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Ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đầu năm 2018, Hội đồng Quản trị định hướng mục tiêu tăng 
doanh thu lợi nhuận đồng thời với tăng thu nhập, phúc lợi 
nhưng lại giảm mức độ căng thẳng, áp lực cho cán bộ và 
công nhân. Mục tiêu này sẽ thực hiện được nếu toàn thể 
CB.CNV Phong Phú cùng nghĩ, cùng làm, cùng sáng tạo? Hội 
đồng Quản trị và Cơ quan điều hành đã thống nhất cao yêu 
cầu thay đổi để hướng đến mục tiêu tăng trưởng cao hơn, 
nhanh hơn nhưng làm và sống khỏe hơn.

Mục tiêu là đích cuối cùng 
đạt được trong một thời 

gian nhất định, có nhiều loại mục 
tiêu khác nhau như mục tiêu thật 
và mục tiêu tuyên bố, mục tiêu 
ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, 
mục tiêu định tính và mục tiêu 
định lượng… ví dụ như mức độ 
hài lòng, hạnh phúc, niềm tin…

Trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh và phát triển doanh 
nghiệp cũng có nhiều mục tiêu 
được đặt ra như doanh thu, lợi 
nhuận, thị phần, khả năng cạnh 
tranh, độ hài lòng của khách 
hàng và người lao động… 

Ở Phong Phú đã có lúc chúng ta 
đưa ra mục tiêu đạt doanh thu 
1 tỷ USD trong điều kiện có TPP 
nhưng khi không có TPP thì vẫn 
chưa điều chỉnh cụ thể.

Đầu năm 2018, Hội đồng Quản trị 
có đưa ra một ý tưởng về mục tiêu 

mới cho Cơ quan điều hành đó là 
tăng doanh thu lợi nhuận đồng 
thời với tăng thu nhập, phúc lợi 
nhưng lại giảm mức độ căng 
thẳng, áp lực cho cán bộ công 
nhân viên. Mới nghe chúng ta 
nghĩ là mâu thuẫn, không tưởng 
nhưng theo suy nghĩ cá nhân 
thì hoàn toàn khả thi trong điều 
kiện cách mạng công nghiệp 4.0. 
Giải pháp sáng tạo sơ bộ có thể 
nghĩ đến là khả năng tự động và 
chính xác hóa thiết bị công nghệ 
kèm theo tiết kiệm năng lượng, 
nước, nước thải, nhân công, diện 
tích nhà xưởng… Các giải pháp 
này giúp giảm nhiều sự can thiệp 
của con người, giảm cường độ 
và mức độ tập trung căng thẳng 
của người lao động và quản lý.

Bên cạnh đó, các giải pháp về 
chuyển đổi giảm bớt phần sản 
xuất nguyên liệu, cấu trúc lại và 
tinh gọn các đơn vị, khai thác tốt 
hơn các nguồn lực, tăng cường 

liên kết hợp tác thông minh hóa 
hệ thống, tập trung nâng cao 
hơn nữa năng lực phát triển thị 
trường và sử dụng tài chính… 
sẽ giúp giảm tải rất nhiều các 
nghiệp vụ và hành động quản lý, 
đồng thời giảm căng thẳng áp 
lực cho quản lý điều hành.

Tại sao không? Tại sao không 
được nếu toàn thể Phong Phú 
chúng ta cùng nghĩ, cùng làm, 
cùng sáng tạo? Hội đồng Quản trị 
và Cơ quan điều hành đã thống 
nhất cao yêu cầu thay đổi để 
hướng đến mục tiêu tăng trưởng 
cao hơn, nhanh hơn nhưng làm 
và sống khỏe hơn.

Hãy cùng nhau suy nghĩ và hành 
động ngay các bạn nhé!
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ĐỔI MỚI
ĐỂ PHÁT TRIỂN
Đầu tư đổi mới là xu thế bắt buộc, đầu tư công nghệ gì, thiết 
bị như thế nào, nguồn nhân lực ra sao để có thể nắm bắt, 
vận hành tạo ra sản phẩm với phẩm cấp chất lượng cao, 
giá thành hạ, giao hàng nhanh là nhiệm vụ đòi hỏi toàn thể 
CB.CNV Phong Phú hành động ngay bây giờ. T rải qua một tuần để đánh 

giá chi tiết các chỉ tiêu giao 
cho đơn vị, cá nhân. Qua sơ kết 
6 tháng đầu năm, hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Tổng công 
ty cơ bản đạt được mục tiêu kế 
hoạch của Đại hội đồng cổ đông 
và Hội đồng Quản trị đặt ra. Một 
số ngành, phòng, ban, cá nhân 
đạt được hoặc vượt mức KPI 
được giao tuy nhiên một số cá 
nhân, ngành, phòng ban chưa 
đạt được.

Hội nghị đã phân tích từng chỉ 
tiêu rõ ràng của 6 tháng đầu năm 
và đặt ra chỉ tiêu KPI cho 6 tháng 
còn lại của năm 2018, đặc biệt 
là thống nhất những giải pháp 
để tăng tốc nhằm hoàn thành 
nhiệm vụ được giao. Năm 2018 
vẫn toát lên một vấn đề là sự 
cạnh tranh quyết liệt về giá, chất 
lượng và tốc độ giao hàng.

Điểm lại vài sự kiện để chúng ta 
suy ngẫm, tôi nhớ năm 1996 - 
1998 thu nhập (chi phí cho người 
lao động) thời đó khoảng 50 
USD/tháng (1 USD tương đương 
12.000 VNĐ), giá bông khoảng 
1,1 USD/kg, các chi phí khác như 
mức sinh hoạt, điện, nước, gạo, 
vàng, phúc lợi, bảo hiểm… thấp 
hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng 
giá bán khăn, giá sợi, giá chỉ may 
vào năm 1999, giá vải denim, vải 
kate sọc tại thời điểm đó gần 
bằng thậm chí cao hơn giá hiện 

nay trong lúc đó mẫu mã rất đơn 
giản, chất lượng không thể so với 
hiện tại (nếu áp chất lượng đó thì 
nay không thể bán hàng).

Hay nói cách khác sau chừng 20 
năm, chi phí chế biến tăng cả 
chục lần, nguyên liệu tăng gấp 
2 lần, cấp chất lượng cao hơn 
nhiều lần nhưng giá thì không 
tăng, điều đó nói lên mức độ 
cạnh tranh khốc liệt như thế nào.

Tôi cứ ngẫm nghĩ nếu 20 năm 
trước chúng ta có trình độ sản 
xuất như bây giờ thì chắc phải lớn 
mạnh nhanh lắm, tích lũy lớn lắm 
nhưng cũng rùng mình nhìn lại 

nếu hai mươi năm qua chúng ta 
không đổi mới trình độ sản xuất 
thì bây giờ chúng ta không còn 
vị trí hoặc chỗ đứng trên thương 
trường. Chỉ xét một khía cạnh là 
nhân lực, nếu 20 năm trước một 
người tạo ra một giá trị nào đó, 
bây giờ cũng lao động để tạo ra 
chừng đó giá trị thì liệu có thể làm 
giảm giá thành và nâng cao chất 
lượng được không? Nếu không 
nâng cao kiến thức, kỹ năng lao 
động, cường độ lao động, thời 
gian lao động thì chắc chắn rằng 
không thể tồn tại thậm chí năng 
suất lao động phải tăng gấp 5 
đến 10 lần so với 20 năm trước.

Hình dung 10 năm tới giả sử giá 
bán sản phẩm cũng như bây giờ 
liệu chúng ta có tồn tại không. 
Chúng ta phải khẳng định rằng, 
chắc chắn là không thể tồn tại vì 
lúc ấy nhiều chi phí sẽ tiếp tục tăng.

Đầu tư đổi mới là xu thế bắt 
buộc, đầu tư công nghệ gì, thiết 
bị như thế nào, nguồn nhân lực 
ra sao để có thể nắm bắt, vận 
hành tạo ra sản phẩm với phẩm 
cấp chất lượng cao, giá thành hạ, 
giao hàng nhanh là nhiệm vụ đòi 
hỏi toàn thể CB.CNV Phong Phú 
hành động ngay bây giờ.

Tự bản thân mỗi cá nhân hãy tự 
ngẫm chỉ tiêu của mình, năng 
suất của mình, giá trị tạo ra của 
mình so với các năm trước để có 
chương trình hành động cụ thể 
nhằm tăng tốc và hoàn thành chỉ 
tiêu 6 tháng còn lại.

Ông Phạm Xuân Trình - Tổng giám đốc



Đội ngũ CB.CNV Phong 
Phú phải trưởng thành 
nhanh, phát triển mạnh 
về mọi mặt để làm chủ 
công nghệ, thị trường và 
hội nhập theo sự phát 
triển của thế giới. Mọi 
sự tụt hậu, ì ạch ở các 
vị trí công việc chính là 
việc tự đánh mất cơ hội 
của chính mình, kéo theo 
sự chậm tiến của doanh 
nghiệp, và nhất là tự đặt 
mình ngoài vòng quay 
của sự phát triển.

Ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Phong Phú phát biểu chỉ đạo 

Showroom khăn bông

Cửa hàng denim

Kinh tế - Văn hóa doanh nghiệp

BỀN CHÍ VƯỢT THÁCH THỨC
Năm 2017, thị trường thế giới có 
nhiều biến động phức tạp, chính 
sách lương thay đổi, áp lực tỷ giá 
giữa các quốc gia trong vùng và các 
ràng buộc kèm theo khi gia nhập 
FTA khiến một số lợi thế cạnh tranh 
của ngành dệt may bị ảnh hưởng. 
Lợi thế nhân công rẻ đang dần mất 
đi khi lương cơ sở và lương tối thiểu 
đều được Chính phủ điều chỉnh tăng 
từ năm 2016, 2017 và tiếp tục tăng 

vào năm 2018. Bên cạnh đó, năm 
2017 với việc Anh rời Liên minh châu 
Âu (EU) và Mỹ chính thức rút khỏi 
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình 
Dương (TPP) cũng ảnh hưởng đến 
kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt 
Nam sang 2 thị trường này. Ngoài ra, 
nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa 
đáp ứng được điều kiện để hưởng 
lợi về thuế từ các hiệp định FTA, 
đặc biệt là điều kiện về nguồn gốc 

xuất xứ. Hiện nay, 70 - 80% nguyên 
vật liệu dệt may vẫn phụ thuộc vào 
nguồn cung từ Trung Quốc và các 
nước ngoài khu vực FTA.

Trong bối cảnh đó, Phong Phú đã có 
nhiều giải pháp quyết liệt, linh hoạt 
để vượt qua những khó khăn thách 
thức, hoàn thành các chỉ tiêu kế 
hoạch đề ra. Trong đó Tổng công ty 
đạt tổng doanh thu 3.385 tỷ đồng, 

lợi nhuận trước thuế 189 tỷ đồng, lợi 
nhuận sau thế 187 tỷ đồng và tỷ lệ 
chia cổ tức 22%. 

Ông Lê Tiến Trường - Tổng giám đốc 
Tập đoàn Dệt May Việt Nam đánh 
giá nỗ lực của Hội đồng Quản trị, 
Ban Tổng giám đốc và toàn thể đội 
ngũ CB.CNV Phong Phú trong 2017 
với mức chia cổ tức 22%, thuộc 
nhóm ngành dệt sợi chia cổ tức cao 
nhất của Vinatex. Ngoài đảm bảo 
sự phát triển, Phong Phú chú trọng 
công tác đầu tư, đào tạo nhân lực 
và chăm lo đời sống CB.CNV. Những 
dự án đầu tư mới của Phong Phú tại 
Nha Trang như Nhà máy denim… 
chính là những tài sản vô hình mà 
cổ đông và người lao động sẽ nhận 
được lợi nhuận trong tương lai. Đây 
là bước đi mang tính ổn định, lâu 
dài của Ban lãnh đạo Tổng công ty.

Ông Lê Tiến Trường nhấn mạnh 
thêm, thành công lớn nhất của 
Phong Phú trong năm qua chính 
là sự quy hoạch ngành nghề, đầu 
tư, sản xuất được thể hiện rõ nét, 
chuyên môn hóa thông qua việc đổi 
mới công nghệ và đầu tư có chiều 
sâu một cách hợp lý, khoa học. Điều 
đó góp phần tăng năng lực sản 
xuất, đưa doanh nghiệp phát triển 
theo một lộ trình rõ nét, hạn chế 
thấp nhất những rủi ro cũng như sự 
lãng phí về mọi mặt.

Ông Phạm Xuân Trình - Tổng giám 
đốc Phong Phú cho biết để có được 
những thành quả ấy, trong năm qua 
Phong Phú đã tập trung giải quyết 
bốn vấn đề chính là nguyên liệu, tỷ 
giá, nhân lực và cách mạng công 
nghiệp 4.0. Đây là những vấn đề 
nổi trội và mang tính chất bước ngoặt 
trong sự phát triển của doanh nghiệp.

Ông Trần Quang Nghị 
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Phong Phú 
 Môi trường lý tưởng để phát triển

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ông 
Trần Quang Nghị - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhấn 
mạnh: “Chúng tôi tự xác định cho mình một mục tiêu 
Phong Phú là môi trường đầu tư lý tưởng cho cổ đông, 
là nơi đáng làm việc của người lao động”.

Phòng TT&BLGD



Năm 2018, Phong Phú 
tiếp tục phải đảm bảo 
lợi ích hài hòa của cổ 
đông, người lao động và 
doanh nghiệp. Chuyển 
đổi nhanh mô hình đầu 
tư theo chiều sâu và đổi 
mới, tạo sự khác biệt cho 
các ngành sợi, vải, khăn. 
Các dự án đầu tư phải 
đảm bảo lộ trình hòa vốn 
và tập trung nguồn nhân 
lực chất lượng cao cho 
sự phát triển.Sự phát triển của doanh 

nghiệp bao gồm nhiều 
nhân tố cộng gộp, trong 
đó yếu tố con người là 
quan trọng, điều đó thể 
hiện rõ nét ở tư duy, tác 
phong làm việc, cũng 
như mức độ hoàn thành 
các chỉ tiêu công việc 
được giao.

Lãnh đạo tập đoàn thăm Nhà máy khăn bông Phong Phú

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua các nghị quyết quan trọng của Đại hội
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LINH HOẠT & QUYẾT LIỆT TRONG 
TÌNH HÌNH MỚI
Ông Trần Quang Nghị cho biết: Hiện 
nay, tình hình thị trường có những 
diễn biến vô cùng phức tạp, buộc 
các doanh nghiệp dệt may Việt 
luôn phải sẵn sàng để ứng biến, 
thích nghi nhanh chóng. Hội đồng 
Quản trị và Ban điều hành Phong 
Phú tiếp tục có những quyết sách 
để lãnh đạo doanh nghiệp vượt 
qua thử thách và khó khăn từ thị 
trường, nhân lực, cạnh tranh và 
rất nhiều nguy cơ khác như biến 
động nguyên liệu, năng lượng, tăng 
trưởng, chi phí, tài chính… để hoàn 
thành 3 mục tiêu lớn là: chỉ tiêu kế 
hoạch Đại hội đồng cổ đông giao; 
đạt mục tiêu tăng khả năng cạnh 
tranh trong đó bao gồm tăng năng 
suất lao động khi ngành dệt may 
thế giới bước vào Cách mạng công 
nghiệp 4.0 và mục tiêu giảm chi phí 
tăng vòng quay vốn, giảm thời gian 
giao hàng, giảm lao động… nhưng 
vẫn phải đảm bảo yêu cầu phát 
triển bền vững. 

Ông Trần Quang Nghị nhấn mạnh: 
Chúng tôi tự xác định cho mình 
Phong Phú là môi trường đầu tư lý 
tưởng của cổ đông, là nơi đáng làm 

việc của người lao động. Và để làm 
được điều này thì toàn thể đội ngũ 
CB.CNV Tổng công ty phải đoàn kết 
nỗ lực vì một mục tiêu chung, đồng 
thời phải trưởng thành nhanh, phát 
triển mạnh về mọi mặt để làm chủ 
công nghệ, thị trường và hội nhập 
theo sự phát triển của thế giới. Mọi 
sự tụt hậu, ì ạch ở các vị trí công việc 
chính là việc tự đánh mất cơ hội của 
chính mình, kéo theo sự chậm tiến 
của doanh nghiệp, và nhất là tự 
đặt mình ngoài vòng quay của sự 
phát triển.

Là một trong những doanh nghiệp 
có truyền thống vượt khó, trong 
nhiều năm qua Phong Phú đã làm 
tốt vai trò định hướng và dẫn dắt 
của mình. Với lối tư duy cởi mở, lãnh 
đạo linh hoạt và những quyết định 
nhanh chóng đúng thời điểm đã tạo 
nên tiền đề quan trọng giúp Phong 
Phú phát triển. Ông Phạm Xuân 
Trình nhấn mạnh: Sự phát triển của 
doanh nghiệp bao gồm nhiều nhân 
tố cộng gộp, trong đó yếu tố con 
người là quan trọng, điều đó thể 
hiện rõ nét ở tư duy, tác phong làm 
việc, cũng như mức độ hoàn thành 
các chỉ tiêu công việc được giao.

GIAI ĐOẠN MỚI - TƯ DUY MỚI
Yêu cầu của thị trường, sự phát triển 
của thế giới buộc các doanh nghiệp 
muốn tồn tại phát triển phải đổi 
mới toàn diện, ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh 
doanh, đặc biệt là nguồn nhân lực 
đủ trình độ để tiếp cận và làm chủ 
công nghệ cao.

Tiếp tục theo định hướng phát triển 
của mình, năm 2018 ông Phạm 
Xuân Trình cho biết Phong Phú 

sẽ tập trung vào các mục tiêu lớn: 
củng cố và phát triển chiều sâu các 
thị trường truyền thống, tập trung 
mở rộng các thị trường mới, nhất là 
thị trường các nước trong nội khối 
CPTPP như Úc, Canada… Để làm 
được điều này ngoài nội lực doanh 
nghiệp, Phong Phú liên kết với các 
doanh nghiệp khác trong ngành 
để tạo nên sức mạnh tổng thể, một 
chuỗi cung ứng khép kín. Tiếp tục 
có những chính sách ứng biến linh 
hoạt trong việc xử lý các mối quan 
hệ ngắn hạn, dài hạn về phát triển 
nhanh và phát triển bền vững, tiệm 
cận tốt về công nghệ, nhân lực và 
nguồn vốn để tạo ra những sản 
phẩm có cấp chất lượng cao, khác 
biệt nhằm dẫn dắt xu hướng và gia 
tăng lợi nhuận. Quan tâm đến công 
tác xây dựng, phát triển thương hiệu.

Trong tình hình mới, khi cách mạng 
công nghiệp đang lan rộng toàn 
cầu, Phong Phú phải nhanh chóng 
chuyển mình đầu tư đổi mới hệ 
thống trang thiết bị theo hướng 
hiện đại, tự động, nghiên cứu áp 
dụng hệ thống quản trị rủi ro cho 
doanh nghiệp. Nghiên cứu an toàn 
hệ thống sản xuất như bảo hiểm 
tỷ giá, bảo hiểm nguyên vật liệu, 
thương hiệu… đảm bảo sự phát triển 
an toàn về mọi mặt cho doanh nghiệp.

Ông Lê Tiến Trường cho biết: Phong 
Phú tiếp tục phải đảm bảo lợi ích hài 
hòa của cổ đông, người lao động và 
doanh nghiệp. Chuyển đổi nhanh 
mô hình đầu tư theo chiều sâu và 
đổi mới, tạo sự khác biệt cho các 
ngành sợi, vải, khăn. Các dự án đầu 
tư phải đảm bảo lộ trình hòa vốn 
và tập trung nguồn nhân lực chất 
lượng cao cho sự phát triển. Năm 
2018 thị trường đang dần ấm lên, 
nhu cầu các thị trường tiềm năng 
của dệt may Việt Nam tăng lên tạo 
ra nhiều cơ hội và thách thức cho 
ngành. Các quốc gia cạnh tranh 
đang có xu thế giảm giá đồng tiền... 
Đây là thách thức lớn mà các doanh 
nghiệp dệt may nói chung và Phong 
Phú nói riêng sẽ đối mặt nhưng lại 
là cơ hội lớn để các doanh nghiệp 
có tiềm lực mạnh như Phong Phú 
bứt phá, phát triển nhanh mạnh 
về phía trước. Ngoài công tác đầu 
tư phát triển thì các hoạt động PR, 
marketing phải được chú trọng 
theo hướng hiện đại, nhằm xây 
dựng hình ảnh thương hiệu Phong 
Phú uy tín và đáng tin cậy trên thị 
trường trong và ngoài nước.

“Trong giai đoạn mới, chúng ta phải 
làm mới tư duy và định hướng của 
mình theo hướng hội nhập và phát 
triển, cởi bỏ những tư tưởng cũ, lạc 

Ông Phạm Xuân Trình

Ông Lê Tiến Trường

hậu, sự trì trệ và ỷ lại. Tốc độ và trí 
tuệ sẽ quyết định sự thành bại của 
doanh nghiệp và của mỗi CB.CNV” - 
Ông Trần Quang Nghị nhấn mạnh.
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Ông Phạm Xuân Trình – Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội thi làm mứt tết

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức định kỳ hàng năm

Trao giấy khen cho 7 cá nhân là nữ cán bộ đạt danh hiệu “Nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2017
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TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẾ ĐỘ 
PHÚC LỢI VÀ PHÁT HUY TÀI NĂNG 

NGƯỜI PHONG PHÚ

Xác định người lao động là 
tài sản quý giá nhất, quyết 
định sự thành công và phát 
triển của doanh nghiệp, 
những năm qua công tác 
chăm lo đời sống người 
lao động được Tổng công 
ty CP Phong Phú không 
ngừng quan tâm và để lại 
dấu ấn với nhiều hoạt động 
ý nghĩa, thiết thực.

