và vạn vật một nguồn 
năng lượng, ý chí kiên cường và sức sáng tạo mới để vượt 
qua những khó khăn, thách thức trong một năm để đạt 
được những ước vọng, niềm vui, sự an lành, thịnh vượng. 
Tôi kính chúc toàn thể CB.CNV cùng gia đình có một cái 
tết sum vầy, ấm no, hạnh phúc và luôn luôn thành công. 
Chúng ta tiếp tục chung tay để đại gia đình Phong Phú 
không ngừng phát triển mạnh mẽ, tạo lập những thành 
tích mới, khẳng định vị thế trên thị trường.

Bà Phạm minh hương
Ủy viên HĐQT

Năm Giáp Ngọ đi qua nhường chỗ cho xuân 
mới Ất Mùi - 2015, xuân mới với những cơ hội 
và thách thức mới mà chúng ta phải đoàn kết, 
nỗ lực làm chủ để vượt qua. Thông qua Diễn 
đàn Phong Phú tôi kính chúc Ban lãnh đạo, 
toàn thể CB.CNV cùng gia đình một năm mới 
dồi dào sức khỏe với nhiều thắng lợi mới, an 
khang thịnh vượng và vạn sự thành công. Kính 
chúc Phong Phú tiếp tục vững tin phát triển.

ông Phạm Xuân Trình
Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

Một năm Giáp Ngọ đi qua với nhiều thành 
quả và sự kiện đáng nhớ. Đón xuân Ất Mùi 
- 2015, thời hội mở hàng loạt các hiệp 
định FTA, TPP đã và đang chuẩn bị ký kết - 
cơ hội cho ngành dệt may phát triển.

Hòa chung không khí đón tết cổ truyền 
của cả đất nước, Phong Phú đón xuân Ất 
Mùi - 2015 với tinh thần hòa nhập, hành 
động, tuân thủ để phát triển nhanh và 
bền vững. Nhân dịp xuân về, kính chúc gia 
quyến toàn thể anh chị em cán bộ công 
nhân viên một năm mới an lành, hạnh 
phúc và sức khỏe.

ông Trần Quang nghị
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Năm 2014 là một năm 
phát triển ấn tượng đối 
với ngành dệt may Việt 
Nam và Phong Phú. 
Thành công trên là 
kết quả của sự nỗ lực, 
đoàn kết, trí tuệ, bản 
lĩnh của toàn thể anh 

chị em CB.CNV. Đây là tiền đề quan trọng để năm 2015 chúng ta 
tiếp tục vươn đến những tầm cao mới. Tầm cao đây không chỉ là 
doanh thu, lợi nhuận, quy mô mà còn là độ hài lòng của toàn thể 
anh chị em CB.CNV, cổ đông, nhà đầu tư, các đối tác, bạn hàng....

Giáp Ngọ ta mừng tuổi năm mươi
Cả nhà Phong Phú thật vui tươi
Ất Mùi vào tuổi năm mươi mốt
Làm nhiều sống tốt tăng trưởng nhanh
Phong Phú doanh nghiệp mạnh và xanh
An toàn trí tuệ nhiều hạnh phúc
Chúc mọi người sung túc an lành

Nhân dịp năm mới 2015 - xuân Ất Mùi, tôi xin kính chúc toàn 
thể anh chị em CB.CNV, đối tác khách hàng, cổ đông, các đơn vị 
thành viên, liên doanh liên kết, cùng gia đình một năm mới thật 
dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và đạt 
được nhiều thắng lợi hơn nữa trong năm mới.

ông Trần Quang Sáng
Ủy viên HĐQT

Nhân dịp xuân Ất Mùi - 2015, tôi xin gửi đến toàn 
thể CB.CNV Phong Phú cùng gia đình thật nhiều 
hạnh phúc, may mắn, an khang và thịnh vượng.

Năm 2015 cũng sẽ có những khó khăn, thử thách 
đối với tập thể anh em Phong Phú trên bước 
đường hội nhập để hình thành chuỗi cung ứng 
hoàn chỉnh, khó khăn nhất vẫn là khâu nguyên 
liệu.

Tôi hy vọng và đặt trọn niềm tin vào tập thể anh 
em Phong Phú cùng nắm tay nhau, đoàn kết tạo 
nên sức mạnh để cấu trúc thật vững chắc các 
công trình, xứng đáng là cánh chim đầu đàn của 
ngành dệt may Việt Nam.

Bà Bùi Thị Thu
Ủy viên HĐQT,
Phó Tổng giám đốc
Thường trực

Chào đón xuân mới 2015 thân thương, 
trân trọng, tôi gửi lời chúc sức khỏe, 
may mắn và thành công đến anh chị 
em CB.CNV, những đồng nghiệp, bạn 
bè, khách hàng đã cùng đồng hành, trải 
nghiệm và chia sẻ để tôi và tất cả anh chị 
em có cơ hội được phục vụ, được đam mê 
cống hiến và hoàn thiện, vươn lên.

Bà Phan Kim hằng
Phó Tổng giám đốc

Năm 2015, dòng thời gian mở 
ra một cánh cửa mới, Phong 
Phú sáp nhập tạo thành chuỗi 
cung ứng sản phẩm trọn vẹn 
cho khách hàng. Bức tranh 
Phong Phú đã hoàn chỉnh như 
các nhánh sông suối cùng đổ về 
đại dương tạo thành một dòng 
chảy mạnh, tiến đến một tương lai mới. Tất cả thành viên trong 
ngôi nhà chung Phong Phú với tài năng, sáng tạo, đầy nhiệt 
huyết, với sức mạnh đoàn kết cùng đồng tâm - đồng sức góp 
bàn tay, khối óc sẽ đưa Tổng công ty ngày càng phát triển và 
thịnh vượng.

Mùa xuân đến, tôi chân thành gởi đến tất cả đối tác, bạn hàng, 
Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên Phong Phú lời 
chúc sức khoẻ, hạnh phúc, may mắn và thành công.

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Phong Phú yên vui khắp mọi nhà
Sáng tạo không ngừng ta đi tới
Tương lai rộng mở, bước vươn xa.

ông nguyễn Văn nhiệm
Giám đốc điều hành

Nhân dịp xuân về, xin kính chúc đại gia 
đình Phong Phú “vui trong sức khỏe, 
trẻ trong tâm hồn, khôn trong ý tưởng 
và trưởng thành trong mọi lĩnh vực”.

Sang năm mới, mỗi CB.CNV Phong Phú 
chúng ta tiếp tục đoàn kết, phát huy 
tối đa khả năng sáng tạo, trách nhiệm 
của mình, để góp phần làm tăng thêm 
niềm tin và uy tín cho thương hiệu 
Tổng công ty đến với khách hàng, bạn 
bè trong và ngoài nước, hướng đến 
mục tiêu Phong Phú là thương hiệu 
mạnh thật sự mạnh của quốc gia và 
thế giới.

ông Võ Đình hùng
Giám đốc điều hành

Năm Giáp Ngọ 
sắp qua, trong 
thời khắc chuyển 
giao ý nghĩa này, 
tôi xin gửi tới 
toàn thể CB.CNV 
Phong Phú cùng 
gia quyến lời chúc 
mừng năm mới Ất 
Mùi 2015 may mắn, hạnh phúc và dồi dào sức khỏe.

Chúng ta hy vọng với truyền thống lao động cần cù, 
sáng tạo, đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó 
khăn, thách thức, phấn đấu không ngừng trong trong 
đổi mới công tác quản lý, điều hành của tập thể lãnh 
đạo và CB.CNV trong toàn Tổng công ty, chúng ta tiếp 
tục gặt hái những thành tích mới trong SXKD với thông 
điệp: “Yêu Tổ quốc - Giữ vững niềm tin - Trui rèn bản 
lĩnh - Khẳng định đầu tàu - Vươn tới tầm cao”.

Chào xuân Ất Mùi
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Câu Chuyện
quản lý

TrầN QuANg Nghị
Chủ tịch HĐQT

Thời Hán Cao Tổ Lưu Bang khởi nghiệp dựng nên nhà 
Hán kéo dài mấy trăm năm có lưu truyền một câu 
chuyện; khi nói chuyện với Hàn Tín - một vị tướng 

rất tài giỏi góp phần quyết định thành công của Hán Cao 
Tổ Lưu Bang, hai người đàm đạo về các tướng như sau:

Lưu Bang hỏi Hàn Tín: Tiêu Hà có thể cầm được bao nhiêu 
quân?
Hàn Tín thưa: 10 vạn quân
Còn Trương Lương?
20 vạn
Thế còn khanh?
Càng nhiều càng tốt
Thế còn ta?
Bệ hạ có thể sử dụng được 1 vạn quân

Thấy Lưu Bang có vẻ không vui Hàn Tín liền nói thêm: Bệ 
hạ không phải là người có thể cầm nhiều quân nhưng bệ 
hạ lại có tài dùng tướng.

Qua câu chuyện này có thể rút ra một bài học rất quan 
trọng về công tác quản lý đó là trong doanh nghiệp người 
lãnh đạo càng cao thì càng phải có khả năng dùng tướng, 
càng có nhiều tướng tài, giỏi thì khả năng doanh nghiệp 
tăng trưởng phát triển càng cao, cho nên cổ nhân có câu 
“Nhìn quân biết tướng” hay “Nhìn tướng biết vua” là thế.

CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM

Sự nghiệp cách mạng Việt Nam ghi nhận thời đại Hồ Chí 
Minh thành công rực rỡ không chỉ do thiên tài và đạo đức 
của Bác Hồ mà còn bởi xung quanh Bác có rất nhiều nhân 
tài, tướng giỏi như: Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp, Tổng bí thư Trường Chinh, Tổng bí thư Lê 
Duẩn, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh… mà mỗi người khi 
đứng riêng cũng đều là những huyền thoại được dân tộc 
ta và thế giới công nhận.

Trở lại doanh nghiệp, cán bộ đứng vào vị trí lãnh đạo cấp 
tư lệnh thì phải có nhiều tướng phụ trách các mặt trận 
như sản xuất, kỹ thuật, đầu tư, tài chính, kinh doanh, thị 
trường, nhân sự, đào tạo, kiểm soát… Vậy tiêu chí như thế 
nào thì được gọi là tướng tài giỏi. Có thể nêu ra một số 
tiêu chí sau đây:

- Am hiểu nắm vững ngành, nghề, công việc mình phụ 
trách, biết được mặt mạnh, yếu của ngành, lĩnh vực mình 
quản lý so với mặt bằng chung và đối thủ cạnh tranh để 
từ đó xây dựng lộ trình phương hướng chiến lược cụ thể, 
nhanh chóng nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh 
nghiệp cũng như bản thân.

- Có khả năng quản trị nhân sự, cộng sự để sắp xếp, phân 
công hợp lý, minh bạch, công tâm, công bằng, trung thực, 
phát huy tối đa năng lực hiện có của đội ngũ đồng thời 
chuẩn bị tốt cho đầu tư phát triển.

- Có kỹ năng đối ngoại tốt cả với khách hàng, đối tác, các 
cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị liên quan. Thông 
thạo ít nhất một ngoại ngữ.

- Có năng lực tư duy sáng tạo và khả năng hoàn thiện bản 
thân nhanh, bền vững, cầu thị, ham học hỏi, khả năng 
tự chủ cao, có ý thức trách nhiệm và đam mê công việc 
xuyên suốt.

Đây là những tiêu chí được xem là cơ bản vì từ những 
tiêu chí này còn phát triển thêm được nhiều tiêu chuẩn, 
tố chất khác nữa để mở rộng yêu cầu Tâm Tài Đức Dũng 
Liêm, Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín. 

Chúng tôi khi nhận xét doanh nghiệp và người đứng đầu 
doanh nghiệp thường hay đùa với các chủ tịch, tổng giám 
đốc rằng vẫn còn ở cấp bậc thiếu tướng. Điều này không 
có nghĩa là các vị đó là tướng hàm thấp mà là doanh 
nghiệp và chủ tịch, tổng giám đốc đó quá thiếu tướng 
nhất là tướng giỏi.

Muốn trở thành tư lệnh đại tướng và doanh nghiệp quy 
mô thì hãy cố gắng đào tạo tuyển dụng nhanh tướng 
tài. Mong rằng năm 2015 Phong Phú chúng ta sẽ “phát 
tướng” tức là phát hiện nhiều tướng giỏi và tuyển thêm 
được nhiều tướng tài. 
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Đầu tư
bắt Đầu

từ Đâu
TrầN QuANg Nghị
Chủ tịch HĐQT

CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM

Doanh nghiệp muốn 
tăng trưởng phát triển, 
tăng thu nhập, tăng 

việc làm thì phải đầu tư. Đầu 
tư chiều sâu nâng cấp thiết bị, 
hiện đại hóa hoặc đầu tư mở 
rộng năng lực sản xuất hoặc 
cả hai. Đa phần các lãnh đạo 
doanh nghiệp nghĩ đầu tư phải 
cần vốn, có vốn thì đầu tư. Ở 
các nước phát triển, chính phủ 
kiểm soát lạm phát giữ lãi suất 
tiền gửi ngân hàng thật thấp ở 
mức 1-2%/năm để các doanh 
nghiệp và cá nhân có tiền 
nhàn rỗi phải nghĩ cách đầu tư 
thay vì gửi ngân hàng lãi suất 
thấp nhằm mục đích khuyến 
khích đầu tư tăng trưởng.

Tuy nhiên không phải đầu 
tư nào cũng thành công dù 
vốn rất rẻ bởi lẽ yếu tố quyết 
định thành bại của việc đầu 
tư không phải chỉ là vốn mà 
còn phụ thuộc vào thị trường, 
khả năng cạnh tranh, năng lực 
quản trị và các yếu tố khách 
quan khác.

Ở Phong Phú hiện nay chúng 
ta không thiếu vốn dù chưa 
được rẻ như các doanh nghiệp 
nước ngoài nhưng với uy tín và 
tình hình sản xuất kinh doanh 
như hiện tại của Phong Phú, 
các ngân hàng sẵn sàng tài trợ 
đầu tư dài hạn với mức lãi suất 
chấp nhận được, nhưng chúng 
ta vẫn phải rất cân nhắc bởi 
các yếu tố như đã nói trên: thị 
trường, khả năng cạnh tranh 
và quản trị.

Đi vào từng ngành cụ thể 
chúng ta thấy rằng ngành sợi 
của Phong Phú ngoài sợi chỉ 
may phát triển tốt, các loại 
sợi khác thì thị trường xuất 
khẩu không ổn định do chất 
lượng và thương hiệu. Về 
ngành vải chúng ta độc canh 
vải denim gần 20 năm nhưng 
thiết bị công nghệ chậm đổi 
mới, khả năng cạnh tranh yếu, 
chất lượng không ổn định, thị 
trường không phát triển được 
vẫn dậm chân ở con số 10 triệu 
m/năm. Ngành dệt gia dụng 
vẫn chỉ có sản phẩm khăn là 
chủ lực, dù đã triển khai được 
cả hai mảng xuất khẩu và nội 
địa với thương hiệu Mollis khá 
nổi tiếng nhưng doanh thu 
vẫn còn khiêm tốn. Ngành dệt 
kim tại Nha Trang sản lượng 
nhỏ, chất lượng chưa ổn định, 
chi phí sản xuất còn cao.

Năm 2015 Phong Phú đã 
chuẩn bị và sẽ triển khai nhanh 
hai dự án trọng điểm phát 
triển vải đó là di dời và đầu 
tư mở rộng năng lực sản xuất 
vải denim, đầu tư nhà máy dệt 
kim mới hiện đại tại Nha Trang, 
đồng thời tăng năng lực và 
cải thiện chất lượng hiệu quả 
ngành sợi và phát triển ngành 
may, đảm bảo hoàn thiện 
chuỗi giá trị từ sợi - dệt nhuộm 
- may mặc, chuẩn bị đón hiệp 
định thương mại tự do TPP và 
các hiệp định thương mại song 
phương FTA khác. Xin nói thêm 
cho rõ là các điều kiện mở rộng 
thị trường do Chính phủ mang 

lại bằng các hiệp định chỉ có 
thể được tận dụng khi chúng 
ta có chuỗi sản phẩm từ sợi 
và có khả năng cạnh tranh 
với các doanh nghiệp nước 
ngoài cũng như trong nước 
cùng được hưởng điều kiện 
thị trường như chúng ta. Tóm 
lại chuỗi giá trị Phong Phú chỉ 
có thể có giá trị và thành công 
khi chúng ta thực hiện các yêu 
cầu:

- Đầu tư đúng (cả về định 
hướng và suất đầu tư).

- Làm thị trường tốt (lãnh đạo, 
nhân viên thị trường chuyên 
nghiệp, tận tâm và có năng 
suất tốt). 

- Quản trị tốt (quản trị, chi phí 
sản xuất, chất lượng ổn định ở 
mức cao, giảm tối đa tỷ lệ sửa 
chữa, đổi mới phương thức từ 
gia công qua ODM, FOB, đào 
tạo, tuyển dụng và duy trì đội 
ngũ nhân lực tốt).

Ba yêu cầu trên là nền tảng để 
giải quyết bài toán đầu tư và 
hiệu quả sau đầu tư. Bên cạnh 
đó còn nhiều vấn đề cần quan 
tâm như marketing, xây dựng 
thương hiệu, xử lý môi trường 
và phát triển bền vững. Với 
những cơ hội và thách thức 
trong năm mới 2015 hi vọng 
và tin tưởng toàn thể cán bộ 
nhân viên Phong Phú sẽ vượt 
qua các hạn chế để đạt được 
nhiều thành công mới. 
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Tuân thủ để an toàn
và hạnh phúc

 Tại nơi làm việc:

Phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy 
trình công việc, quy trình vận hành 
máy móc thiết bị, nội quy của Tổng 
công ty, quy định về an toàn lao động, 
bảo hộ lao động, phòng cháy chữa 
cháy… Việc tuân thủ các quy định liên 
quan đến an toàn lao động và bảo hộ 
lao động, trước hết là ảnh hưởng đến 
sức khỏe của anh chị em và sau đó có 
thể ảnh hưởng đến những người xung 
quanh và doanh nghiệp. Vì vậy cần 
phải tuân thủ tuyệt đối, không được 
chủ quan, xem thường hay bỏ qua bất 
cứ một chi tiết nào dù nhỏ nhất…

Nhân dịp cuối năm, trước khi đón chào xuân mới, xin 
điểm lại một vài nguyên tắc dù nhỏ nhưng với mong 

muốn tất cả anh chị em chúng ta luôn được an toàn - để 
hạnh phúc - và hạnh phúc hơn nữa.

Theo đó, chúng ta phải đặt tính tuân thủ lên hàng đầu và 
thực hiện nghiêm túc tất cả các nội quy, quy định được 
đặt ra và thể hiện mọi lúc, mọi nơi.

Trong gia đình:

Đặc biệt quan tâm đến an toàn vệ sinh thực phẩm, ở đây 
không phải thực phẩm cao cấp mới là tốt, hàng nhập mới 
là tốt mà vấn đề có an toàn không vì vậy chúng ta phải 
đặc biệt chú ý đến thực phẩm sử dụng. Bên cạnh đó nên 
chú ý rèn luyện thể dục, chơi thể thao để có sức khỏe, 
luôn cập nhật tin tức, đọc sách, báo để mở mang kiến 
thức, giúp đầu óc minh mẫn… tránh xa các tệ nạn xã hội, 
giữ gìn nề nếp trật tự gia đình.

An toàn là mỗi thành viên phải chấp 
hành nghiêm túc pháp luật, các quy 
định trật tự an toàn, đặc biệt là an 
toàn giao thông. Anh chị em vui 
xuân không nên uống rượu bia và 
không nên tham gia giao thông khi 
đã uống rượu bia, tránh xa các trò 
may rủi đỏ đen...

Việc tuân thủ sẽ mang đến sự an 
toàn cho chính bản thân của mỗi 
chúng ta và mang lại niềm hạnh 
phúc cho gia đình, doanh nghiệp 
và xã hội. Bởi lẽ, an toàn không còn 
là việc của riêng ai mà là trở thành 
vấn đề chung của tập thể. Chúng ta 
chỉ hạnh phúc thật sự khi tất cả các 

thành viên luôn được an toàn và 
hạnh phúc.

Nhân dịp xuân mới - Xuân Ất Mùi 
2015, kính chúc anh chị em một mùa 
xuân thật hạnh phúc, nhiều may 
mắn, an khang thịnh vượng, đầm 
ấm bên người thân và gia đình. 

ngoài xã hội:

BùI Thị Thu
Phó Tổng giám đốc Thường trực

Việc tuân thủ sẽ mang đến 
sự an toàn cho chính bản 
thân của mỗi chúng ta và 
mang lại niềm hạnh phúc 
cho gia đình, doanh nghiệp 
và xã hội. Bởi lẽ, an toàn 
không còn là việc của riêng 
ai mà là trở thành vấn đề 
chung của tập thể. 
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 BướC 1:
Tạo TíNh CẤP BáCh

- Đánh giá thực tế trị trường và sự cạnh tranh.
- Xác định cuộc khủng hoảng hiện tại và những cơ hội lớn.

 BướC 2:
ThàNh LẬP NhóM dẫN đườNg

- Tập hợp một nhóm người đủ lực để dẫn dắt sự thay đổi.
- Tạo điều kiện để nhóm gắn bó làm việc với nhau

 BướC 3:
ThIếT LẬP TầM NhìN
Và ChIếN LượC

- Thiết lập tầm nhìn định hướng cho sự thay đổi.
- Thiết lập các chiến lược để thực hiện

 BướC 4:
TruyềN đạT TầM NhìN ThAy đổI
- Sử dụng mọi phương tiện để liên tục truyền đạt tầm nhìn 
và các chiến lược.
- Thúc đẩy nhóm dẫn đường để làm gương cho những 
người khác.

 BướC 5:
TrAo QuyềN

- Gỡ bỏ các rào cản.
- Thay đổi các hình thức hay cơ cấu phá hoại sự thay đổi.
- Khuyến khích những ý tưởng và hoạt động chấp nhận rủi 
ro, không theo kiểu truyền thống.

 BướC 6:
Tạo rA NhữNg ThắNg LợI NgắN hạN

- Hoạch định cho những đổi mới dễ nhận thấy hay các 
thắng lợi rõ ràng.
- Tạo ra những thắng lợi đó.
- Khen thưởng và thừa nhận rộng rãi thành tích những cá 
nhân.

 BướC 7:
CủNg CỐ NhữNg ThắNg LợI
đã đạT đượC Và Tạo ThÊM NhIều ThAy đổI

- Tận dụng sự tín nhiệm ngày càng tăng để thay đổi mọi 
hệ thống, cơ cấu và chính sách không nhất quán với nhau 

hay không nhất quán với tầm nhìn.
- Thăng chức những người áp dụng tầm nhìn thay đổi.
- Tiếp thêm nguồn lực cho quá trình bằng những dự án, đề 
tài và nhân tố thay đổi mới.

 BướC 8:
BIếN NhữNg PhươNg PháP MớI
ThàNh VăN hóA CôNg Ty

- Tạo ra kết quả hoạt động tốt hơn bằng những hành vi 
định hướng khách hàng và định hướng hiệu quả, lãnh đạo 
tốt hơn, quản lý hiệu quả hơn.
- Tạo cầu nối liên kết giữa những hành vi mới và sự thắng 
lợi của công ty.
- Xác định nhiều phương pháp đảm bảo sự kế thừa và 
phát triển khả năng lãnh đạo.

Chỉ có 8 bước, đọc qua thì ngắn gọn nhưng để thực hiện 
thay đổi một điều gì đó trong doanh nghiệp và làm ra 
thành quả của tiến trình thay đổi đó trở nên bền vững thì 
đòi hỏi sự kiên trì sự quan tâm của mọi người.

Thế giới xoay vòng, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát 
triển cần thay đổi và thay đổi. CB.CNV Phong Phú ơi! Trên 
từng vị trí công việc của mình, hãy thay đổi hãy sáng tạo 
để mình luôn luôn mới, luôn luôn tự tin, góp sức đưa 
Phong Phú vươn tới tầm cao.  

Dẫn DắT
sự Thay đổi
PhAN KIM hằNg
Phó Tổng giám đốc

CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM

Tôi lấy tựa đề cuốn sách làm tựa bài viết này để sẻ chia 
vài suy nghĩ với các bạn vì áp lực thay đổi với doanh 
nghiệp ngày càng gia tăng. Phải “thay đổi” để doanh 
nghiệp tồn tại và phát triển. 

Quá trình 8 bước tạo nên sự thay đổi:
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Trong cuộc sống cũng như 
trong công việc hàng ngày, 
chúng ta thường tiếp xúc với 

rất nhiều người khác nhau từ khách 
hàng, đồng nghiệp, các thành viên 
trong gia đình đến những mối quan 
hệ bên ngoài xã hội. Chúng ta có thể 
tạo được sự tin cậy, hay đánh mất 
đi cũng chính từ bản thân của mỗi 
con người. Chúng ta thường nghe 
nói “đánh mất cái gì thì được, chứ 

Niềm tin và uy tín
trong doanh nghiệp

NguyễN VăN NhIệM
Giám đốc Điều hành

Nếu chúng ta làm 
những điều không 

đúng gây mất 
niềm tin với khách 
hàng, đối tác, bạn 

bè, đồng nghiệp thì 
tốc độ lan truyền 

rất nhanh làm ảnh 
hưởng đến uy tín 
cho cá nhân cũng 

như doanh nghiệp.

Khi niềm tin đã được tạo dựng thì mối quan hệ trong 
kinh doanh rất dễ dàng, các thông tin được chia sẻ và 
hướng tới các giải pháp đem lại lợi ích cho các bên tối 
ưu nhất, đó là lợi ích “Win - Win”.

CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM

đánh mất lòng tin thì mất tất cả”; 
không dễ gì nhận được lòng tin từ 
người khác, nhưng nếu cư xử không 
khéo thì lòng tin bị mất đi rất nhanh 
và rất khó tìm lại, thậm chí tác hại của 
sự mất niềm tin kèm theo rất lớn.

Đối với doanh nghiệp nếu khách 
hàng không còn tin cậy chúng ta, 
vấn đề không chỉ dừng lại ở chỗ bản 
thân khách hàng đó bỏ đi tìm đối 
tác khác, mà còn ảnh hưởng đến 
các khách hàng khác. Uy tín và niềm 
tin của một công ty có thể đo được 
bằng các tổn thất về đội ngũ nguồn 
nhân lực, doanh thu, lợi nhuận, các 
mối quan hệ trong xã hội. Và ngược 
lại, khi niềm tin đã được tạo dựng thì 
mối quan hệ trong kinh doanh rất dễ 
dàng, các thông tin được chia sẻ và 

hướng tới các giải pháp đem lại lợi 
ích cho các bên tối ưu nhất, đó là lợi 
ích “Win - Win” cho các bên. Khách 
hàng khi đã tin cậy sẽ nhanh chóng 
trở thành truyền thống, hợp tác lâu 
dài và đôi lúc họ chính là cầu nối 
để mở ra những cung bậc mới khác 
nhau trong quan hệ xã hội và cho 
doanh nghiệp. 

Liên tưởng đến Nhật Bản, đây là một 
đất nước mà cả thế giới biết đến với 
rất nhiều thương hiệu nổi tiếng, điều 
này cũng xuất phát từ những người 
Nhật họ đã xây dựng được niềm tin 
và uy tín trong lòng mọi người. Từ 
đó, tất cả các sản phẩm dù lớn hay 
nhỏ nếu xuất phát từ Nhật hoặc 
các doanh nghiệp của Nhật thì mọi 
người đều an tâm tin tưởng khi sử 

dụng. Qua nhiều năm tiếp xúc làm 
việc kinh doanh với các khách hàng 
Nhật, tôi nhận thấy rằng người Nhật 
luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, giữ 
lời hứa dù là những việc nhỏ nhất 
từ thời gian đến nội dung làm việc, 
nếu không thực hiện được lời hứa 
thì việc đầu tiên là phải xin lỗi vì bất 
kỳ lý do gì và phải tìm nguyên nhân 
chính xác để có biện pháp khắc phục 
một cách chi tiết và cụ thể, để sau 
này nếu có sự lặp lại thì đã có biện 
pháp xử lý. Người Nhật rất kỹ lưỡng 
và chi tiết, họ phải tận mắt kiểm tra 
và đánh giá năng lực của đối tác. 
Nếu đã tin tưởng rồi thì họ rất trung 

thành và luôn hỗ trợ mỗi khi chúng 
ta gặp trở ngại.

Trong thế giới phẳng hiện nay với sự 
phát triển vượt bậc của công nghệ 
thông tin và các trang mạng xã hội, 
do đó bản thân từng cá nhân của 
mỗi thành viên trong đại gia đình 
Phong Phú chúng ta phải ý thức 
được rằng, chúng ta biết mình phải 
làm gì? Và làm như thế nào? Để góp 
phần tạo niềm tin cho Phong Phú. Vì 
nếu chúng ta làm những điều không 
đúng gây mất niềm tin với khách 
hàng, đối tác, bạn bè, đồng nghiệp 
thì tốc độ lan truyền rất nhanh làm 

ảnh hưởng đến uy tín cho cá nhân 
cũng như cho toàn doanh nghiệp.

Thông qua Diễn đàn Phong Phú, 
cá nhân tôi kêu gọi tất cả cán bộ 
công nhân viên trong đại gia đình 
Phong Phú, hãy phát huy hết trách 
nhiệm bản thân, để làm tăng thêm 
niềm tin và uy tín cho thương hiệu 
Phong Phú đến với khách hàng, đối 
tác, bạn bè trong và ngoài nước, 
hướng đến mục tiêu Phong Phú là 
thương hiệu mạnh của quốc gia và 
thế giới. 



16 17Diễn đàn Phong Phú Xuân Ất Mùi - 2015XUÂN TIẾN BƯỚC

Thì thầm mùa xuân…
Ý NhạC - KIM ANh - QuỐC SANg - Thu hạNh  (thực hiện)

Chị NGuyễN THị HồNG Tươi
Hệ thống sản xuất Sợi chỉ may

Tự nhận là có duyên với công việc hiện 
tại và có duyên với đại gia đình Phong 

Phú, chị Nguyễn Thị Hải Lý - Hệ thống sản 
xuất Sợi chỉ may rất đỗi tự hào khi nói về 
công việc và chia sẻ những kỷ niệm của 
mình.

Chị kể: tôi vào công ty từ năm 1999, hiện 
nay với công việc là công nhân đứng máy 
sợi. Công việc nào cũng đòi hỏi mỗi người 
phải vững tay nghề cùng sự tập trung, 
kiên nhẫn cao độ và đặc biệt là sự tỉ mỉ và 
một tình yêu nghề mới có thể gắn bó lâu 
dài. Sau 15 năm nhìn lại chặng đường đã 
qua, tôi vô cùng biết ơn những anh chị em 
nhà máy sợi cọc đã dìu dắt tôi những bước 
đi, những công đoạn đầu tiên khi bước 

vào nghề và sự biết ơn ấy được tôi nỗ lực 
để hoàn thành tốt công việc của mình. 

Năm 2014 trôi qua với nhiều thay đổi, 
đặc biệt hơn với tôi là năm qua tôi được 
sự tin tưởng của Lãnh đạo cũng như sự 
yêu thương của anh chị em đồng nghiệp 
bầu làm Nhóm trưởng vùng kéo sợi con 
và là chiến sĩ thi đua. Hạnh phúc vì được 
yêu thương, tự hào vì được ghi nhận và 
tín nhiệm, tôi mong 2015 sẽ tiếp tục là 
một năm may mắn và nhiều niềm vui. 
Năm mới tôi xin gửi đến toàn thể Ban lãnh 
đạo và anh chị em CB.CNV Phong Phú 
một năm nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và 
thành công. Chúc cho công ty chúng ta 
ngày càng phát triển lớn mạnh!

Là người gắn bó với Phong Phú hơn 
7 năm qua, anh Nguyễn Quốc Hùng 

- Hệ thống sản xuất Vải cảm thấy may 
mắn và thật hạnh phúc khi là con của 
đại gia đình Phong Phú. Đồng thời, anh 
ngập tràn niềm vui với gia đình nhỏ của 
mình khi chuẩn bị lên chức bố.

Trong thời khắc hân hoan của đất trời 
vào xuân, anh cho biết: “Trước một mùa 
xuân mới, con người thường có nhiều 
điều mong ước. Riêng tôi, điều mong 
đợi nhất trong năm 2015 là mong được 
đón chào đứa con đầu lòng. Kế hoạch 
trong năm Ất Mùi là cố gắng làm việc 

và cống hiến thật chăm chỉ, hoàn thành 
xuất sắc công việc được giao và vun đắp 
cho gia đình nhỏ của mình thật hạnh 
phúc”.

Thông qua Diễn đàn Phong Phú, anh 
Nguyễn Quốc Hùng xin gửi đến ban 
lãnh đạo, cùng toàn thể anh chị em 
CB.CNV Phong Phú một năm mới dồi 
dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Và 
xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh 
chị em tổ Bảo trì, lãnh đạo Hệ thống sản 
xuất Vải đã luôn gần gũi, yêu thương và 
nâng đỡ, sát cánh cùng anh trong suốt 
thời gian qua.

Ấm lòng khi xuân về

Chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Hồng 
Tươi - Hệ thống sản xuất Sợi chỉ 

may trong một buổi chiều xuân khi chị 
bắt đầu ca làm việc mới. Sự vui vẻ tươi 
cười và luôn lạc quan với công việc, cuộc 
sống của chị làm chúng tôi cảm thấy ấm 
áp và chân tình về hình ảnh của người 
lao động luôn nỗ lực hết mình cho công 
việc và gắn bó với Tổng công ty.

Chị chia sẻ đã gắn bó với Phong Phú 
được 19 mùa xuân, mỗi mùa xuân đi 
qua đều có những kỷ niệm đặc biệt và 
thân tình riêng, nhất là các chương trình 
liên hoan mừng xuân cuối năm luôn ẩn 
chứa những yếu tố bất ngờ, thú vị mà 
Ban lãnh đạo chuyển tải đến đến anh chị 
em công nhân. Anh chị em càng vui hơn 

khi chương trình năm nay có nhiều điểm 
hấp dẫn, mới lạ làm mọi người tò mò, 
nhất là hội thi gói bánh tét, xin chữ và 
cho chữ, cho đến ảnh đẹp trong khoảnh 
khắc mùa xuân… đã gợi lên truyền 
thống tốt đẹp của cha ông về một mùa 
xuân đoàn viên, sum họp và nghĩa tình.

Trước thềm xuân, chị cảm thấy rất ấm 
áp bởi sự quan tâm chia sẻ hết sức chân 
tình của ban lãnh đạo, anh chị em đồng 
nghiệp trong suốt thời gian qua. Chị 
mong ước năm mới công ty, nhà máy 
tiếp tục phát triển và có nhiều chương 
trình hay, ý nghĩa để mọi người trở nên 
gần gũi hơn. Đồng thời, chị mong muốn 
toàn thể CB.CNV Phong Phú và gia đình 
nhỏ của mình dồi dào sức khỏe, hạnh 
phúc trong cuộc sống.

Chị NGuyễN THị Hải Lý
Hệ thống sản xuất Sợi chỉ may

Anh NGuyễN QuốC HùNG
Hệ thống sản xuất Vải

Hạnh phúc vì được yêu thương, tự hào vì được ghi nhận

Hạnh phúc với gia đình lớn và gia đình nhỏ của mình

Nhân dịp xuân về, chúng tôi có 
dịp được trò chuyện cùng chị 

Phạm Thị Thanh Thúy - Hệ thống 
sản xuất Vải về những tâm tư, 
nguyện vọng trong một năm qua 
cũng như những mong ước trong 
một năm mới. Chị hào hứng kể 
về câu chuyện 50 năm của Phong 
Phú và những dấu ấn đặc biệt mà 
chị đã trải qua trong suốt ngần 
ấy năm làm việc và gắn bó ở đây. 
“Nhân dịp xuân về, ngoài lời chúc 
và tình cảm dành cho gia đình và 
người thân của mình, tôi xin chúc 
cho Tổng công ty chúng ta ngày 
càng vững mạnh, phát triển không 
ngừng. Chúc cho Ban lãnh đạo 
luôn dồi dào sức khỏe để cùng 
nhau đưa Phong Phú phát triển 
hơn nữa trong tương lai. Tôi xin gửi 
đến toàn thể CB.CNV Tổng công ty 
cũng như các anh chị cô chú là cựu 

CB.CNV Phong Phú một năm mới 
thật nhiều may mắn, thành công và 
hạnh phúc” - chị Thúy chia sẻ.

Gia nhập Tổng công ty từ năm 
1996, đến nay đã 19 năm gắn bó, 
Phong Phú đối với chị Phạm Thị 
Thanh Thúy như gia đình thứ hai 
vậy. Chính tình cảm gắn bó và cảm 
xúc với những anh chị em đồng 
nghiệp đã gieo vào lòng chị những 
kỷ niệm thân tình, khó quên, đặc 
biệt trước mỗi mùa xuân. Chị vui vẻ 
cho biết: “xuân về là dịp tôi mong 
chờ nhất bởi cả năm làm việc thì tết 
là thời gian anh chị em Phong Phú 
được ngồi lại bên nhau trong các 
buổi họp mặt tất niên tại nhà máy 
và đặc biệt là liên hoan mừng xuân 
cuối năm, nó thể hiện tình đoàn kết 
gắn bó, sum vầy của mọi người sau 
những giờ lao động mệt nhọc”. 

Chị PHạM THị THANH THúy
Hệ thống sản xuất Vải

Ấm áp tình sum họp
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Gắn bó với Nhà máy Sợi 3 từ những ngày đầu còn lắp máy, giờ đã trải 
qua gần 3 năm nhà máy đi vào hoạt động. Anh Trần Thế Đoan hiện là 

Trưởng công đoạn ghép thô. Để hoàn thành tốt công việc của mình, anh 
luôn tìm tòi, học hỏi sáng tạo trong quá trình giải quyết công việc như sửa 
chữa, bảo dưỡng, đảm bảo thiết bị luôn hoạt động ổn định, thời gian dừng 
máy và giải quyết sự cố thấp nhất, góp phần hoàn thành và  nâng cao sản 
lượng của công đoạn, phục vụ tốt sản xuất của nhà máy.

