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Phạm Xuân LậP
Tổng giám đốc 

Chào xuân Quý Tỵ - 2013, thay mặt 
Đảng uỷ và Cơ quan điều hành Tổng công 

ty, tôi trân trọng kính chúc toàn thể cán bộ 
công nhân viên đại gia đình Phong Phú cùng các 

đối tác, khách hàng... một năm mới dồi dào sức khỏe, 
hạnh phúc và thành công. Kính chúc mọi người luôn 
khỏe mạnh, tâm sáng - lòng trong - chí lớn, đặc biệt là 
sự đoàn kết trên dưới một lòng, cùng hợp tác và chia sẻ 
để góp phần gia tăng giá trị cho công ty, đảm bảo lợi 
ích cho cổ đông, đối tác, khách hàng và chăm lo cải 

thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao 
động ngày càng tốt hơn.

Trần Quang nghị
Chủ tịch hội đồng Quản trị

Một trong những điểm sáng nổi bật của 
CB.CNV Phong Phú trong năm qua đó là sự trưởng 

thành của đội ngũ. Anh chị em ngày càng có suy nghĩ 
mới hơn, cách làm tốt hơn, hành động quyết liệt hơn, ứng 

xử có văn hóa hơn, đồng thời luôn nêu cao tinh thần đoàn 
kết, gắn bó, trách nhiệm, tâm huyết và đồng cảm với nhau. 

Nhân dịp năm mới, năm con rắn, thay mặt HĐQT tôi xin trân 
trọng cảm ơn các CB.CNV đã nỗ lực đóng góp và đóng góp 
hiệu quả trong năm con rồng. Kính chúc toàn thể CB.CNV 

của Tổng công ty và các công ty thành viên, liên kết, bạn 
bè một năm mới an lành, hạnh phúc, đổi mới tốt đẹp 

và thành công. Kính chúc Tổng công ty chúng ta 
đổi mới nhanh, toàn diện, phát triển bền 

vững trong nền văn hóa Phong Phú yêu 
thương và chia sẻ.

Phạm Xuân Trình
Phó Tổng giám đốc 

Chủ tịch hĐQT kiêm TgĐ Công ty PPh
Năm 2013 đang mở ra cho toàn thể anh chị 

em CB.CNV Phong Phú những cơ hội và thách 
thức mới. Hơn lúc nào hết, mọi người phải sẵn 
sàng tâm thế, đoàn kết và sáng tạo không ngừng 
để góp phần đưa Phong Phú vươn lên một tầm 
cao mới. Nhân dịp xuân về tôi trân trọng kính 

chúc toàn thể CB.CNV Phong Phú một năm 
mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, 

bình an và an khang, thịnh vượng.

Phan Kim hằng
Phó Tổng giám đốc 

Tổng giám đốc công ty PPYT
Chúng ta đã trải qua một năm sản xuất 

kinh doanh trong điều kiện trị trường hết 
sức khó khăn. Toàn thể CB.CNV trong gia đình 

Phong Phú đã nỗ lực, vượt khó thành công và đạt 
được những kết quả ấn tượng cả về doanh thu, 
lợi nhuận và thu nhập cho người lao động. Nhân 
dịp Tết đến, Xuân về, thông qua Diễn đàn 

Phong Phú, tôi trân trọng kính chúc Ban 
lãnh đạo cùng toàn thể CB.CNV đại gia 

đình Phong Phú một năm mới 
an lành, hạnh phúc và 

thành công. 

Đặng Vũ hùng
Phó Tổng giám đốc

Tổng giám đốc Công ty PPJ 
Năm 2013 Ngành dệt may Việt Nam được 

dự đoán tiếp tục gặp nhiều khó khăn đồng 
thời sẽ đón nhận nhiều cơ hội lớn. Do vậy, các 

công ty thành viên trong đại gia đình Phong Phú 
phải tiếp tục cũng cố và nâng cao chất lượng nguồn 
lực đủ khả năng vượt qua thách thức và khai thác 
cơ hội mới một cách có hiệu quả. Nhân dịp chào 
đón Xuân Quý Tỵ 2013, tôi trân trọng kính chúc 

Ban lãnh đạo cùng toàn thể CB.CNV Phong 
Phú và gia đình một năm mới dồi dào 

sức khỏe, hạnh phúc, an khang, 
thịnh vượng.

Bùi Thị Thu
Phó Tổng giám đốc

Tổng giám đốc Phong Phú Land 
Một mùa xuân ấp áp đang về trong 

không gian Phong Phú và trong mỗi gia 
đình thân yêu của chúng ta. Năm mới bao giờ 

cùng mang lại cho mọi người ý chí kiên cường để 
vượt qua khó khăn, niềm vui, ước vọng tốt đẹp 
và sự an lành, thịnh vượng. Kính chúc toàn thể 
anh chị em CB.CNV Phong Phú một mùa xuân 

an vui và sum vầy trong tổ ấm yêu thương 
của chính mình, cùng gắn kết, chia sẻ 

để làm cho cuộc sống ngày càng 
thêm ý nghĩa.  

Phạm minh hương
Phó Tổng giám đốc

Tổng giám đốc Vinatexmart
Nhân dịp chào mừng xuân Quý Tỵ 

2013, thông qua Diễn đàn Phong Phú 
tôi trân trọng chúc Ban lãnh đạo cùng 

toàn thể anh chị em cán bộ, công nhân viên 
Phong Phú luôn trẻ khỏe, sáng tạo, hạnh 
phúc hơn và thành công hơn trong công 
việc và cuộc sống. Kính chúc Tổng công 

ty ngày càng phát triển toàn diện về 
mọi mặt và giữ vững vị thế hàng 

đầu trong ngành dệt may 
Việt Nam. 
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trầN QuANg Nghị

Chủ tịch HĐQT

Muốn phát triển phải đổi mới, muốn phát triển nhanh, 
mạnh, bền vững thì càng phải đổi mới và đổi mới mạnh 
mẽ, sáng tạo liên tục, tạo ra khác biệt thật tốt, thật 
nhanh, thật liên tục.

và đổi mới
Rắn
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Năm nay là năm rắn và ai 
cũng biết rắn là động vật 
có khả năng đặc biệt “lột 

da sống đời”. Lớn lên rắn lột da, 
đổi lớp da mới và thời gian sau 
lại đổi lớp da khác để lớn lên 
tiếp. Như vậy có thể nói rắn là 
động vật luôn đổi mới để phát 
triển một cách lâu bền.

Liên hệ với đất nước, chúng 
ta thường hay nghe cụm từ 
“Thành quả của đổi mới”, “Anh 
hùng thời kỳ đổi mới”… Không 
ai phủ nhận Việt Nam đi lên và 
có vị thế như hôm nay là nhờ 
đổi mới. Và kết quả sẽ tốt hơn, 
Việt Nam cường thịnh hơn nếu 
chúng ta đổi mới nhanh hơn và 
hạn chế, triệt tiêu các khuyết 
tật. Bên cạnh những thành tựu 
đạt được thì đạo đức có phần 
xuống cấp do mặt trái cơ chế thị 
trường, giáo dục bất cập, nhiều 
tệ nạn như tham nhũng, ma túy, 
cướp giật… gia tăng. Sức cạnh 
tranh của nền kinh tế còn yếu, 
chưa bền vững.

Liên hệ với các doanh nghiệp 
trong và ngoài nước, chúng ta 
có thể thấy rằng muốn phát 
triển doanh nghiệp bắt buộc 
phải đổi mới, thậm chí đổi mới 
để tồn tại chứ chưa nói đến phát 
triển. Muốn phát triển phải đổi 
mới, muốn phát triển nhanh, 
mạnh, bền vững thì càng phải 
đổi mới và đổi mới mạnh mẽ, 
sáng tạo liên tục, tạo ra khác 

biệt thật tốt, thật nhanh, thật 
liên tục.

Một số doanh nghiệp cũng đổi 
mới và có tăng trưởng nhưng 
đây đó vẫn có những doanh 
nhân đại diện cho doanh 
nghiệp đó có nhiều điều tiếng, 
trong doanh nghiệp cũng có 
phân hóa cao, xuất hiện văn hóa 
chủ tớ thay cho văn hóa đồng 
nghiệp. Cán bộ, công nhân viên 
có đời sống cao hơn, lương 
thưởng cao hơn nhưng tình cảm 
ngày càng xa cách thậm chí bè 
phái “đánh” nhau liên tục làm 
cho doanh nghiệp mất uy tín, 
mất hình ảnh trong xã hội…

Như vậy, chúng ta có thể thống 
nhất là doanh nghiệp cần đổi 
mới nhanh, liên tục, mạnh mẽ 
nhưng lại phải giữ được bản sắc 
văn hóa tốt đẹp, làm cho mọi 
người có động lực mạnh để đổi 
mới mình nhưng vẫn là những 
người cán bộ, công nhân tốt, 
có đạo đức, có tình cảm, đồng 
thời lại là những cán bộ công 
nhân thật giỏi, giỏi một việc, 
biết nhiều việc, phối hợp tốt với 
đồng nghiệp, tận tâm tận lực với 
công ty, tổng công ty và ngày 
càng trưởng thành.

Muốn đạt được mục tiêu xây 
dựng phát triển Tổng công ty 
CP Phong Phú ngày càng lớn 
mạnh nhanh và bền vững thì trí 
tuệ phải ra sao, tốc độ thế nào, 

phương pháp, chính sách, giải 
pháp, con người ra sao là nhiệm 
vụ của Hội đồng Quản trị và Cơ 
quan Điều hành cùng toàn thể 
CB.CNV, đặc biệt là những người 
đang trực tiếp sản xuất kinh 
doanh. Vì sự tồn vong và phát 
triển của doanh nghiệp là phụ 
thuộc vào khả năng tự đổi mới, 
tự tiến bộ, sức làm việc sáng 
tạo và khát khao chinh phục 
thị trường, khách hàng hoặc 
nếu chưa sáng tạo được thì dù 
ít cũng không ngừng nâng cao 
chất lượng, ổn định chất lượng, 
dịch vụ của doanh nghiệp, thậm 
chí chưa thông minh thì phải 
cần cù, chăm chỉ và tận tâm. 
Chúng ta hãy cùng suy nghĩ để 
qua năm con rắn thay da đổi 
thịt, trở nên mạnh hơn, đẹp hơn, 
nhanh hơn và giỏi hơn, đảm bảo 
đạt được mục tiêu, tham vọng, 
khát vọng.

Nhân dịp năm mới, năm con 
rắn, thay mặt HĐQT tôi xin trân 
trọng cảm ơn các CB.CNV đã nỗ 
lực đóng góp và đóng góp hiệu 
quả trong năm con rồng và kính 
chúc toàn thể CB.CNV của Tổng 
công ty và các công ty thành 
viên, liên kết, bạn bè một năm 
mới an lành, hạnh phúc, đổi mới 
tốt đẹp và thành công. Chúc 
Tổng công ty chúng ta đổi mới 
nhanh, toàn diện, phát triển bền 
vững trong nền văn hóa Phong 
Phú yêu thương và chia sẻ.
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Năm 2012 đã đi qua với bao khó khăn, 
thách thức mà chúng ta phải đối phó, 
nhưng Tổng công ty và các Công ty 

thành viên trong đại gia đình Phong Phú đã 
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề 
ra, đời sống vật chất, tinh thần của CB.CNV ổn 
định và từng bước được cải thiện.

Bước sang năm mới 2013, mặc dù dự báo kinh 
tế toàn cầu chưa có dấu hiệu phục hồi nhanh, 
các doanh nghiệp vẫn phải chống chọi với 
những khó khăn chưa lường trước được. Tuy 

nhiên, với truyền thống đoàn kết, hợp tác trên 
dưới một lòng cùng chia sẻ niềm vui thắng 
lợi, cùng chung lo trước mọi khó khăn, thách 
thức, chúng ta hoàn toàn có niềm tin vững 
chắc với những khởi sắc và hiệu quả cao của 
đại gia đình Phong Phú trong năm Quý Tỵ này.

Niềm tin đó không chỉ được khẳng định bằng 
những kết quả ấn tượng trong năm 2012 
(doanh thu tăng 20%, xuất khẩu tăng 31%, lợi 
nhuận đạt 50% trên vốn chủ sở hữu, thu nhập 
của người lao động tăng 7%), Tổng công ty 

Niềm tin mới
phạm XuâN Lập 

Tổng giám đốc Tổng công ty
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tiếp tục nhận được Cờ thi đua xuất sắc của 
Chính phủ mà niềm tin đó còn được xác 
lập tại Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD 
năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 
bằng ý chí, nghị lực và quyết tâm cao của 
toàn thể đội ngũ cán bộ chủ chốt từ Tổng 
công ty đến các Công ty thành viên.

Đó là với tinh thần thật sự cầu thị cùng 
sự phân tích đánh giá đúng điểm mạnh, 
điểm yếu trong công tác điều hành quản 
lý, chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ 
quan, chỉ rõ những địa chỉ yếu kém để 
có giải pháp khắc phục triệt để. Cụ thể là 
chúng ta trân trọng và đánh giá cao đội 
ngũ cán bộ chủ chốt đã nghiêm túc chân 
thành nhìn nhận thấu đáo các tồn tại, yếu 
kém của cá nhân, của đơn vị. Đồng thời, 
chúng ta cũng đã xây dựng chương trình, 
giải pháp rất chi tiết, khả thi cho từng cá 
nhân và đơn vị. Đặc biệt, Tổng công ty 
cùng các Công ty thành viên thống nhất 
cao 06 nhóm giải pháp chung và 10 nhóm 
giải pháp trọng điểm cùng các chuyên 
đề xây dựng giải pháp chuyên sâu theo 
lĩnh vực của các “Tư lệnh mặt trận” và các 
ý kiến đóng góp tâm huyết của đội ngũ 
cán bộ chủ chốt.  Ý chí thống nhất và trí 
tuệ tập trung đó không chỉ xác lập nên 
điểm nhấn cực kỳ quan trọng cho công 
tác quản lý điều hành trong năm 2013 
mà còn thể hiện được ý chí, hành động và 
nguyện vọng của toàn thể CB.CNV trong 
đại gia đình Phong Phú.

Chúng ta vui mừng nhận thấy kết quả 
thực hiện “Năm nhân lực” theo chỉ đạo 
của Chủ tịch HĐQT đã bắt đầu đơm hoa, 
kết trái. Đội ngũ cán bộ, chuyên viên đã 
không ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu, 
nỗ lực phấn đấu với tinh thần chủ động, 
sáng tạo và trên hết đó là tư duy “Trí tuệ, 

tốc độ và hiệu quả” trong thực thi nhiệm 
vụ của đội ngũ cán bộ, chuyên viên bắt 
đầu được lan tỏa và có sức lôi kéo đồng 
nghiệp xung quanh tích cực phấn đấu 
làm theo.

Niềm tin mới còn được nhân lên bởi sự 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của 
HĐTV, Cơ quan Tổng giám đốc Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam và Hội đồng Quản trị 
Tổng công ty. Đặc biệt là sự quan tâm lãnh 
đạo, hỗ trợ, đồng hành chia sẻ đầy trách 
nhiệm và hiệu quả của ông Vũ Đức Giang 
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam và ông Trần Quang 
Nghị - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám 
đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch 
HĐQT Tổng công ty CP Phong Phú. Những 
lời động viên khích lệ chân thành, những 
ý kiến chỉ đạo góp ý thật cởi mở và thẳng 
thắn, những gợi mở mang tính chiến lược 
cho Phong Phú năm 2013 và các năm 
tiếp theo của hai vị lãnh đạo cao nhất Tập 
đoàn tại Hội nghị tổng kết năm 2012 và 
triển khai nhiệm vụ năm 2013 đã tạo cho 
toàn thể CB.CNV Phong Phú những động 
lực to lớn để đoàn kết nỗ lực phấn đấu xây 
dựng Tổng công ty ngày càng phát triển 
bền vững và hiệu quả.

Mừng Xuân Quý Tỵ năm 2013 bằng những 
kết quả đáng khích lệ như đã nêu trên, 
chúng ta hoàn toàn có niềm tin vững chắc 
vào năm 2013 toàn Tổng công ty sẽ hoàn 
thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản 
xuất kinh doanh, trên cơ sở đó chăm lo 
tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho 
toàn thể CB.CNV, xứng đáng với niềm tin 
yêu của lãnh đạo các cấp, các ngành, của 
cổ đông, của đối tác, khách hàng, bạn bè, 
xứng đáng với niềm tin yêu của toàn thể 
CB.CNV đại gia đình Phong Phú chúng ta.
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Anh hùng LAo động Trần Thị đường -
nguyên Tổng giám đốc công Ty DệT Phong Phú: 

“BẢn LĨnh + SỨc Sáng TẠo =
  SỨc Sống cỦA DoAnh nghiệP”

Thông điệp đầu xuân

LTS:  Nhân dịp đón chào xuân 
mới 2013, mặc dù công việc 
những ngày cuối năm bận rộn 
nhưng nữ Anh hùng Lao động 
Trần Thị Đường - Nguyên Ủy 
viên TW Đảng, nguyên Tổng 
giám đốc Công ty Dệt Phong 
Phú vẫn ưu tiên dành cho 
DĐPP buổi trò chuyện thú vị 
về những kỷ niệm một thời gắn 
bó với Phong Phú và những suy 
nghĩ, trăn trở làm thế nào để 
Phomg Phú tiếp tục phát triển 
bền vững... 

• Trước thềm xuân mới, xin cô vui lòng chia sẻ với 
bạn đọc Diễn đàn Phong Phú những kỷ niệm đáng 
nhớ về mùa xuân và việc chăm lo Tết cho CB.CNV 
trong giai đoạn Cô làm quản lý?