PHÚC LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 
NGÀY CÀNG NÂNG CAO
Năm 2017 dưới sự chỉ đạo quyết 
liệt của Ban Lãnh đạo và nỗ lực lớn 
của tập thể người lao động, Tổng 
công ty CP Phong Phú đã hoàn 
thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra về 
doanh thu, lợi nhuận, độ hài lòng 
của khách hàng, nghiên cứu và cho 
ra mắt dòng sản phẩm khăn bông 
cao cấp Mollis Organic, mở rộng 
thị trường mới, đầu tư nhà máy sản 
xuất vải denim, denim dệt kim… 
Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, 
công tác chăm lo đời sống người lao 
động không ngừng được nâng cao 
như: Củng cố và phát triển vườn 
rau sạch nhằm chăm lo bữa ăn giữa 
ca cho CB.CNV, khai trương siêu thị 
mini Phong Phú tại Nhà ăn 1, khai 
trương khách sạn 3 sao Dulys tại TP. 
Đà Lạt phục vụ nhu cầu nghỉ mát 
của CB.CNV… Trong năm qua, Công 
đoàn Tổng công ty đã có nhiều 
chương trình hoạt động thiết thực 
và ý nghĩa: phát động các chương 
trình khuyến học khuyến tài, chia sẻ 
với CB.CNV khó khăn và đau ốm, tổ 
chức thành công các hoạt động văn 

hóa - thể thao chào mừng những 
ngày lễ lớn trong năm…

Tại Hội nghị Người lao động Tổng 
công ty năm 2018 được tổ chức 
vào tháng 04/2018 ngoài ghi nhận 
những thành tích đạt được còn 
thẳng thắn nhìn nhận những khó 
khăn, thách thức của Tổng công ty 
trong thời gian tới, đồng thời xác 
định nhiệm vụ cụ thể đòi hỏi Ban 
điều hành và tập thể CB.CNV nỗ lực 
nhiều hơn nữa để hoàn thành các 
chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Ông Phạm Xuân Trình - Tổng giám 
đốc Tổng công ty nhận định: “Năm 
2018 tiếp tục sẽ là một năm đầy 
thách thức với ngành dệt may. 
Phong Phú cần phát huy hơn nữa 
truyền thống đoàn kết, sáng tạo, 
vượt khó. Mỗi cán bộ nhân viên cần 
xác định tinh thần làm việc quyết liệt 
hơn, nhanh nhạy hơn, đổi mới hơn 
để tăng năng suất chất lượng, giảm 
giá thành, đáp ứng yêu cầu khách 
hàng, gia tăng giá trị sản phẩm và 
doanh nghiệp”.

PHÁT HUY TÀI NĂNG NGƯỜI 
PHONG PHÚ
Luôn khẳng định vai trò quan trọng 
của người lao động trong phát triển 
doanh nghiệp, Hội nghị Người lao 
động Phong Phú xác định mục tiêu 
quan trọng của năm 2018 và những 
năm kế tiếp là tạo mọi điều kiện để 
mỗi cá nhân, mỗi CB.CNV phát huy hết 
tài năng và sức sáng tạo của mình.

Ông Phạm Xuân Trình chia sẻ: Thế 
giới đang thay đổi rất nhanh, đây 
là kỷ nguyên của công nghệ 4.0. 
Chúng ta cần liên tục đổi mới, 
nhanh chóng cải tiến về mẫu mã, 
sản phẩm và quy trình để trở thành 
người dẫn dắt thị trường và đáp 
ứng nhu cầu ngày càng đa dạng 
của khách hàng. Trong thời gian sắp 
đến, việc xây dựng hoàn thiện chính 
sách phúc lợi người lao động và 
quản trị nguồn nhân lực, cụ thể các 
giải pháp để phát huy hết tài năng 
của người lao động và tạo động lực 
cho người lao động gắn bó lâu dài 
với công ty là nhiệm vụ trung tâm. 
Để làm được điều đó, cần nhanh 
chóng xây dựng và hoàn thiện bộ 

chỉ tiêu KPI, xác định rõ nhiệm vụ 
của từng cá nhân và trên cơ sở đó 
đánh giá, tôn vinh, khen thưởng và 
kỷ luật kịp thời, đúng thời điểm. Đây 
là nền tảng cho sự phát triển nhanh, 
mạnh và bền vững của Phong Phú 
trong thời gian tới. 

Đồng thời để tri ân những cống 
hiến của CB.CNV cho sự nghiệp phát 
triển của Tổng công ty, Tổng giám 
đốc tặng thưởng những CB.CNV có 
thời gian công tác từ 20 năm trở 
lên một chuyến du lịch Hàn Quốc 
và những CB.CNV có thời gian công 
tác từ 10 năm đến dưới 20 năm một 
chuyến du lịch tại Thái Lan. 

Tại Hội nghị người lao động 2018, 
các đại biểu được lắng nghe nhiều 
tham luận: “Giải pháp nâng cao 
năng suất chất lượng sợi chỉ may”, 
“Công nghiệp 4.0 - Thách thức lớn 
cho ngành dệt may và các ngành 
sử dụng lao động”... Các tham luận 
tập trung đề ra những giải pháp 
hiệu quả nhằm tăng năng suất chất 
lượng, nâng cao phúc lợi người lao 
động. Hội nghị cũng là diễn đàn để 
Lãnh đạo công ty trực tiếp giải đáp 
những thắc mắc, tâm tư, nguyện 
vọng của người lao động trên tinh 
thần đồng cảm và chia sẻ.
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Câu chuyện năng lực cạnh tranh
Hiện tại, Mỹ và Trung Quốc là hai thị 
trường xuất khẩu lớn của Việt Nam 
nhưng Việt Nam nhập siêu lớn từ 
Trung Quốc, còn Mỹ thì xuất siêu 
lớn. 2 đối tác kinh tế lớn của Việt 
Nam lao vào cuộc chiến thương 
mại, trong vòng xoáy này Việt Nam 
sẽ phải chịu tác động từ hai chiều, 
mà trong đó rủi ro được cho là nhiều 
hơn cơ hội.

Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia 
mà Mỹ có thâm hụt thương mại lớn 
nhất thế giới, với hơn 38 tỷ USD 
năm 2017. Mỹ luôn là thị trường hấp 
dẫn nhất đối với các doanh nghiệp 
Việt, và cơ cấu sản phẩm vẫn tập 
trung ở các mặt hàng nông nghiệp, 
may mặc giống như Trung Quốc. 
Cuộc chiến này tạo cơ hội tốt cho 
các doanh nghiệp Việt nhanh chân 
chiếm lĩnh thị phần. Tuy nhiên trở 

ngại lớn nhất đối với các doanh 
nghiệp Việt chính là tiêu chuẩn chất 
lượng hàng hóa lưu hành tại Mỹ khá cao.

Các chuyên gia kinh tế lưu ý doanh 
nghiệp về các quy định và tiêu 
chuẩn chất lượng sản phẩm tại thị 
trường Mỹ là khá cao và là thách 
thức không nhỏ để có thể thâm 
nhập sâu vào thị trường này. Nhìn 
từ bình diện chung, cơ hội này chia 
đều cho tất cả các quốc gia, trong 
đó có Việt Nam. Nhưng ở nội tại, 
năng lực canh tranh của Việt Nam 
vẫn chưa thực sự nổi trội để cạnh 
tranh với các quốc gia khác.

Có những điểm sáng
Các chuyên gia tài chính nhận định, 
điểm sáng hiếm hoi cho Việt Nam từ 
cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung 
là việc chuyển dòng thương mại 
sang các nước đối tác khác, như 

Việt Nam. Các nhà nhập khẩu ở 
Mỹ, Trung Quốc sẽ tìm kiếm nguồn 
cung hàng hóa từ những nước 
không bị ảnh hưởng bởi việc tăng 
thuế nhập khẩu vào Mỹ và Trung 
Quốc. Nếu Việt Nam đáp ứng và đẩy 
mạnh được những mặt hàng là đối 
tượng chịu mức thuế trừng phạt ở 
Mỹ và Trung Quốc, thì đây là một lợi 
ích không nhỏ.

Tuy nhiên, căn cứ vào các chủng 
loại hàng hóa có khả năng bị đánh 
thuế cao như máy móc, hóa phẩm, 
linh kiện máy bay, lốp cao su và 
thiết bị y tế thì những nước trong 
khu vực như Malaysia, Thái Lan và 
Singapore mới là những “ngư ông 
đắc lợi”. Nhiều chuyên gia cho rằng 
vị trí của Việt Nam ở cuối của chuỗi 
sản xuất, phụ trách khâu gia công và 
hoàn thiện sản phẩm. Việc có tính 
chất tất yếu, Việt Nam phải nhập 

khẩu từ công xưởng sản xuất Trung 
Quốc, gia công các công đoạn thâm 
dụng lao động cuối cùng trước khi 
xuất sang thị trường tiêu thụ lớn 
nhất thế giới, là Mỹ.

Cuộc chiến thương mại do Mỹ phát 
động với mục tiêu đánh vào ngành 
sản xuất công nghiệp của Trung 
Quốc. Hiện tại, thâm hụt thương 
mại của Việt Nam với Trung Quốc 
lại chủ yếu đến từ các sản phẩm 
công nghiệp. Như vậy, Việt Nam khó 
tránh việc chuyển hướng các sản 
phẩm công nghiệp từ Trung Quốc 
đổ sang.

Hàng Việt bị đe dọa
Do vị trí địa lý nên lượng hàng dư 
thừa Trung Quốc sẽ dễ dàng chuyển 
hướng sang các khu vực lân cận 
khác, trong đó có Việt Nam. Lợi thế 
cạnh tranh về giá khiến sản phẩm từ 
Trung Quốc nhiều năm qua đã gây 
nhiều khó khăn cho doanh nghiệp 
Việt. Lượng hàng Trung Quốc bị áp 
thuế từ Mỹ nếu chuyển hướng sang 
Việt Nam sẽ tiếp tục gây sức ép cực 
lớn đến thị trường hàng hoá trong 
nước. Vấn đề hàng hóa nhập lậu vốn 
dĩ đã nan giải nay còn nan giải hơn 
gấp nhiều lần.

Các chuyên gia kinh tế cũng cho 
rằng, điều lo lắng nhất vẫn là Việt 
Nam có thể trở thành thị trường 
“trú ẩn” cho nguồn hàng hóa Trung 
Quốc bị ảnh hưởng bởi chính sách 

thuế quan mới của Mỹ trong cuộc 
chiến thương mại đang thành hình 
giữa hai cường quốc này.

Trong bối cảnh tranh chấp thương 
mại, Hoa Kỳ chắc chắn sẽ để ý đến 
luồng hàng hóa Trung Quốc thông 
qua một nước thứ ba như Việt Nam 
để vào Mỹ, nên đây không phải là 
một lối thoát dễ dàng cho hàng 
hóa Trung Quốc. Và nếu không cẩn 
trọng có thể hàng Việt Nam bị “vạ 
lây” trong chiến lược xuất khẩu của mình.

Khi bị Mỹ đánh thuế cao thì hàng 
hóa Trung Quốc sẽ tìm cách đối phó, 
bằng cách tạm nhập sang một nước 
khác rồi xuất sang Mỹ. Việt Nam là 

lựa chọn hàng đầu cho phương án 
này, bởi là láng giềng và có nhiều 
con đường nhập hàng tiểu ngạch… 
Nếu các doanh nghiệp trong nước 
tiếp tay cho hàng hóa Trung Quốc 
nhập vào rồi gắn nhãn mác Việt 
Nam để xuất sang Mỹ, thì rủi ro rất 
lớn. Khi đó, Mỹ hoàn toàn có thể ra 
lệnh trừng phạt đối với hàng hóa 
của Việt Nam.

Cái nhìn lạc quan của các chuyên gia 
kinh tế là Việt Nam không có nhiều 
giải pháp để ngăn chặn những tác 
động tiêu cực từ cuộc chiến thương 
mại Mỹ - Trung. Phương án phòng 
vệ tốt nhất là phải tự đặt mình trong 
tư thế cực kỳ linh động, và cố gắng 
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Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: 

Kinh tế Việt Nam đang ở 
điểm nóng

Các chuyên gia kinh tế cho rằng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung 
sẽ dẫn đến tác động kép, kéo theo cuộc chiến tiền tệ - tỷ giá. Trong 
cuộc chiến này, kinh tế Việt Nam nói chung và ngành dệt may nói 
riêng đang ở điểm nóng.

Mai Phương



tạo lập ra nhóm các đối tác chủ 
yếu để tăng cường giao thương với 
nhau, tạo thêm năng lực thị trường. 
Nhóm này cũng đồng thời giảm 
thiểu nguy cơ gây chảy máu vốn và 
bất ổn tài chính, thay thế một phần 
cho thị trường Mỹ và Trung Quốc. 
Trong bối cảnh này, Việt Nam cần 
hướng nguồn lực vào phát triển thị 
trường nội địa và khu vực, để duy 
trì động lực tăng trưởng, hơn là kỳ 
vọng vào dư địa chính sách để ứng 
phó với tác động tiêu cực.

Ngành dệt may bị ảnh hưởng 
thế nào?
Theo VITAS, tổng nhu cầu dệt may 
toàn cầu năm nay dự kiến sẽ tăng 
trưởng khiêm tốn 1-2% hoặc thậm 
chí không thay đổi so với năm 2017. 
Mục tiêu giá trị xuất khẩu của Việt 
Nam năm 2018 vẫn còn khá tham 
vọng, dự kiến đạt 34 tỷ USD, tăng 
10% so với năm 2017. Trong 5 tháng 
đầu năm 2018, giá trị xuất khẩu hàng 
dệt may của Việt Nam ước đạt 13,3 
tỷ USD (tăng 16,48% so với cùng kỳ), 
đạt 38% kế hoạch đề ra.

Trong khi đó, vốn FDI vào Việt Nam 
dự kiến sẽ tăng và nắm bắt cơ hội 
nhờ kỳ vọng tăng trưởng từ cả Hiệp 

định CPTPP và EVFTA. Tuy nhiên, cần 
lưu ý rằng cả hai thỏa thuận sẽ chưa 
có hiệu lực trước nửa cuối năm 2019. 
Khi CPTPP có hiệu lực, ngành dệt 
may của Việt Nam hy vọng sẽ được 
hưởng lợi nhờ tăng doanh thu xuất 
khẩu, đặc biệt là được xuất khẩu 
đến Canada, Mexico và Australia, 3 
thành viên CPTPP mà Việt Nam chưa 
có thỏa thuận thương mại tự do 
(FTA). Với giá trị của 3 thị trường này 
là khoảng 10-13 tỷ USD, và thị phần 
của Việt Nam trong tổng kim ngạch 
nhập khẩu là 300 triệu đến 500 triệu 
USD, riêng Vinatex dự báo có thể 
tăng giá trị xuất khẩu lên 50 triệu 
USD đến mỗi quốc gia trong 3 quốc 
gia thành viên này năm đầu tiên khi 
CPTPP có hiệu lực.

Tuy nhiên, cạnh tranh vẫn còn căng 
thẳng khi các nước xuất khẩu dệt 
may khác đang hành động để duy 
trì và tăng thị phần bằng các chính 
sách về bảo hiểm xã hội, thuế... để hỗ 
trợ ngành của họ. Ví dụ, Bangladesh 
đã giảm thuế nhập khẩu vải lanh và 
sợi spandex từ 10% xuống còn 5% 
và cắt giảm thuế nhập khẩu đối với 
hóa chất nhuộm từ 25% xuống còn 
15%. Pakistan đã áp dụng một chế 
độ miễn thuế đối với nguyên liệu 

thô và năng lượng cho xuất khẩu 
dệt may. Trong khi, ngành may mặc 
của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào 
nhập khẩu đối với thiết bị máy móc 
và nguyên liệu thô, không chỉ làm 
giảm biên lợi nhuận mà còn bị ảnh 
hưởng bởi biến động tỷ giá.

Nhìn lại 2017, những căng thẳng địa 
chính trị, chính sách kinh tế theo 
chủ nghĩa bảo hộ, và việc ngừng ký 

Khi bị Mỹ áp thuế cao, hàng hóa Trung Quốc sẽ 
tìm cách đối phó bằng cách tạm nhập sang một 
nước khác rồi xuất sang Mỹ. Việt Nam là lựa chọn 
hàng đầu cho phương án này, bởi là láng giềng và 
có nhiều con đường nhập hàng tiểu ngạch… Nếu 
các doanh nghiệp trong nước tiếp tay cho hàng 
hóa Trung Quốc nhập vào rồi gắn nhãn mác Việt 
Nam để xuất sang Mỹ, thì độ rủi ro rất lớn, Mỹ 
hoàn toàn có thể ra lệnh trừng phạt đối với hàng 
hóa của Việt Nam. Do vậy, phương án phòng vệ 
tốt nhất là các doanh nghiệp phải tự đặt mình 
trong tư thế cực kỳ linh động, và cố gắng tạo lập 
ra nhóm các đối tác chủ yếu để tăng cường giao 
thương với nhau, tạo thêm năng lực thị trường. 
Nhóm này cũng đồng thời giảm thiểu nguy cơ 
gây chảy máu vốn và bất ổn tài chính, thay thế 
một phần cho thị trường Mỹ và Trung Quốc. Trong 
bối cảnh này, Việt Nam cần hướng nguồn lực vào 
phát triển thị trường nội địa và khu vực, để duy trì 
động lực tăng trưởng, hơn là kỳ vọng vào dư địa 
chính sách để ứng phó với tác động tiêu cực.

Gần đây ngành dệt may đã 
đầu tư một lượng vốn lớn vào 
máy móc và thiết bị để tăng 
tính tự động hóa trong quy 
trình sản xuất chung nhưng 
vẫn còn phụ thuộc nhiều vào 
nhân công, vì vậy Việt Nam 
vẫn còn một chặng đường dài 
để bắt kịp các chỉ số sản suất 
của các nước trong khu vực. 
Ngày càng nhiều đơn hàng với 
số lượng nhỏ hơn và thời gian 
giao hàng ngắn hơn giờ đây là 
vấn đề nan giải đối với ngành 
may mặc và chuỗi cung ứng 
của ngành.
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kết Hiệp định TPP tạo ra sự bất ổn 
cho nền kinh tế toàn cầu và thương 
mại nói chung. Những yếu tố này 
ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu 
nhập khẩu hàng dệt may tại các thị 
trường lớn. Trong bối cảnh đó, dệt 
may Việt Nam đạt kết quả đáng kể 
về tăng trưởng xuất khẩu so với các 
quốc gia dẫn đầu về xuất khẩu như 
Trung Quốc, Ấn Độ và Bangladesh. 
Mặt khác, đã có sự chuyển dịch về 

số lượng đơn đặt hàng từ Trung 
Quốc sang Việt Nam. 

Tuy nhiên hiện nay, so với các đối 
thủ cạnh tranh, thời gian và chi 
phí liên quan đến thủ tục hải quan 
tại Việt Nam vẫn cao hơn so với 
các nước khác. Theo Vinatex, gần 
đây ngành dệt may đã đầu tư một 
lượng vốn lớn vào máy móc và thiết 
bị để tăng tính tự động hóa trong 

quy trình sản xuất chung nhưng 
vẫn còn phụ thuộc nhiều vào nhân 
công, vì vậy Việt Nam vẫn còn một 
chặng đường dài để bắt kịp các chỉ 
số sản suất của các nước trong khu 
vực. Ngày càng nhiều đơn hàng với 
số lượng nhỏ hơn và thời gian giao 
hàng ngắn hơn giờ đây là vấn đề 
nan giải đối với ngành may mặc và 
chuỗi cung ứng của ngành.
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Sản phẩm khăn bông cao 
cấp Mollis Organic của 
Tổng công ty CP Phong 
Phú không chỉ là một 
bước tiến trong việc nâng 
cao chất lượng sản phẩm, 
mẫu mã mà còn đáp ứng 
xu hướng sống xanh, sống 
an toàn cho người tiêu 
dùng. Qua đó, góp phần 
cổ động cho một lối sống 
và tiêu dùng lành mạnh, 
theo xu thế và bảo vệ môi 
trường sống.
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KHĂN HỮU CƠ
NÂNG TẦM 

XU HƯỚNG SỐNG XANH 
Việc sử dụng sản phẩm hữu cơ nói chung và khăn bông 
hữu cơ nói riêng không chỉ an toàn, tốt cho sức khỏe 
mà còn góp phần bảo vệ môi trường và nâng tầm xu 
hướng sống xanh - Một xu hướng đang diễn ra mạnh 
mẽ trên toàn cầu.

LỐI SỐNG ORGANIC - LỐI SỐNG XANH
Khi nhịp sống hiện đại ngày càng trở 
nên bận rộn, con người càng tìm kiếm 
những phương cách để sống cân 
bằng, nhẹ nhàng và gần gũi với thiên 
nhiên. Lối sống hữu cơ, lối sống xanh: 
sống cân bằng, lành mạnh, sử dụng 
thực phẩm hữu cơ thuần tự nhiên, 
tập yoga, trồng cây… trở thành xu 
hướng nổi bật được ưa chuộng trên 
thế giới. Ở Việt Nam, vài năm gần đây, 
xu hướng này bắt đầu phát triển và 
đang có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Người tiêu dùng đặc biệt ưa chuộng 
sử dụng những sản phẩm hữu cơ 
bởi lợi ích bền vững và lâu dài đối 
với sức khỏe con người. Đồng thời, 
người tiêu dùng coi việc lựa chọn 
các sản phẩm organic: nói không với 
hóa chất, không thuốc trừ sâu, không 
biến đổi gen, không hormone tăng 
trưởng… cũng là một trong những 
cách hữu hiệu để bảo vệ môi trường 
thiên nhiên, tái tạo và sử dụng nguồn 
năng lượng xanh, giữ môi trường xung 
quanh luôn thuần khiết trong lành.

Chính vì vậy, hiện nay, nhiều sản 
phẩm rau, củ quả, thịt sản xuất theo 
phương pháp hữu cơ đã được bày 
bán trên các kệ hàng của các hệ thống 
phân phối, siêu thị lớn. Nhiều doanh 
nghiệp không ngừng sáng tạo, cải 
tiến quy trình sản xuất và cho ra mắt 
những sản phẩm xanh vượt trội.

MOLLIS ORGANIC - NÂNG TẦM XU 
HƯỚNG SỐNG XANH
Khi sản phẩm hữu cơ ngày càng được 
ưa chuộng, hành trình sống xanh của 
người Việt lại được nâng tầm với sự 
xuất hiện của dòng sản phẩm khăn 
bông hữu cơ Mollis Organic. Ra đời 
vào tháng 11/2017, Mollis Organic 
của Phong Phú là sản phẩm khăn 
bông đạt tiêu chuẩn Organic toàn 
cầu do tổ chức Control Union (Hà 
Lan) chứng nhận.

Khăn bông hữu cơ Mollis Organic 
được sản xuất từ nguồn nguyên liệu 
sợi bông organic được trồng bằng 
phương pháp 100% hữu cơ. Quá trình 
sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt 
từ khâu chọn đất, chọn giống đến 
việc chăm sóc hoàn toàn thiên nhiên, 
đảm bảo các tiêu chuẩn: giống hữu 
cơ, không bón phân hóa học, không 
dùng thuốc bảo vệ thực vật, không 
thành phần biến đổi gen, không chất 
kích thích tăng trưởng… Các khâu 
thu hoạch bông đến kéo sợi, dệt, 
nhuộm, hòn tất, may, đóng gói, lưu 
kho… cũng đều được kiểm soát với 
quy trình khép kín. 