Gặp chúng tôi trong những ngày cuối năm, không khí làm việc tất bật để 
hoàn tất những đơn hàng trước khi nghỉ tết. Khi được hỏi về mong ước đầu 
năm của mình, anh Đoan bày tỏ những mong ước thật đơn giản, rất gần 
gũi với công việc. Anh mong muốn tập thể những người thợ bảo trì phát 
huy tính đoàn kết, cần cù, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp để phục vụ tốt 
hơn nữa cho sản xuất của đơn vị, đảm bảo chất lượng và vượt sản lượng kế 
hoạch được giao.

Chị NGuyễN THị THANH HồNG
Công ty CP Dệt May Nha Trang

Nhớ lại kỷ niệm, một lần vừa 
mới nhận tháng lương, khi đi 

tắm xong thì không biết đã mất 
từ lúc nào. Nhưng một người sếp 
nghe được thông tin này và hỗ trợ 
anh một phần tiền lương của mình. 
Nhắc đến chuyện buồn thế nhưng 
trong anh lại có một niềm vui khó 
tả, bởi quanh anh vẫn còn rất nhiều 
sự sẻ chia.

Bởi cái tình người ấm áp như thế 
mà 19 năm nay, với công việc bảo 
trì trùng tu anh vẫn ngày ngày đảm 
bảo cho những chiếc máy có thể 
hoạt động tốt để không ảnh hưởng 
đến sản lượng chung của nhà máy. 
Anh nói: “khi đã vào làm việc thì chỉ 
để tâm trí vào công việc mà thôi” đó 
là lòng yêu nghề, hết mình vì công 
việc, luôn trăn trở khi máy móc có 
vấn đề.

Anh cũng chia sẻ cho những lớp đàn 
em: “mình đã bước chân đi làm thì 
tôi muốn những người đi sau mình 
luôn luôn học hỏi, cố gắng, không 
ngại khó khăn, luôn hoàn thành tốt 
công việc mình được giao”. 

“Bước sang năm mới tôi cầu chúc 
cho Ban lãnh đạo Phong Phú, cùng 
toàn thể anh chị em công nhân ở 
Phong Phú được dồi dào sức khỏe. 
Bước sang năm 2015, Phong Phú 
luôn có những đơn hàng lớn để 
người công nhân có thêm nguồn 
thu nhập”.

Riêng anh, mặc dù đã ở độ tuổi 40 
nhưng anh sẽ cố gắng phấn đấu lấy 
được tấm bằng đại học để tiếp tục 
nâng cao chuyên môn. 19 năm anh 
gắn bó với Phong Phú bởi một lý do 
cái tình người ấm áp ở đây. 

Từ những ngày đầu bước chân vào 
Phong Phú anh Nguyễn Thanh Hùng 

- Hệ thống sản xuất Gia dụng luôn được 
các anh chị đi trước hướng dẫn công việc 
một cách tận tình. Chính sự vô tư, không 
giấu diếm bất cứ điều gì, chỉ dạy cho đàn 
em hết mình của các anh chị khiến cho 
anh hình thành cho mình một thái độ 
nghiêm túc công việc. Và anh cũng luôn 
tận tụy hết mình để hướng dẫn cho các 
lớp đàn em kế cận như các anh chị trước 
đã từng làm đối với mình.

Gương mặt hiền lành, ít nói thế nhưng 
khi vào công việc thì anh lại có một thái 
độ rất nghiêm túc. Luôn cố gắng hết 
mình làm tốt công việc được giao, đạt 

được nhiều sản lượng, đó là lý do vì sao 
anh được anh chị em trong tổ may bình 
bầu cho danh hiệu chiến sĩ thi đua năm 
2014. Lần đầu tiên đạt được danh hiệu 
chiến sĩ thi đua khiến anh rất vui và phấn 
khởi.

Nhân dịp đầu xuân anh có những chia 
sẻ hết sức chân thành: “Chúc cho Tổng 
công ty ngày càng phát triển đi lên, có 
thêm thật nhiều đơn hàng để mình cũng 
như các anh chị công nhân khác có thể 
có thêm thu nhập”.

Và khi hỏi về dự định sắp tới của mình thì 
anh chỉ mong muốn được tiếp tục làm 
việc tại mái nhà Phong Phú thật lâu.

Anh NGuyễN THàNH LONG
Hệ thống sản xuất Gia dụng

Anh NGuyễN THANH HùNG
Hệ thống sản xuất Gia dụng

Mong gắn bó lâu dài với Phong Phú

Anh TRầN THế ĐOAN
Công ty CP Dệt May Nha Trang

Tình người Phong Phú lớn lắm

Phát huy sáng kiến để nâng cao hiệu quả sản xuất

Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp
Với với trò là tổ trưởng công đoàn Tổ Chuẩn bị - Nhà máy May 1, 
chị là người nhiệt tình trong các hoạt động thi đua lao động sản 
xuất, các phong trào do công đoàn công ty phát động. Vừa qua, 
chị Nguyễn Thị Thanh Hồng đã tham gia hội thi “Phụ nữ Dệt May 
Nha Trang tài năng” nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2014 do 
công đoàn công ty tổ chức, đội đã đạt giải 3. Chị quan niệm công 
đoàn luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp, người lao động. 
Công ty có ổn định, phát triển thì mới chăm lo đời sống vật chất, 
tinh thần đầy đủ cho công nhân lao động, mới tổ chức được các 
hoạt động và công đoàn là tổ chức luôn sát cánh ủng hộ với chính 
quyền trong tất cả các hoạt động lao động sản xuất, phong trào 
văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… 

Với những kết quả hoạt động trong năm qua, chị mong muốn 
sang năm mới công ty có thêm những đơn hàng tốt, số lượng lớn 
hơn nữa để tạo việc làm đều đặn, ổn định để nâng cao thu nhập 
và đời sống cho người lao động. Tổ chức nhiều hoạt động tạo 
mối quan hệ gắn kết người lao động với doanh nghiệp. Chúc mọi 
người đón xuân mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc.
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Từ khi gia nhập đại gia đình Phong 
Phú với chị Ngô Thanh Như luôn 

tràn đầy niềm vui và bài học quý giá. Chị 
chia sẻ: “mỗi ngày làm việc với tôi luôn 
mang nhiều khoảnh khắc ý nghĩa. Đó là 
khoảnh khắc gắn bó và yêu hơn công 
việc mình đang làm, sự trải nghiệm ở 
những công việc mới, sự chia sẻ lẫn 
nhau trong công việc và các hoạt động 
cộng đồng…”.

“Khi còn là nhân viên kinh doanh sợi, tôi 
được học cách chăm sóc khách hàng, 
học cách sản xuất từ bông ra sợi và rất 
nhiều điều khác. Rồi khi được làm ở 
mảng may mặc tôi tiếp tục được tìm 
hiểu các nguyên phụ liệu, quy trình sản 
xuất sản phẩm may mặc, thiết kế thời 
trang…. Đến thời điểm hiện tại, cảm 
giác mỗi ngày tôi đến công ty giống hệt 

như đến trường và những kỷ niệm nơi 
ngôi trường “đời’’ này thì nhiều lắm’’ - 
chị vui vẻ chia sẻ về những kỷ niệm của 
mình. 

Chị cho biết thêm, môi trường làm việc 
ở công ty đã thay đổi rất nhiều về tính 
cách cũng như kiến thức của tôi. Các Sếp 
luôn dạy dỗ và tạo điều kiện để tôi học 
hỏi cùng với sự thân thiện hòa đồng của 
các anh chị em đồng nghiệp là điều tôi 
cảm thấy mình may mắn và luôn muốn 
gắn bó với Phong Phú. Nhân dịp xuân 
mới mong ước cho tất cả mọi người sức 
khỏe dồi dào, vạn sự như ý và mỗi ngày 
trôi qua sống trọn từng khoảnh khắc 
đầy ý nghĩa. Tôi tin rằng lĩnh vực mới  
mà tôi đang theo làm việc sẽ mang đến 
nhiều sắc màu tạo liên kết chuỗi cho sản 
phẩm Phong Phú tương lai.

Xuân về thêm ấm áp

 Chị Lê THị Hà ANH
Phòng Tài chính kế toán

Trong thời gian gắn bó với Phong 
Phú, đã để lại trong chị Lê Thị Hà Anh - 
Phòng Tài chính Kế toán nhiều kỷ niệm 
vui buồn. Chị kể: “kỷ niệm nhớ nhất 
với tôi là lúc làm báo cáo giải trình vụ 
kiện chống bán phá giá của Thổ Nhĩ 
Kỳ. Lúc đó cả Phòng Tài chính Kế toán 
và Phòng Kinh doanh cùng nhau phối 
hợp giải trình. Mỗi người một mảng 
phân chia nhau công việc và trả lời 
bảng câu bằng tiếng Anh nên ai cũng 
cố gắng tìm tòi để thực hiện một cách 
tốt nhất. Gần một tháng thực hiện hễ 
gặp nhau là bàn chuyện Thổ Nhĩ Kỳ và 
đến lúc bộ phận tư vấn báo đã gửi báo 
cáo, hồ sơ, chứng từ sang nước ngoài 
thì mọi người mới thấy nhẹ nhõm”.

Nhân dịp xuân mới, tôi mong muốn 
bước sang năm 2015 (năm con dê) sẽ 
tốt đẹp hơn, khởi sắc hơn đối với tất 
cả mọi người. Riêng Tổng công ty thì 

kinh doanh hiệu quả hơn, doanh thu 
lợi nhuận tăng trưởng hơn năm cũ. 

Tôi rất thích văn hóa và truyền thống 
của Phong phú mỗi dịp xuân về. Từ việc 
Ban lãnh đạo đi chúc tết các phòng 
ban, hệ thống sản xuất vào ngày đầu 
năm đến những chương trình mừng 
xuân của Tổng công ty tổ chức và đặc 
biệt hơn là có buổi tổ chức gặp mặt 
đón tết được tổ chức cho những anh 
chị em công nhân ở xa quê không có 
điều kiện về quê đón tết cùng gia đình. 
Tôi thấy rất ấm áp và mọi người sẽ cảm 
thấy vui hơn về một cái tết xa nhà trọn 
vẹn nghĩa tình.

Hy vọng, Tổng công ty tiếp tục gìn giữ 
và phát huy nhiều chương trình thiết 
thực ý nghĩa để mọi người cảm thấy 
hài lòng và gắn bó lâu dài hơn với 
Phong Phú.

Chị NGô THANH NHư
Phòng kinh doanh May mặc

Mỗi ngày là một khoảnh khắc ý nghĩa

Thành tích
Tổng công ty CP Phong Phú 2014

   ĐẢng BỘ TỔng Công TY 

Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương tặng bằng khen Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 
năm liền (2010 - 2014).

Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương tặng bằng khen Đảng bộ có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 
thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh” trong 3 năm (2011 - 2013).

Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam tặng giấy khen cho Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 
năm 2014.

   TậP ThỂ CB.CnV TỔng Công TY

Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất

Bộ Công thương tặng cờ đơn vị xuất sắc

Thương hiệu quốc gia 2014

   Công Đoàn TỔng Công TY

Cờ thi đua của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam dành cho công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc trong phong 
trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn.

Bằng khen của Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh

   Đoàn Thanh niÊn TỔng Công TY

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng 
khen cho Đoàn Tổng công ty và liên chi Đoàn Hệ 
thống sản xuất Gia dụng.

Đoàn khối doanh nghiệp trung ương tặng bằng 
khen cho liên chi đoàn Văn phòng Tổng công ty.

Đoàn thanh niên Tập đoàn Dệt May Việt Nam tặng 
giấy khen cho Liên chi đoàn Hệ thống sản xuất Vải. 
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Vậy là những ngày cuối năm Giáp Ngọ lại chầm 
chậm trôi qua, tiết trời bắt đầu có những đổi 
thay rõ rệt. Những cơn gió nhè nhẹ làm lành 

lạnh qua lớp áo vào buổi sáng vào ca và buổi chiều 
tan ca ngày một rõ hơn. Trời đất đã chuyển dần từ 
đông sang xuân.

Buổi sáng trên con đường từ nhà đến cơ quan, 
những chậu cúc, mai vàng bắt đầu xuống phố, lòng 
người càng trở nên nôn nao hơn bao giờ hết. Vào 
đến Phong Phú, không khí xuân càng trở nên nhộn 
nhịp khi những tiểu cảnh xuân đã khoe sắc, không 
khí lao động trong những ngày cuối năm nhộn nhịp, 
tất bật.

Đi đâu ai cũng hỏi thăm nhau khi nào về tết, mua 
sắm tết thế nào, rồi cả chuyện thưởng tết, lương, quà 
công đoàn năm nay thật “no đủ” và ý nghĩa, chương 
trình liên hoan mừng xuân với nhiều chương trình 
mới lạ, độc đáo như hội thi gói bánh tết tặng người xa 
quê, tặng chữ may mắn đầu năm, cuộc thi ảnh đẹp… 
tất cả rộn ràng một mùa xuân trong lòng Phong Phú.

Năm 2014 đi qua, Tập đoàn dệt May Việt Nam tạo 
dấu ấn đáng ghi nhớ khi kim ngạch xuất khẩu đạt 

3,26 tỷ uSD và kỳ vọng con số này tăng lên đáng kể 
trong năm 2015 khi hàng loạt các hiệp định thương 
mại tự do giữa Việt Nam với Hàn Quốc, Liên minh 
thuế quan Nga, Belarus, Kazakhstan vừa kết thúc 
đàm phán và TPP bước vào giai đoạn đàm phán tích 
cực. Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang đón 
đầu các hiệp định tự do thương mại để phát triển 
vượt bậc, bằng chứng hàng loạt các dự án đầu tư mới 
được triển khai rầm rộ và chuẩn bị đi vào hoạt động. 
Phong Phú đầu tư nhiều dự án như giặt ủi cao cấp, 
may mặc, sợi, vải…

Dấu ấn để lại trong năm qua đối với Phong Phú chính 
là sự trưởng thành của đội ngũ, quá trình tái cấu trúc 
tạo nên sức mạnh tổng thể, đồng thời là năm đánh 
dấu cột mốc quan trọng của Tổng công ty - 50 năm 
hình thành và phát triển. Bước đường 50 năm đã để 
lại nhiều bài học về công tác lãnh đạo, nhân sự, phát 
triển thị trường, xây dựng thương hiệu… chuẩn bị 
cho một Phong Phú vững tiến trong tương lai. 

Năm qua, khu chung cư Nhân Phú dành cho CB.CNV 
với 11 tầng và 194 căn hộ  đã chính thức khai trương, 
hiện thực hóa ước mơ, quyết tâm mang lại nhiều 
hơn nữa giá trị cuộc sống vật chất và tinh thần cho 

Xuân mới
Khát vọng mới

BAN BIÊN TẬP

người lao động của Ban lãnh đạo Tổng công ty. 
Nhiều cư dân xúc động và hạnh phúc vô bờ khi sở 
hữu những căn nhà mơ ước của mình. Hình ảnh 
chung cư uy nghi với đầy đủ tiện ích từ nhà trẻ 
24/24 giờ cho đến thư viện sách, phòng sinh hoạt 
cộng đồng, khu vui chơi, siêu thị mini, căng tin,… 
đã chuyển tải khát vọng về một cuộc sống ấm no, 
sung túc.

Bước vào xuân Ất Mùi - 2015 với một tâm thế 
mới, với niềm tin mãnh liệt “Xuân mới - Khát vọng 
mới”, toàn thể anh chị em CB.CNV trên dưới một 
lòng tiếp tục đưa Phong Phú phát triển hơn nữa. 
Đối với Phong Phú mỗi ngày là một sự đổi mới, 
đổi mới trong tư duy, trong suy nghĩ, trong hành 
động và cả độ hài lòng. Xuân mới đồng nghĩa với 
việc tác phong mới, cách làm mới, quá trình phấn 
đấu mới để theo kịp sự phát triển của thị trường 
và thế giới. Khát vọng mới chính là tâm huyết 
chinh phục những tầm cao mới, những hải trình 
mới để chúng ta không ngủ quên trong chiến 
thắng, không bị tụt hậu phía sau so với các doanh 
nghiệp khác trong và ngoài ngành cũng như thế 
giới. Đột phá, sáng tạo, khát vọng, ý chí vươn lên 
để làm chủ công nghệ, sản xuất và cả việc dẫn dắt 
thị trường trên nền tảng văn hóa vững chắc, đó là 
thông điệp chính mà Ban biên tập mong muốn 
chuyển tải đến toàn thể anh chị em CB.CNV trong 
mùa xuân Ất Mùi - 2015.

Cuối cùng xin kính chúc ban lãnh đạo, anh chị em 
cán bộ công nhân viên cùng gia đình một mùa 
xuân tươi vui, hạnh phúc và sung túc. Kính chúc 
bạn đọc của Diễn đàn Phong Phú một năm nhiều 
thắng lợi. 
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biến đáng kể, tăng sức cạnh tranh, 
các doanh nghiệp tung ra nhiều 
thương hiệu thời trang theo từng đối 
tượng khách hàng. Đồng thời, nhiều 
chương trình như Tuần lễ thời trang, 
Hội chợ thời trang, Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam… diễn 
ra bài bản chuyên nghiệp và có sức 
lan tỏa lớn. Do đó, doanh thu nội địa 
của Tập đoàn là 20.000 tỷ đồng, tăng 
khoảng 10% so với năm 2013, chiếm 
30% nhu cầu hàng may mặc toàn 
thị trường. Riêng Phong Phú ra mắt 
các nhãn hiệu may mặc như Style, 
Tyracop, iZ… 

Cũng trong năm qua, Vinatex tiến 
hành iPO thành công và đại hội đồng 
cổ đông đầu tiên diễn ra tốt đẹp.

Các doanh nghiệp hàng đầu của 
ngành tiếp tục khẳng định vị thế của 
mình như Tổng công ty CP Phong 
Phú, May 10, Việt Tiến, Nhà Bè… 

Diện mạo mới 2015

Tháng 2 năm 2015, Vianatex chính 
thức bước vào hoạt động với mô 
hình mới - công ty cổ phần, vì vậy 
toàn bộ CB.CNV nỗ lực hoàn thành 
xuất sắc nhiệm nụ mới với phương 
châm “quản trị chặt chẽ, tăng tốc đầu 
tư, phát triển thị trường, tăng cường 
nhân sự”.

Đồng thời, năm 2015 là một năm 
thuận lợi với hàng loạt các Hiệp định 
thương mại tự do giữa Việt Nam với 
Hàn Quốc, Liên minh thuế quan Nga, 
Belarus, Kazakhstan vừa kết thúc 
đàm phán và TPP cũng đang trong 
giai đoạn đàm phán tích cực, tạo ra 
những cơ hội rộng mở để Tập đoàn 
phát triển vượt trội. Sự chuyển đổi 
từ CM sang FOB, ODM và chuỗi cung 
ứng dệt may hoàn tất tạo ra nhiều 
hướng phát triển mới cho các doanh 
nghiệp trong Tập đoàn. Cụ thể, lượng 
hàng hóa ODM xuất khẩu của năm 
2014 tăng 10% so với năm 2013 và 
tiếp tục gia tăng trong những năm 
tiếp theo.

Tập đoàn Dệt May Việt Nam có bước 
chuẩn bị cho nhiều dự án đầu tư theo 
chiều sâu ở tất cả các lĩnh vực sợi, 
dệt, nhuộm, may mặc và tập trung 
vào công tác đào tạo nguồn nhân lực 
có chất lượng cao, đảm bảo hài hòa 
lợi ích của doanh nghiệp, cổ đông, 
người lao động. ông Lê Tiến Trường, 
Tổng Giám đốc Vinatex cho biết: 
Năm 2015, Vinatex sẽ kế thừa những 
nền tảng sức mạnh được tạo dựng 
bền bỉ qua hai thập kỷ hình thành 
và phát triển, lại được cộng hưởng 
sức mạnh từ các cổ đông chiến lược 
về vốn, kinh nghiệm quản trị, thị 

trường, công nghệ, để tạo bước đột 
phá, hòa nhập sâu chuỗi cung ứng 
dệt may toàn cầu, tăng uy tín thương 
hiệu là một Tập đoàn đa quốc gia có 
nội lực mạnh. Vinatex đã đặt mục 
tiêu trong năm 2015 sẽ có doanh thu 
đạt 55 ngàn tỷ đồng, kim ngạch xuất 
khẩu đạt 3,63 tỷ uSD, tăng khoảng 
12% so với năm 2014. Cổ tức năm 
2015 cho cổ đông tối thiểu 5%, phấn 
đấu trên 6%. Lộ trình phấn đấu chia 
cổ tức đến năm 2017 lần lượt là 8%  
cho năm 2016 và 10% cho năm 2017. 
Thu nhập người lao động tăng trên 
8% so với cùng kỳ. 

một năm với nhiều điểm sáng

Năm 2014, mặc dù nền kinh tế có 
nhiều biến động không ngừng 
nhưng ngành dệt may Việt Nam 
vươn lên đạt được những thành 
tích đáng kể. Doanh thu toàn Tập 
đoàn đạt 50.930 tỷ đồng, tăng 12% 
so với năm 2013; kim ngạch xuất 
khẩu đạt 3,26 tỷ uSD, tăng 12% so 
với năm 2013; doanh thu nội địa đạt 
trên 20.000 tỷ đồng, tăng 10% so 
với năm 2013; lợi nhuận tăng 5% và 
thu nhập bình quân người lao động 

là 5.470.000 đồng/
người/tháng, tăng 8% 
so với năm 2013.

Vinatex triển khai 51 
dự án với tổng mức 
đầu tư là 8.037 tỷ 
đồng, trong đó có 14 dự án sợi, 15 
dự án dệt nhuộm, 15 dự án may mặc 
và 07 dự án về hạ tầng, trường học… 
nâng tổng năng lượng tăng thêm 
trong năm 2014 về sợi là 2.600 tấn, 
dệt nhuộm là 1.200 tấn và 3 triệu sản 
phẩm may mặc các loại. Đồng thời, 

công tác quản lý và đào tạo nhân 
lực cũng được Tập đoàn chú trọng 
phát triển thông qua việc thành lập 
các trung tâm đào tạo cán bộ quản 
lý ngành và khai giảng khóa đào tạo 
thứ nhất với 152 học viên, chia làm 
4 lớp tổ chức đào tạo tại Hà Nội, Đà 
Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Xuất khẩu dệt may Việt Nam tiếp 
tục tập trung vào những thị trường 
lớn như Mỹ với 9.778 triệu uSD tăng 
12,6% so với năm 2013; Eu với 3.425 
triệu uSD, tăng 16,9% so với cùng 
kỳ; Nhật Bản với 2.681 triệu uSD, 
tăng 8,8% so với cùng kỳ 2013; Hàn 
Quốc với 2.390 triệu uSD, tăng 26,6% 
so với năm 2013… Đồng thời, các 
doanh nghiệp trong Tập đoàn tiếp 
tục mở rộng sang các thị trường tiềm 
năng khác với tổng giá trị là 6.186 
triệu uSD.

Ngoài xuất khẩu, hàng dệt may 
trong nước cũng có những chuyển 

Dấu ấn dệt may Việt Nam 2014
Tổ TTTh

Dệt may Việt Nam trong năm qua tiếp tục 
giữ vững vị thế quan trọng của mình trong 
việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế đất 
nước. Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) 
đạt kim ngạch xuất khẩu 3,26 tỷ USD, tăng 
12% so với năm 2013.

XUÂN TIẾN BƯỚC
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Trong những năm qua, việc 
chăm lo đào tạo nguồn nhân 
lực có chất lượng cao để đáp 

ứng nhu cầu phát triển mới được 
Tổng công ty chú trọng đầu tư. Vì 
vậy, Phong Phú luôn được xem là 
cái nôi đào tạo và cung cấp cán bộ 
cho toàn Tập đoàn Dệt May Việt Nam 
trong nhiều năm qua.

Phong Phú xác định, bên cạnh các 
chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, độ hài 
lòng thì việc xây dựng một đội ngũ 
nhân sự chính là vấn đề cốt yếu để 
phát triển doanh nghiệp, mỗi năm 
được xem là năm nhân lực. Công tác 
chọn lọc, đào tạo, đánh giá cán bộ 
được triển khai hiệu quả ở tất cả các 
hệ thống sản xuất, khối ban phòng 
Tổng công ty. Vì thế, trong những 
năm qua, công tác này đã mang lại 
nhiều hiệu quả thiết thực, đóng góp 
cho sự phát triển của công ty và giảm 
thiểu rủi ro.

Đánh giá lại công tác cán bộ trong 
một năm qua tại Hội thảo về quản 
lý và đào tạo nguồn nhân lực do 
Tổng công ty đứng ra tổ chức, hầu 
hết các ý kiến tập trung vào một 
số vấn đề trọng điểm như: làm thế 
nào để đánh giá cán bộ một cách 
khách quan, khoa học và phát huy 
hiệu quả, cần xây dựng một đội ngũ 
cán bộ chuyên sâu về từng lĩnh vực 
thông qua tiêu chí công việc và thực 
tế, đào tạo nhân lực luôn song hành 
văn hóa doanh nghiệp…

Một số ý kiến tại hội thảo đồng tình: 
công tác đánh giá cán bộ phải được 
thực hiện một cách nghiêm túc, 
khách quan và khoa học thông qua 
sổ tay giao việc. Điều đó có nghĩa 
phải lượng giá bằng những con số 
thật cụ thể thông qua các chỉ tiêu 
cụ thể mà ở mỗi vị trí công việc phải 
hoàn thành, tránh tình trạng đánh 
giá chung chung, cảm tính và thiếu 

khoa học. Mỗi đơn vị cần xây dựng 
tiêu chí đánh giá, rõ ràng và phù hợp 
từng vị trí công việc của nhân viên. 

Đối với công tác đào tạo, xây dựng 
và phát triển cán bộ trước tiên cần 
sàn lọc những CB.CNV có đủ trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ, có tố chất để 
nâng cao hơn nữa kiến thức, kỹ năng, 
qua đó đánh giá thay thế và loại dần, 
cuối cùng chính là thái độ làm việc 
của CB.CNV đó. Trong quá trình thực 
thi công việc của mình, mỗi người 
cần nêu cao tinh thần doanh nghiệp, 
tự hào về nơi mà mình cống hiến, đặt 
quyền lợi và lợi ích doanh nghiệp lên 
hàng đầu.

Đánh giá công tác quản lý và đào tạo 
nguồn nhân lực hiện nay của Phong 
Phú, ông Phạm Xuân Trình nhận 
định: “để đánh giá nhân lực, chúng ta 
tiến hành thông qua các bước: Trước 
tiên tìm kiếm định biên nhân lực cho 
từng vị trí công việc cụ thể, tiếp đến 
đào tạo để nâng cao năng lực, đáp 
ứng nhu cầu của công việc đề ra và 
cuối cùng đánh giá hiệu quả công 
việc thông qua các tiêu chí cụ thể, 
rõ ràng, sâu sắc thể hiện qua những 
con số. Công tác ghi chép, báo cáo 
công việc thông qua sổ tay công việc 
là một phương pháp thực hiện khoa 
học và hiệu quả, phản ánh chân thực 
thái độ làm việc, cách sắp xếp, báo 
cáo khoa học hợp lý và chi tiết của 
mỗi CB.CNV”.

Hội thảo đưa ra nhiều ý kiến đóng 
góp cho công tác phát triển nhân sự 
của Tổng công ty cũng như những 
vấn đề còn tồn tại trong quá trình 
triển khai thực hiện. ông Nguyễn 
Văn Nhiệm - Giám đốc Điều hành Hệ 
thống sản xuất Gia dụng cho biết: 
“Để CB.CNV ý thức hơn vai trò và 
tầm quan trọng của sổ tay giao việc, 
chúng ta cần giao việc một cách cụ 
thể rõ ràng, làm đúng ngay từ đầu, 
kiểm tra hoàn thiện theo công đoạn, 
quy trình và có những biện pháp chế 

tài hợp lý”. ông cũng đưa ra sáng 
kiến làm hài lòng CB.CNV thông qua 
phiếu thăm dò, lấy ý kiến công khai 
dân chủ để có những biện pháp giải 
quyết đúng đắn và có thêm thông 
tin để xây dựng cán bộ theo đúng 
mục tiêu.

Bà Đặng Thị Hồng Đức - Phó Phòng 
Hành chính Quản trị đưa ra ý kiến: 
trong công việc hằng ngày, không 
thể làm hài lòng tất cả mọi người 
nhưng nếu đáp ứng nhu cầu và mức 
độ hài lòng cao sẽ tạo được hiệu 
quả công việc lớn. Mỗi người cần nỗ 
lực hoàn thiện những công việc mà 
mình được giao phó. Khi đặt mục 
tiêu công việc và hoàn thành từng 
mục tiêu công việc cụ thể đừng xây 
dựng quá nhiều mục tiêu mà không 
hoàn thành”.

Nói về công tác đánh giá cán bộ, 
ông Lý Anh Tài - Giám đốc Điều hành 
Tổng công ty cho biết: “Tự đào tạo 
và đào tạo liên tục sẽ giúp mỗi cán 
bộ nâng cao được trình độ chuyên 
môn của mình, đáp ứng ngày càng 
cao nhu cầu của công việc. Nếu quá 
trình tự đào tạo diễn ra chậm, không 
hiệu quả thì người cán bộ ấy sẽ 
không theo kịp bước phát triển của 
thị trường và công ty”.

Cùng quan điểm trên, bà Phan Kim 
Hằng - Phó Tổng giám đốc Tổng 
công ty nhấn mạnh đến tính liên kết 
giữa các hệ thống và khối ban phòng 
trong toàn Phong Phú. Quá trình 
tương tác, hỗ trợ lẫn nhau sẽ giúp 
giải quyết nhanh và thông suốt công 
việc, giảm bước trung gian.

Chia sẻ về định hướng trong thời 
gian tới, ông Phạm Xuân Trình cho 
biết sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá 
CB.CNV trong toàn Tổng công ty về 
mọi mặt kiến thức, kỹ năng và thái 
độ làm việc. Với mỗi vị trí công việc 
được giao, mỗi người phải tự lập kế 
hoạch riêng cho mình và tuân thủ 
những nguyên tắc làm việc để thực 
thi kế hoạch đề ra một cách hiệu 
quả, sáng tạo nhất. Người giao việc 
và người được giao việc phải luôn 
tương tác lẫn nhau trong công tác 
chuyên môn để từ đó có những 
hỗ trợ và thực thi một cách nhanh 
chóng, hiệu quả. Đồng thời, đào tạo 
chuyên môn nghiệp vụ đi kèm với 
văn hóa doanh nghiệp.

Đối với Phong Phú, mỗi năm đều xác 
định là năm nhân lực với việc chăm 
lo đào tạo, phát triển đội ngũ nhân 
sự vững mạnh. Năng lực làm việc 
chính là cơ sở để định lượng lương, 
thưởng và những chế độ đãi ngộ. 

Nhân lực vấn đề cốt lõi
của doanh nghiệp

Tổng giám đốc Tổng 
công ty CP Phong 
Phú - ông Phạm 

Xuân Trình khẳng 
định: “Nhân lực 

đóng vai trò hết sức 
quan trọng đối với 
sự phát triển của 
Phong Phú trong 
suốt chặng đường 

phát triển”. 

XUÂN TIẾN BƯỚC
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ông Phạm Xuân Trình - Tổng giám 
đốc Tổng công ty đánh giá cao sự nỗ 
lực của Công đoàn Tổng công ty đã 
tổ chức thành công cuộc thi này. Đây 
cũng là một trong những chuỗi hoạt 
động phát huy văn hóa Phong Phú 
của toàn thể CB.CNV từ nay cho đến 
liên hoan mừng xuân Phong Phú 
2015.

Sổ tay văn hóa, sổ tay 
nhân viên được xây dựng 

trên nền tảng truyền 
thống “Nhân - Lễ - Nghĩa 

- Trí - Tín - Tâm - Tài - 
Đức - Dũng - Liêm”, đây 
cũng là kim chỉ nam để 
CB.CNV xây dựng toàn 
bộ hành vi, tác phong, 

tư tưởng của mình trong 
hoạt động kinh doanh, 

sản xuất. 

Để hình thành một nền văn hóa 
tiên tiến và có bản sắc riêng, tùy vào 
mô hình hoạt động mà mỗi doanh 
nghiệp có các hình thức xây dựng 
khác nhau, là kim chỉ nam cho mọi 
cá thể trong doanh nghiệp. Những 
chuẩn mực hành vi đó được đúc 
kết, gầy dựng trong suốt quá trình 

phát triển, đó là sự thể 
hiện bản sắc rất riêng 
của mỗi doanh nghiệp. 
ông cũng hy vọng, sau 
hội thi mỗi CB.CNV tiếp 
tục tìm hiểu để nội dung 
sổ tay văn hóa, sổ tay 
nhân viên thực sự thấm 
nhuần, mang ý nghĩa 
sâu sắc để mỗi người là 
một sứ giả tuyên truyền 
văn hóa Phong Phú.

Các phần thi diễn ra thật sôi nổi với 
sự so tài của các đội, nếu như ở các 
phần thi lý thuyết, sự thông minh, 
dí dỏm của thí sinh tạo nên những 
nhiều thú vị, lôi cuốn thì ở các phần 
thi tài năng lại thấy được sự duyên 
dáng của họ. Điều khiến khán giả 
hào hứng và thích thú nhất chính 
là phần thi tài năng của các đội. Các 
phần thi cho thấy các đội đã có sự 
chuẩn bị kĩ lưỡng, từ những bộ sưu 
tập áo choàng tắm, cho đến những 
bộ sưu tập từ những chất liệu tái 
chế với phương châm “không gì là 
không thể”. Đặc biệt tiết mục “Mùa 
xuân bên cửa sổ” của khối phòng 
ban Tổng công ty là một tiết mục 
được đầu tư kịch bản từ hình thức 
đến nội dung, đã mang lại cho khán 
giả sự xúc động về hình ảnh người 
mẹ tiễn con trai thủy thủ lên đường 
làm nhiệm vụ hay một tình yêu tươi 
đẹp của chàng thủy thủ và cô thợ 
dệt. Các đội thi luôn cố gắng hết sức 
mình để mang đến cuộc thi những 

tiết mục hay nhất, chuyển tải những 
thông điệp nhân văn của cuộc sống, 
ngành nghề, con người Phong Phú.

Trải qua các phần thi cam go, quyết 
liệt, cuộc thi khép lại với chiến thắng 
thuộc về đội đại diện Khối phòng 
ban Tổng công ty tổng số điểm 94,3 
điểm, giải nhì thuộc về đội đến từ Hệ 
thống sản xuất Gia dụng với tổng 
số điểm 92,3 điểm, giải ba là đội của 
Hệ thống sản xuất Vải với tổng điểm 
91,6 điểm, với 83,3 điểm đội đến từ 
Hệ thống sản xuất Sợi chỉ may đạt 
giải khuyến khích.

Hội thi nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, ý thức tự giác học tập trong 
toàn Tổng công ty. Đâu đâu cũng 
nghe anh chị em bàn tán, thảo luận 
sôi nổi về sổ tay văn hóa, sổ tay nhân 
viên. Đồng thời giúp từng CB.CNV ý 
thức hơn trong học tập, nghiên cứu, 
rèn luyện và chấp hành nghiêm túc 
những quy định, quy trình trong sản 
xuất, những thái độ hành vi, cách 
thức giao tiếp giữa đồng nghiệp với 
nhau, giữa cấp trên với cấp dưới và 
ngược lại, giữa CB.CNV với đối tác, 
khách hàng đã quy chuẩn hơn, một 
thái độ chân tình, đoàn kết, hợp tác 
trong công việc đã được nâng lên ở 
một cấp độ cao hơn, có hệ thống, 
bài bản và logic. Việc thực thi trách 
nhiệm đối với công việc được giao và 
hiệu suất làm việc của CB.CNV trên 
từng vị trí công tác là một tiến bộ, 
là đòn bẩy để thúc đẩy Tổng công ty 
ngày càng phát triển. 

LÊ SANg

Văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình đóng vai trò quan trọng trong 
quá trình định hình tầm nhìn, sứ mệnh và xây dựng thương hiệu của 
mỗi doanh nghiệp. Việc xây dựng văn hóa giúp doanh nghiệp tăng thêm 
uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Mỗi người là một
sứ giả văn hóa
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Nhân kỷ niệm 50 năm ngày 
hình thành và phát triển 
Tổng công ty (14/10/1964 

- 14/10/2014), Phong Phú đã biên 
soạn và ban hành hai ấn phẩm đặc 
biệt đó là Sổ tay văn hóa và Sổ tay 
nhân viên. Hai ấn phẩm với nội dung 
phong phú, độc đáo, kết tinh những 
giá trị của Phong Phú trong 50 năm 
qua. Đây chính là tâm huyết của 
các thế hệ lãnh đạo Phong Phú và 
là những giá trị văn hóa đặc trưng, 
chuẩn mực, hành vi, ứng xử mà mỗi 
con người Phong Phú phải hướng tới 
để hoàn thiện mình. 