- Cô TrầnThị Đường: Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn 
nhớ rất rõ về những cảm xúc đặc biệt của tôi vào 
mùa xuân năm 1997. Trong buổi lễ khai trương 
để bước vào một năm sản xuất kinh doanh mới, 
tôi và vài cán bộ đi chúc tết các đơn vị, khi đi 
qua nhà giữ xe, tôi dừng lại và quan sát thấy 
nhà xe rất rộng, chứa đầy xe máy, trong đó có 
không ít những chiếc xe đắt tiền... Hình ảnh này 
khác hẳn với 3, 4 năm trở về trước: trong nhà xe 
chủ yếu là xe đạp. Tôi đứng ngắm nhìn rất lâu và 
lòng cảm thấy vui, vì đó là một phần kết quả từ 
sức lao động cật lực của anh chị em CB.CNV, là 
nhờ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của công 
ty. Cái nhà xe chứa đầy xe máy đó là một trong 
những minh chứng sinh động cho đời sống của 
người lao động được cải thiện, thu nhập của 
người công nhân được nâng lên. Là người lãnh 
đạo đơn vị, tôi rất sung sướng về thành quả của 
một tập thể phát triển tốt đẹp như vậy...
Khi trở lại hội trường để chuẩn bị khai tiệc, lúc 
tôi đang đứng ở hành lang nói chuyện với một 
số cán bộ thì có một công nhân nữ tiến lại gần 
nói: 
- Thưa cô em muốn nói chuyện với cô được 
không ạ?
- Em muốn nói điều gì, tôi mỉm cười hỏi lại. Cô 
công nhân nói: “Rất nhiều lần em muốn gặp 
để cám ơn cô, cám ơn ban lãnh đạo công ty 
đã chăm lo về vật chất và tinh thần cho công 
nhân chúng em. Vợ chồng em đã tích cóp được 
từ tiền lương, tiền thưởng và đã xây được một 
ngôi nhà để ở riêng. Chúng em rất sung sướng 
vì đã có được ngôi nhà tươm tất, không phải 
thuê mướn nhà trọ chật chội nữa. Chúng em 
biết ơn cô và ban lãnh đạo công ty đã chăm lo 
để chúng em có được như ngày hôm nay”. Tôi 
cười và nói: “Trước hết tôi chúc mừng gia đình 
em có nhà mới, đó là thành quả của những năm 

tháng mà em và toàn thể CB.CNV Phong Phú đã 
lao động với năng suất, chất lượng và hiệu quả 
cao, vì thế toàn công ty đạt được lợi nhuận cao, 
do vậy tiền lương, tiền thưởng cao. Nhân dịp 
năm mới tôi chúc gia đình em hạnh phúc, sức 
khỏe và tiếp tục làm việc với năng suất cao để 
có thu nhập tốt hơn nữa cho gia đình”. 

Khi thấy người công nhân có được một tài sản 
quý giá vì ngôi nhà là niềm mong ước cả đời của 
họ, bản thân tôi cũng rất tự hào vì đã cùng ban 
lãnh đạo đưa hoạt động công ty đạt hiệu quả 
và phát triển tốt, cải thiện đáng kể đời sống của 
người lao động. 

• Và câu chuyện giản dị như vậy nhưng đã để lại 
trong Cô những ấn tượng đặc biệt trong mùa 
xuân năm 1997?

- Có thể nói hôm đó là một ngày có nhiều cảm 
xúc đối với tôi. Khi tôi nhìn ra ngoài trời, thấy 
nắng xuân rực rỡ và đẹp vô cùng. Ánh nắng 
chiếu xuống mang đến cho tôi niềm vui, niềm 
tin vào tương lai của Phong Phú. Trong vườn 
của công ty trăm hoa khoe sắc, tôi có cảm tưởng 
như là cả đất trời, cỏ cây, hoa lá đều chia vui với 
Phong Phú trong mùa xuân năm đó. 

• Cô có nhận xét gì về thế hệ trẻ của Phong Phú 
hôm nay. Nếu có một thông điệp gửi tới các bạn 
trẻ thì Cô sẽ nói điều gì? 

- Cũng đã nhiều lần tôi phát biểu công khai 
trước toàn thể CB.CNV là tôi rất hạnh phúc và tự 
hào sau khi chuyển giao điều hành cho thế hệ 
mới thì công ty tiếp tục phát triển và phát triển 
rất nhanh.

Mỗi khi nói đến hiệu quả sản xuất kinh doanh 
của Phong Phú trong lòng tôi lúc nào cũng thấy 
vui và hạnh phúc vì Phong Phú đã có một thế 
hệ lãnh đạo kế tiếp thật xuất sắc. Còn đối với 
các bạn trẻ của Phong Phú, tuy tôi không có 
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điều kiện tiếp xúc nhiều với các bạn, nhưng tôi 
có một cảm nhận là họ khỏe hơn, đẹp hơn, tự tin 
hơn và năng động hơn. 

Thông điệp mà tôi muốn gửi tới các bạn trẻ 
Phong Phú là các bạn hãy tự xây dựng cho mình 
một bản lĩnh vững vàng và không ngừng học 
hỏi, sáng tạo. Trong thời đại hội nhập sâu rộng 
ngày nay, chỉ có bản lĩnh vững vàng và sức sáng 
tạo, sáng tạo liên tục mới vượt qua được thử 
thách và sự cạnh tranh khốc liệt. Chỉ có bản lĩnh 
và sức sáng tạo mới duy trì và phát triển doanh 
nghiệp một cách bền vững.  

Nói về sáng tạo, tôi lại nhớ thời kỳ tôi làm quản 
lý, phải nói CB.CNV Phong Phú có một sức sáng 
tạo rất ngoạn mục, rất đáng trân trọng. Cán bộ 
kỹ thuật thì liên tục nghiên cứu cải tiến quy trình, 
tiết kiệm tiêu hao nguyên, nhiên liệu. Cán bộ 
quản lý thì luôn luôn tìm ra phương pháp tiếp 
thị, tiếp cận với khách hàng, phân tích thị trường 
trong nước và quốc tế, liên tục cập nhật thông 
tin để đưa ra được những giải pháp hữu hiệu 
trong công tác điều hành. Đối với cán bộ thiết 
kế thì ngày đêm sáng tạo để cho ra đời những 
mẫu mã mới, có tính khác biệt cao và rút ngắn 
được vòng đời sản phẩm. Trên thị trường cũng 
có không ít đối thủ cạnh tranh sao chép mẫu mã 
của Phong Phú, họ sản xuất ra và họ bán với giá 
thấp hơn, nhưng lúc bấy giờ Phong Phú lại cho 
ra đời loạt mẫu mã mới khác. Cứ như thế, sản 
phẩm mới ra đời lại bán với giá cao, vòng đời sản 
phẩm được rút ngắn, lợi nhuận liên tục tăng. Sức 
sáng tạo như vậy thật đáng trân trọng.

Từ những nền tảng tốt đẹp đó, tôi tin các bạn trẻ 
Phong Phú sẽ phát huy tốt sức sáng tạo và bản 
lĩnh của mình. Bản lĩnh và sức sáng tạo là hai yếu 
tố góp phần quan trọng tạo nên sức sống của 
doanh nghiệp. 

• Thưa Cô, trước thềm xuân mới Cô có thể chia sẻ 
với bạn đọc Diễn đàn Phong Phú về những mong 
ước của mình?

- Mong ước của tôi trong mùa xuân Quý Tỵ là nền 
kinh tế Việt Nam sớm vượt qua được những thử 
thách cam go do ảnh hưởng nghiêm trọng của 
suy thoái kinh tế thế giới và trong nước. Người 
lao động từ thành thị đến nông thôn đều có 
công ăn việc làm và có đời sống ổn định. Chúng 
ta phải xây dựng được một vị thế Việt Nam lớn 
mạnh trong nền kinh tế khu vực và thế giới. 

Đối với Phong Phú, tôi tin tưởng chắc chắn 
rằng Phong Phú sẽ tiếp tục là một trong những 
doanh nghiệp mạnh toàn diện và xuất sắc, dẫn 
đầu trong ngành dệt may Việt Nam.

Nhân dịp Tết đến Xuân về, thông qua Diễn đàn 
Phong Phú tôi chúc Ban lãnh đạo Tổng công ty 
cùng toàn thể CB.CNV trong đại gia đình Phong 
Phú một năm mới an lành, hạnh phúc và thành 
công. 

• Trân trọng cám ơn Cô về buổi trò chuyện thú vị 
này. Nhân dịp xuân mới kính chúc Cô sức khỏe, 
hạnh phúc và có nhiều đóng góp hơn nữa cho 
ngành dệt may Việt Nam.

 pV (thực hiện)

Thông điệp đầu xuân

Mỗi dịp tết đến xuân về, hoa tầm xuân vẫn luôn 
được nhiều người tìm mua để trang trí cho ngôi 
nhà thêm sắc Tết. Tầm xuân với nhiều màu sắc, 

cành hoa với dáng thẳng, các bông hoa mọc liên tiếp nhau 
tạo nên một nét đẹp riêng không lẫn lộn với bất kỳ loài 
hoa nào khác trong thế giới hoa muôn màu, muôn sắc. 

Nụ tầm xuân có một sức hút lạ kỳ. Về hình thức, với màu đỏ 
sang trọng sẽ mang đến sự may mắn, thịnh vượng và phúc 
lộc cho gia đình bạn trong suốt một năm. Với những cành 
hoa đơn giản, hương sắc khiêm nhường nhưng lại khiến 
nhiều người mê mẩn. Đó cũng là lý do để “nụ tầm xuân” trở 
thành nguồn cảm hứng cho thơ ca nhạc họa: 

Tầm xuân ơi, tầm xuân ơi!

Em mãi đóa hoa đồng nội

Tươi thắm trong nắng mặt trời...

Nụ tầm xuân cũng gợi mở cho mọi người về hương sắc 
bền bỉ với thời gian và khát vọng vươn lên: 

Em đánh thức nụ tầm xuân trở dậy

Bằng tình yêu lửa cháy

Bằng nỗi niềm mê say...

Đâu chỉ riêng hoa, trong mỗi con người đều ẩn chứa một 
nội lực phi thường, vì vậy hãy đánh thức sức mạnh của bản 
thân như những nụ tầm xuân căng tràn nhựa sống, nồng 
nàn mãnh liệt bằng tình yêu lửa cháy và nỗi niềm say mê...

Ở Phong Phú chúng ta cũng vậy, khi Tết đến xuân về, 
những người con Phong Phú lại háo nức đón chờ một sự 
khởi đầu mới bằng một ý chí kiên cường như những nụ 
tầm xuân tràn đầy sức sống. Hoa càng đẹp và rực rỡ khi 
chúng ta biết kết hợp lại và đan cài vào nhau. Mỗi một 
công ty thành viên là một cành tầm xuân, từng cán bộ 
công nhân viên như những nụ hoa xuân. Vườn hoa có đẹp, 
có rực rỡ khoe sắc muôn màu muôn vẻ hay không là nhờ 
sự kết hợp của từng bông hoa đẹp. Phong Phú mãi là một 
vườn hoa có vẻ đẹp tiềm ẩn, càng đánh thức càng tỏa ngát 
sắc hương…

Mùa xuân bắt đầu cho một hành trình mới và vạn vật 
đều biến đổi không ngừng theo thời gian. Cuộc sống có 
những thứ qua đi nhưng vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đọng 
lại trong ký ức - đó chính là tình yêu thương, khát vọng và 
sự chia sẻ.

tầm xuân
Bùi thị thu
Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

Trong mỗi con người đều ẩn chứa một nội lực phi thường, hãy đánh 
thức sức mạnh của bản thân như những nụ tầm xuân căng tràn nhựa 
sống, nồng nàn mãnh liệt bằng tình yêu lửa cháy và nỗi niềm mê say...
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tốc độ của niềm tin
phAN Kim hằNg

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Phong Phú

Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Sợi Chỉ may Phong Phú

  Niềm tin vào chính mình

Niềm tin trong mối quan hệ

Niềm tin trong tổ chức

Niềm tin trên thương trường

Niềm tin trong xã hội

Trong cuộc sống, niềm tin đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, ẩn chứa một sức mạnh giúp chúng ta vượt 
qua muôn vàn thách thức. Có một công thức rất hay mà đôi khi chúng ta ít nhớ tới, đó là: 

NiỀm tiN Є (tỐC đỘ ; Chi phÍ)

        Niềm tin =    tốc độ,     chi phí

        Niềm tin =    tốc độ,     chi phí

Rõ ràng niềm tin tác động đến tất cả mọi người, tốc độ xuất hiện khi mọi người thực sự tin cậy lẫn nhau.

Thông điệp đầu xuân

Tôi chia sẻ với các bạn cách tạo dựng niềm tin trong mối quan hệ rất quan trọng, cụ thể chúng ta 
cần thực hiện 14 hành vi:

hành vi 1: Chúng ta cần nói thẳng, nói đúng sự thật và để lại ấn tượng tốt.

hành vi 2: Chúng ta biết tôn trọng người khác.

hành vi 3: Chúng ta có hành động minh bạch.

hành vi 4: Chúng ta biết sửa chữa sai lầm nhanh chóng.

hành vi 5: Chúng ta nên thể hiện sự trung thành:

- Ghi nhận công lao của người khác.

- Nói về người vắng mặt như khi họ đang có mặt

hành vi 6: Chúng  ta cần tạo ra thành quả

- Hoàn thành công việc được giao đúng thời gian, đúng chi phí.

hành vi 7: Chúng ta đừng hứa hẹn quá nhiều và thực hiện quá ít.

hành vi 8: Chúng ta biết cầu tiến:

- Tiếp thu ý kiến phản hồi, không ngừng học tập.

- Rút kinh nghiệm từ thất bại, sai lầm.

hành vi 9: Chúng ta phải đối mặt với thực tế.

hành vi 10: Chúng ta cần xác định rõ các kỳ vọng.

hành vi 11: Chúng ta nên nhận trách nhiệm:

- Bản thân chịu trách nhiệm.

- yêu cầu trách nhiệm đối với người khác.

hành vi 12: Chúng ta biết lắng nghe bằng tai, mắt và cả trái tim.

hành vi 13: Chúng ta luôn giữ cam kết:

- Nói ra điều bạn sẽ làm và hãy làm điều bạn đã nói.

- Giữ lời hứa là biểu hiện danh dự của bản thân.

hành vi 14: Chúng ta tin vào người khác:

- Người được tin sẽ trở thành người lãnh đạo biết tin vào người khác.

Qua mười bốn hành vi trên, rõ ràng mọi người 
trên từng vị trí công việc của mình đều có thể 
tạo ra một niềm tin bền vững. Vì thế, chúng ta 
hãy cố gắng bằng cả trái tim để niềm tin trở 
thành một tài sản quý báu đối với bản thân và 
mái nhà chung Phong Phú.

Niềm tin sẽ làm cho ngôi nhà và con người 
Phong Phú thân thiện, quan hệ cởi mở, minh 

bạch, tạo sức mạnh đoàn kết và sức mạnh tập 
thể để mang lại hiệu quả cao nhất. Xây dựng 
được niềm tin chính là tạo nên sự khác biệt, 
tạo nên nền tảng cho sự thành công của các 
doanh nghiệp và các mối quan hệ xã hội.

Nhân dịp xuân về, tôi xin kính chúc toàn thể 
anh chị em CB.CNV Phong Phú thật khỏe mạnh, 
hạnh phúc và có niềm tin vào cuộc sống.
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Các chỉ tiêu quan trọng đều tăng

Báo cáo tại hội nghị tổng kết, ông 
Phạm Xuân Lập – Tổng giám đốc 
Tổng công ty cho biết những chỉ tiêu 
quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch 
đề ra. Cụ thể về doanh thu đạt 6.276 
tỉ đồng, tăng 20% so với kế hoạch, lợi 
nhuận 302 tỉ đồng, đạt 100% so với 
kế hoạch, thu nhập của người lao 
động đạt bình quân 4,9 triệu đồng/
người, tăng 7% so với kế hoạch. Các 
chỉ tiêu khác đều tăng như sản xuất 
công nghiệp tăng 13%, xuất khẩu 
tăng 31%…

Ông Phạm Xuân Lập cũng nhấn mạnh 
đến 12 điểm nổi bật trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Tổng công 
ty và cho rằng chính chuỗi liên kết 
giữa các công ty thành viên Phong 
Phú không chỉ là nguồn nội lực to 
lớn để hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng 
vượt qua giai đoạn khó khăn hiện 

tại mà còn thực sự đem lại những lợi 
ích thiết thực cho từng công ty, tạo 
thêm thế và lực để vươn lên chiếm 
lĩnh thị trường, đảm bảo tốc độ tăng 
trưởng cao. Đồng thời ông cũng 
đánh gia cao tinh thần đoàn kết, hợp 
tác và chia sẻ trong đội ngũ cán bộ 
quản lý chủ chốt cũng như toàn thể 
CB.CNV từ Tổng công ty đến các công 
ty thành viên. Bên cạnh những mặt 
làm được, ông cũng thẳng thắn thừa 
nhận 14 mặt  hạn chế, tồn tại cần sớm 
khắc phục trong thời gian tới.

mục tiêu thách thức
trong năm 2013
Năm 2013 dự báo tình hình thị 
trường vẫn còn gặp nhiều khó khăn 
do nền kinh tế trong nước và thế giới 
chưa thật sự khởi sắc. Gánh nặng lại 
tiếp tục đè lên vai những người “đứng 
mũi chịu sào” của Tổng công ty và 
các công ty thành viên. Điều đó đòi 

hỏi toàn thể CB.CNV phải lao động 
bằng tinh thần quyết liệt với một tư 
duy hoàn toàn mới. Năm 2013, chỉ 
tiêu doanh thu đặt ra là 6.800 tỉ đồng 
(tăng 9%) so với thực hiện năm 2012. 
Lợi nhuận là 385 tỉ đồng (tăng 27%), 
thu nhập bình quân người lao động 
là 5,3 triệu đồng/người (tăng 8%). 
Những con số tưởng như khô khan, 
đơn giản như vậy những để đạt được 
là cả một quá trình phấn đấu cật lực, 
đòi hỏi một bản lĩnh vững vàng, khả 
năng xoay chuyển và trí tuệ đột phá 
của Cơ quan điều hành cũng như nỗ 
lực lao động quên mình của toàn thể 
CB.CNV. 