Đồng thời, sản phẩm nói không với 
chất phụ gia, chất tẩy trắng, chất 
tạo mùi, chất bảo quản, chất cấm 
Formaldehyde và các thành phần độc 
hại khác. Nhờ vậy, khăn bông hữu 
cơ Mollis Organic không chỉ có tính 
năng vượt trội như thấm hút nước 
cực tốt, mềm mại mà còn cực kỳ an 
toàn cho sức khỏe, bảo vệ sức khỏe 
người tiêu dùng.

Một trong những điểm nổi bật của xu 
hướng sống xanh, đó là hướng đến 
tự nhiên, trân trọng các giá trị cộng 
đồng, bền vững. Hiểu được điều đó, 
Phong Phú trong quá trình nghiên 
cứu và phát triển Mollis Organic đã 
thể hiện trách nhiệm xã hội đối với 
người lao động thông qua môi trường 
làm việc, lương thưởng, chế độ phúc 
lợi. Đồng thời, nước thải sau khi sản 
xuất được xử lý theo tiêu chuẩn quốc 
tế trước khi xả thải ra môi trường. Tất 
cả đảm bảo một quy trình khép kín 
từ nguyên liệu đến thành phẩm, đảm 
bảo mỗi khăn bông đến tay người 
tiêu dùng được truy xuất nguồn 
gốc rõ ràng, tạo sự an tâm tuyệt đối 
cho khách hàng. Đồng thời thể hiện 
tránh nhiệm cao của người sản xuất, 
của Phong Phú đối với cộng đồng và 
khách hàng. 

Có thể nói, trong bối cảnh thực phẩm 
bẩn và tình trạng bày bán tràn lan 
những sản phẩm không rõ nguồn 
gốc gây tâm lý hoang mang cho 
người tiêu dùng như hiện nay, sự ra 
đời của Mollis Organic đã mang đến 
cho người tiêu dùng Việt Nam ưa 
chuộng lối sống xanh một giải pháp 
mới, để bảo vệ sức khỏe mỗi ngày, 
bảo vệ môi trường thiên nhiên và cân 
bằng cuộc sống.

Quỳnh Anh



Với mục tiêu chăm sóc đời sống tinh thần cho CB.CNV, 
từ tháng 05/2018, Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức 
cho CB.CNV có thời gian công tác từ 10 năm trở lên 
tham quan du lịch tại Thái Lan và CB.CNV có thời gian 
công tác từ 20 năm trở lên tham quan du lịch tại Hàn 
Quốc. Đây là một trong những hoạt động thiết thực 
thể hiện sự quan tâm, khích lệ lớn của Ban Lãnh đạo 
Tổng công ty dành cho người lao động, nhằm mang 
lại niềm vui, những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn, 
tái tạo sức lao động sau những ngày làm việc căng 
thẳng. Đồng thời tạo cơ hội để các thành viên trong 
Phong Phú được giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, qua đó 
thắt chặt tình đoàn kết, góp phần nâng cao hiệu quả 
công việc trong thời gian sắp tới.
Chương trình thiết thực này đã thể hiện mục tiêu và định hướng quan trọng của Phong Phú là không ngừng củng cố 
nội lực, nâng cao phúc lợi người lao động nhằm tạo động lực để họ an tâm và gắn bó lâu dài. Đây cũng là món quà tinh 
thần đầy ý nghĩa, là sự ghi nhận, là lời cảm ơn của Tổng công ty đối với những cống hiến của tập thể CB.CNV đã nỗ lực 
hết mình vì mục tiêu phát triển chung của Phong Phú.

Ngày hội tuổi thơ Phong Phú

Phong Phú tiếp tục củng cố nội lực, đón đầu cơ hội

Công đoàn Phong Phú làm việc với Tổng 
công đoàn Thụy Điển

Đây là sự kiện được tổ chức thường niên, là nơi giao lưu bổ ích Phong Phú dành tặng cho hơn 200 em thiếu nhi là con 
em công nhân viên chức đang làm việc tại Tổng công ty nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6.

Trong không khí đầm ấm của buổi lễ, phụ huynh và các bé được giao lưu, vui chơi và tham gia các tiết mục văn nghệ 
đặc sắc. Các cháu được tham quan phòng trưng bày sản phẩm của Tổng công ty để tận mắt thấy các sản phẩm do ba 
mẹ mình làm ra, từ đó càng tự hào và yêu thương ba mẹ nhiều hơn. Những bé có thành tích học tập xuất sắc trong 
năm học vừa qua cũng được Ban tổ chức trao tặng những phần quà ý nghĩa. Ngày hội tuổi thơ Phong Phú khép lại với 
chuyến trải nghiệm vui chơi thực tế mùa hè đầy lý thú dành cho các cháu tại khu du lịch Đại Nam. Tại đây các cháu được 
tham quan vườn thú, tham gia các trò chơi vận động bổ ích, được gần gũi và kết nối với thiên nhiên….

Chương trình Ngày hội tuổi thơ là món quà tinh thần đầy ý nghĩa của Phong Phú nhằm động viên khích lệ các cháu - 
các mầm non của Phong Phú luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ phấn đấu học tập, xứng đáng là những chủ nhân tương lai 
của đất nước.

Đó là những chia sẻ của ông Phạm Xuân Trình, Tổng giám đốc Phong Phú trong buổi gặp mặt thân mật với hơn 30 đại 
diện các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018). Tại buổi gặp mặt, 
ông Phạm Xuân Trình cũng đã thông tin đến các nhà báo một số kết quả tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018.

Theo ông Phạm Xuân Trình chia sẻ về định hướng sản phẩm, phương thức kinh doanh và phát triển trong thời gian tới. 
Phong Phú định hướng không chạy theo thị trường và đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm hướng đến cộng đồng: 
an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường, và vì khách hàng để phục vụ.

Vừa qua, Công đoàn (CĐ) Phong Phú đã có buổi làm việc với Tổng công đoàn Thụy Điển do ông Leif Isaksson - Trưởng 
Ban quốc tế Công đoàn Thụy Điển và ông Vũ Văn Dũng - Phó trưởng ban tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam dẫn đầu. Hoạt 
động này nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác năm 2018 giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổng CĐ Thụy Điển về 
khảo sát doanh nghiệp sản xuất cho các nhãn hàng của Thụy Điển tại Việt Nam.

Trong năm 2018, Phong Phú tập trung 
triển khai các chương trình tự động 
hóa, đầu tư máy móc công nghệ 
mới, chú trọng nâng cao tay nghề lao 
động nhằm củng cố nội lực để vượt 
khó cũng như đón đầu những cơ hội 
mới. Đặc biệt, công tác chăm lo đời 
sống người lao động tiếp tục được 
Phong Phú quan tâm nhằm tạo điều 
kiện cho người lao động an tâm làm 
việc, cống hiến và gắn bó lâu dài với 
công ty.

Cũng tại buổi gặp mặt, Phong Phú 
đã giới thiệu với các phóng viên báo 
chí Phòng trưng bày sản phẩm khăn 
bông và phòng trưng bày các sản 
phẩm denim mới với nhiều mẫu mã 
đa dạng, phong phú và chất lượng. 
Đây là những sản phẩm nổi bật của 
Phong Phú được khách hàng tin 
tưởng và đánh giá cao trong thời 
gian qua.  

Tại buổi gặp mặt, CĐ Phong Phú và đoàn công 
tác đã có sự trao đổi cởi mở về tình hình lao động 
và hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp thời 
gian qua. Theo ông Leif Isaksson, Phong Phú đã 
có những kết quả nổi bật: công tác chăm lo đời 
sống và quyền lợi hợp pháp của người lao động 
được thực hiện đồng bộ và hiệu quả trên các 
mảng. Ông mong muốn trong thời gian tới CĐ 
Phong Phú tiếp tục khẳng định vị trí vai trò của 
mình trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người 
lao động.

Đoàn công tác cũng dành thời gian tìm hiểu quy 
trình sản xuất hoạt động thực tế của Phong Phú 
tại nhà máy cũng như các công trình phúc lợi của 
Tổng công ty.
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Tổ chức nghỉ mát cho CB.CNV tại Thái Lan và Hàn Quốc



T rong nhiều năm qua, ngành 
dệt may Việt Nam luôn là một 

trong số những ngành xuất khẩu 
chủ lực của Việt Nam. Với sự phát 
triển của công nghệ kĩ thuật tiên 
tiến, đội ngũ lao động có nhiều kinh 
nghiệm, tay nghề cùng sự ưu đãi từ 
các chính sách của nhà nước, ngành 
dệt may đã thu được nhiều kết quả 
đáng được khích lệ, vừa tạo ra giá 
trị hàng hóa cho người sử dụng, vừa 
đảm bảo nhu cầu tiêu dùng trong 
nước và xuất khẩu ra các nước khác 
trên thị trường thế giới. Sản phẩm 
Dệt may của Việt Nam đã thiết lập 
được vị thế tại các thị trường khó 
tính như Mỹ, EU và Nhật Bản. 

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm đã 
đạt được cũng còn tồn đọng nhiều 
yếu điểm và điểm cốt yếu để ngành 
dệt may Việt Nam phát triển hơn 
nữa là nắm bắt được xu hướng sản 
xuất, tiêu dùng sản phẩm của ngành 
dệt may toàn cầu trong tương lai. 
Việc nắm bắt xu hướng này giúp 
dệt may Việt Nam tiếp cận nhanh 
với thị trường thế giới và nâng cao 
sức cạnh tranh. Sau đây là một số xu 
hướng sản xuất và tiêu dùng hàng 
dệt may đang diễn ra trên toàn cầu.

1. Xu hướng mua hàng online 
Theo khảo sát 24.000 người 
tại 29 quốc gia của PWC 
(PricewaterhouseCoopers) năm 
2017, xu hướng tiêu dùng trên thế 
giới các sản phẩm nói chung là 
giảm dần mua sắm qua các kênh 
bán lẻ truyền thống và tăng mua 
sắm qua các kênh thương mại điện 
tử. Tại các thị trường tiêu thụ sản 
phẩm dệt may lớn như Mỹ, Nhật, EU 
khoảng 30% - 40% người tiêu dùng 
giảm tiêu thụ sản phẩm qua các cửa 
hàng bán lẻ truyền thống là do họ 
mua sắm trên kênh Amazon. Tại thị 
trường Trung Quốc, 24% người được 
hỏi trả lời họ giảm mua sắm tại các 
cửa hàng bán lẻ do Tmall.com (một 
kênh bán hàng của Alibaba). 

Như vậy, cách thức phân phối truyền 
thống đang có nguy cơ bị đe dọa do 
ảnh hưởng từ thương mại điện tử và 
xu hướng mua hàng online. 

2. Xu hướng cá nhân và cá biệt 
hóa trong tiêu thụ sản phẩm 
Trong bối cảnh nhu cầu thay đổi sản 
phẩm thời trang cao và xu hướng cá 
nhân - cá biệt hóa sản phẩm, việc 
liên tục thay đổi kiểu dáng và mẫu 
mã sản phẩm trở nên cần thiết. 
Phương thức sản xuất đại trà cần 

thay đổi theo hướng giảm thiểu về 
quy mô mỗi lô hàng để tránh tồn 
kho cao. 

Hơn nữa, hiện nay người tiêu dùng 
đã có thể thiết kế riêng sản phẩm 
dệt may cho riêng mình giống như 
cách thức Dell đã làm đối với các 
sản phẩm linh kiện máy tính. Người 
tiêu dùng có thể cá nhân hóa sản 
phẩm giầy thể thao Nike, áo vest 
Brooks Brothers, áo khoác Burberry 
và túi Longchamp theo phong cách 
cá nhân của riêng mình. Cụ thể, 
người tiêu dùng có thể lựa chọn 
màu sắc, họa tiết, chất liệu, chiều 
dài, độ rộng, thiết kế, mẫu mã của 
sản phẩm và đặt hàng trực tiếp từ 
nhà sản xuất. Do đó, dần dần việc 
sản xuất cũng cần thay đổi để thích 
ứng với thay đổi trong xu hướng 
tiêu dùng sản phẩm. 

3. Xu hướng tinh gọn thời gian 
sản xuất
 Lĩnh vực thời trang có tính mùa 
vụ và cần liên tục thay đổi để phù 
hợp với các xu hướng tiêu dùng cập 
nhật. Zara tung ra thị trường hơn 
12.000 thiết kế mỗi năm và trung 
bình mỗi tuần cập nhật mới sản 
phẩm 2 lần/tuần tại 2.200 cửa hàng 
trên khắp thế giới. Do đó, thời gian 
sản xuất đóng vai trò rất quan trọng. 

Hiện nay, xu hướng tinh gọn thời 
gian sản xuất hay còn gọi là xu 
hướng sản xuất nhanh đang là yêu 
cầu mới trong lĩnh vực dệt may. 
Theo đó, thời gian sản xuất cho một 
số đơn hàng của Zara, H&M chỉ còn 
10 - 15 ngày thay vì 30 - 45 ngày như 
trước kia. Như vậy, các đơn vị sản 
xuất hàng dệt may cần chủ động và 
linh hoạt trong sản xuất để đáp ứng 
kịp thời xu hướng.

4. Xu hướng sản phẩm xanh
Chương trình ZDHC (Tổ chức không 
xả thải các hóa chất nguy hiểm) về 
việc không sử dụng hóa chất độc hại 
trong lĩnh vực dệt may đã thu hút 
được 23 nhãn hiệu lớn trong lĩnh 
vực dệt may đăng ký và cam kết như 
Adidas, Burberry, Espirit, F&F, Gap 
Inc., H&M, Levi, Nike, Puma, Hugo 
Boss… Đây là các thương hiệu lớn 
mang tính chất định hướng ngành 
dệt may toàn cầu. Điều này thể hiện 
xu hướng không sử dụng hóa chất 
độc hại trong sản xuất và hạn chế 
xả chất thải độc hại ra môi trường 
tiếp tục được đẩy mạnh. Các sản 
phẩm dệt may trong tương lai sẽ có 
xu hướng chuyển về các sản phẩm 
thân thiện với môi trường như các 
sản phẩm tái chế đồng thời các quy 
định về chất thải từ quy trình sản 
xuất sẽ ngày càng nghiêm ngặt.
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Xu hướng mới của
NGÀNH DỆT MAY 

Ngô Anh Tuấn



Theo nhận định của các chuyên 
gia kinh tế Mỹ, chưa bao giờ 

tình hình thị trường bán lẻ Mỹ lại ảm 
đạm đến vậy, hàng loạt tên tuổi lớn 
phá sản. Lý giải cho nguyên nhân này 
do sự trỗi dậy của thương mại điện 
tử, sự thay đổi về thị hiếu mua sắm 
và tiêu dùng, cũng như sự ứng dụng 
công nghệ thông minh vào kinh 
doanh và mua sắm. Từ thị trường bán 
lẻ Mỹ nhìn về Việt Nam có thể thấy sự 
dịch chuyển đáng kể về nhu cầu, cũng 
như cách thức mua sắm.

Thương mại điện tử xóa sổ bán lẻ 
truyền thống
Thói quen trải nghiệm mua sắm tại 
các cửa hàng với lỉnh kỉnh đồ đạc trên 
tay và ì ạch mang vác về nhà hoặc di 
chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, từ 
cửa hàng này qua cửa hàng khác đã 
không còn hào hứng với giới trẻ và 
người tiêu dùng Mỹ. Hàng loạt sự tiện 
lợi của phương thức mua sắm trực 
tuyến đã cho người tiêu dùng những 
trải nghiệm thú vị và nhiều sự lựa 
chọn mà bán lẻ truyền thống không 
thể có được.

Điển hình như chỉ cần ngồi nhà, bạn 
có thể tha hồ xem những sản phẩm 
và lựa chọn chúng, so sánh giá cả từ 
các nhà bán hàng, không cần phải 
xếp hàng thanh toán mà chỉ với một 
cú click chuột là hàng đã giao tận 
cổng. Vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết 
kiệm chi phí đi lại, vừa được tận hưởng 
những chương trình khuyến mãi hàng 
hóa đến tận nhà thì không còn gì 
tuyệt vời hơn. 

Sự thay đổi của loại hình kinh doanh 
thương mại điện tử tiếp tục làm thị 
trường bán lẻ Mỹ vốn ảm đạm nay ảm 
đạm hơn. Từ đầu năm tới nay, Walmart 
đã đóng 63 cửa hàng của Sam’s Club 
vào đầu năm nay. Nhà bán lẻ quần áo 
trẻ em Gymboree sẽ đóng 350 cửa 
hàng. Children’s Place dự kiến đóng 
144 cửa hàng vào năm 2020. Target sẽ 

đóng 12 siêu thị. Danh sách hãng bán 
lẻ đóng cửa tiếp tục kéo dài với nhiều 
tên tuổi lớn, như: GAP, Kmart,  Michel 
Kors, Best Buy…

Những tên tuổi trong ngành bán lẻ 
linh hoạt điều chỉnh chiến lược kinh 
doanh, vừa kết hợp với bán lẻ vừa kết 
hợp thương mại điện tử nhằm cung 
cấp cho khách hàng những dịch 
vụ cộng thêm mà các đơn vị thuần 
thương mại điện tử không làm được. 
Ví dụ như Walmart kết hợp giữa việc 
bán hàng truyền thống và bán hàng 
trực tuyến. Walmart sử dụng hệ thống 
kho hàng và bán lẻ rộng khắp nước 
Mỹ của mình để hỗ trợ cho hoạt động 
bán hàng trực tuyến. Khách hàng có 
thể vừa dạo chơi trong các đại siêu thị 
vừa có thể dùng điện thoại để mua 
sắm những món hàng mà mình yêu 
thích, và khi họ về đến nhà cũng là lúc 
hàng hóa được giao đến tận nơi. Hoặc 
vừa mua sắm vừa tận hưởng các dịch 
vụ như thưởng thức café miễn phí, 
được làm đẹp miễn phí… 

Amazon làm cả cửa hàng tiện lợi 
Amazon Go. Amazon Go đủ thứ, từ 
đồ ăn sẵn, thức uống và các đồ dùng 
hàng ngày. Khác biệt ở chỗ, khách 
hàng sau khi chọn được đồ không 
phải xếp hàng chờ thanh toán, không 
phải trả tiền hay quẹt thẻ. 

Nhìn về thị trường bán lẻ Việt Nam
Những gì đã và đang diễn ra ở Mỹ 
khiến giới phân tích trong ngành rùng 
mình về trận địa bán lẻ ở Việt Nam. 
Việt Nam đi sau thế giới khoảng 15 
năm, đang ở giai đoạn thâu tóm và 
mở chuỗi. Rõ nhất là lĩnh vực phân 
phối, bán lẻ dược phẩm thời gian này 
khi hàng loạt tên tuổi bán lẻ điện máy, 
thực phẩm, siêu thị, đồ gia dụng, dược 
phẩm, mỹ phẩm… ồ ạt mở chuỗi, 
thâu tóm các đơn vị lớn nhỏ để giành 
lấy thị phần, khuếch trương thương 
hiệu. Tuy nhiên bên cạnh đó họ vẫn 
triển khai song song hình thức kinh 
doanh trực tiếp để giữ chân khách 
hàng. Một phần kinh doanh thương 
mại điện tử sẽ bù lỗ cho những cửa 
hàng làm ăn kém hiệu quả.

Hàng loạt các tên tuổi lớn mua bán 
sáp nhập các chuỗi cửa hàng làm ăn 
kém hiệu quả để tăng độ phủ và bành 
trướng thị trường. Các ông lớn trong 
ngành bán lẻ ở Việt Nam cũng đang 
làm một cuộc chạy đua khốc liệt để 
giành lấy cả thị trường truyền thống 
và thương mại điện tử.

Cuộc cạnh tranh mạnh của các ông 
lớn giúp người tiêu dùng được hưởng 
lợi, họ có quyền lựa chọn và so sánh 
sản phẩm về giá, về dịch vụ giao hàng, 
bảo hành, các chương trình khuyến 
mãi tặng kèm. Thấu hiểu được tâm lý 
đó, các ông lớn thương mại điện tử 
nhanh chóng cải thiện dịch vụ ví dụ 
như giao hàng trong ngày, giao hàng 
12h… và dịch vụ đổi trả nhanh chóng 
nên không ưng ý về sản phẩm.

Nhìn lại, thị trường phân phối, bán lẻ 
Việt Nam mới thực sự nở rộ khoảng 10 
năm trở lại đây. Tuy nhiên sự nở rộ của 
thị trường đã thu hút các ông lớn bán 
lẻ nước ngoài thâm nhập vào Việt Nam. 
Trong khi các doanh nghiệp truyền 

thống Việt Nam và các doanh nghiệp 
thương mại điện tử Việt Nam đang tìm 
cách thích nghi thì nguy cơ bị chiếm 
thị trường của các thương hiệu lớn đã 
dày dặn kinh nghiệm trên thế giới là 
hoàn toàn có cơ sở.

Tuy nhiên, cú sốc từ Mỹ và những gì 
bán lẻ thế giới đang đối mặt báo trước 
viễn cảnh không mấy vui của bán lẻ Việt 
Nam trước cơn bão lớn có tên thương 

Năm 2017, kinh tế Mỹ chứng kiến hàng loạt các tên tuổi lớn như Macy’s, Sean hay J.C Penny 
phải đóng cửa đến 9.000 chi nhánh. Và khoảng 50 chuỗi cửa hàng tại Mỹ nộp đơn phá sản. 
Các chuyên gia dự báo năm 2018 sẽ chứng kiến hơn 12.000 cửa hàng bán lẻ nữa phải đóng 
cửa và 25 chuỗi bán lẻ phải nộp đơn phá sản, cao hơn 33% so với năm trước. Trong 06 tháng 
đầu năm 2018, có đến gần 7,000 cửa hàng bán lẻ đóng cửa. Không chỉ ngành bán lẻ, sự trỗi 
dậy của amazon ở các ngành phụ trợ cho thương mại điện tử như vận tải, giao nhận đã gây 
nên mối lo ngại cho các đơn vị vận tải lớn của Mỹ.