Nhận thức được tầm quan trọng đó, 
Công đoàn Tổng công ty phát động 
cuộc thi tìm hiểu về Sổ tay văn hóa 
và Sổ tay nhân viên. Cuộc thi được 
phát động từ tháng 11 năm 2014, 
thu hút gần 2.150 đoàn viên công 
đoàn tham gia. Sau hội thi cấp tổ, 
BTC đã chọn ra 80 gương mặt xuất 
sắc có điểm số cao nhất từ các tổ 
công đoàn bước vào vòng thi bán 
kết. Vòng bán kết chọn ra 20 thí 
sinh xuất sắc nhất của các hệ thống 
sản xuất, khối ban phòng và chia ra 
thành 4 đội tranh tài vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, các đội trải qua 
hai phần thi: phần kiến thức chiếm 
70% số điểm và thi tài năng chiếm 
30% điểm số. Ở phần thi kiến thức 
các đội phải thực hiện lần lượt 4 
vòng thi: vòng khởi động bao gồm 
12 câu hỏi, mỗi đội trả lời 3 câu, mỗi 
câu được 5 điểm; vòng vượt chướng 
ngại vật gồm 8 câu hỏi, mỗi đội trả 
lời 2 câu, mỗi câu được 10 điểm; 
vòng tăng tốc gồm 8 câu hỏi, mỗi 
đội trả lời 2 câu, mỗi câu được 10 
điểm; vòng về đích gồm 4 câu hỏi xử 
lý tình huống, mỗi đội trả lời 1 câu, 
mỗi câu được 15 điểm. 

Đội giải nhất - Khối Phòng Ban Tổng công ty 
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nghiệm trong quá trình bán hàng 
nhằm nâng cao doanh số, không 
ngừng mở rộng thị trường. Những 
tình huống thực tế đưa ra tại hội 
thảo nhằm trao đổi xử lý một cách 
thấu đáo, chân thành giúp cho anh 
chị em làm công tác bán hàng, phát 
triển thị trường, có thêm bí quyết 
trong quá trình xử lý công việc cũng 
như các sự cố phát sinh trong quá 
trình thực hiện.

Sau phần phát biểu khai mạc của 
Ban Lãnh đạo Hệ thống sản xuất Gia 
dụng, thì đề tài “Làm thế nào để tăng 
doanh số và phát triển nhanh trong 
việc mở rộng thị trường nội địa” của 
nhóm kinh doanh nội địa và nhóm 
phát triển thị trường, được anh em 
trao đổi, phân tích rất sôi nổi, nhiều 
tình huống trong thực tế mà đội ngũ 
kinh doanh bán hàng gặp phải trong 
quá trình giao dịch được toàn bộ hội 
thảo chia sẻ, phân tích với nhiều góc 
độ khác nhau để cuối cùng đúc kết 
lại thành những bài học bổ ích cho 

đội ngũ bán hàng hiện tại cũng như 
áp dụng trong tương lai. Bên cạnh 
đó còn các đề tài “Làm thế nào để 
chăm sóc khách hàng tốt nhất và 
duy trì phát triển hệ thống đại lý” 
của nhóm hệ thống cửa hàng. Đề 
tài “Làm thế nào để tổ chức, quản lý 
giao hàng nhanh, hiệu quả nhất” của 
đội ngũ hỗ trợ bán hàng cũng được 
hội thảo phân tích vả có rất nhiều ý 
kiến phê bình, đóng góp để sửa đổi 
và cùng nhau phát triển. Ban tổ chức 
hội thảo đã trao giải thưởng cho một 
số nhóm đề tài và các anh chị đã có 
những tham luận và ý kiến đóng góp 
xuất sắc.  

ông Nguyễn Văn Nhiệm - Giám đốc 
điều hành HTSX Gia dụng phát biểu 
tổng kết, đánh giá lại những điều đã 
đạt được và chưa được trong thời 
gian qua, đồng thời chỉ đạo các đơn 
vị tiếp tục thực hiện tốt vai trò của 
mình trong công tác xúc tiến thương 
mại, đưa sản phẩm Phong Phú đến 
gần hơn với khách hàng trong và 

ngoài nước, cũng như lưu ý tất cả 
CB.CNV của hệ thống phải tập trung 
chủ động mọi nguồn lực, để sản xuất 
sản phẩm có chất lượng và dịch vụ 
gắn liền với thương hiệu Phong Phú, 
đặc biệt không được chủ quan với 
những thành quả đã đạt được hay 
trong bất kỳ tình huống nào. ông 
nhất trí cao với nhiều giải pháp mà 
các đơn vị đã đưa ra, đặc biệt lưu ý 
các đơn vị khối phòng ban nghiệp 
vụ phải tập trung triển khai thực 
hiện chương trình “Làm đúng ngay 
từ đầu” và chương trình “Vệ sinh văn 
minh công nghiệp” cho nhân viên 
phòng ban thực hiện trên tất cả các 
công đoạn. 

Với mục tiêu làm hài lòng khách 
hàng bằng chất lượng sản phẩm 
và dịch vụ tốt nhất qua các chương 
trình nêu trên, Hệ thống sản xuất 
Gia dụng chắc chắn sẽ hoàn thành 
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2015 mà Ban lãnh đạo Tổng công ty 
tin tưởng giao phó. 

hệ ThỐNg SảN XuẤT gIA dụNg

Đến thời điểm này, mọi người 
ai cũng nhìn thấy rất nhiều 
tín hiệu tích cực cho nền 

kinh tế Việt Nam. Từ các hiệp định 
Việt Nam - Eu, Việt Nam - Asean,… 
đến hiệp định TPP sắp ký kết, cộng 
thêm các điều kiện kinh tế vĩ mô như 
lãi suất ngân hàng, lạm phát,… khá 
thấp và ổn định so với trước đây. Tất 
cả các yếu tố trên tạo điều kiện thuận 
lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam 
nói chung với nhiều ngành nghề 
khác nhau, trong đó có Tổng công ty 
CP Phong Phú và cụ thể là ngành dệt 
gia dụng của Hệ thống sản xuất Gia 
dụng.

Tuy nhiên, khi nền kinh tế của Việt 
Nam ngày càng hòa nhập sâu vào 
nền kinh tế thế giới, thì những yếu tố 
nêu trên không phải là những thuận 
lợi để dễ dàng hoạt động, mà còn 
tiềm ẩn rất nhiều thách thức cũng 
như rủi ro cho doanh nghiệp. Nhiều 
đối thủ cạnh tranh trên thị trường 
xuất khẩu cũng như ngay chính tại 
thị trường nội địa. Vì vậy, để đánh giá 
thị trường và xây dựng kế hoạch phát 
triển cho năm 2015. Hệ thống sản 
xuất Gia dụng đã tổ chức hội thảo 
định kỳ để tổng kết các hoạt động 
và phân tích tìm ra các giải pháp làm 
thế nào để gia tăng doanh số tại thị 

trường nội địa cũng như xuất khẩu?, 
bên cạnh đó còn nâng cao kỹ năng 
bán hàng và trao đổi học hỏi kinh 
nghiệm để xử lý các tình huống bán 
hàng sao cho hiệu quả nhất.

Hội thảo năm nay được tổ chức vào 
ngày 20/12/2014 tại TP.Vũng Tàu, 
đã quy tụ đông đủ anh chị em cán 
bộ công nhân viên chủ chốt, phụ 
trách các cửa hàng Mollis và đại lý 
trên cả nước của Phong Phú do Hệ 
thống sản xuất Gia dụng quản lý về 
tham dự. Đây là dịp để các nhóm 
kinh doanh và nhóm phát triển thị 
trường trao đổi, phân tích những trải 

XUÂN TIẾN BƯỚC

Giải pháp TănG TrưởnG Doanh số,
mở rộnG Thị TrườnG 

Lãnh đạo và anh chị em CB.CNV Hệ thống sản xuất Gia dụng than gia hội thảo.
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nỗ lực với nhiều thành tích

Năm qua, đánh dấu cho sự vươn 
lên mạnh mẽ của đội bóng đó là sự 
trưởng thành của những cầu thủ trẻ 
kết hợp cùng những kinh nghiệm 
của các cầu thủ đi trước làm cho đội 
bóng là một tập thể vững mạnh. 
Các trận đấu của đội luôn được giới 

truyền thông và người hâm mộ quan 
tâm. Bởi từ lâu bóng đá nữ là cuộc 
cạnh tranh khốc liệt giữa đội tuyển 
TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, chí ít có 
Than Khoáng Sản, thế nhưng với lối 
đá trẻ trung, cùng chiến thuật mới 
mẻ của vị nữ huấn luyện viên Văn Thị 
Thanh làm cho Phong Phú Hà Nam là 
cái tên được mong đợi.

Giải nhì của giải bóng đá nữ vô địch 
quốc gia Thái Sơn Bắc 2014 hay chiếc 
cúp vô địch của Đại hội thể dục thể 
thao toàn quốc lần thứ Vii môn bóng 
đá nữ là minh chứng cho những nỗ 
lực của đội bóng đá nữ Phong Phú Hà 
Nam. Những thành công này hội tụ 
của nhiều yếu tố, thứ nhất ban huấn 
luyện đã rút kinh nghiệm thực tế và 

Đội bóng Phong Phú Hà Nam

Một năm với nhiều thành công
LÊ QuỐC SANg 2014 là một năm tất bật của đội bóng đá nữ Phong Phú 

Hà Nam bởi lịch tập luyện và tham gia nhiều giải đấu 
quan trọng, cũng như đạt được nhiều thành tích đáng kể. 

có những chỉ đạo đúng đắn kịp thời 
nhất, thứ hai các vận động viên đã 
biết phát huy tốt nhất năng lực của 
cá nhân, phát huy những ưu điểm 
và hạn chế, những sai lầm không 
đáng có. Quan trọng nhất đó chính 
là tinh thần thi đấu, tính kỷ luật của 
đội bóng, một tập thể gắn kết với lối 
chơi khéo léo, uyển chuyển tạo một 
phong cách riêng biệt.

Năm 2014 tạo dấu ấn khi 5 cầu thủ 
xuất sắc của đội là Lê Thu Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn 
Thị Liễu, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Bùi 
Thị Như, Trần Thị Hồng Nhung có tên 
trong đội tuyển quốc gia. Huấn luyện 
viên Văn Thị Thanh trở thành huấn 
luyện viên phó cho đội tuyển quốc 
gia. Đây là một vinh dự mà nhiều đội 
bóng mơ ước. 

Đặt ra những mục tiêu mới

Chúng tôi có dịp về thăm đội bóng 
vào một ngày cuối năm, dưới không 
khí lạnh của miền Bắc, trong sân 
đội bóng đang hăng say tập luyện 
những bài tập nặng để chuẩn bị 

cho trận đấu giao hữu tại Myanma. 
Với thành tích ấn tượng của mình, 
đội bóng đã được đại diện cho Việt 
Nam sang Myanma để tham dự trận 
đấu giao hữu với đội tuyển quốc gia 
nước này. Đây không chỉ là niềm vui 
của các cầu thủ mà là niềm tự hào 
của người hâm mộ. Huấn luyện viên 
Văn Thị Thanh cho biết: “Năm 2015, 
chúng tôi đặt mục tiêu đưa bóng 
đá Phong Phú Hà Nam đạt được thứ 
hạng cao nhất trong giải VĐQG năm 
2015, phát huy thành tích đạt được 
tại giải Đại hội TDTT toàn quốc năm 
2014, đóng góp cho đội tuyển Quốc 
gia từ 5-7 vận đông viên. Sự quan 
tâm của Tổng công ty CP Phong Phú 
trong những năm vừa qua đóng góp 
không nhỏ cho thành tích của đội, 
mong rằng Phong Phú sẽ tiếp tục 
hỗ trợ cho đội để bóng đá nữ Phong 
Phú Hà Nam trở thành một thương 
hiệu của tỉnh, quốc gia”. 

Cùng quan điểm với huấn luyện 
viên, đội trưởng Bùi Thị Như chia 
sẻ: “Là vận động viên, cũng vừa là 
đội trưởng chúng tôi luôn nỗ lực và 
quyết tâm thi đấu hết mình nhằm 

mang lại những thành tích cao nhất 
có thể, xứng đáng với công sức và 
sự nỗ lực của đội bóng, cũng như sự 
quan tâm của Phong Phú và người 
hâm mộ”. 

Hy vọng với những thành tích trong 
năm 2014 sẽ tạo tiền đề để đội tuyển 
Phong Phú Hà Nam không ngừng 
phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn 
nữa trong năm 2015. Với công tác 
đào tạo một cách bài bản, khẳng 
định hướng đi đúng đắn của đội 
bóng. Năm 2015, mong rằng ước 
mơ của vị nữ huấn luyện viên trưởng 
của đội bóng sẽ trở thành hiện thực. 
Chúc các vận động viên của đội bóng 
luôn vững lòng để cái tên Phong Phú 
Hà Nam luôn được người hâm mộ 
nhắc đến.  

XUÂN TIẾN BƯỚC

Đội bóng đá nữ Phong Phú Hà Nam

Niềm vui của các cầu thủ trên sân cỏ

Huấn luyện viên Văn Thị Thanh
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Phong Phú. Cũng trong đại hội này, Tổng công ty tiến 
hành thông qua việc tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp, 
bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014 
- 2019). Năm 2013, Tổng công ty đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ đại hội đồng cổ đông giao phó, đồng thời mục 
tiêu đặt ra cho năm 2014 đạt 4.485 tỷ đồng. Tại đại hội, 
99% cổ đông thông qua phương án sáp nhập hai đơn vị 
thành viên là Công ty CP Dệt gia dụng Phong Phú và Công 
ty CP Dệt vải Phong Phú về Tổng công ty, tạo sức mạnh 
tổng hợp và chuỗi liên kết khép kín từ sợi - dệt - nhuộm 
- may. Đại hội bầu ra HĐQT nhiệm kỳ mới gồm: ông Trần 
Quang Nghị - Chủ tịch, bà Phạm Minh Hương, ông Phạm 
Xuân Trình, bà Bùi Thị Thu và ông Nguyễn Quang Sáng. 
Ban kiểm soát gồm: bà Nguyễn Ngọc Hằng - Trưởng ban, 
bà Vũ Thị Thùy Dương và ông Nguyễn Khắc Sơn.

5  Khánh thành và bàn giao chung cư
nhân Phú

Ngày 12/10/2014 Phong Phú khánh thành và bàn 
giao 194 căn hộ cho CB.CNV. Nhân Phú được khởi 
công xây dựng vào tháng 7 năm 2011 đến nay đã 

hoàn tất và đón những cư dân đầu tiên về tổ ấm của mình 
để an cư lạc nghiệp. Dự án bao gồm 51 lô đất nền nhà liền 

3  Phong Phú 4 lần liên tiếp đạt thương 
hiệu quốc gia 2014

Được lựa chọn từ 1.500 hồ sơ, Phong Phú là một 
trong số 63 thương hiệu góp mặt tại lễ vinh danh 
Thương hiệu quốc gia 2014 và là một trong số ít 

doanh nghiệp 4 lần liên tiếp đạt danh hiệu này. Được tổ 
chức 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 2008 Thương hiệu 
quốc gia được lựa chọn dựa trên tốc độ phát triển, quy 
mô doanh nghiệp, nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ xã hội, thực 
hiện chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ với người lao động, 
trách nhiệm đối với cộng đồng, bảo vệ môi trường của 
mỗi doanh nghiệp. Tiêu chí xét duyệt Thương hiệu quốc 
gia năm nay thông qua quá trình đấu thầu quốc tế, 5 bước 
đánh giá, kiểm tra chặt chẽ, dưới các tiêu chí chất lượng, 
đổi mới, sáng tạo và năng lực tiên phong. Các doanh 
nghiệp được công nhận đều có tốc độ tăng trưởng cao về 
lợi nhuận và doanh thu, giữ thị phần nội địa và mở rộng 
xuất khẩu.
Gặp gỡ đại diện 63 doanh nghiệp được vinh danh, Chủ 
tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: việc triển khai 
chương trình Thương hiệu quốc gia đã có tác dụng xây 
dựng quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam, khẳng định 
vị thế, uy tín của doanh nghiệp Việt Nam trong nhận thức 
chung của cộng đồng quốc tế nhằm tạo lợi thế cạnh tranh, 
qua đó thu hút tối đa các nguồn lực cho sự tăng trưởng và 
phát triển bền vững.
 

4  Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2014

Ngày 9/4/2014, Tổng công ty CP Phong Phú tổ chức 
thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 
2014 với sự góp mặt của 227 cổ đông đại diện 

cho 60.913.889 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,82% vốn điều lệ của 

1  Phong Phú đón nhận huân  chương 
độc lập hạng nhất

Nhân kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển 
(14/10/1964 - 14/14/2014), Tổng công ty 
CP Phong Phú vinh dự đón nhận danh hiệu 

Huân chương Độc lập hạng Nhất. Phó Thủ tướng 
Hoàng Trung Hải thay mặt Đảng, Nhà nước trao 
tặng danh hiệu cao quý này cho đại diện Phong Phú. 
Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, bằng sự nỗ lực 
của toàn đội ngũ, Phong Phú trở thành đơn vị Anh 
hùng lao động với những sản phẩm cốt lõi như sợi, 
vải, khăn bông, sản phẩm gia dụng, may mặc… Ở 
mỗi mặt hàng sản phẩm cốt lõi đều có những đặc 
trưng riêng biệt và chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu 
ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài 
nước. Đồng thời, Phong Phú luôn nghiên cứu tìm tòi 
và phát triển những sản phẩm mới có tính khác biệt 
cao, đảm bảo sức khỏe, thân thiện với môi trường.
Bên cạnh việc trở thành một trong những nhà cung 
cấp lớn nhiều loại sản phẩm, nguyên liệu khác nhau 
cho thị trường nội địa và xuất khẩu, hiện nay Phong 
Phú còn là một trong số ít các công ty ở Việt Nam 
đáp ứng được chuỗi sản xuất khép kín từ sợi - dệt 
- nhuộm - may. Phong Phú không ngừng chăm lo 
mọi mặt về đời sống cho toàn thể CB.CNV trong bất 
kỳ hoàn cảnh nào, điển hình là chung cư Nhân Phú 
dành cho anh chị em CB.CNV.

Những sự kiện nổi bật
của Phong Phú năm 2014

2  Kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng 
công ty CP Phong Phú

Năm 2014 đánh dấu cột mốc quan trọng 
đối với Phong Phú, Tổng công ty tròn 50 
năm hình thành và phát triển (14/10/2064 - 

14/10/2014). Nhiều chương trình thiết thực ý nghĩa 
được tổ chức nhằm đánh giá lại chặng đường 50 năm 
hình thành và phát triển, lớn mạnh không ngừng 
của Phong Phú. Cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ anh 
chị em CB.CNV trong suốt 50 năm đã để lại nhiều 
dấu ấn sâu đậm trong lòng thế hệ hôm nay, niềm 
tự hào về một Phong Phú phát triển của các thế hệ 
đi trước. Nhân dịp đặc biệt này, lãnh đạo Tổng công 
ty tri ân những CB.CNV có nhiều đóng góp xuất sắc 
trong suốt thời gian. Các chương trình văn nghệ, thể 
dục thể thao, báo tường, các trò chơi dân gian được 
tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo anh chị em tham 
gia. Đặc biệt những sản phẩm kỷ lục của Phong Phú, 
bảo tàng xưa và nay đã tái hiện những hình ảnh sản 
phẩm từ xưa đến nay của Phong Phú và những bước 
đường lịch sử đã qua ghi đậm dấu ấn về con người, 
máy móc thiết bị… Có thể nói, 50 năm một chặng 
đường để Phong Phú tiếp tục khẳng định vị thế 
của mình trong ngành dệt may Việt Nam và thế giới 
thông qua sản phẩm độc đáo, chất lượng và có tính 
khác biệt cao. Kế thừa truyền thống tốt đẹp trong 
hành trình 50 năm qua, Phong Phú tiếp tục đào tạo 
và phát triển đội ngũ CB.CNV có chuyên môn cao và 
phát huy văn hóa doanh nghiệp.
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Hội trại diễn ra từ ngày 29-30/03/2014 tại Bà Rịa 
Vũng Tàu với chủ đề “Phong Phú hội nhập”, thu hút 
gần 270 đoàn viên, thanh niên tham gia với 4 tiểu 

trại. Tại Ủy ban Nhân dân Thị trấn Đất Đỏ, Đoàn Thanh niên 
Tổng công ty đã trao 50 phần quà gồm khăn và tiền mặt 
cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn với 
tổng giá trị gần 30 triệu đồng. Hội trại là một hoạt động 
thường niên của Đoàn Thanh niên Tổng công ty với nhiều 
hoạt động mang ý nghĩa thiết thực như: về nguồn, chung 
tay vì sự phát triển của cộng đồng, cắm trại, rèn luyện kỹ 
năng sinh hoạt tập thể, vũ điệu lửa trại, vũ hội đại dương… 
Đây còn là cơ hội để các bạn đoàn viên thanh niên đoàn 
kết, gắn bó, cùng chung tay vì sự phát triển của đơn vị.

9  Đồng hành
cùng thương hiệu Phong Phú

Với bề dày 5 
năm hình 
thành và duy 

trì định kỳ, chương 
trình Đồng hành 
cùng thương hiệu 
Phong Phú nhằm 
mục đích triển khai 
thực hiện có hiệu 
quả cuộc vận động 

Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đồng thời 
giới thiệu, quảng bá những sản phẩm Phong Phú và trong 
ngành đến tay CB.CNV với mức giá ưu đãi nhất. Trong năm 
qua, Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức 
thường niên các đợt bán hàng vào tháng 4, 10 và dịp cuối 
năm. Hy vọng hoạt động ý nghĩa này sẽ được Ban chấp 
hành Đoàn Thanh niên Tổng công ty tiếp tục thực hiện, 
nhằm góp phần thiết thực chăm lo đời sống cho CB.CNV 
Phong Phú, qua đó lan tỏa thương hiệu Phong Phú đến 
với người tiêu dùng. 

10 Xây dựng
quỹ tương thân tương ái

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, HĐQT và Ban Tổng 
Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn Tổng công 
ty đã phát động chương trình đóng góp gây quỹ 

tương thân, tương ái nhằm xây dựng nguồn lực để kịp 
thời động viên, thăm hỏi và hỗ trợ công nhân viên Tổng 

công ty gặp sự cố hoặc khó khăn đột xuất có điều kiện về 
vật chất và có thêm nguồn động viên về tinh thần để vượt 
qua khó khăn, ổn định cuộc sống và lấy ngày 11/10 hàng 
năm làm ngày phát động quyên góp quỹ. Chương trình 
đã được đông đảo cán bộ công nhân viên Tổng công ty 
nhiệt tình hưởng ứng, mức đóng góp nhiều có, ít có tùy 
thuộc vào điều kiện và khả năng của từng người, nhưng 
mọi người tham gia chương trình bằng tất cả trái tim và 
tấm lòng nhân ái, bằng trách nhiệm chia sẻ khó khăn với 
đồng nghiệp. 

11   hội chợ thời trang Việt nam
ViFF 2014

Hội chợ Thời trang ViFF 2014 do Tập đoàn Dệt may 
Việt Nam và Hiệp hội Dệt may Việt Nam phối hợp 
tổ chức diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Với 

chủ đề “Tỏa sáng thời trang Việt,” Hội chợ thời trang ViFF 
2014 có sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp tại TP. Hồ 
Chí Minh và 140 doanh nghiệp tại Hà Nội, trưng bày gần 
300 gian hàng chủ yếu thuộc lĩnh vực dệt may, da giầy, mỹ 
phẩm và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Phong Phú tham gia 
hội chợ với gian hàng 144m2 được thiết kế và trưng bày 
theo phong cách hiện đại, phóng khoáng, tạo điều kiện 
dễ dàng cho khách hàng tham quan, tiếp cận và tìm hiểu 
những sản phẩm thương hiệu độc đáo của Tổng công ty 
như sợi, vải, khăn, sản phẩm gia dụng, sản phẩm may mặc. 
Với cách bài trí theo hình thức chuỗi cung ứng từ sợi, chỉ, 
vải, sản phẩm may mặc hoàn tất giúp khách hàng thấy 
được sự đa dạng và phong phú trong từng công đoạn làm 
ra sản phẩm đầu cuối của Tổng công ty. Sản phẩm Phong 
Phú được khách hàng đánh giá cao về chất lượng, mẫu 
mã, giá thành. 

kề với tổng diện tích 5.296.65m2. Khu chung cư gồm 11 
tầng, bao gồm 194 căn hộ với giá ưu đãi dành cho CB.CNV 
Phong Phú và ngành dệt may Việt Nam. Tổng công ty bảo 
lãnh để CB.CNV vay ngân hàng với lãi suất ưa đãi từ gói hỗ 
trợ 33.000 tỷ của Chính phủ trong vòng 15 năm. Nhân Phú 
với nhà trẻ 24/24h chất lượng, hệ thống an ninh bảo vệ 
nghiêm ngặt, thư viện, khu sinh hoạt cộng đồng, căng tin, 
siêu thị mini và khu luyện tập thể dục thể thao. Ban lãnh 
đạo Phong Phú mong muốn khu nhà ở và chung cư Nhân 
Phú vừa là cầu nối gắn kết anh chị em CB.CNV vừa hình 
thành cộng đồng Nhân Phú phát triển bền vững.

6    Phong Phú mở rộng lĩnh vực giặt ủi cao cấp

Ngày 22/04/2014, Tổng công ty CP Phong Phú và 
Công ty Hirose Shokai - Nhật Bản đã ký kết hợp 
đồng liên doanh đầu tư dự án cung ứng dịch vụ 

các sản phẩm dệt may và quyết định thành lập Công ty 
Linen Supply Services (LSS). Sau thời gian chuẩn bị, ngày 
17/10/2014 công ty chính thức đi vào hoạt động. Công 
ty mở ra một hướng đi hoàn toàn mới cho thị trường Việt 
Nam. Dự án cung cấp các dịch vụ giặt ủi trọn gói cho hệ 
thống các khách sạn cao cấp, căn hộ, nhà hàng, resort & 
spa,… tại TP. Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận từ khâu 
cho thuê, giặt ủi các sản phẩm gia dụng như khăn bông 
các loại, áo choàng tắm, thảm, chăn, drap, gối, rèm cửa,… 
Công ty với tổng mức đầu tư cho giai đoạn 1 là hơn 4 triệu 
uSD, với hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại 
của Nhật Bản, diện tích 5.560m2, trong đó diện tích nhà 
xưởng là 3.168m2 có công suất giặt 30 tấn sản phẩm/ngày, 
trong thời gian tới sẽ tiếp tục đầu tư tăng công suất lên 50 
tấn sản phẩm/ngày.

7  ngày hội
phái đẹp Phong Phú

Đây là chương trình thường niên mà Tổng công ty 
đứng ra tổ chức, nhằm tạo sân chơi cho chị em 
phụ nữ sau những giờ làm việc căng thẳng, là cơ 

hội để những chị em học hỏi, giao lưu và kết nối lẫn nhau 
thông qua những phần thi vui nhộn, hào hứng. Chương 
trình diễn với các nội dung chính là phần nói chuyện đề 
“Vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại hiện 
nay” của Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến - Hội viên Hội nhạc sĩ Việt 
Nam, Ủy viên BCH các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM và 
phần thi nấu ăn mang thông điệp “Bữa cơm gia đình” với 
sự tham gia của 11 đội đến từ các Ban phòng Tổng công 
ty và các đơn vị thành viên. Chương trình mang đậm tính 
nhân văn và một tinh thần đoàn kết, quan tâm và sự sẻ 
chia lẫn nhau trong công việc, cuộc sống của ban lãnh 
đạo đối với chị em phụ nữ toàn Tổng công ty.

8  hội trại truyền thống -
sức trẻ Phong Phú hội nhập
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Có thể kể ra vài điểm trong 
phong trào này: 

Những bộ sản xuất sợi thun (co 
dãn) nếu nhập từ nước ngoài 
phải tốn hàng chục tỷ đồng thì 
các cán bộ kỹ thuật đã tự chế 
tạo được với giá thành chỉ bằng 
60% chi phí, chất lượng đạt yêu 
cầu cho sản xuất, hoặc tự chế 
tạo máy may biên khăn lông tự 
động với vật liệu trong nước mà 
chi phí chỉ bằng 30% so với máy 
nhập khẩu, tiết kiệm hàng trăm 
triệu đồng…

Trong buổi họp xem xét khen 
thưởng các công trình, công 
tác, sáng kiến, tiết kiệm… ông 
Phạm Xuân Trình - Tổng giám 
đốc Tổng công ty đã đánh giá 
cao tinh thần dám nghĩ dám 
làm, tinh thần vượt khó, ý thức 
trách nhiệm của tất cả cán bộ 
công nhân viên chức, mang lại 
giá trị cao cho Phong Phú. Tổng 
giám đốc cũng chỉ đạo nhân 

rộng các ý tưởng, các sáng kiến 
để áp dụng được rộng rãi cho 
các đơn vị, qua phong trào sáng 
kiến phát hiện thêm các nhân 
tố mới để tiếp tục đào tạo bồi 
dưỡng cho công tác nhân lực và 
cũng không quên yêu cầu các 
đơn vị xây dựng những định 
mức tiên tiến hơn nhằm giảm 
chi phí sản xuất, tăng tính cạnh 
tranh của các sản phẩm của 
Phong Phú.

Không khí ngày tết đã đến rất 
gần, hòa vào nhịp độ lao động 
khẩn trương của các đơn vị để 
hoàn thành những mục tiêu, kế 
hoạch sản xuất trong năm 2015, 
anh chị em cán bộ kỹ thuật và 
công nhân các đơn vị hứa hẹn 
sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa 
trong phong trào phát huy sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật, mang lại 
hiệu quả cho Tổng công ty mỗi 
ngày nhiều hơn để mùa xuân 
luôn tràn ngập Phong Phú hôm 
nay và mãi mãi. 

Nói đến phong trào sáng 
kiến cải tiến, chương trình 
tiết kiệm thì Phong Phú 

đã có truyền thống từ mấy chục 
năm nay. Truyền thống khắc phục 
khó khăn từ thời bao cấp trong 
lúc phải chờ chỉ tiêu cấp phát về 
thiết bị, phụ tùng… để duy trì sản 
xuất đến giai đoạn tự cân đối với 
muôn vàn khó khăn về ngoại tệ, 
phải chắt chiu từng đồng ngoại 
tệ do xuất khẩu sản phẩm để mua 
được một số vật tư tối cần thiết để 
ổn định sự hoạt động của thiết bị.

Năm 2014 đã qua, những thành 
tựu đã đạt được trong sản xuất, 
kinh doanh của Tổng công ty 
cũng có sự đóng góp một phần 
của các công trình, công tác trọng 
điểm, các sáng kiến lớn nhỏ của 
cán bộ công nhân viên thuộc các 
hệ thống sản xuất và các phòng 
ban, qua đó thể hiện một truyền 
thống tốt đẹp, một sự kiên trì, 
sáng tạo, phấn đấu khắc phục 
khó khăn, tiết kiệm từng chút 
nguyên nhiên vật liệu, đảm bảo 
chất lượng sản phẩm,  của tập thể 
và cá nhân các đơn vị.

Hơn 70 hạng mục bao gồm công 
trình, công tác trọng điểm, đề 
tài nghiên cứu, chương trình tiết 
kiệm, sáng kiến lớn nhỏ của các 
đơn vị đã đem lại hiệu quả hàng 
chục tỷ đồng là những điểm son 
chói lọi về một truyền thống, về 
một văn hóa Phong Phú của tất 
cả cán bộ công nhân viên, thể 
hiện sự yêu nghề, yêu nhà máy, 
yêu công ty, tinh thần gắn bó 
lâu dài với nơi đã nuôi dưỡng, 
rèn luyện, tạo điều kiện để mình 
trưởng thành. 

LạI đứC NINh

Tiếp bước truyền thống
với phong trào sáng kiến cải tiến
và chương trình tiết kiệm năm 2014
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mình. Chỉ với những cành mai nhỏ 
nhắn trên tường, chỉ là một tấm lịch 
đầu năm đỏ rực nhưng thật chang 
chứa cảm xúc.

Cũng như gia đình chị Oanh, gia đình 
chị Bùi Thị Thảo năm nay cũng đón 
tết Ất Mùi với đong đầy cảm xúc. 
Chị chia sẻ: “Vui lắm em ơi! Cứ nghĩ 
không biết bao giờ hai vợ chồng 
mới có được niềm hạnh phúc lớn lao 
thế này. Chồng chị công tác tại Nha 
Trang, nhà chỉ có 3 mẹ con. Trước 
đây, ở nhà trọ mỗi khi trời mưa là 
suốt đêm chị không thể chợp mắt 
được. Những lúc ấy, chị chỉ biết ôm 
con rồi thương cho phận mình. Mỗi 
năm tết đến, xóm trọ vắng tanh, về 
quê thì xa xôi mà ở lại thì đất khách 
quê người ba ngày tết không biết đi 
đâu” - Nghe giọng chị nghẹn ngào. 
Chợt chị dụi mắt và tươi cười sốt 
sắng nói: “Tết năm nay có lẽ là tết 
vui nhất của gia đình chị. Anh về ăn 
tết sớm và cả nhà đuợc cùng nhau 
trang hoàng sắm sửa cho ngôi nhà 
của chính mình. Lại được ăn tết cùng 
hàng xóm là anh chị em cùng làm 
trong Phong Phú nên không thấy cô 
đơn như ở xóm trọ nữa mà thật ấm 
cúng trong tình cảm yêu thương của 
anh chị em cùng công ty. Chị vui vẻ 
đùa: “Chị cứ ngỡ là mơ, giấc mơ ấy có 
thật em ạ”.

Không chỉ xây dựng cho CB.CNV một 
tổ ấm, Lãnh đạo Tổng công ty chăm 
lo cả đời sống tinh thần và những 
mầm non tương lai của Phong Phú. 
Nhà trẻ được bố trí ở tầng trệt với 
diện tích rộng rãi một sân chơi lớn 
500m2, mở cửa 24/24 giờ để chăm 
sóc các bé ngoan ngay cả khi ba mẹ 
còn đang bận rộn trong nhà máy. Các 
bé được chăm sóc đầy đủ với ba bữa 

ăn dinh dưỡng trong ngày và dịch 
vụ trông bé ngoài giờ có thể khiến 
ba mẹ hoàn toàn yên tâm công tác. 
Các bé yêu có thể tận hưởng cả một 
ngày trọn vẹn ở trường, giữa tình yêu 
của các cô giáo, giữa vòng tay của 
bè bạn, được chăm sóc từ bữa ăn tới 
giấc ngủ một cách vệ sinh, an toàn.

Điểm khác biệt của Nhân Phú so với 
các dự án khác còn nằm ở hệ thống 
an ninh bảo vệ 24/24 giờ và đội ngũ 
quản lý chuyên nghiệp đảm bảo cho 
cư dân trong khu chung cư một cách 
tuyệt đối, căng tin sẵn sàng phục vụ 
mỗi ngày với các suất ăn tiện lợi mang 
về và thức ăn sơ chế đảm bảo vệ sinh 
an toàn thực phẩm, phòng sinh hoạt 
cộng đồng, thư viện sách… Bằng sự 
nhiệt huyết, quyết tâm nâng cao chất 
lượng cuộc sống cho người lao động, 
Ban lãnh đạo Phong Phú hướng đến 
những điều bình dị và cần thiết nhất 
của cuộc sống hàng ngày. Người lao 
động không chỉ tiết kiệm được quỹ 

thời gian eo hẹp của mình, mà tạo ra 
một môi trường sống văn minh, lịch 
sự và đầy đủ.

Không ngoài mục tiêu luôn làm cho 
cuộc sống của bạn thêm Phong Phú, 
khi năm cũ sắp qua năm mới đang 
về, khu dân cư Nhân Phú mở ra với 
nhiều chính sách ưu đãi dành cho 
anh chị em CB.CNV là một trong 
những hành động thiết thực thể hiện 
tính nhân văn trong văn hóa doanh 
nghiệp. Hy vọng, Nhân Phú mãi là 
nhựa sống mùa xuân tiếp thêm niềm 
tin, tình yêu và động lực để mỗi cư 
dân nỗ lực, phấn đấu trong cuộc 
sống và công việc, luôn yêu thương 
và gắn bó với Tổng công ty và đón 
một cái tết ấm áp, tròn đầy.

Những nụ đào, nụ mai đang chúm 
chím để đón mùa xuân của đất trời. 
Xuân yêu thương của lòng người hay 
cũng chính là nơi vun trồng những 
tổ ấm yêu thương ở mỗi gia đình. 

Khi những chiếc lá bàng cuối 
cùng cũng theo gió lìa cành, 
đó là lúc báo hiệu mùa xuân đã 

về. Xuân đâm chồi nảy lộc, mang đến 
nhiều may mắn và một tương lai đầy 
hứa hẹn. Niềm vui, sự rạo rực ấy càng 
được nhân lên bội phần với những 
gia đình của chung cư Nhân Phú.

Chị Nguyễn Thị Oanh - Hệ thống sản 
xuất Gia dụng nhớ lại: vào những 

năm 1998, chị rời khỏi nơi chôn rau 
cắt rốn Nghệ An vào Sài Gòn học tập 
và gắn bó với Phong Phú ngay từ khi 
mới ra trường. Những năm tháng 
sống tại nhà trọ và ở nhờ nhà người 
quen khiến chị càng khát khao có 
một tổ ấm cho riêng mình. Năm 2013, 
khi Tổng công ty khởi công chung cư 
Nhân Phú đã nhen nhóm trong chị 
một tia hy vọng. Mặc dù đã đặt bút 
đăng ký mua nhưng lòng chị vẫn 

nơm nớp lo lắng. Đến tháng 10/2014 
khi dự án hoàn công truớc tiến độ và 
được chính lãnh đạo Phong Phú trao 
chìa khóa bàn giao căn hộ thì chị mới 
tin giấc mơ của mình trở thành hiện 
thực. Đặc biệt là chính sách cực kỳ ưu 
đãi của Tổng công ty về giá bán căn 
hộ và vay ngân hàng dành cho anh 
chị em CB.CNV. Năm nay, hạnh phúc 
lớn lao của gia đình chị là tự tay trang 
hoàng cho tổ ấm yêu thương của 

Xuân về
nơi tổ ấm yêu thương
Thu hạNh
Ban quản lý và Kinh doanh Bất động sản

Nhân Phú mãi là nhựa sống mùa xuân tiếp thêm 
niềm tin, tình yêu và động lực để mỗi cư dân nỗ 
lực, phấn đấu trong cuộc sống và công việc, luôn 
yêu thương và gắn bó lâu dài với Phong Phú, 
đón một cái tết ấm áp, tròn đầy.