Ông Phạm Xuân Lập cũng đã nhấn 
mạnh đến các nhóm giải pháp để 
thực hiện thắng lợi mục tiêu trong 
năm 2013. Bên cạnh các giải pháp về 
quản lý, sản xuất, tài chính, marketing, 
kinh doanh, đầu tư, nguồn nhân 
lực…Tổng công ty cũng tập trung 

Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng công ty (ngày 29/1/2013) đã nhìn lại 
hành trình một năm đi qua và xác định mục tiêu phấn đấu cho năm kế tiếp. Rất nhiều chỉ tiêu, định mức 
được đặt ra và đi kèm với đó là những giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới… 

Tổng công Ty cP Phong Phú 

một năm nhìn lại và nỗ lực tăng tốc

Ông Trần Quang Nghị phát biểu kết luận hội nghị Ông Vũ Đức Giang Phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ông Phạm Xuân Lập báo cáo hoạt động SXKD 2012
và thông qua kế hoạch SXKD năm 2013

Sức Xuân Phong Phú

đứC NguyễN

Phòng Marketing

thực hiện quyết liệt, triệt để 10 giải 
pháp cụ thể nhằm tạo bước đột phá 
trong mọi mặt hoạt động từ Tổng 
công ty đến các công ty thành viên.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông 
Vũ Đức Giang – Chủ tịch Hội đồng 
thành viên Tập đoàn Dệt May VN 
biểu dương những kết quả sản xuất 
kinh doanh ấn tượng năm 2012 
mà Phong Phú đạt được, đồng thời 
khẳng định với mức lợi nhuận hơn 
300 tỉ đồng đạt được, Phong Phú là 
đơn vị lớn nhất và mạnh nhất của 
Tập đoàn. Ông cho rằng với nguồn 
lực tốt, thương hiệu ổn định, thêm 
vào đó là tầm nhìn, sự quyết đoán 
trong quản lý, điều hành của Ban 
lãnh đạo và sự nỗ lực của toàn thể 
CB.CNV chắc chắn Phong Phú sẽ đủ 
nội lực và tự tin để vươn ra biển lớn.

Tăng tốc và khơi thông
nguồn lực
Phát biểu kết luận hội nghị, ông 
Trần Quang Nghị - Tổng giám đốc 
Tập đoàn Dệt May Việt Nam – Chủ 
tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty 
CP Phong Phú một lần nữa khẳng 
định những kết quả ấn tượng và bền 
vững mà Tổng công ty đã đạt được 
trong năm 2012. Ông nhấn mạnh 
trong điều kiện kinh tế khó khăn, 
nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa 

hoặc giải thể… nhưng Phong Phú 
không chỉ đứng vững mà còn phát 
triển ấn tượng về mọi mặt. Đó là 
nhờ khả năng quản lý hiệu quả của 
Cơ quan điều hành mà đứng đầu 
là Tổng giám đốc, cùng toàn thể 
CB.CNV đã chung sức, chung lòng, 
chung tay khẳng định các giá trị và 
thương hiệu Phong Phú.

Ông cho rằng một trong những điểm 
sáng trong năm 2012 đó là sự trưởng 
thành của đội ngũ, anh chị em ngày 
càng có suy nghĩ mới hơn, cách làm 
tốt hơn, hành động quyết liệt hơn, 
ứng xử có văn hóa hơn. Đồng thời 
luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn 
bó, trách nhiệm, tâm huyết và đồng 
cảm, chia sẻ với nhau.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành 
tựu đạt được, ông cũng đặc biệt 
lưu ý về những hạn chế tồn tại chưa 
được khắc phục triệt để. Đó là sự 
giảm sút về ý chí chiến đấu và sự mài 
mòn về trí tuệ. Ông cho rằng Phong 
Phú phát triển được như ngày hôm 
nay là nhờ sức sáng tạo, tư duy mới, 
cách làm mới, các giải pháp ngắn 
hạn, trung hạn, dài hạn linh hoạt và 
đặc biệt là cách xử lý tốc độ của đội 
ngũ CB.CNV. Nếu một doanh nghiệp 
không còn đủ trí tuệ và sức sáng tạo 
thì nguy cơ tụt hậu là rất cao. Do vậy 

mỗi một CB.CNV phải có giải pháp, 
cách làm, bước đi phù hợp, đặc biệt 
là bản lĩnh trước áp lực, cảm xúc 
để chia sẻ với đồng nghiệp, khách 
hàng... Ông cũng cho rằng điều đáng 
sợ nhất sự phân rã trong tổ chức. Các 
thành viên Phong Phú phải chia sẻ 
và cùng liên kết để đưa giá trị Phong 
Phú không ngừng tăng lên. “Tổ chức 
Phong Phú là phải thống nhất, tinh 
thần Phong Phú phải duy trì” – Ông 
nhấn mạnh. 

Chia sẻ tại hội nghị, ông cũng đề 
cập đến một khái niệm mới trong 
quản lý điều hành là quản trị hài hòa. 
Nghĩa là người CEo phải kết hợp hài 
hòa các lĩnh vực chứ không nghiêng 
nặng về bất cứ một lĩnh vực nào. Chú 
trọng quản trị chuỗi cung ứng và 
quản trị khơi thông nguồn lực. Bên 
cạnh đó là việc chuẩn hóa mô hình. 
Cân đối vốn ra vào hợp lý. Kiểm soát 
chi phí ẩn và phòng ngừa rủi ro. Chú 
trọng công tác marketing, phát triển 
thị trường, quản lý thương hiệu. Tăng 
cường quan hệ cổ đông, quan hệ đối 
ngoại. Tăng tốc đầu tư, lắp ghép các 
khoảng hở, khoảng thiếu để hình 
thành kịp thời chuỗi sản phẩm của 
ngành dệt may Phong Phú. Chú 
trọng công tác đào tạo nguồn lực 
và các hoạt động đoàn thể. Thực 
hiện trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp và bảo vệ môi trường. 

Bên cạnh đó ông cũng lưu ý đến 
công tác chăm sóc người lao động 
thông qua cơ chế tiền lương hợp lý, 
chế độ đãi ngộ thỏa đáng, nhất là 
chính sách đối với lao động ba ca, 
đồng thời thông qua hội nghị ông 
cũng kêu gọi toàn thể CB.CNV rèn 
luyện thói quen đọc sách để nâng 
cao kiến thức, tự đào tạo, học hỏi và 
chuẩn bị tâm thế cho những yêu cầu 
công việc ngày càng thách thức hơn 
trong tương lai.

Quang cảnh chung của Hội nghị
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i. TậP ThỂ
1. Cờ thi đua của Chính phủ:

- Tập thể CB.CNV Tổng công ty CP Phong Phú 

Đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công 
tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành dệt 
may năm 2012

2. Cờ đơn vị xuất sắc của Bộ Công thương:

-  Công ty CP Quốc tế Phong Phú

-  Công ty CP Dệt vải Phong Phú

-  Công ty CP Dệt gia dụng Phong Phú

Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 
thực hiện vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh 
năm 2012.

3. Bằng khen của Bộ Công thương và Cờ thi đua 
của tập đoàn Dệt may Việt Nam:

-  Công ty TNHH MTV Sợi chỉ may Phong Phú

-  Công ty CP Dệt May Nha Trang

Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 
thực hiện vượt mức kế hoạch SXKD năm 2012.

4. giải thưởng chuyên đề của tập đoàn Dệt may 
Việt Nam

- Tổng công ty CP Phong Phú

 Đạt giải thưởng đơn vị sản xuất kinh doanh hiệu quả 
cao nhất Tập đoàn

những thành tích nổi bật

Ông Phạm Xuân Lập – Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Phong Phú (thứ 2 từ phải qua) nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Sức Xuân Phong Phú

Ông Phạm Xuân Trình – Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc Công ty CP Dệt Gia dụng Phong Phú, 
Ông Đặng Vũ Hùng – Tổng giám đốc Công ty CP Quốc tế Phong Phú và ông Tạ Cẩm Hùng - 
Tổng giám đốc Công ty CP Dệt vải Phong Phú nhận Cờ Đơn vị xuất sắc của Bộ Công thương.

Ông Trần Quang Nghị và Ông Phạm Xuân Lập nhận Huân chương Lao động hạng nhì

Bà Phan Kìm Hằng – Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV SCM Phong Phú và ông Lê Ngọc 
Hoan – Tổng giám đốc Công ty CP Dệt May Nha Trang nhận Bằng khen của Bộ Công thương 
và Cờ thi đua của Tập đoàn Dệt May VN

ii.  CÁ nhân
1. huân chương Lao động hạng nhì:

- Ông Trần Quang Nghị - Thành viên HĐTV, Tổng giám 
đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng 
công ty CP Phong Phú

- Ông Phạm Xuân Lập – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc 
Tổng công ty CP Phong Phú

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2007 
đến 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và 
bảo vệ Tổ quốc.

2. huân chương Lao động hạng ba:

- Ông Phạm Xuân Trình – Phó TGĐ Tổng công ty CP 
Phong Phú – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Dệt 
gia dụng Phong Phú

- Bà Bùi Thị Thu – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP 
Phong Phú

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2007 
đến 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và 
bảo vệ Tổ quốc.
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10  Sự kiện nổi bật
của Phong Phú năm 2012

phÒNg mArKEtiNg

2012 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Tổng công ty. Dưới 
đây là những sự kiện nổi bật của Phong Phú sau một năm nhìn lại…

 Tổng công ty nhận Cờ thi đua xuất 
sắc của Thủ tướng Chính phủ. Ban lãnh đạo 
nhận huân chương Lao động hạng nhì, ba. 

Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực 
không mệt mỏi của tập thể CB.CNV Tổng công ty và 
các công ty thành viên trong việc vượt khó, hoàn 
thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 
2012. Cùng thời điểm này, Chủ tịch Nước cũng đã 
có quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động 
cho 4 cán bộ lãnh đạo Tổng công ty. Theo đó, ông 
Trần Quang Nghị - Thành viên HĐTV, Tổng giám 
đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Chủ tịch HĐQT 
Tổng công ty CP Phong Phú và ông Phạm Xuân Lập 
- Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty được 
tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì. Ông 
Phạm Xuân Trình - Phó Tổng giám đốc Thường trực 
và bà Bùi Thị Thu - Phó Tổng giám đốc được tặng 
thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

 Phong Phú 3 lần liên tiếp nhận giải 
thưởng Thương hiệu quốc gia 

Năm 2012, Tổng công ty CP Phong Phú tiếp tục vinh 
dự nhận giải thưởng Thương hiệu Quốc gia. Đây là giải 
thưởng duy nhất cấp Chính phủ được trao tặng 2 năm 
một lần do Hội đồng Thương hiệu Quốc gia và Bộ Công 
thương phối hợp tổ chức xét chọn dựa trên các tiêu chí 
nghiêm ngặt về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách 
nhà nước, quy trình sản xuất kinh doanh, cung ứng sản 
phẩm, dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi 
trường… Phong Phú cũng là doanh nghiệp đạt được giải 
thưởng này trong 3 lần liên tiếp. 

Sức Xuân Phong Phú

1
2

 Đại hội cổ đông thường niên
 năm 2012 

Đại hội diễn ra ngày 09/4/2012 với sự tham dự của lãnh 
đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam cùng 191 cổ đông, đại 
diện cho 48.334.632 cổ phần, đạt tỷ lệ 96.7% vốn điều 
lệ của Tổng công ty.  Mặc dù phải đối mặt với nhiều 
khó khăn và thách thức nhưng với những nỗ lực to lớn 
của toàn thể CB.CNV và sự quản lý điều hành hiệu quả 
của ban lãnh đạo Tổng công ty, sự đồng thuận của 
các cổ đông, đặc biệt là sự hỗ trợ của Vinatex, đã giúp 
Phong Phú vượt khó thành công và gặt hái những 
kết quả đáng khích lệ với tổng doanh thu đạt 4.715 tỉ 
đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 380 tỉ đồng, tỉ lệ 
chia cổ tức đạt 25% trên mệnh giá.

 Đại hội CnVC Tổng công ty

Tổng công ty đã tổ chức thành công Đại 
hội công nhân viên chức năm 2012 với 
sự tham dự của 110 đại biểu đại diện cho 
CB.CNV Phong Phú. Đại hội đã diễn ra 
trong không khí đoàn kết, cởi mở và phát 
huy cao tinh thần dân chủ. Đại hội cũng đã 
biểu quyết thông qua nghị quyết và các 
quy chế, quy định, nội quy lao động ký kết 
thỏa ước lao động tập thể năm 2012 và 
tuyên dương các cá nhân điển hình đã có 
những đóng góp xuất sắc cho Tổng công 
ty trong năm 2012. 

3

4

5

 nhà máy sợi 4 vạn cọc đi vào hoạt động 

Tổng Công ty CP Phong Phú và Công ty CP Dệt May 
Nha Trang đã khánh thành và đưa vào sử dụng nhà 
máy sợi 4 vạn cọc. Sau hơn 13 tháng khẩn trương thi 
công, xây dựng, lắp đặt thiết bị và tổ chức sản xuất, 
đến đầu tháng 04/2012 nhà máy đã đi vào hoạt động. 
Nhà máy có quy mô 14.800m2,  tổng mức đầu tư 328 
tỉ đồng. Với công suất 4.200 tấn/năm, dự án góp phần 
nâng tổng số cọc sợi của Phong Phú lên gần 350.000 
cọc với năng lực sản xuất 40.700 tấn/năm, qua đó 
khẳng định vai trò chủ đạo ngành sợi của Phong Phú 
trong ngành dệt may Việt Nam.
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 Đại hội Đoàn Thanh niên
 Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 - 2015 

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công 
ty lần thứ 14 (nhiệm kỳ 2012 - 2015) được tổ chức với 
sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho 525 đoàn 
viên trong group Phong Phú. Đại hội đã bầu BCH mới 
nhiệm kỳ (2012 - 2015) gồm 9 đồng chí. Với khẩu hiệu 
hành động: “Tuổi trẻ Phong Phú đoàn kết - tốc độ - 
trí tuệ xung kích vì sự phát triển của đơn vị”, đại hội 
đã thể hiện quyết tâm xây dựng tổ chức đoàn vững 
mạnh, xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào đoàn 
của ngành dệt may Việt Nam.

 Đại hội Công đoàn Tổng 
công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018

Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần 
thứ 18 (nhiệm kỳ 2013 - 2018) đã diễn 
ra trong không khí cởi mở, dân chủ. Đại 
diện lãnh đạo công đoàn cấp trên, lãnh 
đạo Tổng công ty cùng 147 đại biểu đại 
diện cho hơn 2.806 CB.CNV trong toàn 
group Phong Phú tham dự. Đại hội đã 
bầu ban chấp hành Công đoàn Tổng 
công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm 09 
đồng chí.

Sức Xuân Phong Phú

 ngày hội tuổi thơ Phong Phú 

Ngày hội tuổi thơ Phong Phú - Liên hoan học sinh giỏi năm 
2012 do Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng công ty phối 
hợp tổ chức nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 01/06. Có hơn 
500 thiếu nhi là con em CB.CNV Phong Phú đến với ngày hội. 
Chương trình đã tặng 1.280 phần quà cho các cháu dưới 14 
tuổi với tổng kinh phí hơn 310 triệu đồng. Đây là một nét 
đẹp văn hóa truyền thống của Tổng công ty nhằm mục đích 
động viên, khuyến khích tinh thần học tập, phấn đấu rèn 
đức, luyện tài và xây dựng một sân chơi lành mạnh, thân 
thiện và vui tươi cho trẻ em là con của CB.CNV Phong Phú. 

6

7

8             ra mắt sản phẩm khăn
            cao cấp mollis - Ecol

Công ty cổ phần Dệt gia dụng Phong Phú (PPH) đã cho ra 
mắt sản phẩm mới khăn bông sinh thái Mollis - Ecol với 
tính năng vượt trội. Sản phẩm Mollis - Ecol được sản xuất 
từ những nguyên liệu như 100% cotton, tre, gỗ sồi, đậu 
nành, tơ tằm, silk, sợi hoạt tính làm từ xơ dừa. Phần màu 
nhuộm được chiết xuất dung dịch màu từ nguyên liệu sẵn 
có trong thiên nhiên như lá cây, vỏ cây, quả và củ nên có 
mùi thơm tự nhiên, mềm mại, thấm hút tốt và bền màu 
theo thời gian.

(Tổng hợp)

 mở bán chính thức dự án nhân Phú 
và Tăng Phú house 
Lễ mở bán đất nền dự án Nhân Phú và Tăng Phú 
House đã được Tổng công ty tổ chức thành công 
ngày 15/08/2012. Việc đưa vào khai thác dự án 
Nhân Phú là nhằm tạo điều kiện để anh chị em 
CB.CNV Phong Phú nói riêng, CB.CNV ngành dệt 
may Việt Nam nói chung có cơ hội sở hữu “ngôi 
nhà mơ ước” để “an cư lạc nghiệp”.  Bên cạnh việc 
mở bán 51 lô đất nền của dự án Nhân Phú, Tổng 
công ty cũng đã phối hợp với Tổng công ty Nông 
nghiệp Sài Gòn chính thức mở bán 78 lô đất nền 
của dự án Tăng Phú House để CB.CNV và người dân 
có thêm nhiều sự lựa chọn. 