Theo Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM), tốc độ 
tăng trưởng thương mại điện tử của Việt Nam năm 2017 đạt 
trên 25% và tốc độ này có thể được duy trì trong giai đoạn năm 
2018 - 2020. Cụ thể, với lĩnh vực bán lẻ trực tuyến, thông tin 
từ hàng ngàn website thương mại điện tử cho thấy tỷ lệ tăng 
trưởng doanh thu năm 2017 tăng 35%. Báo cáo của Statista 
ước tính, tổng doanh thu thương mại điện tử Việt Nam sẽ đạt 4 
tỷ USD vào năm 2020, chiếm dưới 2% so với tổng doanh thu 
bán lẻ truyền thống. Nếu so với năm 2017, chỉ số này lần lượt 
là hơn 1 tỷ USD và chưa tới 1%.

mại điện tử nếu các doanh nghiệp Việt 
Nam không tự chủ động xây dựng 
mạng lưới kinh doanh thương mại 
điện tử cho riêng mình. Ngoài nỗ lực 
đa dạng hóa sản phẩm, giá hấp dẫn, tối 
ưu hóa dịch vụ, các nhà bán lẻ truyền 
thống phải tạo ra sự tiện lợi hơn cho 
khách bằng việc trải nghiệm sản phẩm 
thực tế và quảng bá thương hiệu rộng 
rãi giúp họ am hiểu về sản phẩm và có 
cảm tình thương hiệu.
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TỪ THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ MỸ 
NHÌN VỀ VIỆT NAM

Như Hoa



Chiến lược thông minh từ mạng 
xã hội
Được sáng lập bởi Ben Francis và 
Lewis Morgan cùng 3 thành viên khác 
vào năm 2012, sau 5 năm hoạt động, 
Gymshark hiện đang là thương hiệu có 
tốc độ phát triển nhanh nhất trong làng 
thời trang thể thao. Hiện nay Gymshark 
đang tấn công vào thị trường Mỹ, đối 
đầu với những gã khổng lồ như Nike, 
Adidas…

Ở buổi đầu lập nghiệp, Gymshark đã 
nhờ đến mạng xã hội để quảng bá 
hình ảnh sản phẩm của mình, tạo được 
tiếng vang lớn nhờ sự bền chí và một 
cách tiếp cận thông minh. Từ những 
chiếc áo thun trơn bình thường, những 
người sáng lập cho in những chú cá 
mập hoạt hình lên, và đặt nó dưới cái 
tên Gymshark. Với kinh nghiệm ít ỏi, 
các bạn đã gặp phải không ít trở ngại 
mà phần lớn đến từ việc: mẫu mã, cách 
thức quản lý, marketing… 

Những chiếc áo Gymshark ngày ấy sở 
hữu sự giản đơn đến mức tầm thường 
vì thế doanh thu của họ gần như bằng 
không ở những buổi đầu lập nghiệp. 
Không chịu đầu hàng số phận, Ben 
Francis và Lewis Morgan đã nghiên 
cứu cách thức tận dụng sức mạnh của 
mạng xã hội và những người nổi tiếng 
để mang sản phẩm mình đến gần 
người tiêu dùng hơn thông qua việc 
tạo ảnh hưởng. 

Hai cậu đã lên kế hoạch liên lạc với 
rất nhiều người nổi tiếng trong giới 

Gymshark là thương hiệu 
chuyên sản xuất và bán 
lẻ trang phục, phụ kiện 
thể thao dành cho nam 
và nữ như áo, quần, túi 
xách, áo khoác… có trụ 
sở tại Vương quốc Anh. 
Gymshark hiện có hơn 3 
triệu người theo dõi trên 
mạng xã hội và hàng triệu 
khách hàng tại 131 quốc 
gia trên toàn thế giới. Tất 
cả sản phẩm đều được 
in logo đầu cá mập đặc 
trưng của Gymshark.

Các sản phẩm của Gymshark được sản xuất bằng 
nguyên liệu đặc biệt, mẫu mã trẻ trung hướng đến 
nhóm khách hàng trẻ yêu thích tập fitness, điều mà 
các thương hiệu thể thao khác không hướng đến. 
Bên cạnh đó Gymshark được xây dựng hình ảnh từ 
các trang youtube nổi tiếng của những vận động 
viên thể hình hàng đầu như bodybuilders Marc Fitt, 
Lex Griffin, Christian Guzman, Matt Ogus. Chính 
điều này đã làm nên sự thành công của họ.
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hàng trẻ yêu thích tập fitness, điều mà 
các thương hiệu thể thao khác không 
hướng đến.

Sự đột phá được tạo ra từ năm 2012, 
khi Lewis và Ben tốt nghiệp xong đại 
học, họ có nhiều thời gian hơn cho 
đứa con cưng. Ngoài ra, dưới sự ủng hộ 
của bố mẹ, hai ông chủ trẻ đã có được 
một khoảng đầu tư từ chính gia đình. 
Mẫu áo Gymshark suit tạo ra đột phá 
về doanh thu vào năm 2012 và cũng 
chính từ cái khoảnh khắc ấy, Gymshark 
đã tạo ra cho mình một chỗ đứng trong 
lòng giới mộ điệu thời trang gym. 

Ben Francis - người sáng lập Gymshark 
từng phát biểu: “Chúng tôi không 
ngừng đầu tư lợi nhuận trở lại vào kinh 
doanh nhằm tạo ra sản phẩm thời trang 
mới có thiết kế thú vị và hơn nữa là tìm 
cách thúc đẩy Gymshark phát triển. 
Mặc dù chúng tôi đã có chút thành 
công bước đầu nhưng tôi tin rằng 
chúng tôi vẫn còn một chặng đường 
dài để đi. Tôi rất hi vọng về tương lai.”

Câu chuyện của Gymshark không chỉ 
là bài học về cách thức thành công 
của một thương hiệu trong thời buổi 
cạnh tranh khốc liệt như hiện nay mà 
còn là câu chuyện truyền cảm hứng 
khởi nghiệp của các bạn trẻ. Nếu có ý 
tưởng, có ước mơ, có sức bền và một 
tư duy đột phá thì thành công sẽ luôn 
đợi chờ ở phía trước.

GYMSHARK
CÁ MẬP MỚI CỦA THỜI TRANG THỂ THAO

Duy Khương

thể hình cũng như thời trang để tặng 
áo cho họ với mong ước họ sẽ thành 
người đại diện cho thương hiệu. Từ một 
thương hiệu yếu về hình ảnh, kém về 
vốn liếng, hai cậu sinh viên đại học đã 
tuyển mộ cho mình những người mẫu 
có “số má” trong giới thể hình cũng như 
thời trang một cách… miễn phí. Các 
video quảng cáo về Gymshark được 
lan truyền với tốc độ chóng mặt nhờ 
sự phát triển của mạng xã hội cũng 
như độ hot của các người mẫu mà 
Lewis và Ben “tuyển được”. Rồi khi nhãn 
hiệu đủ mạnh, lần lượt những Jeff Seid, 
Matt Ogus và hàng loạt những vận 
động viên nổi tiếng trong giới thể hình 
nói riêng và thể thao nói chung đã tin 
dùng sản phẩm. Với việc tận dụng sức 
ảnh hưởng từ những người nổi tiếng, 
Gymshark đã có được nhiều doanh thu 
hơn và hàng loạt người đã đổ xô mua 
hàng của Gymshark. 

Tư duy đột phá của người 
lãnh đạo
Tư chất thông minh của Lewis và Ben 
cũng đã góp phần không nhỏ cho sự 
phát triển của Gymshark ngày nay. Sự 
khôn khéo trong việc marketing, tuyển 
chọn nhân sự cho team Athlete và sự 
đầu tư về phát triển các mặt hàng mới, 
tất cả khiến cho Gymshark dù ban đầu 
chỉ là mặt hàng phục vụ dân thể hình 
đã trở thành một nhãn hiệu thời trang 
đúng nghĩa. 

Các sản phẩm của Gymshark được sản 
xuất bằng nguyên liệu đặc biệt, mẫu 
mã trẻ trung hướng đến nhóm khách 
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Tố chất chung
CỦA NHỮNG NGƯỜI 

Thái Phương

Gần đây mạng xã hội liên tục đăng tải 
những câu chuyện về làm giàu không 
khó, doanh nhân thành đạt đang thu 
hút đông đảo mọi người tham gia bình 
luận. Những câu chuyện lập thân lập 
nghiệp của họ phần nào cho giới trẻ 
một cái nhìn tổng quan hơn về con 
đường đi đến thành công không bao 
giờ bằng phẳng. Có một mẫu số chung 
giữa những câu chuyện ấy là người 
thành công họ chọn lối đi riêng và dám 
tạo sự khác biệt.

Người thành công thường rất quyết 
đoán, tin tưởng vào khả năng của mình 
và trở thành bậc thầy trong lĩnh vực mà 
mình đảm trách. Họ có tư duy dẫn dắt 
tạo ra những xu hướng và phong cách 
riêng để người sử dụng nhớ đến họ 
một cách đơn giản nhất, đồng thời sẽ 
không ngừng nỗ lực biến những điều 
không thể thành có thể, hiện thực hóa 
giấc mơ. Đồng thời, người thành công 
thường tạo ra nhiều của cải (bao gồm 
cả vật chất và tinh thần) và biết cách 
làm gia tăng của cải ấy, khác hẳn với 
những người nghèo khổ là triệt tiêu tài 
sản theo thời gian.

Xác định thế mạnh và phát huy 
thế mạnh
Người thành công luôn biết người 
biết ta trong cuộc chiến “thương 
trường” mà họ tham gia. Họ sẽ xác 
định rất rõ mục tiêu của mình tham 
gia “cuộc chiến” bằng chính thế 
mạnh và thực lực của chính mình. 
Đồng thời, họ sẽ phát huy thế mạnh 
đó đúng thời điểm để có hiệu quả 
cao nhất. Hơn ai hết họ tin vào khả 
năng của mình và phát huy khả 
năng ấy một cách xuất sắc.

Đồng thời, họ sẽ luôn trau dồi kiến 
thức từ sách vở, kinh nghiệm thực 
tế và từ những người xung quanh. 
Họ thích ứng rất nhanh với những 
thay đổi của môi trường mà họ 
tham gia và ứng biến một cách linh 
hoạt theo sự thay đổi của môi trường 
xung quanh.

Giá trị số 1 trong cuộc sống của 
những người thành công là sự 
đảm bảo về tài chính. Những người 
thành công biết cách kiếm tiền, 
cùng nhìn một vấn đề nhưng họ 
có thể có rất nhiều ý tưởng để kiếm 
tiền, trong khi bạn chỉ nhìn nó bằng 
một sự việc đơn giản. Họ thường hi 
sinh những thú vui, sự hài lòng nhất 
thời để xây dựng nền tảng tài chính 
vững chắc thì đến cuối cùng, họ sẽ 
có nhiều sự lựa chọn hơn, tự do tài 
chính hơn.

Kiên định mục tiêu đến cùng
Một người thành công luôn có một 
mục tiêu rõ ràng và một kế hoạch 
hoàn hảo cho những công việc của 
mình. Họ chia mục tiêu lớn thành 
những mục tiêu nhỏ hơn và dồn 
sức để hoàn thành chúng một cách 
tốt nhất. Họ có thể hi sinh mọi thứ, 
đặt toàn bộ niềm tin và công sức để 
hoàn thành mục tiêu công việc. 

Ngoài mục tiêu công việc, họ còn 
đưa ra những mục tiêu của bản 
thân, giới hạn bản thân phải vượt 
qua. Tuy nhiên, không phải lúc nào 
người thành công cũng thành công, 
họ cũng có lúc thất bại, thậm chí 
trắng tay… nhưng họ không bao 
giờ đầu hàng số phận, họ vẫn âm ỉ 
nuôi dưỡng ước mơ và lập chí trở lại 
khi có điều kiện. Thất bại với họ chỉ 
đơn giản là một sự trải nghiệm, một 
bài học để thành công hơn ở chặng 
đường kế tiếp.

Quyết đoán và có tầm nhìn
Người thành công luôn tin vào khả 
năng của chính mình nên họ rất 
quyết đoán khi đưa ra quyết định 
trong mọi tình huống. Họ quyết 
định nhanh và biết nắm bắt thời cơ 
đúng lúc, dường như trực giác bản 
thân dẫn đường cho họ. Tuy nhiên, 
tính cách đó không phải thiên bẩm 
mà có được, chúng có được nhờ sự 
rèn luyện thông qua học tập, kết nối 
và trải nghiệm thực tế.

Họ luôn có tầm nhìn xa cho tương 
lai phía trước và công việc mà họ 
đang làm. Những người thành công 
luôn hành động có chủ đích và cam 
kết rõ ràng trong kinh doanh, đầu tư 
hay ngay cả trong lời phát biểu cũng 
thể hiện rõ phong cách và cái tôi cá 
nhân. Họ không chấp nhận các lí do 
như về sức khỏe, kẹt xe, thiếu thời 
gian... để biện minh cho các lỗi lầm, 
thành công là phải vượt qua những 
giới hạn, trong đó giới hạn lớn nhất 
chính là bản thân mỗi người.

Lao động miệt mài không nghỉ
Thành công có lẽ chỉ dành cho 
những người chăm chỉ, cần cù lao 
động. Người thành công luôn lao 
động gấp 2, 3 thậm chí 5, 7 lần so 
với người khác và họ không bao 
giờ ngại thách thức. Với tốc độ làm 
việc như vậy và sự tập trung cao độ, 
họ có thể đạt được kết quả công 
việc trong một ngày cao gấp nhiều 
lần hầu hết những người khác làm 
trong thời gian dài.

Họ làm việc mọi lúc mọi nơi, tại văn 
phòng, trong quán café, trên xe… 
bất kỳ đâu có thể là họ đều làm việc. 
Họ không có khái niệm về mặt thời 
gian, bất kể ngày hay đêm khi nào 
khách hàng cần họ đều phục vụ 
một cách tốt nhất. 

Chấp nhận mạo hiểm, luôn luôn 
hào phóng
Người thành công luôn có hướng 
đi riêng, họ dám đánh đổi những 
thứ đang có để làm những điều mà 
người khác cho là không khả thi. Họ 
dám chấp nhận các thử thách mà số 
đông sợ hãi như vay món tiền lớn 
để đầu tư, đầu tư vào một thương 
vụ mạo hiểm hay mua một mảnh 
đất lớn để phát triển sản phẩm còn 
chưa tồn tại, hay theo đuổi một 
công nghệ nào đó rất xa vời. Sở dĩ 
họ dám chấp nhận mạo hiểm như 
vậy bởi họ tin tưởng vào khả năng 
của mình, tin tưởng vào sự khác biệt 
mà họ mang đến cho khách hàng.

Người thành công luôn biết ơn và 
trân trọng những điều mà họ nhận 
được trong cuộc sống này, vì vậy họ 
luôn biết chia sẻ với những người 
xung quanh, chia sẻ với cộng đồng 
xã hội. Bởi lẽ họ tin rằng sự cho đi 
chính là một sự nhận lại, chẳng qua 
là sự hoán đổi giữa một bên là vật 
chất và một bên là giá trị cao hơn 
vật chất chính là tinh thần.

Điểm mấu chốt là chúng ta phải hành động để thay 
đổi cuộc sống của mình và quyết tâm trở thành 
một “chiến binh” thật sự để chiến đấu chống lại 
những điều tiêu cực tồn tại ngay chính trong con 
người mình. Hãy tự gây dựng, sử dụng và đảm bảo 
tài chính cho mình bằng cách xác định được mục 
tiêu dài hạn, lập kế hoạch và có chiến lược cho một 
cuộc sống một cách táo bạo, khác biệt. Đừng bao 
giờ tin tưởng vào người khác mà đánh mất niềm tin 
ở bản thân mình. Hãy tin mình làm được, hãy tin 
vào năng lực của chính bản thân mình và phát huy 
chúng một cách hiệu quả.

THÀNH CÔNG
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GIẢI PHÓNG SỨC Ì 
trong công việc

Sức ì của bản thân sẽ tạo nên 
sức ì của bộ phận, sức ì bộ 

phận kéo theo sức ì của phòng và 
sức ì của từng phòng sẽ tạo nên sức 
ì của doanh nghiệp. Và câu chuyện 
sức ì doanh nghiệp hiện nay chính 
là bài toán mà các CEO phải đau đầu 
để giải quyết. Tuy nhiên, muốn tiêu 
diệt tận gốc sức ì thì bản thân mỗi 
người phải tự “giải phóng” sức ì của 
chính mình.

Khi sức ì tỷ lệ nghịch với thành 
công…
Sức ì chính là một trong những 
nguyên nhân cản bước thành công 
của bạn, việc dung dưỡng sức ì sẽ 
làm bạn ngày càng thui chột, mất 
mục tiêu, ý chí phấn đấu và thậm 
chí chúng “lây lan” rất nhanh trong 
tổ chức, tập thể.

Khi bản thân cảm thấy có dấu hiệu 
mệt mỏi, lười lao động, vận động 
mà chỉ muốn ăn thật no và ngủ thật 
sâu (ngủ hơn 8 giờ mỗi ngày), lười 
tiếp xúc với mọi người và ngại giao 
tiếp trao đổi mà chủ yếu chỉ dán 
mắt vào điện thoại để lên mạng và 
“sống ảo”. Bạn cảm thấy không có 
hứng thú với công việc mình đang 
làm, niềm vui duy nhất là lướt web, 
đọc báo, xem video… Đồng thời, 
bạn thấy cuộc sống mình hơi nhạt 
nhẽo, trong từng câu chuyện luôn 
buông lời than vãn. Đó là những 
dấu hiệu của “căn bệnh” sức ì đang 
tồn tại và bắt đầu lan tỏa trong con 
người bạn. Nếu có những dấu hiệu 
trên hãy nhanh chóng triệt tiêu và 
giải quyết chúng.

Bởi lẽ, sức ì càng tồn tại lâu càng 
bất lợi cho bản thân bạn, chúng cản 
bước thành công và thui chột ý chí 
phấn đấu, bản thân cảm thấy chán 
chường chỉ muốn tận hưởng cho 
qua ngày mà thôi. Càng để lâu thì 

căn bệnh này càng khó trị và càng 
nguy hiểm, đến một lúc nào đó đâu 
đâu quanh bạn cũng toàn những 
chuyện tiêu cực và thiếu động lực.

Kiên quyết đấu tranh với sức ì
Sức ì cá nhân trong doanh nghiệp 
sẽ khiến hiệu quả của tập thể bị 
giảm sút, khiến doanh nghiệp trì 
trệ, mọi công việc dường như phát 
triển chậm rãi, thậm chí bị ách tắc 
ở nhiều nơi. Do đó, việc đấu tranh 
để loại bỏ sức ì là cực kì quan trọng 
giúp công việc thông suốt và mang 
lại hiệu quả cao. 

Trước tiên, mỗi người hãy nắm 
rõ công việc của mình, chủ động 
nghiên cứu và hoàn thành chúng 
một cách tốt nhất, đồng thời luôn 
suy nghĩ về những cách làm hay, 
mới và hiệu quả để cải tiến quy 
trình, cải thiện kết quả. Cần xác định 

rõ vai trò vị trí của mình trong một 
guồng quay công việc chung tránh 
tình trạng làm ảnh hưởng đến công 
việc của người khác hoặc kéo ngược 
hiệu quả trong một tập thể.

Ngoài việc nhận thức và hoàn thành 
công việc của mình, bạn cần xác 
định mục tiêu, hướng phấn đấu 
để từ đó không ngừng trau dồi về 
chuyên môn, nghiệp vụ để không bị 
tụt hậu phía sau. Bạn nên biết bản 
thân mình đang ở đâu và như thế 
nào để từ đó có định hướng đúng 
đắn tránh tình trạng “ảo tưởng” sức 
mạnh hoặc lãng phí thời gian và 
công sức mà mình bỏ ra.

Khi bạn đã có mục tiêu, định hướng 
và những công việc mình phải làm 
một cách rõ ràng, rành mạch, khi đó 
bạn bắt đầu thực hiện chúng một 
cách cao độ nhằm mang lại hiệu quả 

cao nhất. Bạn nên nhớ rằng, trong 
bất kì hoàn cảnh và môi trường nào 
bản thân mình phải cố gắng và cố 
gắng hơn nữa để làm tốt vai trò và 
trách nhiệm của mình. Bạn nên lên 
kế hoạch làm việc hiệu quả và khoa 
học, ưu tiên những công việc cần 
làm trước, những công việc lớn nên 
chia thành những giai đoạn nhất 
định để hoàn thành chúng. Công 
việc mỗi ngày hãy cố gắng hoàn 
thành chúng trong ngày đừng để 
dây dưa từ ngày này qua ngày khác.

Công việc phải luôn rõ ràng, 
rành mạch…
Hãy ghi tất cả những công việc 
quan trọng ra cuốn sổ để thực hiện 
và theo dõi, giải quyết chúng đến 
cùng, luôn lên kế hoạch công việc 
cho ngày tiếp theo, tuần, tháng, 
quý và năm. Đừng quá chăm chăm 
vào việc của người khác mà hãy tập 

trung vào việc chính của mình, bạn 
hãy luôn đặt câu hỏi hôm nay bạn 
làm được những việc gì và hiệu quả 
của chúng ra sao. Ngay cả khi không 
có người quản lý bạn vẫn làm tốt 
công việc của mình. 

Nhật ký, báo cáo công việc là thứ mà 
bạn phải lưu tâm vì đây là cơ sở để 
đánh giá hiệu quả công việc mà bạn 
mang lại, cũng như cơ sở dữ liệu 
để bạn phân tích đánh giá, đề xuất 
những biện pháp hữu hiệu hơn. 

Bạn nên nghiêm khắc với bản thân 
mình hơn, đừng bao giờ tự hài lòng 
và hài lòng với những gì mà mình 
đang có mà hãy luôn trăn trở, suy 
nghĩ những giải pháp tốt hơn, tiết 
kiệm hơn và hiệu quả hơn. Ngoài 
lao động thì việc nghỉ ngơi là rất 
quan trọng, nhưng bạn chỉ được 
phép nghỉ ngơi trong một thời gian 

Bạn nên nghiêm khắc với bản thân mình hơn, đừng bao giờ tự 
hài lòng với những gì mà mình đang có mà hãy luôn trăn trở, 
suy nghĩ những giải pháp tốt hơn, tiết kiệm hơn và hiệu quả 
hơn. Việc tiêu diệt sức ì của bản thân rất quan trọng nó giúp 
bạn không chỉ rèn luyện được tính cách của bản thân mà còn 
giúp bạn thành công trong công việc và cuộc sống.

Liên Thanh

vừa đủ và phải chắc chắn đã hoàn 
thành công việc đề ra. 

Và đôi khi bạn uể oải, trì trệ là do đã 
đánh giá thấp công việc mình đang 
làm. Những công việc bạn ghi ra 
trong sổ của mình, từ nhỏ đến lớn 
đều cần một thái độ nghiêm túc, 
đầu tư một quỹ thời gian nhất định 
mới có thể hoàn thành được. Những 
việc bạn không làm tốt nên tham 
vấn từ lãnh đạo, sự hỗ trợ từ đồng 
nghiệp, cũng như những người có 
kinh nghiệm đi trước. 

Việc rõ ràng rành mạch từng chi chiết 
công việc, hồ sơ giấy tờ giúp bạn đỡ mất 
thời gian giải quyết khi có việc phát sinh, 
đồng thời nếu bạn không còn tiếp tục vị 
trí công việc này nữa khi người kế nhiệm 
sẽ rất dễ dàng tiếp nhận chúng một 
cách nhanh chóng và hiệu quả.



