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PHONG PHÚ VỚI
CÁCH MẠNG 
CÔNG NGHIỆP 4.0

Ông Phạm Xuân Trình - Tổng giám đốc

Cách mạng công nghiệp hàm chứa sự thay đổi lớn 
lao, không chỉ biến đổi kinh tế mà cả văn hóa xã hội 
một cách toàn diện. Nhìn lại lịch sử, con người đã 

chứng kiến 3 cuộc cách mạng kỹ thuật lớn:

- Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất xảy ra khi loài 
người phát minh ra động cơ hơi nước, tác động trực tiếp 
đến các ngành nghề như dệt may, chế tạo cơ khí, giao 
thông vận tải. Động cơ hơi nước được đưa vào ô tô, tàu hỏa, 
tàu thủy, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại.

- Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai là khi loài người 
phát minh ra động cơ điện (khoảng 1 thế kỷ sau cách 
mạng công nghiệp lần thứ nhất 1871 - 1914), mang lại 
cuộc sống văn minh, năng suất tăng nhiều lần so với động 
cơ hơi nước.

- Cuộc cách mạng lần thứ ba (khoảng 1 thế kỷ sau cách 
mạng công nghiệp lần hai: 1969) khi con người phát hiện 
ra chất bán dẫn, điện tử, kết nối thế giới liên lạc được với 
nhau, vệ tinh, máy bay, máy tính, điện thoại, internet, là 
công nghệ hiện nay chúng ta đang thụ hưởng.

- Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra 
từ những năm 2000 gọi là cuộc cách mạng số, năm 2013 
bắt đầu nổi lên từ “Cách mạng công nghiệp 4.0” từ Đức 
nhằm nói đến chiến lược công nghệ cao, điện toán hóa 
ngành sản xuất mà không cần sự tham gia của con người. 
Ví dụ như sự xuất hiện của robot có trí tuệ nhân tạo, có khả 
năng ghi nhớ, có thể làm việc 24/24 giờ được áp dụng trên 
nhiều lĩnh vực từ dệt may đến du lịch, từ ngân hàng đến 
nhà hàng, từ giáo dục đến y tế, từ công nghiệp đến nông 
nghiệp, sinh học…

Cách mạng công nghiệp 4.0 dựa trên nền tảng công nghệ 
số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối 
ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất và những công 
nghệ đang và sẽ có tác động lớn như in 3D, công nghệ 
sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, 
robot. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, viễn cảnh các 
nhà máy thông minh trong đó các máy móc được kết nối 
internet và liên kết với nhau qua một hệ thống có thể tự 
hình dung toàn bộ quy trình sản xuất rồi đưa ra quyết định 
sẽ không còn xa.

Phong Phú hãy xây dựng một giải pháp tổng thể trong đầu 
tư, hoàn thiện và đồng bộ trong công nghệ, đào tạo một đội 

ngũ CB.CNV có kỹ năng và thích ứng, đồng thời xây dựng một 
hệ thống quản trị tối ưu gắn liền với quá trình tự động hóa và xa 
hơn tạo ra sản phẩm khác biệt mà robot khó có thể làm được.

Cách mạng công nghiệp 4.0 được dự báo sẽ làm 
thay đổi toàn bộ hệ thống sản xuất và quản trị trên 
toàn thế giới.

- Lao động dệt may là lao động giản đơn sẽ bị ảnh 
hưởng lớn vì máy móc sẽ làm thay con người.

- Ngành dệt may gắn liền với quá trình tự động hóa 
như: máy thay người trong việc nối sợi, châm hồ, màu, 
hóa chất, trải vải, cắt, may, kiểm… và có thể làm 
24/24 giờ trong điều kiện khắc nghiệt hoặc không cần 
ánh sáng.

Theo đánh giá của các chuyên gia thì trong vài thập 
niên tới khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển 
rực rỡ thì ngành dệt may các nước Đông Nam Á bị ảnh 
hưởng trên 80% do máy móc thay thế con người.

Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật nhanh chóng như 
trên chúng ta có thể hình dung trong tương lai gần là 
những nhà máy sợi, nhà máy dệt, nhuộm, may phần 
lớn là robot thao tác dưới sự điều khiển tự động từ hệ 
thống internet, máy tính thông minh do con người lập 
trình sẵn mà không cần phải có quá nhiều người quản 
lý tài năng, những cán bộ điều độ, kế hoạch giỏi, những 
chuyên viên, chuyên gia thiết kế xuất sắc... 
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Liệu chúng ta hủy bỏ toàn bộ những gì chúng ta đang 
vận hành hiện tại rồi đưa toàn bộ robot và máy tính thông 
minh được lập trình sẵn vào thay thế chăng! hay thôi thế 
giới thay đổi là việc của họ còn ta thì cứ kiểu của ta?

Xu thế buộc chúng ta phải thay đổi, nếu không thì ta sẽ tụt 
hậu, tự bị đào thải và mất khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên 
việc thay đổi phải được xem xét cụ thể từng công đoạn và 
khả năng của mình, những gì chúng ta còn quá lạc hậu mà 
thế giới đã trải qua chúng ta nên tiệm cận.

Đầu tiên nói đến quá trình tự động hóa trong sản xuất, đây 
là quá trình mà thế giới đã trải qua họ đang ứng dụng cách 
mạng công ngiệp 4.0 để dùng robot thay thế con người. 
Trong lúc đó sản xuất của chúng ta chưa ứng dụng hoàn 
chỉnh quá trình tự động hóa thì chúng ta nên ứng dụng 
quá trình này một cách hoàn hảo trước.

Ví dụ: tự động lựa nguyên liệu, đổ sợi, đóng gói trong 
ngành sợi. Hay tự động nấu hồ, bơm hồ, vận chuyển, kiểm 
phẩm, cuốn sợi trong ngành dệt. Hay tự động bơm, xả hóa 
chất, thuốc nhuộm, nước, hơi, kiểm soát quá trình hoàn hảo 
trong nhuộm vải sợi. Hay quản trị kết nối sản xuất, năng 
suất, chất lượng, ứng dụng phần mềm ERP trong quản lý.

Hoàn thiện quá trình tự động hóa sản xuất là bước Phong 
Phú phải thực hiện để chuẩn bị cho Cách mạng công 
nghiệp 4.0, đến lúc robot có thể thay thế con người vận 
hành toàn bộ quá trình sản xuất đó là lúc cách mạng công 
nghiệp 4.0 được thực thi.

Việc hoàn thiện quá trình tự động hóa đòi hỏi:
- Đồng bộ và tiêu chuẩn hóa tất cả các quá trình tham gia 
vào sản xuất từ nguyên liệu đầu vào, phụ trợ, cách thức vận 
hành cho đến kỹ năng người thực hiện.

- Tích hợp dữ liệu sản xuất, kho bãi, số liệu, hệ thống bán 
hàng, tài chính, kế toán bằng phần mềm kết nối từ dụng 
cụ thiết bị của từng nơi vào máy chủ để xử lý nhanh mà 
không cần con người tác nghiệp bằng nghiệp vụ.

- Đưa ra những giải pháp thông minh để phù hợp với mức 
độ tự động hóa hay nói cách khác phải thay đổi hệ thống 
tổ chức và quản lý khi thay đổi máy móc thiết bị hiện đại.

- Sự tuân thủ của tất cả các đối tượng tham gia, chỉ cần có 
một khâu nào đó sai điều đó dẫn đến sai hàng loạt thậm 
chí không vận hành được.

Hiện nay chúng ta đã có những dây chuyền thiết bị có 
thể tự động hóa nhiều bộ phận, có thể thống kê, lưu trữ 
và tích hợp được nhiều dữ liệu trong sản xuất, thực hiện 
một số công việc trong quá trình thông qua chương trình 
điều khiển, có thể truyền dữ liệu về máy chủ văn phòng 

hoặc kiểm soát từ xa trong dây chuyền sợi, dệt, nhuộm. 
Tuy nhiên, việc khai thác và tận dụng vẫn chưa triệt để đến 
tối ưu, chẳng hạn như thiếu vài thiết bị kết nối, thiếu người 
khai thác các tính năng, chưa đồng bộ chương trình, phần 
mềm hoặc kết nối tổng thể công đoạn, hoặc liên kết, hoặc 
thay đổi cách thức tổ chức, quản lý phù hợp, hoặc còn thờ 
ơ khai thác việc tự động hóa.

Phong Phú hãy xây dựng một giải pháp tổng thể trong đầu 
tư, hoàn thiện và đồng bộ trong công nghệ, đào tạo một 
đội ngũ CB.CNV có kỹ năng và thích ứng, đồng thời xây 
dựng một hệ thống quản trị tối ưu gắn liền với quá trình 
tự động hóa và xa hơn tạo ra sản phẩm khác biệt mà robot 
khó có thể làm được.

Sự thực hiện kiên trì, tuân thủ, tập trung, đồng bộ theo 
chiến lược dài hơi, tận dụng tối đa thành tựu của cách 
mạng công nghiệp 3.0 là tiền đề xây dựng và hòa nhập 
vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Cuộc cách mạng lần thứ nhất tác động sâu sắc đến ngành 
dệt may thế giới đã đưa năng suất lao động phát triển vượt 
bậc, dần dần cuộc cách mạng lần thứ hai, lần thứ ba tiếp 
tục tăng năng suất, đa dạng hóa sản phẩm, phục vụ nhu 
cầu của mọi tầng lớp, đối tượng, giúp con người lựa chọn 
nhanh, kiểu văn hóa thời trang của hang cùng ngỏ hẻm 
trên khắp thế giới thông qua internet. Cách mạng công 
nghiệp 4.0 sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa xã hội đối với 
ngành dệt may, đặc biệt là người lao động.

Phong Phú tăng tốc đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại

Nhà máy được đều khiển bởi hệ thống robot tự động
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tăng trưởng trong 
quý 1 - 2017

Dệt may Việt Nam

Theo Hiệp Hội Dệt May Việt Nam (VITAS), xuất khẩu ngành 
dệt may đạt 6.84 tỉ Đô-la Mỹ trong 3 tháng đầu năm 

2017, tăng trưởng 11.2% so với cùng kì năm trước. Với số liệu 
khởi đầu này, ngành dệt may kì vọng sẽ đạt mục tiêu xuất 
khẩu 30 tỉ Đô-la Mỹ cho năm 2017, tăng trưởng 7% so với 
năm 2016.

Sản phẩm dệt may của Việt Nam hiện có mặt tại hơn 
40 quốc gia trên thế giới. Những thị trường chủ yếu 
đóng góp vào kim ngạch chung là Hoa Kỳ, Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Trung Quốc, EU... Mức tăng trưởng trong quý 1 
có sự phân biệt rõ giữa doanh nghiệp có thương hiệu và 
doanh nghiệp chưa có thương hiệu. 

Trước xu hướng kế hoạch đơn hàng ngày một ngắn và giá 
không tăng, VITAS khuyến cáo các doanh nghiệp ngành 
dệt may cần khai thác triệt để hiệu suất của trang thiết bị 
đã đầu tư nhằm giảm chi phí, tìm kiếm đơn hàng quy mô 
nhỏ nhưng khó để xác định lợi thế về kỹ thuật và tay nghề 
người lao động.

Theo bà Đặng Phương Dung - Ban cố vấn của VITAS, tăng 
trưởng về sản lượng và giá trị của hàng xuất khẩu vào Liên 
minh châu Âu vẫn còn thấp do tính chất nhỏ lẻ của các 
đơn hàng từ thị trường này. Ngoài ra, ngành công nghiệp 
dệt may Việt Nam vẫn chưa phát triển ở khâu thiết kế, dẫn 
đến khó khăn trong việc tìm kiếm những đơn hàng tiềm 
năng từ thị trường Liên minh châu Âu

Thuế nhập khẩu cao từ 8 - 12% vào thị trường Liên minh 
châu Âu cũng là một trong những trở ngại cho các doanh 
nghiệp tiếp cận thị trường này.

Theo VITAS, Liên minh châu Âu là thị trường xuất khẩu 
hàng dệt may lớn thứ 2 của Việt Nam nhưng hiện tại chỉ 

chiếm 1.9% tổng giá trị xuất khẩu, cho thấy còn rất nhiều 
cơ hội bỏ ngỏ.

Tuy nhiên theo bà Đặng Phương Dung, việc đáp ứng các 
quy tắc về xuất xứ để hưởng thuế ưu đãi trong Hiệp định 
Thương mại tự do EU - Việt Nam sẽ là trở ngại lớn nhất cho 
các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

Các nước thuộc hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, bao 
gồm Việt Nam sẽ kí Hiệp định Thương mại tự do ASEAN 
- EU. Điều này sẽ đem đến nhiều lựa chọn hơn cho các 
doanh nghiệp dệt may nội địa trong việc tìm kiếm nguồn 
nguyên liệu từ các nước thành viên, một yếu tố quan trọng để 
đáp ứng quy tắc xuất xứ của hiệp định.

Nhiều doanh nghiệp cũng đã đầu tư mở rộng quy mô các 
nhà máy dệt và nhuộm để nắm bắt các cơ hội từ Hiệp định 
TPP. Theo các chuyên gia, mặc dù Mỹ đã rút khỏi Hiệp định 
TPP nhưng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do giữa 
Việt Nam - EU và Việt Nam - Hàn Quốc là rất lớn. Điển hình 
như việc tận dụng hiệp định thương mại tự do giữa Việt 
Nam - Hàn Quốc, Phong Phú đã xuất khẩu vải denim, sợi và 
sản phẩm may mặc ổn định sang thị trường này và tiếp tục 
mở rộng đơn hàng trong năm 2017.

Việc đầu tư mở rộng các nhà máy sản xuất sẽ giúp ngành 
công nghiệp dệt may Việt Nam hoàn thiện quá trình sản 
xuất và chủ động hơn trong việc tìm kiếm nguyên phụ liệu. 
Một số doanh nghiệp bắt đầu tham gia vào chuỗi cung 
ứng toàn cầu. 

Theo số liệu năm 2016 từ Tổng cục Hải Quan, ngành dệt 
may đạt tổng kim nghạch xuất khẩu 23.8 tỉ Đô-la Mỹ, tăng 
trưởng 4.6% . Đặc biệt, thị trường Mỹ tiếp tục là thị trường 
xuất khẩu lớn nhất của ngành dệt may Việt Nam với 48% 
tổng giá trị xuất khẩu. Trong những năm gần đây, tăng 
trưởng xuất khẩu dệt may vào thị trường Mỹ luôn đều đặn 
ở mức 12 - 13%/ năm.

Với những gì mà dệt may Việt Nam đạt được trong quý 
1/2017, kỳ vọng sẽ có một năm thành công đến với ngành, 
đặc biệt những doanh nghiệp lớn, có sự chuẩn bị tốt về 
nội lực của mình. Tuy nhiên, thị trường vẫn còn tiềm ẩn rất 
nhiều rủi ro ở phía trước, kỳ vọng các doanh nghiệp dệt 
may Việt Nam bứt phá để khẳng định mình.

Ngô Anh Tuấn
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DỆT MAY 
VÀ BƯỚC ĐÀ 
TĂNG TRƯỞNG 
ĐỂ HỘI NHẬP 2017 - Một năm với nhiều thách thức mới

Việc Mỹ từ bỏ TPP cũng đã ảnh hưởng một phần đến tốc 
độ và kế hoạch tăng trưởng của dệt may Việt Nam, tuy 
nhiên ông Lê Tiến Trường - Tổng giám đốc Vinatex cho 
biết: “Trước đây chưa có TPP, dệt may Việt Nam tăng trưởng 
dựa trên năng lực cạnh tranh và nhu cầu thị trường”. Do 
đó, trong bối cảnh hiện tại khi mà các hiệp định thương 
mại tự do vẫn chưa đến hồi kết, thì các doanh nghiệp dệt 
may Việt Nam tiếp tục điều chỉnh chiến lược phát triển của 
mình dựa trên cơ sở năng lực cạnh tranh và nội lực doanh 
nghiệp như trước đây. 

Theo kết quả tăng trưởng của dệt may Việt Nam trong quý 
1/2017, các chuyên gia dự đoán 2017 tiếp tục sẽ là một 
năm khó khăn. Điểm sáng duy nhất trong quý 1 là sự phục 
hồi thị trường nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. 

Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) xuất khẩu ngành 
dệt may đạt 6,84 tỷ USD. Nhiều thị trường mới có tín hiệu 
khá tốt, trong đó Liên minh Kinh tế Á - Âu có tốc độ tăng 
trưởng vào Nga tăng 115%; đối với thị trường AEC đã có tốc 
độ tăng ở 6 thị trường, cụ thể: Thái Lan 17%, Indonesia 11%, 
Singapore 38%, Lào 24,5%, Campuchia 36% và Myanma 
5%. Hàn Quốc là khách hàng truyền thống với tốc độ tăng 
cao với 14% ở quý 1. Ngoài ra, có 2 quốc gia là Braxin và Ấn 
Độ có mức tăng trưởng lên đến 34%. 

Đây là một tín hiệu rất khả quan cho dệt may Việt Nam 
trong quý 1, tuy nhiên để giữ được độ tăng trưởng này 
đến cuối năm là một thách thức lớn - ông Lê Tiến Trường 
cho biết.

Theo Vitas, các hiệp định thương mại tự do, trong đó có 
FTA Việt Nam - EU chưa có hiệu lực trong năm nay và việc 
TPP không được thông qua khiến dệt may Việt Nam gặp 

nhiều khó khăn. Ở trong nước, đối diện với việc sẽ tăng 
lương tối thiểu, nhiều chính sách mới về bảo hiểm xã hội, 
đặc biệt năm nay dự kiến tăng một số mặt hàng cơ bản 
đầu vào của ngành như điện và một số dịch vụ phí khác.

Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đều có cùng nhận 
định, nếu không chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng 
giảm gia công, chuyển sang FOB (mua nguyên liệu, bán 
thành phẩm) và tiến tới là ODM (thiết kế, sản xuất và bán 
sản phẩm) thì rất khó tồn tại, nhưng khả năng chuyển đổi 
rất khó. Một thời gian dài, doanh nghiệp nội chỉ tập trung 
vào gia công, thâm dụng lao động nên lợi nhuận thu được 
không cao. Kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam 
dù là đạt 22,8 tỷ USD vào năm 2016, nhưng có đến 70% 
doanh thu là của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
(FDI). Do đó, tổng thu thực tế mà doanh nghiệp nội đạt được 
(chủ yếu nhờ gia công) chỉ khoảng 30 triệu USD - rất thấp để 
có thể tái đầu tư công nghệ hiện đại.

Như vậy, để dệt may Việt Nam giữ đà tăng trưởng tốt, các 
doanh nghiệp dệt may phải hướng đến phát triển sản xuất 
xanh, sạch, bảo vệ môi trường. Tiếp tục có những nghiên 
cứu đẩy mạnh phát triển thị trường mới, gia tăng nội lực 
doanh nghiệp để ứng biến với thị trường. Ngoài ra, tập 
trung khai thác những phân khúc khác nhau của thị trường 
nội địa để gia tăng lợi thế cạnh tranh sản phẩm.