10
9
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Tổng công ty CP Phong Phú năm 2012
những gương mặt tiêu biểu

1. Bà NguyễN thị hồNg LiêN
trợ lý trưởng phòng Kinh doanh

• Gia nhập Phong Phú từ năm 2010
• Bà Nguyễn Thị Hồng Liên có 3 năm làm việc và đóng 
góp cho Tổng công ty trong công tác kinh doanh.
• Thành tích năm 2012: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

2. ÔNg Lê QuANg Vũ
Nhân viên pr

• Gia nhập Phong Phú từ năm 2010
• Ông Lê Quang Vũ có 3 năm làm việc và đóng góp 
cho Tổng công ty trong công tác Marketing và pr lĩnh 
vực thể thao.
• Thành tích năm 2012: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

3. Bà đặNg tú QuyêN
Chuyên viên đầu tư tài chính

• Gia nhập Phong Phú từ năm 1999
• Bà Đặng Tú Quyên có 14 năm làm việc và đóng góp 
cho Tổng công ty trong công tác đầu tư tài chính.
• Thành tích năm 2012: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
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4. ÔNg NguyễN Việt hÒA
Chuyên viên Chuẩn bị dự án

• Gia nhập Phong Phú từ năm 1989
• Ông Nguyễn Việt Hòa có 24 năm làm việc và đóng 
góp cho Tổng công ty trong công tác thủ tục pháp lý 
của các dự án.
• Thành tích năm 2012: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

5. ÔNg trầN ANh tuẤN 
Chuyên viên Quản lý dự án

• Gia nhập Phong Phú từ năm 2009
• Ông Trần Anh Tuấn có 4 năm làm việc và đóng góp 
cho Tổng công ty trong công tác kỹ thuật kiến trúc 
của các dự án
• Thành tích năm 2012: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

7. ÔNg Vũ VăN CườNg
Nhân viên lái xe

• Gia nhập Phong Phú từ năm 2004
• Ông Vũ Văn Cường có 9 năm làm việc và đóng 
góp cho Tổng công ty trong công tác lái xe đưa đón 
CB.CNV.
• Thành tích năm 2012: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

6. ÔNg Lê truNg CháNh
Chuyên viên Kỹ thuật công nghệ

• Gia nhập Phong Phú từ năm 2007
• Ông Lê Trung Chánh có 6 năm làm việc và đóng 
góp cho Tổng công ty trong công tác kỹ thuật 
ngành sợi.
• Thành tích năm 2012: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
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8. ÔNg BạCh VăN đặNg
đội trưởng đội bảo vệ, pCCC

• Gia nhập Phong Phú từ năm 2001
• Ông Bạch Văn Đặng có 12 năm làm việc và đóng góp 
cho Tổng công ty trong công tác bảo vệ an ninh trật 
tự, tài sản, phòng chống cháy nổ.
• Thành tích năm 2012: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

9. ÔNg NguyễN VăN QuANg 
tổ trưởng tổ B, đội bảo vệ, pCCC

• Gia nhập Phong Phú từ năm 1987
• Ông Nguyễn Văn Quang có 26 năm làm việc và đóng 
góp cho Tổng công ty trong vai trò bảo vệ an ninh trật 
tự và phòng chống cháy nổ. 
• Thành tích năm 2012: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

10. ÔNg trầN thANh tùNg
tổ trưởng tổ chuyển vận 1, đội Cơ xa

• Gia nhập Phong Phú từ năm 1996
• Ông Trần Thanh Tùng có 17 năm làm việc và đóng 
góp cho Tổng công ty trong công tác điều động và lái 
xe đưa đón CB.CNV.
• Thành tích năm 2012: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
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11. Bà NguyễN thị CúC 
Nhân viên y tá

• Gia nhập Phong Phú từ năm 1981
• Bà Nguyễn Thị Cúc có 32 năm làm việc và đóng góp 
cho Tổng công ty trong công tác y tế chăm sóc sức 
khỏe cho CB.CNV.
• Thành tích năm 2012: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

12. Bà đặNg thị thANh tuyỀN
Nhân viên thủ quỹ

• Gia nhập Phong Phú từ năm 2004
• Bà Đặng Thị Thanh Tuyền có 9 năm làm việc và 
đóng góp cho Tổng công ty trong công tác thủ quỹ 
và kế toán ngân hàng.
• Thành tích năm 2012: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

13. Bà Vũ thị LiêN
Nhân viên văn phòng

• Gia nhập Phong Phú từ năm 1985
• Bà Vũ Thị Liên có 28 năm làm việc và đóng góp cho 
Tổng công ty trong công tác bảo hiểm và chính sách 
chế độ.
• Thành tích năm 2012: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
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Tạm khép lại năm 2012 - năm thực hiện chủ đề “Nâng 
cao chất lượng tổ chức đoàn”, đẩy mạnh và nâng cao 
chất lượng các phong trào thi đua và đăng ký đảm 

nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. Đây 
là dịp để mỗi đoàn viên thanh niên (ĐVTN) khẳng định 
và thể hiện trách nhiệm, vai trò của tuổi trẻ Phong Phú 
trong việc kế thừa, phát huy truyền thống, xung kích, tình 
nguyện trong sự nghiệp xây dựng và phát triển doanh 
nghiệp, phát triển đất nước. Tuổi trẻ Phong Phú tiếp tục 
đẩy mạnh các hoạt động phong trào tại đơn vị, góp phần 
quan trọng trong việc giáo dục truyền thống đạo đức, lối 
sống, cổ vũ đông đảo ĐVTN vươn lên lập thân, lập nghiệp. 
Qua đó, tạo điều kiện để họ tự học tập và rèn luyện nâng 
cao nhận thức, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất kinh doanh tại đơn vị.

Xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu trong 
hoạt động đoàn của Tổng công ty trong năm 2012 với chủ 
đề “Tự hào người công nhân Phong Phú”. Từ phân đoàn, 
chi đoàn ca đến các liên chi, chi đoàn trực thuộc tập trung 
triển khai các nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo 
đại hội đoàn các cấp, tiếp đến đại hội đoàn Tổng công ty 
nhiệm kỳ XIII (2012-2015) thành công tốt đẹp. Thiết thực 
lập thành tích chào mừng đại hội đoàn các cấp, các cơ sở 
đoàn đã đăng ký đảm nhận ít nhất hai công trình thanh 
niên, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ với tổng giá 
trị làm lợi hơn 10 tỷ đồng. 

tâm huyết
một chặng đường mới
Võ XuâN CườNg 

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty

Tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò xung kích, năng động và sáng tạo của tuổi trẻ trong các 
hoạt động công tác đoàn, phong trào thanh niên, tuổi trẻ Phong Phú không chỉ góp phần xây 
dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh mà còn khẳng định và tự hào với vai trò của người 
thanh niên trong xung kích, đi đầu và chung tay cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

Anh Phạm Minh Tuấn - Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty trao quà cho 
đại diện Mái ấm Diệu Giác

Sức Xuân Phong Phú

Nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng 
chính trị, đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống và pháp 
luật trong ĐVTN. Phong trào thanh niên Việt Nam và nhất 
là về truyền thống đơn vị doanh nghiệp, luôn ý thức và 
nghiêm túc thực hiện tác phong công nghiệp - văn minh 
công nghiệp trong toàn Tổng công ty theo phương châm 
hành động “Sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh”.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được và khắc 
phục khó khăn thách thức đang đặt ra đối với phong trào 
thanh niên, tuổi trẻ Phong Phú đã đẩy mạnh thực hiện 
tốt chương trình hành động lớn “Năm xung kích” và “Bốn 
đồng hành” thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động.

Để làm tốt vai trò của mình, đoàn thanh niên Tổng công 
ty đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thấu 
hiểu tâm tư, nguyện vọng của thanh niên; giải quyết 
những vấn đề thiết thực, chăm lo lợi ích chính đáng của 
thanh niên, động viên thanh niên tích cực học tập, nâng 
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hăng say lập thân 
lập nghiệp, lao động sản xuất và tham gia các hoạt động 
cộng đồng, xã hội; quan tâm môi trường làm việc, tăng 
thu nhập, cải thiện đời sống, nhu cầu vui chơi, giải trí 
trong thanh niên, phát huy truyền thống xung kích thực 
hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xung phong tình 
nguyện, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi 
nhiệm vụ được giao.

Hướng đến năm 2013, tuổi trẻ Phong Phú quyết tâm thực 
hiện một số mục tiêu trọng tâm:

Thứ nhất, thực hiện các công trình, chương trình đồng 
hành của thanh niên trong lĩnh vực sản xuất, cải tiến kỹ 
thuật công nghệ, cải tiến thao tác vận hành thiết bị, nâng 
cao năng suất chất lượng, giải quyết hàng tồn kho… 
Trọng tâm là thành lập và đẩy mạnh thử nghiệm “Xưởng 
may thanh niên” do ĐVTN quản lý. Đảm nhận, mở rộng 
mô hình “Đồng hành cùng thương hiệu Phong Phú” bằng 
đề án “Siêu thị thanh niên” trên cơ sở liên kết các đơn vị 
trong và ngoài ngành dệt may.

Thứ hai, xây dựng phát triển đề án “Nâng cấp và khai thác 
CLB Thanh niên giai đoạn mới”, trang bị kỹ năng mềm 
và nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn 

viên thanh niên để đáp ứng với yêu cầu công việc. Nâng 
cao thu nhập và tạo cơ hội cho ĐVTN tham gia đảm nhận 
nhiều nhiệm vụ, công việc mới.

Thứ ba, tham gia xây dựng phát triển “Sản phẩm mới, thời 
trang mới” đáp ứng nhu cầu thị trường và khẳng định 
thương hiệu Phong Phú thông qua các cuộc thi thiết kế 
thời trang, sáng tạo sản phẩm mới, thanh niên tham gia 
giới thiệu sản phẩm, thương hiệu đến tận tay người tiêu 
dùng…

Thứ tư, tổ chức nhiều chương trình hành động và tạo sân 
chơi lạnh mạnh cho ĐVTN trong giao lưu văn hóa, văn 
nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh 
thần và tạo sự an tâm, sự gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Bằng sự nhiệt huyết, trí tuệ, năng động, sáng tạo và kế 
thừa, phát huy truyền thống lâu đời của thế hệ thanh niên 
Phong Phú, chúng ta sẽ tìm thấy những chân dung rất 
đẹp về thanh niên mà nổi bật là tinh thần sáng tạo, tinh 
thần dám nghĩ dám làm, dám đảm đương phần việc khó 
khăn của đơn vị. Tổ chức đoàn sẽ không phụ lòng tin của 
Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Cơ quan Tổng giám đốc và sẽ 
tiếp nối thành quả của các thế hệ thanh niên đi trước đã 
đạt được và gởi gắm niềm tin cho thế hệ trẻ hiện tại và 
mai sau.

Công trình cải tiến công nghệ nhuộm của Liên chi đoàn Công ty PPH
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Trong năm 2012, tình hình kinh 
tế diễn biến phức tạp, các 
doanh nghiệp nói chung và 

Công ty TNHH MTV Sợi chỉ may (PPyT) 
nói riêng phải đối mặt với nhiều khó 
khăn, thách thức. Đặc biệt là sự cạnh 
tranh rất gay gắt về thị trường tiêu 
thụ sản phẩm, về chất lượng về giá  và 
dịch vụ,… Tuy nhiên với truyền thống 
đoàn kết trên dưới một lòng của anh 
chị em, tinh thần chủ động, sáng tạo 

của ban lãnh đạo và toàn thể CB.CNV 
công ty đã toàn tâm toàn ý nỗ lực 
phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ 
và các chỉ tiêu kế hoạch do Tổng công 
ty và Hội đồng Thành viên giao phó.

Trước tình hình kinh tế và ngành chưa 
có những tín hiệu khởi sắc, toàn thể 
CB.CNV công ty đã xác định năm 
2013 sẽ là một năm đương đầu với 
nhiều khó khăn hơn nữa. Vì vậy, công 

Sợi chỉ may phong phú:
“Sáng tạo không ngừng -
hiệu quả nâng cao”

trươNg thị hiệp

Trợ lý PHCNS - Công ty PPYT

Sức Xuân Phong Phú
33

Ban lãnh đạo công ty trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý trong năm 2013

ty đã tổ chức Hội thảo tổng kết hoạt 
động sản xuất kinh doanh năm 2012 
và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 
2013 nhằm lắng nghe ý kiến đóng 
góp của anh chị em và xây dựng một 
kế hoạch vượt khó. 8 chuyên đề tham 
gia đóng góp ý kiến xoay quanh nhóm 
giải pháp sản xuất để tăng khả năng 
cạnh tranh sợi chỉ may, sợi cọc - oE, sợi 
Bảo Lộc. Các giải pháp xúc tiến kinh 
doanh thương mại, nguồn nhân lực, 
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, phát 
triển sản phẩm mới và nội địa hóa vật 
tư phụ tùng, chăm lo đời sống người 
lao động. 

Sau khi lắng nghe các nhóm giải pháp, 
các anh chị đã sôi nổi đóng góp ý kiến 
của mình. Những vấn đề đưa ra thảo 
luận như: Ai sẽ là người thực hiện? Tiến 
độ ra sao? Trách nhiệm của người thực 

hiện như thế nào?… Các ý kiến đóng 
góp được ghi nhận và trả lời một cách 
thấu đáo.

Chia sẻ tại hội thảo bà Phan Kim Hằng 
- Tổng giám đốc công ty đặt ra vấn đề 
quản lý theo line sản phẩm nhằm xử lý 
công việc linh hoạt, tốc độ và trí tuệ để 
đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường. 
Đồng thời, bà cũng đưa ra các chỉ tiêu 
cụ thể cho các anh chị quản lý line và 
sẽ đánh giá năng lực quản lý cán bộ 
thông qua 03 tiêu chí: Thứ nhất là lợi 
nhuận. Thứ hai là mức độ hài lòng của 
người lao động, khách hàng và thứ ba 
là đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Để thực hiện được những vấn đề cốt 
lõi trên, điều đó cần phải có nguồn 
nhân lực tâm huyết, năng động, sáng 
tạo và tâm đức mà ban lãnh đạo đã có 

chiến lược đào tạo đội ngũ kế thừa cho 
hiện tại và tương lai. Cũng tại hội thảo 
bà Phan Kim Hằng đã công bố quyết 
định bổ nhiệm 7 cán bộ quản lý và 
phân công nhiệm vụ cụ thể cho ban 
điều hành công ty. 

Con người là nhân tố quyết định hàng 
đầu đối với mỗi doanh nghiệp, đào 
tạo phát triển nguồn nhân lực, tạo ra 
đội ngũ người lao động gắn bó lâu dài 
với công ty là một trong những mục 
tiêu quan trọng để đưa doanh nghiệp 
đi đến thành công. Vì vậy xin gửi đến 
quý bạn đọc thông điệp: “Chúng ta 
hãy làm việc và yêu thương người lao 
động như chính bản thân mình để 
góp phần nâng cao chất lượng và giá 
trị sống” góp phần xây dựng mái nhà 
PPyT 2013 sẽ “Sáng tạo không ngừng 
- Hiệu quả nâng cao”.
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Năm 2012 đã đi qua, chúng 
ta cùng điểm lại những hoạt 
động đã làm được trong 

năm, từ đó có những định hướng 
đúng đắn hơn cho năm mới? Câu 
trả lời chính là những sáng kiến kỹ 
thuật của đơn vị. Trong năm qua, 
có rất nhiều công trình sáng kiến 
được công nhận, nhưng có lẽ công 
trình “Thiết kế và lắp ráp thệ thống 
vận chuyển sợi thô Nhà máy Sợi Chỉ 
may” được chú ý hơn cả vì những giá 
trị và tiềm lực mà chúng mang lại. 

Nhà máy Sợi Chỉ may được đầu tư 
xây dựng từ năm 2011, với mục đích 
thay đổi công nghệ mới và tự động 
hóa, đồng thời cũng là một nhà máy 
chuẩn mẫu của khu vực - niềm tự 
hào của ngành dệt may nói riêng và 
ngành sản xuất sợi nói chung.

Trải qua 10 năm hoạt động và phát 
triển, qua nhiều thế hệ lãnh đạo, nhà 
máy đã qua các đợt đầu tư mở rộng 
quy mô. Năm 2007, nhà máy đầu tư 
mở rộng nhằm tăng năng lực kéo sợi 

với chi phí 380.000 USD. Trước nhu 
cầu cấp bách của thị trường sợi, Ban 
lãnh đạo công ty quyết định đầu tư 
mở rộng quy mô sản xuất.

Khác với năm 2007, việc đầu tư tự 
động hóa chỉ diễn ra khu vực tầng 
trệt của tòa nhà, thì lần đầu tư năm 
2011 đã chuyển sợi bán thành phẩm 
từ tầng trệt lên lầu một của tòa nhà 
mà vẫn đảm bảo được tính tự động 
hóa, không đi khác mục tiêu ban 
đầu đề ra. 

Độ cao đã tăng lên cũng đồng nghĩa 
với việc khó khăn chồng chất thêm 
nhiều. Và việc mở rộng đầu tư, nâng 
cao năng lực sản xuất và năng lực 
cạnh tranh của hệ thống sản xuất sợi 
chỉ may cùng với ý tưởng khai thác 
tối đa năng lực sản xuất của thiết 
bị hiện có, giảm chi phí đầu tư, nội 
địa hóa sản phẩm giảm phụ thuộc 
vào hàng nhập và bán tự động hóa, 
nâng cao năng suất lao động. 

Thể hiện quyết tâm của Ban lãnh đạo 

công ty, Phòng Kỹ thuật sản xuất và 
Nhà máy Sợi Chỉ may đã phát động 
Đoàn Thanh niên bắt tay vào công 
việc thiết kế và lắp ráp cấu kiện của 
đường dẫn sợi thô từ tầng trệt lên 
lầu một của tòa nhà.

Thoạt nghe tưởng chừng muôn 
vàn khó khăn sẽ cản trở công việc 
và làm nhụt chí mọi người, vì ngay 
cả những nước có trình độ cao về 
mặt thiết bị cũng chưa có những 
sản phẩm mang tính đột phá, quyết 
định như vậy! Thế nhưng, với quyết 
tâm cao, tinh thần đoàn kết, sự nhiệt 
huyết của sức trẻ và truyền thống 
của thanh niên Phong Phú,… từng 
khó khăn sẽ được giải mã và công 
việc đã hình thành.

Tôi xin chia sẻ minh chứng của 
những quyết tâm đó bằng các hình 
ảnh và con số ấn tượng như sau:

1. Bảng so sánh chi phí thể 
hiện tính hiệu quả, khả thi của 
công việc:
    

Sức trẻ PPyT
nhìn từ một sáng kiến cải tiến kỹ thuật 
hoàNg VăN BắC 

Bí thư Đoàn Công ty PPYT

đơN Vị So SáNh Chi phÍ Quy đổi VNđ mứC đỘ hữu ÍCh

Theo giá thực hiện của 
hãng  Schonenberger

250.000 Euro 6,8 tỉ VNĐ
Phụ thuộc nhà cung cấp.
Thời gian cung ứng lâu.

Công ty PPyT tự thiết kế 
và lắp đặt

1,7 tỉ VNĐ
Chủ động hoàn toàn.
Đáp ứng ngay

Giá trị làm lợi: 6,8 - 1,7  =  5,1 tỉ đồng

Sức Xuân Phong Phú

2. Chu trình vận chuyển sợi thô 
hiện tại (02 lao động/ngày).

Công nhân gỡ búp roving đầy trên 
máy sợi thô -> chất lên xe (chuyển 
qua thang máy) -> lên lầu một -> gắn 
vào từng máy sợi con -> gỡ lõi roving 
(đã hết roving trên lầu) -> chất lên xe 
(chuyển qua thang máy) -> gắn lên 
máu sợi con tầng trệt. 

3. Tiến trình thiết kế và lắp đặt:
- Thiết kế vị trí lắp đặt bao gồm phần 
điện, phần cơ và phần xây dựng cơ 
bản.

- Dự toán chi phí lắp đặt toàn bộ hệ 
thống.

- Tìm kiếm các nhà cung ứng vật tư 
phụ tùng (đòi hỏi phải có tính chuyên 
môn cao, nắm rõ đặc tính, nguyên lý 
của kỹ thuật gia công công cơ khí và 
điện tự động).

- Tiến độ lắp đặt và kết nối với hệ 
thống điện hiện có từ khi khởi công 
đến lúc hoàn thành là 60 ngày theo 
từng bước và nghiệm thu đánh giá 
tổng kết vào tháng 5 năm 2012.