Người Phong Phú

Những năm qua, các phong trào thi đua lao động sáng tạo đã 
tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều tấm gương sáng trong 
lao động đã được Phong Phú trân trọng tôn vinh và ghi nhận 
hằng năm. Chính họ là nguồn cảm hứng khơi dậy, khích lệ 
tinh thần lao động sáng tạo hăng say trong đội ngũ CB.CNV 
công ty, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung, tạo nên 
bản sắc văn hóa rất riêng của Phong Phú. 

Thông qua chuyên đề “Chúng tôi tự hào là người Phong Phú”, 
Diễn đàn Phong Phú số 49 đã có cuộc gặp gỡ, trò chuyện với 
một số anh chị em - những cá nhân tiêu biểu đã đạt thành 
tích Chiến sĩ thi đua cấp Tổng công ty năm 2017. Mỗi người 
một hoàn cảnh, một công việc và một điểm xuất phát khác 
nhau nhưng tất cả có cùng một tình yêu với Tổng công ty và 
dốc sức mình cho sự nghiệp phát triển chung của Phong Phú.

Người “giữ lửa” 
trong phòng thí nghiệm
Sinh ra và lớn lên tại Long An, chị Phan Thanh Trang 
tốt nghiệp trường Trung cấp Nhuộm và bắt đầu thực 
tập tại Tổng công ty CP Phong Phú vào năm 1998. Từ 
một cô sinh viên thực tập chân ướt chân ráo nhiều 
bỡ ngỡ, đến nay chị đã có gần 20 năm gắn bó với 
Phong Phú. Hiện chị đang là nhân viên phòng Thí 
nghiệm của Phân xưởng nhuộm thuộc Ngành sản 
xuất Gia dụng.

Phải gặp chị Phan Thanh Trang trực tiếp, lắng nghe 
chị trò chuyện say mê khi giới thiệu không gian làm 
việc của mình mới cảm nhận được hết niềm đam 
mê lớn lao của người phụ nữ nhỏ bé này dành cho 
phòng thí nghiệm. Dạo quanh một vòng phòng thí 
nghiệm với chúng tôi mọi thứ đều rất lạ lẫm và hiểu 
hơn một phần công việc của chị và những anh chị 
ngày đêm miệt mài ở đây.

“Làm thế nào để mỗi ngày công việc được tốt hơn, 
mang lại lợi ích lớn hơn cho công ty. Đề tài nghiên 
cứu phải áp dụng hiệu quả và xuất phát từ nhu cầu 
thực tế cũng như đáp ứng được những yêu cầu thực 
tế của công ty”. Đó chính là trăn trở và cũng là tâm 
niệm của chị trong công việc.

Do vậy, ngoài công việc thường nhật như thử mẫu, 
test công thức, theo dõi kiểm tra các tiêu chuẩn cơ 
lý hóa, các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm… Mỗi 
ngày chị Trang đều tìm cách mày mò, nghiên cứu, 
thử nghiệm những phương pháp mới nhằm cải tiến 
qui trình nhuộm ủ, rút ngắn quy trình, tiết giảm chi 
phí và tăng sản lượng sản phẩm. Với suy nghĩ đó, 
năm 2017, chị đã triển khai và thực hiện thành công 
2 sáng kiến mang tính ứng dụng lớn là: “Thực hiện 
chuyển đổi một số màu hoạt tính nhuộm ở nhiệt độ 
cao 800C và 600C sang hệ màu Bezativ nhuộm giặt ở 
nhiệt độ thấp 600C và 400C nhằm tiết kiệm chi phí” 
và “Giảm thời gian ủ CPB”. 

Hai sáng kiến này khi áp dụng thực tế đã giúp công 
ty tiết kiệm được hơn 589 triệu đồng. Cùng với sự 
cống hiến và nỗ lực của chị, danh hiệu Chiến sĩ thi 
đua cấp Tổng công ty năm 2017 là một kết quả ghi 
nhận sự cống hiến ấy. Đây chính là sự ghi nhận và 
khích lệ lớn lao đối với những nỗ lực không ngừng 
nghỉ của chị trong công việc. 

Chị Trang chia sẻ trong gần 20 năm làm việc tại 
Phong Phú, với kinh nghiệm dày dặn, đã từng nhiều 
lời mời làm việc hấp dẫn từ những nơi khác nhưng 
chị đều từ chối. Môi trường làm việc gần gũi, mối 
quan hệ thân tình với anh em đồng nghiệp tại Phong 
Phú cho chị cảm giác thân thuộc và gắn bó. Sự quan 
tâm và khích lệ cả về tinh thần lẫn vật chất của Ban 

Thành công cần rất nhiều sự đam mê, 
trách nhiệm và phải liên tục học hỏi, đổi 
mới. Trong quá trình thực hiện đam mê 
ấy, sẽ gặp rất nhiều khó khăn thách thức 
mà bạn phải kiên trì để vượt qua chúng. 
Cũng có lúc cảm thấy chán nản, giảm lửa 
nhiệt huyết… khi đó bạn hãy nhớ đến lý 
do để mình bắt đầu. Khi làm việc, tôi luôn 
giữ vững quan điểm rằng công việc mình 
đang làm rất ý nghĩa, có sự kết nối với cả 
hệ thống và mình luôn được trân trọng.

Lãnh đạo cho chị cảm giác được trân trọng, ghi nhận. Đó 
là điều không thể tìm được ở những nơi khác, là động 
lực để mỗi ngày chị càng muốn gắn bó và cống hiến với 
Phong Phú. 

 “Thành công cần rất nhiều sự đam mê và trách nhiệm. 
Phải liên tục học hỏi, đổi mới”. Chị khẳng định. Và cho dù 
mình đam mê công việc tới đâu, sẽ có những lúc không 
tránh khỏi mệt mỏi, chán nản, ngọn lửa nhiệt huyết 
không còn như lúc đầu. Lúc đó hãy nhớ đến lý do chúng 
ta bắt đầu. Hãy nhớ rằng công việc mình đang làm rất ý 
nghĩa, có sự kết nối với cả hệ thống. Hãy nhớ rằng mình 
được trân trọng. Chúng ta sẽ nhanh chóng tìm lại được 
động lực và năng lượng mới để làm việc. Đó cũng là bí 
quyết để chị luôn “giữ được lửa” trong phòng thí nghiệm 
và mỗi ngày lan tỏa “ngọn lửa” ấy sang những thế hệ nhân 
viên kế cận.

Kỳ 1
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SỨC LAN TỎA

TRONG LAO ĐỘNG
TẤM GƯƠNG SÁNG

từ những

Châu Sa, Khôi Vỹ thực hiện

Chị Phan Thanh Trang 

Chiến sĩ thi đua cấp Tổng công ty năm 2017 được tôn vinh trong chương trình  Liên hoan mừng xuân



Anh Bùi Phú Tân 

Người Phong Phú

Thành công chỉ đến 
khi cá nhân không tách rời tập thể

Chúng tôi tràn đầy 
nhiệt huyết tuổi trẻ

Tôi gặp Lê Long Quý - Trưởng Ngành sản xuất Nhà máy 
Sợi Chỉ may ngay tại văn phòng làm việc. Ấn tượng đầu 
tiên của tôi về anh là một người có nụ cười hiền lành, 
giàu tình cảm và đầy tâm huyết với công việc mình 
đang gắn bó.

Năm 1997, chàng sinh viên trẻ Lê Long Quý tốt nghiệp 
lớp Trung cấp điện Công Nghiệp và “chân ướt chân ráo” 
bước chân vào Phong Phú. Với vị trí ban đầu là một 
nhân viên bảo trì điện, cùng với những kiến thức có 
được trên ghế nhà trường, Phong Phú chính là môi 
trường thuận lợi để anh được cọ xát, học hỏi, trau dồi 
hơn trong chuyên môn. Đến nay anh Lê Long Quý đã 
có 21 năm làm việc trong ngôi nhà Phong Phú và hiện 
đang gắn bó với ngành sản xuất Nhà máy Sợi Chỉ may.

Anh Lê Long Quý tâm sự: “Năm qua, thị trường tiếp tục 
với nhiều diễn biến phức tạp và đầy thách thức, đó 
cũng chính là quy luật của kinh doanh. Để phấn đấu 
vì mục tiêu chung của Tổng công ty là tăng khả năng 
cạnh tranh trong đó bao gồm tăng năng suất lao động 
và giảm chi phí đầu tư, tiết kiệm nguyên phụ liệu… 
mỗi cá nhân cần cố gắng nỗ lực tìm tòi, học hỏi những 
cái mới và sáng tạo nhiều hơn”. Đó là lý do anh nghiên 
cứu xây dựng và triển khai thành công chương trình 
giảm tiêu hao nguyên liệu, giúp công ty tiết kiệm hơn 
700 triệu đồng. Trong công việc anh luôn nỗ lực để 

Bí quyết của sự thành công luôn 
đến từ sự nỗ lực không ngừng của 
mỗi cá nhân, nỗ lực ấy đặt vào sự 
hài hòa của một tập thể đoàn kết, 
cầu tiến. Hài hòa giữa cá nhân và 
tập thể để tạo ra một tập thể có 
tổ chức, có kỷ luật và có kết quả 
lao động tốt. Và thành công của 
một cá nhân không tách rời với 
tập thể. Nếu cá nhân biết đặt mục 
tiêu chung của tập thể lên trên, 
hài hòa với mục tiêu riêng của 
bản thân thì thành công sẽ đến 
không sớm thì muộn.

Tuổi trẻ phải có đam mê, nhiệt huyết và lý tưởng, cứ 
làm việc với tất cả niềm đam mê với bầu nhiệt huyết 
đó, bạn sẽ thành công. Anh Bùi Phú Tân -  Kỹ sư phụ 
trách tổ điện Nhà máy Sợi Cọc - Ngành sản xuất Sợi 
Chỉ may là một minh chứng. Anh cũng là một trong 
những Chiến sĩ thi đua cấp Tổng công ty năm 2017.

Ra trường với tấm bằng kỹ sư điện tử viễn thông, 
anh Bùi Phú Tân bắt đầu công việc của mình tại 
Phong Phú với vị trí nhân viên bảo trì điện, đến nay 
anh đã có 4 năm gắn bó cùng công ty. Công việc 
chính mỗi ngày của anh là quản lý tổ điện, chịu 
trách nhiệm giảm hư hỏng đột xuất về thiết bị điện 
trong nhà máy.

Công việc của Tổ điện đòi hỏi sự linh hoạt và ứng 
biến cao, do vậy đối với anh Tân phải luôn chủ động 
để đạt hiệu quả cao trong công việc. Máy móc phải 
được giám sát liên tục, được ghi chép theo dõi tình 
hình hoạt động thường xuyên, không đợi máy hư 
hỏng mới sửa. Nhờ có sự theo dõi và ghi chép cụ 
thể, mỗi lần có sự cố, anh và cả Tổ điện đều nhanh 
chóng có hướng khắc phục sớm nhất, đảm bảo ổn 
định sản xuất.

Mặc dù còn rất trẻ nhưng anh Bùi Phú Tân không 
ngần ngại chia sẻ nguyên tắc làm việc và cũng là 
nguyên tắc sống của anh, đó là sống nghiêm khắc 
với bản thân. Ý thức sống và làm việc nề nếp, kỉ luật 
và nghiêm túc với bản thân ngay từ những việc nhỏ 
nhặt nhất đã giúp ích cho anh rất nhiều trong công 
việc lẫn cuộc sống. Đây cũng là bí quyết để anh đạt 
được những thành công trong công việc, cũng như 
cuộc sống.

Năm 2017, anh Bùi Phú Tân nghiên cứu và cải tiến 
thành công quy trình hoạt động động cơ của máy 
ép kiện tự động từ hoạt động 24/24 sang hoạt động 
theo chu trình. Bên cạnh công trình nghiên cứu với 
giá trị làm lợi cao, anh còn hoàn thành xuất sắc các 
công việc được giao, là một trong những gương 
mặt tiêu biểu của nhà máy. Bên cạnh đó, anh còn 
là một trong những đoàn viên năng nổ và hăng hái 
trong các hoạt động của phong trào thanh niên.

Để có được những sáng kiến, giải pháp thiết thực, 
mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, anh 
Bùi Phú Tân đã nghiên cứu và học hỏi rất nhiều từ 
đồng nghiệp, từ những anh chị đi trước cũng như 
kiến thức từ sách vở và thực tế công việc tại nhà 
máy. Như bao nhiêu người trẻ nhiều hoài bão và 
ước mơ, đã có lúc anh muốn thay đổi môi trường 
làm việc mới nhưng tình cảm gắn bó với anh em, 
với các đồng nghiệp tại Phong Phú đã giữ anh lại. 

Thế mạnh của chúng tôi chính là tuổi trẻ. 
Chúng tôi sẽ dùng 100% sức trẻ của mình 
để trau dồi kiến thức, kỹ năng và cống hiến 
sức mình cho công việc. Khi có nhiệt huyết, 
sức trẻ sẽ giúp ta vượt qua những khó khăn 
thách thức để trưởng thành một cách nhanh 
chóng, đồng thời sẽ không ngừng nghiên 
cứu, tìm tòi những điều mới lạ để áp dụng 
vào công việc của mình. Hãy duy trì năng 
lượng tích cực để lan tỏa chúng trong công 
việc và cuộc sống khi đó bạn sẽ nhận lại 
được những giá trị ngoài sự mong đợi.

hoàn thành chúng một cách tốt nhất, đồng thời hướng 
dẫn và truyền đạt kinh nghiệm cho đội ngũ kế cận… 
những cống hiến ấy của anh được ghi nhận một cách 
xứng đáng thông qua danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp 
Tổng công ty năm 2017.

Anh cười xòa khi tôi hỏi về bí quyết thành công. Anh 
cho biết không có bí quyết nào lớn lao. Để đề tài ứng 
dụng thành công, cần xuất phát từ hoạt động thực tế 
của Nhà máy và đáp ứng nhu cầu thực tế của Nhà máy, 
có kế hoạch và số liệu cụ thể, rõ ràng. Bên cạnh đó là sự 
hỗ trợ và nỗ lực rất lớn từ tập thể. Với anh, thành công 
của một cá nhân không tách rời với tập thể. Nếu biết 
đặt mục tiêu chung của tập thể lên trên, hài hòa với 
mục tiêu riêng của bản thân, khi đó thành công sẽ đến.
21 năm trong nghề với biết bao vui buồn. Tôi hỏi anh có 
muốn chia sẻ điều gì với lớp đàn em kế cận hay không? 
Anh cho biết, các bạn trẻ ngày nay có nhiều hoài bão 
và ước mơ. Điều đó tốt, nhưng chưa đủ. Chúng ta cần 
xác định rõ khả năng của mình và chọn một môi trường 
phù hợp để phát triển khả năng đó. Hãy làm việc bằng 
tất cả niềm đam mê thật sự, cống hiến hết khả năng 
của bản thân, bạn sẽ nhận lại được điều mà mình mong 
muốn. Và tôi cũng như anh, tin rằng, ngôi nhà Phong 
Phú với truyền thống đoàn kết, chính sách rõ ràng, sẽ là 
mảnh đất để các bạn trẻ ươm mầm và nuôi dưỡng ước 
mơ của mình vươn xa hơn nữa.

Anh tâm sự rằng mỗi ngày đều cố gắng tạo không khí vui 
vẻ, để môi trường làm việc vốn thiên về kỹ thuật bớt khô 
khan, cũng như tạo sự kết nối và động lực làm việc hơn cho 
anh em. 

Anh hào hứng: “Thế mạnh của chúng tôi chính là tuổi trẻ. 
Tôi sẽ dùng 100% sức trẻ của mình để tiếp tục đam mê, trau 
dồi kiến thức, làm việc và cống hiến”. Và chúng tôi cũng tin 
rằng, với bầu nhiệt huyết đó, anh sẽ tiếp tục có thêm những 
nghiên cứu tìm tòi, có thêm những cải tiến hiệu quả, để ứng 
dụng vào thực tế và góp phần vào sự lớn mạnh của Phong 
Phú trong thời gian tới. 
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Anh Lê Long Quý 



Người Phong Phú

Học hỏi để được cống 
hiến nhiều hơn

Cần nhất sự đam mê

Mỗi ngày bầu bạn phần lớn với máy tính, viết lách 
các lệnh code, viết các phần mềm mới và quản lý hệ 
thống mạng công ty, công việc tưởng chừng như khô 
khan nhưng đem lại niềm vui lớn cho anh Đoàn Trọng 
Đán - Chuyên viên IT - Tổ Công nghệ Thông tin. 

Với đặc thù công việc phải thường xuyên tiếp xúc với 
nhiều bộ phận trong Tổng công ty, đối với anh Đán, 
công việc IT không hề khô khan mà vô cùng thú vị và 
ý nghĩa. “Mỗi ngày được hỗ trợ mọi người hoàn thành 
tốt nhất công việc của mình là niềm vui của tôi”. Anh 
hào hứng chia sẻ.

Anh Đán cho biết, trong thời gian qua, việc ứng dụng 
công nghệ thông tin và triển khai các phần mềm 
quản lý vào quy trình vận hành và sản xuất đã giúp 
công ty tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí, hạn chế 
sai sót trong quản lý dữ liệu, góp phần tăng năng suất 
và chất lượng. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn gặp nhiều 
khó khăn, do trình độ tin học của người trực tiếp thao 
tác trên máy chưa cao, anh cùng các đồng nghiệp 
phải mất nhiều thời gian để đào tạo, hướng dẫn và 
hỗ trợ các bộ phận vận hành các phần mềm mới đạt 
hiệu quả.

Cũng xuất phát từ mong muốn giảm thiểu gánh nặng 
công việc cho mọi người, năm 2017, anh Đoàn Trọng 
Đán đã lập thành tích khi tham gia viết phần mềm 
chương trình quản lý hàng hóa tại kho cho các đơn 
vị trong Phong Phú. Phần mềm giúp phát hiện nhanh 
chóng sai sót nhằm tránh tình trạng mất hàng, giảm 
thiểu thời gian nhập liệu, tìm kiếm hàng hóa, đồng 
thời theo dõi tổng hợp dữ liệu được nhanh chóng và 
chính xác hơn. Để hoàn thành chương trình này, anh 
Đán chia sẻ phải mất rất nhiều tâm huyết và thời gian, 
trong đó có hai tháng khảo sát và hơn năm tháng để 
hoàn thiện. Việc tổng hợp thông tin đầy đủ và triển 
khai phần mềm đi vào thực tế theo anh là hai khâu 
quan trọng cũng như khó khăn nhất. Tuy nhiên với 
lòng yêu nghề, không ngại khó và tận tâm với công 
việc, anh Đán luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc 
được giao. Anh cũng không quên cảm ơn lãnh đạo 
đơn vị, cũng như các anh em trong Tổ Công nghệ 
Thông tin đã luôn tạo mọi điều kiện để giúp anh hoàn 
thành công việc được giao. Anh cho biết đây là thành 
quả của một tập thể đoàn kết và luôn tạo điều kiện để 
mọi người hoàn thành tốt công việc của mình.

Đến nay anh Đoàn Trọng Đán đã có gần 3 năm 
gắn bó với Phong Phú, được làm việc đúng chuyên 
ngành mình yêu thích, tại một môi trường làm việc 
vừa chuyên nghiệp vừa thân thiện như Phong Phú, 
là niềm vinh dự của một người trẻ như anh. Nói về 

Công nghệ thông tin phát triển cực nhanh, 
để không bị lỗi thời và đáp ứng công việc, 
ngoài những kiến thức nền tảng có được 
trong nhà trường tôi phải không ngừng 
trau dồi thêm kiến thức chuyên môn và 
học hỏi thêm từ môi trường thực tế. Sắp 
tới tôi sẽ nghiên cứu thêm mảng IOT 
(Internet Of Things) để tiếp tục nâng cao 
chất lượng công việc, giúp công ty tăng 
năng suất và sản lượng sản phẩm, hoàn 
thành các chỉ tiêu được giao.

“Không quan trọng chúng ta đang làm việc lớn hay việc 
nhỏ, điều quan trọng là nuôi dưỡng lòng đam mê và 
nhiệt huyết với công việc, hãy nghiêm túc bắt đầu từ 
những chuyện nhỏ. Giữ cái nhìn lạc quan, tích cực trong 
mọi hoàn cảnh. Cứ như vậy chúng ta sẽ thành công”.

Đó là những chia sẻ chân thành của chị Nguyễn Thị 
Xuân Đào - Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Đầu tư khi 
chúng tôi hỏi về quan điểm của chị trong công việc 
cũng như cuộc sống.

Cũng chính suy nghĩ đó đã giúp chị vượt qua nhiều 
khó khăn thử thách từ những ngày đầu tiên bước 
chân vào Phong Phú. “Từ một cô sinh viên đầy bỡ ngỡ, 
phải trực ca đêm ở vị trí công nhân đứng máy, mình 
nhiều lần muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên nhờ sự động viên 
giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị em đồng nghiệp, 
sau một thời gian mình dần quen với guồng quay 
công việc tại đây”. Cứ thế, với lòng đam mê công việc 
và nhiệt huyết của tuổi trẻ, từ vị trí công nhân đứng 
máy, chị lần lượt thử thách bản thân và trải qua nhiều 
vị trí làm việc khác nhau: Nhân viên kỹ thuật, Quản 
lý chất lượng Phân xưởng nhuộm, Trưởng ca, Trưởng 
ngành sản xuất, Nhân viên Ban đào tạo và hiện tại là 
Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Đầu tư. Ở mỗi vị trí công 
việc, chị đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao. Đến nay, chị Đào đã có 27 năm làm việc và gắn 
bó với Phong Phú. 

Với kinh nghiệm dày dặn đã có từ thực tế và trải 
nghiệm, chị Nguyễn Thị Xuân Đào cùng các đồng 
nghiệp đã có nhiều nghiên cứu đầu tư, tìm kiếm các 
giải pháp cải tiến kỹ thuật, nhằm giúp Tổng công ty 
tiết giảm chi phí: hơi, điện, nước, giảm nhân công... 
Năm 2017, chị tính toán hiệu quả đầu tư và thực hiện 
thành công các sáng kiến: “Giảm chi phí sản xuất 
khăn Gia dụng bằng cách thay thế 2 máy Hertong với 
dung tỷ 1:9  bằng 1 máy MCS dung tỷ 1:5 tiết kiệm 
1,8 tỷ đồng/năm”, “Tính toán hiệu quả đầu tư thay thế 
máy dệt Tsudakoma đầu Dobby cũ bằng 51 máy dệt 
Toyota mới dùng cơ cấu E-Sheeding tốc độ cao, tăng 
hiệu quả khai thác 12 tấn/ngày tiết kiệm chi phí 3.000 
đồng/kg sản phẩm”, “Tính hiệu quả đầu tư máy khí 
nén 250kw tiết kiệm 300 triệu đồng/năm”.