Thời đại của công nghệ

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên toàn 
thế giới thông qua các công nghệ như Internet vạn vật 
(IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), tương tác thực 
tại ảo (AR), mạng xã hội, điện toán đám mây, di động, phân 
tích dữ liệu lớn (SMAC)... để chuyển hóa toàn bộ thế giới 
thực thành thế giới số.

Bình San - Hà Thu

Gia nhập thị trường dệt may chậm hơn Việt Nam nhưng 
Bangladesh, Campuchia, Malaysia, Indonesia đang dần tiệm 
cận và một số nước đã bứt phá qua Việt Nam về kim ngạch 

xuất khẩu. Chỉ tính riêng trong năm 2016, tổng kim ngạch xuất khẩu 
ngành dệt may Bangladesh đã cán mức 34 tỷ USD, vượt qua Việt 
Nam (22,8 tỷ USD). Campuchia, Indonesia, Malaysia cũng gần đạt 
mức trên dưới 15 tỷ USD và dự báo sẽ có những bước tăng đột phá 
trong năm 2017, 2018. Do đó, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam 
đang đứng trước những thách thức vô cùng lớn, cần một bước chạy 
đà tăng trưởng đột phá về mọi mặt.
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Cuộc cách mạng này sẽ tác động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh 
vực, với sự xuất hiện của robot có trí tuệ nhân tạo mang 
lại nhiều ứng dụng trong xã hội. Nhờ công nghệ AI, người 
máy làm việc càng thông minh, có khả năng ghi nhớ, học 
hỏi vô biên, trong khi khả năng đó ở con người càng già 
càng yếu đi. Ưu điểm làm việc 24/24, không cần trả lương, 
đóng thuế, bảo hiểm… của robot cũng đang đe dọa đến 
sự tương quan trong việc sử dụng lao động là người thật 
hay người máy. 

Điều đặc biệt so với các cuộc cách mạng công nghiệp 
trước đó thì nó có khác biệt rất lớn về tốc độ phát triển, 
phạm vi và mức độ tác động. Nó phát triển với cấp độ số 
nhân, nó đang làm biến đổi hầu hết nền công nghiệp ở 
mọi quốc gia về cả bề rộng và chiều sâu, trong cả hệ thống 
sản xuất và quản trị.

Trong lĩnh vực dệt may, ông Phạm Xuân Trình - Tổng giám 
đốc Phong Phú cho biết: “Trước đây các nước có ngành dệt 
may phát triển như Mỹ, Anh vì thiếu lao động nên đã dịch 
chuyển thuê nhân công sang Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam 
- nơi có lực lượng lao động thủ công giá rẻ dồi dào. Nhưng 
với công nghệ robot trong cuộc cách mạng 4.0 này, nhiều 
nhà máy dệt may trước đây đặt ở Việt Nam có thể quay 
ngược lại đặt ở Mỹ, bởi họ đã bắt đầu sử dụng rất nhiều 
robot. Đây là một trong những thách thức lớn của ngành 
và các doanh nghiệp dệt may Việt Nam”.

Báo cáo của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) cung cấp số 
liệu đáng lo ngại khi mà hơn 2/3 trong số 9,2 triệu lao 
động ngành dệt may và da giày tại Đông Nam Á đang bị 

đe dọa bởi sự bùng nổ nhanh chóng của ứng dụng khoa 
học công nghệ trong ngành này. Cụ thể, khoảng 86% lao 
động của Việt Nam, 88% lao động của Campuchia và 64% 
lao động Indonesia trong ngành may mặc, da giày sẽ chịu 
ảnh hưởng nặng nề từ làn sóng tự động hóa, công nghiệp 
hóa trong ngành.

Như vậy, để gia tăng tính cạnh tranh của sản phẩm các 
doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần nghiêm túc đánh giá 
lại toàn bộ hệ thống của mình, để xác định vị thế doanh 
nghiệp, từ đó có những chính sách phát triển phù hợp 
để đáp ứng nhu cầu của thế giới. Đồng thời, nghiên cứu 
những sản phẩm mang tính khác biệt cao, có giá trị lớn mà 
robot không thể làm được.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2017, Thủ 
tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo: “Phải tận dụng cơ 
hội, có giải pháp hạn chế thách thức của Cách mạng công 
nghiệp 4.0. Các cấp, các ngành, trước hết là Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo 
chí, bản thân các tập đoàn, tổng công ty phải làm tốt công 
tác truyền thông, tăng cường nhận thức về Cách mạng 
công nghiệp 4.0”.

Xu thế thế giới bắt đầu dịch chuyển theo một định hướng 
chung, các quốc gia muốn bắt nhịp phải có định hướng về 
đào tạo đội ngũ nhân lực. Các công ty, tập đoàn lớn sẽ đặt 
các kế hoạch, chiến lược của mình 5 - 10 năm tới trong bối 
cảnh thế giới thay đổi thành thế giới số để làm sao tiếp tục 
tồn tại và phát triển. Nếu chúng ta vẫn giữ cách làm cũ, sẽ 
phải đối diện với nguy cơ trì trệ, tụt hậu phía sau.

Xu thế thế giới bắt đầu dịch chuyển theo 
một định hướng chung, các quốc gia muốn 
bắt nhịp phải có định hướng về đào tạo 
đội ngũ nhân lực. Các công ty, tập đoàn 
lớn sẽ đặt các kế hoạch, chiến lược của 
mình 5 - 10 năm tới trong bối cảnh thế 
giới thay đổi thành thế giới số để làm sao 
tiếp tục tồn tại và phát triển. Nếu chúng ta 
vẫn giữ cách làm cũ, sẽ phải đối diện với 
nguy cơ trì trệ, tụt hậu phía sau.
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Thế giới tiến vào cách mạng công nghệ số, mạng xã hội và 
các kênh truyền thông online ra đời đã làm thay đổi những 
lý thuyết của marketing truyền thống, sản sinh ra digital 
marketing. Và việc quản trị thương hiệu của các doanh 
nghiệp cũng phải đổi mới, sáng tạo và tận dụng thế giới 
công nghệ để phát triển, gia tăng sức mạnh thương hiệu 
trên toàn cầu.

Hiện nay, digital marketing là hình thức nhanh nhất, hiệu 
quả nhất và tiết kiệm nhất để tiếp cận sản phẩm trên toàn 
cầu. Người ta có thể tìm hiểu, tò mò và kích thích mua sản 
phẩm của bạn thông qua những kế hoạch truyền thông ấn 
tượng, có bài bản. Internet đã trở thành một cố vấn thương 
hiệu tuyệt vời nhất để dẫn dắt người tiêu dùng tiếp cận 
sản phẩm và quản lý khách hàng một cách chuyên nghiệp 
nhất thông qua hành vi mua hàng.

Việc doanh nghiệp đổi mới, ứng dụng, khai phá những 
công nghệ mới và hiện đại giúp doanh nghiệp quản trị 
một cách hiệu quả và thành công. Công nghệ giúp rút 
ngắn hiệu quả và nâng cao lợi thế doanh nghiệp. Một 
mạng nội bộ được thiết kế và cập nhật đầy đủ công việc, 
sự tương tác trực tuyến và nhanh chóng giữa các bộ phận 
lẫn nhau, giữa nhân viên với lãnh đạo cũng trở nên kịp thời 
và nhanh chóng hơn trong việc tháo gỡ những vướng mắc 
trong công việc. Một mạng ngoại bộ với tất cả những kênh 
truyền thông của doanh nghiệp như: website, page… tạo 
điều kiện thuận lợi để các đối tác chiến lược, nhà phân 
phối, người tiêu dùng… tiếp cận sản phẩm một cách 
nhanh nhất, hiệu quả nhất trên toàn thế giới. Đặc biệt kinh 
doanh thương mại điện tử đã trở nên phổ biến và ngày 
càng được ưa chuộng.

Thói quen mua sắm trên toàn thế giới đã bắt đầu thay đổi, 
càng thay đổi mạnh mẽ hơn trong cuộc Cách mạng công 
nghiệp 4.0, người ta sẽ không còn hào hứng đến những 
trung tâm thương mại, hay chen chút những quán ăn, 
nhà hàng đông người, không phải gửi xe, xếp hàng, hay 
hít phải không khí ô nhiễm… mà chỉ cần một cái click 
chuột và thanh toán trực tuyến, hàng hóa sẽ được giao 
đến tận nhà. 

Tuy nhiên, mạng xã hội và những kênh thông tin trực tuyến 
cũng có những mặt trái của nó nếu doanh nghiệp không 
có một chiến lược quản trị bài bản và hiệu quả. Tại Việt 
Nam có những thương hiệu rơi vào khủng hoảng truyền 
thông do mạng xã hội gây ra, đó là câu chuyện chai nước 
và con ruồi, hay câu chuyện nước mắm truyền thống…

Đây là những bài học vô cùng đắt giá cho những doanh 
nghiệp Việt Nam, cũng như cách thức xử lý khủng hoảng.
Hiện nay, trên thế giới bắt đầu xuất hiện một thuật ngữ mới 
là ORM - Online Reputation Management tạm hiểu là quản 
trị danh tiếng trực tuyến, đây là một khái niệm khá mới đối 
với các doanh nghiệp Việt Nam cần xây dựng và trang bị.

Chưa thật nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam chú ý 
đến công cụ và phương thức truyền thông này một cách 
hiệu quả, chủ yếu đi theo lối mòn truyền thống. Đánh giá 
về chất lượng sản phẩm và dịch vụ thì những sản phẩm 
dệt may Việt Nam không thua kém hàng ngoại nhập. Tuy 
nhiên, cách thức tiếp cận với người tiêu dùng chưa thật sự 
đa dạng và chưa tận dụng hết lợi thế của phương thức tiếp 
thị trực tuyến và kinh doanh online.

Trước đây các nước có ngành dệt may 
phát triển như Mỹ, Anh vì thiếu lao động 
nên đã dịch chuyển thuê nhân công sang 
Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam - nơi có lực 
lượng lao động thủ công giá rẻ dồi dào. 
Nhưng với công nghệ robot trong cuộc 
cách mạng 4.0 này, nhiều nhà máy dệt 
may trước đây đặt ở Việt Nam có thể quay 
ngược lại đặt ở Mỹ, bởi họ đã bắt đầu sử 
dụng rất nhiều robot. Đây là một trong 
những thách thức lớn của ngành và các 
doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

         Ông Phạm Xuân Trình - Tổng giám đốc Phong Phú

Digital marketing là hình thức 
nhanh nhất, hiệu quả nhất và tiết 
kiệm nhất để tiếp cận sản phẩm 
trên toàn cầu. Người ta có thể tìm 
hiểu, tò mò và kích thích mua sản 
phẩm của bạn thông qua những kế 
hoạch truyền thông ấn tượng, có 
bài bản. Internet đã trở thành một 
cố vấn thương hiệu tuyệt vời nhất 
để dẫn dắt người tiêu dùng tiếp 
cận sản phẩm và quản lý khách 
hàng một cách chuyên nghiệp 
nhất thông qua hành vi mua hàng.

Online - Kênh truyền thông hiệu quả nhất hiện nay



Quang cảnh chung của hội nghị Ông Võ Đình Hùng - Tổng giám đốc trao hoa chúc mừng Ban chấp 
hành Đoàn TN Dệt May Nha Trang nhiệm kỳ 2017 - 2019

Đại hội Đoàn Dệt May Nha Trang 
nhiệm kỳ 2017 - 2019
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Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng 
đến thăm và làm việc với Phong Phú

Sáng 11/05/2017 Thứ trưởng Bộ Công thương - Cao 
Quốc Hưng cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm 
việc với Tổng công ty CP Phong Phú.

Tiếp đoàn có ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch HĐQT Vinatex, 
kiêm Chủ tịch HĐQT Phong Phú, ông Phạm Xuân Trình - 
Tổng giám đốc Tổng công ty, cùng quý ông bà trong Ban 
điều hành và lãnh đạo các đơn vị thành viên.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Xuân Trình báo cáo kết quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Phong Phú trong năm 
2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2017, cùng 
những cơ hội và thách thức của Phong Phú trong thời gian 
tới cần được sự hỗ trợ tích cực của Bộ Công thương và 
Chính phủ.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đánh giá cao những nỗ lực mà 
Ban lãnh đạo Phong Phú cùng CB.CNV đã đạt được trong 
thời gian qua, cũng như những đóng góp của Tổng công 
ty cho ngành và đất nước. Ông kỳ vọng, Phong Phú tiếp 
tục giữ vững vị thế hàng đầu của ngành dệt may Việt Nam, 
xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lao động do Đảng và 
Nhà nước trao tặng. Ông nhấn mạnh, trong tình hình kinh 
tế có nhiều biến động, Phong Phú tiếp tục đoàn kết, phát 
huy hết khả năng và trí tuệ của tập thể, chiếm lấy công 
nghệ, dẫn dắt thị trường và hội nhập sâu rộng vào nền kinh 
tế thế giới.

Năm 2016, Tổng công ty CP Phong Phú đạt doanh thu 
3,570 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 277 tỷ đồng, tỷ 
lệ chia cổ tức 18%.

Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng phát biểu chỉ đạo Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng, cùng lãnh đạo 
Tổng công ty tham quan Nhà máy Sợi chỉ may Phong Phú

Sơ kết hoạt động 
sản xuất kinh doanh 

quý 1 - 2017
Ngày 25/04/2017 Tổng công ty CP Phong Phú tổ chức 
hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) quý 
1 - 2017.

Hội nghị lắng nghe báo cáo chuyên đề về kết quả 
SXKD của các đơn vị trong quý 1, cũng như những 
dự báo tình hình thị trường, khách hàng, sản xuất 

trong quý 2 và năm 2017 như: Phát triển thị trường tiêu thị 
sợi có chi số thô, Phát triển thị trường tiêu thụ vải denim 
tại Hàn Quốc, Phát triển doanh số tiêu thụ khăn Mollis, Giải 
pháp nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm 
và tiết kiệm chi phí, Thu hút lao động tại Quảng Phú, Phát 
triển sản phẩm knit denim và khăn indigo… Thông qua 
mỗi chuyên đề, mọi người tiến hành thảo luận và đóng góp 
ý kiến nhằm khắc phục những khó khăn yếu kém hiện tại, 
cùng nhau tìm ra một giải pháp tối ưu nhất.

Tại hội nghị, ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch HĐQT Tổng 
công ty chỉ đạo: “Phong Phú cần rà soát khả năng cạnh 
tranh của từng nhóm sản phẩm để tập trung vào những 
nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tối ưu hóa và tối 
đa hóa nguồn nội lực để gia tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường”. Để thực hiện được mục tiêu trên, ông nhấn mạnh 
“từng CB.CNV ở từng vị trí công tác chuyên môn của mình 
phải ra sức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ và trưởng thành nhanh chóng, có những phương pháp 
cải tiến và làm việc hiệu quả bắt nhịp xu hướng thị trường. 
Sản phẩm phải liên tục đổi mới đạt đến cấp chất lượng tuyệt 
hảo đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Phương thức 
tiếp thị, bán hàng hiện nay cần đổi mới, đặc biệt hình thức 
thương mại điện tử, kế hoạch PR - Marketing liên tục cập 

nhật và sáng tạo trong từng chiến dịch, đồng thời phải có 
sự liên kết với các đơn vị trong Vinatex để chia sẻ thông tin 
khách hàng”.

Hoạt động SXKD của Phong Phú trong năm 2016 và quý 1 - 
2017 bên cạnh những khó khăn thách thức thì nhìn chung 
đều đạt kết quả tốt và có những tín hiệu khả quan mặc dù 
tình hình thị trường còn nhiều biến động. Để chuẩn bị tiền 
đề cho cuộc đua trong năm 2017, ông Phạm Xuân Trình - 
Tổng giám đốc cho biết: Trong tình hình kinh tế còn nhiều 
diễn biến phức tạp nhưng bằng sự nỗ lực của toàn đội ngũ, 
Phong Phú đã có bước chuyển biến mới. Tuy nhiên, đội ngũ 
CB.CNV Phong Phú phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các 
chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Ông nhấn mạnh, thế giới bắt đầu 
tiến vào Cách mạng công nghiệp 4.0, vì thế Phong Phú 
phải đánh giá lại toàn bộ hệ thống và hoàn thiện chúng, 
đầu tư nghiên cứu tổng thể để tự động hóa hệ thống sản 
xuất kinh doanh, đặc biệt nghiên cứu tạo ra những mẫu mã 
sản phẩm mà robot không thể làm được. Ông kỳ vọng mỗi 
CB.CNV tiên phong áp dụng những phương pháp cải tiến 
để nâng cao hiệu quả SXKD. Ngoài ra, ông nhấn mạnh đến 
công tác chăm lo đời sống CB.CNV, cũng như cải thiện môi 
trường làm việc.

Trong không khí thi đua của tuổi trẻ chào mừng năm thanh 
niên 2017, Đoàn cơ sở Công ty CP Dệt May Nha Trang long 
trọng tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên Công ty lần thứ XV, 
nhiệm kỳ 2017 - 2019 vào ngày 24/03/2017.

Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Việt Sỹ Quốc - Phó 
bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp; đồng chí Võ Đình 
Hùng - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty; 

các đồng chí trong Ban điều hành công ty; các đồng chí 
nguyên là bí thư Đoàn thanh niên các thời kỳ và 65 đại biểu 
là những đoàn viên tiêu biểu đại diện cho hơn 300 đoàn 
viên trong công ty.

Đại hội đã đánh giá, kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị 
quyết Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2014 - 2017; thông qua Báo 
cáo kiểm điểm của BCH Đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 
2014 - 2017; thảo luận và biểu quyết phương hướng, mục 
tiêu và  nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 2017 - 2019.

Đến với đại hội, đồng chí Trần Việt Sỹ Quốc đánh giá cao 
những kết quả Đoàn Công ty đạt được góp phần thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đoàn Khối Doanh nghiệp 
nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đồng chí Võ Đình Hùng chia sẻ những 
kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động đoàn, khơi dậy lòng 
nhiệt tình tâm huyết với phong trào đoàn thanh niên, cần 
phát triển lực lượng đoàn viên thanh niên để đi đầu trong 
công tác lao động sản xuất. Đồng thời yêu cầu đoàn thanh 
niên phát huy sức trẻ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật để đóng 
góp sức mình cho sự phát triển của công ty.

Đại hội đã bầu cử BCH Đoàn thanh niên công ty khóa XV 
nhiệm kỳ 2017 - 2019 gồm 09 đồng chí và đoàn đại biểu dự 
Đại hội đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp lần thứ V, nhiệm 
kỳ 2017 - 2022 gồm 04 đồng chí đại biểu chính thức và 01 
đồng chí đại biểu dự khuyết.