Với việc thực hiện thành công sản 
phẩm tự động như trên, công trình 
đánh dấu sự bứt phá của của công 
tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 
2012 và sẽ hứa hẹn nhiều hơn nữa 
việc mở rộng các mô hình tương tự 

cho ngành sợi của group Phong Phú, 
mang nhãn hiệu đặc trưng “Made in 
Phong Phu” trong tương lai, với chi 
phí chỉ bằng 25 - 30% hàng ngoại 
nhập nhưng chất lượng và ưu điểm 
không hề thua kém, trái lại chúng ta 
chủ động được mọi mặt.

Tuổi trẻ, sức trẻ, đoàn viên thanh niên 
Công ty PPyT đã không ngại khó, tự 
nguyện cống hiến một phần sức lực 
của mình cho việc duy trì sự phát 
triển bền vững của doanh nghiệp. 
Tuổi trẻ Phong Phú thật đáng tự hào 
về sự cống hiến, vươn lên trong cuộc 
sống và niềm hăng say lao động kiên 
trì vượt khó trong công việc.

Việc thực hiện các công trình, hay các 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật…, chúng 
ta phát hiện thêm tài năng mới, 
chứng minh sự chịu khó kiên trì và 
tinh thần đoàn kết, sự tự giác cao của 
công nhân trong Phong Phú. Hàng 
ngày, họ vẫn miệt mài, chuyên cần 
bên những guồng tơ, con sợi làm cho 
cuộc sống thêm phong phú hơn...

Hệ thống vận chuyển sợi thô đang hoạt động 

tại công ty PPYT
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hiệu quả từ công trình cải tiến
công nghệ xử lý nước thải 

phÒNg mArKEtiNg

Một góc công trình cải tiến công nghệ tai Nhà 
máy nhuộm của Công ty PPH

Sức Xuân Phong Phú

Sau 4 tháng áp dụng tại Phong Phú công trình đã mang 
lại những thành công nhất định, giúp tiết giảm chi phí 
xử lý nước thải mỗi năm khoảng 1,1 tỷ đồng

Môi trường được xem là 
một trong những vấn đề 
cốt lõi trong sự phát triển 

nền kinh tế. Đảm bảo tốt công tác 
môi trường không chỉ mang lại cho 
nền kinh tế sự phát triển bền vững 
mà còn thể hiện trách nhiệm và ý 
thức của doanh nghiệp đối với sự 
phát triển xã hội.

Nhận thức được tầm quan trọng 
đó, Phong Phú không ngừng 
đầu tư nghiên cứu và úng dụng 
các giải pháp, sáng kiến kỹ thuật 
vào  công tác bảo vệ môi trường. 
Trong năm qua, nhiều công trình 
sáng kiến kỹ thuật liên quan đến 
môi trường được thực hiện. Nổi 
bật nhất là công trình Nghiên 
cứu ứng dụng khí CO2 trong xử lý 
nước thải. Đây là kết quả của quá 
trình nghiên cứu, hợp tác giữa các 
chuyên gia thuộc Tập đoàn khí 
công nghiệp Messer với đội ngũ 
chuyên viên kỹ thuật của Công ty 
PPH. 

Chia sẻ về công trình, một thành 
viên trong chương trình, cho biết: 
Ý tưởng để thực hiện chương 
trình này đã được ấp ủ trong thời 
gian khá dài và được xuất phát 
trên quan điểm của Ban lãnh 
đạo Tổng công ty: Phát triển bền 
vững. Năm 2010, đội ngũ chuyên 
viên kỹ thuật của PPH đã triển 
khai đánh giá thử nghiệm khả 
năng ứng dụng Co2 từ khí thải lò 
hơi để trung hòa nước thải mang 
tính kiềm cao, với các mục tiêu: 
Giảm thiểu phát thải ô nhiễm ra 
môi trường. An toàn lao động. 
Tiết giảm chi phí. Từ ý tưởng đó, 
đến cuối năm 2011 thì mối “nhân 
- duyên” giữa Messer và PPH được 
hình thành và một dự án chuyên 
nghiệp đã được triển khai.

Dự án ứng dụng Co2 xây dựng 
trên cơ sở kỹ thuật: Thay thế acid 
sulphuric (H2So4 98%) dùng để 
trung hòa pH cho nước thải có 
độ kiềm cao bằng khí Co2 công 
nghiệp, bài toán này đã giải được 
cùng một lúc 03 mục tiêu đề ra.

Khi sử dụng Co2 giúp cho việc 
trung hòa nước thải có tính kiềm 
cao được nhanh chóng và không 
xảy ra tình trạng quá acid, điều 
này nâng cao hiệu suất xử lý của 
vi sinh giúp chất lượng nước thải 
sau xử lý vi sinh được nâng cao và 
giảm chi phí xử lý ở các công đoạn 
liền kề: Đồng thời với đặc tính của 
H2So4 rất nguy hiểm khi lưu trữ và 
sử dụng nhưng khi dùng Co2 thì 
khắc phục được nhược điểm này.

Sau 4 tháng áp dụng tại Phong 
Phú công trình đã mang lại những 
thành công nhất định, giúp tiết 
giảm chi phí xử lý nước thải mỗi 
năm khoảng 1,1 tỷ đồng

Việt Nam trong thời kì công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa với sự 
ra đời và phát triển của nhiều 
nhà máy, xí nghiệp với lượng chất 
thải và khí thải lớn đưa vấn đề 
môi trường đến mức báo động. 
Những giải pháp và cải tiến công 
nghệ để bảo vệ môi trường ở 
Phong Phú càng trở nên thiết 
thực và ý nghĩa hơn bao giờ hết.
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Như chúng ta đều biết, 
tài sản của một doanh 
nghiệp bao gồm tài sản 

cứng và tài sản mềm. Tài sản 
cứng được hiểu là lợi nhuận 
- tiền, máy móc thiết bị, nhà 
xưởng, đất đai,… Trong khi đó 
tài sản mềm là vị thế cạnh tranh 
của doanh nghiệp trên thương 
trường, thương hiệu, hình ảnh, 
trách nhiệm của doanh nghiệp 
đối với xã hội, khách hàng…

Qua Diễn đàn Phong Phú số 
xuân Quý Tỵ này, tôi xin được 
đưa ra một góc nhìn cá nhân về 
tài sản mềm của Phong Phú mà 
theo đánh giá của tôi chính là 
yếu tố quan trọng làm nên sức 
mạnh của đại gia đình Phong 
Phú hôm nay, đó là:

Sự tâm huyết vì ngôi nhà 
Phong Phú của các Lãnh đạo 
Phong Phú qua 20 năm. Ở góc 
độ doanh nghiệp, thực tế cho 
thấy sự thành công của một 
doanh nghiệp thường gắn liền 
với hình ảnh của các Lãnh đạo. 

Chính sự tâm huyết này đã 
truyền lửa và giữ lửa cho Phong 
Phú trong suốt chặng đường 
phát triển đã qua.

Sự tận tâm, tận lực của đội 
ngũ cán bộ công nhân viên 
Phong Phú vì màu cờ, sắc áo 
Phong Phú. Có thể ví một 
doanh nghiệp như một con 
tàu hàng ngày hàng giờ phải 
đối phó, phải vượt qua biết bao 
thử thách, biến động để hoàn 
thành các hải trình được giao 
hoặc để khám phá ra các chân 
trời mới. Có những thách thức, 
biến động có thể hình dung 
trước được, có những thứ hoàn 
toàn bất ngờ cho nên để chèo 
lái con tàu vượt qua bão táp 
thì bên cạnh những quyết định 
đúng đắn của vị thuyền trưởng 
phải có sự đồng tâm hiệp lực 
của toàn bộ thủy thủ đoàn thì 
mới mong con tàu cập bến 
thành công.

Hai yếu tố trên góp phần định 
hình một cách tự nhiên về cơ 

chế quản lý, quy hoạch, đào 
tạo đội ngũ cán bộ nói riêng và 
nguồn nhân lực nói chung cho 
Phong Phú.

Có rất nhiều yếu tố để định hình 
nên văn hóa của một doanh 
nghiệp đặc biệt là đối với 
Phong Phú chúng ta, xin không 
đề cập đến những nét văn hóa 
mà mọi người đã nói đến nhiều, 
ở đây xin được đưa ra một góc 
quan sát cá nhân về một hiện 
tượng mà chắc nhiều người 
cũng đã nhìn thấy, đó là sự luân 
chuyển thường xuyên đội ngũ 
cán bộ quản lý, ở đâu đó có 
thể nảy sinh các vấn đề tế nhị 
nhưng ở Phong Phú đó là điều 
hiển nhiên. Quan trọng hơn 
là hầu hết các cán bộ quản lý 
Phong Phú thường “không hào 
hứng lắm” khi được lãnh đạo bổ 
nhiệm lên một vị trí quản lý cao 
hơn, đây không phải là thoái 
thác trách nhiệm mà là “lo lắng” 
không gánh vác được trọng 
trách mà cấp trên giao phó, điều 
đó thể hiện một tinh thần trách 

tài sản mềm
của phong phú

Lê Duy NhơN

Phòng KSNB

Đánh thức tầm xuân

nhiệm rất cao của người quản 
lý đối với ngôi nhà Phong Phú 
chứ không phải là “ham chức, 
ham quyền”. Chính sự “lo lắng” 
đó làm cho họ phải tự hoàn 
thiện bản thân để thích ứng 
được sự kỳ vọng của lãnh đạo.

Trải qua 20 năm đổi mới, phát 
triển có thể nói Tổng công ty 
Phong Phú ngày nay đã là một 
thương hiệu lớn, uy tín đối với 
thị trường, khách hàng và xã 
hội. Để có được tên tuổi này là 
công sức, mồ hôi của biết bao 
cán bộ công nhân viên Phong 
Phú qua các thời kỳ. Và trên 
hết là tầm nhìn chiến lược của 

các lãnh đạo. Vì vậy, chúng ta 
cần trân trọng, giữ gìn và phát 
huy thương hiệu này.

Cơ chế, chính sách của Phong 
Phú về giao quyền, ủy quyền, 
khen thưởng, đãi ngộ… đối 
với sự đóng góp tích cực, hiệu 
quả của tất cả các thành viên 
trong đại gia đình. Có thể 
nói đây là một “giao ước” của 
Phong Phú không chỉ làm 
nên văn hóa, sức mạnh của 
Phong Phú hôm nay, mà còn 
củng cố được niềm tin của 
toàn thể cán bộ công nhân 
viên, mà như chúng ta đều 
biết: có niềm tin là có tất cả.

Việc củng cố, phát huy các tài 
sản mềm nói trên cùng với 
việc thúc đẩy mạnh khả năng 
sáng tạo (sẽ là một tài sản 
mềm của Phong Phú trong 
thời gian tới) là hết sức cần 
thiết để phát huy hơn nữa lợi 
thế cạnh tranh.

Nhân dịp Xuân Quý Tỵ sắp 
đến, qua Diễn đàn Phong Phú 
tôi xin được gửi lời kính chúc 
đến Ban lãnh đạo Phong Phú 
và toàn thể các thành viên 
trong đại gia đình Phong Phú 
một năm mới dồi dào sức 
khỏe, an khang, thịnh vượng.
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Phong Phú: Chuyến hành trình 
gần 50 năm qua với những 
biến đổi không ngừng về 

nhân lực và giá trị, mỗi hành trình 
của chặng đường đi qua đã lưu 
dấu những chân giá trị mới, những 
thành tố ấy cứ được nhân lên, chắt 
lọc và kết tinh thành giá trị văn hóa. 
Đó là giá trị mang nét đặc trưng 

riêng của một doanh nghiệp đa 
ngành nghề và có một lịch sử phát 
triển không ngừng lớn mạnh.

Văn hóa Phong Phú là toàn bộ các 
giá trị mà con người Phong Phú gây 
dựng nên trong suốt quá trình tồn 
tại và phát triển. Thành tố đó trở 
thành các giá trị, các quan niệm 

và tập quán, truyền thống ăn sâu 
vào hoạt động của Phong Phú. Nó 
chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và 
hành vi của mọi thành viên dưới 
mái nhà chung và được thể hiện rõ 
nét dưới mọi mặt của đời sống, lao 
động sản xuất, san sẻ trách nhiệm 
với cộng đồng của toàn thể CB.CNV.

Nét đẹp 

ý NhạC

Phòng Marketing

văn hóa phong phú
Thế là năm 2012 đã đi qua, mang theo nhiều khó khăn thách thức đối với nền kinh tế và 
các doanh nghiệp. Năm 2013 đã đến với mong ước, khát vọng khởi sắc hơn năm cũ. Sự 
chung sức đồng lòng của CB.CNV giúp Phong Phú vượt bão thành công và tràn đầy năng 
lượng trước thềm xuân mới. Có được những thành công ấy một phần do sự kế thừa và phát 
huy nét đẹp văn hóa Phong Phú theo thời gian.

Đánh thức tầm xuân

Trước hết, văn hóa tinh thần Phong 
Phú là sản phẩm của những người 
cùng làm việc dưới mái nhà chung và 
đáp ứng nhu cầu cho một giá trị bền 
vững. Nó xác lập một hệ thống các giá 
trị được mọi người làm trong Phong 
Phú chia sẻ, chấp nhận, đề cao và ứng 
xử theo. Giá trị ấy còn góp phần tạo 
nên sự khác biệt giữa Phong Phú với 
các doanh nghiệp khác và được coi 
là truyền thống riêng chỉ có ở Phong 
Phú.

Văn hoá Phong Phú không chỉ thể 
hiện ở phong cách lãnh đạo sáng suốt 
và tình yêu thương nhân viên của ban 
lãnh đạo mà còn thể hiện thông qua 
tác phong làm việc của đội ngũ nhân 
viên, tấm lòng gắn bó, đoàn kết và 
tương trợ lẫn nhau giữa mọi người. 
Điều này trái ngược hoàn toàn với các 
câu khẩu hiệu được treo trước cổng, 
hành lang, phòng họp. Ở Phong Phú, 
khẩu hiệu được treo chính ngay trong 
lòng của mỗi người con trong đại gia 
đình. Suy ngẫm lại chân giá trị này, 
chúng tôi trầm tư nghĩ về câu nói của 
Williams, A., Dobson, P. & Walters, M.: 
“Văn hóa của một doanh nghiệp là 
những niềm tin, thái độ và giá trị tồn 
tại phổ biến và tương đối ổn định 
trong doanh nghiệp”.

Văn hoá Phong Phú như một chất keo 
gắn kết các thành viên trong đại gia 
đình, đồng thời giúp họ thống nhất 
về cách hiểu vấn đề, đánh giá, lựa 
chọn và định hướng hành động, dần 
dà những những thành tố ấy được kết 
tinh thành cuốn cẩm nang về nguồn, 
lưu giữ những nét đẹp theo thời gian. 
Cuốn cẩm nang văn hóa này giúp mỗi 
CB.CNV thấy rõ mục tiêu, định hướng 
và bản chất công việc mình làm, tạo 
ra các mối quan hệ tốt đẹp giữa đồng 
nghiệp với nhau và một môi trường 

làm việc thoải mái, lành mạnh.

Vậy văn hóa phi vật thể của Phong 
Phú được thể hiện cụ thể như thế nào? 
Theo chúng tôi nó được thể hiện rõ 
nét qua những đặc điểm sau đây:

Thứ nhất tính đoàn kết keo sơn:
 Tình đoàn kết của người Phong Phú 
được kế thừa từ xưa. Khi đặt viên đá 
xây dựng nền móng nhà máy, cũng có 
nghĩa những người sáng lập đặt một 
nền móng để xây dựng tính cố kết bền 
chặt, và đến ngày 30/04/1975 khi lá 
cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc nhà 
máy đã thể hiện tình đoàn kết một 
lòng, vì màu cờ tổ quốc, vì tinh thần 
dân tộc đoàn kết và vì một Phong Phú 
phát triển trong tương lai. Đoàn kết 
đối với người Phong Phú không phải dĩ 
hòa vi quý, dung dưỡng mà phải chân 
tình, chia sẻ những khó khăn với nhau, 
giúp đỡ quan tâm nhau, bỏ đi tính ích 
kỷ, cá tính riêng, hiểu rõ mối quan hệ 
công việc… để đưa Tổng công ty ngày 
phát triển. 

Thứ hai là tính trách nhiệm:
Trước tiên đó là trách nhiệm của các 
thế hệ lãnh đạo Phong Phú đối với đời 
sống của CB.CNV. Chúng tôi còn nhớ 
như in, khoảng 1, 2 giờ sáng những 
lãnh đạo Phong Phú còn “vi hành” 
đến tận nhà ăn, căng tin để xem từng 
bữa cơm công nhân, hay đến tận nhà 
xưởng động viên CB.CNV sản xuất… 
Trách nhiệm ấy là không ngừng nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần 
cho anh chị em, không ngừng chỉ đạo 
kịp thời, sâu sắc và có những đường 
hướng chiến lược đúng đắn. Còn đối 
với cấp dưới, trách nhiệm là không 
ngừng hoàn thiện về mặt chuyên 
môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt 
mọi nhiệm vụ được giao, hơn thế phải 
tạo ra một môi trường làm việc thân 

thiện hòa đồng và có hiệu quả. Trong 
mỗi công việc đảm trách phải là người 
tiên phong để có những tham mưu 
kịp thời cho lãnh đạo. Trách nhiệm còn 
nằm ở khả năng ứng xử nơi công sở, 
thể hiện đúng chức trách và nhiệm vụ 
của mình và hành xử trong những giới 
hạn, phạm vi cho phép.

Thứ ba là tính gìn giữ, kế thừa và 
phát huy:
Những nét đẹp, nét mạnh từ xưa của 
các thế hệ Phong Phú luôn được giữ 
gìn, kế thừa và phát huy đúng thời 
điểm. Các thế hệ Phong Phú luôn sống 
chân tình, trung thực lẫn nhau, nói 
phải đi đôi với hành động, bảo vệ tài 
sản quý giá mà bao thế hệ CB.CNV gầy 
dựng nên. Đó là cách bảo vệ lợi ích cho 
Tổng công ty cũng như lợi ích của toàn 
thể người con Phong Phú. 

Thứ tư là tính không đào thải:
 Đối với mỗi người con dưới mái nhà 
Phong Phú đều phải nỗ lực không 
ngừng để hoàn thành tối ưu nhất 
công việc được giao, nếu không thể 
hoàn thành tốt nhiệm vụ thì được bố 
trí một công việc khác phù hợp hơn để 
mỗi CB.CNV có thể phát huy tiềm năng 
và thế mạnh của mình hoặc được cử 
đi đào tạo. Tính chất không đào thải 
này giúp mỗi CB.CNV ý thức hơn được 
trách nhiệm của mình trong công việc 
để từ đó có động lực phấn đấu.