Nhà trẻ 24/24 giờ của chung cư Nhân Phú.
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Luật Doanh nghiệp (LDN) 2014 có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015, 
gồm 10 Chương với 213 Điều, nhiều 
quy định được coi là cải cách, mang 
tính đột phá về thể chế phù hợp với 
tinh thần Hiến pháp năm 2013 là “mọi 
người có quyền tự do kinh doanh 
trong những ngành nghề mà pháp 
luật không cấm”.

LDN 2014 vừa có tính kế thừa những 
quy định phù hợp với thực tiễn của 
LDN 2005, đồng thời sửa đổi, bổ sung 
những quy định nhằm tháo gỡ những 
hạn chế của luật cũ, từ đó cởi trói, 
tạo quyền chủ động cho người dân, 
doanh nghiệp, tạo lập môi trường 
kinh doanh, đầu tư thuận lợi và tiệm 
cận với thông lệ quốc tế. Có thể nói, 
LDN 2014 đề cập bản chất, thay đổi về 
tư duy tiếp cận vấn đề kinh doanh từ 
tiền kiểm sang hậu kiểm.

Phòng Tổng hợp Pháp chế giới thiệu 
đến CB.CNV một số đổi mới cơ bản 
của Luật Doanh nghiệp 2014 để các 
anh, chị kịp thời nắm bắt và áp dụng 
trong công tác.

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp: Điều 29 quy định nội dung 
giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp, theo đó, nội dung bao gồm 
04 mục, bãi bỏ nội dung ngành nghề 
kinh doanh, danh sách cổ đông sáng 
lập… so với LDN 2005.

 Con dấu doanh nghiệp: Điều 44 
LDN 2014 quy định doanh nghiệp 
có quyền quyết định về hình thức, số 
lượng và nội dung của con dấu doanh 
nghiệp theo quy định của pháp luật. 
Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con 
dấu doanh nghiệp thực hiện theo 
điều lệ công ty (LDN 2005 quy định 
hình thức và nội dung con dấu, điều 
kiện làm con dấu và chế độ sử dụng 
con dấu thực hiện theo quy định của 
Chính phủ). Doanh nghiệp có nghĩa 
vụ thông báo mẫu dấu với cơ quan 
đăng ký kinh doanh để đăng tải công 
khai trên cổng thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp. Con dấu được 
sử dụng trong các trường hợp theo 
quy định của pháp luật hoặc các bên 
giao dịch có thỏa thuận về việc sử 
dụng con dấu.

 Quy định về phát hành, chào bán 
cổ phần: Chương V của LDN 2014 quy 
định về công ty cổ phần, theo đó, 
khoản 2 Điều 122 quy định các hình 
thức chào bán cổ phần của công ty 
cổ phần (CTCP) gồm: “Chào bán cho 
các cổ đông hiện hữu, chào bán ra 
công chúng, chào bán cổ phần riêng 
lẻ”. Khoản 3 Điều 122 quy định về 
chào bán cổ phần: “Chào bán cổ phần 
ra công chúng, chào bán cổ phần 
của công ty cổ phần niêm yết và đại 
chúng thực hiện theo các quy định 
pháp luật về chứng khoán”. Như vậy 
03 hình thức chào bán cổ phần của 

công ty đại chúng (CTĐC) thực hiện 
theo pháp luật chứng khoán và chào 
bán cổ phần ra công chúng của CTCP 
(CTĐC và CTCP không đại chúng) thực 
hiện theo pháp luật chứng khoán.

Mặc dù chào bán cho cổ đông hiện 
hữu của CTCP không phải CTCP đại 
chúng được quy định riêng tại Điều 
124 - Chào bán cổ phần cho cổ đông 
hiện hữu, đối với trường hợp CTCP 
chưa đại chúng nhưng có trên 100 
cổ đông thực hiện việc chào bán cho 
cổ đông hiện hữu vẫn áp dụng theo 
pháp luật về chứng khoán do đây là 
trường hợp chào bán chứng khoán ra 
công chúng.

Như vậy, việc chào bán cổ phần của 
công ty đại chúng và chào bán chứng 
khoán ra công chúng sẽ do pháp luật 
chứng khoán điều chỉnh.

 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ 
phần:  Điều 134 LDN 2014 quy định 
CTCP có quyền lựa chọn tổ chức quản 
lý và hoạt động theo một trong hai 
cách, bao gồm mô hình có ban kiểm 
soát và mô hình không có ban kiểm 
soát. Điều 134 cũng ngoại trừ trường 
hợp pháp luật chứng khoán có quy 
định khác.

Như vậy, mô hình quản trị công ty 
đối với CTĐC sẽ do pháp luật chứng 
khoán điều chỉnh.

 Người đại diện theo pháp luật và 
người đại diện theo ủy quyền: Điều 
13 LDN 2014 quy định công ty TNHH 
và CTCP có thể có một hoặc nhiều 
người đại diện theo pháp luật. Điều 
lệ công ty quy định cụ thể số lượng, 
chức danh quản lý và quyền, nhiệm 
vụ, nghĩa vụ của người đại diện theo 
pháp luật của doanh nghiệp. Doanh 
nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất 
một người đại diện theo pháp luật 
của doanh nghiệp cư trú tại Việt Nam. 
Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một 
đại diện theo pháp luật thì người đó 
cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền 
bằng văn bản cho người khác thực 
hiện quyền và nhiệm vụ của người 
đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh 
khỏi Việt Nam.

Điều 15 quy định người đại diện theo 
ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên 
và cổ đông công ty là tổ chức phải là 
cá nhân được ủy quyền bằng văn bản 
nhân danh chủ sở hữu, thành viên 
và cổ đông đó thực hiện các quyền 
và nhiệm vụ theo quy định của LDN 
2014. Như vậy LDN 2014 không đưa 
ra định nghĩa về người đại diện theo 
ủy quyền của cổ đông là cá nhân. Việc 
cổ đông là cá nhân ủy quyền cho cá 
nhân khác thực hiện các quyền tại 
công ty được quy định tại khoản 1 
Điều 140 LDN 2014.

 Quyền dự họp đại hội đồng cổ 
đông (ĐHĐCĐ): Điều 140 LDN 2014 
quy định quyền dự họp ĐHĐCĐ, theo 
đó đối với trường hợp cổ phần được 
chuyển nhượng trong thời gian từ 
ngày lập xong danh sách cổ đông 
đến ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ thì 
người nhận chuyển nhượng có quyền 
dự họp ĐHĐCĐ thay thế cho người 
chuyển nhượng đối với số cổ phần đã 
chuyển nhượng, trừ trường hợp pháp 
luật về chứng khoán có quy định 
khác.

 Giảm vốn điều lệ của công ty cổ 

phần: khoản 5 Điều 111 quy định 
CTCP có thể điều chỉnh vốn điều lệ 
bằng 03 hình thức, theo đó CTCP có 
thể giảm vốn điều lệ theo quyết định 
của ĐHĐCĐ khi công ty hoàn trả một 
phần vốn cho cổ đông theo tỷ lệ sở 
hữu cổ phần của họ trong công ty nếu 
công ty đã hoạt động kinh doanh liên 
tục trong hơn 02 năm. 

 Định nghĩa giá thị trường của phần 
vốn góp hoặc cổ phần: khoản 11 Điều 
4 LDN 2014 định nghĩa giá thị trường 
của phần vốn góp hoặc cổ phần là 
giá giao dịch trên thị trường cao nhất 
ngày hôm trước, giá thỏa thuận giữa 
người bán và người mua, hoặc giá do 
một tổ chức định giá chuyên nghiệp 
xác định.

 Thẩm quyền ĐHĐCĐ và HĐQT: Điều 
135 quy định ĐHĐCĐ quyết định đầu 
tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng 
hoặc lớn hơn 35% (so với LDN 2005, 
con số này là 50%) tổng giá trị tài sản 
nếu điều lệ công ty không quy định 
một tỉ lệ hoặc một giá trị khác. Điều 
141 quy định thẩm quyền HĐQT 
thông qua hợp đồng mua, bán, vay, 
cho vay và hợp đồng khác có giá trị 
bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị 
tài sản nếu điều lệ công ty không quy 
định một tỉ lệ hoặc giá trị khác.

 Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ:  
Điều 141 quy định điều kiện tiến hành 
họp ĐHĐCĐ lần đầu được tiến hành 
khi có số cổ đông dự họp đại diện ít 
nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỉ 
lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định 
(LDN 2005 là 65%), lần thứ 2 là 33% 
(LDN 2005 là 51%) và không quy định 
cho lần họp thứ 3.

 Điều kiện để thông qua Nghị quyết 
ĐHĐCĐ: khoản 1 Điều 144 quy định 
một số nội dung như loại cổ phần, 
số lượng cổ phần chào bán, thay đổi 
ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, tổ 
chức, giải thể công ty… phải đạt ít 

nhất 65% (LDN 2005 là 75%) tổng số 
phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 
dự họp chấp thuận. Khoản 2 quy định 
các nội dung khác phải đạt ít nhất 
51% (LDN 2005 là 65%). Đối với hình 
thức lấy ý kiến bằng văn bản thì tỉ lệ 
này là 51% (LDN 2005 là 65%).

 Mời họp ĐHĐCĐ và thông báo 
quyết định của ĐHĐCĐ:  Điều 139 
quy định thông báo mời họp (và 
phiếu biểu quyết) phải được gửi bằng 
phương thức bảo đảm đến được địa 
chỉ liên lạc của cổ đông (tương tự như 
quy định trong LDN 2005). Tuy nhiên 
tài liệu họp ĐHĐCĐ, công ty có thể 
đăng tải lên trang thông tin điện tử 
của công ty thay vì gửi bảo đảm như 
quy định tại LDN 2005.

Điều 144 quy định quyết định của 
ĐHĐCĐ phải được thông báo đến 
cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ 
trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 
quyết định được thông qua; trường 
hợp công ty có trang thông tin điện 
tử, việc gửi quyết định có thể được 
thay thế bằng việc đăng tải lên trang 
thông tin điện tử của công ty (LDN 
2005 quy định quyết định của ĐHĐCĐ 
phải được thông báo đến cổ đông có 
quyền dự họp ĐHĐCĐ trong thời hạn 
15 ngày, kể từ ngày quyết định được 
thông qua, không quy định thay thế 
thông báo thông qua trang thông tin 
điện tử của công ty).

 Các hợp đồng, giao dịch:  Điều 162 
quy định các hợp đồng, giao dịch 
(giữa công ty và cổ đông hiện hữu 
trên 10% cổ phần, thành viên HĐQT, 
giám đốc/ tổng giám đốc và người 
liên quan) phải được ĐHĐCĐ hoặc 
HĐQT chấp thuận. Theo đó, HĐQT 
phê duyệt hợp đồng, giao dịch có giá 
trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản 
hoặc theo tỉ lệ khác nhỏ hơn theo quy 
định của điều lệ công ty. ĐHĐCĐ phê 
duyệt hợp đồng, giao dịch còn lại. 

Một số điểm mới
trong Luật Doanh nghiệp
PhòNg TổNg hợP PháP Chế
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những VậT Dụng Không ThỂ ThiẾu
TrÊn Bàn Làm ViỆC:

• Bình đựng nước:

Một số triệu chứng thường gặp ở nhân viên văn phòng khi 
cơ thể bị thiếu nước là đau đầu, buồn ngủ, khô cổ họng. 
Những triệu chứng trên có thể dễ dàng làm gián đoạn sự 
tập trung và làm giảm hiệu quả làm việc của bạn. Vì vậy, 
hãy mang theo một bình nước để bất cứ khi nào cần bạn 
cũng có thể dùng. Cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể là 
một việc quan trọng cần làm giúp bạn giữ được năng suất 
và sự tập trung. Não của con người có 80% là nước, trong 
khi cơ thể là 65%, một điều vô cùng dễ hiểu vì sao chúng 
ta cần cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể trong suốt ngày 
làm việc.

• Lịch để bàn: một 
quyển lịch để bàn 
xinh xắn vừa đóng 
vai trò trang trí vừa 
như một người 
nhắc việc, giúp bạn 
không bỏ sót bất cứ 
công việc, cuộc họp nào, bổ trợ cho năng suất làm việc 
hiệu quả. 

• Sổ ghi chú: bất cứ khi nào bạn đang ngồi ở bàn làm việc, 
trong một cuộc họp hoặc nói chuyện với khách hàng, 
bạn nên có sẵn một cuốn sổ nhỏ trong tay để ghi chú lại 
những vấn đề quan trọng. Bạn không thể nào ghi nhớ hết 
trong đầu những thông tin quan trọng, việc nào cần ưu 
tiên giải quyết, hoặc có thể bạn sẽ quên mất một thông 
tin nào đó chẳng hạn. Những lúc như vậy, thay vì tốn rất 
nhiều thời gian để lục lọi lại trí nhớ, bạn chỉ cần mở cuốn 
sổ ghi chú thì đã tìm thấy thông tin mình cần. 

• Một câu cây trang trí: cây trang trí có tác dụng bất ngờ 
đối với nhân viên văn phòng. Bạn có thể không nhận ra, 
nhưng trên thực tế cây cảnh có thể nâng năng suất làm 
việc của bạn lên đến 15%. 

Một vài chậu cây xanh hoặc lọ hoa tươi mỗi ngày mang 
đến cho góc làm việc vẻ đáng yêu, nhẹ nhàng và thư thái. 
Ngoài ra màu xanh cây lá còn giúp mắt bạn điều tiết sau 
khi nhiều giờ liền làm việc và ngăn bức xạ từ màn hình 
máy tính. Một góc làm việc xinh xinh, được sắp xếp gọn 
gàng, với một chậu cây nhỏ trên bàn làm việc có thể tạo 
cảm giác thư giãn cho bạn khi “vật lộn” với những căng 
thẳng trong công việc. Bạn có thể mang một chậu cây 
nhỏ để trên bàn làm việc hoặc công ty có thể trồng cây 
xanh xung quanh văn phòng để tạo thêm những mảng 
không gian xanh mát, gần gũi với thiên nhiên.

Ngoài ra, bạn có thể trang trí bàn làm việc của mình 
bằng cách trưng bày tranh ảnh, vật lưu niệm nhỏ, nuôi cá 
cảnh… để tăng thêm sự sinh động, hứng thú khi làm việc 
và tạo mỹ quan nơi văn phòng.  

Thêm cảm hứng với góc làm việc
XuâN PhươNg Đối với một nhân viên văn phòng, thì góc làm việc là không gian quan 

trọng như ngôi nhà thứ 2 vậy, bởi nơi đây gắn bó với bạn suốt 8 tiếng 
làm việc mỗi ngày. Với tâm lý như vậy, góc làm việc cần phải được bố 
trí chỉn chu để mang lại cho bạn cảm giác thật sự thoải mái, và cao hơn 
nữa là tạo được cảm hứng để bạn có “động lực” ngồi vào bàn và bắt đầu 
làm việc. Đặc biệt bạn nên làm mới chúng theo định kỳ.

Trang Trí góC Làm ViỆC ĐỂ TĂng CẢm hứng:

Biến góc làm việc thành một “gallery nhỏ” trưng bày 
những tác phẩm hội họa, những món đồ trang trí xinh 
xắn, một vài thành quả từ công việc hoặc bức ảnh của 
những thành viên trong phòng. Những món đồ nhỏ 
này khiến góc làm việc không còn mang đến cảm giác 
áp lực, “stress” mà thay vào đó là sự thoải mái, gần gũi 
và đầy động lực. Mỗi khi mệt mỏi vì tập trung quá lâu 
vào công việc, ngắm nhìn những món đồ mà mình yêu 
thích cũng giúp bạn lấy lại tinh thần để tiếp tục công 
việc. Thi thoảng thay đổi ảnh màn hình desktop bằng 
một tấm ảnh vui nhộn của chính mình, hay một tấm 
ảnh xinh xắn của những người thân thương để tạo cảm 
giác mới mẻ.

SẮP XẾP gỌn gàng những VậT Dụng VĂn Phòng

Trên bàn làm việc bạn chỉ nên giữ lại những vật dụng cần thiết như: 
điện thoại, máy tính, máy in, hộp bút, sổ ghi chép, ghim giấy, những 
tài liệu, hồ sơ cần giải quyết trong ngày. Nên sắp xếp các vật dụng trên 
bàn làm việc theo thứ tự quan trọng từ trái qua, đầu tiên là máy tính, 
tiếp theo ở phía trên góc bên phải trong tầm tay với của bạn là hộp 
đựng bút, các loại ghim giấy và ly đựng nước uống. Phía dưới góc trái 
máy tính gần với bạn nhất, đặt các bộ hồ sơ quan trọng cần giải quyết 
trong ngày. Bên phải máy tính đặt một cuốn sổ ghi chép để khi cần 
có thể sử dụng ngay. Điện thoại nên đặt gần góc trái của bàn làm việc 
ngay bên cạnh máy tính. Và cuối cùng máy in có thể đặt ở bên phải 
của bàn làm việc. Với cách sắp xếp này, không những thuận tiện cho 
bạn khi cần lấy những vật dụng và hồ sơ cần thiết mà còn khéo léo 
nhắc nhở bạn làm trình tự những việc quan trọng.

Điều chỉnh chiều cao của ghế hợp lý để tránh bị đau lưng khi phải 
ngồi quá lâu. Lưu ý khoảng trống dưới chân, tránh để đồ đạt lỉnh kỉnh 
quá nhiều dưới gầm bàn để thoải mái co duỗi khi mỏi.
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Trong số tất cả các loài chim, đại 
bàng là loài chim đặc biệt nhất 
và được mệnh danh là chúa tể 

bầu trời xanh. Không chỉ có quyền lực 
từ đôi cánh sải rộng, tiếng kêu dũng 
mãnh, bộ vuốt sắc nhọn và phản ứng 
nhanh như tia chớp, đại bàng chứng 
minh quyền lực của mình bằng việc 
tổng hòa các yếu tố nổi bật mà các 
loài chim khác không thể có được. 
Nhưng trước khi tạo nên sức mạnh 

ấy, đại bàng trải qua một quá trình 
sống và lột xác đau đớn, như một sự 
rèn giũa trong thử thách.

Rất ít ai có thể nhìn thấy tổ của loài 
chim này, bởi lẽ chúng chọn nơi làm 
tổ tít trên vách núi hoặc trên những 
cây cao, nơi mà hầu như rất ít động 
vật săn mồi có thể nhắm đến được. 
Tổ chúng được xây dựng khá kiên 
cố, nhiều lớp đan xen giữa gai và các 

lớp cỏ mềm, lá cây… Mỗi kỳ sinh nở, 
chim cái đẻ 2 trứng. Do chim bố mẹ 
chỉ có khả năng nuôi một chim non 
nên thường sẽ có cuộc quyết đấu 
giữa hai chim con. Con nào thắng sẽ 
được nuôi cho đến khi trưởng thành.

Chim đại bàng con được chim bố và 
mẹ chăm sóc bằng cách kiếm thức 
ăn về tổ hàng ngày. Khi được vài 
tháng tuổi, chim con sẽ được dạy 

Bài học từ
chúa tể bầu trời xanh

Võ duy KhIÊM 
Tổ Công nghệ Thông tin Cũng như chim đại bàng, Phong Phú luôn có những người 

truyền cảm hứng cho người khác bằng sẻ chia kinh nghiệm 
sống, làm việc và tình yêu thương của họ. Bởi lẽ, cuộc sống 
được xây nên bởi nhiều thử thách, khắc nghiệt, nếu ta 
không có ý chí vươn lên, thiếu đam mê và cống hiến sẽ khó 
lòng bước trên nấc thang thành công.

tập bay và những kỹ năng cần thiết. 
Nhưng khi được 10 - 13 tháng tuổi, 
chim bố và mẹ quyết định không tha 
mồi về tổ nữa. Do đó để kiếm được 
thức ăn, đại bàng con phải lựa chọn 
giữa việc quẩn quanh trong tổ và 
chết đói, hoặc tập bay ra khỏi vách 
núi để được tiếp tục sống. 

Đại bàng có tuổi thọ trung bình 
khoảng 70 tuổi, có thể xem là một 
trong những loài động vật có tuổi 
thọ cao nhất. Thế nhưng trước khi 
đạt đến độ tuổi này, đại bàng phải 
trải qua một khoảng thời gian khắc 
nghiệt và đau đớn. Năm 40 tuổi, mỏ 
đại bàng trở nên yếu đi, sự sắc nhọn 
của chiếc mỏ cũng mòn dần theo 
thời gian; bộ lông trở nên nặng nề, 
rất khó để có thể bay nhanh và bay 
cao lên không trung; đại bàng cũng 
không còn đủ sức tóm, giữ con mồi 
nữa. Đây là lúc mà chúng phải đưa 
ra quyết định: hoặc là chờ chết, hoặc 
phải tự trải qua một cuộc lột xác đau 
đớn kéo dài 150 ngày.

Đại bàng trở về tổ trên đỉnh núi, đập 
mỏ vào mỏm đá cho đến khi gãy rời 
ra. Khi mỏ mới hình thành, nó lại bắt 
đầu bẻ gãy hết toàn bộ móng vuốt. 
Khi móng vuốt mới đủ chắc, nó lại 
tự nhổ đi từng sợi lông già cũ cho 
đến khi nhẵn nhụi và chờ lớp lông 
mới mọc ra cho đến khi hoàn thiện 
như khi trưởng thành. Trải qua bao 
đói rét, đớn đau, đại bàng lại có thể 
bay lượn trên bầu trời và thực hiện 
những chuyến bay hồi sinh để sống 
thêm 30 năm nữa hoặc hơn… Trong 
thời gian “lột xác”, đại bàng rất đau 
đớn. Nhưng khi quá trình hoàn 
thành thì nó đã thắng được số phận, 
trở về thiên nhiên với chương hai 
cuộc đời. Một quá trình lột xác đầy 
đau đớn mà chắc chắn, nếu không 
có một ý chí kiên cường sẽ không 
thể nào vượt qua.

Không như tất cả mọi loài chim khác 
đều chạy trốn cơn bão, đại bàng sẽ 
bay lên đỉnh núi thật cao đứng chờ. 
Và khi cơn bão ập đến, chúng sẽ tận 
dụng sức mạnh của cơn bão để đưa 
đôi cánh của mình bay thật cao lên 
bầu trời. Đại bàng không hề sợ bão 
dữ mà với nó, đó là đòn bẩy, là cơ hội 
để nâng thêm khả năng thống trị 
bầu trời.

Hầu hết những ai biết về câu chuyện 
của đại bàng đều khâm phục bản 
tính kiên cường, trí thông minh và 
sức sống mãnh liệt của nó. Có lẽ 
chính những thử thách khắc nghiệt 
ấy đã rèn giũa nó trở thành một loài 
mạnh mẽ và đáng nể như ngày hôm 
nay. Hơn bất cứ điều gì, cuộc sống và 
cách đại bàng đối đầu với khó khăn 
chính là nguồn cảm hứng cho loài 
người chúng ta.

Rất nhiều người lấy câu chuyện này 
làm bài học cho mình và tự nhủ 
rằng: “muốn hạnh phúc, muốn thành 
công, phải trải qua rất nhiều chông 
gai và thử thách. Hãy như chim đại 
bàng, chấp nhận đau đớn, dũng cảm 
chịu đựng và vượt qua tất cả. Bạn sẽ 
thành công”.

Cũng như đại bàng, Phong Phú 
chúng ta luôn có những người sống 

và truyền cảm hứng cho người khác 
bằng sẻ chia kinh nghiệm sống, làm 
việc và tình yêu thương của họ. Bởi 
lẽ, cuộc sống được xây nên bởi nhiều 
thử thách, khắc nghiệt, nếu ta không 
có ý chí vươn lên, thiếu đam mê và 
cống hiến sẽ khó lòng bước trên nấc 
thang thành công. Một trong số đó 
chính là những anh hùng lao động, 
những nhà lãnh đạo Phong Phú qua 
các thời kỳ… Những cụm danh từ 
này không đơn thuần là chức danh, 
chức vụ, mà còn là một con người, 
một cuộc đời. Hầu hết mọi người 
chúng ta chỉ biết đến họ như những 
con người luôn đứng trên ánh hào 
quang sân khấu, khi họ đã bay vút 
lên trời cao được nhiều người biết 
đến và ngưỡng mộ. Thế nhưng ít ai 
biết được rằng, cuộc đời đó được 
tạo nên bởi rất nhiều thử thách 
khắc nghiệt, mà nếu không có ý chí 
vươn lên cuộc sống, đam mê cống 
hiến thực sự sẽ khó lòng vượt qua 
và bước từng bước trên nấc thang 
thành công.

Hy vọng mỗi người trong chúng ta 
sẽ có thêm một nguồn động lực để 
tiếp tục phấn đấu trong cuộc sống và 
vững tiến trên con đường sự nghiệp. 
Hãy lắng nghe chính bản thân mình 
và hành động trước thềm xuân các 
bạn nhé. 
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ông cha ta đã đúc kết: một 
tinh thần minh mẫn ở trong 
một thân thể tráng kiện, một 

tinh thần khỏe mạnh trong một cơ 
thể khỏe mạnh, một tinh thần vui vẻ 
thì con người lúc nào cũng lạc quan 
yêu đời. Thật vậy, để có thể đảm 
đương được tất cả những vấn đề 
của cuộc sống từ công việc, gia đình, 
xã hội… thì bạn cần có một nguồn 
năng lượng dồi dào, một cơ thể khỏe 
mạnh. Có sức khỏe sẽ giúp bạn giải 
quyết công việc một cách hiệu quả.

Vì thế, tâm và thể luôn luôn song 
hành, cộng hưởng lẫn nhau. Một 
tinh thần ốm yếu sẽ mang nặng 
những lo âu, buồn chán, căng thẳng, 
tức giận, gây nhiều phiền toái. Và đây 
cũng là vấn đề mà nhiều nhà tuyển 
dụng quan tâm.

Tôi gắn bó với Phong Phú đã hơn 10 
năm, con số này cũng không quá dài 
cũng không quá ngắn để lại trong 
tôi những bài học, trải nghiệm và sự 
trưởng thành rất lớn. Trong rất nhiều 
kỷ niệm, tôi muốn chia sẻ một kỷ 
niệm khó quên về ngày đầu gia nhập 
Phong Phú.

Chắn hẳn các bạn cũng đã từng đi xin 
việc làm và được mời phỏng vấn về 
nghiệp vụ, chuyên môn nhưng các 
bạn lại không biết rằng, để vào được 
Phong Phú không chỉ vấn đề chuyên 
môn, nghiệp vụ mà còn vấn đề quan 
trọng không kém, đó là sức khỏe. 
Nhưng cái khác ở đây khi nhắc đến 
khám sức khỏe để bổ sung hồ sơ xin 
việc làm thì mọi người lại nghĩ rằng 
chuyện nhỏ chỉ cần đến trung tâm y 
tế hay bệnh viện nào đó chỉ cần bỏ 
ra ít tiền thì bạn muốn sức khỏe loại 
nào cũng được. Tuy nhiên, Phong 
Phú không theo cách làm đó, vấn đề 
đánh giá sức khỏe của CB.CNV được 
Tổng công ty đánh giá một cách kỹ 
lưỡng thông qua đội ngũ y tế ở đây.

Truyền thống xây dựng tiêu chuẩn 
sức khỏe cho CB.CNV của Tổng công 
ty được xây dựng từ lâu và có một 
truyền thống. Từ khi mới thành lập, 
công ty đã chú trọng công tác chăm 
lo cho đời sống CB.CNV về mặt thể 
chất và tinh thần, cũng như đảm bảo 
sức khỏe để làm việc hiệu quả. 

Ngày ấy, khi tôi nhận được thông tin 
phỏng vấn tại Tổng công ty, bản thân 
rất hồi hộp, lo lắng, thậm chí mất 
ngủ. Cả ngày chăm chú vào việc đọc 
tài liệu, ôn luyện chuyên môn, học 
hỏi kinh nghiệm của những anh chị 
đi trước khi tham gia trả lời phỏng 
vấn… Tuy nhiên thật bất ngờ khi 
đến Phong Phú không phải những 

điều tôi lo nghĩ, công việc đầu tiên 
tôi phải thực hiện là đến Trạm y tế để 
kiểm tra sức khỏe.

Khi vào cổng Tổng công ty, tôi được 
hướng dẫn đến Trạm y tế. Tôi vẫn còn 
ngơ ngác không biết làm gì, khi được 
giải thích thì mới biết mình phải đi 
khám sức khỏe. Khi được khám sức 
khỏe tại công ty thì tôi mới biết thế 
nào là đạt được tiêu chuẩn sức khỏe 
để đi tiếp vào vòng trong.

Các cô để ý đến từng nhịp tim, từng 
cái hít thở, từng vòng đo, cân nặng, 
thị lực, thính giác… Lúc ấy vì quá lo 
lắng, các cô không đo được nhịp tim 
của tôi, nhưng cô ân cần hướng dẫn 
tôi hít thở như thế nào, nghỉ ngơi ra 
sao, cuối cùng thì tôi cũng bước qua 
được vòng phỏng vấn dù sức khỏe 
sít sao tiêu chuẩn công ty đưa ra. Sau 
đó tôi tiếp tục bước qua vòng phỏng 
vấn chuyên môn, nghiệp vụ và cuối 
cùng được nhận vào công ty.

Trong suốt 10 năm làm việc tại 
đây, Tổng công ty luôn chú trọng 
công tác quan tâm đến sức khỏe 
của người lao động. Hằng năm, 
Tổng công ty thường xuyên tổ chức 
khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể 
CB.CNV, kịp thời phát hiện những bất 
thường sức khỏe để điều trị. Không 
chỉ thế, công ty chú trọng không 
ngừng nâng cao bữa ăn giữa ca cho 
CB.CNV thông qua các khẩu phần ăn 
hợp lý, dinh dưỡng và nhiều chương 
trình thể thao nâng cao sức khỏe. 
Điển hình như hội thao truyền thống 
hằng năm, sân bóng đá mini và sân 
cầu lông trong khuôn viên Câu lạc 
bộ thanh niên để mọi người thư giãn 
sau giờ làm…

Có thể ở một công ty nào đó thì hiệu 
suất công việc, năng lực bản thân là 
tiêu chí đòi hỏi đầu tiên nhưng đến 
Phong Phú thì tôi cảm nhận được 
tiêu chí đầu tiên của công ty đề ra 
là sức khỏe. Khi bạn có sức khỏe thì 
những tiêu chí khác chắn hẳn sẽ 
thành công, sự nỗ lực hoàn thiện 
bản thân trong quá trình thực hiện 
công việc sẽ giúp bạn có những kinh 
nghiệm làm việc hiệu quả, cũng như 
sự ân cần hướng dẫn của những anh 
chị em đi trước.

Không biết các bạn ra sao nhưng đối 
với tôi để gắn bó với ngôi nhà Phong 
Phú nhiều năm như vậy, không hẳn 
vì chế độ lương thưởng mà là sự 
quan tâm sâu sắc đến sức khỏe. Sức 
khỏe ở đây không chỉ dừng lại ở sức 
khỏe về mặt thể chất mà chính là sức 
khỏe cho tinh thần. Những chương 
trình vui chơi giải trí lành mạnh, chế 

độ chính sách, chăm lo đời sống 
CB.CNV, các hoạt động của công 
đoàn, đoàn thanh niên, chia sẻ trách 
nhiệm đối với cộng đồng xã hội… 
đã giúp tinh thần tôi có thêm năng 
lượng dồi dào để tiếp tục gắn bó, 
cống hiến cho công ty.

Một mùa xuân mới lại về với đại gia 
đình Phong Phú, tôi gửi lời cảm ơn 
đến Tổng công ty đã cho tôi những 
kinh nghiệm, bài học hay của cuộc 
sống này. Đồng thời nơi đây giúp 
“sức khỏe” của tôi được cải thiện theo 
từng năm tháng. Sau nhiều năm làm 
việc sức khỏe tôi đã được nâng lên 
đáng kể, nhiều anh chị hay đùa nhau 
“đất Phong Phú nuôi nhân viên tốt”. 
Hy vọng các thế hệ tiếp theo của 
Phong Phú cùng chung tay vì một 
cơ thể Phong Phú khỏe mạnh, tráng 
kiện để vươn đến những tầm cao. 

Sức khỏe
với mùa xuân

PhươNg duNg
Công ty PPP
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lee
nghệ thuật
của thời trang Jeans
hồ PhạM
Phòng Kinh doanh vải dệt kim

Lee là thương hiệu 
quần jeans nổi tiếng 
toàn cầu từ lâu đã 
làm mê hoặc các tín 
đồ thời trang trên 
khắp thế giới với một 
tôn chỉ nhất quán 
của Lee là tạo ra sản 
phẩm chuẩn mực về 
chất lượng và tính 
tiện dụng, đồng thời 
luôn nắm bắt và dẫn 
đầu xu hướng thời 
trang thế giới.

hành Trình Đam mÊ Và SÁng Tạo

Thương hiệu Lee do ông Henry David Lee sáng lập vào 
năm 1889 tại Salina, bang Kansas, Mỹ với sản phẩm ban 
đầu là đồ bảo hộ lao động được thiết kế đặc biệt có thể 
che chắn toàn bộ cơ thể người lao động nhưng vẫn mang 
lại cảm giác thoải mái tuyệt đối và rất tiện dụng. Năm 
1926, David Lee giới thiệu chiếc quần jeans khóa kéo 
huyền thoại mang tên 101Z, được cắt may sao cho thoải 
mái với người mặc cả khi di chuyển lẫn khi đứng ngồi. Năm 
1944, Lee sáng tạo dòng sản phẩm Lazy S với cải tiến 2 túi 
đắp phía sau được may bằng chỉ nổi đã tạo bước đột phá 
mới cho thời trang jeans. Năm 1949, dòng sản phẩm quần 
jeans Lady Lee Riders được ưa chuộng trên thị trường bởi 
sự vừa vặn nhất cho dáng phái nữ mà vẫn tạo sự thoải mái 
trong mọi hoạt động. Tới năm 1970 thì hãng H.D.Lee hoàn 
tất quá trình chuyển đổi từ một công ty sản xuất trang 
phục bảo hộ lao động sang lĩnh vực thời trang jeans ứng 

dụng. Từ đó, hãng đã 
xây dựng một hình 
ảnh Lee denim jeans 
hoàn toàn mới mẻ, 
năng động và cá tính 
với những sáng tạo 
độc đáo, tiên phong, 
dẫn đầu xu hướng 
thời trang thế giới.

Năm 2009, Lee kỷ niệm 120 năm ra đời với mục tiêu ban 
đầu vẫn nguyên bản và chuẩn mực cho chiếc quần jeans 
chất lượng và bền lâu. Năm 2011, Lee giới thiệu bộ sưu tập 
Water Proof Jeans giúp người mặc thấy tự tin hơn trong 
mùa mưa nhiệt đới. Đây là dòng sản phẩm vô cùng độc 
đáo và sáng tạo, lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường. Với 
công nghệ đặc biệt, chiếc quần jeans được phủ một lớp 
trên bề mặt làm cho nó không bị thấm nước hay đọng 
nước khi đi giữa trời mưa. 

Tiếp sau đó bộ sưu tập “Solar Denim” là minh chứng cho 
những sáng tạo đột phá mà thương hiệu Lee dành riêng 
cho thị trường châu Á. Đặc tính nổi bật của chiếc quần 
jeans này là khả năng phát sáng trong đêm sau khi nạp 
năng lượng mặt trời ban ngày. Các mẫu thiết kế mới 
được sản xuất với số lượng có hạn. Lee “Solar Denim” là 
nguồn cảm hứng bất tận dành cho giới trẻ - những người 
ưa chuộng phong cách năng động, tự do, đam mê thời 
trang và yêu cuộc sống đô thị với những hoạt đông giải 
trí vui tươi, sôi nổi. ưu điểm phát sáng trong đêm khiến 
người sử dụng càng thêm nổi bật và cá tính giữa đám 
động. Kiểu dáng thiết kế hiện đại thích hợp với các bạn 
trẻ - những người luôn tiên phong trải nghiệm xu hướng 
mới. Bộ sưu tập gồm các kiểu thiết kế Ramone, Powell, 
Jogging dành cho nam và Lynn Narrow, Kuna dành cho 
nữ, mỗi thiết kế đều có nét độc đáo, khác biệt trong phát 
sáng, mang đến cho người mặc những ấn tượng độc đáo.

YẾu TỐ Làm nÊn Thành Công Của Lee

Thế mạnh của thương hiệu Lee trước hết đến từ chất 
lượng sản phẩm. Xuất phát từ một nhà sản xuất trang 
phục bảo hộ lao động, Lee đã trải qua nhiều lần chuyển 
mình để trờ thành một thương hiệu thời trang cao cấp, 
nhưng hãng này chưa bao giờ đi chệch khỏi quan điểm 
tạo ra những sản phẩm chuẩn mực về chất lượng và tính 
tiện dụng. Tiếp đến, đội ngũ thiết kế của Lee có khả năng 
nắm bắt nhạy bén thị hiếu và những biến động trong xu 
hướng, Lee không đóng đinh sản phẩm của mình trong 
những mẫu trang phục nhàm chán, khô khan mà thường 
xuyên cập nhật những chi tiết giàu tính thời trang qua 
các năm nhằm tạo được sự mới mẻ và duy trì nét cá tính 

riêng đậm chất thị thành cho thương hiệu của mình.