Đại hội cũng vinh dự nhận được cờ thi đua vững mạnh xuất 
sắc 5 năm liền 2012 - 2017 của Đoàn Khối Doanh nghiệp 
tỉnh Khánh Hòa trao cho Đoàn cơ sở Công ty CP Dệt May 
Nha Trang. Với tinh thần làm việc nghiêm túc khẩn trương 
Đại hội Đoàn thanh niên Công ty CP Dệt May Nha Trang lần 
thứ XV nhiệm kỳ 2017 - 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

KINH TẾ - VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Kim Anh
Phòng PTTT

Phòng PTTT



THƯƠNG HIỆU
QUÝ 1 - 2017

Phong Phú đạt nhiều giải thưởng

Tổng công ty CP Phong Phú là một trong những doanh nghiệp hàng đầu 
của ngành dệt may Việt Nam với các sản phẩm chủ lực như: sợi, vải 
denim, vải dệt kim, khăn bông và sản phẩm may mặc. Các sản phẩm 

của Phong Phú không chỉ có chất lượng vượt trội đáp ứng tốt nhất các nhu cầu 
của khách hàng mà còn dịch vụ chăm sóc khách hàng, vận chuyện, hậu mãi 
tốt. Điều đó được khẳng định thông qua sự tín nhiệm của khách hàng trong suốt 
thời gian qua. 

Hằng năm, Tổng công ty được vinh dự trao tặng những giải thưởng thương hiệu 
uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay. Giải thưởng một lần nữa tiếp tục khẳng định 
vị thế thương hiệu và sản phẩm Phong Phú trong lòng người tiêu dùng trên thị 
trường, cũng như phương châm hoạt động của Phong Phú là nâng cao chất 
lượng cuộc sống của cộng đồng thông qua việc cung ứng những sản phẩm chất 
lượng cao và dịch vụ vượt trội. Trong quý 1 – 2017, Tổng công ty vinh dự nhận 
được những giải thưởng sau:

Hữu Quý

Ông Đinh Hồng Tiến - Giám đốc điều hành Phong Phú 
đại diện nhận giải thưởng Thương hiệu quốc gia
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Giải thưởng Thương mại dịch vụ Việt Nam
Giải thưởng do Bộ Công thương đứng ra đăng cai tổ chức, 
nhằm động viên, tôn vinh các doanh nghiệp (DN), doanh 
nhân hoạt động trong 11 nhóm, ngành hàng thương mại 
dịch vụ mà Việt Nam cam kết mở cửa khi gia nhập tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO), bao gồm dịch vụ môi trường, 
phân phối, tài chính, xây dựng, thông tin, kinh doanh tổng 
hợp, du lịch, vận tải, y tế - xã hội, giáo dục và dịch vụ văn 
hóa - giải trí. 

Với 400 đề cử từ hơn 30 UBND, Sở Công thương các địa 
phương, hiệp hội ngành hàng, ngành nghề và DN tự ứng 
cử. Qua công tác sơ loại, thẩm định thực tế, ban tổ chức đã 
chọn lựa được các hồ sơ DN và doanh nhân hợp lệ, đáp ứng 
đúng các tiêu chí đề ra, trình Hội đồng xét tặng và Ban tổ 
chức thông qua. Kết quả, đã có 10 giải thưởng  “Doanh nhân 
Thương mại Dịch vụ xuất sắc”, 10 giải thưởng “DN Thương 
mại Dịch vụ xuất sắc” và 82 giải thưởng “DN Thương mại  
Dịch vụ tiêu biểu” được trao tặng.

Tại buổi lễ trao giải, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định: 
Sự liên kết của các DN ngày một chặt chẽ, DN nước ngoài 
và tư nhân đã trở thành thành tố quan trọng cho sự phát 
triển quốc gia, ngày càng phát huy vai trò trong nâng cao 
sự cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế, đồng thời 
tạo điều kiện cho thương mại dịch vụ phát triển. Điều này 
đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh năm 2017 và giai đoạn 
hội nhập sắp tới, khi các hiệp định thương mại tự do thế hệ 
mới tạo cơ hội thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng đời 
sống nhân dân nhưng cũng là những thách thức cho lĩnh 
vực thương mại dịch vụ ngay tại sân nhà. Cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4 đặt mục tiêu phát triển, thu hẹp khoảng 
cách thương mại dịch vụ, cũng đặt ra yêu cầu cho cơ quan 
quản lý nhà nước hoàn thiện chính sách, bảo về quyền lợi 
chính đáng của doanh nghiệp, đồng thời tận dụng những 
cơ hội từ hội nhập, hướng tới sự phát triển ổn định bền 
vững cho kinh tế xã hội nói chung. 

Giải thưởng thương hiệu mạnh Việt Nam
Giải thưởng do Thời Báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Cục 
Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương) tổ chức. Đây là hoạt 

động thường niên nhằm tôn vinh các doanh nghiệp Việt 
dẫn đầu có kết quả tăng trưởng và phát triển tốt, nỗ lực 
vượt qua khó khăn trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế khu 
vực và thế giới kéo dài. Giải thưởng được bình chọn dựa 
trên những tiêu chí như năng lực lãnh đạo, bảo vệ thương 
hiệu, nguồn nhân lực, chất lượng sản phẩm dịch vụ, kết quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh, tính ổn định. Đặc biệt là 
những thành tích trong việc áp dụng công nghệ xanh, tiết 
kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và các hoạt động tích 
cực đóng góp cho cộng đồng… 
Đây là lần thứ 05 liên tiếp Phong Phú đạt giải thưởng thương 
hiệu này.

Giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao 
Từ cuộc khảo sát và phỏng vấn trực tiếp 16.000 gia đình 
ở 12 tỉnh, thành phố về bình chọn các thương hiệu hàng 
Việt, cuộc bình chọn này đã đưa ra một số xu hướng để 
doanh nghiệp trong nước điều chỉnh sản xuất, kinh doanh 
như: người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn sản phẩm 
qua thông tin từ người bán, trên các kênh truyền thông và 
mạng xã hội; mua sắm chuyển mạnh từ chợ, cửa hàng tạp 
hóa sang siêu thị và các kênh bán hàng online; yếu tố quyết 
định để sản phẩm được lựa chọn là an toàn cho sức khỏe, 
chất lượng tốt và giá cả hợp lý...

Năm 2017, có 592 doanh nghiệp chính thức được trao tặng 
danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu 
dùng bình chọn. Đây là năm thứ nhất sau 20 năm chặng 
đường đầu tiên của chương trình HVNCLC. Vì thực tế doanh 
nghiệp để cạnh tranh bền vững, ngoài việc luôn sống chết 
gắn bó với thị trường còn phải giữ vững chất lượng sản 
xuất, đáp ứng đúng các tiêu chuẩn luật định về chất 
lượng đồng thời thực hiện tốt hệ thống quản lý chất 
lượng toàn diện.

Bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội DN HVNCLC cho biết: Kế 
hoạch 2017 đánh dấu bước ngoặt mới: Hội doanh nghiệp 
HVNCLC bắt đầu xây dựng “Bộ tiêu chí - HVNCLC chuẩn Hội 
nhập” để hỗ trợ doanh nghiệp Việt có thêm lợi thế cạnh 
tranh, bên cạnh đạt danh hiệu HVNCLC do người tiêu dùng 
bình chọn. 



22 DIỄN ĐÀN PHONG PHÚ SỐ 46 - THÁNG 5/2017 23GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Đặc trưng của 
DENIM

tại Hội chợ Intertextile

“Nếu bạn có một chiếc quần jean có độ co 
giãn, đó là điều tốt, nhưng nó vẫn chưa đủ để 
thuyết phục người tiêu dùng ngày càng khó 
tính hiện nay”

Trong khu trưng bày quần jean Beyond Denim tại hội chợ Intertextile Thượng 
Hải vào trung tuần tháng ba (15 - 17/03/2017), có mặt tất cả các kiểu 
wash và công nghệ chế tác tuy nhiên sự chú ý chỉ tập trung vào những 

chiếc quần jean có thể sử dụng lâu bền và tạo sự thoải mái cho người sử dụng.

Một mặt hàng quần jean của công ty Trung Quốc - Hebei Xindadong Textile được 
dệt giống kiểu dệt kim, với nguyên liệu từ sợi cotton kết hợp công nghệ co giãn 
của sợi Lycra dualFX - là một trong những mặt hàng được phổ biến nhất. Nó có 
độ đàn hồi và co giãn tốt tạo cảm giác thoải mái cho người dùng như một chiếc 
quần thun dài, nên nó rất được ưa chuộng tại Mỹ và EU - Trưởng Phòng Bán hàng 
Denim Mary Han nhận xét.

Mềm mại tiếp tục là xu thế
Trong hai năm vừa qua, người tiêu dùng ở Mỹ rất thích 
những sản phẩm denim rayon vì cảm giác mềm mịn mà 
nó tạo ra. Thậm chí, nhiều khách hàng yêu cầu những sản 
phẩm denim siêu mềm mịn - Trưởng Phòng Bán hàng 
Denim Mary Han chia sẻ.

Không chỉ đối với nữ, độ co giãn của chiếc quần jean hiện 
tại cũng là yếu tố quyết định khi mua sản phẩm của nam 
giới. Những năm gần đây, xu hướng quần jean co giãn 
ngày càng phát triển, thậm chí không một mẫu quần jean 
không co giãn nào được trưng bày trong hội chợ triễn lãm 
Intertextile Thượng Hải.

Không chỉ yêu cầu về chất liệu, thời gian sản xuất đang 
phải rút ngắn cũng là một lưu ý đối với nhà sản xuất. Đây 
cũng là lý do mà Denim Mary Han đang đầu tư nhà máy 
sản xuất vải của riêng mình và dự kiến nhà máy sẽ đi vào 
hoạt động vào năm 2018, ngoài ra công ty này còn đang 
tiến hành xây dựng một nhà xưởng kéo sợi sẽ khai trương 
trong năm nay, với hai động thái này đã đưa Denim Mary 
Han tiến gần hơn đến một chuỗi sản xuất khép kín.

Điểm nhấn của denim thế giới
Trang phục đa dụng, bền bỉ, tái chế: 
Theo Black Peony - một nhà sản xuất Trung Quốc, denim 
phải trở thành một trang phục tập luyện thoải mái đa dụng 
và sử dụng được lâu dài.

Bộ sưu tập denim Xuân - Hè 2018 của Black Peony được 
thực hiện từ vải với kỹ thuật hút ẩm của Invista, với kỹ thuật 
nắm bắt, dịch chuyển và phóng thích của Sorbtek giúp cho 
vải có thể hít thở và khô ráo nhanh chóng, cùng với vải 
Cordura làm cho chiếc quần jean có được sự bền bỉ hơn, 
phù hợp đối với công việc nặng nhọc.
 
Về khía cạnh sinh thái, Black Peony gây ấn tượng với sản phẩm 
Jean được làm từ sợi Polyester tái chế dùng dệt sợi ngang.

Phong cách cổ điển và đặc trưng hiện đại
Còn theo Công ty Indigo của Pakistan, tất cả của denim 
hiện tại là sự pha trộn của cách tân và nét đặc trưng, phát  
triển theo hướng phục trang thể thao năng động.

Tuy quay về xu hướng phong cách cổ điển trong vài năm 
qua và vẫn tiếp tục đến Xuân Hè 2018 nhưng các sản 
phẩm denim phải được nâng cao giá trị bằng cách thêm 
vào những đặc điểm như khả năng hút ẩm, độ co giãn và 
sự mềm mại.

Mặc dù nền kinh tế của Pakistan gặp khó khăn bởi sự dao 
động thất thường của đồng rupee nhưng ngành dệt may 
tại Pakistan không bị ảnh hưởng nhiều tuy nhiên nó gây ra 
sự cạnh tranh khốc liệt hơn. “Thị trường Pakistan đang phát 
triển thịnh vượng. Công việc kinh doanh vẫn ở đó vẫn tốt 
cho dù chi phí có trở nên khó khăn,” Ali - Giám đốc tiếp thị 
Indigo nói. Nhưng điều đó cũng nói lên rằng, cái nhìn của 
Ali vẫn tràn đầy sự tươi sáng cho thị trường này.

Nguyễn Thanh Phước dịch
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Nhà máy denim Nha Trang
đi vào hoạt động
Nhà máy Dệt vải denim Nha Trang - thuộc Chi nhánh Tổng 
công ty CP Phong Phú tại Nha Trang đã chính thức đi vào 
hoạt động trong quý 1 - 2017. Đây là một trong những nhà 
máy sản xuất vải denim lớn nhất Việt Nam.

Kế thừa truyền thống - Phát huy thế mạnh
Phong Phú là một trong những doanh nghiệp hàng đầu 
của ngành dệt may Việt Nam, với truyền thống sản xuất 
vải denim lâu đời, được khách hàng trong và ngoài nước 
tin dùng. Sản phẩm vải denim của Tổng công ty không 
chỉ có chất lượng vượt trội mà còn đa dạng về mẫu mã, 
bắt nhịp xu hướng thế giới. Vì vậy, trải qua giai đoạn phát 
triển của mình, Phong Phú đã xây dựng được một đội 
ngũ CB.CNV có trình độ chuyên môn, tay nghề cao.

Theo nhận định của các chuyên gia may mặc toàn cầu, 
denim là một trong những loại thời trang không bao giờ 
lỗi mốt, điều đó chứng minh qua sức sống bền bỉ với thời 
gian của sản phẩm này. Các nhà mốt thi nhau sáng tạo 
không ngừng trên sản phẩm đặc biệt này. Từ những điều 
kiện ấy, Ban lãnh đạo Phong Phú đã nghiên cứu, định 
hướng và đầu tư nhà máy hiện đại, có quy mô lớn tại Nha Trang. 
Chia sẻ về dự án đầu tư, ông Phạm Xuân Trình - Tổng giám đốc 

Phong Phú cho biết: “Nhà máy Dệt vải denim Nha Trang có 
tổng diện tích 40.000 m2, với tổng mức đầu tư 698 tỷ đồng, 
cùng với 496 lao động. Nhà máy có hệ thống sản xuất khép 
kín từ sợi - dệt - nhuộm - may với tổng năng lực sản xuất 
23 triệu mét vải/năm, đáp ứng cho nhu cầu may mặc trong 
nước và xuất khẩu. Dự án nằm trong chiến lược đầu tư, 
phát triển và mở rộng quy mô sản xuất của Phong Phú”.

Với đội CB.CNV lành nghề, cùng đội ngũ kỹ thuật chuyên 
gia trong và ngoài nước có trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ cao sẽ tạo tiền đề và lợi thế quan trọng giúp những sản 
phẩm denim chất lượng cao của Phong Phú đến với người 
tiêu dùng. 

Thiết bị và công nghệ tiên tiến hàng đầu
Nhà máy được đầu tư các máy móc thế hệ mới nhất từ 
khâu chuẩn bị, nhuộm liên tục (dạng rope), khâu dệt, khâu 
hoàn tất (làm bóng, định hình, chống co…) đến kiểm 

phẩm - đóng gói tự động. Các dây chuyền sản xuất được 
trang bị hệ thống kiểm soát trung tâm: các thông số chạy 
máy được thiết lập sẵn trên máy tính và có thể theo dõi 
trực tuyến thông qua các máy tính, thiết bị di động. Hệ 
thống pha, châm hóa chất tự động giúp tối ưu hóa và tính 
ổn định cao cho các quy trình công nghệ.

Phòng thí nghiệm với các trang thiết bị hiện đại, chính xác 
bảo đảm cho sự kiểm soát đầu vào - đầu ra các khâu sản 
xuất giúp đảm bảo và ổn định các chỉ tiêu chất lượng sản 
phẩm. Nhà máy đang ứng dụng được tất cả các công nghệ 
tiên tiến nhất của thế giới từ khâu sản xuất nguyên liệu, 
thiết kế, dệt, nhuộm, hoàn tất, để tạo ra sản phẩm với mẫu 
mã độc đáo phù hợp khuynh hướng thời trang của thế giới 
và thỏa mãn tất cả yêu cầu cụ thể của từng khách hàng. Tất 
cả quy trình đều được tự động hóa bằng công nghệ thông 
minh và quản lý bằng hệ thống phần mềm hiện đại.

Sản phẩm vải denim của Nhà máy được đánh giá theo tiêu 
chuẩn quốc tế và phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng 
khách hàng. Các thông số, đặc tính của vải cũng được kiểm 
định theo các tiêu chuẩn: AATCC, JIS, Oeko-Tex Standard 
100,… tại phòng thí nghiệm của nhà máy và tại các trung 
tâm kiểm định có giá trị quốc tế như BV, ITS, SGS, TUV… 

Sản phẩm mang tính khác biệt cao
Với các thiết bị đã được đầu tư nêu trên, Nhà máy sản xuất 
các dòng sản phẩm denim dệt thoi và dệt kim đa dạng 
cho may mặc như: áo, quần, đầm thời trang, vest, bảo hộ 
lao động, đồ trẻ em,… cung ứng cho thị trường trong 
và ngoài nước, với các chủng loại vải như 100% Cotton, 
Cotton/spandex, Cotton/Polyester/Spandex, cùng các 
nguyên liệu sợi đặc biệt iscose, Tencel, Bamboo, Organic, 
Lycra,… Các hiệu ứng sợi: Slub, Ring, Se, Siro, MVS…, chi số 
sợi từ Ne5 đến Ne60 và trọng lượng vải từ 4,5 - 15 Oz/yd2.

Sản phẩm vải denim đa dạng màu sắc như: Blue Indigo, 
Bromo Indigo, Sulphur, các loại thuốc nhuộm khác tạo ánh 
màu phong phú và đa dạng… Vải làm bóng, coating,…

Ngoài những tính năng ưu việt trên, Nhà máy denim Nha 
Trang ứng dụng công nghệ sản xuất xanh, cùng hệ thống 
trang thiết bị xử lý môi trường từ lao động sản xuất đến 
các hệ thống xử lý khí thải, hệ thống xử lý nước thải đạt 
tiêu chuẩn. Nhà xưởng được thiết kế thông thoáng và bố 
trí mặt bằng sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn ISO14000, 
Wrap,… giúp đảm bảo môi trường làm việc cho người 
lao động và an toàn cho chất lượng sản phẩm. Ông Phạm 
Xuân Trình cho biết thêm: “Sản xuất xanh hướng đến phát 
triển bền vững chính là mục tiêu mà Phong Phú nói chung 
và Nhà máy denim Nha Trang nói riêng sẽ thực hiện. Việc 
phát triển đi kèm với trách nhiệm với môi trường không chỉ 
thể hiện trách nhiệm doanh nghiệp mà còn là xu hướng 
phát triển của thế giới”.

Bên cạnh đó, Chi nhánh Tổng công ty CP Phong Phú tại 
Nha Trang còn có Nhà máy May xuất khẩu với 12 chuyền 
may, 560 cán bộ và công nhân có tay nghề sẽ cung cấp 
cho thị trường 1,8  - 2 triệu sản phẩm/ năm. Nhà máy Wash 
sẽ được đầu tư năm 2018 để hoàn thiện sản phẩm denim 
và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Phòng Phát triển sản phẩm

Một góc dây chuyền nhà máy dệt vải denim Nha Trang

Hệ thống máy dệt công nghệ cao tại Nha Trang



26 DIỄN ĐÀN PHONG PHÚ SỐ 46 - THÁNG 5/2017 27GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Thay khăn mới 
BẢO VỆ SỨC KHỎE

Khi bạn hiểu trọn vẹn về chiếc khăn bông mà 
mình đang sử dụng, bạn sẽ ngắm nghía lần cuối 
trước khi cho chúng ra đi vĩnh viễn. Bởi lẽ có 
nhiều điều bí ẩn quanh chiếc khăn mà bạn chưa 
biết hoặc thờ ơ làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Là vật dụng hết sức gần gũi, đôi khi chúng ta quên 
là đã đến “tuổi” chiếc khăn mà mình thường xuyên 
dùng để vệ sinh cá nhân và chúng cần được “nghỉ 

hưu”. Thậm chí khi chiếc khăn “lên tiếng” thì chủ nhân vẫn 
cứ tiếc nuối giữ lại. 