Như vậy, những thành tố trên đã góp 
phần kiến tạo nên một giá trị văn hóa 
phi vật thể của Phong Phú bền chặt 
theo thời gian. Gần 50 năm một chặng 
đường phát triển lớn mạnh, song hành 
với sự lớn mạnh về quy mô, tiềm lực 
kinh tế là sự dày lên về mặt văn hóa. 
Văn hóa Phong Phú, con người Phong 
Phú sẽ tiếp tục bồi dưỡng và lớn mạnh 
không ngừng theo thời gian.
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mong ước đầu năm
thu hạNh

Phòng Marketing

Xuân Quý Tỵ đã về mang bao thương nhớ đến với tất cả mọi người, trên mọi nẻo 
quê hương. Trước thời khắc chuyển giao của đất trời, mỗi người đều mong ước 
cho mình những điều bình dị nhất. Hãy cùng chúng tôi ghi nhận những mong 
ước đầu năm của một số CB.CNV trong đại gia đình Phong Phú. 

Chị Phạm Thị mộng Trinh
(Công ty PPF)
Vậy là một năm nữa đã qua 
đi, nhìn lại năm cũ tôi vô cùng 
phấn khởi vì những thành quả 
mà anh chị em trong tổ đã làm 
được. Năm mới gõ cửa rồi, tôi 
kính chúc gia đình Phong Phú 
năm tới với nhiều thành tích, 
cải tiến mới để nâng cao năng 
suất lao động, mở rộng thị 
trường, tạo việc làm ổn định 
cho mọi người.

Chị huỳnh Thị nguyễn Thy
(nhà máy sợi, Công ty PPYT)

Được làm việc và gắn bó ở Phong 
Phú là một niềm vui lớn với tôi và 
mọi người. Trong tình hình khó 
khăn nhưng Tổng công ty luôn 
chăm lo chu đáo cho cuộc sống 
người lao động cả vật chất và tinh 
thần. Năm mới chúc công ty ngày 
càng phát triển vững bền. Tôi xin 
gửi đến tất cả các anh chị em trong 
Phong Phú cùng ban lãnh đạo một 
năm mới hạnh phúc, an vui.

Chị Bùi Thị mỹ Khanh
(nhà máy may xuất khẩu, 
Công ty PPJ)
Năm mới đến, xin gửi đến lãnh 
đạo Tổng công ty lời chúc sức 
khỏe, hạnh phúc. Gia đình 
Phong Phú sẽ ngày càng lớn 
mạnh. Các thế hệ Phong Phú 
dìu dắt, kề vai sát cánh, đồng 
tâm hiệp lực vì sự phát triển 
chung. Đặc biệt, thế hệ trẻ bước 
chân vào Phong Phú sẽ luôn cố 
gắng phấn đấu và học tập để 
đưa Tổng công ty đi xa hơn trên 
trường thế giới.

anh Lê Văn hùng
(Phân xưởng Dệt, Công ty PPh)

Niềm vui lớn nhất của tôi trong năm qua là không có máy nào của đội mình chịu 
trách nhiệm bị sự cố lớn, các sự cố và trục trặc nhỏ được khắc phục và sửa chữa 
kịp thời. Năm mới, hy vọng có nhiều may mắn đến với mọi người. Mong rằng tất 
cả các giàn máy của Phong Phú hoạt động tốt, chạy tối đa công suất. Chúc cho 
tất cả các anh chị em công nhân lao động năng suất và an toàn.

Đánh thức tầm xuân

Đã 5 năm về với mái nhà chung 
Phong Phú thân thương, với 
tôi mỗi khi tết đến xuân về đều 
mang những cảm xúc khác nhau. 
Năm mới, tôi mong ước những 
bạn đoàn viên thanh niên Phong 
Phú tiếp tục kế thừa, phát huy trí 
tuệ, khoa học và nhiệt huyết của 
sức trẻ, nhiệt tâm tự hào truyền 
thống của đoàn viên, nỗ lực xung 
kích trong lao động sản xuất kinh 

doanh, sẵn sàng đồng sức, đồng 
lòng chung tay thực hiện nhiều 
chương trình có ích cho đơn vị và 
xã hội; đoàn kết, gắn bó và chung 
tay xây dựng mái nhà chung 
Phong Phú vững bền hơn, cao 
đẹp hơn. Cuối cùng xin gửi đến 
lãnh đạo, toàn thể CB.CNV Tổng 
công ty lời chúc sức khỏe, hạnh 
phúc và luôn luôn thành công 
trong cuộc sống.

Phạm Bá Lĩnh
(nhà máy Dệt hải Vân)

Tôi mong ước Tổng công ty 
ngày càng phát triển vững 
mạnh để tạo công ăn việc 
làm, tăng thu nhập cho 
người lao động. Đồng thời 
mong ước tay nghề mình 
ngày càng cao để sửa chữa 
máy dệt khí được nhanh, 
phục vụ lâu dài cho vùng, 
nhà máy. Cũng mong ước 
mình có một tổ ấm để an 
cư lạc nghiệp và một cậu 
nhóc thật đáng yêu, ngộ 
nghỉnh…(cười)

anh Lê Xuân Đông
(nhà máy Sợi 2, Công ty 
CP Dệt may nha Trang)

Mong ước của tôi là sang 
năm mới tất cả CB.CNV công 
ty sức khỏe thật dồi dào. 
Công ty có nhiều giải pháp 
để đẩy mạnh sản xuất kinh 
doanh, tiếp tục duy trì, ổn 
định công ăn việc làm cho 
người lao động; sản phẩm 
chất lượng đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao của thị 
trường. Và ước nguyện năm 
nay mưa thuận gió hòa, 
không bị lụt lội, không ảnh 
hưởng đến cuộc sống của 
người lao động và công tác 
sản xuất của công ty.

Chị nguyễn Thị nhung
(Phân xưởng may
hoàn tất, Công ty PPh)

Niềm vui nhất của tôi trong 
năm 2012 là được sự tín 
nhiệm của anh chị em trong 
xưởng bình chọn là chiến sĩ 
thi đua. Đây là vinh hạnh, 
niềm tự hào cũng là động 
lực để tôi cố gắng phấn 
đấu nhiều hơn trong công 
việc. Năm mới mong ước 
mọi người thật nhiều sức 
khỏe để làm việc và gắn bó 
với công ty. Thông qua điễn 
đàn, tôi xin gửi đến lãnh 
đạo Tổng công ty và toàn 
thể anh chị em Phong Phú 
lời chúc năm mới an khang, 
thịnh vượng và tài lộc như ý.

anh Võ Xuân Cường
(Đoàn thanh niên)
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tuổi xuân 

NgọC tuyỀN

Xưởng may PPGM, Công ty PPJ

Tuổi xuân không bao giờ trở lại, vì vậy hãy sống hết mình với tuổi trẻ 
và cuộc đời này, lấy rào cản là động lực, lấy thành công làm mục tiêu 
để khi nhìn lại, ta tự hào mình đã có tuổi xuân trọn vẹn.

không bao giờ trở lại…

Đánh thức tầm xuân
45

Vậy là một mùa xuân mới nữa đã đến, đất trời 
hân hoan, vạn vật đâm chồi nảy lộc, khoe sắc 
tỏa hương. Cứ mỗi độ xuân sang, con người 

lại có thêm nhiều kỳ vọng, nhiều điều ước tốt đẹp 
cho một năm mới. Mùa xuân của đất trời của vạn 
vật cứ thế tuần hoàn, mang theo nhiều hương sắc. 
Có một mùa xuân qua đi không bao giờ trở lại, đó là 
mùa xuân của tuổi trẻ. Tuy vậy, không phải ai cũng 
sống trọn với mùa xuân của mình, bởi cuộc sống 
không bao giờ bằng phẳng, nó là con đường nhấp 
nhô, quan trọng là chúng ta chọn cách sống thế 
nào: Đầu hàng hay chinh phục khó khăn? 

Tuổi xuân không bao giờ trở lại, vì vậy hãy sống hết 
mình với tuổi trẻ và cuộc đời này, lấy rào cản là động 
lực, lấy thành công làm mục tiêu để khi nhìn lại, ta 
tự hào mình đã có tuổi xuân trọn vẹn. Đừng để một 
ngày nào đó, bạn bất chợt nhận ra cuộc sống và 
những mối quan hệ muôn mặt đã dạy những bài 
học quý giá và hữu ích mà bạn đã từng yếu lòng 
không vượt qua.  

Chẳng hạn nghịch cảnh và những khó khăn giúp 
bạn trở nên chín chắn, trưởng thành, tự tin và mạnh 
mẽ hơn. Những mất mát đau thương giúp bạn 
biết cách trân trọng, quý mến hơn những tình cảm 
hiện có… Tuy nhiên, không phải ai cũng giữ được 
ý chí và niềm tin khi bão giông lướt qua cuộc đời 
mình. Trong tận cùng nỗi đau, sự tuyệt vọng chúng 
ta thường dễ trở nên mềm lòng, buông xuôi và 
đầu hàng số phận. Những hoài bão ước mơ, niềm 
hy vọng một thời bỗng trở nên lu mờ, xa tầm với. 
Mọi con đường dẫn đến tương lai dường như đều 
trở nên vô định và đóng kín, không ai có thể tránh 
được bão giông của cuộc đời mình. Vì thế đừng 
mong chờ một cuộc sống chỉ toàn sự bình yên, hãy 
đón nhận những thử thách ấy của cuộc sống như 
điều tất yếu, nghịch cảnh khó khăn, những mất mát 
tinh thần chính là hành trang giúp ta trở nên chín 

chắn, trưởng thành hơn. Cuộc sống như một dòng 
sông chảy mãi, đúng như lời một nhà văn đã từng 
nói “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, do 
đó nên trân trọng những gì đang có, đặc biệt là mùa 
xuân tuổi trẻ.

Cuộc sống không cho phép ta lựa chọn hay né tránh 
những điều không hay xảy đến với mình, nhưng 
ta có quyền chọn lựa thái độ sống: Buông xuôi và 
để cho nỗi buồn cuốn trôi đi trong sự tuyệt vọng, 
hay dùng sức mạnh nội tâm chống lại để hướng tới 
tương lai… Trong hai cách chắc chắn chỉ có một 
đem đến những an lành, hạnh phúc.

Khi đối mặt với điều không hay, bằng hành động 
dũng cảm và nhiệt huyết của con tim bạn sẽ nhận 
ra rằng đằng sau đắng cay, mất mát đau thương vẫn 
còn ẩn chứa niềm hạnh phúc rạng ngời, sự bình dị 
của niềm vui chiến thắng. Trước hết là chiến thắng 
chính bản thân - kẻ thù lớn nhất của mỗi cá nhân 
trong cuộc đời này. 

Thời gian, tuổi trẻ cứ thế tịnh tiến qua đi, sống thiếu 
trách nhiệm với bản thân một ngày là chúng ta đã 
để mất đi nhiều cơ hội. Dù cuộc đời còn lắm thăng 
trầm, bạn hãy luôn đón nhận món quà mà cuộc 
sống trao tặng vì bạn sẽ không có cơ hội thứ hai để 
làm lại lần nữa.

Hãy làm cho cuộc sống của mình và những người 
xung quanh trở nên tốt đẹp hơn bằng cách trao 
tặng cho họ những món quà tinh thần ý nghĩa. 
Bạn hãy là ngọn lửa soi đường cho chính mình, cho 
những người bạn vượt qua đêm đen u tối, tránh xa 
những bão giông của cuộc đời… Trước một mùa 
xuân mới, hãy trao cho nhau những tình cảm chân 
tình, trao cho nhau nghị lực sống, cùng tiến bước 
để giữ mãi nét đẹp của tuổi thanh xuân và cuộc đời, 
đừng tiếc nuối khi thời gian đã qua đi.
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Chuyển biến thị trường 
bông, xơ, sợi 2013

BÍCh Vy

Phòng Marketing

Trong năm 2012, với sự khó 
khăn và đi xuống của các nền 
kinh tế đầu tàu đã làm cho thị 

trường bông, xơ, sợi gặp nhiều biến 
động. Thị trường bông thế giới đứng 
trước khả năng dư cung chưa từng 
có, do việc giá bông tăng lên các mức 
cao kỷ lục trong năm 2011 đã khuyến 
khích người nông dân tích cực trồng 
bông và tăng sản lượng, trong khi 
đó tiêu thụ toàn cầu yếu đi, lượng 
bông tồn kho cao, điển hình ở Trung 
Quốc tăng gấp ba lần so với hai năm 
qua lên mức cao kỷ lục. Đứng trước 
tình hình cung nhiều hơn cầu nên xu 
hướng giá bông thế giới bắt đầu tuột 
dốc, có lúc rớt xuống đáy thấp nhất 
trong lịch sử.

Thế nhưng có một nghịch lý tại 
thị trường Việt Nam, nhiều doanh 
nghiệp đã đổ xô vào mua khi giá 
tăng đỉnh điểm, còn khi giá giảm thì 
doanh nghiệp lại không mua vì lo 
sợ giá sẽ giảm nữa. Chính vì vậy mà 
nhiều doanh nghiệp đã không thực 
hiện được các hợp đồng mua bông 
đã ký trước đó do giá giảm đột ngột. 
Dẫn đến những xung đột pháp lý, 
thiệt hại lớn, nhiều doanh nghiệp 
phải phá sản. 

Trong năm qua Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu 
điều tra chống bán phá giá đối với 
sợi polyester spun và polyester/
viscose và khả năng áp thuế cao đối 
với hai mã hàng trên, chắc chắn xuất 
khẩu sang thị trường này sẽ bị ảnh 

hưởng, buộc các doanh nghiệp phải 
chuyển đổi sang thị trường khác hoặc 
chuyển đổi sang mặt hàng khác, hoặc 
tất cả cùng quay về cạnh tranh ở Việt 
Nam. Ngoài ra, do ngành sợi Trung 
Quốc đang chịu thiệt hại và chịu áp lực 
nặng nề từ giá bông trong nước quá 
cao, khả năng Chính phủ Trung Quốc 
sẽ phải tìm cách cứu ngành này khỏi 
bị phá sản bằng các giải pháp, trong 
đó có thể sẽ trợ giá trực tiếp cho nông 
dân trồng bông và nếu việc này xảy ra, 
sẽ lại ảnh hưởng lớn đến các doanh 
nghiệp đang sản xuất và xuất khẩu sợi 
bông sang thị trường này.

Vậy năm 2013, thị trường sẽ có những 
bước chuyển biến như thế nào?

Đánh thức tầm xuân

Tình hình kinh tế năm 2013 từng 
bước được cải thiện. Thị trường EU 
dần hồi phục do nợ công châu Âu đã 
được khống chế. Với các gói kích thích 
tại các nước, sẽ ít nhiều kích thích tiêu 
dùng và sản xuất. Ở trong nước, lạm 
phát sẽ được kềm chế, lãi suất ngân 
hàng đã giảm khá, các doanh nghiệp 
đã dần tiếp cận được với các nguồn 
tín dụng. 

Với giá bông thấp như hiện nay, cây 
bông khó có thể cạnh tranh với các 
cây trồng khác như ngũ cốc, đậu 
tương,… dẫn đến diện tích gieo trồng 
tại nhiều nước sẽ giảm khoản 10% 
niên vụ 2012-13 và tiếp tục 11% niên 
vụ tới – ICAC dự báo.

Theo nguồn tin của Bộ Nông Nghiệp 
Hoa Kỳ, diện tích bông năm nay giảm 
sẽ dẫn đến nguồn cung giảm theo. 
Tổng xuất khẩu toàn thế giới giảm 
trên 15%, từ 9.8 triệu tấn xuống còn 
7.9 triệu tấn. Ấn Độ có thể chịu tác 
động mạnh nhất, lượng xuất khẩu 
giảm từ 2.3 triệu tấn mùa 2011/12 
xuống còn 0.8 triệu tấn vụ mùa 
2012/13, tụt xuống vị trí thứ 4 sau Hoa 
Kỳ, Úc và Brazil. Riêng Trung Quốc sẽ 
giảm nhập khẩu một nửa, xuống còn 
2,7 triệu tấn, do tồn kho trong nước 
quá lớn, chi phí cao, sản xuất đình trệ.

Nhận định của Hiệp hội Bông Xơ, Sợi 
thì giá bông thấp sẽ kích thích tiêu 
thụ bông. Vì vậy mà tiêu thụ bông 
toàn cầu sẽ hồi phục nhẹ, đạt khoảng 
23,3 triệu tấn, nhu cầu về bông tiếp 
tục chuyển dịch từ Trung Quốc sang 
Ấn Độ, Pakistan, Indonesia. Lượng 
tiêu thụ tại Trung Quốc sẽ chỉ còn 
7,8 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ vụ 
2004/05. Tuy nhiên, tiêu thụ của Ấn 
Độ và Pakistan tăng thêm lên mức lần 
lượt 4,8 và 2,5 triệu tấn. Tiêu thụ của 
Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng thêm lên 1,3 
triệu tấn, Bangladesh lên 0,8 triệu tấn. 

Đơn vị: Triệu tấn

Biểu đồ biểu hiện tình hình cung cầu bông thế giới

Đơn vị: USD/Kg

Xu hướng giá bông tại một số nước chính trên thế giới

Theo bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thì nhu 
cầu thấp trong năm qua đã dẫn đến 
tình trạng tồn kho tại các quốc gia 
như Hoa Kỳ, Ấn Độ sẽ tăng. Do sản 
lượng vụ 2012/13 (25.3 triệu tấn) vẫn 
cao hơn tiêu thụ (23.3 triệu tấn),  tiếp 
tục đẩy tồn kho cuối kỳ lên mức kỷ 
lục mới (khoảng 17.2 triệu tấn). Đồng 
thời tỷ lệ tồn/sử dụng sẽ đạt mức cao 
nhất trên 66%. Lưu ý, tồn kho tăng tại 
các quốc gia ngoài Trung Quốc sẽ tác 
động tiêu cực lên giá bông và ngăn 
cản xu hướng tăng giá, giá bông tiếp 
tục duy trì ở mức thấp.