Bên cạnh đó Lee đã thực hiện nhiều phương pháp 
marketing phá cách từ rất sớm giúp quảng bá rộng rãi 
thương hiệu Lee đến công chúng. Ví dụ việc sử dụng 
mẫu búp bê Buddy Lee với nụ cười tươi tắn và đôi tay đưa 
về phía trước như một cử chỉ thân thiện đã thu hút được 
sự yêu thích của rất nhiều người, giúp doanh số bán ra 
của các sản phẩm mang thương hiệu này tăng lên chóng 
mặt. Có thể coi đây là một trong những trường hợp tiên 
phong áp dụng phương pháp marketing bằng “biểu 
tượng doanh nghiệp” để tăng cường sự kết nối giữa công 
ty và khách hàng vốn rất hiệu quả ở Mỹ ngày nay. 

Tiếp đó, trên những sản phẩm jeans của Lee luôn có 
những chi tiết rất riêng làm nên biểu tượng của Lee, tiêu 
biểu như miếng da dập chìm logo Lee được treo ở hông 
quần mang tên Hair on Hide, hay đường chỉ may ở túi 
sau quần jeans mang tên “Lazy S” đã tạo nên dấu ấn đặc 
trưng cho thương hiệu này. Ngoài ra các mẫu quảng cáo 
của Lee jeans cũng thường xuyên khiến người ta ngỡ 
ngàng về sự phá cách và sáng tạo. Tất cả những chi tiết 
tỉ mỉ này giúp khắc sâu thương hiệu Lee trong tâm trí 
người tiêu dùng, toát lên nét cá tính riêng khó trộn lẫn 
với vô số hãng thời trang Jeans khác.

Hiện nay thương hiệu Lee thuộc sở hữu của tập đoàn VF 
Corporation và có mặt tại hơn 80 quốc gia với 2500 cửa 
hàng. Trải qua 125 năm hình thành và phát triển, Lee vẫn 
tiếp tục cuộc hành trình chinh phục khách hàng bằng 
những sản phẩm thời trang jeans chuẩn mực, sáng tạo 
và mang tính nghệ thuật cao.  
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Ngày tôi chào đời là mùa xuân 
rực rỡ hoa đào, hoa mai ở 
triền núi nơi rừng thiêng 

nước độc của tỉnh Hòa Bình. Khi đó, 
mẹ đi chống dịch sốt rét và tôi chào 
đời trước dự kiến một tháng trong 
vòng tay một bà đỡ dân bản là một 
Mế Mường.

Từ đó tôi lớn lên trong 
khu tập thể cơ quan mẹ, 
tập thể các cán bộ công 
nhân viên của bệnh viện. 
Hàng xóm của tôi là các 
bác thủ trưởng và các cô 
chú nhân viên của mẹ. Vì 
bố luôn đi xa nhà và mẹ 
thường xuyên đi trực nên 
tôi liên tục là khách mời 
trong bữa cơm nhà hàng xóm và lũ 
trẻ chung quanh cũng là khách mời 
thân thiết của mẹ. Chúng tôi sống 
với nhau như một đại gia đình lớn. 
Đứa lớn hơn dạy đứa bé học, tối đến 
chúng tôi ngủ ở nhà bạn nào có mẹ 
đi trực đêm. Tuổi thơ của chúng tôi 
đúng là một thiên đường hạnh phúc.

Mùa hè khi những cánh phượng đỏ 
rực lửa góp thêm màu chói chang 
cho khoảng trời, chúng tôi thường 
kéo nhau đi bắt ve sầu, một việc vô 
cùng thích thú. Dưới gốc những cây 
lim cổ thụ là vô vàn những chú ve 
non bò lên từ mặt đất và sẽ lột xác 

vào ban đêm. Tôi thường là đứa trẻ 
nhát nhất, không dám dẫm vào cỏ 
để sờ gốc cây… Dù không bắt được 
con nào nhưng cũng được cho đầy 
vạt váy và cũng thật sung sướng khi 
sáng hôm sau chúng tôi có những 
chú ve trưởng thành cất tiếng hát 
chào mùa hạ.

Chúng tôi, những đứa trẻ có mẹ làm 
cùng cơ quan coi nhau như anh em 
một nhà, bọn con trai thì phân công 
nhau lấy nước, bọn con gái thì cùng 
nhau nhặt rau, vo gạo và chia về 
từng nhà chờ mẹ nấu cơm. Sự đầm 
ấm và chia sẻ giúp lũ chúng tôi dệt 

nên những giấc mơ, cuộc 
sống đơn giản và trong 
lành đó giúp những đứa 
trẻ có tâm hồn trong 
sáng nhân hậu. Chúng 
tôi biết giúp những bạn 
kém hơn tiến bộ, biết 
khóc khi một đứa bị ốm, 
biết đoàn kết khi cả bọn 
bị ăn hiếp...

Lớn lên và vào đại học, 
tôi chia tay tuổi thơ với những triền 
đê vàng hoa cải, những trò bắt dế, 
bắt ve để bắt đầu cuộc sống mới. Tôi 
chuyển về sống tại khu tập thể quân 
đội nơi mà hàng xóm là những chú 
lính của bố. Từ khu tập thể của các 
nhà giáo, bác sĩ tôi chuyển sang sống 
tại khu tập thể của các nhà binh. 

52 53Diễn đàn Phong Phú Xuân Ất Mùi - 2015

Sẻ chia yêu thương
LÊ Thị áNh NgọC
Giám đốc Điều hành Tổng công ty

Nơi làm việc chính là cuộc sống, công 
ty chính là nhà, hơn ai hết đồng nghiệp 
chính là người thân, là người gần nhất khi 
ta buồn, là người nâng đỡ khi ta đổ vỡ.

Thay vì được thêu hoa lên áo hay cài 
nơ lên tóc tôi được tập thể dục và ăn 
cơm tập thể.

Bố vẫn thường xuyên xa nhà, mẹ 
vẫn miệt mài công việc cứu người, 
chúng tôi lại được các cô chú hàng 
xóm chăm sóc.

Mỗi thứ bảy nhà tôi là một ngày hội. 
Các chú, các cô lính của bố tới nhà 
ăn cơm cùng mẹ con tôi, ngoài vườn 
vang dội tiếng cười và những câu 
chuyện tiếu lâm của người lính.

Bố nói với tôi: bố luôn xa nhà nhưng 
không khi nào bố không dõi theo 
các con gái của bố vì với môi trường 
tốt và ấm áp bố biết các con sẽ thành 
những người tốt.

Không phụ lòng bố, ở nhà mẹ con 
tôi luôn chia sẻ may mắn của mình 
với gia đình các chú lính của bố vì 
các cô thường ở tỉnh xa chuyên lên 
Hà Nội theo chồng. Tất cả lũ trẻ hàng 
xóm là bệnh nhân của mẹ, là học trò 
của tôi.

Bây giờ bố tôi - người lính già đã đi 
xa nhưng mỗi dịp tết đến, xuân về 
mẹ con tôi vẫn được đón những 
người bạn lính già và những người 
lính trẻ không biết mặt bố tôi nhưng 
vẫn kính cẩn nghiêng mình trước 
bàn thờ ông để bày tỏ tình cảm.

Những tình cảm của những người 
lính đồng nghiệp của bố và những 
người thầy thuốc - đồng nghiệp của 
mẹ đã dạy tôi những bài học vào đời 
quý giá.

Chúng tôi biết giá trị của sức mạnh 
cộng đồng. Chúng tôi hiểu sức mạnh 
của sự chia sẻ, yêu thương giữa 
những người đồng nghiệp.

Nơi làm việc chính là cuộc sống, 
công ty chính là nhà, hơn ai hết đồng 
nghiệp chính là người thân, là người 
gần nhất khi ta buồn, là người nâng 
đỡ khi ta đổ vỡ.

Đến với Phong Phú tôi như tìm lại 
được bầu trời không khí ấm áp khi 
còn thơ bé. Tôi thực sự bỡ ngỡ trong 
môi trường mới nhưng khi vừa bước 
chân lần đầu vào Tổng công ty tôi 
được gặp nụ cười ấm áp của các anh 
chị em ở đây, điều đó giúp tôi yên 
tâm sống và làm việc hết mình trong 
môi trường mới.

Tại đây, tôi có những người chị thân 
thiết dạy tôi cảm nhận và hiểu về văn 
hóa doanh nghiệp, tháo gỡ những 
khó khăn và là những người sẻ chia 
khi tôi buồn nhớ nhà và là người 
cùng tôi thức đêm tìm hướng giải 
quyết mỗi khi tôi thất bại.

Trong mỗi chương trình của Tổng 
công ty và mỗi bước đường công 
việc tại đây, tôi không hề đơn độc 
mà luôn nhận được sự quan tâm, 
giúp đỡ của nhiều anh chị em để 
chương trình diễn ra thành công tốt 
đẹp. Sự sẻ chia ấy giúp tôi hiểu rằng, 
trên bước đường của mỗi người luôn 
có những người đồng hành thân 
thiết và mỗi người sẽ luôn cho ta 
một bài học hay ở đời. Tôi thầm cảm 
ơn vì điều đó.

Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người, cảm 
ơn gia đình Phong Phú.

Xin cảm ơn với tất cả tình cảm chân 
thành nhất.  

GÕ CỬA MÙA XUÂN
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giao thừa để bước sang ngày đầu 
tiên của năm mới. Đấy! Tết bắt đầu từ 
khi ấy. Tháng giêng cũng đánh tiếng 
kẻng báo hiệu trời đất giao mùa. Thời 
tiết vẫn cứ lạnh, nhưng người người 
vẫn đổ ra đường để đón chào một 
mùa xuân mới nồng nàn hương sắc.

Tháng giêng! Người ta chào năm mới 
bằng việc chọn người xông nhà, với 
quan niệm về tuổi tác, tính cách, căn 
số sẽ mang lại nhiều may mắn cho 
gia chủ trong một năm. Người ta đến 
thăm nhau, có thể một năm bận rộn 
chỉ đến được với nhau nói dăm ba 
câu chuyện vào năm mới, chúc nhau 
những điều tốt đẹp: làm ăn thuận 
lợi, thời tiết mưa thuận gió hòa, con 
cháu học hành tấn tới, sản xuất bằng 
năm bằng mười… Sau tết, trẻ con lại 
đến trường, mọi người ai trở về công 
việc nấy. Thế đấy, tết tạo cho con 
người ta sự hứng khởi, nhẹ nhõm. 
Người nội tướng của gia đình luôn 
luôn cố gắng vun vén cho một cái tết 
ấm no, tràn đầy dù vất vả đến mấy. 

Xong tết, các gia đình lại xuống đồng 
cấy lúa, ươm mầm cho mùa vụ mới. 
Dẫu thời tiết ở vùng Bắc Bộ lúc này 
còn rét lắm nhưng cây mạ cũng 
phải bắt đầu một thời kì mới, cắm 
rễ xuống đồng sâu để đợi mùa trổ 
đòng, thơm bông, vàng hạt. Chỉ sau 
tết vài ngày là cánh đồng bạc trắng 
trước nhà đã thay da đổi thịt bởi màu 

xanh tươi mơn mởn của mạ non. 
Nhìn cánh đồng mới cấy, bao người 
nông dân bắt đầu trông ngóng, chờ 
mong một vụ mùa bội thu.

Không chỉ con người với những khởi 
sự của riêng mình mà đâu đó xung 
quanh chúng ta vạn vật cũng tìm ra 
cho mỗi loài một sự khởi sự rất riêng. 
Những cây đào nhà khi hoa rụng 
xuống, lấp ló trong lá xanh là chiếc 
quả nhỏ e thẹn. Giàn nhót đầu ngõ 
cũng bắt đầu chồi ra từ cành những 
quả nhỏ vừa xanh vừa đỏ trông thật 
đẹp mắt. Cây roi cuối vườn không 
chịu được sự lặng lẽ của giống loài 
cũng căng mình ra hoa kết trái, nhìn 
từ xa chùm roi nhỏ trắng xinh như 
những chùm hoa cài điểm tô cho 
khu vườn trong tiết xuân sang. 

Đó còn là những nụ chè đang vươn 
mình thức giấc sau một thời gian dài 
trú đông. Đồi chè giật mình nhận 
ra phận sự của mình, có lẽ “xấu hổ” 
trước muôn loài vì sự chậm trễ của 
mình nên chúng hồi sinh rất nhanh. 
Mới hôm qua lá còn xoăn như ngái 
ngủ, sáng nay đã thấy mầm nhú 
trong từng kẽ lá vươn dài để đón 
nắng mai. Đó là điều kì diệu nhất của 
thiên nhiên.

Thế đấy, tháng giêng lúc nào cũng 
sinh sôi nảy nở, có ngon ngọt của 
đào, roi thì cũng có đắng chua của 
nhót. Tôi đôi khi cũng giống như đồi 
chè ngủ đông quên ngày tháng, cũng 
có lúc giật mình tiếc ngẩn ngơ từng 
khắc thời gian qua mau. Và tháng 
giêng bao giờ cũng là thời điểm để 
tôi bắt đầu cho mọi dự định của mình 
vì thế nó mang nhiều ý nghĩa, khiến 
tôi bận rộn nhiều khi không còn thời 
gian để dỗi hờn vu vơ. Sẽ hoài phí 
biết bao nếu để những mùa xuân 
trôi qua cuộc đời mình vô nghĩa, nếu 
như mỗi chúng ta không biết dừng 
lại một đoạn đường để rồi tự tạo cho 
mình sự khởi đầu của một cuộc hành 
trình mới. Và với tôi, thời khắc của sự 
khởi đầu ấy có tên gọi: tháng giêng, 
tháng của tết, tháng giao hòa đất trời 
vào năm mới! 

Mùa xuân

LoNg NguyễN
Phòng Tổng hợp Pháp chế

Tôi luôn thích đếm, đánh dấu và cảm 
nhận những khoảnh khắc trong sự đến và 
đi cùng những thay đổi của mỗi mùa trong 
năm, đó đơn giản chỉ là niềm vui của cuộc 
sống bộn bề với những thăng trầm. Với tôi, 
mỗi ngày trôi qua là một dấu mốc, những 
khoảnh khắc và thanh âm đa chiều mang 
nhiều màu sắc. Vì thế muốn hiểu được mùa 
vụ phải luôn luôn lắng nghe trong mỗi thời 
khắc chuyển giao của đất trời.

Mùa hạ là sự khát khao cháy 
bỏng của đam mê và nhiệt 
huyết. Mùa đông là sự trầm 

tư sâu lắng của tâm linh trong mỗi 
người. Mùa thu là thành thật của cảm 
xúc lãng mạn và sâu lắng. Mùa xuân 
là sự khởi đầu cho những ước mơ, hy 
vọng và hoài bão lớn lao trong tiết 
xuân của đất trời, lòng người. Tháng 
giêng bắt đầu cho mùa xuân, cho 
những kế hoạch và dự định trong 

một năm. Tháng giêng trong tôi có 
những buồn vui, trải nghiệm nhưng 
luôn mang hy vọng sẽ bắt đầu có 
những suy nghĩ đột phá.

Tôi thường có thói quen về quê - 
một vùng quê Bắc Bộ để đón tết chứ 
không ở lại thành phố nơi tôi sinh 
sống. Bởi ở quê, không khí tết mới 
rộn ràng và náo nức. Tết quê tôi là cái 
tết tụ họp, quây quần, sum vầy cho 

tất cả mọi nhà từ bé đến lớn không 
phân biệt địa vị sang hèn. Cả làng 
cùng nhau chuẩn bị gạo nếp, đậu 
xanh để nấu bánh chưng, chung 
nhau con lợn béo để mổ lấy thịt ăn 
tết, tảo mộ tổ tiên ông bà, dọn dẹp 
và trang hoàng nhà cửa, mua hoa 
chưng ngày tết… với bao niềm vui 
và sự háo hức. Thật ra đó vẫn chưa 
phải là tết cho đến tận khi ba chiếc 
kim đồng hồ chụm một trong đêm 

Thời khắc khởi đầu
cho một năm
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Xuân
trong tim

NđL

Mùa xuân đầu tiên sau sáp nhập

Nô nức, kỳ vọng dâng trào hơn

Sức mạnh, cạnh tranh sẽ  tăng tốc

Kết đoàn, hội nhập cùng chung tay

Quyết tâm tạo dựng niềm tin mới

Phong Phú vững vàng tiếp thành công

Để mùa xuân đầu sau sáp nhập

Cũng là xuân mãi mãi trong tim.

Những mùa
ký ức

BúT MớI
Hệ thống sản xuất Vải

Một mùa xuân mới lại về trong tiết trời ấm áp, nhìn 
cảnh Tổng công ty rực rỡ sắc màu đã mang lại cho 
tôi nhiều hơi ấm. Tôi luôn tin tưởng rằng trên bước 
đường của mình luôn có hình ảnh và tình cảm của 
anh chị em đồng nghiệp Tổng công ty và rồi những 
mùa xuân sau tôi về thăm lại Phong Phú với bao yêu 
thương và nỗi nhớ không nguôi.

Đã bao lần ta tiễn mùa 
đông giá lạnh để háo 
hức đón một mùa xuân 

ấm áp. Mùa xuân là cả mùa xanh, 
trăm hoa đua nở, ngàn cây xanh 
chồi, lộc biếc và ta nghe rất rõ 
có cả tiếng chim hót líu lo. Mùa 
xuân là khởi đầu của một năm 
đem đến cho mỗi con người, 
cho cộng đồng thêm tin yêu, hy 
vọng và cả những kỷ niệm như 
một dấu ấn lịch sử đi cùng năm 
tháng ghi đậm trong trái tim 
ta… 

Hơi thở mùa xuân đã nồng nàn 
thổi khắp đất trời Phong Phú mà 
sao bỗng dưng trong lòng vẫn 

cứ xao xuyến với bao điều ngổn 
ngang, bừa bộn không thoát ra 
được. Một trong những điều lo 
toan ấy chính là nỗi niềm doanh 
nghiệp, nỗi niềm kinh tế và… 
nỗi niềm của chính tôi. Người 
sẽ rời xa Phong Phú cùng ký ức 
đầy ắp những người yêu thương 
không thể phai mờ… Đó là tình 
đời. 

Tôi muốn nói đến cái tình của 
Ban lãnh đạo Tổng công ty cùng 
tập thể cán bộ công nhân viên 
với các giá trị cội nguồn của dân 
tộc. Trộm nghĩ có thể chưa bao 
giờ cặp đôi: lãnh đạo và cán bộ 
công nhân viên lại gắn bó vào 

nhau khăng khít đến như thế, 
tạo thành một cặp đôi hoàn hảo. 
Bởi lẽ như sự trải nghiệm mà ta 
thường thấy, đến bất cứ nơi nào 
của Phong Phú bạn chỉ cần nhìn 
ngắm sơ qua không gian làm 
việc, phong cách thanh lịch lắm 
của mọi người nơi ấy sẽ biết văn 
hóa nơi đó thế nào. Bạn hãy thử 
một lần đến với chung cư Nhân 
Phú sẽ thấy sự uy nghi của tòa 
nhà 11 tầng đầy đủ tiện nghi, 
những dịch vụ hoàn hảo như 
nhà trẻ, thư viện sách, phòng 
sinh hoạt cộng đồng… và cả tình 
cảm của những cư dân trong đó. 
Chính là cái tình mà lãnh đạo 
Phong Phú ấp ủ biết bao ngày 

để mùa xuân năm nay những 
người con Phong Phú có một mái 
ấm đoàn viên, hạnh phúc trong 
chính mái ấm của mình.

Tôi lại muốn nói đến một góc 
khác của tâm hồn. Khi chỉ mới đây 
thôi một người bạn đồng nghiệp, 
một người anh cả và cũng là một 
người làm công tác chuyên trách 
công đoàn hỏi tôi rằng: “Sắp nghỉ 
hưu rồi nhỉ, chị có kỷ niệm nào ghi 
nhớ nhất?”. Tôi không một chút 
do dự trả lời rằng: “Dấu ấn có ý 
nghĩa sâu sắc trong cuộc đời suốt 
27 năm sống tại mái nhà Phong 
Phú của tôi là ngày 14/10/2014”. 
Đây là mốc son lịch sử khẳng 
định sự tồn tại và phát triển của 
Tổng công ty trong một thời kỳ 
khó khăn nhất nhưng cũng đầy 
tự hào nhất. Một chặng đường 
50 năm đầy ắp những giá trị được 
kết tinh từ những nỗ lực vượt bậc 
của hàng vạn người con qua từng 
thế hệ kết nối vào nhau, bổ sung 
và nâng đỡ cho nhau để làm nên 
phong cách một Phong Phú giữa 
giông bão thương trường. Đó là 
văn hóa, là cái phanh giúp con 
người kinh doanh được trở về với 
cái tình cái nghĩa. Thấm thía được 
ý nghĩa cuối cùng mang tính 
nhân văn cho công việc. Và xen 
lẫn trong góc khuất của tâm hồn 
còn có cả tiếng thở dài của chính 
tôi. Đó không phải là tiếng thở 
dài hiu hắt, thất vọng hay buồn 
chán mà là tiếng thở dài của tình 
yêu, tình yêu với công việc, tình 
yêu với những đồng nghiệp đã 
cùng tôi gắn bó, với bổn phận và 
trách nhiệm mà tôi đã cố gắng 
chèo chống vượt qua. Để hôm 
nay tôi hài lòng với bản thân, bình 
thản trở về cuộc sống an hưởng 

thường nhật đầy ắp những ký ức 
đẹp trong suốt 27 năm tại đại gia 
đình Phong Phú và quãng thời 
gian sau này cũng vậy. Tôi sẽ mãi 
là người con của Phong Phú… chỉ 
đơn giản vậy thôi.

Ngày hội ngộ 50 năm, bao cán bộ 
hưu trí về lại mái nhà xưa, chứng 
kiến bao sự đổi thay từng ngày 
của Phong Phú và họ hãnh diện 
cộng với niềm tự hào vì đã có thời 
gian gắn bó, dựng xây cho ngôi 
nhà chung ấy. Mỗi người trước 
khi chia tay ngôi nhà thứ hai của 
mình đều có cùng tâm trạng nhớ 
thương không nguôi, và họ luôn 
giữ trong mình những kỷ niệm 
thân thương, đáng trân trọng 
nhất. Chính vì lẽ đó mỗi khi được 
thăm lại nơi đây thì bao cảm xúc 
thân thương lại trỗi dậy như ngày 
nào.

Tôi may mắn hơn bao người khi 
trải qua thời khắc mà Phong Phú 
tròn 50 năm, hôm nay đã bước 
sang tuổi 51 và tôi cũng đã bước 
sang tuổi phải an nhàn bên con 
cháu. Chặng đường gắn bó với 
nơi này đã để lại trong tôi bao 
tình thương và nỗi nhớ. Tôi sẽ 
không bao giờ quên những ký ức 
ấy.

Một mùa xuân mới lại về trong 
tiết trời ấm áp, nhìn khung cảnh 
Tổng công ty rực rỡ sắc màu đã 
mang lại cho tôi nhiều hơi ấm. Tôi 
luôn tin tưởng rằng bước đường 
sau này của tôi luôn có hình 
ảnh và tình cảm của anh chị em 
đồng nghiệp Tổng công ty và rồi 
những mùa xuân sau tôi về thăm 
lại Phong Phú với bao yêu thương 
và nỗi nhớ không nguôi. 
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Miền Trung đã bắt đầu vào 
xuân, đất trời có những 
dấu ấn đặc biệt để gieo vào 

lòng người. Nếu như miền Bắc có 
những trận rét mướt, miền Nam ấm 
áp thì miền Trung lại có sự giao thoa 
giữa hai đặc điểm ấy, nắng vàng pha 
với chút se se lạnh… tiết trời ấy đã 

gieo neo vào lòng người những tình 
cảm đặc biệt và sự thúc giục trước 
một mùa xuân mới.

Và khi những tia nắng ấm áp hừng 
lên xua tan cái se lạnh của mùa đông, 
khi những cành mai, cành đào đang 
rũ bỏ lớp áo cũ để điểm hoa cho màu 

áo mới, khi những cánh én bắt đầu 
chao lượn là lúc vạn vật chuyển mình 
bước vào thời khắc mới. Con người 
cũng vậy!

Trong  những ngày cuối năm cũ, mọi 
người lại tất bật cho việc giải quyết 
những công việc tồn đọng trong 
năm qua, cũng như cố gắng hoàn 
tất mọi công việc trước khi nghỉ tết. 
Người lo tính chuyện lương thưởng, 
người lo quyết toán doanh thu, 
người lo mua sắm tết, công đoàn lo 
lắng chuyện liên hoan mừng xuân 
cho công nhân… Các bà nội trợ bắt 
đầu lên kế hoạch chi tiêu cho gia 
đình, người lo trả những khoản nợ 
nần còn tồn đọng trong năm qua… 
tất cả tất bật theo vòng tuần hoàn 
của thời gian.

Trên con đường từ cơ quan về nhà 
các cửa hàng bánh mứt, quà tết… 
bày bán với đủ mặt hàng, tấp nập 
người qua lại mua sắm rộn ràng. Cây 
cối cũng bắt đầu trút bỏ những tàn 
dư của mùa đông lạnh lẽo.

Tôi ngồi xem tivi đang phát chương 
trình thời sự của VTV1 có bản tin nói 
về tổng kim ngạch xuất khẩu của 
nước ta, trong đó ngành dệt may 
Việt Nam đóng góp một vai trò rất 
lớn. Theo dõi các chương trình kinh 
tế khác, tôi được biết năm 2014 đánh 
dấu bước phát triển mạnh mẽ của 
ngành dệt may Việt Nam với kim 
ngạch xuất khẩu của toàn ngành đã 
lên tới 24,5 tỷ uSD. Bên cạnh những 
thành tích trong xuất khẩu, hàng dệt 
may Việt Nam đã có những bứt phá ở 
thị trường trong nước và ngày càng 
được khách hàng trong và ngoài 
nước lựa chọn. Vì lẽ đó mà nhiều 
thương hiệu thời trang mới ra đời 
để phục vụ người tiêu dùng. Bỗng 
nhiên tôi suy ngẫm về hành trình của 
một năm đã qua và niềm tin yêu cho 
sự vượt trội của ngành trong năm 
mới Ất Mùi - 2015.

Theo quan niệm của ông bà ta, đây 
cũng là năm rất tốt cho những ai 

dự định hướng làm ăn hay tạo bước 
đột phá trong việc kinh doanh. Là 
một người đang công tác trong một 
công ty cũng thuộc ngành dệt may, 
tôi cũng cảm thấy tự hào bởi trong 
hoàn cảnh khó khăn khi nền kinh tế 
nước ta cũng bị ảnh hưởng của kinh 
tế toàn cầu, vậy mà ngành dệt may 
đã có những bước đột phá, những 
chuyển biến tích cực để hội nhập thu 
về những kết quả khả quan, đóng 
góp nhiều vào ngân sách nhà nước, 
giải quyết công ăn việc làm cho 
người lao động trên cả nước, qua đó 
đưa đời sống người dân được nâng 
cao...

Để có những thành tích ấy, những 
người đầu tàu của ngành đã luôn 
nỗ lực hết mình để tìm ra hướng 
đi riêng, tạo chuyển biến tích cực, 
vượt qua khó khăn thách thức để 
khẳng định mình. Những anh chị 
em CB.CNV thì nỗ lực hoàn thành tốt 
và tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, 
tiết kiệm, sáng tạo trong lao động và 
trong sản xuất. Chính định hướng và 
sự gắn kết ấy đã tạo nên sức mạnh 
tổng hợp giúp những doanh nghiệp 
của ngành không chỉ thực hiện tốt 
nhiệm vụ của mình mà còn vượt 
mức kế hoạch. Điều đó có nghĩa 

rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, 
sự nỗ lực hết mình theo một định 
hướng đúng đắn luôn mang lại hiệu 
quả. Con người cũng vậy, đằng sau 
sự thành công luôn là một quá trình 
nỗ lực không ngừng nghỉ.

Năm hết, tết đến. Đó là quy luật của 
đất trời. Một mùa xuân mới mang 
theo nhiều cơ hội cũng như thách 
thức đến cho tất cả mọi người, mọi 
tầng lớp lao động trong xã hội. Trong 
mỗi người luôn lóe lên những tia 
sáng, hy vọng và tin tưởng rằng một 
năm thành công.

Mọi thành viên trong công ty tôi 
cũng như tất cả các đồng nghiệp 
trong ngành từ người lãnh đạo đến 
người công nhân sẽ luôn đoàn kết, 
phấn đấu để nâng cao thành quả 
hơn năm trước... Và mùa xuân năm 
nay và các mùa xuân năm sau luôn 
là một mùa xuân đầy ấm áp và thắng 
lợi. 

Ngẫm… về một mùa xuân
NguyễN hồ hảI
Nhà máy Dệt Hải Vân

Mọi thành viên trong công ty tôi cũng như tất cả 
các đồng nghiệp trong ngành dệt may Việt Nam 
từ người lãnh đạo đến người công nhân sẽ luôn 
đoàn kết, phấn đấu để nâng cao thành quả hơn 
năm trước... Và mùa xuân năm nay và các mùa 
xuân năm sau luôn là một mùa xuân đầy ấm áp 
và thắng lợi.
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Một năm nhìn lại
T.Q

như vậy chắc chắn sẽ thành công 
và phát triển bền vững. Trước thềm 
năm mới, tôi xin chia sẻ vài ý nhỏ mà 
qua quá trình học tập, làm việc và 
quan sát, tôi thấy là quan trọng.

- Cố gắng quản lý tốt các vấn đề tâm 
lý của cá nhân. Hầu hết các thất bại 
hay từ bỏ cuộc chơi đều do không 
vượt qua được các vấn đề tâm lý của 
chính bản thân. Trong mỗi chúng ta 
luôn tồn tại thiện và ác. Không ai tốt 
hẳn, hoặc xấu hẳn. Đừng thần tượng 
ai đó quá (các bạn trẻ thường hay 
vậy) và cũng đừng ghét ai lâu quá.

- Duy trì và rèn luyện sức khoẻ cho 
bản thân, thực tế là sức khoẻ chúng 
ta giảm sút dần theo thời gian. Bởi 
sức khỏe cũng giống như tình yêu, 
rất quan trọng nhưng ta chỉ biết đến 
sự quan trọng của nó khi đã mất đi 
rồi! 

- Kinh nghiệm là một người thầy 
tuyệt vời. Tuy nhiên khôn ngoan 
hơn cả là tích lũy kinh nghiệm bằng 
cách phát triển các kỹ năng hiểu biết 
và học những bài học kinh nghiệm 
thông qua việc thực hành, thông tin, 
phản hồi và phản ánh. Đó cũng là cội 
nguồn sâu xa của việc tại sao cùng 
học chung một trường, một thầy, 
cùng có khởi điểm giống nhau, tại 
sao người này tiến nhanh hơn người 
kia nhiều.

- Đừng sợ sự khác biệt vì chính sự 
khác biệt tạo nên giá trị nếu được 
trao đổi, trong nhóm làm việc từng 
người một, có thể chưa có người 
thật sự xuất sắc. Nhưng gom lại, khi 
chúng ta hợp tác với nhau, bàn bạc 
vượt qua những ý kiến, góc nhìn 
khác biệt chúng ta đã đạt được 
những thành tựu khá tốt. Tuy nhiên 
cũng cần tránh tình trạng bàn mãi 
mà không đi đến đâu do ai cũng 

mong phần thắng về mình mà thiếu 
một sự cân bằng và hợp tác giữa giá 
trị tập thể và lợi ích cá nhân. Một tổ 
chức hay cá nhân không thể tiến bộ 
được nếu chỉ có giá trị tập thể hoặc 
giá trị cá nhân mà thôi.

- Mạnh dạn quên đi chi phí chìm 
(sunk cost) trong các quyết định. 
Nếu các anh chị suy nghĩ kỹ sẽ thấy 
quan điểm này hiện diện khắp nơi: 
khái niệm về sản xuất tinh gọn, các 
quyết định đầu tư, các quyết định cá 
nhân… Bởi vì nếu chúng ta quá tập 
trung vào vấn đề này thì có lẽ chúng 
ta sẽ không dám làm gì cả.

- Suy nghĩ bao quát có tầm nhìn xa, 
nhưng hành động và thực hiện chi 
tiết. Cũng có thể nói theo cách khác 
là nghĩ những việc lớn và thực hiện 
từng việc nhỏ một cách hoàn chỉnh, 
trọn vẹn. Thà rằng xong một việc 
nhỏ còn hơn ngồi nghĩ ngợi những 
việc to mà không có việc nào hoàn 
thành cả. 

- Hạnh phúc là sự lựa chọn của chính 
mỗi chúng ta, nó là một quá trình từ 
nội tâm hướng ra bên ngoài, không 
phải là từ ngoài tác động vào trong. 
Cách chắc chắn nhất mà tôi được 
biết đến nay là hãy “cho đi” . Chúng ta 
đều muốn có nhiều hạnh phúc trong 
cuộc sống và mang lại hạnh phúc 
cho người khác là một trong những 
cách chắc chắn nhất để đạt được 
hạnh phúc cho chính mình. Mỗi 
chúng ta đều ít nhiều có trải nghiệm 
về chuyện này. Tuy nhiên cho lúc 
nào, cho như thế nào và cho ai là một 
vấn đề lớn, đòi hỏi cần có hiểu biết, 
trí tuệ, sự cảm thông, và trong nhiều 
trường hợp là cả lòng can đảm. 

Xin cảm ơn từng thành viên của Tổng 
công ty đã truyền cho tôi tình cảm, 
tâm huyết để gắn bó và cống hiến 
lâu bền với Phong Phú. Chính các 
anh chị em đã làm nên một tập thể 
phát triển một cách vững bền và đầy 
tính nhân văn.  

Cuối năm, công việc tất bật.
Ngày cuối năm vẫn lang thang xa nhà.

Tự nhiên thấy nhớ… Nhắm mắt lại 
cảm nhận sự ấm áp Sài Gòn.

Nơi đó có gia đình, có người thân, có 
bạn bè, có công ty với những đồng 
nghiệp gắn bó…

Một năm qua đi, có những việc hoàn 
thành, nhưng còn nhiều việc vẫn dở 
dang, phải kiên trì tiếp tục.

Hồi mới vào công ty, sáng nào tôi 
cũng đi một vòng theo con đường 
từ văn phòng, qua kho Bông, xưởng 
Sợi, tới Molinel, vòng qua Nhà ăn, 
qua xưởng Dệt, rồi về lại văn phòng. 
Hồi đó còn nhiều đất trống, cỏ mọc 

đầy, thỉnh thoảng mình còn “lạc” 
vào đám cỏ để hái những cành cỏ 
lau. Thế mà bây giờ nhà xưởng mọc 
lên kín mít, tiếng máy chạy êm êm 
(không còn ầm ầm như xưa nữa). Nói 
thì đơn giản thế, nhưng đó thực sự là 
sự đổi thay rất lớn.

 Trước hết phải kể đến đội ngũ cán 
bộ công ty nay đã chuyên nghiệp, 
trưởng thành và thạo việc. Đó là sự 
nỗ lực của từng cá nhân trong suốt 
thời gian qua. 

Tất nhiên trong quá trình hoạt động, 
các thử thách và cơ hội luôn liên tiếp 
nối nhau, việc này có lẽ đã và mãi 

luôn như vậy trong suốt quá trình 
làm việc của mỗi chúng ta.

Công ty chúng ta còn rất nhiều điều 
cần phải làm để có thể được gọi là 
một tổ chức “hoàn hảo”. Tuy nhiên, 
tôi có thể cảm nhận được khá rõ 
nhiệt huyết và mong muốn luôn 
hoàn thiện năng lực bản thân trong 
mỗi anh chị em trong công ty. Có 
thể có người đi nhanh hơn, người đi 
chậm hơn. Nhưng tựu chung, điều 
tôi có thể thấy là các anh chị em luôn 
phấn đấu không ngừng cho một 
tương lai tốt đẹp hơn.

 Một tập thể với những con người 
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Sài Gòn mấy ngày cuối 
năm tiết trời cũng 
khác, sáng lạnh mà 

trưa thì nóng... Trời chiều cứ 
mù mù nhìn thật ảm đạm... 
Trong khung cảnh ấy, tôi 
không biết diễn tả tâm trạng 
thế nào nữa. Một năm vậy là 
đã qua, bản thân cảm thấy 
được nhiều mà mất cũng 
nhiều, mà kể ra cũng không 
mất gì nhiều lắm, hoặc cũng 
có thể nói là mình may mắn, 
có cơ hội thay đổi, có cơ hội 
để được trải nghiệm nhiều 
hơn, bao giờ cũng vậy, được 
cái này thì phải mất cái kia.

Nói chung mọi con đường 
đều có ngã rẽ, không thể cứ 
đi mãi mà không rẽ được, 

Những ngày cuối năm
T.Q

Những ngày cuối cùng của năm Giáp Ngọ 
đang sắp qua đi...

khúc quanh này của mình 
còn là một con dốc lớn, mà 
bên kia dốc chưa biết là gì, 
chỉ hy vọng leo lên trên đỉnh 
dốc có thể nhìn bao quát 
một chút những cảnh vật 
bao la tươi đẹp. Vậy đó, mọi 
thứ đều có giá của nó, còn 
chọn lựa thế nào là quyền 
của mỗi người.

Khi tôi ngồi đây, bên bàn 
làm việc, nhìn ra những nẻo 
đường Sài Gòn đang lên 
đèn, trời tối rất nhanh, thời 
gian rồi sẽ qua đi rất nhanh, 
cố gắng sống chậm lại một 
chút mà vẫn thấy thời gian 
trôi nhanh lắm. Vụt một cái, 
đã hết một năm rồi. Đời 
người, chẳng mấy lúc rồi 
cũng qua. Mà mấy hôm nay, 
bao tai nạn đau thương xảy 
ra, nào máy bay rơi, nào cháy 
nhà người chết khắp nơi, vẫn 
biết cuộc sống vô thường, 

mà không khỏi chép miệng 
thở dài, thương cho phận 
người đến rồi đi, rằng cuộc 
sống sao mà vô thường quá, 
đâu kịp sống hết một đời 
người.

Thì thôi chỉ xin nâng niu 
cuộc sống ngắn ngủi này 
từng giây phút, vì nó thực sự 
quý giá. 