Bạn muốn giữ ổ vi khuẩn này bao lâu?
Khăn bông chính là ổ vi khuẩn khổng lồ nhất trong phòng 
tắm, khi gặp điều kiện thuận lợi chúng sinh sôi rất nhanh. 
Bạn thường thấy nếu chiếc khăn của mình để quá lâu trong 
phòng tắm hoặc không gian ẩm ướt, khăn sẽ có mùi hôi 
khó chịu, hoặc bị thâm kim. Đó chính là xác chết vi khuẩn 
lưu lại trên khăn. Việc vi khuẩn phát triển nhanh hay chậm 
còn phụ thuộc vào chất liệu của khăn mà bạn đang dùng. 
Do đó, việc bảo vệ chiếc khăn khỏi vi khuẩn gây hại, cũng 

như bảo quản chúng một cách an toàn tránh sự lây lan của 
vi khuẩn là rất cần thiết. Bởi lẽ chúng không chỉ bảo vệ da 
bạn mà còn giúp bạn ngăn chặn các căn bệnh nguy hiểm 
về từ da và hô hấp có thể ập đến bất cứ lúc nào. 

Đừng để chiếc khăn bông lên tiếng!
Để giữ khăn luôn sạch sẽ và vệ sinh, bạn nên giặt sạch sau 
ba lần sử dụng, nếu khăn đặt trong môi trường có độ ẩm 
cao thời gian vệ sinh khăn của bạn càng ngắn lại. Và nếu 
khăn tắm có mùi tức là có vi khuẩn đang sinh sôi, cần được 
xử lý ngay lập tức.

Các chuyên gia khuyên bạn nên thường xuyên vệ sinh khăn 
sau khi sử dụng và phơi chúng nơi thoáng mát. Đồng thời, 
chiếc khăn bông cũng như những vật dụng hàng ngày 

đều có thời gian sử dụng. Vậy bao nhiêu lâu bạn nên thay 
khăn một lần. Câu trả lời chính xác cho bạn là khoảng 3 - 
4 tháng nên thay chúng một lần. Bởi lẽ, sau quá trình sử 
dụng các sợi bông bắt đầu xơ, mất dần khả năng thấm 
hút nước. Đó cũng chính là lúc bạn nên thay khăn mới cho 
mình và những người thân trong gia đình. 

Chọn thương hiệu nào?
Không khó để tìm mua một chiếc khăn đủ màu sắc bắt mắt 
được bày bán tràn lan ngoài đường và trong các chợ. Lẫn 
lộn trong đó là những chiếc khăn không rõ xuất xứ nguồn 
gốc, sờ vào thì có vẻ mềm mịn, được nhiều người lựa mua. 
Hãy cẩn thận vì những khăn này sử dụng các nguyên liệu 
rẻ tiền, chứa các thành phần hoá chất độc hại và không rõ 
nguồn gốc. Trên thị trường, có nhiều đơn vị uy tín chuyên 
sản xuất khăn bông chất lượng với nhiều công năng đa 
dạng mà người tiêu dùng nên cân nhắc để lựa chọn nhằm 
bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình.

Hiện nay, nhãn hiệu khăn bông Mollis của Tổng công ty CP 
Phong Phú đang được người tiêu dùng tin tưởng và đánh 
giá cao, bởi những sản phẩm được dệt từ những chất liệu 
cao cấp như: sợi Cotton, sợi Bamboo, sợi Modal, sợi sữa đậu 
nành (Soybean), sợi Nontwist, sợi Tencel… trên dây chuyền 
công nghệ khép kín theo tiêu chuẩn của châu Âu, Nhật 
Bản. Đây cũng là nhãn hiệu duy nhất tại Việt Nam sản xuất 
được tất cả các chất liệu trên bằng các kiểu dệt hoa văn, in, 
thêu, ren, may đắp với những thiết kế độc đáo, sang trọng 
và màu sắc đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

Tại thị trường nội địa, với nhãn hiệu khăn bông cao cấp 
Mollis, Phong Phú với cam kết đem đến sự hài lòng cho 
khách hàng bằng những sản phẩm đa dạng nhiều công 
năng như: khăn gia đình, khăn thể thao, khăn khách sạn-
spa, khăn quà tặng, áo choàng tắm, khăn trẻ em, khăn lau 
đa năng, thảm chùi chân với chất lượng cao.

Khi chọn khăn Mollis, người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm 
về nguồn gốc và chất lượng vì sản phẩm luôn đem lại các 
tính năng vượt trội: Hút ẩm tốt, thấm nước cao, trong quá 
trình sử dụng không bị nhớt, không bị đổ lông, không hóa 
chất độc hại, không bị hôi hay bị khô cứng, không gây mẫn 
cảm với da, kháng khuẩn và chống nấm mốc cao. Đặc biệt 
với kinh nghiệm thực tiễn của quá trình sản xuất và chăm 
sóc người tiêu dùng, Mollis luôn luôn tạo ra những giá trị 
mới trong từng chiếc khăn bông của mình và mang lại 
nhiều giá trị cho khách hàng. Mỗi loại chất liệu khăn cao 
cấp Mollis có những công năng rất riêng và phù hợp với 
từng loại da.

Hãy bảo vệ chiếc khăn bông của bạn thật an toàn, thay 
khăn mới đúng lúc và có lựa chọn sáng suốt khi mua khăn 
để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cả gia đình. Và Mollis 
chính là sự lựa chọn hàng đầu và sáng suốt nhất cho bạn 
và gia đình.

Mollis

Từ 3 - 4 tháng bạn nên thay khăn một lần, thường xuyên giặt khăn và 
bảo quản chúng nơi khô ráo, thoáng mát. Mollis là sản phẩm khăn cao 
cấp hàng đầu hiện nay với những tính năng vượt trội như: Mềm mại, 
mịn màng, thấm hút cực tốt, kháng khuẩn, ngăn tin cực tím, chống nấm 
mốc, không gây mẫn cảm da, không bị hôi hoặc khô cứng và đặc biệt 
thân thiện môi trường. 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: www.mollis.com.vn - Hotline: 012 68 60 60 68
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công nghiệp. Ở đó mỗi CB.CNV tự chọn những món ăn, 
thức uống mà mình yêu thích, tự phục vụ và tự dọn dẹp… 
Ngoài ra, căng tin còn bán những suất ăn mang về tiện lợi, 
giúp CB.CNV tiết kiệm thời gian của mình. Đặc biệt nhất có 
lẽ chính là dự án trồng rau sạch để tự phục vụ cho CB.CNV.
Chúng tôi còn nhớ khi tham dự một cuộc họp, Tổng giám 
đốc Phong Phú - ông Phạm Xuân Trình chỉ đạo các nhà ăn 
và công đoàn: “Chúng ta phải liên tục cải tiến môi trường 
làm việc…, đặc biệt là bữa ăn giữa ca để phục vụ tốt nhất 
cho người lao động. Hiện nay vấn đề vệ sinh an toàn thực 
phẩm đang báo động, chúng ta phải có chính sách cụ thể 
để kiểm soát nguồn cung và bảo vệ người lao động”. Vậy 
là ý tưởng trồng rau sạch ra đời, đầu tiên các nhà ăn tiến 
hành làm giá sạch và đã thành công với mô hình. Tiếp đến 
mô hình trồng rau sạch thử nghiệm bước đầu với diện tích 
nhỏ đã thành công. Sau đó mô hình này được tham khảo, 
tư vấn của các chuyên gia nông nghiệp và thế là Phong 
Phú có một vườn rau sạch và an toàn để phục vụ cho toàn 
thể CB.CNV tại Đồng Nai.

Không ngừng nâng cao chất lượng bữa ăn 
giữa ca
Trước tiên, nói đến rau sạch phải hội đủ nhiều yếu tố: đất 
sạch, giống sạch, nước tưới sạch và không sửa dụng hóa 
chất, thuốc trừ sâu hay phân hóa học. Hệ thống rau sạch 
của Tổng công ty theo quan sát của chúng tôi gồm nhiều 
khu, mỗi khu là một hệ thống nhà lưới bảo vệ rau khỏi côn 
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Thăm vườn 
rau sạch

Khôi Vỹ
Phong Phú

Chúng tôi có dịp đến thăm vườn rau sạch Phong Phú tại Long 
Khánh vào một ngày cuối tuần, không khí lao động ở đây vô 
cùng tấp nập, từ việc làm đất xuống giống, tưới nước… cho đến 
thu hoạch, đóng kiện và vận chuyển về Phong Phú diễn ra răm 
rắp theo quy trình khép kín.

Dưới cái nắng chang chang, ông Phạm Xuân Trình 
cùng Ban lãnh đạo Tổng công ty đi thăm từng 
luống rau sạch, tận tay hái từng quả dưa, trái cà, 

ngọn rau và có thể ăn ngay tại chỗ… với niềm hạnh phúc 
ngập tràn bởi tâm huyết và công sức của mình dành cho 
CB.CNV đã trở thành hiện thực sau thời gian dài ấp ủ.

Ý tưởng về vườn rau sạch…
Tại Phong Phú, CB.CNV được xem là nguồn tài sản vô giá, 
vì vậy việc không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống 
cho CB.CNV được Ban lãnh đạo qua các thời kỳ quan tâm 
và chia sẻ. Điển hình như việc phục vụ nước mát vào mùa 
nóng cho CB.CNV, phục vụ thức uống như café, sữa, nước 
ngọt… cho công nhân làm ca đêm, chung cư Nhân Phú 
với giá ưu đãi dành cho CB.CNV Tổng công ty, xe ca đưa 
đón, khách sạn phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của CB.CNV 
tại Đà Lạt đi vào hoạt động năm 2017, quỹ tương thân 
tương ái…

Và dự án không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng 
bữa cơm giữa ca của CB.CNV Phong Phú được Ban lãnh 
đạo đặc biệt quan tâm và thực hiện một cách quyết liệt. 
Đầu tiên phải kể đến việc quy hoạch, nâng cấp các nhà ăn 
khang trang, sạch đẹp với không gian thông thoáng giúp 
CB.CNV có thể tận hưởng bữa cơm giữa ca một cách trọn 
vẹn. Cải tiến quy trình tự phục vụ nhằm tiết giảm nhân lực, 
nâng cao chất bữa ăn và thể hiện một nét đẹp văn minh 

Lãnh đạo Phong Phú tham quan vườn rau sạch

Ông Phạm Xuân Trình - Tổng giám đốc và bà Bùi Thị Thu - Phó Tổng giám đốc thường trực đang kiểm tra đợt quả đầu tiên của dưa leo



trùng gây hại cũng như những căn bệnh thường gặp ở 
rau. Đất trước khi xuống giống được xử lý sạch và ủ phân vi 
sinh, hạt giống được chọn lựa kỹ lưỡng của những thương 
hiệu cây trồng hàng đầu hiện nay… toàn bộ hệ thống rau 
áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt và phun sương. Vì vậy, cây 
rau phát triển hoàn toàn trong môi trường hữu cơ tự nhiên 
mà không có sự can thiệp của bất kỳ một chất kích thích 
nào, cũng như sự gây hại của các loại côn trùng.

Hàng ngày, vườn rau thu hoạch và đóng thùng chuyển về 
các nhà ăn của Tổng công ty để chế biến phục vụ cho bữa 
ăn giữa ca của CB.CNV. Vì vậy, rau không chỉ tươi ngon mà 
còn sạch.

Dạo quanh một vòng vườn rau và tự tay thu hoạch một số 
sản phẩm rau sạch mà có thể dùng ngay tại chỗ, Ban lãnh 
đạo Phong Phú kỳ vọng sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình 
để không chỉ cung cấp rau sạch cho CB.CNV trong bữa ăn 
giữa ca mà còn cung cấp rau sạch để họ chuẩn bị bữa cơm 
cho cả gia đình.

Chia sẻ về dự định sắp tới ông Phạm Xuân Trình cho biết 
thêm: “Hiện nay rau sạch Phong Phú đã làm tốt rồi, những 
nguồn cung khác chúng tôi đã kiểm định và kiểm soát chặt 
chẽ. Sắp tới sẽ là cá sạch, Phong Phú sẽ phối hợp với những 
ngư dân ở cảng cá Ninh Thuận, sau khi cá được đưa vào bờ 
sẽ có hệ thống cấp đông tại chỗ và vận chuyển về Tổng 
công ty”.

Mục tiêu bữa ăn “sạch” cho toàn bộ CB.CNV Tổng công 
ty CP Phong Phú đã thành hiện thực và tiếp tục được 

nâng cao chất lượng. Điều đó không chỉ thể hiện sự quyết 
tâm của Ban lãnh đạo trong việc nâng cao chất lượng bữa 
ăn giữa ca mà còn thể hiện được tầm nhìn và tư duy đột 
phá trong việc đấu tranh nói không với thực phẩm bẩn và 
không an toàn. Vì vậy, mỗi CB.CNV Phong Phú phải là người 
tiêu dùng sáng suốt để bảo vệ sức khỏe cho chính bản 
thân và những người thân của mình.

Hồi chuông về thực phẩm bẩn
Hiện nay, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang trở thành 
vấn nạn chung của toàn xã hội, thực phẩm không rõ nguồn 
gốc xuất xứ... tràn ngập thị trường gây nên sự hoang mang 
cho người tiêu dùng. Đặc biệt do lợi tức kinh tế, nhiều thực 
phẩm sử dụng thuốc tăng trọng độc hại, thuốc trừ sâu, 
thuốc kích thích… quá mức cho phép dẫn đến thực phẩm 
ngậm hóa chất độc hại và ẩn chứa nhiều nguyên nhân gây 
tổn hại đến sức khỏe con người.

Theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu phòng 
chống ung thư, trong 15 năm qua hầu hết các loại ung 
thư tại Việt Nam đều gia tăng. Có nhiều nguyên nhân 
được chỉ ra, trong đó đáng chú ý 30% do thuốc lá và 35% 

do thực phẩm không an toàn và chế độ dinh dưỡng không 
hợp lý. Tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh ung thư ngày càng trẻ 
hóa do thói quen ăn uống bữa bãi cũng như sử dụng thực 
phẩm không an toàn.

Theo báo cáo của ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy 
ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho 
biết: Tình trạng ngộ độc thực phẩm đang diễn ra khá phức 
tạp là một thách thức lớn với công tác ATTP. Toàn quốc đã 
nghi nhận 1.007 vụ ngộ độc thực phẩm với 30.395 người 
mắc, 25.617 người nhập viện và 164 người chết. Kết quả 
kiểm tra rau, quả tươi sống giai đoạn 2011 - 2016 cho thấy 
tỷ lệ tồn dư hóa chất vượt ngưỡng cho phép là hơn 8,4%; 
kiểm tra đối với hơn 54.750 lượt hộ nông dân sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật đã phát hiện hơn 9.000 hộ vi phạm.

Điểm qua một vài con số để cho thấy hiện nay chúng ta 
đang sinh sống trong môi trường cực kỳ báo động về vấn 
đề sức khỏe, nhất là thức ăn hàng ngày. Thật khó để phân 
biệt chính xác đâu là thực phẩm sạch, đâu là thực phẩm 
bẩn nếu bản thân chúng ta không tự kiểm định, kiểm soát 
quy trình sản xuất chặt chẽ. 

Cán bộ công nhân viên chính là tài 
sản của doanh nghiệp, do đó việc 
bảo vệ vốn tài sản ấy là một việc làm 
thiết thực và ý nghĩa hàng đầu. Phong 
Phú luôn có những chương trình hành 
động thiết thực và ý nghĩa, góp phần 
quan trọng trong việc chăm sóc và 
phát triển đội ngũ CB.CNV, và dự án 
trồng rau sạch và sắp tới là cá sạch là 
một dự án như thế.
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Vườn đậu bắp đang vào thời kỳ thu hoạch
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Trách nhiệm 
   hay  ôm đồm

Để làm việc hiệu quả, chúng ta cần phải phân biệt các 
giới hạn về trách nhiệm. Vô trách nhiệm thì đương 
nhiên là điều không nên khi làm bất cứ công việc 

gì rồi, do đó phần này ta sẽ không cần đề cập đến nó nữa. 
Thế nhưng hiện nay, trong các mối quan hệ đồng nghiệp 
với nhau, trong công việc, thì việc ôm đồm đang là vấn đề 
mà nhiều người mắc phải. 

Từ việc tham công tiếc việc hay tham gia quá nhiều công 
việc dự án cùng lúc đến việc ai nhờ gì cũng đồng ý giúp 
đang xảy ra rất nhiều trong hầu hết các công ty lớn nhỏ. 
Nếu còn trẻ thì việc này bạn cho là đúng vì lúc đó ai cũng 
còn đầy sức lực, muốn cống hiến và muốn được công 
nhận. Tuy nhiên hãy cùng nhìn lại để cùng đánh giá hiệu 
quả của việc ôm đồm này so với trách nhiệm trong công 
việc là như thế nào nhé.

“Trách nhiệm” theo như định nghĩa là điều phải làm, phải 
gánh vác hoặc phải nhận về phía mình trong khi đó “ôm 
đồm” thực chất là một dạng của việc tham lam quá nhiều 
việc cùng lúc. 

Khi ôm đồm quá nhiều việc chúng ta sẽ có xu hướng 
không biết ưu tiên việc nào trước việc nào sau; khiến cho 
việc nọ chồng việc kia và giảm năng suất làm việc. Chúng 
ta sẽ có một “cảm giác” là mọi việc đâu ra đấy rồi, thế nhưng 
khi tách từng công việc ra, thì công việc có thể sẽ có chất 
lượng hơn so với trộn lại làm cùng một lúc. Chính vì thế về 
lâu dài tất nhiên làm việc có trách nhiệm vẫn sẽ tốt hơn 
vạn lần so với làm việc ôm đồm nhưng lại đang nghĩ có 
trách nhiệm với công việc, làm tốt công việc trong trách 
nhiệm bản thân vẫn được đánh giá cao hơn so với mong 
muốn có quá nhiều thứ nhưng mỗi thứ lại không 
tận tâm được.

Chúng ta chắc chắn đã từng lâm vào cảnh đồng nghiệp 
hay bạn bè nhờ vả gì cũng gật đầu vì nể, vì ngại… Để rồi 
việc của họ thì mình làm được một chút rồi tự coi đó là 
“trách nhiệm” của mình, còn việc của bản thâm lại bỏ bê 
chả đâu vào đâu. Xét cho cùng việc gật đầu đồng ý với mọi 
lời đề nghị nhờ vả là một hành vi vô trách nhiệm nhất hành 
tinh. Bạn có thể hoàn thành sự nhờ vả đó bao nhiêu phần 
trăm trong khi đó công việc, thời gian của bạn đã hoàn 
thành hoặc dư dả bao nhiêu phần trăm. Bạn chạy qua chạy 
lại một cách điên cuồng, cố gắng để có thể làm tốt được 
tất cả mọi thứ, nhưng đơn giản là bạn không có đủ thời 
gian, và những thứ bạn làm không đạt hiệu quả cao… Thế 
là bạn không những vô trách nhiệm với chính công việc 
đáng ra bạn phải làm mà còn vô trách nhiệm với những 
người mình nhận lời giúp đỡ.