Nói về bí quyết để luôn có những sáng kiến, cải tiến 
thành công trong công việc, chị cho biết: “Mỗi ngày 
mình luôn suy nghĩ tìm mọi cách để cải tiến kỹ thuật, 
cải tiến thiết bị để việc sử dụng dễ dàng, hợp lý và tiết 
kiệm hơn. Mình vừa làm vừa tìm tòi học hỏi từ khách 
hàng, từ nhà cung cấp, từ các anh chị quản lý đi trước, 
từ mạng internet rồi bắt tay vào thực hiện sáng kiến. 

Mỗi ngày mình luôn suy nghĩ tìm mọi cách 
để cải tiến kỹ thuật, cải tiến thiết bị để 
việc sử dụng dễ dàng, hợp lý và tiết kiệm 
hơn. Mình vừa làm vừa tìm tòi học hỏi từ 
khách hàng, từ nhà cung cấp, từ các anh 
chị quản lý đi trước, từ mạng internet rồi 
bắt tay vào thực hiện sáng kiến. Có thể 
nói hầu hết các sáng kiến đều bắt nguồn 
từ thực tế và vì vậy nó có giá trị ứng dụng 
thực tế.

mục tiêu trong thời gian tới, anh Đán không ngần ngại 
chia sẻ: “Công nghệ thông tin phát triển cực nhanh, để 
không bị lỗi thời và đáp ứng công việc, ngoài những 
kiến thức nền tảng có được trong nhà trường tôi phải 
không ngừng trau dồi thêm kiến thức chuyên môn 
và học hỏi thêm từ môi trường thực tế. Sắp tới tôi sẽ 
nghiên cứu thêm mảng IOT (Internet Of Things) để tiếp 
tục nâng cao chất lượng công việc, giúp công ty tăng 
năng suất và sản lượng sản phẩm, hoàn thành các chỉ 
tiêu được giao”.

Chia tay anh, chúng tôi ấn tượng về một chuyên viên IT 
vui tính, cởi mở nhưng cũng đầy nhiệt huyết. Anh thực 
sự xứng đáng là một trong những gương mặt trẻ tiêu 
biểu, là tấm gương lao động sáng của Phong Phú.

Có thể nói hầu hết các sáng kiến đều bắt nguồn từ thực tế 
và vì vậy nó có giá trị ứng dụng thực tế”.

Với tinh thần không ngại khó, sâu sát thực tế, có nhiều sáng 
kiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao, chị Nguyễn Thị Xuân 
Đào là một trong những cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu 
Chiến sĩ thi đua cấp Tổng công ty năm 2017. Với chị, Phong 
Phú như một ngôi nhà thứ hai, một tập thể đoàn kết, nơi đời 
sống nhân viên được quan tâm và tạo điều kiện chu đáo, 
anh em người lao động chỉ việc yên tâm nỗ lực và cống hiến.
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Người Phong Phú

Bền chí trong mọi hoàn cảnh

Chúng tôi biết anh Nguyễn Văn Trung - Ban điện, ngành 
sản xuất Gia dụng qua các hoạt động đoàn sôi nổi của 
Tổng công ty. Anh là một người vui vẻ, hoạt bát và luôn 
hòa đồng với mọi người. Thuộc tuýp người trẻ nhiều năng 
lượng, anh Nguyễn Văn Trung luôn nhiệt huyết và sống 
hết mình với những đam mê, theo đuổi những mục tiêu 
của công việc, cũng như vun vén cho chính hạnh phúc 
của mình một cách trọn vẹn.

Thật bất ngờ, khi thực hiện chuyên đề đặc biệt lần này 
cho Diễn đàn Phong Phú chúng tôi lại gặp anh, cuộc trò 
chuyện lần này không phải chủ đề Đoàn mà là công việc. 
Được chính anh mở lòng về những điều mình suy nghĩ, 
cũng như quãng thời gian mà anh học tập, làm việc và 
cống hiến dưới mái nhà Phong Phú mới hiểu hết những 
nỗ lực của bản thân anh và mọi người trong việc đóng 
góp sức mình cho sự phát triển của Tổng công ty. Qua 
cuộc trò chuyện chúng tôi càng nhận ra rằng trong bất kỳ 
hoàn cảnh nào, những người biết học cách thích nghi và 
bền chí sẽ vượt qua giới hạn của bản thân thì sẽ thành công.

Anh cho biết, đến nay đã thấm thoát 13 năm trôi qua (2005 
- 2018) gắn bó với công việc hiện tại, ngần ấy năm đủ để 
chứng minh một tình yêu dành cho công việc là không hề 
thay đổi. Anh trầm ngâm kể lại những ngày đầu làm việc 
còn lắm khó khăn, anh lại được những người đồng nghiệp 
hỗ trợ tận tâm, được chia sẻ những kỹ năng và lan tỏa tình 
yêu đối với công việc, sự tuân thủ trong từng quy trình để 
có một kết quả tốt. Mọi kết quả đều do quá trình nỗ lực 
mà thành, anh cho biết công nghệ luôn tịnh tiến và phát 
triển ngày càng hiện đại do đó bản thân anh phải luôn 
nỗ lực học hỏi, trau dồi để đáp ứng nhu cầu công việc và 
không bị tụt hậu phía sau.

Là người cầu tiến, anh luôn trăn trở cho những công việc 
hiện tại của mình và từ đó có những sáng kiến cải tiến 
kỹ thuật. Năm qua, anh đã cải tiến trên máy may biên tự 
động tại phân xưởng may, trên nền tảng hiện có anh đã 
cải tiến thêm các tính năng như: dò khổ khăn, tự động dò 
đứt chỉ, tự động dò mối nối và tự động dò điểm may. Sau 
một tháng nghiên cứu, thực hiện và áp dụng bước đầu đã 
mang lại hiệu quả tiết giảm 40% nhân công, trong khi đó 
năng suất tăng từ 15 - 20%. Khi được hỏi suy nghĩ về công 
trình cải tiến anh cho biết đây là việc mà anh trăn trở rất 
nhiều, đồng thời dành nhiều thời gian nghiên cứu và thực 
hiện tuy nhiên hôm nay mới làm được. Anh cũng thể hiện 
quyết tâm sẽ tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện tốt nhất 
công trình của mình như việc cải tiến thêm phần tự động 
dò điểm may để thao tác công nhân không bị vướng, tăng 
năng suất lao động. Những nỗ lực ấy được ghi nhận bằng 
danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Tổng công ty, anh chia sẻ 
đây là niềm vui nhưng là trách nhiệm để anh phấn đấu với 
sự tin tưởng của Ban Tổng giám đốc. Thành quả ấy theo 
anh không chỉ của cá nhân mà là kết quả của một tập thể 
đoàn kết.

“Tôi rất tâm đắc với câu nói nổi tiếng 
của ông William Arthur Ward - Một nhà 
giáo dục người Mỹ rằng “Bốn bước để 
dẫn tới thành tựu: Lên kế hoạch có mục 
đích, chuẩn bị chuyên tâm, tiến hành 
tích cực, theo đuổi bền bỉ”. Bởi lẽ tất cả 
con đường dẫn tới thành công đều phải 
trải qua sự khổ luyện và kiên trì mục tiêu 
mà mình đã chọn. Với nhiều người thành 
công có thể sớm, nhưng cũng có người 
thành công đến muộn hơn, quan trọng 
là chúng ta luôn bền chí với chúng”.

Có thể thấy dù làm việc ở nhiều bộ phận khác nhau, mỗi người một 
tính cách khác nhau nhưng giữa họ - những cán bộ công nhân viên 
Phong Phú đều có một điểm chung, đó là niềm đam mê, tận tụy, 
nhiệt huyết với nghề, đó là tình cảm gắn bó thân thương với đồng 
nghiệp, đó là tình yêu lớn dành cho ngôi nhà chung Phong Phú.

Phong Phú không chỉ là mảnh đất lành nơi ươm mầm và chắp cánh 
cho giấc mơ của những người trẻ như anh Đoàn Trọng Đán, anh 
Bùi Phú Tân, anh Nguyễn Văn Trung vươn xa hơn. Để họ được thỏa 
sức sáng tạo và phát huy hết khả năng cũng như sức trẻ của mình. 
Phong Phú còn là nơi để những cán bộ kỳ cựu như anh Lê Long 
Quý, chị Phan Thanh Trang, chị Nguyễn Thị Xuân Đào tiếp tục lan 
tỏa niềm đam mê sáng tạo, cùng nhau bồi đắp các thế hệ kế cận vì 
một mục tiêu chung: “Xây dựng một Phong Phú phát triển vững bền 
và đoàn kết”.

Còn tiếp…

Nói về định hướng của mình, anh cho biết sẽ tiếp tục học 
tập trau đồi kỹ năng và kiến thức, đồng thời quyết tâm cho 
những sáng kiến cải tiến, cũng như hoàn thành nhiệm vụ 
được giao, truyền dạy những kinh nghiệm cho đội ngũ kế cận. 

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và anh kết thúc, bên 
ngoài văn phòng máy vẫn nhịp nhàng chạy theo từng 
đơn hàng. Được gặp, được lắng nghe câu chuyện của mỗi 
người chúng tôi càng hiểu hơn về công việc của họ, càng 
trân quý hơn những nỗ lực và đóng góp của mỗi người 
cho sự phát triển chung của một tập thể. Con đường nào 
thành công cũng phải trải qua sự rèn luyện và thử thách, 
người thành công phải là người biết phấn đấu và không 
nản lòng.

Kỳ 2:
“Thắp lửa đam mê từ những bàn tay, khối óc và tình yêu 
của người Phong Phú” sẽ chào đón bạn đọc trong Diễn 
đàn Phong Phú số 50. Kính mời quý bạn đọc đón 
theo dõi.

Đó sẽ là những tấm gương lao động của chị Ngô Thị 
Xuân Nhi, chị Dương Thị Ngọc Thảo, chị Nguyễn Ngọc 
Mai, chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa, chị Võ Thị Hiếu, anh Bùi 
Đắc Long, anh Lương Hùng Vương và chị Bạch Thị Kim 
Cương. Mỗi người một công việc khác nhau nhưng giữa 

họ có điểm cộng luôn nỗ lực để hoàn thành xuất sắc mọi 
công việc được giao, đồng thời không ngừng cải tiến để 
nâng cao năng suất chất lượng, lan tỏa tình yêu công việc 
của mình đến với những người xung quanh. 

Từ những bàn tay chăm chỉ, đến những khối óc luôn vận 
động, cùng một tình yêu dành cho công việc họ đã viết lên 
những câu chuyện nghề bình dị mà sâu sắc để mỗi người 
Phong Phú cần suy ngẫm, học hỏi và cùng phấn đấu vì một 
Phong Phú vững tiến.
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Góc sẻ chia

Trong tiết trời oi ả của mùa 
hè, vang vọng những âm 
thanh của tiếng ve, hòa 
cùng sắc trắng của những 
tà áo dài tinh khôi, được 
tô vẽ bởi màu đỏ rực của 
phượng vĩ đã nâng bước ta 
tìm về không gian nên thơ, 
lắng đọng của một thời 
cắp sách. Trong không 
gian bàng bạc kỷ niệm ấy 
là những câu chuyện đẹp 
về một thời đã qua.

Hôm nay, khi đọc những dòng 
thư mời viết bài Diễn đàn 

Phong Phú, trong vô số những dự 
định muốn giãi bày có lẽ những 
tâm sự thời cắp sách đến trường 
gợi cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Đây 
là khoảng thời gian cho tôi nhiều 
bài học cuộc sống, nhiều hoài bão, 
cũng như ước mơ để hôm nay bản 
thân đã hiện thực một phần những 
giấc mơ ngày ấy - Giấc mơ của tuổi 
trẻ, tình yêu và khát vọng vươn lên.

Suốt một thời học sinh, có lẽ 
khoảng thời gian vào hè để lại trong 
tôi nhiều kỷ niệm tươi đẹp nhất. 
Tôi còn nhớ như in con đường đến 
trường với hàng me xanh, mỗi khi 
tan trường, không gian bị chúng tôi 
khuấy đảo bằng những câu chuyện 
rôm rả, đó là một “dự án” cho mùa 
hè này, nào là câu chuyện của lớp 
học, của những đứa bạn, hay xa hơn 
là mơ mộng về một khung trời phía 
trước với những dự định của tương 
lai. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để 
viết nên những câu chuyện dài lượt 
thượt đầy đủ sắc màu về một thời 
tuổi trẻ hồn nhiên, đầy màu sắc.

Đó là hương vị đậm chất phủi bụi và 
mê hoặc của ly café nơi góc trường, 
quán café Bà già (do chúng tôi đặt) 
lúc nào cũng đông nghẹt khách. Vị 
trí quán vô cùng đặc biệt, bởi ngồi 
ở đây có thể bao quát cả khung trời 
rộng phía trước và quan sát được 
mọi hoạt động ra vào của ngôi 
trường. Bởi vị trí đặc biệt này mà 
chúng tôi có những câu chuyện “dở 
khóc, dở cười”. Quán nhỏ này số tuổi 
bằng với số tuổi của ngôi trường 
này, nó chứng kiến bao thăng trầm 
của thời gian cũng như những thế 
hệ học trò đã đi qua mái trường này. 
Nơi đây lưu giữ rất nhiều những kỷ 

Ai cũng có một thời tuổi 
trẻ, đó là khoảng thời gian 
đẹp đẽ nhất của đời người. 
Cuộc sống với áp lực cơm 
áo gạo tiền đôi khi làm bạn 
mỏi gối chồn chân, mỗi lần 
như vậy hãy tìm lại những 
động lực của tuổi trẻ, hãy 
nuôi nấng một ý chí và nội 
lực giúp bạn vượt qua khó 
khăn thách thức để vươn 
đến thành công.

niệm đặc biệt của các thế hệ học trò 
chúng tôi, từng góc quán nhuốm 
đầy màu thời gian và kỉ niệm.

Hôm nay, trên con đường từ cơ 
quan trở về nhà, tôi có dịp thả mình 
vào con đường đầy kỉ niệm, những 
kỉ niệm thân thương ấy đã nâng 
bước tôi về lại quán café năm nào. 
Ngồi xuống, nhâm nhi lại hương vị 
café của ngày trước, đưa mắt để tìm 
về những kỉ niệm xưa, tôi như thấy 
mình sống lại với khoảng thời gian 
trước. Cảnh những cô cậu học trò 
tụm lại trước chiếc máy tính để bàn 
luận một bài tập nhóm, góc khác 
là những cô cậu đang đọc sách, có 
những cô cậu đến đây chỉ để giải 
sầu và tìm vui với chiếc điện thoại 
của mình để lướt web, xem video, 
lên facebook, chụp ảnh tự sướng… 
Bỗng tôi thấy mình như trẻ lại, đầy 
một nguồn năng lượng và rất đỗi vô 
tư hồn nhiên.

Thời gian, thời gian… cứ nhịp nhàng 
và tuần hoàn trôi nhanh và tôi đã 
thấy mình trưởng thành rất nhiều. 
Từ một cậu bé hồn nhiên năm nào 
giờ tôi đã có một gia đình nhỏ của 
riêng mình. Càng lớn, bản thân càng 
cuốn vào những công việc, chuyện 
đời mưu sinh, gia đình… đôi lúc 
làm cho ta mệt nhoài và đánh mất 
nhiều kỉ niệm đáng trân quý của 
cuộc sống. Trong tâm thế lúc nào 
cũng sẵn sàng chiến đấu, nỗ lực 
cho những tương lai phía trước của 
mình và gia đình mình. Do đó, mỗi 
chúng ta nên cân bằng cuộc sống 
của mình để lúc nào bản thân cũng 
thấy tràn đầy năng lượng, ý tưởng, 
tình yêu và định hướng phía trước.

Cuộc sống chẳng bao giờ bằng 
phẳng hay màu hồng, chúng luôn 

vận động và tạo ra những trở lực 
để thử thách mỗi chúng ta. Do đó, 
bạn hãy tự trang bị cho mình một 
nội lực, ý chí và cả niềm tin để chiến 
thắng chúng, chỉ khi nào tự bạn 
bước qua khó khăn thì mới tiến đến 
thành công được. 

Trầm ngâm một hồi lâu bên ly café 
hương vị đặc biệt, tôi bước ra khỏi 
quán khi trời đã dịu nắng và thả 
bước mình dọc theo con đường 
xanh rợp hàng me. Ngắm nhìn ngôi 
trường xưa đã cho chúng tôi bao 
điều học hay để hôm nay vững tiến 
vào đời. Cũng như bao ngôi trường 
khác, đây là cái nôi đã trui rèn, đào 
tạo những thế hệ tương lai của đất 
nước, góp phần quan trọng trong 
việc tạo ra những thế hệ trẻ đủ sức 
và tài dựng xây quê nhà giàu đẹp.
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Những câu hát mở đầu trong 
bài “Khát vọng” của nhạc sĩ 

Phạm Minh Tuấn đã đi sâu vào lòng 
người nghe bởi những giai điệu da 
diết, hùng hồn, mang âm hưởng của 
sức trẻ, niềm tin và những mãnh lực 
của cuộc sống. Lời bài hát như một 
lời nhắn nhủ chân tình đến với thế 
hệ trẻ hãy sống cống hiến hết mình 
cho tương lai tươi đẹp phía trước, 
xứng đáng với những gì mà cuộc 
sống này ban tặng cho chúng ta.

Ai cũng có một thời tuổi trẻ nồng 
say, đầy nhiệt huyết và lý tưởng sống 
do đó phải sống thật nhanh, thật 
trọn vẹn để hưởng trọn niềm hăng 
say, đam mê ấy, bởi lẽ tuổi trẻ một 
khi đã đi qua sẽ không bao giờ tìm 
lại được. Mỗi lần nhẩm đọc lời bài 
hát này, là một lần trái tim tôi thật 
sự rung động và hoài niệm về một 
thời đã qua của mình. Nhạc sĩ Phạm 
Minh Tuấn thật tài tình khi mượn âm 
nhạc để nói hộ tiếng lòng của bao 
thế hệ trẻ Việt Nam. Và trong không 
gian của dòng cảm xúc trào dâng ấy 
sẽ có lúc nhẹ nhàng khoan thai để 
ta tận hưởng và nhìn lại một hành 
trình mà mình đã bước qua, để rồi:

“Sao không là đàn chim gọi bình 
minh thức giấc

Sao không là mặt trời gieo hạt nắng 
vô tư”

Chỉ nghe hai câu hát đó thôi cũng 
khiến chúng ta phải phấn đấu 
không ngừng trong cuộc sống, 
công việc. Đâu phải ai cũng hạnh 
phúc trong cuộc sống, đâu phải ai 
cũng thành công trong công việc. 
Muốn có được điều đó cần phải 
có thái độ sống tích cực, không ủy 
mị khi có việc gì buồn, không chùn 
chân khi gặp việc khó mà phải có 
lòng bao dung, vị tha. Tuổi trẻ cần 
phải có thái độ làm việc tích cực, có 
trách nhiệm, có mục đích và bền 
chí… thì mới thấy cuộc sống của 
chúng ta có ý nghĩa dường nào, để 
được sống hết mình với cuộc sống 
tươi đẹp này.

 Mỗi người khi sinh ra và lớn lên 
đều có ước mơ và khát vọng, dù chỉ 
là ước mơ nhỏ nhoi khi mình thực 
hiện được cũng thấy hạnh phúc và 
đó cũng là động lực để mình vươn 

lên. Ước mơ mỗi người một khác, 
hạnh phúc của mỗi người cũng 
khác nhau rất nhiều. Nhưng sự khác 
nhau ấy vẫn gặp nhau ở một điểm 
cộng đó là tinh thần của tuổi trẻ, 
tinh thần của khát vọng sống, cống 
hiến và nhiệt tâm có thế giới đầy sắc 
màu này.

Chúng ta đừng để ý chí và lòng 
quyết tâm của mình bị lung lay khi 
một lần gặp thất bại hay những 
bi lụy của cuộc sống hoặc những 
tình cảm riêng tư nhỏ nhặt mà tổn 
thương tâm hồn và lý tưởng sống. 
Cuộc sống luôn rộng mở, con đường 
phía trước luôn thênh thang và bao 
điều tốt đẹp luôn chào đón chúng 
ta phía trước. Vì vậy mỗi người hãy 
nuôi dưỡng cho mình một ý chí, 
nghị lực và một sức mạnh niềm tin 
để vững bước và hướng đến thành 
công. Có thành công nào mà không 
qua sự trui rèn và thách thức, có trái 
ngọt nào mà không qua chăm bón 

vun trồng và con người cùng vậy, 
thành quả của hôm nay chính là kết 
quả của một quá trình phấn đấu. 
Thành công sẽ chia đều cho tất cả 
những ai biết nuôi dưỡng ước mơ 
và yêu quý cuộc sống tươi đẹp này.

Để thành công trước hết chúng ta 
phải có khát vọng. Phải có mục đích, 
đam mê và không ngừng quyết 
tâm biến chúng thành hiện thực 
thì chúng ta mới thành công được. 
Có suy nghĩ tích cực, tin là mình sẽ 
thực hiện những mục tiêu đã đề ra 
thì sẽ sớm thành công. Chúng ta 
nên chia mục tiêu lớn thành các giai 
đoạn, mỗi giai đoạn có những mục 
tiêu nhỏ hơn và nhiệm vụ phải hoàn 
thành thật tốt những mục tiêu 
nhỏ ấy.

Muốn thực hiện điều đó trước hết 
phải lập kế hoạch cụ thể, viết ra mục 
tiêu chi tiết cần phải đạt được để 
thực hiện mục tiêu, hàng ngày thực 

Không ai khác chính mỗi 
chúng ta sẽ thay đổi cuộc 
sống của chính mình nếu 
biết thay đổi tư duy, cách 
nghĩ và có một khát vọng 
vươn lên cháy bỏng. Nếu 
bạn có khát vọng, bạn sẽ 
có mục tiêu để bước đến 
thành công. 

Những người bi quan luôn 
tìm thấy những khó khăn 
trong mọi cơ hội. Người 
lạc quan luôn nhìn được 
những cơ hội trong từng 
khó khăn. Cuộc sống vốn 
dĩ không bao giờ bằng 
phẳng, nhiệm vụ của mỗi 
người là trang bị cho mình 
những điều kiện cần và đủ 
để vượt qua chúng.

hiện theo đúng kế hoạch và đừng 
quên phải dành thời gian kiểm tra lại 
tiến độ công việc xem bạn đã hoàn 
thành kế hoạch đặt ra hay chưa? Và 
điều không kém phần quan trọng là 
không nản chí  khi không vượt qua 
khó khăn, phải tìm ra nguyên nhân 
và tìm cách vượt qua nó. Bạn nên 
học hỏi từ những người đi trước, 
những người xung quanh bạn, khi 
đó bạn sẽ nhận ra được những bài 
học hay và những chân giá trị mới 
của cuộc sống.