Mình muốn giữ gìn trên tay 
năm 2014 này, muốn ôm 
lấy nó để nói lời tạm biệt, à 
không, vĩnh biệt, mà nó thì 
đang vội vã ra đi, cũng như 
người tình, chỉ một thời bên 
nhau rồi đã đến lúc phải nói 
lời xa nhau, nhưng vẫn ấp ủ 
chút hoài niệm suốt nhiều 
tháng năm sau đó... Chỉ còn 
một vài ngày nữa, xin cầu 
nguyện cho một năm mới 
bình an đến với tất cả mọi 
người. 
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Đất trời có mùa 
xuân, con người 
có tuổi xuân. 

Mùa xuân của đất trời 
đầy hoa thơm sắc thắm, 
tuổi xuân của con người 
đầy sức sống tình yêu. 
Mùa xuân đi còn trở lại, 
tuổi xuân đi rồi là qua 
mãi mãi không bao giờ 
trở lại... Ta đón xuân mỗi 
năm với những cảm xúc 
mới, xuân mỗi lần trở lại cũng mới 
tinh khôi.

Mùa xuân mở đầu cho một năm. Tuổi 
xuân mở đầu cho một đời người. Tất 
cả đều là biểu tượng của cái đẹp, của 
khởi đầu thăng hoa. Mùa xuân mang 
đến cho con người niềm vui và hạnh 
phúc. Tuổi xuân đưa con người vào 
bước trưởng thành của tình yêu và 
sự nghiệp. 

Sự khởi đầu nào cũng rất quan trọng 
và người ta tin đó là nền tảng của 
tương lai. Khi đứng trước cửa ngõ 
tương lai ấy, người ta hồn nhiên như 

hoa như bướm, mơ mộng như gió 
như mây. Người ta nghĩ dưới chân 
mình là núi đá uy nghi, trong hồn 
mình là suối nguồn biển cả, trước 
mắt mình là mặt trời rực rỡ. Rồi thời 
gian đi tới, con người cũng đi tới 
theo vòng quay nhân thế. Mùa xuân 
lặn đi trong đất trời để rồi một năm 
sau trở lại với chiếc áo choàng hoa 
sặc sỡ và ấm áp. 

Tuổi xuân của đời người qua đi sẽ 
không bao giờ trở lại. Mặc cho luyến 
lưu tiếc nuối, tuổi xuân lạnh lùng đi 
qua mang theo sự tàn phá của thời 
gian, con người chỉ biết tìm lại tuổi 

xuân trong ký ức và hoài 
niệm.

Những ai sống trong tuổi 
xuân hãy sống hết mình 
với cái đẹp của nó và từ cái 
đẹp đó ta giữ mãi cái đẹp 
cho đời mình, cống hiến 
hết sức mình để cho cuộc 
sống thêm phong phú đến 
khi đến tuổi già ta vẫn còn 
được chút hồn xuân, đó là 

hạnh phúc của đời người. Đi giữa 
mùa xuân, ta tận hưởng tất cả hương 
hoa nắng ấm, đó là tinh túy của một 
năm. Bằng tình yêu trọn vẹn và lòng 
rung cảm dạt dào, ta nguyện giữ mãi 
vẻ đẹp của mùa xuân suốt một năm 
dài để dù xuân có đi qua, tâm hồn 
xuân vẫn sáng trong lấp lánh giữa 
cõi trần gian diễm tuyệt.

Đất trời có vạn mùa xuân, con người 
vẫn luôn ca ngợi và chờ đón mùa 
xuân. Đời người chỉ có một lần xuân, 
hãy làm cho thời gian bất lực trước 
cái đẹp tâm hồn vĩnh cửu và vô giá 
của con người… 

Mùa xuân - Tuổi xuân
Những ai sống trong tuổi xuân hãy 
sống hết mình với cái đẹp của nó, và 
từ cái đẹp đó ta giữ mãi cái đẹp cho 
đời mình, cống hiến hết sức mình để 
cho cuộc sống thêm phong phú đến khi 
đến tuổi già ta vẫn còn được chút hồn 
xuân, đó là hạnh phúc của đời người.

TruNg CháNh

Đất trời có vạn mùa xuân, con người vẫn luôn ca ngợi và chờ đón mùa xuân
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Mùi đứng trân trân trước 
bảng tuyển dụng một hồi 
lâu, gương mặt dày cộm 

kem phấn nhưng vẫn lộ rõ vẻ mệt 
mỏi, thiếu ngủ và chán chường. Cô 
thở dài trong tiếng cười nói của mọi 
người đang cầm trên tay những xấp 
hồ sơ xin việc.

Lững thững trên con đường về nhà, 
cách đó có 200m mà cô tưởng chừng 
như xa lắm, trong lòng dấy lên bao 
suy nghĩ. Vừa đến cổng khu nhà trọ, 
tiếng bà chủ gọi Mùi thất thanh:
Cô Mùi phải không? Sao như người 
mất hồn vậy. Con Ái có gửi chìa khóa 
phòng cho cô đây. Ngày mai đóng tiền 
trọ rồi đó nghe chưa.

- Dạ. Cảm ơn cô.

Bà chủ trọ ì ạch bước tới dí chiếc chìa 
khóa vào tay Mùi và lật đật đi vào nhà 
vì sợ bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào 
người sẽ hư da.

Căn phòng trọ chừng 10m2 la liệt 
quần áo đồ đạc, căn phòng xộc lên 
từng đợt mùi ẩm thấp. Mùi không 
quan tâm mọi thứ chung quanh, chốt 
cửa cái ầm và lăn dài trên đống mền 
mùng ngổn ngang vì đã quá mệt mỏi. 
Cô đưa tay sờ nhẹ lên gò má và nước 
mắt chảy dài. Mùi lôi ra trong túi một 
đống tiền lẻ, đếm qua đếm lại vừa đủ 
đóng tiền trọ. Mùi tiếp tục khóc một 
hồi dài rồi thiếp đi trong giấc ngủ.
Muỗi vo ve bên tai, cô trở mình đưa 
tay quơ quơ trong cơn ngái ngủ, cảm 
giác trên má rất đau. Tiếng gõ cửa 
làm cô lọ mọ ngồi dậy để mở, thì ra 
Ái đã về, cô mang theo một túi đồ ăn 
nấu sẵn.
- Trời ơi. Lo mà dậy ăn uống rồi đi làm 
đi cô.
- Gì mà ngủ không muốn dậy thế này.

Hương thơm túi thức ăn lan vào 
không gian ẩm thấp làm Mùi choàng 
dậy, cô uốn mình, đưa tay sờ trên má 
vẫn còn cảm giác đau.
- Hôm nay bà chị mua gì thế, thơm quá.
- Thôi lo dậy ăn uống đi cô.

Từ trong nhà vệ sinh đi ra, Mùi đã 
thấy một tô phở nóng hổi đặt trên tờ 
báo giữa nhà. Cô vội vã bưng lên ăn 
một cách ngon lành. Ái thở dài:

- Làm thì làm cũng phải lo cho sức 
khỏe chứ, suốt ngày ăn uống thất bát 
thế này sao chịu nổi, không thì lo kiếm 
công việc khác đi.
- Mà sao cái mặt bị sưng thế kia?

Húp đến miếng nước cuối cùng, Mùi 
đặt cái tô xuống nền mà nước mắt 
lưng tròng. Cô thút thít:

- Dạ em đang kiếm việc mới nè chị, 

không biết có chỗ nào nhận em không 
nữa.

* * *

Mùi là chị cả trong một gia đình có 4 
chị em, từ nhỏ gia đình khó khăn nên 
cô phải lên Sài Gòn để kiếm sống. 
Cô kinh qua rất nhiều công việc như 
phục vụ quán cơm, café, chạy bàn 
đám cưới… rồi một ngày đám bạn rủ 
rê cô vào làm tại một quán bar. Tiền 
bạc làm bao nhiêu năm cô ăn uống, 
chi trả cho cuộc sống và gửi một ít về 
quê cho mẹ nuôi các em ăn học.

Năm nay cô tròn 18 tuổi nhưng ngỡ 
nhìn đã 28, gương mặt hốc hác hằn 
thêm những nét lo âu của cuộc sống 
khiến cô trở nên già đời và chua ngoa 
hơn các bạn cùng trang lứa.

Cô chuyển đến xóm trọ này và ở ghép 
cùng Ái - một công nhân dệt. Giờ 
làm của cô và Ái trái lệch nhau nên 
hai người mỗi ngày gặp nhau chừng 
một giờ đồng hồ. Ái vừa ly dị chồng, 
đem con gửi cho bố mẹ đẻ ở quê và 
lên Sài Gòn làm công nhân với mong 
muốn kiếm ít vốn để nuôi con. Hai 
con người với những cảnh ngộ khác 
nhau trở nên thân thiết và chia sẻ 
nhau trong cuộc sống.

Đêm qua vì lời qua tiếng lại với mấy 
người làm cùng, thế là cô bị cho một 
cái tát nhớ đời vào mặt. Đây không 
phải lần đầu tiên cô bị đánh đập hay 
tủi hờn, nhưng cô cảm thấy mình 
không có lỗi và lòng tự ái dâng cao 
hơn bao giờ hết.
Nói xong, Mùi lấy tay gạt giọt nước 
mắt, cô nói với Ái.
- Hôm nay em quyết định không đi làm 
nữa.

Nắng xuân Thủy TIÊN

- Mà em tính xin đâu chưa - Ái chau 
mày.
- Em đi làm công nhân may 
- Thiệt hả, có biết may vá gì không mà 
đòi đi làm công nhân may - Ái chưng 
hửng.
- Trước kia em ở trọ gần bà chị tiệm 
may, khi rảnh hay qua phụ nên có biết 
chút chút. Vào rồi công ty đào tạo tiếp 
lo gì chị.

Nói tới đây, Ái lật đật đi gửi đồ cho 
con ở quê.

Mùi thở dài. Lấy trong túi sợi dây 
chuyền mỏng ngắm nghía một hồi 
lâu rồi thút thít khóc.

* * *

Mùi được nhận vào làm công nhân 
trong một công ty may mà cách đây 
một tuần cô đứng nhìn bảng tuyển 
dụng. Những ngày đầu đi làm cô 
vẫn chưa quen nên đôi lúc cũng khó 
khăn. Chị chuyền trưởng bảo:

- Em đã học may trước rồi phải không, 
đường may khéo quá.

Mùi cười và gật đầu. 

- May tốt thế này lương thưởng khá 
lắm đó em.

Thử việc xong, Mùi được nhận vào 
làm chính thức, cô may năng suất 
cao nên thu nhập cuối tháng kha 
khá. Tháng đầu nhận lương, cô mua 
nhiều thức ăn về hai chị em ăn một 
bữa thật no nê. Trong men say, cô 
kể hết những điều khuất mắc trong 
lòng cho Ái nghe, cô khóc nhiều khi 
nói về cuộc sống của mình. Từ ngày 
vào làm ở công ty, giờ giấc cũng ổn 
định, ăn uống đúng bữa cô lên được 
vài kg, người trở nên đầy đặn, da dẻ 
hồng hào và có sức sống hơn. 

Từ ngày đi làm ở xưởng may, Mùi 
quen anh công nhân làm cùng. Chiều 
chiều hai người hay đi dọc con đường 
tình yêu trong khuôn viên công ty 
dưới màu hoa bằng lăng tím ngắt. 
Cô sống trọn những phút giây hạnh 
phúc bên người yêu và công việc.

Hai người vừa làm một đám cưới ấm 
áp và thân mật bên bạn bè, người 
thân tại Câu lạc bộ Thanh niên.

Sáng nay, Mùi trở về phòng trọ sau 
vài ngày tổ chức đám cưới ở quê 

chồng. Vừa đến cửa nhà trọ, trong 
khoảng sân của dãy nhà trọ chật hẹp 
sáng bừng những sắc mai ngày tết. 
Mùi bồi hồi cảm nhận không khí tết 
ngập tràn ở khu nhà trọ quanh năm 
ẩm thấp này, lòng cô ngập tràn hạnh 
phúc. Bỗng có tiếng vọng:

- Làm gì ngạc nhiên vậy cô dâu mới, 
còn không mau giúp bà chị một tay - Ái 
khệ nệ bưng một túi quà to đùng vừa 
vào cửa, túi quà gồm 5 kg gạo Hương 
Lài, 2 kg nếp Cái Hoa vàng, một chai 
nước mắm, nước tương…
Mùi vội chạy xách đỡ Ái.

- Sao mua sắm tết nhiều quá vậy nè?

Ái cười. Quà của công đoàn tặng đoàn 
viên công đoàn bốn tốt đó cô nương, 
mai vào công ty mà nhận đi kìa.

Hai chị em tươi cười trong nắng chiều 
loang loáng trên những cành mai 
trong khu nhà trọ. Ngày mai Mùi và 
chồng dọn về chung cư Nhân Phú. 
Đêm nay trong khí xuân ấm áp, hai 
chị em vui vẻ kể về những tháng 
ngày hạnh phúc đã qua. 

GÕ CỬA MÙA XUÂN
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Một chút xuân

NguyễN hồ hảI

Nhà máy Dệt Hải Vân

Một cành hoa mai nở
Thêm chút nắng dịu êm
Muôn cỏ hoa khoe sắc
Xuân đang đến bên thềm

Một mùa xuân hứa hẹn
Cho ta biết bao điều
Gửi đến người thương yêu
Lời chúc xuân ấm áp

Một năm ta nhìn lại
Việc sản xuất kinh doanh
Đạt biết bao thành tích
Cho hoa thơm quả lành

Một năm mới bước sang
Ta cùng nhau cố gắng
Vượt thách thức gian lao
Chọn thời cơ mới đến

Một lời chúc xuân nay
Càng vui hơn năm trước
Mọi việc đều êm xuôi
Đường vinh quang tiếp bước.

Nhà Thơ LÊ QuÝ ThôNg 

Bài 1:
Xuân rồi Phong Phú nhận huân chương
Dấu ấn vinh quang vượt dặm trường
Hội tụ nhân tài xây mộng ước
Khai thông trí lực thảy chung đường
Danh thơm trải rộng ngời thương chính
Tiếng tốt bay cao rạng ánh dương
Hoa ngõ trăng vườn tình vạn dặm
Nâng tầm phát triển sánh muôn phương.

Bài 2:
Mừng Xuân mừng Đảng thắm tình ta
Bút thảo dăm vần trải mộng xa
Giáp Ngọ kinh qua đầy bão tố
Ất Mùi hứa hẹn sẽ thăng hoa
Nâng tầm hội nhập ngời thương chính
Định hướng bang giao rạng quốc gia
Tay nắm chặt tay yên biển đảo
An khang thịnh vượng nước non nhà.

Tình Phong Phú
NguyễN KINh

Phong thịnh công ty đầy bản lĩnh
Phú cường lãnh đạo đủ tài ba

Xuân về hạnh phúc vui muôn nẻo
Tết đến phồn vinh đẹp mọi nhà

Định hướng kinh doanh càng mở rộng
Tầm nhìn chiến lược sẽ vang xa

Người về nhớ mãi tình Phong Phú
Kẻ ở không quên vị đậm đà

Chạm vào xuân…
đặNg Thị NguyệT

Hệ thống sản xuất Vải

Chạm vào nỗi nhớ ngày xuân
Nghe từng ký ức đọng thành yêu thương

Chạm vào hoa sứ ven đường
Bình minh mới đó đã nhường hoàng hôn

Chạm vào ngày tháng gian nan
Thương cho mái ấm năm mươi năm tròn

Chạm vào tình nghĩa cộng đồng
Nghe bao vị ngọt chảy dần qua tim

Vẫy chào Phong Phú uy nghiêm
Khát khao bơi giữa bình yên quê nhà

NguyễN hữu ChuNg

Coats Phong Phú

Em có thấy mùa xuân về trên phố 
Dáng xuân hiền như lục bát ca dao

Hoa ngập tràn từng chuyến xe thổ mộ
Nhuộm vàng xuân lên góc phố hôm nào

Anh nâng nhẹ những cành xuân lộc biếc
Gom thật nhiều cho em thắp niềm mơ

Ta hẹn nhau chờ một mùa mai nữa
Hay lại về nũng nịu với câu thơ.

Nhớ mùa xuân em tròn hai mươi tuổi
Mơ áo hồng trải lối bước vu quy

Anh bôn ba những tháng ngày rong ruổi
Chim én bay lạc lối sắc xuân thì

Mỗi đầu xuân lại vô chùa hái lộc
Hẹn nhau mùa mai nữa sẽ trăm năm
Trong hư vô của hồi chuông bát nhã
Ta ngây ngô luống tội với trăng rằm

Xin tạm biệt những mùa xuân cổ tích
Ấm đời nhau bao ngọn lửa nhớ nhung

Em thánh thiện trước đêm dài cô tịch
Nắm tay nhau hòa quyện đến vô cùng…

Mừng Phong Phú 
vào xuân

Những mùa xuân 
cổ tích
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Vậy là đã 14 mùa xuân trôi qua 
bố tôi đón tết không có mẹ 
bên cạnh. Đâu rồi cảnh mẹ tôi 

tất bật ra chợ mua trái cây, hoa quả 
về bày biện tết, mua nguyên liệu để 
gói bánh chưng; bố thì chuẩn bị lạt, 
lá, khuôn gói bánh, ướp nhân bánh; 
anh chị em tôi mỗi người một việc 
phụ lau lá, vo gạo, đãi đậu… cả nhà 
ngồi quây quần cùng nhau gói bánh 
chưng, quanh bếp lửa hồng canh nồi 
bánh, dọn dẹp chỉnh trang nhà cửa, 
lau chùi bàn thờ tổ tiên… chuẩn bị 
mâm cỗ cúng rước ông bà. Cả gia 
đình cùng nhau chờ đến khuya để 

đón thời khắc chuyển giao giữa năm 
cũ và năm mới, mỗi người một việc 
khiến cho không khí gia đình những 
ngày trước tết thêm nhộn nhịp và 
háo hức hẳn. Thương lắm bố mẹ tôi, 
ngày ấy gia đình đông con, nên bố 

mẹ phải chật vật lo cái tết cho gia 
đình thật no đủ để chị em tôi khỏi tủi 
thân.

Khi con cái lập gia đình và ra riêng thì 
bố mẹ sống với gia đình anh trai. Giờ 

Mùa xuân
trong nụ cười của cha
KA
Công ty CP Dệt May Nha Trang

Mỗi người cha, người mẹ như mùa xuân của 
con cái, ngược lại con cái chính là mùa xuân 
yêu thương của cha mẹ. Niềm vui xuân được 
nhân lên gấp bội khi những người thân trong 
gia đình thật nhiều sức khỏe, có thêm nhiều 
niềm tin yêu cuộc sống.

anh chị em tôi đã trưởng thành và có 
công ăn việc làm ổn định nên việc 
lo toan ngày tết không còn dồn lên 
đôi vai của bố mẹ nữa. Tết tuy không 
ồn ào náo nhiệt như lúc còn ở chung 
một nhà, thay vào đó là không khí 
ấm áp khi gia đình tụ tập vào ngày 
cúng tất niên, mừng tuổi ông bà. 
Ngày mồng một tết, mọi người ngồi 
quây quần bên nhau nói chuyện rôm 
rả, ăn bữa cơm sum họp, những gia 
đình nhỏ đã đã tổng kết làm được 
gì, các con cháu ngoan, học giỏi báo 
cáo cho bố mẹ vui…

Chúng tôi đều đã lớn có gia đình 
riêng, cũng lo tết cho gia đình nhỏ 
của mình. Không khí tết cũng vui 
nhưng không trọn vẹn như khi 
chúng tôi có cả bố lẫn mẹ. Bố tôi cười 
nhiều khi con cháu có mặt đông đủ 
trong dịp tết, nhưng đâu đó trong 
ánh mắt của ông vẫn đượm buồn vì 
nhớ mẹ. Bố lủi thủi một mình, không 
có bạn tri kỷ để trò chuyện, tâm giao, 
con cái có chăm sóc tốt đến đâu thì 
vẫn không bằng bàn tay của mẹ, một 
sự thiếu vắng tình cảm vợ chồng 
không thể bù đắp được.

Và hôm nay, không khí tết lại đang 
đến rất gần khi đất trời đang giao 
hòa, những tia nắng ấm áp của mùa 
xuân đã chiếu rọi khắp nơi làm cho 
vạn vật đổi mới, các loài hoa ngày tết 
thi nhau khoe sắc, tỏa hương… Tết 
là những ngày vui, ngày đoàn tụ gia 
đình. Chúng tôi thích tiết trời ngày 
tết bởi lòng người sẽ pha lẫn chút 
hồi hộp, háo hức chờ đợi. Đêm giao 
thừa được xem bắn pháo hoa, đi hái 

lộc đầu năm để cầu xin một năm mới 
an lành, hạnh phúc. Nó trở thành 
mốc thời gian quan trọng để đánh 
dấu cho bắt đầu một sự đổi mới, trao 
cho nhau những lời chúc tốt đẹp 
và ngập tràn yêu thương. Điều này 
đồng nghĩa với mái tóc của bố bạc 
trắng, mặt nhiều nếp nhăn hơn, tay 
chân gầy guộc nhiều và hơn hết là 
sức khỏe cũng bắt đầu giảm.

Tết năm nay bố tôi tròn 85 mùa xuân. 
Tuy nhiên ông cũng yếu đi nhiều, vết 
thương nơi đầu gối khi còn trẻ tham 
gia kháng chiến chống Pháp lại đau 
nhức mỗi khi trái gió trở trời, cùng 
nhiều căn bệnh khác của tuổi già. 
Tuy tuổi già sức yếu nhưng ông vẫn 
tràn đầy niềm tin yêu cuộc sống và 
hết lòng thương yêu chúng tôi. Đặc 
biệt ông vừa vinh dự nhận huy hiệu 
65 năm tuổi Đảng, một món quà 
xuân ý nghĩa đối với ông. Trên chiếc 

xe lăn, chúng tôi vô cùng tự hào và 
hãnh diện về bố, người đã một đời 
cống hiến cho những lý tưởng và hết 
lòng chăm lo cho chị em chúng tôi 
nên người, thế là bao yêu thương cứ 
trở về trong ký ức của chị em tôi.

Mỗi người cha, người mẹ như mùa 
xuân của con cái, ngược lại con cái 
chính là mùa xuân yêu thương của 
cha mẹ. Niềm vui xuân được nhân 
lên gấp bội khi những người thân 
trong gia đình thật nhiều sức khỏe, 
có nhiều niềm tin yêu cuộc sống. Mỗi 
mùa xuân đến là một lần cho tình yêu 
thương thêm đong đầy, con cháu lại 
có cơ hội để thể hiện tình cảm đối 
với cha mẹ, ông bà. ông bà vui mừng 
chứng kiến sự trưởng thành của con 
cháu. Hy vọng mùa xuân yêu thương 
luôn mang đến những điều tốt đẹp 
nhất đến với gia đình tôi và tất cả 
mọi người.  

GÕ CỬA MÙA XUÂN
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hảI đăNg

Khói chiều ba mươi
10 năm xa quê đã để lại cho tôi nhiều bài 
học vô giá về cuộc sống, tình người và một 
sự thiếu thốn về những cái tết nơi quê nhà.

Cuối năm, khi những đóa mai 
vàng hay những cành cúc 
chớm nở, cũng là lúc những 

ký ức thân thương về cái tết quê bắt 
đầu len lỏi vào tâm hồn tôi và những 
người con xa quê. Nỗi nhớ ấy không 
quá xa xôi mà bình dị trong từng 
hình ảnh, thông qua cái se se lạnh 
vào buổi sớm cuối đông chuyển dần 

sang xuân, những chậu hoa vàng 
xuống phố rực rỡ, những phụ kiện 
trang trí ngày tết được bày bán khắp 
nơi, tiếng nhạc xuân du dương, rộn 
ràng…

Ngày cuối năm hối hả những chuyến 
xe đón bao người con xa quê về đoàn 
tụ với gia đình. Không khí tết ngập 

tràn khắp nơi, tôi trở về quê hương 
mang theo trong mình nỗi nhớ khôn 
nguôi và những ký ức thân tình. Một 
năm trôi qua với bao sự đổi thay 
nhanh chóng, quê nghèo cũng đổi 
thay từng ngày. Không khí làng quê 
mang những đặc trưng rất riêng. 
Bước trên những con đường làng, 
khung cảnh khơi lên bao lớp kỷ niệm 

tưởng chừng như bị bỏ quên trong 
quá khứ xa xăm. Quê hương ngày 
giáp tết!

Những ngày giáp tết, thanh niên trai 
tráng trong làng tập trung dọn vệ 
sinh các tuyến đường chính, dựng 
cổng chào mừng xuân mới bằng 
những nguyên liệu như tre, nứa, lá 
dừa… thật đẹp mắt.

Ba mươi tết, mọi thứ của miền quê 
yên bình bỗng chốc trở nên sôi 
động, ngay từ tờ mờ sáng tiếng gà 
gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu. 
Không biết tự bao giờ tôi đã bỏ quên 
tiếng gà gáy gần gũi, gắn bó với suốt 
quãng đời tuổi thơ của mình. Bởi lẽ 
thường ngày chúng tôi vùi vào giấc 
ngủ mãi đến khi chiếc đồng hồ báo 
thức inh ỏi mới choàng dậy, vội vã 
đi làm. Bỗng hôm nay, trong không 
gian tĩnh mịch và yên lặng đến vô 
ngần, tiếng gà gáy xa xa đánh thức 
bao ký ức và những kỷ niệm của tuổi 
thơ. Một buổi sáng cuối năm với tôi 
bắt đầu từ một tiếng gà gáy, tôi vẫn 
còn co ro trong chăn để bắt đầu cảm 
nhận những bước chuyển nhẹ nhàng 
của buổi sáng sớm nơi quê nhà.

Từ tờ mờ sáng, bà con hàng xóm 
gọi nhau í ới chợ búa cuối năm. Một 
số gia đình cùng nhau mổ heo để 
chuẩn bị đón tết. Có lẽ đây là hình 
ảnh khá đặc trưng ở quê tôi ngày tết. 
Hai ba nhà cùng chung tiền mua một 
con heo làm thịt để đón tết, họ cùng 
nhau mổ heo, nấu nồi cháo lòng buổi 
sáng nóng hổi, cùng nhau thưởng 
thức trong tiết trời se lạnh. Một cách 
thưởng thức buổi sáng nhẹ nhàng, ý 
nghĩa và rất ấm áp của một năm. Một 
cái nong thật to đặt trước sân nhà, 
nồi cháo lòng nghi ngút khói, một ít 
bánh tráng nướng giòn tan, những 
đĩa lòng heo nóng hổi và một ít rau 
sống. Trẻ con, người lớn quây quần 

bên nhau để thưởng thức bữa sáng 
một cách ngon lành, ấm áp.

Sau khi chia thịt heo xong cũng là 
lúc mẹ đi chợ tết về, em tôi phụ mẹ 
sửa soạn bữa cơm rước ông bà về 
đón tết cùng con cháu. Tôi phụ bố 
sắp xếp trái cây, rượu trà, đèn nước 
trên bàn thờ ông bà tổ tiên. Những 
bông hoa đẹp nhất được tuyển chọn 
kỹ lưỡng cắm trên bàn thờ gia tiên, 
những chậu mai vàng, cúc được bày 
trí rực rỡ trong ngôi nhà, những nụ 
hoa chúm chím như báo hiệu một 
mùa xuân mới đang khẽ đến rất gần. 
Nồi bánh chưng được nấu từ sáng 
sớm vẫn đều đặn được chêm nước 
và thêm củi cho sôi sùng sục.

Chiều ba mươi, khói bếp tỏa lên từ 
những gian bếp hồng ấm áp, nồi 
bánh chưng vẫn cứ sôi sình sịch, tỏa 
khói. Cảm giác yên bình và ấm áp 
lan tỏa khắp nơi. Phía trước nhà tôi 
là cánh đồng và một xóm nhỏ. Chiều 
cuối năm, sau khi đón ông bà xong, 
cả nhà tôi thường ngồi trước hiên để 
chuyện trò. Xa xa, những đợt khói 
chiều cứ tỏa lên, người dân dọn dẹp 

vệ sinh khắp nơi, từng nẻo đường 
làng được làm mới, sạch sẽ, rác được 
gom về một nơi và đốt sạch sẽ.

Chiều ba mươi, anh chị tôi mặc dù 
có gia đình nhưng vẫn tập trung về 
nhà bố mẹ để ăn bữa cơm chiều như 
ngày chúng tôi còn bé. Mẹ nấu nhiều 
món ngon mà anh chị em tôi thích. 
Ba lắng nghe tâm sự của các con 
cũng như những định hướng trong 
năm mới và chia sẻ những vấn đề 
của cuộc sống. 

Chiều ba mươi với gia đình tôi nhẹ 
nhàng nhưng thật ấm áp như khói 
chiều ba mươi, một hình ảnh thân 
thương gắn bó với cuộc sống của 
những người dân quê và cuộc sống 
của anh chị em chúng tôi nơi đất 
khách quê người. 

Một mùa xuân mới đã đến rất gần, lại 
một lần nữa chúng tôi được sum họp 
gia đình, được ăn bữa cơm gia đình 
và được ngắm khói chiều ba mươi 
ấm áp như những ân tình của người 
thân dành cho nhau sau một năm 
dài thương nhớ. 

HƯƠNG SẮC TẾT VIỆT



72 73Diễn đàn Phong Phú Xuân Ất Mùi - 2015

Gia đình, hai tiếng thân thương 
ấy hàm chứa một ý nghĩa 
rất thiêng liêng, gợi nhớ cội 

nguồn dân tộc. Nơi ấy sẽ lưu giữ và 
tái hiện toàn bộ khoảng trời tuổi thơ, 
nghi lễ truyền thống bao đời mà ông 
cha ta đã truyền lại. Không gian ấy 
nhắc ta luôn ghi nhớ một tâm niệm: 
dù hòa nhập với nền văn minh hiện 
đại của thế giới đến đâu đi chăng nữa 
vẫn giữ lại bản sắc văn hóa truyền 
thống lâu đời của ông cha ta.

Đó là phút giây ấm áp và thiêng liêng 
của đêm giao thừa trước bàn thờ tổ 

tiên, con cháu ở đâu, đi đâu cũng về 
quây quần trong mái ấm gia đình, 
thắp nén hương trầm để lặng im sâu 
lắng tưởng nhớ những bậc tiền nhân 
đã khuất. Chính vì vậy mà trong sâu 
thẳm tâm linh họ luôn tin tưởng rằng 
các bậc tiền bối mặc dù không còn 
nhưng linh hồn vẫn còn bên con 
cháu, trên khắp mọi nẻo đường làm 
ăn đây đó. Hình ảnh gia đình đoàn 
tụ, sum họp trong ba ngày tết là thể 
hiện tình cảm của dân tộc ta. Chỉ có 
nơi ấy mới tạo cho một niềm tin cuộc 
sống và tấm lòng ấm áp vui tươi. Phải 
chăng đây là mối dây liên kết huyết 

thống, gắn chặt cuộc sống hiện thực 
với tâm linh mà chỉ có những người 
thân thích mới cảm nhận một cách 
sâu sắc. 

Ngoài những nghi lễ tưởng niệm, 
thờ cúng mỗi thành viên gia đình 
trong thời khắc giao thừa lần lượt 
chúc mừng ông, bà, cha, mẹ… với 
lời chúc mạnh khỏe, sống lâu trường 
thọ cùng con cháu. Người lớn chúc 
con cháu ngoan hiền, hiếu thảo, 
sống có trên có dưới, vợ chồng 
chung thủy hạnh phúc. Phong tục lì 
xì cũng mang những ý nghĩa tượng 
trưng mong sao sang một năm mới 
con cháu sẽ gặt hái được nhiều điều 
tốt đẹp. 

Ẩm thực ngày tết mang một phong 
cách độc đáo với nhiều ý nghĩa 
tượng trưng, đó là những món ăn 
ông cha ta truyền khẩu bao đời: 
bánh chưng, bánh tét, dưa hành, củ 
kiệu, thịt kho, nem, ché, chả bò, chả 
lụa… Những món mà ngày thường 
ta chẳng thấy có gì là cao sang, mỹ vị 
vậy mà trong ba ngày tết ở mỗi vùng 
miền, khi mâm cỗ dọn ra thiếu vắng 
những món đặc trưng đó cảm giác 
bữa cỗ  không có hương vị ngày tết. 
Nét ẩm thực độc đáo của các vùng 
miền trên đất Việt mang những đặc 

Tình thân sum vầy
và truyền thống dân tộcTết

NgọC NguyễN Mỗi người trong cuộc sống sẽ có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có 
một chốn để quay về, đó là gia đình. Mỗi khi xuân về, tết đến 
chúng ta lại nhớ về cội nguồn nơi chôn nhau cắt rốn. Mùa xuân 
như gọi ta về đoàn tụ với gia đình.

trưng riêng, đặc biệt là ẩm thực tết. 
Nói về các món ăn cổ truyền trong 
ngày tết ở Việt Nam rất phong phú, 
trong những cái chung nhất thì mỗi 
vùng mỗi miền đều có những nét 
độc đáo riêng. Quanh mâm cỗ ngày 
tết là lúc ông bà, cha mẹ, con cháu 
quây quần bên nhau, tình cảm gia 
đình đầm ấm lan tỏa trong sắc xuân.

Đã có ăn thì phải có chơi, chơi tết để 
thưởng thức những khoảnh khắc và 
không khí mùa xuân mỗi năm chỉ 
đến một lần. Trong tiết trời se lạnh, 
mọi người cùng nhau rảo bước trên 
những nẻo đường, muôn hoa khoe 
sắc thắm, đất trời trong xanh rộng 
mở, hái lộc đầu xuân với thông điệp 
một năm yên bình, hạnh phúc. Trên 
khắp những nẻo quê xa xôi của đất 
vùng cao, trong cái vắng lặng, thanh 
bình và tiết trời se lạnh đặc trưng 
của miền quê Bắc Bộ; trong náo 
nhiệt, rộn rã và rực rỡ của vùng đất 
phương Nam; hay sự thanh tĩnh, nhẹ 
nhàng và truyền thống của dải đất 
khúc ruột miền Trung, khắp đâu đâu, 
những căn nhà rộn rã tiếng cười nói, 
trò chuyện, đùa vui của những người 
thân trong gia đình, của anh em 
họ hàng lâu ngày gặp mặt, của vợ 
chồng con cái sau một năm bận rộn. 

Những bạn trẻ tay trong tay cùng 
nhau đón xuân thắm đất trời. Người 
ta thấy ánh mắt rạng ngời của những 
tình yêu xa rồi mới lại được gần nhau. 
Người ta thấy tiếng cười đùa nghịch 
ngợm của nhóm bạn cũ đang cùng 
nhau ôn lại kỷ niệm thuở học sinh 
và đâu đó trên những nẻo đường, 
những người khách du lịch đang 
thích thú ghi lại khoảnh khắc tuyệt 
đẹp của đất nước nhỏ luôn nồng hậu 
chào đón bạn bè bốn phương. Đó là 
những ngày sum vầy…

Đã từ lâu lắm rồi, nhắc đến tết, trong 
lòng chỉ nôn nao hai tiếng “sum 

vầy”, nôn nao yêu thương, nhịp đập 
rất mạnh của trái tim trên những 
chuyến tàu, những chuyến bay, 
những chuyến ô tô cho kịp giờ về 
đón tết. Tết là sum vầy, sum vầy là tết. 
Cũng chỉ hai chữ ấy thôi, nhưng chớ 
ai vội quên…

Đâu đó, trong những góc khuất nhỏ, 
vẫn có những người không có tết, 
vẫn có những cô đơn không thể về 
nhà trên dải đất chữ S đang ngập 
tràn lộc non chồi biếc này…

Thế nhưng, tết sum vầy không chỉ ở 
không gian, thời gian, mà còn trong 
lòng người. Lòng ấm, tim ấm và tết 
sẽ ấm. Tết - sum vầy - nhắc nhở mỗi 
người biết yêu thương và chở che 

thương yêu… Tết đã đến thật rồi!

Mỗi mùa xuân đến, mỗi cái tết lại về, 
nhắc nhở chúng ta nghĩ về gia đình 
cội nguồn, quê hương bản quán, nhớ 
về cái gia đình bé nhỏ mà vô cùng 
thiêng liêng ấy một lời tâm huyết: 
hãy sống cho đúng đạo lý làm người, 
hãy giữ nguyên nét thuần phong mỹ 
tục của con người Việt Nam trong 
thời kỳ hội nhập để chúng ta chỉ 
hòa nhập chứ không hòa tan, vì đó 
là bản sắc vốn có đậm nét văn hóa 
nhân văn của một dân tộc, luôn biết 
coi trọng đạo hiếu trong cuộc sống. 
Chính đó là nét đẹp của con người 
Việt Nam  thể hiện rất rõ nét trong 
ngày tết cổ truyền hàng năm. 
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Gần nhà tôi có bác Linh một người 
có kinh nghiệm chơi mai. Có lần tôi 
hỏi bác, cớ sao mai sống ở đồng nội 
lại còn gọi là mai núi. Bác cho biết 
chúng có nguồn gốc từ núi rừng. 
Ngày xưa khi bác đi lính, lúc ở chiến 
trường có lần đoàn quân băng qua 
một vùng rừng núi, bỗng hiện ra 
trước mắt hoa mai nở vàng, sáng 
cả một vạt rừng. Bỗng bước chân 
hành quân của người lính chậm lại. 
Không ai nói với nhau câu nào, tất 
cả nhìn nhau với cùng chung nỗi 
niềm. Xuân đã về. Nơi quê nhà mai 
cũng đang bung nở một góc sân. 
Lòng người dâng lên nỗi nhớ nhà da 
diết, tất cả dằn lòng và tiếp tục cho 
những chuyến hành quân. Vậy ra dù 
ở đâu, hễ cứ vào độ đông qua xuân 
đến, mai vẫn cứ tự rụng lá nở hoa mà 
không nhất thiết phải có hơi ấm của 
bàn tay người. Những bông hoa mai 
có sức hút dữ dội bởi sự thanh cao 
của chúng.