Do đó, để làm việc hiệu quả có trách nhiệm, chúng ta thiết 
nghĩ nên có thứ tự công việc ưu tiên rõ ràng, phân bổ hợp 
lý, “một nghề cho chính còn hơn chín nghề”. Không thể 

đánh đồng công việc thứ yếu với công việc thiết yếu. Hãy 
dũng cảm từ chối người khác khi chúng ta đang có nhiều 
việc cần phải làm đừng vì muốn dĩ hòa vi quý, xây dựng 
mối quan hệ tốt đẹp mà việc gì cũng nhận. Lòng tốt đôi 
khi sẽ bị biến chất nếu như không đi kèm cũng lý trí và 
trách nhiệm. Hãy suy nghĩ theo hướng tích cực hơn là khi 
bạn nói “không” tức là đã tạo cơ hội cho người khác, người 
có nhiều thời gian hơn bạn, để họ làm việc đó tốt nhất chứ 
không phải một cách nửa vời như bạn.

Hiện nay, hầu như tất cả các vị trí công việc đều có một chỉ 
tiêu giao việc nhất định - KPI, đây là thước đo để đánh giá 
hiệu quả mà bạn thực sự mang lại cho công ty. Vì vậy việc 
tập trung vì công việc của mình là một việc làm cần thiết. 
Mỗi người trong một tổ chức hoàn thành được mục tiêu 
công việc được giao thì cả tổ chức sẽ hoàn thành được 
mục tiêu chung.

Tất cả mục tiêu lớn đều được xây dựng từ những mục tiêu 
nhỏ, trong đó mỗi cá nhân sẽ đảm nhận một mục tiêu khác 
nhau. Vì vậy việc đặt trách nhiệm công việc của bản thân 
lên làm đầu và nỗ lực hoàn thành chúng một cách xuất sắc 
nhất chính là kết quả chứng minh bạn xứng đáng với vị trí 
công việc được giao. Muốn làm được điều đó, mỗi người 
nên biết đâu là mục tiêu của cá nhân và đâu là mục tiêu 
của người khác.
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9NGUYÊN TẮC 
TIẾT KIỆM

HIỆU QUẢ BẤT NGỜ
Một khoảng thu nhập không cao nhưng với những độc chiêu 
chi tiêu tiết kiệm, hợp lý, bạn hoàn toàn có được những khoản 
dư kha khá để tái đầu tư kinh doanh hoặc thực hiện những 
dự định nho nhỏ.

1. Tiết kiệm bằng tiền lẻ
Tiền lẻ thường được mọi người không quan tâm, nhiều 
người khi đi mua hàng ở siêu thị thường bỏ thẳng những 
tờ tiền lẻ vào thùng quyên góp hoặc thậm chí nhiều người 
không thèm nhận.

Tuy nhiên, hãy tập thói quen giữ những đồng tiền lẻ như 
thế này, thay vì bỏ chúng vào thùng quyên góp thì hãy 
bỏ chúng vào thùng tiết kiệm của cá nhân. Sau một thời 
gian bạn sẽ ngạc nhiên về giá trị mà nó mang lại. Bạn vẫn 
thường xuyên đọc được những bài báo như ông A vác bao 
tải tiền lẻ mua Iphone… rõ ràng đó không phải là giá trị 
nhỏ. Hãy tích tiểu thành đại nhé.

2. Cần và Muốn
“Cần” và “Muốn” là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn. 
Những thứ bạn muốn có thể sẽ không có giới hạn, còn 
những gì bạn cần sẽ giới hạn rất ít. 

Vì vậy mọi người cần phải suy nghĩ kĩ trước khi quyết định 
chi tiêu cho một khoản nào đó. Ví dụ: bạn muốn mua 1 
chiếc Galaxy S7 nhưng thực tế bạn chỉ cần một chiếc điện 
thoại có khả năng nghe gọi bình thường, vậy hãy chọn 
những chiếc điện thoại tầm giá thấp hơn phù hợp với nhu 
cầu của bản thân.

3. Tiết kiệm trước khi chi tiêu
Thói quen tiêu tiền không suy tính nhiều khi sẽ khiến bạn 
rơi vào tình trạng “vô sản” trước khi bạn nhận ra được điều 
đó. Vì vậy có một nguyên tắc mỗi khi bạn có một khoản 
tiền kha khá hãy lên một kế hoạch dành ra một khoản tiền 
để tiết kiệm hoặc đầu tư trước, sau đó sử dụng phần tiền 
còn lại để chi tiêu và tuyệt đối không được tiêu vào phần 
tiền để dành.

4. Sử dụng ví nhiều ngăn
Ví có nhiều ngăn đặc biệt là có ngăn khóa kéo là lựa chọn 
tuyệt vời cho những người đang có dự đinh tiết kiệm chi 
tiêu. Hãy để những khoản tiền bạn muốn tiết kiệm vào 
ngăn có kéo và khóa lại. Khoản tiền trong định mức chi tiêu 
sẽ để ở những ngăn ngoài. Điều này sẽ giúp bạn rất nhiều 
mỗi khi bạn mở ví quyết định chi tiêu một khoản nào đó.

5. Mang theo tiền có mệnh giá nhỏ
Có bao giờ bạn có cảm giác muốn chi tiêu cho một thứ gì 
đó không thể cưỡng lại, đặc biệt khi đi vào siêu thị hay các 
trung tâm mua sắm. Đó chính là lí do bạn cần mang theo 
tiền với mệnh giá nhỏ.

Các tờ tiền ấy vừa đủ để bạn có thể chi tiêu cho những nhu 
cầu cơ bản hoặc xử lý những sự cố bất ngờ như thủng lốp 
xe, giữ xe... Tuy nhiên đừng bao giờ mang hết tất cả những 
gì bạn có ra đường và sau đó trở về “không còn một xu 
dính túi” nhé.

6. Từ bỏ thói quen tốn kém
Đàn ông cũng như phụ nữ nói chung thường sẽ có những 
thú vui rất lãng phí và không có ích. Đàn ông sẽ là những 
thói quen như: hút thuốc, rượu bia, cờ bạc,… Ở phụ nữ sẽ 
là gội đầu, sơn móng tay, mua sắm,… Tất cả những thú vui 
và thói quen trên đã “đốt” rất nhiều tiền của bạn. Nếu bạn 
từ bỏ được tất cả những thói quen ấy thì sẽ tiết kiệm cho 
bạn một khoảng tiền rất lớn đấy.

7. Tiết kiệm tiền tăng lương
Nhiều người khi được tăng lương sẽ chi tiêu nhiều hơn với 
các nhu cầu cao hơn. Nhưng thực tế đã chứng minh với 
khoản tiền trước khi tăng lương bạn hoàn toàn đủ để chi 
tiêu cho cuộc sống bình thường của mình thậm chí là tiết 
kiệm được một khoản nhỏ. Vì vậy, không có lý do gì khi 
được tăng lương bạn sẽ sử dụng hết khoản tiền chênh lệch 
ấy. Hãy chia số tiền đó ra một cách hợp lý và tiết kiệm chúng.

8. Xây dựng thói quen chi tiêu tiết kiệm
Khi bạn đã ổn định, điều hòa được cuộc sống hằng ngày 
bằng khoản thu nhập mình có được thì đây chính là lúc 
nên xây dựng thói quen chi tiêu hợp lý nhằm tiết kiệm 
hiệu quả.

Cần tập những thói quen suy nghĩ trước khi mua sắm, chi 
tiêu như nguyên tắc “Cần” và “Muốn”, hay đặt ra những tiêu 
chí riêng cho khoản chi tiêu của mình. Ví dụ không được 
chi quá bao nhiêu tiền cho việc ăn uống, cà phê…

9. Một số mẹo nhỏ
- Lập kế hoạch chi tiêu trong tháng: Bạn nên có một quyển 
sổ nhỏ để lên kế hoạch chi tiêu cho mình và ghi lại những 
khoản mình đã chi tiêu. Việc này sẽ giúp bạn dễ dàng kiểm 
soát được chi tiêu của bản thân.

- Nấu ăn tại nhà: Đây là một phương pháp giúp bạn tiết 
kiệm được kha khá tiền, vừa đảm bảo thực phẩm sạch vừa 
đầy đủ chất dinh dưỡng lại có thể kiểm soát được chi phí 
ăn uống của bản thân.

- Lên danh sách khi đi mua sắm: Trước khi quyết định đến 
siêu thị hoặc các trung tâm mua sắm, hãy lên sẵn những 
danh sách bạn cần mua và nên tuân theo danh sách ấy. 
Điều này giúp bạn tránh lãng phí khi mua sắm những vật 
dụng không cần thiết chỉ vì “thích” hoặc “muốn”.

- Đừng đi mua sắm khi đang đói: Việc này sẽ làm bạn mua 
đồ ăn uống nhiều hơn bình thường, vì ông bà ta hay nói 
“mắt to hơn bụng”. Vì vậy hãy đến siêu thị khi bạn đã no và 
không có nhu cầu ăn uống bất cứ gì khác.

- Bỏ thêm hóa đơn vào ví tiền: Đừng để ví của bạn chỉ chứa 
tiền, hãy bỏ vào đó thêm những hóa đơn điện, nước, điện 
thoại,… đó là một phương pháp để nhắc nhỏ bản thân 
trước khi bạn rút ví và quyết định chi tiêu cho một khoản 
nào đó.

Thy Anh
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Phong Phú
là mái ấm thân yêu

Khánh Vy

Chúng tôi đã cố gắng sắp xếp lịch gặp chị Phan Thị 
Soa vào giờ ăn giữa ca để không làm ảnh hưởng 
đến công việc của chị. Dáng người nhỏ nhắn, nụ 

cười hiền lành và tươi rói - và đó là một tấm gương tiêu 
biểu về năng suất làm việc của người Phong Phú với thành 
tích nổi bật sản lượng trung bình năm là 108% và chất 
lượng là 100,9% so với định mức trong năm 2016, và chị 
được vinh danh là tấm gương lao động xuất sắc nhất phân 
xưởng trong năm qua. Đó là thành quả từ sự cố gắng và nỗ 
lực rất lớn. Diễn đàn Phong Phú đã có một buổi nói chuyện 
thân mật để hiểu rõ hơn về công việc của chị.

Chào chị, cơ duyên nào đưa chị đến với Phong Phú 
và gắn bó với nơi này?

Tôi đã làm việc ở Phong Phú 9 năm rồi. Đó không phải là 
một thời gian dài như nhiều anh, chị đang làm việc tại đây, 
nhưng nó cũng đủ để tôi hiểu về công việc, về môi trường, 
về những người xung quanh và gắn bó với Phong Phú từ 
khi nào không biết. Có lẽ sự gắn bó ấy đến bởi một chữ 
duyên và một cái tình.

Môi trường làm việc ở đây rất tốt, Ban lãnh đạo quan tâm 
chăm sóc cho đời sống của những người công nhân như 
chúng tôi rất nhiều, thậm chí đến từng bữa cơm. Đây là 
điều mong muốn của rất nhiều người làm việc ở nơi khác. 
Trong công việc thì mọi người giúp đỡ nhau rất nhiều. Còn 
ngoài công việc thì xem nhau như một gia đình, những 
buổi cuối tuần thường xuyên rủ nhau đi ăn uống, hát hò, 
không quá sang trọng nhưng đủ để mọi người hiểu và 
cảm thông cho hoàn cảnh của nhau nhiều hơn.

Công việc đã quen thuộc, chế độ tốt, bạn bè đồng nghiệp 
hòa đồng, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, đó là những động 
lực giúp tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và 
gắn bó với Phong Phú như hiện tại.

Năm qua, chị là một trong những cá nhân được vinh 
danh đạt thành tích lao động năng suất và chất 
lượng nhất phân xưởng, để có được thành tích ấy 
bản thân chị đã nỗ lực như thế nào?

(Cười) Thật ra cũng không có kinh nghiệm gì cả chỉ có 
những điều nhỏ mà tôi luôn áp dụng trong công việc và 
tôi nghĩ khi áp dụng những điều ấy là ai cũng có thể làm 
được thậm chí làm hơn tôi nữa.

Đầu tiên là thực hiện đúng quy trình đã được đề ra, tôi nghĩ 
để một quy trình được áp dụng vào sản xuất thì đã có rất 
nhiều nghiên cứu được công ty thực hiện để làm sao tối 
ưu cho công việc, nên chỉ cần thực hiện đúng quy trình ấy 
chắc chắn sẽ đạt được năng suất tốt.

Ngoài ra phải tập trung hết mức khi làm việc, đặc biệt đối 
với những người làm việc xoay ca thì tập trung là một điều 
hết sức cần thiết khi làm việc ca đêm. Những khi giải lao 
nên thoải mái thư giãn để cơ thể phục hồi khi đó bạn mới 
có thể tập trung được.

Và khi tập trung thì bạn có thể phát hiện ra những sai sót 
dù rất nhỏ để khắc phục nhanh nhất. Chỉ cần vậy thôi thì 
bạn sẽ đạt được những chỉ tiêu về năng suất và chất lượng. 

Tôi nghĩ mọi thứ không quá khó chỉ cần cố gắng, chịu khó 
học hỏi thì sẽ thực hiện được thôi.

Trong công việc và cuộc sống có những lúc gặp khó 
khăn, chị giải quyết thế nào?

Khó khăn luôn là điều không ai mong muốn gặp phải trong 
công việc và trong cuộc sống, tuy nhiên đó là điều không 
ai có thể tránh khỏi. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi thường buồn 
nhưng buồn để ngẫm lại những điều khó khăn ấy mà cố 
gắng phấn đấu để bước qua chúng. Trong công việc, 
những khó khăn gặp phải nhiều nhưng luôn được anh chị 
em hỗ trợ và tạo điều kiện để hoàn thành tốt công việc 
được giao. Bởi lẽ, chúng tôi như một gia đình đoàn kết, 
luôn tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau một cách chân tình, 
và tôi luôn thầm cảm ơn những người đồng nghiệp của 
mình.

Có những việc nhỏ bản thân mình có thể giải quyết được, 
những việc lớn hơn thì cần đến những người thân yêu 
quanh mình để giải quyết cùng. Tôi nghĩ không gì là không 
giải quyết được nếu chúng ta biết sẻ chia và đồng lòng.

Chị có thể chia sẻ một chút về những dự định của 
bản thân trong thời gian sắp tới?

Mong muốn hiện tại có lẽ là sẽ giúp đỡ bố mẹ được nhiều 
hơn và xây dựng cho bản thân một gia đình nhỏ để cuộc 
sống ổn định, làm việc ở xa quê thì đôi khi cũng cần 
một người bên cạnh để chăm sóc khi có đau bệnh. Đây 
là mong muốn cho bản thân tôi. Về công việc thì mong 
muốn anh chị em tiếp tục đoàn kết và phát huy hơn nữa 
công việc của bản thân cũng như phân xưởng, không phụ 
lòng mong mỏi của mọi người. Đặc biệt bản thân tôi phải 
nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu mà Tổng 
công ty trao tặng.

NGƯỜI PHONG PHÚ

Bước chân vào Sài Gòn ở lứa tuổi đôi mươi nhiều mơ mộng, cô 
gái hiền lành, chân thật người Hà Tĩnh ấy đã chọn và làm việc 
ở Phong Phú như một cái duyên được định sẵn, để rồi sau gần 
mười năm gắn bó, Phong Phú như một gia đình thứ hai của 
chị. Chị đã và đang cố gắng hết sức từng ngày để đóng góp 
sức mình cho gia đình ấy thêm phát triển - Chị là Phan Thị 
Soa - Thợ dệt của Phân xưởng Dệt ngành Sản xuất Gia dụng.

Nói về công việc thì tôi thấy mọi việc với mình rất ổn, môi 
trường làm việc tốt, chế độ phúc lợi cho người lao động 
không ngừng được nâng cao. Công nghệ máy móc được 
đầu tư mới nên giúp chúng tôi không ngừng học hỏi để 
làm tốt công việc của mình. Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ 
luôn đến với tôi và mọi người.

Cảm ơn chị về câu chuyện ngày hôm nay, chúc chị 
sức khỏe và có nhiều thành công trong cuộc sống.

Buổi nói chuyện sẽ dài hơn rất nhiều nếu như chúng tôi 
gặp chị Phan Thị Soa vào một ngày nghỉ vì khi đó sẽ không 
làm ảnh hưởng đến công việc của chị. Kết thúc buổi nói 
chuyện hình ảnh nụ cười tươi rói của chị vẫn làm chúng 
tôi nhớ mãi. Chỉ vài phút gặp gỡ ngắn ngủi nhưng cũng 
đủ để chúng tôi hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống của 
chị. Cuộc sống luôn có những thăng trầm nhất định, quan 
trọng chúng ta luôn giữ vững tinh thần lạc quan, yêu đời và 
nỗ lực để bước qua những khó khăn đó. Có niềm tin, có ý 
chí và có sự nỗ lực hạnh phúc thật sự sẽ đến với mỗi người.

Năm 2016, chị đạt sản lượng 108% và chất lượng là 100,9% so với định mức.

Với tôi, Phong Phú như một mái ấm thân yêu 
bởi ở đó tôi có một công việc ổn định, được 
học hỏi, được yêu thương, được phát huy khả 
năng lao động của mình và được trân trọng, 
ghi nhận xứng đáng. Cuộc sống hay công việc 
luôn chất chứa những chướng ngại vật, quan 
trọng nhất chúng ta biết đối mặt và giải quyết 
chúng một cách tốt nhất.



Với anh, làm việc không chỉ là nguồn cảm hứng sáng tạo để thỏa mãn đam mê mà còn là sự sẻ chia và cống hiến
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Phát triển bản thân
để đóng góp cho tập thể

Thành Danh

Anh Dương Tấn Việt với 05 lần đạt danh 
hiệu Chiến sĩ thi đua cùng nhiều sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật

Mỗi cá nhân có một niềm đam 
mê và được đào tạo nghiêm túc 
ở một lĩnh vực chuyên môn nhất 
định vì thế làm sao để phát triển 
khả năng bản thân thật tốt để 
góp phần đóng góp cho thành 
công chung của tập thể”. - Anh 
Dương Tấn Việt - Ngành sản xuất 
gia dụng chia sẻ.

5 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua
Cuộc gặp giữa chúng tôi và anh Dương Tấn Việt diễn ra khi 
anh vừa có chuyến công tác dài ngày ở Ninh Thuận trở về, 
trong suốt cuộc trò chuyện anh luôn cởi mở và rất chân 
tình trong từng câu chuyện về nghề và cuộc sống của 
bản thân trong suốt thời gian gắn bó, học tập, làm việc và 
trưởng thành từ mái nhà Phong Phú. Không khó để nhận 
ra bên trong con người ấy là niềm đam mê cháy bỏng 
dành cho công việc và sự cống hiến hết mình, sự lao động 
nghiêm túc ấy đã được ghi nhận một cách xứng đáng với 
05 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua trong khoảng thời 
gian 10 năm làm việc tại Phong Phú.