Mặc dù thị trường tiêu thụ vẫn chưa 
được cải thiện bao nhiêu nhưng do 
giá bông hạ, kích thích tiêu thụ bông 
tăng trở lại, tồn kho sợi đang ở mức 
thấp, giá sợi vẫn thấp nhưng do giá 
bông hạ nên lợi nhuận của các nhà 
kéo sợi đã được cải thiện một phần. 
Tuy nhiên, do tình hình thị trường 
tiêu thụ chưa sáng sủa, cạnh tranh 
sẽ tiếp tục căng thẳng, các doanh 
nghiệp cần chuẩn bị tinh thần để 
“gồng mình chịu đựng” thêm một 
thời gian nữa.

Tổng hợp
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Nhân Phú
trước thềm xuân mới

DươNg thu hạNh

Phòng Marketing

Xuân đã nhẹ nhàng đặt bước chân dịu dàng trước 
thềm nhà, những lộc hoa bắt đầu cựa mình trên 
cành biếc… Nhân Phú trước thềm năm mới cũng 
mang trên mình diện mạo mới để đón chào nàng 
xuân, đón chào những gia đình đầu tiên đặt nền 
móng xây dựng ngôi nhà mơ ước…

Đánh thức tầm xuân

Tôi - Nhân Phú - Dự án đất nền và chung cư 
với nhiều ưu đãi dành cho CB.CNV ngành 
dệt may cách đây một năm vẫn chỉ là “một 

thân hình còm cõi”, một nền đất hoang sơ nhưng 
nay đã thay màu áo mới. Sau ngày mở bán vào 
trung tuần tháng 8/2012 đến nay Nhân Phú đã 
bắt đầu hoàn thiện toàn bộ cơ sở hạ tầng. 

May mắn hơn các anh chị em trong ngành, Nhân 
Phú tôi được sự chăm chút của chủ đầu tư là Tổng 
công ty CP Phong Phú. Với mục tiêu phát triển 
bền vững gắn liền với việc chăm lo cải thiện đời 
sống vật chất, tinh thần cho CB.CNV trong Tổng 
công ty nói riêng và trong ngành dệt may nói 
chung. Tôi đã được chăm sóc kỹ lưỡng ngay từ khi 
còn thai nghén trên các bản vẽ kế hoạch. Ngày 
hôm nay, các anh chị trong ban quản lý dự án đã 
cho tôi diện mạo khá tươm tất để đón chào xuân 
Quý Tỵ - 2013. Tôi tự hào khoác trên mình những 
con đường nội bộ trải nhựa phẳng lỳ với lộ giới 
11m hoàn thiện, vỉa hè và hệ thống cây xanh, 
công viên mini xinh xắn, mát mẻ. Bên cạnh đó, 
hệ thống chiếu sáng công cộng hoàn thiện và hệ 
thống điện âm, hạ thế có ống chờ vào tận cửa nhà 
của các lô đất. Khi những ngôi nhà được xây lên sẽ 
có ngay hệ thống điện để sử dụng. Hệ thống xử lý 
nước thải cũng đang chờ được sử dụng, hệ thống 
cấp nước cũng đã hoàn chỉnh và được bàn giao 

cho Tổng công ty cấp nước Thủ Đức - đơn vị cung 
cấp nước hàng đầu tại TP.HCM hiện nay. Điều đặc 
biệt làm tôi thích nhất đó là mạng lưới internet, 
truyền hình cáp, điện thoại được ngầm hóa tất cả 
với các nhà cung cấp uy tín hàng đầu hiện nay 
là: Viettel, SCTV, mạng điện lưới quốc gia… Nhân 
Phú tôi được xây dựng lên với mục tiêu đem đến 
cho những người con đã cống hiến và làm việc 
cho Phong Phú cũng như ngành dệt may một 
nơi an cư để lạc nghiệp. Tôi đã sẵn sàng để chào 
đón những ngôi nhà mơ ước được xây dựng lên 
trên nền móng vững chắc và quy hoạch đẹp mắt, 
thuận tiện, cùng nhiều tiện ích. Tự hào nằm tại vị 
trí hết sức thuận lợi, là một môi trường sống xanh, 
sạch, đẹp và an ninh. Tôi hi vọng sẽ mang đến cho 
chủ nhân tương lai của mình những trải nghiệm 
thú vị về một “tổ ấm yêu thương”.

Xin mượn lời bài hát “Ngôi nhà mơ ước” của nhạc 
sĩ Đạt Huy để gửi tới những chủ nhân tương lại 
của Nhân Phú một năm mới tràn ngập yêu thương 
bên gia đình và người thân, xây đắp hạnh phúc, 
xây đắp ước mơ và gặt hái nhiều thành công rực 
rỡ: “Nào ta về đây xây nên giấc mơ yên bình, cho 
người anh mái ấm tình nồng, cho trẻ thơ tiếng ca 
vui đùa, hồn nhiên bên ngôi nhà yêu thương”.
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Sau kỳ nghỉ tết âm lịch dài ngày, bạn sẽ cảm thấy 
mệt mỏi khi trở lại làm việc. Dường như dư âm 
của tết, của những chuyến vui chơi cùng bạn bè 

vẫn còn vương vấn trong tâm trí. Việc lấy lại tinh thần và 
năng lượng sau kỳ nghỉ tết là việc cần trước khi bắt đầu 
ngày ra quân đầu năm, với mong ước công việc trong 
năm mới hanh thông. Sau đây là một số lời khuyên để 
bạn lấy lại năng lượng sau kỳ nghỉ tết:

Ngủ đủ giấc

Trong những ngày nghỉ, bạn có thể thức khuya, nhưng 
trước ngày đi làm, bạn nên ngủ đủ giấc từ 7 - 8 giờ. 
Để giấc ngủ sâu, trước khi ngủ bạn không nên uống 
bia rượu, không nên ăn quá no và đặc biệt đừng bao 
giờ mang những chuyện mệt mỏi của cuộc sống, áp 
lực công việc vào giấc ngủ. Việc ngủ đủ giấc sẽ giúp 
bạn cảm thấy thoải mái, đầu óc minh mẫn hơn khi bắt 
đầu một ngày mới và tất nhiên bạn sẽ không còn cảm 
thấy uể oải, thiếu ngủ và chán nản trong ngày đi làm 
đầu tiên. 

tập thể dục và đến công ty sớm

Những ngày nghỉ có thể làm bạn đánh mất thói quen 
tập thể dục buổi sáng thường ngày của mình và hay 
ngủ nướng, vì vậy bạn nên lấy lại thói quen vốn có của 
mình bằng cách dậy sớm và những bài tập thể dục nhẹ 
nhàng, thư thái. Sau khi tập thể dục xong, có thể tắm 
rửa thật sạch, khi đó tinh thần bạn sẽ thoải mái hơn rất 
nhiều. 

Lấy lại năng lượng 
sau kỳ nghỉ tết…
hươNg XuâN

Phòng Marketing

Đánh thức tầm xuân

Thay vì đến công ty đúng giờ làm việc, sau kỳ nghỉ tết 
bạn nên đến công ty sớm hơn bình thường để ăn sáng 
cùng đồng nghiệp, để chào hỏi, chúc tết mọi người.

Nạp đủ năng lượng 

Những ngày nghỉ bạn sẽ ăn nhiều món ngon, lịch 
sinh hoạt thất thường, hay ngủ muộn và nhịn ăn vào 
buổi sáng. Một bữa ăn sáng nhẹ nhàng sẽ giúp bạn 
cảm thấy tốt hơn, không nên nhịn đói hoặc ăn quá 
no. Bạn nên uống chè, café vào buổi sáng vì hai loại 
thức uống này ngoài tannin, tinh dầu, vitamin, lipid… 
còn có chứa cafein có tác dụng kích thích hệ thần kinh 
trung ương, tim mạch và hệ tiêu hóa. Đồng thời, bạn 
nên đưa bữa ăn trưa, chiều trở lại đúng giờ và đủ chất 
dinh dưỡng.

Làm mới hình ảnh 

Sau một kỳ nghỉ, bạn nên làm mới hình ảnh của mình 
bằng những bộ trang phục lịch sự, đẹp mắt. Bạn có 
thể thay đổi kiểu tóc, phụ kiện mới hay cách trang 
điểm khác trẻ trung hơn. Hình ảnh mới của bạn sẽ 
nhận được nhiều lời khen ngợi và bạn sẽ cảm thấy tự 
tin hơn rất nhiều.

Dọn dẹp góc làm việc

Sau mấy ngày nghỉ, góc làm việc của bạn sẽ bám đầy 
bụi. Bạn nên lau chùi sạch sẽ, sắp xếp lại góc làm việc 
thật gọn gàng và đặt lên đó những đồ vật trang trí 
ngộ nghĩnh, mang mùa xuân đến góc làm việc, hoặc 
chọn một vài kiểu ảnh kỷ niệm trong tết vừa qua để 
trưng bày.

tạo không khí làm việc vui tươi

Đến cơ quan làm việc, bạn nên dẹp bỏ tất cả các dư 
âm của cuộc vui trong những ngày nghỉ và chú tâm 
cao độ vào công việc. Trong quá trình làm việc bạn 
nên tạo ra không khí làm việc vui tươi, khi đó bạn và 
đồng nghiệp sẽ cảm thấy hứng thú và vui vẻ, quên đi 
mệt mỏi và giảm thiểu áp lực. Những câu chuyện cười 
sau một kỳ nghỉ, những chuyến đi thú vị có thể được 
đem ra bàn luận trong những giờ giải lao, dùng cơm 
trưa…

Lập kế hoạch cho một tuần làm việc

Lên kế hoạch và những việc làm cần thiết cho một 
tuần là cách giúp bạn chống lại hội chứng lười. Có kế 
hoạch làm việc bạn sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành 
nó. Bởi lẽ, trong quá trình làm việc sẽ còn phát sinh 
những công việc mới mà bạn phải thực hiện theo yêu 
cầu của người quản lý, vì vậy việc lên kế hoạch, bố trí 
thời gian hợp lý sẽ bạn chú tâm vào công việc, cập 
nhật tiến độ và hạn cuối hoàn thành.

Hy vọng những lời khuyên trên sẽ giúp bạn làm việc 
thật hiệu quả sau một kỳ nghỉ tết Quý Tỵ bên người 
thân và bạn bè nhé.
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phú đứC

Phòng Kinh doanh 

Cuốn sổ
đầu năm
Cuộc sống của con người cũng như một 
cuốn sổ dày, luôn ghi lại những khoảnh 
khắc, những kỷ niệm, những dấu ấn 
khó phai trong đời…

Đánh thức tầm xuân

Chiều nay, khi chuyển 
những lô hàng cuối cùng 
của năm tôi đã nghe xuân 

đang đến thật gần. Vậy là một cái 
tết ấm áp và ý nghĩa sẽ đến với 
tất cả mọi người, mọi nhà. Lặng 
lẽ, tôi lật trang đầu tiên trong 
quyển sổ dành cho mình và 
thầm nguyện cầu cho nhịp thời 
gian chậm trôi để mọi người kịp 
thấy nắng xuân của đời mình.

Xuân về tết đến không khí càng 
rộn ràng hơn bao giờ hết, những 
công việc của một năm qua phải 
tập trung giải quyết thật nhanh, 
thật hiệu quả. Nhìn lại cuốn sổ 
đã ngả màu vì liên tục sử dụng, 
ghi ghi chép chép, tôi nhẹ nhàng 
tiễn một năm qua đi. Đưa tay lật 
từng trang sổ, với những nét chữ 
lúc đậm, lúc nhạt, lúc nắn nót 
đẹp đẽ, lúc viết vội thật nhanh, 
lúc mực xanh, lúc mực đỏ… có 
những dòng chữ xem lại chính 
mình cũng không nhớ đã viết gì, 
hay những tờ giấy note dán nhì 
nhằng khắp các trang…

Cũng như mọi người, cuốn sổ 
của tôi lưu giữ tất cả những 
công việc quan trọng trong một 
năm qua, những ghi chú, những 
thông tin đáng nhớ, những 
chỉ đạo của các sếp, nội dung 
các cuộc họp, lịch sử giao dịch, 
thông tin khách hàng… và đâu 
đó xen lẫn những vần thơ lúc 
cảm xúc dâng trào, hay những 
câu nói mà mình cảm thấy tâm 

đắc… Cuốn sổ đã theo tôi trong 
suốt một năm qua, lúc nào cũng 
thường trực như một người bạn 
thân thiết. Người bạn ấy hỗ trợ 
trợ tôi rất nhiều giúp công việc 
hoàn thành một cách hiệu quả, 
nhanh chóng. Thoạt nhìn những 
tưởng không quá cần thiết, 
nhưng với tôi cuốn sổ đóng góp 
vai trò nhất định trong công 
việc. Giữa bộn bề lo toan của 
cuộc sống đâu phải chuyện gì 
mình cũng nhớ một cách tận 
tường…

Trong lịch sử ghi chép của cuốn 
sổ trong một năm qua, đâu 
đó cũng có những vết tẩy xóa, 
những lời phê bình vì chưa hoàn 
thành công việc. Những ghi 
chú ấy như một bài học giúp tôi 
tránh né những sai lầm tiếp theo 
và hoàn thành hơn công việc 
hiện hữu của mình. Thời gian 
chậm trôi, ngồi đọc lại những gì 
mình đã viết trong một năm thật 
nhiều, thật hữu ích nó như theo 
từng tiến triển của công việc và 
cuộc sống vậy… Gấp lại cuốn 
sổ là để tiễn một năm cũ đi qua, 
đón một năm mới đang về.

Tôi còn nhớ lời dặn của mẹ năm 
xưa, năm hết tết đến còn nợ ai 
thứ gì phải trả cho bằng hết, 
đem cái cuốc trả cho chú Ba, 
mang cái sàng trả cho dì Bảy. 
Những món nợ nhỏ xíu như cây 
kim, cuộn chỉ, lon gạo… cũng 
phải trả cho xong. Người dân 

quê tôi xem tết như một dịp 
để tổng kết cuốn sổ. Ngày cuối 
năm quyển sổ chỉ còn lại một 
trang cuối cùng, một trang quan 
trọng trong 365 trang. Ông bà 
ta có câu: “Đầu xuôi đuôi lọt”, vì 
vậy trang đầu viết những điều 
tốt đẹp thì trang cuối cũng viết 
những điều vui vẻ, nhẹ nhàng. 
Bao vui buồn, hờn giận ai đó 
trong năm qua cũng xin ghi ra 
rồi trả hết để sáng mùng một 
mỗi người nhận một quyển sổ 
mới tinh với hy vọng năm nay ta 
sẽ ghi vào đó toàn những điều 
thật hạnh phúc. Cuộc sống của 
con người cũng như một cuốn 
sổ dày vậy, luôn ghi lại những 
khoảnh khắc, những kỷ niệm, 
những dấu ấn khó phai trong 
đời…

Năm nào cũng vậy, cuối năm 
Tổng công ty CP Phong Phú - 
mái nhà chung mà tôi đang gắn 
bó và làm việc, tặng cho mỗi 
CB.CNV một món quà, trong đó 
có một cuốn sổ thật xinh xắn và 
đẹp mắt. Tôi nâng niu và đợi đến 
sáng mùng một mở ra và viết 
vào đó những điều ước cho một 
năm mới, cũng như những kế 
hoạch cho công việc của mình… 
Đến cuối năm, khi viết đến trang 
cuối cùng của cuốn sổ, tôi nhìn 
lại trang đầu xem mình đã làm 
được những gì, làm tới đâu để 
tiếp tục phấn đấu, chung tay 
vì một Tổng công ty phát triển, 
vươn xa.
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Quan trọng nhất

Liệu chỉ có các ngành dịch vụ mới 
cần quan tâm đến trải nghiệm 
khách hàng? Thực tế, khi các tính 
năng ngày càng quy chuẩn, mức giá 
cũng rất cạnh tranh thì sản phẩm 
nào mang lại những trải nghiệm 
khác biệt hơn trong tâm trí và tình 
cảm của khách hàng thì mới có cơ 
hội chiến thắng. 

Trải nghiệm đó không chỉ đến từ 
quảng cáo, hay từ chức năng sản 
phẩm mà còn đến từ cách nhãn 
hàng xây dựng quan hệ với khách 
hàng, tư vấn mua hàng hay chăm 
sóc sau mua...

Trong xu hướng mới này, các công 
ty dịch vụ đầu tư nhiều hơn vào 
các trung tâm dịch vụ khách hàng 
(call center). Nhiều công ty hàng 
tiêu dùng lớn đã hình thành thêm 
bộ phận tiếp thị khách hàng (trade 
marketing) để đẩy mạnh trưng bày, 
tư vấn, khuyến mãi theo từng kênh 
phân phối riêng. 

Tạo ra và quản lý hiệu quả

Để làm được điều này, trước hết bạn 
phải đặt mình vào vai một khách 
hàng tiêu biểu, và xác định xem “các 
điểm tiếp xúc tiêu biểu” giữa sản 

phẩm, dịch vụ của mình và khách 
hàng đó là khi nào, trong hoàn cảnh 
như thế nào để có thể chủ động tạo 
ra những trải nghiệm thú vị, đáng 
nhớ cho khách hàng. 

Về mặt chức năng, người quản lý 
các bộ phận bán hàng, marketing, 
chăm sóc khách hàng phải là người 
xác định các loại trải nghiệm khách 
hàng quan trọng và cùng với nhân 
viên xác định cách thức mình muốn 
tối đa hóa sự thú vị của khách hàng 
qua các trải nghiệm đó.

Tuy nhiên, để thực thi hiệu quả thì 
mỗi nhân viên cần có ý thức hướng 
tới khách hàng, hay còn gọi là “văn 
hóa phục vụ khách hàng”.

Một bí quyết được nhiều người 
quản trị tâm đắc là: “Khi các lãnh 
đạo hết lòng phục vụ nhân viên - 
những khách hàng nội bộ, mang tới 
cho họ sự hài lòng trong công việc 
thì họ - cánh tay nối dài của công ty, 
mới có thể toàn tâm toàn ý mang lại 
sự hài lòng cho khách hàng”.

Diễn giả Francis Hùng, là người có 
nhiều năm kinh nghiệm quản lý 
các khách sạn lớn, chia sẻ thêm: 
“Khi con người đã có ý thức, thì đó 
là lúc các hệ thống và quy trình IT 
có thể hỗ trợ rất nhiều. Các phần 
mềm quản lý khách hàng CRM từ 
đơn giản đến phức tạp có thể giúp 

lưu trữ thông tin khách hàng, lịch sử 
mua hàng, đặc điểm, tính cách con 
người... để nhân viên nào cũng có 
cơ hôi tạo thiện cảm hơn với khách 
hàng mỗi lần tiếp xúc”.