Khát vọng không chỉ đơn thuần là 
bài hát mà còn mỗi khi nghe nó mỗi 
chúng ta cảm thấy có thêm động 
lực, thêm yêu cuộc sống này và khát 
khao thực hiện ước mơ hoài bão của 
mình để gặt hái được thành công. 
Nhắc nhở mỗi chúng ta “Hãy sống và 
ước vọng để thấy đời mênh mông”.

Góc sẻ chia

“Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đồi núi, vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và ước vọng, để thấy đời mênh mông”
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Mấy nay, trời Sài Gòn hay mưa và những 
cơn mưa đến rồi đi rất nhanh. Mỗi lần 
mưa đến và đi đã mang theo bao nóng 
bức, oi ả. Tiết trời dịu nhẹ hơn bội phần, 
chúng bắt nhịp cho những ngày Sài Gòn 
bước vào mùa hạ.

Tôi ra khỏi cơ quan và cũng bắt đầu bước vào không khí của những ngày mùa hạ. Góc 
cơ quan tôi có một cây phượng già, thân hình xù xì đến nỗi tôi không thể đếm được 

nó bao nhiêu tuổi và đã chứng kiến bao nhiêu mùa hạ đã đi qua. Giờ tiết trời đã bước vào đầu 
hạ, không khí bắt đầu oi hơn, trên những cành phượng già khẳng khiu cũng bắt đầu xuất hiện 
những bông hoa đỏ rực. Những chùm phượng đỏ góp thêm cho không gian những gam màu 
tươi mới làm cho mùa hạ đầy sắc màu. Tuy nhiên, sau trận mưa rào, những cánh phượng nở 
vội để chào hạ đã thấm đầy nước, nặng trĩu. Nó trĩu nặng như chính tâm trạng của mùa hạ và 
những người đang tìm về mùa hạ của riêng mình.

Dắt xe khỏi cổng cơ quan, trong lòng tôi không khỏi bồi hồi khi tiết trời thúc giục mình sống 
lại mùa hạ của năm nào, đó là mùa hạ đầu tiên tôi bước chân vào đại gia đình Phong Phú. Mới 
ngày nào thoáng đã năm năm trôi qua, chính bản thân tôi cũng ngỡ ngàng vì những thay đổi 
của chính mình và mọi thứ xung quanh.

Ngày đó, khi tôi mới ra trường và 
đang tìm kiếm một công việc yêu 
thích cho riêng mình và cũng chính 
mình từ bỏ những cơ hội công việc 
đến mà mình cảm thấy sẽ không thể 
gắn bó lâu dài. Ấn tượng đầu tiên 
của tôi khi bước chân vào Phong 
Phú chính là không gian khuôn viên 
rộng lớn và xanh mát khác hẳn với 
sự xô bồ của phố thị. Góc đường có 
một cây phượng già rực rỡ một màu 
đỏ tươi điểm tô cho một góc trời 
thêm lộng lẫy. Là những dãy bàn 
làm việc ngăn nắp cùng những con 
người đang hăng say cho công việc 
của mình. Đảo mắt chung quanh 
một vòng văn phòng chính là sự trật 
tự ngăn nắp và sự xanh mát của cây 
cối làm tôi có cảm giác nhẹ nhàng, 
thư thái. Rồi tôi được nhận vào làm 
tại đây, ngày đi làm đầu tiên với bao 
cảm xúc được các anh chị rất quan 
tâm và chia sẻ những kinh nghiệm 
trong công việc. 

Tôi nhanh chóng hòa nhập vào 
guồng công việc chung và cả 
phòng bắt đầu chạy một dự án lớn 
của Tổng công ty, chính áp lực và 
sự trải nghiệm làm chúng tôi thêm 
gắn bó, đoàn kết nhau hơn và cùng 
nhau hỗ trợ thực hiện tốt công việc 
được giao. Một mùa hạ đầy cảm xúc 
và đáng nhớ của tôi với công việc 
mới tại đây dần qua đi, tôi chính 
thức trở thành thành viên của Tổng 
công ty sau hơn 2 tháng thử thách. 

Và hôm nay, chính trên con đường 
trở về này tôi như sống lại hình ảnh 
năm xưa của mình. Tôi tư lự trong 
mùa hạ hôm nay mà lòng gởi về 
những mùa hạ đã qua. Có phải mùa 
hạ nào cũng giống nhau, duy chỉ 
có lòng người là thay đổi, mới đó 
mà những hình ảnh thân thương 
của năm nào đã lùi về ký ức của 
dòng thời gian. Hạ đang ru về dòng 

dĩ vãng xưa, tôi đang thầm gọi về 
trong tim mình những yêu thương 
đầy nắng cho đôi vai gầy và những 
người đồng nghiệp thân thương 
năm nào.

Năm mùa hạ trôi qua, giờ đây có 
nhiều sự biến đổi, theo định hướng 
phát triển của Tổng công ty các 
phòng ban chức năng mới được 
thành lập, nhiều đồng nghiệp cũ 
đảm nhận công tác mới, tôi lại có 
thêm những người bạn đồng hành 
mới trên con đường của mình. Có 
thể nói, năm năm qua với tôi nhiều 
cảm xúc, vui có, buồn có, thử thách, 
áp lực và thành công cũng có. 
Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy 
thiếu niềm tin và ý chí phấn đấu. Bởi 
lẽ, trong tôi luôn có sự vững tin về 
mục tiêu và nguồn năng lượng mà 
mình được tiếp nhận từ lãnh đạo, 
đồng nghiệp, cũng như chính tình 
yêu của mái nhà Phong Phú này. 
Những bài học trong công việc và 
những thách thức trong năm năm 
qua với tôi là hành trang quý giá 
luôn mang theo bên mình.

Vì vậy, bản thân tôi chưa bao giờ 
đánh mất kỷ niệm nơi quá khứ, 
không nản lòng bởi thách thức của 
tương lai, đó là bài học kinh nghiệm 
nhỏ nhoi mà tôi học được trong 
suốt quãng thời gian làm việc của 
mình tại đây. Muốn chinh phục mọi 
thử thách trước tiên chúng ta phải 
tự chinh phục chính bản thân mình 
bằng sự nỗ lực, kiến thức, sự trải 
nghiệm để không bao giờ bị tụt lại 
phía sau. Hãy xem thách thức chính 
là một phần tất yếu mà bản thân 
phải mạnh mẽ để vượt qua và đó 
chính là bài học thực tế bổ ích.

Nếu tuổi trẻ thiếu ước mơ, thiếu 
niềm tin hy vọng để phấn đấu cho 
tương lai thì cũng như mùa hạ thiếu 
màu phượng đỏ và tiếng ve. Và bạn 
cũng sẽ như tôi, nếu bỏ lại sự bề 
bộn của cuộc sống, công việc tại cơ 
quan, một mình bước giữa mùa hạ 
của mình, thì ai cũng cần một tiếng 
ve ngân.

Tôi tư lự trong mùa hạ hôm nay mà lòng gởi về những mùa hạ 
đã qua. Có phải mùa hạ nào cũng giống nhau, duy chỉ có lòng 
người là thay đổi, mới đó mà những hình ảnh thân thương của 
năm nào đã lùi về ký ức của dòng thời gian. Hạ đang ru về dòng 
dĩ vãng xưa, tôi đang thầm gọi về trong tim mình những yêu 
thương đầy nắng cho đôi vai gầy và những người đồng nghiệp 
thân thương năm nào.
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Khôi Vỹ



Có một định luật ngược mà con người luôn tự tạo ra cho mình. Khi còn nhỏ 
ai cũng muốn làm người lớn để được tự do làm điều mình muốn, không sợ 

ai, không cần xin phép. Nhưng lớn lên rồi lại muốn quay ngược thời gian trở về 
làm một đứa con nít vô tư, không lo không nghĩ.

Cuộc sống mưu sinh khiến tâm tính con người ta thay đổi, không còn là chính 
mình, lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ để không bị ức hiếp. Có những lúc thấy 
bản thân yếu đuối nhưng không thể òa khóc như một đứa trẻ con, có những lúc 
chỉ muốn rũ bỏ mọi thứ nhưng nhận ra trách nhiệm to lớn mình đang gánh trên 
vai, lúc đó phải cố gắng kìm nén cảm xúc để không bị gục ngã.

Đôi lúc vẩn vơ suy nghĩ về những gì 
đã qua chợt mỉm cười bâng quơ vì 
nhớ tới cái thời tuổi thơ oanh liệt. 
Cái thời không có máy tính, không 
điện thoại cũng chẳng có wifi vậy 
mà vui, vậy mà tình cảm con người 
rất khắng khít, chơi với mấy đứa con 
nít trong xóm mấy trò chơi tự chế là 
vui phải biết. Nào là bứt mấy cành 
cây chơi đánh trận, chơi đá gà, đứa 
nào giàu thì có mấy viên bi đem ra 
bắn, nghĩ đến chỉ mong có thể bay 
ra sân tung tăng chạy nhảy. Nhưng 
chợt nhận ra mình đã lớn rồi, mấy 
đứa trong xóm giờ cũng không còn 
ở đây nữa, tất cả giờ chỉ gói gọn 
trong hai từ ký ức.

Còn nhỏ tha hồ mà mộng mơ, tha 
hồ mà suy diễn, không ai cười vào 
ước mơ lúc nhỏ, họa chi họ chỉ 
cười vào điều viễn vông lúc trưởng 
thành. Muốn lắm quay trở lại cái thời 
tung tăng đó, vui thì cười mà buồn 
thì khóc, cảm xúc cứ thế bật dậy khi 
nào mình muốn, và đương nhiên là 
cái tuổi trung thực nhất, thấy gì nói 
đó, thích gì nói đó, không bị ai quở 
trách hay ganh ghét, không phải 
giấu giếm hay giả tạo. Làm trẻ con 
thật sự vui lắm, lúc nào cũng được 
ba mẹ nâng niu, lúc nào cũng được 
bảo bọc, không phải bị áp lực mệt mỏi.

Mong ước quay lại thời gian không 
phải cho riêng mình mà thật sự 
muốn nhìn thấy ba mẹ còn trẻ, 
tóc vẫn còn đen, tay chân còn linh 
hoạt và khuôn mặt vẫn còn rạng rỡ. 
Dẫu biết cuộc sống này không phải 
muốn cái gì cũng được, dù biết ích 
kỉ nhưng cũng muốn một lần trở về 
tuổi thơ với tâm hồn bay bổng.

Tuy vậy, thời gian chẳng bao giờ 
chạy ngược đâu. Cái bạn mong 
muốn chỉ là ước mong khi bản thân 

yếu đuối trước áp lực của cuộc sống. 
Chính vì vậy, biện pháp tốt nhất lúc 
này không phải là mong thời gian 
ngược dòng mà chính là bạn phải 
sống đúng hôm nay. Bạn phải nỗ 
lực và phấn đấu vì một tương lai 
tươi đẹp phía trước và con đường ấy 
luôn đầy chông gai và thách thức.

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình 
lại cố gắng vì một điều gì chưa? 
Và tại sao cuộc đời lại không như 
mong muốn. Cuộc sống lúc nào 
không gặp sóng gió, có trắc trở thì 
mới chạm tới bình yên. Mỗi sáng 
thức dậy, mở mắt ra bạn lại thấy 
một ngày dài với một núi công việc 
đang chờ, bạn mệt mỏi chỉ muốn 
quấn mình trong chăn và ngủ tiếp 
một giấc thật ngon lành mà không 
cần suy nghĩ. Nhưng đó chỉ là giấc 
mộng thoáng qua và giờ bạn vẫn 
phải tiếp tục với cuộc đời thường 
nhật của mình.

Có thể cả ngày bạn không làm được 
một điều gì suôn sẻ, có thể bạn bị 
sếp khiển trách hay có lúc bạn sẽ 
gặp phải những chuyện đau buồn 
hơn. Bạn bị tổn thương, thấy mình 
thật tệ hại và hậu đậu, bạn chán 
ghét mọi thứ nhưng điều tồi tệ cũng 
đã xảy ra, dù muốn hay không bạn 
cũng phải chấp nhận nó. Đương 
nhiên cũng phải cố gắng mỉm cười 
và vượt qua chúng, không ai hết 
chính bạn là người đối mặt với nó.

Hằng ngày bạn có thể gặp vô số 
điều tồi tệ nhưng cách bạn nhìn 

nhận và vượt qua sẽ giúp tâm hồn 
bạn an nhiên và thoải mái. Bạn càng 
nghĩ và hối tiếc về một điều đã qua 
đồng nghĩa với việc bạn sẽ chẳng 
bao giờ đón nhận được một điều 
tốt lành sẽ đến. Tại sao cứ phải tiêu 
cực nhìn về quá khứ trong khi thời 
gian vẫn cứ trôi đi, mọi người vẫn 
tiếp tục sống tốt trong khi bạn vẫn 
còn vấn vương với những gì đã trôi qua.

Hãy luôn sống tích cực và lạc quan 
vì dẫu sao phía trước vẫn là bầu 
trời, cuộc sống vẫn bao la rộng 
lớn, không bao giờ có ngõ cụt cho 
những ai biết vươn lên. Sau tất cả 
thì khi cơn mưa đã qua trời lại sáng. 
Phải luôn hướng về phía trước như 
hoa hướng dương luôn hướng đến 
mặt trời, thời gian chẳng bao giờ 
chạy ngược được đâu.

Thời gian không bao giờ 
chạy ngược, vì vậy bạn 
phải luôn chạy đua với 
chúng, hướng về tương 
lai phía trước, bỏ lại 
những điều phiền muộn 
phía sau.
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THỜI GIAN
chạy ngược...

Kim Cúc



Chiếc khăn bông
Tôi sinh ra từ cánh đồng bông trắng

Người vun trồng cùng một nắng hai sương
Mùa thu hoạch những cô gái trên nương

Đội bông trắng bồng bềnh dường mây trắng

Giã từ quê, tôi lên đường nhiều chặng
Đến công ty Phong Phú đặng đổi đời
Từng lọn bông tôi thành sợi người ơi

Rồi qua máy Canh, Hồ, Xâu go, Dệt.

Nhờ cô thợ say mê không biết mệt
Với đôi tay thiết kế kết hợp cùng

Tạo hình hài biết bao kiểu trên khung
Thành khăn mộc chuyển sang vùng nấu tẩy

Khối óc cộng bàn tay hay biết mấy
Thành phẩm khăn mềm, mịn xốp như bông

Qua máy nhuộm đủ mọi sắc đỏ, hồng
Vàng, xanh, xám, nâu, đen... cầu vồng sắc

Ram định hình, chuyển sang bộ phận cắt
Tôi được may, đóng gói đẹp làm sao
Khăn dùng cho trẻ nhỏ, bạn thể thao
Khi tắm biển... mọi nơi đều cần thiết

Tôi trở về quê xưa nơi giã biệt
Lau mồ hôi cô gái Việt đội bông
Tôi nghe vui rộn rã ở trong lòng

Mang thương hiệu khăn bông ra thế giới.

Tháng năm về vương nắng vàng đầu hạ
Ta ngại ngùng bên cổng đợi trường tan
Em tinh khiết đất trời mêng mang lạ
Gót hài son điểm nhẹ mấy hoa vàng

Sân trường cũ dãy bàn xưa còn đó
Mỗi hè sang đầy ắp xác phượng hồng
Ta đã nhặt từng cánh hoa rơi vãi
Giữ cho mình kỷ niệm suốt mùa đông

Nay trở lại cổng trường xưa đứng đợi
Xác phượng rơi trong tiếng guốc chan hòa
Em là ta của ngày xưa diệu vợi
Nhớ ép dùm trong vở một cành hoa.

Nét quê

Hạnh phúc là hành trang cuộc sống.
Hạnh phúc đẹp hành trang trong cuộc sống,
Hoa tình yêu rung động trái tim nầy.
Luôn nâng niu ôm chặt kín vòng tay,
Dù cách trở suốt đêm ngày mơ tưởng.

Tháng Sáu còn vấn vương hồng cánh phượng,
Tím bằng lăng chuyển hướng tiếng đàn ve.
Gió mơn man ve vuốt nắng trưa Hè,
Mùa Thu đến anh nghe lòng tê tái.

Thời gian qua không bao giờ trở lại,
Lòng chân thành giữ mãi mối tình thâm.
Bởi hai ta là tri kỷ tri âm,
Luôn tỏa ngát vị hương trầm nguyệt quế.

Đường chông chênh không bao giờ câu nệ,
Giữ trọn lời nguyền thệ ước khôn phai.
Anh và em tin tưởng ở ngày mai,
Đón bình minh tương lai hồng tươi sáng.
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Lê Thị Ngọc Nữ

Nguyễn Hữu Chung

Nhật ký tháng năm

Nguyễn Kinh

Nguyễn Thị Ánh Nhung

Bình minh chưa ló dạng
Tiếng gà gáy canh ba
Lục tục trời chưa sáng
Mẹ đã ra khỏi nhà

Cha trên vai vác cuốc
Mẹ quang gánh nước trà
Vài ba nắm cơm vắt
Lương thực nhà nông ta

Cha phì phèo điếu thuốc
Làn khói tỏa bay xa
“Đi thôi Bà kẻo trễ 
Mau cho kịp chuyến phà”

Xình xịch phà cập bến
Từng quang gánh, đoàn người
Tiếng gọi nhau í ới
Ai nấy nao nức cười

Phà cập bến đến nơi
Mỗi người đi mỗi ngã
Ruộng lúa vàng óng ả
Mùi hương tỏa thơm lừng

Nét mặt cha rạng rỡ
Nói với mẹ: “Bà ơi!
Ruộng sớm mơi đẹp quá
Vàng lúa chín ngợp trời…!”

Mẹ gật đầu hướng mắt
Nhìn ngắm ruộng lúa vàng
Mắt ánh lên hạnh phúc
Nay trúng mùa vẻ vang

Xế chiều chạng vạng tối
Gặt hái lúa xong rồi
Bà con ai cũng vui
Dù cả ngày dưới nắng

Quê hương ta vui lắm
Dù cực nhọc trăm bề
Dù dầm sương dãi nắng
Luôn tự hào nét quê.



Du lịch
HÀN QUỐC

những lưu ý khi đi

Lưu Ly

Khi du lịch Hàn Quốc, bạn hãy 
nhớ những nguyên tắc ứng 

xử sau đây để có được thiện cảm của 
người dân xứ kim chi.

- Ở nơi công cộng: Không nên cười 
đùa thoải mái, nói chuyện quá to trên 
xe buýt hoặc tàu điện ngầm. Ngoài ra 
trên xe điện ngầm của Hàn Quốc luôn 
có chỗ ngồi dành riêng cho người già, 
phụ nữ có thai. Người già là đối tượng 
được lưu ý nhất, vì vậy bạn phải lưu ý 
nhường chỗ cho họ. 

- Khi được mời đến nhà một người 
Hàn Quốc: Phải bỏ giày, dép bên 
ngoài vì phần lớn người Hàn Quốc lau 
nhà rất sạch. Nên chuẩn bị một chút 
quà nhỏ để thể hiện sự cảm ơn đối 
với lời mời của gia chủ. Nếu muốn đi 
tham quan căn nhà hay động vào một 
đồ vật nào đó thì phải hỏi ý kiến của 
gia chủ trước.

- Khi ăn uống: Người Hàn Quốc 
thường không bưng chén cơm mà 
đặt bát cơm xuống bàn và dùng đũa, 
muỗng để xúc thức ăn. Không cắm 
đũa vào chén ăn cơm khi đưa cho ai vì 
người ta sẽ hiểu là bạn đang nguyền 
rủa họ. Hạn chế nói chuyện khi ăn. Khi 
dùng cơm với người lớn: Để họ ngồi 
phía trong, cách xa cửa ra vào. Giữ tư 
thế ngồi ngay ngắn trước mặt người 
lớn. Đợi người lớn cầm đũa lên trước 
sau đó mới cầm đũa lên. Nếu muốn 
rót mời rượu người khác thì phải đợi 
người đó uống cạn cốc rượu mới 
được rót tiếp. Rót rượu và cầm chén 
phải dùng hai tay.

- Vào chùa tránh đi cửa chính: Bạn nên 
đi vào cửa hông chùa, để lại giày dép ở 
phía ngoài. Bạn không nên ngồi hoặc 
đứng ngay trước tượng Phật chính mà 

phải ngồi phía bên. Chú ý ăn mặc lịch 
sự, kín đáo, đầu tóc buộc gọn gàng. 

- Không viết tên bằng mực đỏ: Người 
Hàn Quốc cho rằng người đã chết 
mới viết tên bằng mực đỏ, vì vậy đây 
là điều tối kỵ khi bạn viết bằng mực đỏ 
khi đến xứ sở kim chi.

Những gợi ý mua sắm khi du lịch 
tại Hàn Quốc
Đối với những tín đồ mê shopping, 
Hàn Quốc chính là đất nước du lịch 
không thể lý tưởng hơn. Tại đây các 
bạn sẽ được chìm đắm trong “thế giới” 
của rất nhiều những thương hiệu nổi 
tiếng cũng như những món đồ đặc 
trưng của xứ sở Kim Chi.

- Thời trang Hàn Quốc đang là xu thế 
với giới trẻ Việt Nam, vì vậy đừng bỏ 
qua cơ hội thỏa sức mua sắm các mặt 
hàng thời trang mang phong cách 
Hàn Quốc tại Trung tâm thủ đô Seoul, 
chợ Myeongdong, chợ Dongdaemun, 
hay chợ Namdaemun.

- Đồ truyền thống Hàn Quốc: Mua 
ở các cửa hàng đồ thủ công mỹ 
nghệ ở Insa-dong, Gahoe-dong và 
Samcheong-dong chính là nơi bạn 
cần tìm.

- Đồ điện tử Hàn Quốc: Hàn Quốc là 
quê hương của một số sản phẩm điện 
tử nổi tiếng thế giới với những công 
ty quen thuộc như Samsung và LG. 
Seoul là địa điểm rất tốt để tìm mua 
máy tính, điện thoại xách tay.

- Ảnh lụa Hàn Quốc: Có rất nhiều cửa 
hàng bán các tấm ảnh lụa được sơn 
thủ công với nhiều nội dung khác 
nhau, từ những hình ảnh thiên nhiên, 
động vật đến các giai thoại trong dân 
gian. Mỗi loại mang một ý nghĩa riêng 
biệt như cầu chúc của cải, may mắn và 
hạnh phúc.