Anh kể lại thời gian đầu khi bước chân vào Phong Phú là 
giai đoạn khó khăn khi phải làm quen với môi trường mới, 
vẫn chưa quen việc, chưa quen người. Nhưng nhờ sự quan 
tâm của ban lãnh đạo và sự hỗ trợ của đồng nghiệp mọi 
thứ đã đi vào ổn định. Được đào tạo để trở thành một Kỹ 
sư điện tử, ngay từ đầu gia nhập Phong Phú, anh đã được 
các cấp lãnh đạo định hướng nhằm phát huy tối đã khả 
năng của bản thân, được tạo mọi điều kiện để nghiên cứu 
và phát triển chuyên môn - đây là nguồn động viên rất 
lớn góp phần tạo ra thành công của anh ngày hôm nay. 
“Có những lần gặp những trường hợp rất khó giải quyết, 
tưởng chừng tôi sẽ bỏ cuộc nhưng sự quan tâm của sếp, 
sự hỗ trợ của đồng nghiệp đã giúp tôi có thêm động lực để 
hoàn thành chúng” - anh Tấn Việt chia sẻ. Với sự quyết tâm 
trong 10 năm qua anh không chỉ hoàn thành tốt nhiệm 

vụ được giao mà còn có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 
góp phần tăng năng suất lao động, tiết kiệm thời gian và 
chi phí.

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua nhiều năm liền với anh đó là 
niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm buộc bản thân 
phải cố gắng phấn đấu không ngừng để luôn xứng đáng 
với những gì mà mọi người kỳ vọng, tin tưởng. Đồng thời 
hỗ trợ mọi người xung quanh mình cùng học tập, cùng 
phát triển.

Đóng góp từ chuyên môn của bản thân
Anh chia sẻ với chúng tôi khó khăn và thách thức lớn nhất 
của anh là làm sao nắm rõ quy trình và các hoạt động của 
tất cả hệ thống máy móc thiết bị của ngành và Tổng công 
ty, từ đó có thể giải quyết những vấn đề phát sinh bất 
ngờ một cách nhanh chóng, hạn chế tối đa ảnh hưởng 
đến công việc của tất cả mọi người. Và để làm được điều 
đó, anh đã không ngừng nâng cao kiến thức của bản thân 
bằng cách tìm hiểu thông qua sách báo, mạng internet, 
cũng như từ thực tế công việc.

Đồng thời, anh còn không ngừng nghiên cứu các công 
nghệ và máy móc hiện đại của nước ngoài nhằm nâng cao 
sự hoàn thiện hệ thống của nhà máy. Anh luôn tâm niệm 
hai chữ “hiện đại” và “hiện tại” và làm sao để khoảng cách 
của hai chữ ấy thật gần. Hiện đại là những công nghệ mới 
nhất của nước ngoài và hiện tại là hệ thống máy móc và 

công nghệ tại nhà máy . Anh nghĩ nhiệm vụ của mình phải 
cải thiện, nâng cấp để hệ thống của Phong Phú phải làm 
được như những công nghệ tiên tiến nhất. 

Anh nghĩ ở bất kỳ vị trí và công việc nào bản thân cũng 
phải nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, một 
tập thể mạnh phải là một tập thể đoàn kết và ở đó mỗi 
người phấn đấu hoàn thành mục tiêu chung. Với những 
kinh nghiệm học tập được, ngoài đóng góp cho sự lớn 
mạnh của tập thể còn giúp những cá nhân trong tập thể 
vững mạnh. 

Tôi nhớ mãi hình ảnh khi anh cười xòa và nói rằng phải cố 
gắng phấn đấu để năm nay tiếp tục được danh hiệu Chiến 
sĩ thi đua. Câu nói đơn giản nhưng thể hiện sự quyết tấm 
của một người để thực hiện được ước mơ của mình, đóng 
góp cho công ty và hơn hết là một tình yêu mãnh liệt đối 
với Phong Phú.

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua với anh đó là niềm 
vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm buộc bản 
thân phải cố gắng phấn đấu không ngừng để 
luôn xứng đáng với những gì mà mọi người kỳ 
vọng, tin tưởng. Đồng thời hỗ trợ mọi người xung 
quanh mình cùng học tập, cùng phát triển.



Anh Nguyễn Văn Niên bên công trình sáng kiến cải tiến kỹ thuật “Chế tạo băng chuyền phục vụ công tác kiểm 
và đóng gói sợi thành phẩm” áp dụng tại Nhà máy Sợi chỉ may đã giúp tăng năng suất lao động, tiết kiệm thời 
gian và làm lợi hơn 50 triệu đồng. Đây cũng là sáng kiến đạt giải thưởng Sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2016
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Sản phẩm thành công
thành quả của một tập thểLà

“Sản phẩm thành công là thành quả của một tập thể biết 
đoàn kết, sáng tạo” - là chia sẻ của anh Nguyễn Văn Niên - 
Phó ngành Thiết bị, Nhà máy Sợi chỉ may, Ngành sản xuất Sợi 
chỉ may. Người luôn có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật giúp 
tăng năng suất lao động và tiết kiệm tối đa chi phí, thao tác.

Chúng tôi gặp anh vào một ngày tháng 4, cùng nhau 
trao đổi những khó khăn, thách thức cũng như 
những kết quả mà anh đã thực hiện được trong thời 

gian làm việc tại Nhà máy Sợi chỉ may. Câu chuyện chia sẻ 
của anh giúp chúng tôi hiểu rằng bất kỳ sự thành công nào 
cũng phải trải qua con đường phấn đấu, khổ luyện và phải 
vượt qua những khó khăn của bản thân mình.

Là người không ngừng học hỏi
Anh Nguyễn Văn Niên nhớ lại khoảng thời gian khi vừa ra 
trường, bỡ ngỡ bước chân vào Phong Phú, ấn tượng ban 
đầu với anh là hệ thống dây chuyền, thiết bị hiện đại và 
mọi thứ quá khác so với những gì anh tưởng tượng trước 
đó. Vì vậy, đây là khoảng thời gian anh phải cố gắng hết 
sức để theo kịp với môi trường thực tế, phải biến những 
kiến thức lý thuyết từ sách vở để vận dụng vào lao động 
sản xuất.  

 Để hoàn thành mục tiêu xóa bỏ khoảng cách giữa lý thuyết 
và thực tế, anh tâm niệm: “Mỗi ngày đều có những vấn đề 
mới cần phải tìm hiểu và giải quyết”. Mục tiêu của anh là 
làm sao để cải tiến và nâng cao chất lượng của máy móc và 
thiết bị, phải duy trì tính ổn định dây chuyền hoạt động tạo 
điều kiện làm việc tốt nhất cho công nhân, góp một phần 
nhỏ sức của mình vào sự phát triển chung của công ty.

Anh chia sẻ xã hội ngày càng thay đổi phát triển, đặc biệt là 
ở lĩnh vực thiết bị khoa học - kỹ thuật, có thể hôm nay, sản 

phẩm ấy là tiến bộ nhưng qua ngày mai nó đã trở thành 
lạc hậu, phải luôn cố gắng nâng cao sự hiểu biết của mình 
để có thể đem lại kết quả cao nhất trong công việc. Không 
chỉ tìm hiểu qua sách vở, internet mà phải luôn tích lũy 
kiến thức thông qua làm việc cùng đồng nghiệp, rút kinh 
nghiệm từ thực tế.

Thành công là của một tập thể đoàn kết
Khi được hỏi từ đâu anh luôn có những ý tưởng sáng tạo 
như vậy? Anh cười đó cũng nhờ vào sự hỗ trợ, động viên 
và định hướng ngay từ đầu của ban lãnh đạo nhà máy. Bản 
chất công việc của tôi là phục vụ cho hoạt động của nhà 
máy nên trong quá trình làm việc tiếp xúc với thực tế thấy 
được những khó khăn, bất cập phải suy nghĩ biện pháp để 
cải tiến, nâng cao năng suất và chất lượng công việc. 

Anh kể lại có những vấn đề anh suy nghĩ rất nhiều nhưng 
không tìm ra được biện pháp khắc phục anh thường chia 
sẻ với anh Phạm Phan Thái - Giám đốc ngành Sản xuất và 
anh Nguyễn Thanh Phong - Giám đốc nhà máy, nhờ hai 
anh chỉ ra hướng đi. Đôi khi, mọi người phải làm việc đến 
khuya để giải quyết một vấn đề “khó nhằn” và cùng nhau 
vỡ òa vui sướng khi xử lý thành công. Nên khi đạt được 
danh hiệu Chiến sĩ thi đua trong 02 năm liên tiếp, anh xem 
đó không chỉ là nổ lực của mình mà còn nhờ sự giúp đỡ 
của rất nhiều người khác. 

Ở Phong Phú, mọi người luôn hòa đồng, thân thiện và 
đoàn kết với nhau, không có sự khác biệt giữ lãnh đạo và 
nhân viên, khoảng cách như được xóa nhòa. Trong đó, lãnh 
đạo là những người đàn anh đi trước, sẵn sàng chia sẻ, hỗ 
trợ, giúp đỡ nhân viên là những người đi sau, tất cả cùng 
nhau vì mục tiêu thực hiện công việc một cách tốt nhất.

“Tôi nghĩ rằng ai cũng có suy nghĩ giống mình, khi mọi 
người cùng nỗ lực, cùng nhau thực hiện thành công một 
dự án hay tạo ra một sản phẩm có chất lượng tốt để phục 
vụ khách hàng thì đó là thành quả của một tập thể, sự đóng 
góp của bàn tay và khối óc chung. Tất cả những đóng góp 
ấy đều được trân trọng và ghi nhận một cách xứng đáng”. 

“Tôi muốn dành một sự cảm ơn chân thành 
đến những người thầy tại Phong Phú đã luôn 
giúp đỡ, định hướng và chỉ dạy tôi từ khi bước 
chân vào đây, cũng như vượt qua những lúc 
khó khăn, vấp ngã. Đồng thời cũng dành một 
lời cảm ơn đến gia đình luôn là hậu phương 
để tôi toàn tâm cho công việc” - Anh Nguyễn 
Văn Niên chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Niên (ngoài cùng bên phải) trong lễ vinh danh Chiến sĩ thi đua năm 2016

Hữu Thắng



Cầu Hiền Lương nhìn từ bờ Nam

Bờ Bắc sông Thạch Hãn
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Quê hương tôi
Mỗi người trong chúng ta ai cũng một nơi để nhớ 

về, nơi trải qua những tháng ngày ấu thơ, nơi mà 
mỗi lúc đi xa luôn mong ngày trở lại đó chính là 

quê hương. Tôi cũng không là ngoại lệ, tình yêu trong tôi 
dành trọn cho mảnh đất Quảng Trị thân thương.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị một tỉnh của dải đất 
miền Trung. Quê tôi được biết đến với cái tên vùng đất 
anh hùng. Trong quá khứ nơi đây đã hứng chịu không biết 
bao nhiêu  bom đạn của chiến tranh tàn phá, biết bao anh 
hùng đã ngã xuống để bảo vệ độc lập dân tộc. Để đến 
bây giờ, khi chiến tranh đã đi qua nhưng những gì nó để 
lại vẫn còn đó, những nhân chứng lịch sử: Vĩ tuyến 17 cầu 
Hiền Lương - sông Bến Hải nơi chia cắt đôi bờ Nam - Bắc, 
địa đạo Vĩnh Mốc nơi trú ẩn của quân dân ta, nhà tù Lao 
Bảo nơi quân thù giam giữ và hành hạ những chiến sĩ yêu 
nước, Thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn 
- nơi yên nghỉ của biết bao anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng 
thân mình vì Tổ quốc. Và đau đớn hơn là biết bao trẻ em 
sinh ra chịu kiếp tật nguyền vì ảnh hưởng của chất độc 
màu da cam. Chiến tranh trong quá khứ cộng với sự khắc 
nghiệt của thiên nhiên, quanh năm nắng lắm mưa nhiều 
lại còn thường xuyên chịu thiên tai, lũ lụt. Cũng vì thế mà 
quê tôi nghèo hơn những vùng lân cận khác. Nhưng quá 
khứ đã đi qua và thiên nhiên đã tạo hóa thì không thể làm 
khác, không thể cứ viện dẫn lí do này để giải thích cho cái 
nghèo cái khó mãi được. Vì lẽ đó, mà toàn tỉnh đã đồng 
lòng tìm kiếm sự đổi mới cùng sự quan tâm của Đảng, nhà 
nước chính quyền địa phương để đáp ứng nhu cầu phát 

triển kinh tế đất nước. Nâng cao dân trí là vấn đề được đặt 
lên hàng đầu, có tri thức thì mới có thể phát triển được 
quê hương. Khuyến khích cho con em tới trường, hỗ trợ 
khuyến học cho học sinh học giỏi vượt khó, không bỏ qua 
lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đã có các khóa học trang bị 
kiến thức cho người nông dân trong sản xuất. Ngoài ra để 
đáp ứng nhu cầu sản xuất phát triển kinh tế Đảng và nhà 
nước đã ưu tiên cho vay vốn với lãi suất thấp, hỗ trợ trang 
thiết bị máy móc. 

Sự đoàn kết, cố gắng của nhân dân với chính quyền và sự 
quan tâm đặc biệt của Đảng, nhà nước cũng được đền đáp 
xứng đáng khi quê hương tôi giờ đây đã khoác lên mình 
diện mạo mới. Vùng đất cằn cỗi ngày nào nay đã được phủ 
xanh bằng những đồi cao su, hồ tiêu…, thành thị phát 
triển, phố xá đông đúc, những ngôi nhà cao tầng vốn hiếm 
hoi trở nên phổ biến. Sự phát triển thể hiện rõ hơn khi Thị 
xã Đông Hà nay đã là Thành phố. Đời sống của người dân 
được cải thiện đặc biệt là ở vùng nông thôn. Đa số trẻ em 
đều được đến trường, tỷ lệ đỗ vào các trường đại học, cao 

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.

(Trích Quê hương - Đỗ Trung Quân)

Moon

đẳng cao hơn trước. Có thể thấy, dù chưa phải là bước tiến 
dài trong sự phát triển nhưng cũng có thể xem đây là bước 
đầu cho sự thay đổi của quê hương tôi. 

Tôi tự hào là người con của mảnh đất này, tôi mong muốn 
được đóng góp sức mình để cùng xây dựng quê hương.  
Và dù trải qua thời gian cùng với sự phát triển thì hi vọng 
Quảng Trị yêu thương sẽ vẫn luôn giữ được hình ảnh đẹp 
vốn có của nó. Sẽ mãi là nơi chắp cánh cho những ước mơ 
hoài bão cho mỗi người con quê hương. Dù có đi đâu làm 
gì mỗi chúng ta cũng hãy luôn nhớ về quê hương vì:

Trong những ngày tháng 4 rực lửa, chúng ta 
lại nhìn về quá khứ của cuộc chiến tranh vĩ 
đại dân tộc để cùng nhau vươn mình trên gian 
khó, vun đắp cho quê hương ngày một tươi 
đẹp hơn. Quá khứ thương đau chính là bài học 
lớn mà mỗi chúng ta nhắc nhở nhau về trách 
nhiệm của mình với quê hương, đất nước và 
những thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống 
vì độc lập tự do của dân tộc.



V iết 
cho con

Trời tháng năm sau buổi chiều tan sở
Bên cổng trường ba đợi tiếng trống vang
Hoa phượng rợp vàng thi nhau đua nở
Mùa hè sang vỗ nhịp phím cung đàn

Con tung tăng dẫm lên từng xác phượng
Ba lập trình ngày hai buổi đón đưa
Con vô tư chưa đong nhiều kỷ niệm 
Tuổi vàng son yêu dấu mấy cho vừa

Tiếng ve kêu rộn ràng bên góc phố
Gọi hè về sắp tạm biệt trường yêu
Con chuẩn bị xa trường trong ba tháng
Nhớ cô thầy, nhớ bạn biết bao nhiêu

Trời tháng năm mưa cứ về bất chợt
Ba loay hoay bên cổng đợi tan trường
Ba đã thấy con rồi qua cửa lớp
Dáng mập tròn ôi quá đỗi yêu thương
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Một chân trời 
bạndành riêng cho 

Mỗi người đều có một bầu trời thuộc về riêng mình, tại khoảng trời 
đó bạn có thể vẫy vùng thỏa sức với ước mơ cuộc sống của mình mà 
không hề có bất kỳ gò bó nào. Nhưng quan trọng hơn là ai có thể tự 
tin tìm thấy bầu trời của riêng mình trong đó.

Có những ngày rãnh rỗi đến buồn chán, 
tôi mò lên sân thượng, thơ thẫn ngồi 
nhìn ngắm những đám mây trên bầu 

trời rộng lớn ngoài kia, rồi hoang mang trăn 
trở “Bầu trời rộng lớn đó có chỗ dành cho 
mình không?” Tôi luôn tự hỏi “Ước mơ của 
mình là gì”, “Mình đang mong mỏi điều gì”... 
Đó là những ngày vô vọng không biết mình 
muốn làm gì. Cho đến một ngày tôi nghe 
được một lời chia sẻ…

Bạn có tin rằng mỗi người chúng ta gặp đều 
là duyên số của chúng ta cả không? Tôi khá là 
tin vào điều đó. Bởi không hiểu sao, trong hơn 
chục con người hàng ngày vẫn đi làm cùng 
nhau, tôi lại làm thân với chú và có thể gầy 
dựng nên một tình bạn già - trẻ trên chuyến 
xe ca như vậy. Tôi không còn nhớ nó bắt đầu 
như thế nào chỉ nhớ chú vẫn là người hay 
đánh thức tôi mỗi khi đến trạm lúc đó tôi còn 
ngủ li bì. Tôi và chú đi bộ cùng nhau, cùng 
tán gẫu trên đường đi mỗi chiều về. Hai năm 
nữa chú nghỉ hưu cũng không là vấn đề gì vì 
tôi cho rằng đó là chuyện tương-lai-xa. Chính 
vì thế mà khi nghe tin hết tháng chú nghỉ 
khiến tôi hoang mang hết sức. Tôi khá buồn 
khi nghe tin này vì sau này tôi sẽ thui thủi một 
mình ngồi phía sau xe, sẽ đi bộ một mình và 

sẽ không dám tự tin mà ngủ thẳng cẳng như 
trước nữa.

Ngày đi làm cuối, chú nói với tôi “Không phải 
cái gì cũng chỉ cần cố gắng là được nhưng 
nếu không cố gắng thì cái gì cũng không 
được”. Đầu óc của tôi lúc đó đang ráo riết đuổi 
theo ý nghĩ “Lần sau có đi ngang Lotte Mart, 
sẽ ghé ngang qua chào chú” nhưng lời chia 
sẻ của chú vẫn theo đeo bám vào suy nghĩ 
của tôi đến tận sau này khi chúng tôi không 
còn đi chung chuyến xe nữa. Trên chuyến xe 
cuối cùng ấy, chú chia sẻ với tôi rất nhiều câu 
chuyện về cuộc sống, công việc và những 
hoài bão thời trẻ của chú, có những điều làm 
được và cũng có những trăn trở của thời tuổi 
trẻ. Nhưng hết thảy chính là điểm tựa của 
cuộc sống và đích đến mà chú chọn lựa.