Ở các vùng nông thôn miền Trung, 
dường như nhà nào cũng trồng mai, 
và chí ít cũng có một cây mai trước 
khoảng sân nhà. Cây mai được chăm 
sóc kỹ lưỡng nên gốc to, tán tròn, 
cành lá um tùm, ra nhiều hoa đẹp, 
từng chùm lớn. Vào những ngày giáp 
tết, gia chủ chọn một cành mai đẹp 
nhất, cắt tỉa cẩn thận và cho vào bình 

Xuân đến… xuân đi… xuân 
lại về. Nhịp thời gian với sự 
tuần hoàn của vạn vật quanh 

bốn mùa. Mùa xuân là mùa luôn để 
lại nhiều cảm xúc nhất trong lòng 
người, có lẽ vì một lời hẹn ước với 
con người mà chúa xuân luôn mang 
nhiều điều tốt đẹp nhất đến với vạn 
vật, đất trời và lòng người.

Trong tiết trời ấm áp, tôi thả hồn 
mình giữa mùa xuân và rảo bước 
trong vườn nhà. Trước sân nhà cây 
mai đã lớn hơn một xíu, vươn dài 
ra một khoảng sân rộng. Tôi cũng 
không nhớ cây mai ấy có tự bao giờ. 
Lục tìm lại trong ký ức tuổi thơ, tôi 
nhớ mang máng dường như nó nở 
hoa lần đầu tiên vào một ngày xuân 
khi tôi còn rất bé. Những bông hoa 
đầu tiên trong mùa xuân đầu tiên 
của cây mai thật đẹp và tinh khôi, 
những bông hoa bung mình giữa 
nắng xuân, nụ hoa chúm chím.

Tôi bước lại gần nhìn kỹ vào từng 
nhánh mai, lượng nụ năm nay có 
vẻ nhiều hơn năm trước. Theo kinh 
nghiệm, thời điểm vặt lá để mai nở 
tết đẹp nhất tầm khoảng mồng năm 
đến rằm tháng chạp. Tuy nhiên, hoa 
nở đúng tết hay không còn phụ 
thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết và sự 
chăm bón. Tôi nhẩm tính thời gian… 

Sắc mai ngày tết
NguyễN VăN MINh 
Công ty CP Dệt May Nha Trang

Sáng nay thức dậy, tôi đứng trước hiên nhà. Trời se lạnh, 
mưa xuân bay bay… Cây mai trước nhà khẽ lắc mình. Vài 
chiếc lá vàng rơi để hé lộ ra những búp hoa mơn mởn nõn 
nà. Ôi! Mùa xuân đã đến rồi!

gốm đặt vào chỗ trang trọng nhất 
của ngôi nhà, bên trên treo những 
câu đối tết, thiệp chúc mừng…

Tuy nhiên, cũng có nhiều nhà trang 
trí trực tiếp lên cây mai trước sân 
trông thật bắt mắt để sáng sớm hoặc 
chiều chiều nhâm nhi tách trà bên 
hiên nhà rồi thưởng mai, khi ấy bông 
mai được thọ khí âm dương của đất 
trời trở nên rực rỡ, khỏe khoắn và có 
sức sống kỳ diệu của mùa xuân, thú 
ẩm trà thưởng mai cũng trở thành 
nét đặc sắc riêng của những người 
dân quê. 

Cuộc sống với những biến đổi theo 
chiều hướng hiện đại, nhiều người 
có thời gian đầu tư công phu cho tác 
phẩm nghệ thuật của riêng mình. 
Theo đó, người chơi mai kỳ công kiến 
tạo tác phẩm của mình độc đáo, mới 
lạ hơn. Mai được chăm bón kỹ lưỡng, 
tạo dáng cầu kỳ trở thành những cây 
bonsai đắt giá. Những chậu mai vàng 
được đưa vào nhà thêm sắc thắm.

Dáng hình của mai giống tựa như 
một cây đại thụ đã được thu nhỏ 
theo một tỉ lệ nào đó để phù hợp với 
không gian. Rễ cây ngoằn ngoèo như 
rắn bò trên mặt đất đá lởm chởm đỡ 
phần thân cằn cỗi uốn lượn. Những 

bông hoa vàng rực rỡ, phủ kín những 
cành lộc tạo nên một nét tương phản 
với vẻ sần sùi, rêu phong góc cạnh 
của phần thân rễ. Rất gần gũi, rất đời 
thường và dung dị, một thông điệp 
tích cực mang đến cho mùa xuân 
mới. Cuộc sống vốn dĩ không bao 
giờ bằng phẳng, vì thế con người cần 
nỗ lực để vượt quá những khó khăn, 
thách thức để tự khẳng định mình. 
Có cố gắng, có phấn đấu theo đuổi 
niềm đam mê của riêng mình, đến 
một lúc nào đó sẽ đơm hoa rực rỡ và 
làm đẹp thêm cho đời.

Tay tôi nhẹ nhàng lần theo cành 
lá, từng chiếc lá rơi rơi nhẹ nhàng 

xuống sân để lộ những cành mai 
khẳng khiu với những búp non mới 
hình thành dày đặc. Trên bầu trời 
cao xanh từng cánh én bắt đầu chao 
nghiêng không mỏi. Mưa bụi vẫn 
cứ bay bay giăng mắc đầy các nẻo 
đường quê. Đâu đó râm ran tiếng nói 
cười của lũ trẻ nhà ai hòa thanh vào 
gió nhẹ. Trong không gian thoang 
thoảng hương thơm của hoa cỏ, rau 
mùi. Cảm giác se se lạnh, ngọt ngào, 
mơn man trên da. Mùa xuân đến rất 
gần… Tôi đang ở giữa mùa xuân 
hạnh phúc của riêng mình với cội 
mai vàng trước sân. 
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Chiếc áo dài trở thành chuẩn mực cho cái đẹp và 
văn hóa mặc của dân tộc Việt Nam, chính lịch sử 
thăng trầm của chiếc áo cùng lịch sử dân tộc, 

mà trong tâm thức của người dân Việt Nam chiếc áo ấy 
trở thành “quốc phục”. 

Vào những buổi sáng sớm, trên những con đường làng 
đầy nắng, những chiếc áo dài trắng tinh khôi bay bay 
trong gió làm xao xuyến biết bao trái tim. Hay những 
chiếc áo đầy màu sắc trong các lễ ăn hỏi, đưa dâu... làm 
bao người không thể rời mắt. Đặc biệt những dịp tết 
đến xuân về, những chiếc áo dài đượm sắc xuân tung 
bay trong nắng để du xuân, hái lộc đầu năm… Tất cả 
làm nên một bức tranh đa sắc và đẹp mắt về chiếc áo 
dài Việt.

Nói về lịch sử hình thành và phát triển chiếc áo dài đến 
nay vẫn còn nhiều giả thuyết và nhiều tranh luận chưa 
đến đích. Nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng chiếc áo 
dài chính là sản phẩm độc đáo trong văn hóa mặc của 
dân tộc Việt Nam, đại diện cho nền văn hóa lúa nước 
rất linh hoạt và xuất hiện từ thế kỷ 17. 

Khi mới hình thành, kiểu dáng sơ khai của chiếc áo dài 
là chiếc áo giao lãnh bốn vạt (thế kỷ 17), tiền thân của 
áo tứ thân (thế kỷ 18). Đến năm 1939, họa sĩ Cát Tường 
đã sáng tạo nên kiểu áo dài “Lemur” - một bước đột 
phá táo bạo, góp phần hình thành kiểu dáng của áo 
dài ngày nay. Cách may thời đó có một nhược điểm 
lớn là các nếp nhăn rất dễ xuất hiện ở hai bên nách. 
Những năm 1960, nhà may Dung ở Đakao Sài Gòn đã 

Áo dài Việt ngày xuân
huỳNh Như Áo dài Việt Nam, loại trang phục vừa kín đáo, chuẩn mực, 

lại vừa tôn lên dáng vẻ thướt tha, mềm mại của người phụ nữ 
Việt Nam. Áo dài mang trong mình vẻ đẹp truyền thống văn 
hóa dân tộc, vừa là trang phục hằng ngày, vừa là trang phục 
cho những dịp đặc biệt, nhất là ngày xuân.

đưa cách ráp tay raglan vào áo dài. Với cách ráp này, tay 
áo được nối từ cổ xéo xuống nách. Tà trước nối với tà sau 
qua hàng nút bấm từ cổ xuống nách và dọc theo một 
bên hông. Kiểu ráp này vừa giảm thiểu nếp nhăn ở nách, 
cho phép tà áo ôm khít theo đường cong người mặc, vừa 
giúp người phụ nữ cử động tay thoải mái, linh hoạt. Từ 
đây, chiếc áo dài Việt Nam đã được định hình một cách 
hoàn chỉnh. 

Chiếc áo dài luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo không 
ngừng của các nhà thiết kế nổi tiếng trong và ngoài 
nước. Nhiều thế hệ các nhà thiết kế áo dài thành danh 
như Minh Hạnh, Võ Việt Chung, Sỹ Hoàng, Anh Thơ… 
đến các thế hệ trẻ hiện nay như Thuận Việt, Minh Châu... 
Các nhà thiết kế luôn luôn tìm tòi, đổi mới sáng tạo cho 
ra những bộ sưu tập độc đáo, mới lạ.

Còn nhớ, mỗi kỳ Festival Huế, người dân cả nước và 
khách du lịch đến Huế mong ngóng được xem chương 
trình đêm hội áo dài. Các nhà thiết kế tập trung tái hiện 
và khai thác tất cả nét đẹp của chiếc áo truyền thống từ 
màu sắc, họa tiết cho đến phom dáng… làm mãn nhãn 
người xem.

Hay các chương trình mang tính quốc tế như Hội nghị 
APEC 2006 tổ chức tại Việt Nam, các nguyên thủ quốc 
gia đều khoác trên mình chiếc áo dài rất sang trọng, đẹp 
mắt được cả thế giới khen ngợi. Chương trình Hoa hậu 
Hoàn vũ thế giới hay Hoa hậu quý bà được tổ chức tại 
Việt Nam cũng không thể thiếu phần trình diễn áo dài. 
Hình ảnh áo dài Việt được các người đẹp khắp 5 châu 
tái hiện mang những màu sắc, hình ảnh và vẻ đẹp rất 
riêng… tất cả làm nên nét đặc sắc của chiếc áo dài Việt.

Hình ảnh phụ nữ Việt Nam với chiếc áo dài truyền thống 
đã được nhiều nghệ sĩ ghi lại, nổi bật nhất là trong thơ, 
nhạc, hội họa và nhiếp ảnh. Một Trần Lệ Xuân với chiếc 
áo dài cổ thuyền kinh điển đã gieo vào lòng người một 
vẻ đẹp dịu dàng, quyến rũ và đầy quyền uy của người 
phụ nữ này. 

Đắm mình trong không khí tiết xuân, chị em phụ nữ 
không ngần ngại khoe mình qua những bộ áo dài màu 
sắc rực rỡ, vừa thể hiện sự sang trọng, vừa thể hiện nét 
duyên của người phụ nữ Việt. Hãy cũng gìn giữ những 
hình ảnh đẹp trong văn hóa Việt thông qua chiếc áo dài 
truyền thống nhé.  
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Tết nguyên đán đóng vai trò 
hết sức quan trọng và không 
thể thiếu trong đời sống văn 

hóa tình thần từ ngàn xưa đến nay 
của dân tộc Việt. Ngày tết chính là 
khoảnh khắc thiêng liêng, quý báu 
để các thành viên trong gia đình sum 
họp, vui vầy và đoàn viên.

Trong không khí ấy, việc chuẩn bị 
những món ăn ngày tết để dâng 
lên tổ tiên ông bà có ý nghĩa quan 
trọng, nhất là những món ăn truyền 
thống từ xa xưa như bánh chưng, 
bánh giầy, bánh tét… gọi chung là 
bánh tết. Bánh tết đã trở thành biểu 
tượng văn hóa ẩm thực độc đáo, như 
sợi dây xuyên suốt truyền thống và 
đương đại của dân tộc Việt.

Việc gói bánh trải qua nhiều công 
đoạn, cần sự hợp tác của nhiều 
người, mỗi người phụ trách một khâu 
như rửa lá, lau lá, vo gạo, ngâm gạo, 
nấu đậu, ướp thịt... rồi lại cùng nhau 
ngồi trông nồi bánh, ôn chuyện cũ, 
bàn chuyện mới, sum họp đầm ấm… 
tất cả trở thành khoảnh khắc mùa 
xuân và gieo vào lòng của bao thế 
hệ người Việt ta những tình cảm tốt 
đẹp. Phong tục gói bánh tết để dâng 
lên tổ tiên ông bà, thiết đãi nhau 

trong những ngày tết là để gợi nhớ 
nguồn cội, cầu chúc cho một năm 
mới no đủ, thành công, vuông tròn 
tốt đẹp và sinh sôi nảy nở.

Trong văn hóa Việt, không 
có gì quý bằng hạt gạo bởi 
chúng nuôi sống con người. 
Lấy gạo nếp gói bánh tết 
với hình tượng vuông tròn 
tượng trưng cho trời và đất. 
Vua Hùng trao ngôi báu 
cho Lang Liêu không phải 
vì Lang Liêu đã dâng một 
loại sơn hào hải vị mà chính 
là ý nghĩa của sự hình thành 
trời đất, vạn vật, tức là hiểu 
được cách giải quyết mâu thuẫn giữa 
đất và trời, giữa người và vạn vật, 
giữa con người và nhân quần xã hội. 
Lang Liêu xứng đáng được trao ngôi 
báu và chắc chắn sẽ đem lại hạnh 
phúc, ấm no cho nhân dân. 

Những ngày đầu năm, đem bánh ra 
đãi khách ăn với dưa kiệu, thịt kho… 
trở thành hương vị ẩm thực tết 
không thể thiếu đối với mỗi người. 
Từ hương vị dẻo thơm của nếp, bùi 
bùi của đậu xanh, béo ngậy và đậm 
đà của thịt góp mặt làm cho mâm cỗ 
tết thêm hương sắc. 

Ngoài ra, bánh tết còn trở thành món 
quà biếu hết sức ý nghĩa, thể hiện sự 
chân tình của người tặng và sự cầu 
chúc an lành, no đủ đến với người 
nhận.

Ý nghĩa tục gói bánh chưng,
bánh tét ngày tết  Chọn lá

Chọn lá dong kích thước trung 
bình, không non cũng không 
quá già, lá bóng, màu đậm, 
cuống nhỏ, rửa sạch để ráo 
nước. Đối với lá chuối nên chọn 
lá chuối hột, khổ rộng, không 
rách, đem phơi nắng, lau sạch.

 Chọn gạo nếp

Gạo nếp để gói bánh ngon 
phải là loại nếp mùa hay nếp 
cái hoa vàng, hạt bóng mẩy 
và đều nhau. Gạo ngâm nước 
khoảng 10 - 12 giờ, vo sạch để 
ráo nước và xóc muối trắng 
với lượng vừa phải cho thêm 
vị đậm đà. Nếu muốn gạo nếp 
được xanh và thơm hơn, có 
thể dùng lá nếp hay lá dứa xay 
nhỏ lấy nước cốt màu xanh để 
ngâm với nếp. 

 Chọn đậu xanh 

Chọn loại đậu xanh tiêu, hạt 
nhỏ, ruột vàng thì sẽ thơm 
ngon hơn. Đậu xanh xay vỡ, 
ngâm trong nước chừng 1 – 
2 giờ rồi đãi sạch vỏ xanh, đồ 
chín, đánh tơi để làm nhân 
bánh. Tỷ lệ thông thường là 8 
gạo: 2 đậu.

 Lạt 

Chọn những đốt giang dài từ 
70-90 cm, cạo vỏ ngoài, sau 
đó chẻ từng miếng đều nhau. 
Nên ngâm ống giang trước khi 
chẻ để có độ mềm, còn khi chẻ 
thành lạt thì phơi khô để khi 
gói bánh sẽ chắc tay, mềm và 
dễ buộc.

 Thịt

Nên chọn thịt ba chỉ hoặc thịt 
vai sấn mới ngon, không nên 
chọn loại thịt quá nạc hoặc 
nhiều mỡ. Thịt rửa sạch thái 
thành các miếng dài, ướp gia vị 
cho ngấm chừng 15 phút trước 
khi gói bánh để hương vị thêm 
đậm đà.

 Lưu ý:

Khi luộc phải chèn chặt bánh, 
bỏ thêm ít lá gói còn thừa vào 
dưới nồi nấu để thêm hương 
và giữ nhiệt khi nấu.

Nồi bánh phải đủ lửa để nước 
luôn luôn sôi, không được 
thiếu nước. Nấu liên tục đủ 
12 giờ thì bánh chín, không bị 
lại gạo hoặc sượng, vớt ra để 
bánh ráo nước. 

HỘI THI GóI báNH TéT -
TặNG NGườI xa Quê

Trong khuôn khổ chương trình liên 
hoan mừng xuân Ất Mùi - 2015 của 
Tổng công ty, có cuộc thi: Gói bánh tét 
- tặng người xa quê với chủ đề Bản sắc 
Việt với mục đích ôn lại giá trị truyền 
thống văn hóa tốt đẹp của cha ông, 
thể hiện sự khéo léo của anh chị em 
CB.CNV Phong Phú, chia sẻ tình cảm 
với những anh chị em đón tết xa nhà.

Cuộc thi diễn ra từ 14giờ - 16giờ ngày 
14/02/2014 tại sân cầu lông Tổng 
công ty, với sự tham dự của bốn đội 
thi gồm Hệ thống sản xuất Sợi Chỉ 
may, Hệ thống sản xuất Vải, Hệ thống 
sản xuất Gia dụng, Khối Phòng ban và 
Hệ thống sản xuất may mặc. Mỗi đội 
gồm 10 thành viên, gói là 35 đòn bánh 
tét gồm 28 đòn mặn và 7 đòn chay với 
chiều dài 22cm, đường kính 7cm.

Toàn bộ số bánh tham gia cuộc thi sẽ 
được nấu chín và tặng cho anh chị em 
CB.CNV đón tết xa nhà. 

 bí QuyếT CHọN NGuyêN lIệu
CHo báNH CHưNG, báNH TéT NGoN NGày TếT

CHợ báN lá GóI báNH
vào Mùa

Tại ngã ba Ông Tạ, quận Tân Bình, 
TP.Hồ Chí Minh chợ lá dong lớn 
nhất Sài Gòn bắt đầu nhộn nhịp 
từ 20 - 28 tháng chạp. Chợ chỉ họp 
một lần duy nhất trong năm bắt 
đầu từ 5 giờ sáng đến 24 giờ đêm. 
Nguồn lá được chở từ Bà Điểm 
(Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh), Gia 
Kiệm, Phương Lâm (Đồng Nai), 
Bảo Lộc (Lâm Đồng). Còn chợ lá 
chuối Bà Chiểu bắt đầu nhộn nhịp 
từ đầu tháng 12, hoặc có thể mua 
ở các chợ đầu mối.

Giá bán giao động từ 20.000 - 
100.000 ngàn đồng, bán kèm bó 
lạt có giá từ 4.000 - 10.000 đồng.
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Khi nói đến xin chữ và cho chữ, 
nhiều người nghĩ về khung trời 
văn hóa của cha ông ngày xưa. 

Cùng với khai bút tân xuân thì tục xin 
chữ và cho chữ được lưu giữ và phát 
huy trong thời đại công nghiệp hóa 
hiện nay. 

Trong bài thơ “ông Đồ” nổi tiếng của 
nhà thơ Vũ Đình Liên, có đoạn viết:

“Mỗi năm hoa đào nở

Lại thấy ông Đồ già

Bày mực Tàu giấy đỏ

Bên phố đông người qua...”

Hình ảnh trên như vẽ nên một bức 
tranh đặc trưng trên phố phường 
mỗi dịp xuân về. ông Đồ như đại diện 
cho những chuẩn mực về lễ nghi và 
giáo dục, còn người xin chữ trọng lễ 
nghi, tôn trọng đạo học thánh hiền. 
Hay trong tác phẩm “Chữ người tử tù” 
của Nguyễn Tuân càng cho chúng ta 
thấy ý nghĩa thiêng liêng của việc xin 
chữ và cho chữ này. ông Huấn Cao 
là người viết thư pháp đẹp nổi tiếng, 
ông không khuất phục trước cường 
quyền mà ép mình hạ bút, ông chỉ hạ 
bút dành tặng cho những người tri 
kỷ và trân trọng cái đẹp. Vì vậy, Huấn 

Nét chữ may mắn đầu xuân
hồNg TháI

huyềN LINh

Cao chỉ cho chữ viên quản ngục khi 
nhận thấy ông ta biết trân trọng cái 
đẹp và xứng đáng thưởng thức cái 
đẹp và cảnh tưởng cho chữ trong 
ngục tù trở thành biểu tượng sáng 
ngời về nhân cách và đạo nghĩa 
trong việc xin và cho chữ.

Trong những năm qua, truyền 
thống xin chữ và cho chữ đã trở 
nên phổ biến và trở thành một nét 
đẹp, phong tục không thể thiếu đối 
với người Việt ta. Nếu ở đất thủ đô 
ngàn năm văn hiến Thăng Long - 
Hà Nội người ta tìm đến Văn Miếu 
để xin một bức chữ thì người miền 
Nam lại đến phố ông Đồ trên đường 
Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên 

Phủ, Nhà văn hóa Thanh niên… để 
xin chữ và giao lưu văn hóa.

Mỗi nét chữ được viết ra gửi gắm 
cả tâm tình của người cho và nhận, 
cùng mong ước một năm may mắn, 
tài lộc. Theo quan niệm của người 
xưa, mỗi bức thư pháp thể hiện tâm, 
ý, chí và bút lục, khí lực của người 
viết qua những nét vẽ được ví như 
“phượng múa rồng bay”.

Có thể nói, những giá trị truyền 
thống sẽ mãi mãi trường tồn cùng 
dân tộc Việt. Và những người của 
muôn năm cũ sẽ lại về cùng con 
cháu mỗi mùa hoa mai, hoa đào nở, 
mang lộc chữ đến cho muôn nhà. 

Tục xin chữ và cho chữ 
trở thành biểu tượng 

văn hóa tốt đẹp bao đời 
của dân tộc ta. Nó thể 

hiện niềm tin, một món 
quà may mắn mang ý 
nghĩa xã hội, đậm dấu 

ấn triết học và tâm linh, 
thể hiện nét giao lưu 

văn hóa giữa người cho 
và người nhận, hướng 
đến chân - thiện - mỹ 

và gợi nhớ truyền thống 
hiếu học của dân tộc ta.

Năm nay, trong chương trình liên hoan mừng xuân 
ngày 14/02/2014, Ban lãnh đạo Tổng công ty CP 
Phong Phú tổ chức gian hàng xin chữ và cho chữ với 

chủ đề “Nét chữ - Hồn xuân”. Một nét chữ viết ra mang thông 
điệp ý nghĩa hết sức nhân văn mà Ban lãnh đạo muốn gửi 
gắm đến toàn thể anh chị em CB.CNV: “Tâm - Tài - Đức - 
Dũng  - Liêm - Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín”, bao hàm ý nghĩa 
may mắn, cầu một năm tài lộc, phúc thọ đầy nhà.
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Từ cái thuở còn để tóc ba chỏm, tôi 
thường lẽo đẽo theo nội đi từ đầu làng 
đến cuối làng mà không biết chán, song 

có lẽ cái vui nhất là được cùng nội ra vườn 
chăm cây hái trái. ôi thôi thì khu vườn tươi tốt 
và đủ mọi loại, nhưng lúc ấy tôi vẫn thấy nội 
chăm sóc cẩn thận và quý nhất giàn trầu và 
mấy cây cau. Tôi cùng nội nâng niu, ngắt từng 
chiếc lá trầu, rửa từng quả cau, quệt miếng vôi 
cho nội têm từng miếng xinh xinh. Có nhiều 
lúc tò mò lấy trộm một miếng trầu bắt chước 
nội cho vào miệng nhai xem có ngon không 
mà ngày nào nội cũng ăn. Khiếp! Hơi cay sộc 
lên tới óc, sặc sụa để rồi tự răn mình một bài 
học nhớ đời rằng… không nên mạo hiểm!

Lúc ấy còn nhỏ nên tôi có biết gì đâu về ý 
nghĩa và giá trị văn hóa mà dây trầu, cây cau 
mang trong mình. Thời gian thoáng trôi tôi 
mới khám phá ra nhiều điều thú vị và sâu 
sắc. Theo đó, từ xa xưa, trầu cau đã gắn bó 
với dân tộc Việt Nam và được xem như “Quốc 
hồn quốc túy”. Với các nhà sử học thì tục lệ 
ăn trầu có từ thời vua Hùng. Còn theo huyền 
sử, miếng trầu được sinh ra bởi tình vợ chồng 
thuỷ chung, son sắt; tình anh em keo sơn, gắn 
bó; lòng tự trọng; đức hy sinh cao cả... qua câu 
truyện “Sự tích trầu cau” hay như người chồng 
quân vương nhìn miếng trầu nhận ra người vợ 
dấu yêu sau bao kiếp bị đọa đày thân xác, để 
rồi cô Tấm lại lên ngôi hoàng hậu trong truyện 
cổ tích “Tấm Cám”… Và như thế, với người Việt 
Nam ta ăn trầu không đơn thuần chỉ là một 
thói quen, một tập tục mà còn là một nét đẹp 
của giá trị văn hóa, triết lý và giao tiếp của dân 
tộc.

Khi xưa, miếng trầu, quả cau gắn bó 
với người Việt đến mức người ta ăn 
trầu từ già trẻ đến thanh niên nam 
nữ, hiện diện trong đời sống thường 
nhật như một điều bình dị nhất, chân 
quê nhất. Giáo sư Trần Quốc Vượng 
cho rằng: “Thời xưa, khi người Việt 
chưa biết làm duyên bằng son phấn, 
thì cái duyên trầu cau đã làm đẹp 
cho bao cô gái, bao thiếu phụ và cả 
những bà già mắt đã mờ, chân chậm 
ngồi trầm ngâm lơ đãng nhìn trời 
mưa, tay cầm chiếc cối đồng nhỏ xíu, 
chầm chậm nghiền miếng trầu cho 
nhuyễn, nghe tháng năm râm ran 
chạy từ chót lưỡi lên đôi má và trong 
phút chốc, tuổi trẻ như vãn hồi trong 
chút ửng hồng trên gương mặt già 
nua”. Có lẽ rằng chính những điều 
bình dị, giản đơn ấy mà mỗi lá trầu, 
quả cau trở thành lễ vật không thể 
thiếu trong các nghi thức tâm linh 
như lễ tế trời đất, lễ phật, lễ thánh 
thần, lễ gia tiên, lễ tết… 

Ngày tết mà trên bàn thờ gia tiên mà 
thiếu đi trầu cau như thiếu đi cái hồn, 
cái tinh túy của đất trời, của lòng 
người. Nhiều người cho rằng thiếu đi 
miếng trầu, quả cau thì tổ tiên ông 
bà làm sao có thể về đoàn viên với 
con cháu khi đất trời vào xuân, giao 
hòa với vạn vật. Nhất quyết rằng, 
ngày tết không thể thiếu được trầu 
cau trên bàn thờ ông bà.

Tiết trời vào xuân, thiên nhiên, hồn 
người giao hòa làm một thể của 
chu kỳ vận chuyển, ăn một miếng 
trầu chính là ăn những cái tinh túy, 
tinh hoa của vạn vật. Như giáo sư 
Trần Ngọc Thêm từng nói, ăn trầu 
cau tiềm ẩn một triết lý về sự tổng 
hợp của nhiều chất khác nhau: cây 
cau vươn cao là biểu tượng của trời 
(dương), vôi biểu tượng của đất (âm), 
dây trầu mọc lên từ đất, quấn quýt 
lấy thân cau, biểu tượng cho vai trò 
trung gian hoà hợp. Sự hòa hợp âm 
dương, sự giao hòa của Thiên - Địa 
- Nhân cùng với biết bao ý vị nhân 
sinh mà miếng trầu, quả cau chuyển 
tải chính là sự cầu Phúc - Tài - Lộc cho 
đầu năm mới. 

Trong ký ức của nhiều người lớn tuổi, 
trước kia cứ vào sáng mồng một tết 
có bà già gánh trầu cau đi bán, khi 
nghe tiếng rao “Ai mua lộc đầu năm 
đây!” thì nhà nhà đều chọn mua một 
phần trầu cau, không trả giá mà tùy 
lòng hảo tâm của mỗi người với 
mong muốn những điều tốt đẹp 
sẽ đến với gia đình. Ngoài ra, trong 
những ngày đầu năm mới, khách 
đến chúc tết, chủ nhà thường mời 
khách miếng trầu cau để khởi đầu 
câu chuyện cũng như tưởng nhớ, 
tri ân nguồn cội, gợi mở những giá 
trị tình nghĩa keo sơn, gắn bó, son 
sắt… đây có lẽ là một hành động 
mang tính giáo dục, chuyển tải bao 
điều nhân sinh trọn vẹn mà dân tộc 

ta hơn 4000 năm qua hun đúc, dựng 
dục nên.

Ngày nay, xã hội ngày càng phát 
triển theo xu thế hiện đại hóa, nhiều 
phong tục cũng vì thế mà đơn giản, 
thậm chí là biến mất, trong đó có tục 
dâng trầu cau trên mâm lễ gia tiên 
ngày tết và tục mời khách đến chơi 
nhà ăn miếng trầu đầu năm mới. 
Thiết tưởng, cần có những hướng đi 
tốt nhất để lưu trữ và bảo tồn những 
phong tục tốt đẹp, nếu không, trong 
một thời gian sắp tới chúng ta sẽ 
không còn nhìn thấy quả cau, miếng 
trầu trên bàn thờ gia tiên mà thay 
vào đó là những vật lễ vô tri, bởi 
vượt qua những giá trị vật chất, trầu 
cau trở thành một triết lý, một biểu 
tượng thiêng liêng và trầu cau cũng 
đồng thời có giá trị như một vật nối 
giữa đời sống thực tại với đời sống 
tâm linh. 

Miếng trầu đầu xuân
NhẬT BìNh Tiết trời vào xuân, thiên nhiên, hồn người giao hòa làm 

một thể của chu kỳ vận chuyển, dâng miếng trầu lên bàn 
thờ tổ tiên là dâng lên cái tinh túy của đất trời, của lòng 
người, cùng sự tôn kính đối với tổ tiên ông bà.

HƯƠNG SẮC TẾT VIỆT
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NgọC LoNg

Mùa xuân là dịp để các loài hoa khoe vẻ đẹp của mình với muôn loài bởi 
lẽ mỗi loài có một vẻ đẹp và sức quyến rũ riêng biệt. Hoa xuân không chỉ 
góp phần làm mùa xuân thêm đẹp, tạo cảm giác thư thái, trang trí mà 
chúng còn nhiều tác dụng làm đẹp rất hiệu quả và an toàn.

Hoa Xuân

Tết đến, bạn tất bật với khối 
lượng công việc dày đặc cuối 
năm, dọn dẹp nhà cửa, cộng 

với những bữa tiệc liên miên… Bạn 
không còn nhiều thời gian để chăm 
lo cho vóc dáng của mình, nhiều 
chị em sau tết bỗng thấy mình tăng 
cân vèo vèo, hình dáng khác lạ trước 
kia… 

Tuy nhiên, nếu bạn biết tận dụng 
những cánh hoa mùa xuân rực rỡ 
sẽ giúp giữ gìn được vóc dáng thon 
gọn và trẻ trung của làn da. Sau đây 
là một số bí quyết làm đẹp từ những 
cánh hoa xuân, hy vọng mỗi người sẽ 
rực rỡ và có nét quyến rũ riêng như 
những cánh hoa xuân.

hoa sen - giảm cân hiệu quả

Hoa sen là một loài hoa quen thuộc 
với người Việt Nam. Trà hoa sen 
không chỉ là một đồ uống tốt cho 
sức khỏe mà còn có tác dụng giảm 
béo tiêu mỡ. Trong hoa sen có chứa 
ít chất béo bão hòa nên nó sẽ không 
làm tăng lượng cholesterol máu. 
Không những thế, chất này khi được 
nạp vào cơ thể sẽ tạo cảm giác no, 
hạn chế sự thèm ăn của bạn.

Hoa sen đem tách ra thành từng 
cánh và rửa sạch, để ráo. Cho cánh 
hoa sen cùng táo đỏ, hoa hồng, hoa 
cúc vào nước lạnh, đun sôi khoảng 
15 phút. Thái vài lát chanh rồi thả 
vào hỗn hợp để đun tiếp, khoảng 
1 phút sau thì tắt bếp. Lấy nước 
để dùng. Thời gian đầu bạn có thể 
uống ngày 1 khoảng 2 cốc. Nếu thấy 
cơ thể phù hợp và không có phản 
ứng phụ, bạn có có thể tiếp tục 
uống thay trà.

hoa oải hương
giúp da tay chân mềm mại

Dùng hỗn hợp đất sét bentonite, đất 
sét kaolin, muối biển, nước cất, tinh 
dầu hoa oải hương, tinh dầu bạc hà 
trộn cho sánh mịn. Thoa hỗn hợp 
đó lên bàn tay và bàn chân, các kẻ 
ngón tay, chân trong vòng 15 phút, 
rửa sạch bằng nước ấm. Kiên trì một 
thời gian bạn sẽ thấy da tay, da chân 
của mình thật mềm mại.

hoa hồng - thần dược của da

Là loại hoa phổ biến nhất trên thế giới với hơn 100 loài khác nhau. Cánh hoa 
hồng rất giàu vitamin A, B3, C, D, E, tinh dầu, axít tannic, axít malic, pectin, 
chất chống ôxy hóa và bioflavonoid. Do đó, người ta hay sử dụng cánh hoa 
hồng để giảm stress và đau đầu, điều trị trầm cảm, mất ngủ cũng như các 
chứng loạn thần kinh, làm đẹp…

Nước hoa hồng có 
tác dụng như một 
loại sữa làm mát dịu, 
sạch, mềm da, xóa bỏ 
vết thâm và se khít lỗ 
chân lông. Bạn chỉ 
cần nghiền cánh 
hoa, trộn sữa tươi, 
bột nghệ làm mặt nạ 
dưỡng da, thoa hỗn 
hợp trên lên da để 
khoảng 20 phút rồi 
rửa sạch, thực hiện 
hàng ngày. 

hoa đào - cải thiện nếp nhăn

Hoa đào có tác dụng làm thanh 
nhiệt, tiêu viêm, làm chậm quá trình 
lão hóa và chống lại các nếp nhăn. 
Với những người có da nhạy cảm có 
thể dùng hoa đào và muối ăn cùng 
lượng, giã nát trộn đều hòa với dấm 
chua (dấm thanh nuôi sẽ tốt hơn). 

Muốn giảm các nếp nhăn trên da mặt 
bạn có thể dùng nước sắc từ hoa đào 
để rửa mặt. Hoặc lấy hoa đào, nhân 
hạt bí đao nghiền mịn, trộn với mật 
ong, buổi tối xoa lên mặt, sáng dậy 
rửa đi, các vết nhăn sẽ dần dần hết.

hoa cúc 
dùng để trị mụn và lành sẹo

Tinh dầu hoa cúc có chứa bisabolol 
- loại hoạt chất này có khả năng 
chống viêm, kháng khuẩn và chống 
kích ứng trên da, đặc biệt là da mặt, 
nơi xuất hiện nhiều mụn trứng cá 
nhất. Nếu mụn trứng cá đã tồn tại 
ở trên da, sử dụng hoa cúc sẽ ngăn 
chặn chúng và ngừa được sẹo.

Bạn chuẩn bị 1 bát nước, 2 thìa canh 
hoa cúc khô, 1 cốc bột yến mạch, 
2 thìa canh mật ong cùng 2 giọt 
dầu oliu. Đun sôi nước để hãm hoa 
cúc thành trà. Trà nguội các bạn lấy 
khoảng ¼ cốc nước chè. Phần còn 
lại trút vào 1 bình thủy tinh sạch có 
nắp đậy để dự trữ trong tủ lạnh dùng 
dần. Trộn chung trà với bột yến mạch 
xay nhuyễn đến khi có được một hỗn 
hợp sánh mịn đắp lên mặt. Sau 15 
phút rửa lại với nước ấm và lau khô 
nhẹ nhàng. Bạn nên sử dụng tuần 
một lần.

hoa nhài
thanh nhiệt, tăng đề kháng

Hoa nhài trị rất nhiều bệnh như tiêu 
chảy, mụn nhọt, rôm sẩy, huyết áp 
cao, ho suyễn, trị chứng nhứt đầu, 
chống mặt, mất ngủ; giúp thanh 
nhiệt và tăng đề kháng.

Hoa nhài khô 6g sắc uống thay nước 
hằng ngày. Hoặc dùng trà hoa nhài: 
Hoa nhài khô 1 thìa, cho hoa nhài 
vào bình trà, rót 300 ml nước sôi để 
hãm, 5 phút sau trà có mùi thơm có 
thể uống luôn, người thích ngọt thì 
cho thêm mật ong hòa đều để nguội 
uống. Bài thuốc này có công dụng 
thanh thuần tỉnh não, khai khiếu giải 
phiền, thanh nhiệt và tăng đề kháng.

HƯƠNG SẮC TẾT VIỆT



Mỗi khi tết đến xuân về bên 
cạnh hoa tết, bánh tết, mâm 
ngũ quả… trong thực đơn 

ngày tết không thể thiếu được món 
mứt tết. Mứt tết không chỉ phản ánh 
sự trù phú của sản vật, thiên nhiên 
mà còn thể hiện sự khéo léo tài hoa 
của người phụ nữ Việt Nam trong việc 
giữ lửa gia đình. Mứt 
tết đa dạng, tùy từng 
loại có hương vị và sắc 
màu khác nhau… Tất 
cả góp phần làm mùa 
xuân thêm đậm đà.