- Nhân sâm Hàn Quốc & Nấm Linh Chi: 
Đây là món quà quý đầy giá trị đến từ 
“xứ sở sâm”. Có rất nhiều sản phẩm 
được mua về làm quà như: Linh chi 
Hàn Quốc, Nhân sâm tươi, Hồng Sâm, 
Cao sâm, đông trùng hạ thảo, trà sâm, 
rượu sâm, kẹo sâm…

- Mỹ phẩm Hàn Quốc: Hàn Quốc vốn 
được xem là cái nôi chuyên về làm 
đẹp và thẩm mỹ, chính vì vậy Mỹ 
phẩm Hàn Quốc luôn được người tiêu 
dùng ưu ái, tin tưởng. Một số thương 
hiệu mỹ phẩm nổi tiếng tại xứ kim chi 
gồm: Skinfood, O’hui, The Face Shop, 
Missha, VOV…

Truyền thống văn hóa Hàn Quốc dựa trên Nho giáo 600 năm 
tuổi. Cùng với đó, khi đi du lịch, làm việc, học tập hoặc sinh 
sống tại Hàn Quốc, các bạn nên chú ý một số quy tắc lễ nghi 
trong giao tiếp, sinh hoạt để nhanh chóng hòa đồng và thích 
nghi với cuộc sống, con người nơi đây. Những điều cấm kỵ 
hay những quy tắc, lễ nghi này khá tương đồng với quan niệm 
về lễ nghi phép tắc trong xã hội Việt Nam và cũng cần được 
chúng ta chú ý thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc.
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Là một đất nước theo Phật giáo 
với những phép tắc lễ nghi ng-

hiêm ngặt, do đó khi đến Thái Lan bạn 
phải tuân thủ những nguyên tắc sau đây.

- Không được cởi trần nơi công cộng: 
Đây được xem là một hành động phạm 
pháp và sẽ bị cảnh sát bắt phạt với một 
khoản tiền rất lớn.

- Với hơn 90% dân số theo đạo Phật, vì 
vậy khi đến Thái Lan sẽ thường xuyên 
thấy cảnh hòa thượng đi lại ngoài 
đường và bạn không được giẫm lên 
bóng của họ vì đây là một hành vi bất 
kính. Không được chạm vào cơ thể của 
họ, cấm phụ nữ trực tiếp đưa đồ cho 
nhà sư. Nếu cần thiết hãy đưa qua một 
người đàn ông khác.

- Khi tham quan đền chùa, bạn tuyệt 
đối không được mặc quần áo ngắn, 
váy ngắn, cũng không được đi dép lê. 
Khi bạn ngồi trong đền, chùa, hãy để 
đầu gối bạn ra ngoài và giấu những 
ngón chân ở phía sau. Người Thái rất kị 
với việc chĩa mũi bàn chân vào người 
khác, đây được xem là không có ý tốt.

- Người Thái Lan rất tôn trọng Hoàng 
gia, bạn nên cẩn thận khi thể hiện thái 
độ đối với Hoàng gia. Tuyệt đối không 

nên có hành động chế giễu hay đùa 
cợt với vua hay các thành viên trong 
hoàng tộc.

- Khi vào thăm nhà người dân Thái, 
phải bỏ dép và không được giẫm lên 
ngưỡng cửa khi đi qua. Nếu chủ nhân 
ngồi dưới nền đất, khách cũng nên 
làm theo như vậy. Khi ngồi bạn không 
được vắt chéo chân chữ ngũ và làm lộ 
lòng bàn chân ra ngoài.

- Vào 8 giờ và 18 giờ mỗi ngày, Quốc 
thiều Thái Lan sẽ được cử tại những 
nơi công cộng. Hầu hết mọi người sẽ 

dừng lại và đứng nghiêm trang. Bạn 
cũng nên dừng lại và đứng nghiêm trang.

- Khi tới một cửa hàng tại Thái Lan 
nếu muốn gọi phục vụ bạn không 
nên dùng tay ra hiệu với các ngón tay 
hướng ngửa lên, theo họ đó là bất lịch 
sự. Bạn có thể nắm bàn tay hoặc sấp 
bàn tay lại khi vẫy gọi nhé.

- Thái Lan tuyệt đối không dùng bút đỏ 
để ký tên. Theo tập tục, bút đỏ dùng để 
ghi tên người đã mất trên nắp quan tài. 
Người Thái cũng ghét số 6 trong khi họ 
đặc biệt thích số 9.

Du lịch Thái Lan mua quà gì?
- Dầu gió, dầu massage Thái: Đây là một 
món quà hoàn hảo để dành tặng cho 
ông bà và người lớn. Không chỉ có các 
công dụng quen thuộc, mà dầu gió 
Thái còn có một nét độc đáo nữa là sở 
hữu nhiều mùi hương khác nhau.

- Quần áo, phụ kiện: Các loại quần áo 
Thái Lan thường có giá thành khá rẻ, 
chất lượng vải cũng được đánh giá tốt. 
Bởi vậy các du khách khi tới du lịch Thái 
Lan cũng thường hay chọn mua quần 
áo để làm quà tặng bạn bè, người thân. 
Để mua quần áo, đồ phụ kiện thời 

trang tại Bangkok, bạn có thể tới các 
khu chợ nổi tiếng như Pratunam, chợ 
Chatuchak hay khu trung tâm thương 
mại Platinum.

- Xà phòng từ thiên nhiên: Một điểm 
cộng to đùng cho các loại sản phẩm 
xà phòng, chăm sóc da của Thái Lan 
đó là nó hoàn toàn được tạo ra bởi 
các nguyên liệu từ thiên nhiên. Không 
những thế, các miếng xà phòng cũng 
luôn được tạo thành những hình dáng, 
màu sắc vô cùng đáng yêu như hình 
các loại quả, bông hoa hay con thú… 

- Tinh dầu, tràm thơm, sáp thơm: Đây 
cũng là một trong những thứ mà được 
các du khách chọn mua nhiều nhất 
khi tới Thái Lan. Có lẽ cũng bởi vậy mà 
tinh dầu hay tràm thơm được bày bán 
ở hầu hết mọi nơi, từ các khu trung 
tâm thương mại, chợ truyền thống hay 
ngay cả trong sân bay.

- Đồ ăn: Đến với nơi được mệnh danh 
là thiên đường ẩm thực này thì đồ ăn là 
một trong những thứ không thể thiếu 
trong hành lý khi trở về rồi đúng không 
nào! Ở Thái Lan có vô số các món ăn 
ngon và sở hữu những nét độc đáo rất 
riêng như: Mực bento, Pad Thai đóng 
gói, Gia vị, Bánh trứng Thái, Bánh chuối, 
Trà sữa thái, Snack rong biển…

- Quà lưu niệm: Các món quà lưu niệm 
cũng là thứ không thể thiếu được 
đúng không nào! Đó có thể là một bức 
tượng với hình ảnh biểu tượng của 
Thái Lan như Chùa Vàng hay chiếc móc 
khóa tinh xảo hình con voi, chiếc xe 
tuk tuk…

Du lịch
THÁI LAN
những điều cần biết
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Mỗi ngày 24 giờ dường như vẫn không đủ thời gian cho bạn. Bạn 
luôn trong tình trạng quay cuồng và thiếu ngủ, từ công việc tại cơ 
quan đến việc nhà, con cái chiếm trọn quỹ thời gian. Vì vậy, bạn 
dường như quên đi sự chăm lo cho chính bản thân mình, không có 
thời gian dành cho thể dục, làm đẹp và kiểm soát cân nặng. 

Để kiểm soát cân nặng một cách hiệu quả và duy trì một vóc dáng 
đẹp, sức khỏe tốt, chỉ cần bạn có một chế độ ăn uống lành mạnh, 
duy trì thói quen tập thể dục thường xuyên. Điều đó có nghĩa bạn 
cần điều chỉnh chế độ ăn uống thật hợp lý và những bài tập thể dục 
hiệu quả.

Một vài gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn lấy lại vóc dáng và khỏe mạnh 
sau những giờ quay cuồng với công việc và cuộc sống.

Duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày
Khoa học chứng minh chỉ cần bạn 
đi bộ 10.000 bước mỗi ngày giúp cơ 
thể khỏe mạnh và duy trì việc giảm 
cân dễ dàng. Vì vậy bạn nên tận dụng 
việc đi bộ bất cứ lúc nào có thể, duy trì 
chúng mỗi ngày sẽ giúp đốt cháy rất 
nhiều calo. Nếu có nhiều thời gian bạn 
nên đi bộ hoặc chạy bộ vào buổi sáng 
sớm, hoặc chiều tối.

Đừng bao giờ bỏ bữa sáng
Ngoài tác dụng cung cấp năng lượng 
sau một đêm cơ thể bị thiếu hụt, ăn 
sáng còn có tác dụng kiểm soát cân 
nặng. Nếu bỏ qua bữa sáng làm cho 
cơ thể thiếu đi các chất dinh dưỡng 
cần thiết để duy trì hoạt động sống. 
Không ăn sáng còn khiến bạn ăn vặt 
nhiều hơn trong ngày và làm việc 
không hiệu quả.

Uống nhiều nước
Các bác sĩ khuyên mỗi ngày cần cung 
cấp cho cơ thể ít nhất 2 lít nước. Thời 
gian uống nước tốt nhất cho cơ thể 
để cơ thể luôn đủ nước, giúp cho 
quá trình tiêu hóa, tránh được những 
bệnh như đột quỵ hay tai biến… đó là 
các khoảng thời gian sau: Ngay sau khi 
ngủ dậy buổi sáng, 8h sáng (sau khi ăn 
sáng 30 phút), 11h trưa (trước bữa ăn 
trưa 30 phút), 1h chiều (sau bữa trưa 
1 tiếng), 4h chiều (trước bữa ăn chiều 
1-1,5 tiếng), 8h tối (sau ăn tối 1 tiếng 
và trước giờ đi ngủ 1-1.5 giờ).

Đảm bảo bữa ăn chính, không ăn vặt
Việc ăn đủ bữa vào đúng thời điểm 
trong ngày giúp đốt cháy calo tốt hơn 
khi ăn các bữa lung tung, không đều 
đặn. Ăn đúng bữa giúp bạn hạn chế và 
kiểm soát được việc ăn vặt trong ngày 
để đảm bảo mục tiêu giảm cân của 
mình. Cách tốt nhất để giảm sự thèm 
ăn là không mua và dự trữ chúng.

Ăn ít dầu mỡ, nhiều hoa quả và 
rau xanh
Nên hạn chế thức ăn chứa nhiều dầu 
mỡ, nên ăn nhiều hoa quả và rau xanh. 
Đây là các loại thực phẩm chứa hàm 

lượng các vitamin và chất xơ dồi dào. 
Hàm lượng calo trong hoa quả và 
rau xanh ở mức thấp giúp giảm cân. 
Đồng thời, các loại dưỡng chất trong 
rau quả không chỉ có tác dụng hỗ trợ 
giảm cân mà còn đem lại cho cơ thể 
trạng thái tích cực để đốt cháy calo.

Luôn giữ cơ thể thăng bằng, giải 
phóng áp lực
Áp lực công việc, cuộc sống sẽ nhiều 
lần đẩy bạn vào trạng thái mất cân 
bằng và stress. Do đó để kiểm soát 
cân nặng một cách hữu hiệu bạn nên 
giải phóng mọi áp lực cuộc sống và 
luôn giữ vững cơ thể ở trạng thái cân 
bằng. Không chỉ giúp kiểm soát cân 
nặng mà mọi hành vi cuộc sống, việc 
giữ cơ thể thăng bằng sẽ giúp bạn tái 
tạo một nguồn năng lượng để làm 
việc hiệu quả.

Kết hợp dùng thêm tinh dầu
Hiện nay, một số loại tinh dầu như 
dầu bưởi…có thể kiểm soát sự thèm 
ăn một cách tự nhiên, đồng thời thúc 
đẩy sự trao đổi chất của bạn, hỗ trợ 
cho quá trình giảm cân của bạn. Hãy 
thêm một vài giọt tinh dầu bưởi vào 

cốc nước và uống trước bữa ăn sáng 
để có thể kích hoạt quá trình trao đổi 
chất trong cơ thể một cách tốt hơn.

Tập thể dục đều đặn mỗi ngày
Bạn nên tập thói quen hít thở đều 
đặn và nhịp nhàng mỗi ngày, bên 
cạnh đó duy trì việc tập thể dục đều 
đặn như nhảy dây, tập các bài tập tay 
chân bằng các dụng cụ hỗ trợ tập thể 
dục tại nhà hoặc duy trì thói quen đến 
phòng tập. Tập thể dục thường xuyên 
giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất 
trong cơ thể và đốt cháy chất béo dư 
thừa nhanh hơn.

Tập trung ăn uống vừa đủ, có 
kiểm soát
Việc vừa ăn vừa xem tivi hay kết hợp 
với làm việc theo nhiều nghiên cứu 
thực tế, khiến chúng ta ăn nhiều hơn 
mức cần thiết và mất kiểm soát. Do 
đó bạn nên tập trung ăn uống ở một 
mức độ vừa đủ, có kiểm soát và không 
nên ăn quá nhiều hoặc cố gắng giải 
quyết những thức ăn còn lại, sau đó 
mới tập trung cho các công việc khác.

Diễm Mai
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CHÁO HÀU
CUA
Vị chua của me quyện cùng vị cay, thơm nồng 
của gia vị, cùng vị béo ngọt của cua làm ta 
nhớ mãi sau mỗi lần thưởng thức món cua 
rang me. Đây là món ngon đậm đà hương vị 
rất được ưa chuộng trong mùa hè này.

Nguyên liệu:
- Cua thịt tươi ngon: 2 con
- Me chua: 1 chén nhỏ
- Tỏi: 1 củ nhỏ
- Hành tây: 1 củ 
- Bột năng: 1 muỗng
- Gia vị khác: Đường, hạt tiêu, ớt, hạt 
nêm, nước mắm, dầu…

Cách làm:
- Cua rửa sạch, tách bỏ phần mai, lấy 
gạch ở mai để riêng, cắt cua làm hai và 
đập càng hơi dập để thấm gia vị.
- Hành tây xắt nhỏ, tỏi lột sạch và băm 
nhuyễn.
- Cho cua đã làm sạch vào tô tẩm ướp 
gia vị gồm nước mắm, hạt nêm, tiêu, 
ớt, đường… ướp trong 30 phút.
- Bắc chảo lên bếp, cho dầu vào phi 
thơm và cho cua vào chiên vàng đều, 
sau đó vớt cua ra để ráo dầu.
- Cho me vào nước nóng, tán nhuyễn, 
bỏ hạt, lọc sạch nước. 
- Bắc chảo lên bếp, cho dầu vào phi 
thơm tỏi, khi tỏi có màu vàng nhạt 
thì cho hành tây, nước me cùng với 
đường và 2 muỗng hạt nêm vào cùng, 

một ít nước mắm. Đun hỗn hợp trên 
đến khi nước me sôi thì cho ớt vào.
- Bột năng hòa tan cùng một ít nước, 
đổ từ từ vào nước sốt me để tạo độ 
sánh.
- Nêm nếm lại gia vị một lần nữa, khi 
thấy các vị chua, cay, mặn, ngọt đã 
hài hòa thì cho cua vào trộn đều, đun 
nhỏ lửa 5 - 7 phút, tắt bếp.
- Cho một chút dầu vào phi thơm tỏi, 
đổ gạch cua vào, nêm một chút 
gia vị.
- Xếp từng miếng cua lại thành hình 
nguyên con, úp mai lên, rưới gạch 
cua lên trên và rắc thêm một chút 
rau răm hoặc rau mùi là có thể dùng 
được ngay.

Thu Hạnh

Hàu là một loại hải sản 
ngon, có giá trị dinh 
dưỡng cao được dùng 
chế biến thành nhiều 
món ăn bổ dưỡng và 
ngon miệng. Với vị ngọt 
tự nhiên rất đậm đà, hàu 
khi dùng nấu cháo rất 
ngon, mát lành, bổ dưỡng 
nhất là dịp hè.

Nguyên liệu:
- Hàu: 2kg
- Gạo nếp: 100gr
- Gạo tẻ: 200gr
- Hành tím: 5 củ
- Ớt tươi: 2 trái
- Rau cải: 1 bó
- Gừng: 1 củ nhỏ
- Gia vị khác gồm: Hạt nêm, đường, 
muối, nước mắm, tiêu xay và dầu ăn, 
lá hành, ngò.

Cách làm:
- Hàu sữa tách lấy phần bên trong, làm sạch.
- Hành tím bóc bỏ vỏ, rửa sạch rồi đem xắt mỏng, để riêng. 
Rau cải rửa kỹ với nước cho sạch, để ráo, xắt sợi nhỏ. Gừng 
làm sạch xắt sợi, hành lá và ngò rửa sạch thái mỏng.
- Gạo nếp và gạo tẻ đem trộn với nhau rồi đem vo sạch và 
cho vào nồi nấu chín, cháo sôi cho ít muối, hạt nêm, đường 
sao cho vừa ăn, ninh cho cháo nhừ.
- Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn và phi thơm hành khi dậy 
mùi thì vớt ra để riêng. Cho hàu vào xào chín. Nêm thêm 1 
muỗng nước mắm vào, đảo đều tay cho đến khi hàu chín 
thì tắt bếp và cho ra đĩa.
- Khi cháo chín nhừ, cho hàu đã xào vào, đảo sơ rồi nấu 
thêm khoảng 10 phút thì tắt bếp. Khi ăn, múc cháo hàu ra 
chén, cho thêm chút tiêu xay, lá hành ngò và gừng, dọn 
kèm đĩa rau cải xắt mỏng.
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TRUYỆN CƯỜI

Chiếc chuông

Uống nước…

Đúng sự thật

Bóp đây, bóp đây… Trải nghiệm thực tế 
trước khi có vợ

Người yêu và vợ
Anh chàng kia vừa có vợ lại vừa có bồ nhí làm cùng 
cơ quan. Một lần đi nghỉ mát, vì có vợ đi cùng nên 
anh không thể nào qua gặp người yêu được. Cô 
người yêu cảm thấy vô cùng cô đơn và buồn tình 
nên hát:

- Thuyền ơi có nhớ bến chăng. Bến thì một dạ khăng 
khăng đợi thuyền.

Anh chàng nghe thấy cũng hát vọng sang giãi bày:

- Thuyền đây đã dựng cột buồm. Ngặt vì một nỗi 
đồn tuần bên sông.

Cô người yêu nhanh trí hiểu ý nhưng muốn mách 
nước, liền hát:

- Đồn tuần thì mặc đồn tuần. Đóng thuế một lần rồi 
nó cho đi.

Anh chàng nghe vậy, buồn bã hát giọng rất ai oán:

- Vốn liếng anh có ra gì? Nếu mà đóng thuế còn chi 
cột buồm?.

Một buổi sáng đẹp trời, một cụ ông đang đi tập thể dục 
trên đường, ông thấy một chú bé trông rất đáng thương 
đang cố gắng nhấn chuông cửa nhà kia. Tuy vậy, chiếc 
chuông khá cao cậu bé nhiều lần cố gắng nhưng đều 
thất bại.

Sau khi quan sát hành động cùng sự cố gắng của cậu 
bé, cụ ông dừng lại và tiến gần hơn về phía cậu bé, nhẹ 
nhàng đi lại phía sau lưng cậu bé, một tay đặt nhẹ lên 
vai cậu bé như động viên, tay còn lại nhấn chuông với 
nụ cười vui vẻ.

Sau khi nhấn chuông xong, ông nghe tiếng vọng lên từ 
bên trong ngôi nhà. Ông cụ cuối xuống nhìn cậu bé và 
hỏi: Cháu cần gì nữa không?

Thằng bé quay ra nhìn ông cụ và la lên: Bây giờ thì chạy 
ngay đi!

Trong giờ sinh học, cô giáo hỏi một bạn học sinh ngồi 
cuối lớp, mặt đang dắm dúi xuống bàn.

Em cho cô biết uống nước nhiều là tốt hay không tốt?

Cậu bé đứng dậy bụm miệng trả lời.

Thưa cô uống nước nhiều là tốt ạ?

Giỏi lắm. Vậy em hãy cho cô và các bạn biết tại sao 
phải uống nước nhiều.

Dạ vì em mới bị té xe nên răng không còn nên chỉ 
uống nước được thôi ạ.

Thấy con đi học về buồn rầu không muốn ăn, mẹ hỏi:

- Hôm nay sao con buồn thế, con bị bạn trêu hả?

Em bé lắc đầu…

- Hay bị cô giáo la, hay là bị điểm kém?

Em bé nhìn mẹ và hỏi:

- Hôm nay con nói sự thật nhưng cô giáo đã cho con 0 điểm?

- Thế cô hỏi gì?

- Cô hỏi phía Bắc nước ta giáp với nước nào?

- Con trả lời thế nào?

- Con trả lời sự thật là con không biết.

Anh chàng nọ muốn tạo điều kiện cho cậu bạn thân có được những trải 
nghiệm thực tế trước khi kết hôn nên nói chuyện với vợ.

- Vợ ơi, hôm nay anh muốn mời thằng Tèo về nhà mình chơi và ăn cơm tối.

Vợ tròn mắt nói lớn:

- Anh điên à! Nhà thì bề bộn ngập ngụa trong rác bẩn chưa kịp dẹp dọn. 
Em cũng chưa đi chợ lấy gì mà nấu ăn đãi khách. Còn bát đĩa suốt mấy ngày 
nay anh có chịu rửa đâu. Quần áo đầy nhà chưa kịp giặt, còn nữa đồ chơi 
của con bày biện từ cửa vào kìa. Thế mà anh còn dày mặt mời bạn về nhà à?

Chồng mỉm cười dịu dàng:

- À, em đừng lo! Thằng bạn anh định lấy vợ. Anh muốn cho nó đi thực tế tìm 
hiểu trước rồi đưa ra quyết định cuối cùng ý mà.

Ở chợ Đông Ba - Huế có một cô bán ví xách tay (người 
miền Trung gọi ví là bóp) phụ nữ. Cô treo đủ loại ví, dãy 
trên, dãy dưới và cô rao hàng như sau:

- Bóp đây, bóp đây… bà con cô bác mại dô mại dô.

- Bóp trên thì 20 ngàn, bóp dưới thì 30 ngàn, bóp da thì 
50 ngàn, bóp lông thì 80 ngàn… nhanh chân cô bác ơi.

Có một anh khách cắc cớ hỏi cô:

- Bóp mô thì rẻ nhứt ở đây cô?

Cô trả lời ngay:

- Dạ, bóp em là rẻ nhứt, không mô rẻ hơn. Anh không tin 
thử ngay!

Cuộc sống luôn cuốn bạn vào những áp lực của công việc, cơm 
áo gạo tiền khiến bạn luôn trong trạng thái mệt mỏi, hãy giải 
tỏa những áp lực trên bằng những cuốn sách, mẫu chuyện hay, 
những giờ tập thể dục hoặc những mẫu chuyện cười thú vị. Hi 
vọng những mẫu chuyện cười sau sẽ giúp bạn thư thái sau một 
ngày căng thẳng.