Trong rong ruổi và những mông lung của 
dòng suy nghĩ trên mỗi chuyến xe ca khi đi 
làm về, tôi còn nhớ những câu chuyện của 
chú và những ý nghĩa cuộc sống thông qua 
những câu chuyện ấy. Và bản thân tôi tin rằng 
mỗi người đều có những đam mê, hoài bão, 
khát vọng của riêng họ. Có người sẽ tự tin bay 
lượn thực hiện ước mơ của mình nhưng cũng 
sẽ có người như tôi còn đang loay hoay và 

chênh vênh chưa biết mình sẽ lựa chọn thế 
nào. Thế nhưng ai rồi cũng sẽ có cho riêng 
mình một bầu trời, chỉ dành riêng cho bạn 
và chỉ thuộc về bạn, chỉ cần bạn tin là 
có thể và cố gắng để chạm vào nó. Lúc đó 
bạn sẽ biết được là bạn mong mỏi điều gì 
và muốn làm gì. Bởi lẽ tất cả các con đường 
dù thẳng tắp hay ngoằn ngoèo rồi cũng sẽ 
đi đến đích cuối cùng mà thôi, quan trọng là 
bạn biết vượt qua được những chướng ngại 
vật trên con đường ấy và nhất là vượt qua 
những suy nghĩ trong chính bản thân mình.

Hoài bão, ước mơ hiện tại có thể không có 
nhưng rồi tương lai chắc chắn sẽ có. Quan 
trọng là bạn dám tự tin bước đến chân trời 
của mình và cố gắng thật nhiều. Đừng lo sợ 
mà nấp mãi trong bóng tối “Không phải cái 
gì cũng chỉ cần cố gắng là được nhưng nếu 
không cố gắng thì cái gì cũng không được”. 
Tôi tin điều này và sẽ hiện thực nó, hy vọng 
bạn cũng có cùng suy nghĩ giống tôi… 
Chúng ta là những người trẻ, hãy dám bước 
đi, dám trải nghiệm và không ngừng nỗ lực 
khi đó bạn sẽ tìm được bầu trời hạnh phúc 
của riêng mình.

Mía

Nguyễn Hữu Chung

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta giữ 
vững một niềm tin, một sự lạc quan trong 
cuộc sống và một niềm tin về con đường 
phía trước, khi đó bạn sẽ tìm được một 
bầu trời hạnh phúc cho riêng mình…
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Nghiêng 
vạt nắng chiều

Nguyễn Hữu Phú

Gió mùa đông bắc về
Hoàng hôn khóc bên sông
Câu kinh rơi nức nở
Gói chiều vào lặng thinh

Gió mùa đông bắc về
Đàn thiên di chấp chới
Mười ngón tay nổi loạn
Hoang dại bờ vai xanh

Gió mùa đông bắc về
Dương cầm đau day dứt
Mênh mông trôi vào tối
Da diết nhớ bơ vơ

Gió mùa đông bắc về
Vạt nắng nghiêng đỉnh núi
Tiếng vọng ru sâu thẳm
Đôi bờ trắng lau thưa.

Mừng phú thịnh
Thoi đưa gấm trải tươi trong dạ
Suốt đẩy thuyền lên mát cõi lòng
Gác gió du dương màu sắc sảo
Lầu trăng mộng mị nét tinh thông
Say vì mắt chạm thiên hoa thắm
Đắm bởi tay vương vạn ánh hồng
Thảo tứ thơ yêu mừng phú thịnh
Lung linh từ độ ngát thinh không!

Phong Phú xanh
Lê Thị Ngọc Nữ

Ngôi nhà chung Phong Phú
Nơi tổ ấm yêu thương
Lối quen những con đường
Hai hàng cây rợp mát

Phủ một màu xanh ngát
Khuôn viên thắm sắc hoa
Gọi đàn bướm la đà
Ta nghe xuân còn mãi

Đi ngang qua Xưởng vải
Hoa tràm rắc li ti
Lá lao xao chuyện gì
Lời tình yêu thợ dệt

Vườn hồng xinh như tết
Thắm đỏ góc Nhà ăn
Tím cả lối bằng lăng
Xuyến xao từng cánh nhỏ

Hạnh phúc vương đây đó
Hoa sứ tỏa ngát hương
Sử quân tử dễ thương
Đong đưa theo làn gió

Hàng cau đầy trái đỏ
Bên Xưởng sợi trắng bông
Vào Xưởng may mênh mông
Hoa ngọc lan ngây ngất

Không gian xanh yêu thật
Màu đồng phục tan tầm
Nối tiếp những lặng thầm
Ươm thêm xanh Phong Phú.
                   

Lê Quý Thông

Niềm tin
Luôn giữ vững niềm tin và hy vọng,
Định hướng tương lai cuộc sống thăng hoa.
Nhìn phía trước tự hoàn thiện chính ta,
Vì trí tuệ tư duy là vốn quý.
Sống hòa hợp đừng bao giờ ích kỷ,
Bởi dòng đời vốn dĩ quá nhiêu khê.
Đã làm người phải phát triển đam mê,
Cần rèn luyện có một nghề tài giỏi.
Muốn được thế có niềm tin học hỏi,
Phải vượt qua, thoát khỏi sự hoang mang.
Phải nâng niu trọng chí khí vững vàng.
Và từ đó ta đàng hoàng tấn phát.
Đường công danh có chỗ ngồi vững chắc,
Lo dựng xây sự nghiệp đắc nhân sinh.
Từ hoàng hôn đến rạng ánh bình minh,
Ta trải rộng nghĩa tình cho nhân thế.
Việt Nam ta vốn vàng rừng bạc bể,
Bốn nghìn năm xây dựng khổ công lao.
Nhân dân ta rất hãnh diện tự hào,
Đầy nhân nghĩa tiếng đồng bào truyền thống.
Có kiến thức sẽ thăng hoa cuộc sống.
Có niềm tin hy vọng ở tương lai.
Bãi cát mong manh chớ cất lâu đài,
Muốn vững chắc phải có tài cao rộng.

Huyền Linh
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vốn là thế...
Cuộc sống

Cuộc sống xoay vòng, mỗi ngày đều đặn thức giấc, làm việc kiếm 
tiền, chuyện trò đôi câu với bạn bè, một chút thời gian rảnh rỗi 
cho bản thân và những phút dành cho gia đình nhỏ. Chung quy 
lại cuộc sống của mỗi người trong xã hội này cũng chỉ vì mấy chữ 
“mưu sinh” và “mưu cầu hạnh phúc” - những mong muốn rất đời 
thường của con người.

Làm việc cật lực cũng là để kiếm tiền, 
rồi thì mong cho cuộc sống khấm khá 
hơn, có đồng ra đồng vào, có cái ăn 

cái mặc, có dư giả chút vốn liếng để dành, 
rồi người ta an yên để mơ về hạnh phúc và 
những điều bình dị trong cuộc sống. 

Tôi cũng mơ mình có một ngôi nhà nhỏ, 
một góc sân nhỏ, một gia đình nhỏ và rồi 
chúng tôi ở đấy cùng nhau hạnh phúc đi 
qua những tháng ngày của kiếp người, dù 
có những ngày trời nổi giông tố và cuộc 
sống chẳng bình yên như tôi từng mơ thì tôi 
vẫn sống, vẫn tiếp tục vẽ và không ngừng 
mơ về nó. Đi qua những đổ vỡ, những sóng 
gió, những nỗi buồn đau trong cuộc đời dần 
dần người ta sẽ không còn sợ hay ái ngại về 
chút giông tố kia nữa. Mọi chuyện trên đời 
rồi sẽ có cách giải quyết, người ta rồi vẫn 
sống tốt, vẫn hạnh phúc và bình an theo 
cách của riêng họ.

Bởi lẽ, tôi thường nghĩ mọi việc trên thế giới 
này đều thật giản đơn quan trọng là con 
người làm phức tạp hóa nó lên mà thôi. 
Điều cốt yếu khi nhìn nhận và giải quyết mọi 
vấn đề chúng ta hãy cùng nhau nhìn về một 
mục tiêu chung và cùng nhau giải quyết 
một cách thấu tình đạt lý.

Cuộc sống này vốn vô thường lắm, hôm nay 
cùng cười, cùng khóc, cùng nhau chuyện trò về 
bao thứ trên đời, ngày mai đến ai biết có ai đã 
chẳng còn là bạn, có ai đã đi xa, có bao thứ đổi 
thay từng ngày, việc của chúng ta là sống thật 
trọn vẹn và đừng hối tiếc. Sống như thể hôm 
nay là ngày cuối cùng được sống, được có mặt 
trên cuộc đời này để yêu thương, để cống hiến 
và cùng nhau trải nghiệm. Đừng vội vàng quá, 
đừng đánh rơi nhịp thở của cuộc sống, đôi phút 
hãy nán lại trước bà cụ bán vé số trên đường, 
hãy nhìn những đứa trẻ chưa hiểu mùi đời đã 
phải bươn chải kiếm sống, hãy lắng nghe và cảm 
thông, hãy chia sẻ và mở lòng mình cảm nhận. 
Đừng để cuộc đời bó hẹp trong bốn bức tường, 
bàn làm việc, giấy tờ và máy tính, sau này chúng 
ta còn phải góp nhặt những mảnh chuyện đời 
kể cho con cháu nghe, dạy chúng tô vẽ nên một 
cuộc đời thật rực rỡ, thật lạc quan và tươi đẹp.
 
Cuộc sống đa chiều thì ta phải nhìn ở nhiều góc, 
phải nhìn lại phía sau để nhớ những bài học đã 
từng trả bằng nước mắt, để thấy những con 
người vì ta mà thầm lặng hi sinh để ta hiểu hơn 
về giá trị của cuộc sống và sự trả ơn xứng đáng.

Nhìn phía trước để thấy có những ước mơ và 
thành công đang vẫy gọi, những tương lai tốt 
đẹp đang chờ đón ta phía trước để cùng nhau 
cống hiến để vươn đến những tầm cao. Nhìn 
cạnh bên để thấy ngoài áp lực công việc cuộc 
sống vẫn cho ta những người bạn, người chiến 
hữu trên mọi nẻo đường, họ luôn ở đó dõi theo, 
lắng nghe, động viên và tiếp thêm nguồn động 
lực cho ta tiến về phía trước. Và hơn hết luôn 
bên cạnh ta là gia đình, người thương yêu ta 
để luôn cho ta động lực bước tiếp trên chặng 
đường dài phía trước.

Cuộc sống là thế, luôn đa dạng những sắc màu 
và những cảm xúc vừa thật vừa ảo, chúng vẫn 
cứ tuần hoàn và nhịp nhàng. Mỗi chúng ta sinh 
ra và lớn lên trong vòng tuần hoàn ấy hãy luôn 
uống trọn những phút giây hạnh phúc nhất để 
sống một cuộc sống có ý nghĩa nhất. Tình yêu, 
công việc, cuộc sống hãy là một thể thống nhất, 
nó là động lực, là niềm tin yêu để ta đi hết đoạn 
đường đời.

Cuộc sống này vốn vô thường lắm, hôm nay cùng cười, 
cùng khóc, cùng nhau chuyện trò về bao thứ trên đời, 
ngày mai đến ai biết có ai đã chẳng còn là bạn, có ai đã 
đi xa, có bao thứ đổi thay từng ngày, việc của chúng ta là 
sống thật trọn vẹn và đừng hối tiếc khi nhìn lại!

Mon Nguyễn
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Người thân
trên trời rơi xuống

Chồng tôi vốn là người không để ý những 
chuyện vụn vặt trong gia đình nên hôm thấy 
Út dìu bà nội đi tắm, mới quay lại nhìn tôi: 
“Út ở đâu ra vậy”. Tôi lơ đãng trả lời: “Trên 
trời rơi xuống”.

Út ơi!

Nghe bà nội gọi, Út bỏ dở nồi cháo đang nấu, 
tất tả chạy lên, bế bà vào nhà vệ sinh. Từ ngày, 
bà nội bị thoái hóa cột sống phải đi bệnh viện 
mổ, mọi việc chăm bà Út lo tất.

Công việc hết, Út khăn gói về quê chăm vườn 
xoài. Vài tháng sau, Út lại lên, dẫn theo bé 
Thắm - đứa con gái 16 tuổi của Út, nhờ bé 
Sáu xin cho một chân phụ bàn ở quán bún gần 
nhà tôi. Bé Thắm học hết lớp 9 thì Út không 
đủ tiền cho đi học nữa, nên ở nhà phụ công 
việc lặt vặt khi Út đi làm. Bé Thắm hiền lành 
và siêng lắm nên chủ rất thương.

Từ ngày, gửi bé Thắm trên này, vài tháng là 
Út lên thăm con gái. Lần nào cũng vậy, Út 
ghé thăm bà nội với lỉnh kỉnh quà cáp, bánh 
trái - những món trồng trong vườn nhà hoặc 
mua của hàng xóm. Tôi nhớ lần Út bỏ cà-mên 
mang lên cho thằng cu út nhà tôi nguyên cái 
đùi vịt to tướng, Út nói “Vịt rim nước dừa, Út 
làm đó”. Một hôm tôi đi làm về, ghé ngang 
nhà bà nội, thấy Út đang loay hoay sau hè, 
mần con vịt vừa đem từ quê lên, nấu cho bà 
nội nồi cháo.

Nhiều lần, ngồi nói chuyện thủ thỉ với Út, tôi 
mới biết Út chạc tuổi bé Sáu, nên 2 người mới 
dễ thân thiết vậy. Nhà nghèo, lấy chồng từ 
hồi 18 tuổi, cũng không có vốn liếng gì, 2 vợ 
chồng Út cắm cúi làm lụng trên miếng đất nhỏ 
mà hồi đám cưới hai bên gia đình cho. Có với 
nhau 2 mặt con, chồng Út chịu khổ cực không 
nổi, bỏ nhà đi theo người khác, mình Út gồng 
gánh gia đình. Cứ tưởng mọi việc đến thế là 
cùng, một lần nữa ông trời lại trêu đùa với 
đôi vai nhỏ xíu ấy, Út đang cuốc đất thuê cho 
người ta, thì nghe tin hàng xóm báo, thằng 
con trai đầu của Út tắm sông, đuối nước chết. 
Lo đám cho con xong, Út bỏ nhà lại, gởi con 
cho bà ngoại rồi khăn gói theo mấy nhóm thợ 

hồ trong làng đi làm trên thành phố, rong rủi 
này đây mai đó.

Hơn hai tháng trước, nghe tin bà nội bị thoái 
hóa cột sống phải mổ, Út lật đật từ quê lên 
chăm bà, ngoài chuyện mỗi tối đi làm về tôi 
vào thăm bà thì những việc còn lại một tay 
Út lo hết. Nhiều người xung quanh thấy vậy 
hỏi “Bộ thân thiết với nhà đó lắm sao mà cực 
dữ vậy”. Út chỉ cười cười. Nhiều lúc tôi ngại 
quá, định bụng đưa tiền cho Út, Út một mực 
từ chối, còn dọa tôi, làm vậy lần nữa Út đi 
về luôn.

Mấy bữa, Út phải về quê để xịt thuốc cho xoài, 
ở đây, bà nội nhắc Út miết. Về hôm trước hôm 
sau Út lại lên, tôi hỏi Út lại cười cười “Xịt 
thuốc xong rồi thì lên chứ ở dưới rồi ai chăm 
bà nội”. Được mấy bữa, người nhà Út dưới 
quê gọi lên kêu về bao trái lại, sâu nhiều quá. 
Bà nội nghe vậy giọng buồn buồn: “Con đừng 
về, con về rồi ở đây ai lo cho nội”. Thế là Út 
tắt điện thoại luôn, để người nhà không gọi 
hối nữa.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Tôi đang mải miết 
với mớ suy nghĩ của mình về Út thì bị chồng 
cắt ngang. 

“À, không có gì, thôi hôm nay chủ nhật em đi 
qua nhà nội phụ Út chút đây”.

Ngoài sân trời đang nắng vàng ươm như 
những trái xoài chín cây đầu mùa Út mang 
lên, nhìn bên hè, tôi thấy Út đang phơi đồ cho 
nội. Tự dưng tôi lại nhớ đến câu trả lời của 
mình - Người thân trên trời rơi xuống.

Nhật Quang

Chuyện vệ sinh, tắm rửa rồi ăn, uống, ngủ 
nghỉ, chả trừ việc gì. Từ ngày Út lên chăm 
nội, tôi đỡ hẳn chỉ lo mỗi việc đi làm rồi về 
chăm chồng con, chứ không còn ngược xuôi 
qua nhà nội ngày hai ba bận sáng tối. Nhiều 
lúc, tôi nghĩ cũng áy náy, phận là con dâu 
không chăm được cho mẹ chồng mà phải để 
cho người khác làm thay. Nhưng là tôi nghĩ 
vậy, chứ chồng tôi không nói gì, mấy cô bên 
chồng cũng không nói, bà nội cũng không nói, 
Út thì càng không nói gì, mọi người đều hiểu 
mỗi người một việc, quý là ở tấm lòng.

Cách đây mấy năm trước, Út gồng gánh cùng 
đoàn thợ xây đến thuê nhà tôi ở để làm công 
trình ở gần đó. Làm được vài tháng, công 
trình xong, từng người trong đoàn thợ xây lần 
lượt rời đi, riêng Út thì ở lại thêm vài tháng 
nữa để nốt phần việc lặt vặt còn lại. 

Thấy Út một mình thuê nhà không đủ tiền thuê 
nhà, tôi nhắn với bé Sáu - em chồng tôi, Út 
cứ ở đó khi nào có người thuê nhà rồi tính. 
Nhưng Út ngại, vài ngày sau, Út đem mấy bộ 
quần áo với ít đồ đạc qua nhà bà nội ở nhờ, để 
nhà tôi cho người khác thuê. Cũng từ ngày đó, 
đi làm về, Út lụi hụi phụ bà nội làm việc nhà 
đôi khi là trồng chậu rau thơm sau hè, thỉnh 
thoảng là làm con gà, con vịt,… Rồi Út thân 
với bà nội và bé Sáu lúc nào không biết.
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Một lần tình cờ khi lang thang trên mạng internet, tôi 
lướt qua một địa điểm với cái tên khá lạ trên google map 
- Cù lao Thu. Máu tò mò nổi lên, tôi quyết định tìm thêm 
những thông tin về hòn đảo này.

     Rủ nhau đi 
Cù lao Thu

Đi tìm Cù lao Thu
Cù lao Thu hay còn gọi là Đảo Phú Quý - một huyện đảo của tỉnh Bình Thuận, nét đẹp 
hoang sơ chưa được đầu tư khai thai du lịch là những thông tin mà tôi có vào thời điểm 
đó. Tôi bắt đầu tham gia vào các diễn đàn du lịch để hy vọng tìm thêm thông tin cần thiết 
nhưng nhiều ngày trôi qua những gì tôi có vẫn là vài nét gạch đầu dòng.