Ngày bé, tôi vô cùng 
thích thú mỗi khi xem 
mẹ làm mứt tết và 
đặc biệt sau khi làm 
xong được cạy đường từ chiếc chảo 
còn nóng hổi và những miếng mứt 
vụn thật ngọt. Có lúc mấy chị em thi 
nhau ăn một cách ngon lành và ấm 
áp. Khoảnh khắc thân thương ấy đến 
nay tôi vẫn còn nhớ mãi mỗi khi thấy 
hàng mứt khoe sắc.

Mứt tết ngày nay rất đa dạng, phong 
phú khó có thể kể hết được, mỗi loại 
đều có công thức thực hiện khác 
nhau. Tuy nhiên có thể tạm phân 

thành 3 nhóm: mứt có nguồn gốc từ 
các loại quả như mứt dừa, mứt cà, 
mứt hồng, mứt tắc, mứt chùm ruột, 
mứt mãng cầu, mứt bí đao, mứt bí đỏ, 
mứt chuối… đây là loại mứt chiếm 
số lượng lớn nhất và được người tiêu 
dùng ưu tiên lựa chọn; mứt được làm 
từ các loại hạt như mứt hạt sen, mứt 

đậu trắng, mứt đậu nành, mứt đậu đỏ 
và cuối cùng là mứt có nguồn gốc từ 
các loại củ như mứt khoai lang, mứt 
khoai tây, mứt khoai môn, mứt gừng, 
mứt củ sen, mứt cà rốt…

Để làm nên các món mứt đòi hỏi người 
làm nhiều tính cần cù và độ khéo tay, 
nhiều kinh nghiệm. Mỗi loại có công 
thức và bí quyết làm ngon riêng biệt. 
Chứng kiến tất cả các công đoạn làm 
mứt tết mới thấy hết độ tinh tế, cầu 

kỳ của ông bà ta và càng thấy được ý 
nghĩa của từng món ăn để góp phần 
làm nên một cái tết Việt đúng nghĩa.

Ngày nay, thị trường phát triển nhiều 
loại bánh kẹo, mứt tết làm sẵn với giá 
rẻ và đẹp mắt được đưa đến tận nhà. 
Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn nhiều gia 

đình, làng quê giữ 
nét truyền thống làm 
bánh, mứt tết… vừa 
đảm bảo hương vị, 
độ tươi ngon vừa gợi 
lại một giá trị văn hóa 
truyền thống tốt đẹp 
của cha ông.

Ngày xuân trong tiết 
trời ấm áp, một hộp 

mứt tết cùng đôi bánh chưng xanh 
thường được người Việt ta trân trọng 
dâng lên bàn thờ tổ tiên. Mứt được 
làm từ những loại củ, quả đặc sản bốn 
mùa trong năm, hội tụ tinh hoa, khí 
tiết đất trời, lại có vị ngọt thanh và 
pha chút hương vị đặc trưng của từng 
loại nguyên liệu giúp ông bà, cháu 
con, người thân đẩy đưa câu chuyện 
vui, trao nhau những lời chúc tốt đẹp 
nhất và tiếp nối những câu chuyện 
dài cho một năm sung túc. 
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Mứt tết
NgọC ThươNg

Mứt tết không chỉ phản ánh sự trù phú của sản vật, 
thiên nhiên mà còn thể hiện sự khéo léo tài hoa của 
người phụ nữ Việt Nam trong việc giữ lửa gia đình 
và văn hóa truyền thống dân tộc.

Có thể nói, ngày nay với sự 
phát triển của thị trường 
hàng loạt các loại bánh kẹo 

đủ sắc màu, ngon miệng, đa dạng 
về mẫu mã và rất nhiều loại bánh 
kẹo ngoại nhập… chỉ cần đảo một 
vòng vào siêu thị, hoặc ra chợ là bạn 
có tất tần tật những gì cần cho một 
ngày tết no đủ. Tuy nhiên sự tiện lợi 
ấy đã làm mai một đi một số công 
thức và các loại bánh truyền thống 
đặc trưng cho quê hương ngày tết.

Đâu rồi cảnh bà con gọi nhau đi 
máy bột, cùng nhau đến nhà một 
người nào đó làm bánh tết, đâu rồi 
cảnh các em nhỏ quây quần bên 
nhau “khai tiệc” những mẻ bánh 
đầu tiên ngon lành, háo hức,… rồi 
cùng nhau sấy bánh, canh nồi bánh 
chưng đêm 30. Vô số kỷ niệm đẹp 
và thân thương ngày tết đã loáng 
thoáng vắng bóng dần.

Đâu đó, ở một số làng quê vẫn còn 
giữ nhiều nét văn hóa độc đáo với 

những chiếc bánh đặc trưng không 
thể thiếu được trong dịp tết. Đó là 
chiếc bánh thuẩn của người dân 
miền Trung, chiếc bánh vàng ươm 
với hương vị thơm lừng, giòn tan 
và ngọt dịu nơi đầu lưỡi, ăn miếng 
bánh uống ngụm trà trong tiết trời 
xuân lành lạnh ngon đến khó tả.

Ngày bé, tôi thường phụ mẹ để 
làm các loại bánh tết như bánh in, 
bánh men, bánh thuẩn, rim gừng, 
rim dừa… tất cả món ăn ngày tết 
thường gia đình tự cung tự cấp. 
Tôi nhớ như in công thức làm bánh 
thuẩn của mẹ. Để làm nên mẻ bánh 
ngon mẹ lấy bột bình tinh (có khi 
dùng bột mì) cho vào một cái thau, 
sau đó cho trứng vịt, đường vào 
đánh thật nhuyễn cho dậy bột.

Sau đó nhóm lò lửa than, lấy khuôn 
bánh thuẩn ra lau sạch bằng dầu 
phộng. Khuôn bánh bằng đồng, 
bên trong có nhiều ô, thông thường 
khoảng 10 - 16 cái và một số khuôn 

rời. Đối với những khuôn rời, mẹ lấy 
nồi đất cho vào một lớp cát trắng, 
đặt các khuôn rời trên lớp cát ấy, 
đun nóng. Bên trên nắp khuôn 
bánh bỏ ít than hồng, cho bột bánh 
vào các khuôn bánh, đậy nắp. Vài 
phút sau mở nắp, bánh nở phồng 
màu vàng ươm thơm phức. Mẹ lấy 
cây tăm nhỏ, vớt ra chiếc mẹt tre, cứ 
đầy một mẹt là tôi bê đi sấy khô.

Tôi phụ mẹ chêm lửa, than cho 
bánh đủ lửa, vì bánh đủ lửa mới 
nhanh chín, màu vàng và thơm.

Dù trải qua nhiều biến đổi, song 
tết cổ truyền vẫn tồn tại trong lòng 
mỗi người dân quê tôi với nhiều 
phong tục đẹp. Ngày giáp tết, trên 
từng con đường nhỏ râm ran âm 
thanh của mọi người cùng mùi 
bánh thuẩn thơm lừng, chúng tôi 
vô cùng ấm lòng bởi những hương 
vị của tuổi ấu thơ vẫn còn lưu giữ 
đến tận bây giờ. 

Ngát hương bánh thuẩn
CẩM VâN Hương vị bánh thuẩn ngày tết đã in sâu vào tâm trí 

của mỗi người con xa quê miền Trung. Đây là loại bánh 
truyền thống không thể thiếu trong mỗi dịp tết đến xuân 
về để dâng lên bàn thờ tổ tiên và đãi khách.

HƯƠNG SẮC TẾT VIỆT
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nguyên liệu:      
- 100g bóng (da heo khô)

- 200g thịt thăn

- 5 cái nấm đông cô

- 1 củ cà rốt

- 50g đậu Hòa Lan. 

- 200g bông cải xanh, trắng. 

- 1 củ hành tây nhỏ.  

- Nước mắm, đường, rượu trắng, 
muối, dầu ăn, gừng, tiêu. 

Cách làm:
Bóng ngâm nở, tẩy kỹ với nước có 
pha rượu trắng và gừng cho hết mùi 
nồng của bóng, bóp nhẹ cho ráo 
nước, cắt hình thoi, ướp bóng với 

một ít nước mắm, đường. 

Thịt cắt miếng mỏng, ướp thịt với 
nước mắm, tiêu. 

Cà rốt tỉa hoa, cắt miếng. Bông cải 
xanh trắng cắt miếng vừa ăn. Chần 
cà rốt, bông cải, đậu Hòa Lan, vớt ra. 

Hành tây cắt múi cam. 

Nấm đông cô ngâm mềm. 

Cho thịt vào nồi, nấu sôi, hớt bọt, cho 
nấm đông cô nấu khoảng 15 phút. 
Thịt chín, cho bóng và các loại củ, 
quả vào. 

Xôi gấc

Mực rối

CẩM VâN

VâN LoAN

nguyên liệu:
- 1 con mực khô (khoảng 300g)
- 2 quả trứng vịt
- 100g giò lụa
- 50g tôm khô ngon
- 150g ức gà
- 1 kg xương gà

Măng ninh chân giò

nguyên liệu:
- 200g măng lưỡi lợn
- 1 cái chân giò chặt miếng 
lớn. 
- Hành lá, nước mắm, muối, 
đường. 

Cách làm:
Măng ngâm và xả nước nhiều 
lần cho đến khi miếng măng 
nở, nước ngâm măng trong 
chứ không vàng. Thông 
thường ngâm với nước vo 
gạo khoảng 2 lần, sau đó mới 
ngâm nước lạnh. Cho vào nồi 
luộc khoảng một tiếng, vớt ra, 

ép cho ráo nước, cắt vát, dày 
bằng một đốt ngón tay. 
Thịt chân giò rửa sạch, chặt 
miếng, chần nước sôi trước 
khi nấu, cho vào nồi nấu làm 
nước dùng. 
Xào đầu hành cho thơm, cho 
măng vào xào, nêm nước 
mắm, muối, đường rồi cho 
một chút nước dùng xâm xấp, 
đun khoảng 15 phút. 
Thả măng vào nồi chân giò, 
nấu riu riu lửa cho đến khi 
chân giò mềm.
Hành lá chần nguyên cộng, 
cột lại. 

Bóng nấu
- 1 quả su su, 1 củ su hào, 1 củ đậu 
nhỏ, 1 củ cà rốt
- Nước mắm ngon, muối, dầu ăn, 
đường. 

Cách làm: 
Mực khô ngâm nở mềm, dùng dao 
lạng mỏng, cắt sợi nhỏ. ướp mực với 
50g đường, xào cho đến khi sợi mực 
cuốn lại. 

Trứng vịt tráng mỏng, cắt sợi nhỏ. 
Giò lụa cắt sợi. 
Tôm khô rửa sạch, để ráo (chọn con 
tôm ngon, thơm và to) 
Ức gà luộc chín, xé sợi. 
Xương gà chần nước sôi, xả lại nước 
lạnh. Cho vào nồi, đổ khoảng 3 lít 
nước nấu riu riu lửa để làm nước 
dùng. 
Khi nấu cho cả tôm khô vào nấu, khi 
tôm mềm, vớt ra, giã dập và xé làm 
tôm bông (như ruốc tôm). Đảo trong 
chảo không cho dầu đến khi  khô. 
Cà rốt, su su, su hào, củ đậu thái rối, 
cho vào nồi nước dùng gà, nấu chín, 
vớt ra, để riêng. 
Nêm nước mắm, muối vào nồi nước 
dùng cho vừa ăn (không cho đường 
vì nước dùng đã ngọt từ các loại 
xương gà và rau củ).

HƯƠNG SẮC TẾT VIỆT

nguyên liệu:
- 500g nếp ngon
- 1 quả gấc chín khoảng 300g
- Muối, 150g đường, dầu ăn. 

Cách làm:
- Nếp ngâm khoảng 5 tiếng, vớt ra, để 
ráo. 
- Gấc bổ ra, lấy phần màu đỏ, tách bỏ 
hột. Phần thịt gấc màu đỏ cho một 
chút muối, 1 thìa canh rượu trắng vào 
đánh đều. 
- Trộn gấc với nếp, thêm ít dầu ăn, cho 
vào chõ hấp chín. 
Nếp chín, cho đường vào trộn đều, 
thêm 5 phút là được. 
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8. Pantone 15-1247 Tangerine - màu quýt

  Với gam màu rực rỡ tràn ngập năng lượng này, 
những bộ cánh từ 
màu quýt hứa hẹn sẽ 
là sự lựa chọn nóng 
bỏng cho các cô nàng 
trong các chuyến du 
lịch ngày hè oi ả. Sức 
hấp dẫn không thể từ 
chối.

Nên phối màu quýt 
cùng với màu hạnh 
nhân, màu hồng dâu.

9. Pantone
     13-0720 Custard
     màu vàng Custard

Khi nhắc đến Custard 
chúng ta đều có cảm giác 
ngọt ngào và đầy nắng. 
Màu vàng Custard tạo 
cho ta cảm giác thoải mái, 

mềm mại, tinh tế. Một chiếc đầm hay áo Custard 
ngọt ngào, mát mẻ là sự chọn lựa phù hợp cho 
những chuyến picnic cùng bạn bè.

  Nên phối với gam màu xanh cổ điển.

3. Pantone 16-4725
     Scuba Blue
     màu xanh Scuba

  Là một màu tràn đầy sinh lực, mang đến cảm 
giác vui đùa vô tư. Sự sống động của màu 
xanh Scuba tạo cho người nhìn cảm giác mát 
mẻ, tự do như một hình ảnh đại dương bao 
la đang rộng mở trước mắt cho dù đó chỉ là 
hình ảnh tưởng tượng.

xuân hè 2015

PhòNg KINh doANh MAy MặC

Cùng với xu hướng tối giản 
của kiểu dáng trang phục cho 
xuân hè năm nay, màu sắc 
cũng đang được định hướng 
theo xu thế chung đó. Những 
màu sắc mang lại cảm giác 
mát mẻ và thư thái có pha 
trộn một chút ấm áp tinh tế 
để tạo ra một sự nhẹ nhàng từ 
sự hối hả của cuộc sống nhộn 
nhịp hang ngày.

1. Pantone 14-4102 glacier gray 
     màu xám băng

Một gam màu  vừa cổ điển, vừa sang 
trọng, lại duyên dáng. Màu xám băng 
đem đến cái nhìn mới lạ cho màu sắc 
xuân hè năm nay.

Màu này có thể phối với xanh cổ vịt, 
xanh lá cây.

4. Pantone 14-5714 Lucite green - màu xanh Lucite
  Một cảm giác trong trẻo, mát mẻ và tươi mới là cảm giác của chúng ta khi nhìn 
thấy được ánh màu này. Với chất liệu Lucite trong veo, màu xanh Lucite là màu 
của sự làm mới cho các bộ trang phục của phụ nữ mùa hè năm nay.

  Phối màu ưng ý với tone màu xanh cổ điển, xanh Scuba

5. Pantone 19-4052
     Classic Blue
     màu xanh cổ điển

Bước qua bao nhiêu năm tháng màu 
xanh này chưa bao giờ bị mờ phai, luôn 
là sự chọn lựa đúng đắn cho các tín đồ 
thời trang. Một màu sắc thể hiện sự 
sang trọng và bí ẩn

Phối màu tốt với gam màu xanh Scuba, 
màu hạnh nhân, màu xanh Lucite.

6. Pantone 14-1213 Toasted almond
     màu hạnh nhân nướng

Một màu sắc đem đến sự ấm áp, màu của 
cát, của làn da rám nắng, tạo cảm giác 
năng động thể thao, mang đến sự tinh tế, 
trang nhã cho người mặc.

Nên phối với các màu tím Lavender.

7. Pantone 16-1720
     màu hồng dâu

Đúng như cái tên hồng dâu của 
mình, màu này thể hiện sự mát 
mẻ, trẻ trung tràn đầy sức sống. Với 
những bộ trang phục mang màu 
hồng dâu thể hiện sự tươi trẻ, tươi 
mới. 

Nên phối với gam màu cam, màu 
hạnh nhân.

10. Pantone 18-1438 marsala - màu đỏ rượu 

Một gam màu chủ đạo của 2015, màu của sự ấm áp, năng lượng, quyến rũ và táo bạo. 
Khoác lên một chiếc đầm đỏ rượu gợi cảm tạo cảm giác tự tin và quyến rũ cho người 
mặc.

Nên phối với xanh cổ điển, màu xám

Phòng kinh doanh may mặc sẽ mang đến cho người Phong Phú một sắc xuân mới, 
một thời trang mới, để có thêm nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và nhiều sáng tạo 
trong cuộc sống.

Xu hướng màu sắc

2. Pantone 14-4313 aquamarine - 
     màu ngọc xanh biển

Là một màu xanh thoáng mát, có cảm 
giác mơ màng. Màu ngọc xanh biển cho 
ta cảm giác mát lạnh và thanh tao, làm 
cho ta có cảm giác được thư giãn.

Màu này có thể phối với màu xám băng, 
màu đỏ rượu.
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Xu hướng thời trang
xuân hè 2015

Cứ mỗi năm sau khi trình làng các bộ sưu tập 
của các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng trên thế 
giới là lúc những nhà dự báo thời trang cùng 
nhau ngồi lại và định hướng xu hướng thời 
trang trong xuân hè hoặc thu đông của mùa 
tới. Sau một mùa đông lạnh lẽo với trang phục 
kín đáo, xuân hè năm nay hứa hẹn sẽ bùng nổ 
với những xu hướng sau đây.

1. Kẻ sọc không quy tắc
     và đầy màu sắc

Đã quá nhàm chán với sọc đen trắng 
của mùa trước, các nhà thiết kế đã lên 
ý tưởng cho những mẫu sọc xuân hè 
năm nay, chúng được phối ngang, dọc 
đầy màu sắc, theo bất cứ chiều hướng 
nào, không có một quy tắc nào cho 
cách phối những sọc này.

2.hoa dại

Không còn là những hoa văn trau chuốt kỹ lưỡng, với những 
nét vẽ phóng khoáng, những bông hoa được cách điệu và 
kết hợp kỹ thuật cắt lazer, thêu, móc đã tạo nên ấn tượng hứa 
hẹn sẽ là một trào lưu mới cho xuân hè năm nay. 

3. Chân váy midi

Cũng hướng đến sự thanh lịch, nhẹ 
nhàng, chân váy midi là một sự lựa 
chọn hợp mốt cho một fashionista. Với 
kiểu dáng thanh thoát, váy dài qua gối 
kết hợp cùng sơ mi đến công sở, hoặc 
crop top cho những chuyến dã ngoại 
thì không còn gì bằng.

4. Paint suit (quần ống loe)

Những chiếc quần ống loe được phối ton 
sur ton với áo thanh lịch và kiêu kỳ, sẽ là sự 
chọn lựa ưng ý của các cô nàng công sở.   

5. Quần sort đến gối

Năng động, thể thao, quần đến 
gối là sự chọn lựa hoàn hảo. 
Thanh lịch, nhẹ nhàng bạn có thể 
phối chúng với áo đồng bộ, đồng 
màu, thêm giày cao gót, búp bê. 
Năng động trẻ trung hơn khi 
phối với crop top kết hợp thêm 
khoác ngoài.

7. Phong cách Boho

Không có bất kỳ một quy tắc nào trong việc phối hợp trang phục với 
nhau, thể hiện sự mộc mạc hoang dã nhất của bản thân người mặc đó 
chính là phong cách boho, mùa hè năm nay lại là sự trở lại của các cô 
nàng boho với cách trang điểm mộc mạc và hoang dại. 

8. Denim

Denim không bao giờ lỗi 
mốt, khi những cái nắng chói 
chang, những cánh đồng 
đầy nắng và gió, những chiếc 
quần, áo khoác, được sử dụng 
chất liệu denim lại lên ngôi. Với 
cách phối voan, ren, xé rách, 
đính đá, tạo sự phá cách và 
mới lạ cho chiếc quần mới vào 
hè năm nay. Bạn sẽ thật năng 
động và cá tính với trang phục 
trẻ trung, mạnh mẽ từ denim

PhòNg KINh doANh MAy MặC

6. Khaki cool

Mùa hè là mùa của những 
chuyến đi, với chất liệu 
khaki nhẹ, nhưng không 
quá nặng , cùng kiểu dáng 
năng động là sự chọn lựa 
tuyệt vời cho các cô nàng 
cá tính, thích phiêu lưu.
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ngày quốc tế dê

Hằng năm từ ngày 12 đến 14 tháng 9, tại bang Tennessee - Mỹ người ta tổ chức 
“Ngày quốc tế dê”. Tại lễ hội, nhiều hoạt động vui chơi diễn ra sôi động như đua 
dê, thi vắt sữa dê, thi chế biến các món ăn từ dê, thi hóa trang cho dê… Đặc 
biệt, trong suốt 3 ngày, có nhiều cuộc thi dành cho trẻ em hoặc những cuộc thi 
đấu giữa các gia đình tham gia.

Lễ hội chọi dê

Cứ mỗi độ xuân về, khắp các nơi trên 
cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang - 
Việt Nam) lại tổ chức các hội chọi dê, 
tạo ra những sân chơi vô cùng thú vị 
cho đồng bào miền núi. 

Đây là trò chơi dân gian đã có từ xa 
xưa và được duy trì cho đến nay, 
người tham gia chọn những chú dê 
to, khỏe, có sức sinh sản tăng đàn 
cao. Những cặp đấu luôn mang đến 
những món võ dê kịch tính, không 
kém phần hấp dẫn. Sau khi lễ hội 
kết thúc, các chú dê tiếp tục trở lại 
thống lĩnh đàn của mình. Những chú 
dê chiến thắng sẽ được chọn để phối 
giống nhân rộng. Ngoài mục đích vui 
xuân, lễ hội thể hiện ý nghĩa tâm linh 
với khát vọng sinh sôi phát triển và 
trường tồn giống nòi. 

trên khắp năm châu
Bịt mắt bắt dê

Bịt mắt bắt dê là trò chơi dân gian 
phổ biến trong dịp đầu xuân và lễ 
hội của làng quê Việt Nam. Người 
chơi chia thành từng cặp, một người 
làm dê và một người bịt mắt. Hoặc 
có thể một người bịt mắt và một 
nhóm người làm dê. Người làm dê 
phải luôn miệng kêu “be, be” và né 
tránh người bị bịt mắt đang tìm cách 
bắt dê. Người làm dê không được 
chạy ra ngoài vòng tròn, nếu phạm 
luật sẽ bị bịt mắt. Khi nào người bịt 
mắt bắt được dê thì thay đổi người 
khác. 

Ở nhiều nơi, người ta dùng một con 
dê sống, nhiều người bịt mắt thi 
nhau bắt chúng. Trò chơi thể hiện óc 
phán đoán, thính giác và tinh thần 
vui chơi giải trí, vui tươi trong dịp lễ 
hội.

hoa hậu dê

Vùng istria của Croatia từng có đến 
800.000 chú dê được nuôi trong 
nhà, nhưng số này hiện bị giảm một 
cách nghiêm trọng. Vì vậy, nông 
dân Croatia sáng kiến 
tổ chức cuộc thi 
sắc đẹp cho dê để 
khôi phục lại truyền 
thống chăn nuôi dê. 
Kết quả mỗi năm có 
hàng ngàn cô chú 
dê trên khắp mọi 
miền đất nước theo 
chân chủ của mình 
đến tham dự cuộc 
thi có một không hai 
tại làng St. Vincenat, 
phía Tây Croatia.

Thành phố biểu tượng dê

Biểu tượng của thành phố Quảng 
Châu - Trung Quốc là tượng 5 con 
dê đặt tại Công viên Việt Tú. Tương 
truyền, xưa kia có năm vị thần, cưỡi 
năm con dê màu lông khác nhau, 
mang theo các loại giống cây ngũ 
cốc và hoa quả bay xuống đây dạy 
cho người dân trong vùng cách 
trồng lúa, hàng năm mùa bội thu và 
hoa quả phong phú, không bao giờ 
bị đói kém. Sau đó các vị thần đã bay 
về trời, để lại năm con dê biến thành 

tượng đá. Bởi vậy, 
Quảng Châu được gọi 
là Ngũ Dương Thành, 
Tiên Thành, Tuệ Thành. 
Đây cũng là linh vật 
của Á vận hội lần thứ 
16 sẽ tổ chức tại Quảng 
Châu.

Tết dê

Ngày 14 tháng 8 hằng năm ở Australia 
là ngày tết dê. Sáng sớm ngày hôm 
đó, người chăn dê phải đốt một 
bánh pháo rồi đọc lời chúc mừng dê, 
mong ước cho dê luôn khỏe mạnh, 
sinh con đẻ cháu đầy đàn. Sau đó, 
người ta “chiêu đãi” chúng cỏ non, 
lá non, hoa cúc… Trong ngày này, 
người chăn dê không được đánh đập 
dê, mặc dù chúng có quậy phá thế 
nào tùy thích.

Phạt dê

Một số bộ lạc ở Ai Cập có một luật lệ 
chàng trai từ 15 tuổi trở lên mà chưa 
chịu lấy vợ thì phải đi chăn dê với 
một cô gái chưa chồng. Người đàn 
bà có quyền kiện chồng mình nếu 
họ không nhận được tình yêu “chăn 
gối” với chồng. Mỗi lần kiện, đôi vợ 
chồng đó lại bị phạt một con dê lớn 
nhất đàn của gia đình mình.

Biến hóa thành dê

Ở Tây Tạng (Trung Quốc) vào dịp 
tết có cuộc thi hóa trang giống dê. 
Những con dê đầu đàn được chọn 
làm mẫu. Người thi là những chàng 
trai chăn dê sẽ hóa trang khuôn mặt 
mình cho thật giống mặt con dê. 
Người đoạt giải nhất sẽ nhận giải 
thưởng cực kỳ hấp dẫn: Ban tổ chức 
sẽ che kín người đó và con dê mẫu, 
chỉ chừa ra hai khuôn mặt dê. Một 
cô gái chưa chồng xinh đẹp nhất 
vùng sẽ đến để chọn chồng. Nếu cô 
ta chọn đúng chàng trai đang hóa 
trang giống hệt dê thì lễ cưới linh 
đình sẽ được tổ chức ngay tại cuộc 
thi.

SẮC MÀU XUÂN
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Lễ vật dê

Ở Mông Cổ, có những bộ lạc coi con 
dê như một lễ vật hiến tế cho vị thần 
cai quản việc sinh nở. Trước khi bước 
vào phòng cưới, chú rể phải đuổi 
bắt bằng được một con dê đực lớn 
nhất đàn. Nếu chú rể không đủ sức 
lực chạy để tóm được con dê đó thì 
không được động phòng. Khi đã 
bắt được dê, tự cô dâu chú rể phải 
tìm mọi cách để đưa chú dê này vào 
phòng cưới. Sáng hôm sau, người 
ta sẽ giết con dê đó. Điều này có ý 
nghĩa là con dê đã chứng kiến tất cả 
sự âu yếm của đôi vợ chồng trẻ và 
nó sẽ đi báo cho thần sinh nở và nhờ 
thần phù hộ cho người mẹ trẻ trong 
tương lai.

Bói dê

Ở Congo, uganda, Trung Phi có một 
cách bói toán đặc biệt là để xem 

ngày tốt hay xấu, gia chủ thường 
nhìn cách đàn dê đi ra khỏi chuồng. 
Nếu đàn dê đi đều nhau, con nọ nối 
tiếp con kia tuần tự ra khỏi chuồng 
thì đó là điềm xấu. Điềm tốt là đàn 
dê háu đói phải nhào ra khỏi chuồng 
lộn xộn. Khi râu con dê đực đầu đàn 
có dấu hiệu rụng thì có nghĩa gia chủ 
sắp có mất mát về tiền bạc, của cải. 
Khi đàn dê không chịu ra ngay lúc 
mở cửa chuồng có nghĩa là gia chủ 
chuẩn bị đón khách lạ.

Vua dê

Lễ hội Puck Fair được tổ chức từ 
ngày 10 - 12 tháng 8 hàng năm ở 
thị trấn Killorglin, ireland, một con 
dê núi sẽ trở thành vị vua cai trị thị 
trấn này. Trước đó một tháng, người 
dân chọn một học sinh tiểu học làm 
hoàng hậu dê và 10 người đóng vai 
hầu gái. Ngày đầu của lễ hội, hoàng 
hậu dê trao vương miệng cho chú dê 
núi để nắm quyền cai trị. Ngày cuối, 
hoàng hậu sẽ gỡ vương miện khỏi 
đầu vị vua đặc biệt và chú dê được 
người dân thả về với cuộc sống gặm 
cỏ trên triền núi như xưa. Nguồn gốc 
lễ hội Puck Fair là dê là hiện thân của 
thần Pan của Hy Lạp (được miêu tả là 
nửa người nửa 
dê và thường 
thổi sáo). Vị 
thần này đại 
diện cho mong 
muốn một 
cuộc sống vui 
vẻ và khả năng 
sinh sản.

ném dê

Mỗi năm, vào ngày chủ nhật thứ tư 
trong tháng 1, người dân địa phương 
của thị trấn nhỏ Manganeses de le 
Polvorosa - Tây Ban Nha sẽ cùng tập 
hợp lại để tham gia lễ hội ném dê 
vinh danh thánh Vincent de Paul, vị 
thánh bảo hộ của thị trấn. Một thanh 
niên trẻ tuổi sẽ đi tìm một chú dê, 
buộc túm bốn chân dê lại, mang lên 
tháp chuông của của nhà thờ địa 
phương rồi ném chú dê xuống từ độ 
cao gần 20m. Những người dân làng 
sẽ đứng ở dưới căng một tấm vải bạt 
để hứng lấy chú dê. Cũng có khi họ 
không hứng kịp và đương nhiên chú 
dê bị chết. Lễ hội này đã bị cấm vì 
hiệp hội bảo vệ động vật lên án dữ 
dội và chính quyền đã có lệnh cấm 
phong tục này.

Tiền dê

Trên các đồng tiền của một số quốc 
gia in hình những chú dê độc đáo, 
đó là tờ tờ 50 rupee của Nepal với 
hình dê có mệnh giá tương đương 
10.000 đồng của Việt Nam. Tờ 2 uSD 
năm nay được in 2 hình con dê chụp 
nghiêng tại mặt trước.

Chính vì dê là linh vật của năm 2015, 
nên nhiều loại tiền may mắn dùng 
để lixì trong năm cũng được tung ra 
thị trường rất độc đáo và được nhiều 
người săn đón.
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Sắc hoa xuân
Thu Thủy

Hoa xuân góp một phần quan trọng tạo 
nên sắc xuân tươi đẹp. Lạc bước vào 
những vườn hoa xuân du khách thấy 
lòng mình thư thả, tươi mới.

Vựa hoa lớn nhất Tây nam Bộ

Được mệnh danh là làng hoa lớn nhất 
Tây Nam Bộ, làng hoa Tân Quy Đông 
hay còn gọi là làng hoa Sa Đéc với 
hơn 100 năm tuổi là điểm đến thú vị 
mỗi dịp tết đến xuân về.

Làng hoa nằm về phía bờ Nam sông 
Tiền, thuộc thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp. Hoa được trồng trên mặt 
nước, người trồng hoa dùng thuyền 
chăm hoa tạo nên vẻ đẹp riêng nên 
thơ.

Không chỉ vào dịp tết, tất cả các mùa 
trong năm du khách đến đây luôn 
đắm mình trong thế giới của muôn 
hoa khoe sắc, từ cúc mâm xôi, vạn 
thọ, thược dược, tú cầu, đến mai 
chiếu thủy, cau bình rượu. Các loài 
cây, hoa đẹp từ khắp nơi như tùng 
Nhật, vạn thọ Pháp cũng hội tụ về 
đây khiến bức tranh hoa Sa Đéc càng 
thêm quyến rũ…

ngất ngây mùa hoa xuân Tây Bắc

Mùa xuân về, Tây Bắc mang một vẻ 
đẹp và sức hấp dẫn lạ kỳ bởi những 
rừng hoa thắm sắc lẫn trong bàng bạc 
khói sương và một không gian se se 
lạnh với những người dân bản làng 
rực rỡ váy hoa. Những bông hoa xuân 
bung nở giữ núi rừng làm xao xuyến 
lòng bao du khách một lần lạc bước 
đến đây.

Trên các nguyên Mộc Châu, Bắc Hà… 
đâu đâu cũng nhuộm sắc hồng của 
hoa đào, màu trắng tinh khiết của hoa 
mận, sắc vàng tinh tươm và rực rỡ 
của hoa cải. Ven bờ ruộng bậc thang 
nở đầy những bông hoa dại màu 
tím nhạt, ngắm từ xa có thể tưởng là 
những ruộng hoa. Những ngôi nhà 
thoáng hiện trong màu hoa và sương 
khói làm cho không gian sắc xuân 
thêm huyền bí giữa tiết trời xuân.

Đi giữa những làng hoa hà nội

Hà Nội được ngợi ca với những mùa 
hoa rực rỡ, tết đến trên các nẻo 
đường, con phố tấp nập những gánh 
hoa, xe hoa đua sắc mang xuân đến 
cho mọi người dân.

Nổi tiếng từ trước đến nay phải kể đến 
các làng hoa như Nghi Tàm, Tây Tựu, 
Mê Linh, Liên Mạc, Xuân Quan, Nhật 
Tân, Kim Chung đua nhau khoe sắc… 
Mỗi làng hoa có những loại hoa đặc 
trưng như đào Nhật Tân hay Quảng 
Bá nổi tiếng về trồng quất, Tây Tựu nổi 
tiếng với sắc hoa cúc, Kim Chung với 
các loại hoa mẫu đơn, thược dược… 
Đặc biệt, chợ hoa Quảng Bá được xem 
nét đẹp riêng mà du khách không thể 
bỏ qua nếu muốn chiêm ngưỡng sắc 
hoa của đất Hà thành.

Ngoài ra, trên cả nước còn rất nhiều 
làng hoa nổi tiếng và mang những 
nét đặc trưng riêng. Chúng ta cùng 
nhau khám phá nhé!  
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Câu chuyện của năm 2014

Năm nay chưa tới 23 tháng chạp nhưng Táo đã phải chạy thần tốc 
về chầu rồi. Một mặt bẩm báo Ngọc Hoàng vì vấn đề an toàn ăn 
uống vẫn còn ngổn ngang.

Ngựa vừa gửi thư cho dê xin nhường lại quyền đương nhiệm. Năm 
qua ngựa bốn chân phi nhanh thần tốc nhưng vẫn chưa đạt được 
tốc độ mà ngựa mong muốn. Ngựa muốn dê thay ngựa làm những 
công việc còn dang dở. Trước khi nhường vị trí cho dê, ngựa dắt dê 
đi coi một số khoảnh khắc ấn tượng. Hy vọng coi xong dê cảm thấy 
sung sức để thay ngựa!
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Ừ thì tết!

Thật giả lẫn lộn đến khó tin

Nhà mạng thi nhau khủng bố người dùng

Nước, điện… vẫn là câu chuyện 
rất dài của các năm

Nhìn lại vẫn là một năm “Mã đáo thành công”

Tin vịt lấn át chính thống

Lễ hội truyền thống nhường chỗ cho 
trò đỏ đen

Tết đến rồi, đường về quê còn lắm gian nan…
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Chẳng Còn nhìn ThấY

Ngày tết, hai bạn thân gặp 
lại nhau sau một thời gian 
dài xa cách. Chuyện trò hồi 
lâu, chợt một người hỏi:
- à mối tình của cậu và con 
nai vàng bây giờ ra sao rồi?

Người kia thoáng buồn rồi đáp:
- Hết rồi cậu ạ! Chẳng nhìn thấy bóng dáng con nai 
vàng đâu cả!
- Sao vậy?
- Mình đã cưới nó rồi! Bây giờ, nó đã hóa ra con sư tử! 

Dấu hiỆu TẾT
Hai ông đồng nghiệp trong một cơ quan nói chuyện 
với nhau:
- Vậy là không khí tết tràn về khắp nơi rồi đấy anh ạ.
- Ủa? Hôm nay là ngày bao nhiêu mà có không khí tết?
- Tôi không rõ lắm. Nhưng tôi thấy anh chị em cơ quan 
- làm việc một cách rất uể oải

Tiền nhiều
Cô vợ (làm nghề 
buôn bán) bảo với 
người bạn hàng:
- Chiều nay, chị 
chuyển đến cho tôi 
nửa tỷ nhé!
Người ấy ríu rít vâng 
dạ rồi đi ngay. Anh 
chồng đang lai rai ngoài hiên, vội bước vào nhà bảo 
vợ:
- Bà ơi! Gần tết rồi, bà hãy đưa cho tôi vài trăm triệu để 
tôi sửa lại cái nhà!
- Cái gì ? Vài trăm triệu ư ? Tiền ở đâu mà ông bảo đưa?
- Sao tôi nghe bà vừa bảo chị kia chiều nay chuyển 
đến cho bà nửa tỷ?
- Trời ạ? Đó là tiền giấy để bán cho người ta đốt, ông ạ!

mừng hụT
Thấy bố mẹ vừa về đến ngõ, cu Tý chạy ra hớn 
hở khoe:
- Mẹ ơi! Sáng nay có cô Mười ở bên Mỹ mới 
đến nhà chơi. Cô tặng cho nhà mình một 
món quà và nói rằng: “Món quà của cô tuy 
nhỏ nhưng cũng đủ cho gia đình cháu dùng 
trong một năm”
Nghe thế, mẹ cu Tý mừng quýnh, hỏi ngay:
- Món quà gì thế con?
- Dạ, một quyển lịch! 

Điều ưỚC ThựC TẾ
Ngày đầu năm cậu bé gặp bác hàng xóm
- Năm mới, cháu chúc ông nhiều sức khỏe
- Ngoan quá! ông tặng cháu món quà, cháu muốn gì nào?
- Dạ cháu chỉ ước ao từ bây giờ cháu có thể vào vườn táo 
nhà ông mà ông không la mắng gì…!
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