“Có công mài sắt có ngày nên kim” - Tôi tìm được trang cá nhân của một người trên đảo. 
Và với sự hỗ trợ nhiệt tình của anh bạn mới quen này, Cù lao Thu hiện ra trong mắt tôi với 
bao nhiêu điều hấp dẫn. Sau khi có đươc đẩy đủ thông tin về phương tiện di chuyển, chỗ 
ăn ở, sắp xếp thời gian và kinh phí, tôi vác ba lô lên quyết định hành trình chinh phục biển 
đảo lần đầu tiên trong đời của mình.

Hành trình đầy thử thách
Tôi đặt xe khách đi Phan Thiết vào buổi tối với hy vọng sẽ 
kịp thời gian lên tàu cao tốc đi ra đảo vào lúc trời sáng. 
Nhưng mọi thứ không diễn ra như dự định, tôi đến nơi 
rất sớm, chính vì thế tôi quyết định đi lang thang vào chợ 
để hiểu cảm giác tất bật của thương lái vào lúc tinh mơ, 
tận hưởng ly sữa đậu nành nóng hổi và tôi nghĩ đó là trải 
nghiệm thú vị, khó quên trong hành trình của mình.

Sáng, tôi đến bến cảng nhận vé và chờ để lên tàu. Khoảng 
thời gian lênh đênh chậm chạp, không gian trong tàu 
chật chội và thời tiết hè oi bức, tôi dần mất kiên nhẫn và 
chìm vào giấc ngủ chập chờn trên tàu lúc nào không biết. 
Nhưng bao nhiêu cảm giác khó chịu bỗng chốc tan biến 
khi có thông báo gần đến đảo, tôi theo chân nhiều người 
đi ra khoang tàu, làn nước biển xanh ngắt, gió biển thổi 
mát rượi - một cảm giác vỡ òa sung sướng vì tôi chưa bao 
giờ được thấy cảnh biển đẹp như thế - Đúng là Phú Quý

Phú Quý - Ăn gì? Chơi gì?
 Đừng hỏi đi đâu ở Phú Quý bởi ở hòn đảo đó, mỗi một 
bước chân, mỗi một địa điểm, bạn đều có thể bắt được 
những góc ảnh tuyệt đẹp. Tuy nhiên cũng xin lựa ra một 
vài nơi rất đặc biệt bạn không nên bỏ lỡ.

Vịnh Triều Dương là một bãi biển rộng, phẳng. Bãi cát mịn 
cùng làn nước xanh biếc, tuyệt đối sạch sẽ và hoang sơ. 
Đây là bãi tắm nổi tiếng nhất của đảo Phú Quý mà bất kỳ ai 
đến cũng đây cũng không thể bỏ qua. Tối đến, ở đây cũng 
rất nhiều người tụ tập để nướng thức ăn và đàn hát.

Mộ Thầy Nại là điểm tham quan tâm linh trên núi ở thôn 
Đông Hải, xã Long Hải. Theo lưu truyền, thầy Nại là tướng 
quân, cũng là người am hiểu thiên văn, trong một chuyến 
du ngoạn ngang qua đảo nhận thấy đây mà hòn đảo trù 
phú, xinh đẹp nên đã ghé thăm và giúp đỡ cho người dân 
nơi đây rất nhiều. Sau này, khi mất đi thầy có tâm nguyện 
được chôn cất ở đảo này ngay gành đá đen. Mộ thầy Nại 
cũng vì thế mà có nhiều ý nghĩa với người dân địa phương

Chùa Linh Sơn - Núi Cao Cát: Muốn lên núi Cao Cát phải đi 
qua chùa Linh Sơn - một ngôi chùa nhỏ ở trên núi. Sau khi 
thắp hương xong bạn ra phía sau chùa đi lên núi để ngắm 

diện mạo tuyệt vời của núi Cao Cát, những phiến đá sau 
thời gian dài bị bào mòn bởi quá trình phong hóa đã tạo ra 
những đường nét vô cùng độc đáo và thú vị mà hiếm nơi 
nào có được.

Bãi Nhỏ - Gành Hang: Là một trong những bãi tắm đẹp của 
Phú Quý với hình lưỡi liềm được giới hạn bởi những mũi đá 
nhô ra biển. Bãi cát tuy nhỏ nhưng rất thoáng đãng và yên 
tĩnh. Nước biển ở đây trong xanh, ít ghe thuyền neo đậu, 
không khí trong lành, là nơi lý tưởng cho bất cứ du khách 
nào muốn hòa mình vào với thiên nhiên.

Còn rất nhiều địa điểm khác nữa nếu có nhiều thời gian 
hơn bạn có thể khám phá như: Vạn Thạnh An, hòn Tranh, 
hòn Trứng, hòn Đen, bờ kè Ngũ Phụng, hệ thống phong 
điện, hải đăng Núi Cấm,…

Đặc sản ở Phú Quý không gì khác đó chính là hải sản: cua 
Huỳnh Đế, cua Mặt Trăng, cá mú,… và nhiều loại hải sản 
sản nữa tất nhiên là 100% tươi sống. 

Tuy đây là đảo nhưng Phú Quý có khá nhiều dân cư, đầy đủ 
các cửa hàng tạp hóa, quán café, dịch vụ karaoke,… nên 
khi đi các bạn đừng quá lo lắng, chỉ một chút lưu ý, nếu 
bạn say xe thì nên đem theo thuốc chống say tàu xe nhé. 
Hãy một lần đến để ngắm, để hiểu, để tận hưởng Phú Quý! 

Bảo Bảo
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Trị mụn
từ thiên nhiên
Mụn từ lâu trở thành nỗi ám ảnh của phụ nữ, bởi lẽ mụn không chỉ làm cho da sần 

sùi mà còn giảm sự tự tin của mỗi người. Trị mụn có nhiều phương pháp khác 
nhau, tuy nhiên những phương pháp trị mụn từ thiên nhiên luôn được chị em 

phụ nữ tin dùng. 

- Lá ổi có những thành phần sát khuẩn và chống oxy hóa cao, chỉ cần dùng lá ổi rửa sạch, 
xay nhuyễn đắp lên chỗ bị mụn, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Duy trì thực hiện hàng 
ngày bạn sẽ thấy công dụng bất ngờ. Lá ổi không chỉ trị mụn trứng cá hiệu quả mà còn 
giúp da sáng và xóa mờ thâm nám.

- Tinh dầu trà và mật ong không chỉ trị mụn còn ngăn ngừa lão hóa da và se khít lỗ chân 
lông. Trộn hỗn hợp gồm 1 muỗng café mật ong và 02 giọt tinh dầu trà, dùng hỗn hợp 
này thoa đều lên mặt, để trong vòng 15 - 20 phút, rửa lại bằng nước sạch. Bạn kiên trì 
thực hiện trong một thời gian sẽ phát huy tác dụng, cách làm đẹp này không chỉ giúp da 
sáng bóng mà còn ngăn ngừa khả năng quay trở lại của mụn.

- Lá mướp có tính thanh nhiệt cao nên có khả năng làm giảm sưng tấy và làm mờ vết 
thâm, nám hiệu quả. Dùng lá mướp non rửa sạch, xay nhuyễn rồi chắt lấy nước, thoa lên 
vùng da bị mụn. Bạn kiên trì làm vài lần, da sẽ mềm, bớt sưng, bớt thâm và mụn dần dần 
mất đi. 

- Rửa sạch lá diếp cá, để ráo nước, xay nhuyễn, lọc lấy 
nước. Phần nước có thể cho ít đường, đá và uống. 
Phần bã bạn dùng để đắp lên vùng da bị mụn, khoảng 
15 - 20 phút rồi rửa sạch lại bằng nước. Nước rau diếp 
cá có tác dụng làm mát gan, tiêu độc và là một trong 
những cách trị mụn tự nhiên vô cùng hiệu quả và 
lành tính.

- Nha đam có tính sát khuẩn và khử khuẩn tự nhiên 
cực tốt, giúp da trị mụn một cách tự nhiên và rất hiệu 
quả. Chỉ cần bạn cắt đôi lá nha đam tươi để lấy gel bên 
trong. Tiếp đó say mịn gel, thêm một 1 thìa cafe nước 
cốt chanh vào xay cùng thêm một lần nữa. Cuối cùng 
sau khi làm sạch da mặt, thoa một lớp mỏng hỗn hợp 
này lên da, để khô trong khoảng 15 phút rồi rửa sạch 
lại bằng nước ấm. Bạn duy trì thực hiện đều đặn 2 - 3 
lần/tuần đến khi các vết mụn và sẹo mụn lành hẳn, da 
sáng mịn tự nhiên.

- Củ cải trắng có công dụng làm lành da, mát da, làm 
trơn nhẵn và sáng da, giảm vết nhăn và tàn nhang, 
trị mụn. Bạn chỉ cần mài củ cải bằng bàn nạo (hoặc 
có thể xay nhuyễn) rồi tiến hành đắp mặt nạ trong 
khoảng 15 - 20 phút, sau đó rửa mặt sạch, kết hợp với 

massage nhẹ nhàng sẽ là liệu pháp chăm sóc da tốt 
cho ngày hè nóng bức.

- Tỏi là gia vị thường ngày trong căn bếp nhưng tỏi có 
rất nhiều chức năng như chống ung thư, chống viêm 
nhiễm. Ngoài ra, tỏi còn được biết đến như một cách 
trị mụn từ thiên nhiên cực kỳ hiệu quả. Chỉ cần bạn 
cắt đôi tép tỏi rồi bôi ngay lên vùng da bị mụn. Tuy 
nhiên, bạn không nên để quá lâu trên mặt vì hoạt chất 
sulphur có thể bị oxy hóa khiến làn da của bạn bị bào 
mòn nhanh chóng. Sau đó rửa sạch bằng nước lạnh, 
duy trì thực hiện trong một thời gian bạn sẽ thấy mụn 
biến mất và da trở nên sáng mịn.

- Chanh có chứa nhiều Vitamin C, do đó có khả năng 
loại bỏ mụn nhanh chóng, làm trắng và se khít lỗ chân 
lông, đồng thời trị mụn hiệu quả. Ngoài ra, chanh đảm 
bảo an toàn cho làn da, không gây dị ứng mẩn ngứa, 
phù hợp với nhiều đối tượng. Tại Việt Nam chanh có 
bốn mùa, dễ tìm kiếm với chi phí thấp, do đó nó hoàn 
toàn phù hợp cho cả những người có chi phí thấp. 
Bạn dùng nước cốt chanh, thoa lên vùng da bị mụn 
và để trong khoảng 10 - 15 phút, sau đó rửa sạch bằng 
nước lạnh.

Nguyễn Quân
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MÙA HÈ
Đánh tan cái nóng

với những món ngon

Nguyên liệu:
- 1kg hến
- 2 quả cà chua
- 1 quả khế chua
- Rau răm, hành lá, hành tím.
- Gia vị: muối, bột nêm.

Thực hiện:
- Hến rửa sạch, ngâm trong chậu nước đầy với hai quả ớt 
hiểm thái lát để hến nhả hết bùn, ngâm trong vòng 4 giờ. 
Sau đó đem rửa sạch lại với nước, cho vào nồi luộc đến 
khi thịt hến tách ra khỏi vỏ. Đổ hến ra gỡ lấy phần thịt, rửa 
sạch, để ráo, gạn lấy phần nước hến, bỏ cặn.
- Rau răm, hành lá rửa sạch. Cà chua rửa sạch, chẻ múi cau. 
Hành tím bóc vỏ, thái khoanh. Khế chua rửa sạch, gọt diềm, 
thái lát.
- Đặt nồi lên bếp, cho vào 1 muỗng dầu ăn và đợi dầu nóng 
cho hành vào phi thơm, sau đó cho hến, muối, bột nêm 
vào trộn đều.
- Cho cà chua vào đến khi cà mềm, cho nước luộc hến vào 
đun cùng, thêm gia vị cho vừa ăn, sau đó cho khế vào.
- Cho thêm hành lá, rau răm vào nồi canh rồi tắt bếp.

Trong những ngày hè nóng bức, bạn cần chăm sóc sức khỏe 
cho gia đình thật kỹ, đặc biệt dinh dưỡng qua từng bữa ăn. Do 
đó, việc nấu món gì, nấu như thế nào và chọn thực đơn ra sao 
luôn được các bà nội trợ cân nhắc rất kỹ. Một số món ăn sau sẽ 
giúp gia đình bạn thanh nhiệt mùa hè.

Cháo khổ qua
Cháo khổ qua có công dụng thanh nhiệt, thường được 
dùng khi thời tiết nóng bức đây là thời điểm cơ thể dễ mất 
nước qua đường mồ hôi để thải nhiệt.

Nguyên liệu:
- Khổ qua: 100g
- Đường phèn 50g
- Gạo tẻ 100g
- Gia vị: muối, bột nêm, hành lá… 

Thực hiện:
- Khổ qua bỏ ruột, rửa sạch thái thành miếng nhỏ rồi đem 
nấu với gạo tẻ.
- Nấu đến khi cháo đã nhừ thì được, cho thêm đường phèn 
và chừng 3g muối tinh và gia vị cho vừa ăn.
- Hành lá thái mỏng cho vào khi ăn.

Canh hến

Thịt heo 
quay bì giòn

Nguyên liệu:
- 1 kg thịt ba chỉ ngon
- 1 tép sả
- 1 củ hành tây
- 1 miếng gừng
- Lá chanh
- Gia vị: muối, hạt nêm

Thực hiện:
- Làm sạch thịt, sau đó rửa sạch rồi khứa vài đường trên 
miếng thịt.

- Cho 1,5 lít nước cùng 1 muỗng muối, sả, hành, gừng và 
lá chanh vào nồi đun sôi.

- Sau khi nước sôi, cho miếng thịt heo vào luộc 25 phút. 
Luộc cho tới khi thịt chín 70 - 80% rồi vớt thịt ra, dùng nĩa 
xiên lên bì, cho 2 muỗng muối còn lại chà xung quanh 
miếng thịt trong khoảng 1 - 2 phút.

- Cho miếng thịt lên khay, đem ra phơi nắng cho bì lợn 
khô ráo hoặc dùng khăn giấy thấm khô miếng thịt.

- Đặt chảo dầu lên bếp. Khi dầu hơi nóng, dùng kẹp kẹp 
miếng thịt cho phần da xuống chạm với dầu chiên 4 - 5 
phút cho da phồng rộp nổ đều.

- Trở qua trở lại chiên cho miếng thịt chín đều, bì heo 
vàng đẹp thì gắp ra đĩa có lót giấy thấm dầu. Chờ thịt 
nguội có thể dùng được.

Cẩm Vân
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Hỏi phây-bút thì biết

Thuốc thông minh

Trong phòng làm việc, 
Trưởng phòng hỏi một nhân viên: 
“Sao hôm nay chị ấy không đi làm?”
Anh nhân viên ngồi cạnh ngơ ngác, gãi đầu gãi tai 
đáp: “Dạ… dạ… chị ấy không báo sếp ạ. Hôm qua chị 
ấy không nói với em gì cả?”.
Người sếp đáp: Tôi không nghe báo gì cả?
Vậy để em đi hỏi một vài người xem sao?
Anh không cần đi hỏi ai cả, lên hỏi phây-bút sẽ biết cô 
ấy đang ở đâu mà… Ngày nào anh chị không check-in 
đến vài lần!

Kiếm vợ 

qua mạng

Thế hệ 7x và 8x như chúng tôi giờ đã già, công nghệ cập nhật 
cũng chậm hơn giới trẻ… do đó có những trào lưu nở rộ trên 
toàn cầu với tốc độ lan truyền chóng mặt chúng tôi cập nhật hơi 
chậm chút!
Hồi đó, lần đầu tiên tiếp xúc với máy tính rồi có yahoo chát-chít, 
tìm kiếm bạn bè bốn phương, liên lạc với nhau một cách nhanh 
chóng mà không cần ngồi để nặn từng con chữ trên trang giấy 
rồi khuấy hồ làm bao thư, dán tem… cũng có nhiều nhiều mối 
tình thông qua yahoo thành công. Tôi có cô bạn, hàng ngày ngồi 
ì trên máy tính đến nỗi mẹ cô phải quát tháo: Mày cưới luôn 
cái máy tính đi, không ra ngoài biết bao giờ lấy được chồng… 
Nhưng rồi cô ta có chồng cái ào làm chúng tôi nhốn nháo, mẹ cô 
một phen hoảng hốt và không tin đó là sự thật. 
Rồi yahoo không còn nữa, người ta bắt đầu chơi diễn đàn và 
mạng xã hội, đặc biệt sự ra đời của phây-bút đã thay đổi hầu như 
cả thế giới. Người người chơi phây-bút, kết nối với nhau toàn thế 
giới, có đứa bạn mấy chục năm không gặp nhờ phây-bút mà gặp 
lại nhau… rồi từ phây-bút mà phơi bày nhiều câu chuyện của 
cuộc sống, ai cũng nói lên chính kiến, luận điểm của mình… sức 
mạnh của mạng xã hội là thế.
Thế giới đó ảo đó, bởi ảo mà nhiều người thi nhau sống ảo… 
nhưng cũng có nhiều người sống thật và kiếm bộn tiền trên đó. 
Rồi có những người tìm được vợ trên phây-bút và mạng xã hội. 
Ông bạn tôi cũng hơi già, nhờ chơi phây-bút kiếm được cô vợ 
cực xinh đấy, hay nhiều đứa bạn cứ than ế. Vậy mà loay hoay loay 
hoay có chồng lúc nào không hay. Hỏi ra biết là yêu nhau qua 
phây-bút.
Với một cái xì-mát-phôn trên tay, cả thế giới như nằm gọn vào 
bàn tay đấy. Thời đại công nghệ, cái gì cũng công nghệ, kiếm vợ 
cũng công nghệ luôn. Kiểu này mấy ông bà già xưa lạc hậu quá rồi!

Cô vợ thấy quảng cáo thuốc thông minh trên mạng, liền đặt ngay 
mà không cần do dự. Sau khi nhận được thuốc và xem xét kỹ 
lưỡng một lượt, cô tức tối nói với chồng:
Trời ạ, anh xem này. Thành phần thuốc toàn là mấy loài cỏ dại mọc 
xung quanh nhà mình, chẳng có gì mới lạ cả.
Anh chồng hỏi lại: Thế thì sao em?
Em thật ngốc khi bỏ một đống tiền để mua mấy loại thuốc vớ vẩn 
này. Cô vò đầu bứt tóc: Em thật quá ngốc nghếch, thứ này làm gì 
có tác dụng kích thích trí não chứ. Mà có thật thì chỉ cần ra lấy vào 
uống hoặc ăn là được.
Chồng cô cười: Không đâu em yêu, anh thấy em bắt đầu thông 
minh hơn một chút rồi đấy.

Ai khổ hơn ?

Cậu học trò chạy hớt ha hớt hải vào phòng cô 
giáo, nước mắt đầm đìa và khóc trong tiếng nấc.
Chuyện gì đã xảy ra thế con? - Cô giáo hỏi.
Cậu học trò thút thít thưa: Mọi người bảo phải 
đến năm 18 tuổi con mới được ra khỏi trường. 
Có phải là sự thật không cô?
Cô giáo thở phào: Cứ tưởng chuyện gì to tát 
lắm. Cô phải ở trường đến tận năm 60 tuổi 
nhưng vẫn chưa thèm khóc nữa đây này.

Tý còi

Lệ Sa

Tý

Tám Lúa