Đầu tư phù hợp 

Đây quả là một vấn đề khó, vì dường 
như lúc khó khăn, các hoạt động 
chăm sóc khách hàng dù tốt nhưng 
nếu chưa đem lại doanh thu hay 
lợi nhuận ngay sẽ rất dễ bị cắt bỏ. 
Với người lãnh đạo, cân bằng giữa 
lợi ích cho khách hàng và chi phí sẽ 
là bài toán khó mà họ phải cân đối 
trong nhiều quyết định quan trọng.

Thực tế có nhiều quy trình đem lại 
hiệu quả cho công ty nhưng đồng 
thời cũng đem lại “sự phiền hà” cho 
khách hàng, thay vì sự thú vị và hài 
lòng.

Xin lưu ý chi phí để giữ chân một 
khách hàng trung thành chỉ bằng 
1/10 chi phí để có một khách hàng 
mới. Khi những trải nghiệm mà 
bạn cung cấp đã “chạm tới trái tim 
khách hàng” thì họ nhất định sẽ 
quay lại, sẽ giới thiệu bạn bè và còn 
dùng cả uy tín cá nhân để trở thành 
người “tiếp thị tích cực nhất” cho 
sản phẩm, dịch vụ.

(Tổng hợp)

Chinh phục
trái tim khách hàng

HuỳnH Đức THịnH

Công ty CP Chỉ may Phong Việt

Các công ty dành rất nhiều 
tiền bạc và thời gian nghiên 
cứu thị trường nhằm khám 
phá các nhu cầu tiềm ẩn của 
khách hàng, từ đó đưa ra 
những sản phẩm, gói dịch vụ 
có chức năng hấp dẫn hơn. 
Tuy nhiên, chúng ta chưa 
dành hết công sức để tạo 
ra trải nghiệm thực sự của 
khách hàng với sản phẩm, 
dịch vụ đó.

Đánh thức tầm xuân
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mùa xuân 
tuổi thơ

Mỗi mùa xuân sang, tôi háo 
hức đón chờ năm mới, xen 
lẫn nuối tiếc cho những gì 
chưa thực hiện được, hay 
vui mừng khi thấy con trai 
lớn thêm một tuổi, bùi ngùi 
trước tuổi già xế chiều của 
ông bà, cha mẹ. Nhưng hơn 
hết vẫn là ký ức ngọt ngào 
được sum vầy bên gia đình 
trong những ngày tết đến.

T.H

Theo thường lệ sau rằm tháng chạp, cả 
nhà tôi bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ để 
đón tết. Trong các món ăn ngày tết mẹ 

làm, ấn tượng nhất là dưa kiệu, đây là món mất 
nhiều thời gian, công sức để chuẩn bị. Kiệu 
mua về phải ngâm nước muối tro, lặt vỏ, phơi 
khô, sau đó ngâm với nước dấm đường. Chị 
em tôi thường phụ mẹ lặt vỏ củ kiệu. Có lúc 
ba mẹ con thức tới hai ba giờ sáng, xong việc 
ai cũng mệt đừ, đau lưng, mỏi cổ, ngón tay đầy 
vết dao xước. Mẹ tôi nói củ kiệu phải mua loại 
tươi về chịu khó tự làm thì dưa kiệu mới ngon 
và giòn, còn những loại bán sẵn thường bị tẩy 
hóa chất và ngâm đường hóa học nên không 
tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, những món ăn khác 
không thể thiếu trong dịp tết mà mẹ tự chế 
biến là mứt chuối gừng, canh khổ qua, thịt kho 
trứng, lỗ tai heo ngâm dấm, củ cải muối… tất 
cả đều rất ngon và mang hương vị đặc biệt từ 
bàn tay và tình cảm yêu thương của mẹ.

Trở về

Xong việc bếp núc, hai chị em tôi chia nhau lau 
chùi, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, có 
khi phụ ba và anh trai làm những công việc khác 
như sơn hàng rào, quét mạng nhện, treo rèm 
cửa... Đến ngày 28, 29 âm lịch ba thường chở tôi 
đi dạo quanh những con đường bán hoa gần nhà 
để chọn mua vài chậu trang trí nhà cửa. Từ cúc 
mâm xôi vàng rực đến hoa mào gà đỏ thẳm, hay 
những chậu hoa sống đời, vạn thọ, hướng dương 
đầy màu sắc như tô điểm cho mùa xuân thêm rực 
rỡ. Ngày cuối năm, khi mọi việc chuẩn bị đã xong, 
cả nhà vui vẻ quây quần bên mâm cơm. Đến nửa 
đêm, anh chị em tôi háo hức lên sân thượng chờ 
xem bắn pháo hoa và phụ ba mẹ chuẩn bị bàn thờ 
cúng trời đất. Đây là những khoảnh khắc thật bình 
dị, ngọt ngào, đầy yêu thương và không thể nào 
quên đối với mỗi thành viên trong gia đình…

Không biết đã bao lâu rồi, cả nhà tôi đã không 
cùng nhau sum họp đông đủ trong đêm giao 
thừa. Ba tôi vì lo công việc nên phải xa nhà. Chị tôi 
có chồng và ra riêng, tôi cũng theo chồng. Giờ đây 
mỗi lần tết đến, lòng tôi nao nao vì không thể phụ 
giúp mẹ chuẩn bị tết như ngày trước, cũng không 
còn được ba chở đi chơi, xem hoa và ngắm phố 
phường nhộn nhịp cuối năm. Theo dòng chảy thời 
gian và quy luật cuộc đời, tôi cũng không còn là 
cô con gái út bé bỏng ngày nào được ba mẹ cưng 
chiều yêu thương, mà đã trưởng thành hơn khi 
đảm đương trách nhiệm làm mẹ, làm vợ, làm dâu 
với biết bao lo toan cho công việc và cuộc sống 
gia đình. Nhiều khi thấy mình quá bận bịu đến nỗi 
không còn thời gian dành cho ba mẹ, lúc đó tôi 
chỉ thèm được trở về tuổi thơ êm đềm, được sống 
bên gia đình đầm ấm, hay đơn giản được gặp ba 
mẹ mỗi ngày để nói những lời yêu thương mà tôi 
chưa bao giờ dám thổ lộ.

Khi những chùm pháo hoa bung nở rực trời, từng 
thành viên trong gia đình tôi dù ở đâu vẫn luôn 
dành cho nhau tình cảm yêu thương và những 
mong ước tốt đẹp nhất. Năm mới tết đến, cầu 
chúc cho mọi người ai ai cũng được đoàn tụ bên 
gia đình thân yêu của mình, đó cũng chính là món 
quà đầy ý nghĩa mà mùa xuân mang đến cho mỗi 
người. Mùa xuân - mùa của đoàn viên.

Xuân yêu thương
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“Xuân này
con không về…”

Plang 22 giờ đóng máy! Sau tiếng lệnh của người quản lý xưởng dệt, những 
chiếc máy chuyển dần từ nhịp thở gấp gáp sang đều đặn và dừng 
hẳn. Hôm nay không có ca ba vì đêm cuối cùng làm việc của năm, 

ngày mai mọi người lên đường về quê đón tết.

Tôi bước ra con đường quen thuộc hằng ngày dẫn đến xưởng dệt với hai hàng cây 
xanh rì, mát rượi. Những giọt sương đêm bắt đầu cựa mình qua từng kẽ lá. Cơn 
gió lạnh hiếm hoi của Sài Gòn thổi ngang, phủi hết bộn bề, áp lực, xoa dịu những 
mệt mỏi của một ngày. Cái lạnh bất chợt của đêm như chạm đến miền sâu thẳm 
của tâm hồn, gọi dậy bao nỗi niềm chất chứa mà thường ngày những nhọc nhằn, 
bận bịu đã che khuất, giấu nhẹm vào tim... 

Năm nay là tết đầu tiên tôi từ Bắc 
vào Nam mưu sinh. Một năm, thời 
gian không dài so với đời người 
nhưng với những đứa con xa xứ vào 
thời khắc đất trời chuyển giao, thời 
gian cứ dài đằng đẵng. Cái se lạnh 
miền Nam khiến lòng tôi nhớ về 
cảm giác giá buốt nơi đầu ngón tay 
khi trời trở rét của quê nhà. Những 
ngày tết quê dần ẩn hiện trong miền 
ký ức. Hồi nhỏ, tôi mong chờ tết đến 
vì được nghỉ học dài ngày, vui chơi 
thỏa thích, hòa mình vào không khí 
rộn rã và tươi vui của xóm làng, được 
lì xì, mua đồ chơi, quần áo mới... 

Nhớ quá những ngày cuối năm chở 
mẹ trên chiếc xe đạp cọc cạch đi 
chợ tết, sắm sửa, trang hoàng nhà 
cửa. Tôi thích nhất không khí nhộn 
nhịp trước sân nhà khi cả xóm cùng 
nhau gói bánh chưng. Xóm tôi có lệ 
cứ đến 29-30 tết là cả xóm đến một 
nhà có sân rộng nhất để gói bánh. 
Bánh gói xong, ai mang về nhà nấy 
luộc, vừa trông bánh vừa đón giao 
thừa. Nhà nào ít người hoặc hoàn 
cảnh khó khăn thì gói dăm ba cái rồi 
xin luộc nhờ. Trên khoảng sân rộng 
trải đầy lá dong, lá chuối, gạo nếp, 
thịt lợn, đậu xanh… Người lớn bàn 
chuyện chợ búa, tết nhất, trẻ con 
chạy quanh sân phụ giúp khi có việc 
cần… Không khí tết phủ khắp xóm 
làng. 

Hình ảnh sân quê cứ hiển hiện trong 
tâm trí tôi mỗi khi tết đến. Năm nay 
chắc mẹ phải nhờ luộc bánh vì nhà 
chỉ còn lại mẹ với cái Hương (đứa em 
út đang học lớp 9). Đầu tháng nhận 

được điện thoại, mẹ vừa như căn 
dặn vừa như năn nỉ: ...Sắp xếp về ăn 
tết nha con! Lòng tôi bỗng thấy nao 
nao, tim như thắt lại, miệng lắp bắp 
dạ vâng, mắt ngấn lệ, nhưng trong 
lòng tự nhủ: Năm sau, nhất định con 
sẽ về mẹ ạ!

Miên man với nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ 
bước chân tôi trở về đến xóm trọ lúc 
nào không hay. Đã gần 11giờ khuya, 
lác đác có vài người qua lại. Từ xa chị 
Xuân đang ngồi ở ghế đá trước dãy 
trọ (chị làm cùng xưởng dệt với tôi 
nhưng ca trước, cũng là người cùng 
quê). Chị lôi tôi ngồi xuống ghế hỏi: 

Tết này em có về không?. 

Chắc không chị à… Tôi lí nhí trả lời

Vừa mua được bộ quần áo ấm cho 
thằng cu con, tưởng em về chị gửi 
cho nó mừng, gửi bưu điện đắt quá. 
Vừa nói chị vừa nhìn vào mắt tôi. 
Chị Xuân đã lập gia đình, chồng chị 
cũng là công nhân. Tôi và vợ chồng 
chị thuê cùng xóm trọ. Khi con trai 
vừa bỏ sữa, chị phải gửi con về quê 
cho ông bà ngoại chăm giúp để có 
thời gian đi làm. 

Sao anh chị lại không về ạ?. Tôi hỏi

Tiền đâu mà về em, làm cả năm cũng 
muốn được về để chơi với con, bố mẹ 
nhưng cái khó bó ước mơ, tiền tàu xe, 
quà cáp… thôi để tiền gửi về cho con 
nó học em ạ. 

Nghe chị nói mà lòng tôi mặn đắng, 

có nhiều lý do để những người như 
tôi như chị không được ở bên gia 
đình. Mỗi người một cảnh nhưng 
cùng chung một nỗi niềm thương 
nhớ.

Cái Tươi nó về đó chị, em định gửi nó 
miếng vải đem về làm quà cho mẹ. 
Mai chị hỏi nó xem… 

Vậy hả em. Mai được nghỉ, để chị 
tranh thủ mua thêm đôi dép cho mẹ.

Nói xong, chị nhìn tôi trìu mến:

Mình ở đây thì không sao vì còn có 
anh chị em đùm bọc lẫn nhau. Năm 
nào Tổng công ty cũng tổ chức tết cho 
công nhân xa nhà em à… Một cái tết 
đầm ấm, hạnh phúc. Mình cố gắng 
vất vả vài năm, có tiền rồi về thăm 
nhà thường xuyên. Bố mẹ ở nhà có 
họ hàng, xóm giềng bảo bọc… cũng 
không cần phải lo. Hai chị em không 
dám nhìn nhau vì nước mắt đã tràn 
khóe mi.

Nằm trên gác trọ, bên ngoài tiếng 
gió thổi qua từng kẽ lá. Giọt sương 
đêm đang chuyển mình lăn vào 
lòng đất mẹ… Từ nơi nào văng vẳng 
những giai điệu nhẹ nhàng, ngân 
nga và sâu lắng:
“Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
Khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
Nay én bay đầy trước ngõ
Mà tin con vẫn xa ngàn xa…”

Giật mình, tôi choàng dậy, giao thừa 
đang gõ nhịp…

Xuân yêu thương

Phong Phú tổ chức liên hoan cho CB.CNV 

không về quê đón Tết.
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mùa xuân… Tạo hóa thật hào phóng ban 
tặng cho các mùa một vẻ 
đẹp mang dấu ấn riêng. Mùa 

hạ chói chang và rực rỡ với sắc 
phượng đỏ làm luyến lưu bao tâm 
hồn. Thu về duyên dáng nép mình 
trong sắc vàng của thiên nhiên và 
mùi hoa sữa nồng nàn đắm chìm 
bao tâm hồn thi sĩ. Đông đến mang 
theo cái lạnh khiến nỗi nhớ chất 
chồng, thổn thức. Đông ấp ủ hơi 
lạnh để cho xuân sang ngập tràn 
sắc màu hạnh phúc. Vẫy tay chào 

lê Hữu Mẫn

Nhà máy Dệt Hải Vân

Thì thầm

Xuân về đánh thức biết bao cung bậc cảm xúc, nó như 
sợi dây vô hình kéo con người xích lại gần nhau hơn, 
mang đến cho nhau hơi ấm và niềm vui thêm trọn vẹn.

một năm cũ đã qua, tạm biệt những 
ngày nắng chói chang, mưa dài lê 
thê, cái buồn sâu thẳm để đón xuân 
về trong nụ cười rạng ngời, vui tươi 
của sắc mai vàng ngậm sương long 
lanh, vạn vật đâm chồi nảy lộc, niềm 
tin hy vọng được thắp sáng…

“Rồi dập dìu mùa xuân theo én về…”. 
Những sứ giả đầu tiên mang xuân về 
theo quy luật tuần hoàn của tự nhiên. 
Giữ đúng lời hứa với mẹ thiên nhiên, 
với lòng người ngóng đợi, chờ mong, 
nàng xuân duyên dáng xuất hiện xé 
tan bầu không khí ảm đạm của mùa 
đông huyền bí. Xuân vừa đến nên 
nàng xuân còn e ấp, ngại ngùng nép 
mình trong tà áo mới mà mẹ thiên 
nhiên vừa dệt xong. Những trận mưa 
dai dẳng làm nao nao lòng người đã 
thay thế bằng những cơn mưa bụi lất 
phất quyện mình trong gió. Cái lạnh 
tê tái được ánh nắng xuân vàng ngọt 
xua tan làm lộ ra vẻ đẹp dịu dàng rất 
nữ tính của nàng xuân.

Đất trời vào thời khắc chuyển mùa 
hòa chung niềm hân hoan của lòng 
người, niềm vui ấy cứ len lỏi vào từng 
ngóc ngách sâu thẳm của lòng người, 
của cuộc sống. Mùa xuân luôn mang 
đến cho con người những niềm vui 
khác nhau. Trẻ em xúng xính quần áo 
mới, người người đoàn viên, nhà nhà 
sum họp. Xuân về, ai cũng tìm cho 
mình một niềm vui, một mục tiêu để 
phấn đấu. Chính điều đó mà trong 
bốn mùa thì mùa xuân được nhiều 
người ngóng đợi hơn cả.

Trục thời gian dần luân chuyển, bốn 
mùa cứ thay phiên nhau nối tiếp 
trên quỹ đạo tuần hoàn. Vũ trụ bao 
la có sắc hoa, sắc lá. Còn anh, người 
“giàu có” nhất trần gian này cũng có 

riêng cho mình một mùa xuân. Mùa 
xuân của anh chính là em - Người vợ, 
người mẹ của các con, xây dựng một 
tổ ấm trọn vẹn để anh biết giá trị đích 
thực của một mùa xuân trường tồn. 

Theo quy luật, mùa xuân của đất trời 
sẽ đi qua nhường lại vị trí cho các 
mùa khác, mùa xuân của anh tồn tại 
mãi mãi. Đó là mùa xuân của sức trẻ 
đang căng tràn nhựa sống để xây 
dựng kinh tế vững mạnh, đất nước 
phát triển, là sự khéo léo đảm đang 
trong công việc nội trợ và chăm sóc 
gia đình. Em vất vả, ngược xuôi trên 
từng chặng đường mưu sinh như 
thân cò lặn lội. Em lo toan, gánh vác 
việc gia đình và cả trách nhiệm của 
một người công nhân ở thế kỷ 21 
năng động, sáng tạo trong thời kì 
hội nhập. Mùa xuân của đất trời được 
nhiều người mong đợi, nhưng mùa 
xuân của anh cứ âm thầm lặng lẽ 
cống hiến cho gia đình, xã hội khiến 
anh nhiều lúc phải xót xa, day dứt 
“nhớ em vội vàng trong nắng trưa. Áo 
tơi trời đổ cơn mưa, bâng khuâng khi 
con đang còn nhỏ, tan ca bố có đón 
đưa. Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai, gió 
sương mòn cả hai vai…”. Nếu xuân 
của đất trời làm lòng người hân hoan 
thì xuân của anh khiến lòng ấm lại, ở 
đó luôn có một cảm giác bình yên và 
hạnh phúc mỗi khi trở về.

Thời gian cứ nhịp nhàng trôi, lớp 
bụi thời gian có thể phủ nhòa tất cả 
nhưng niềm vui hân hoan mà mùa 
xuân mang đến cho lòng người sẽ 
không bao giờ phai nhạt. Bởi xuân 
về đánh thức biết bao cung bậc cảm 
xúc, nó như sợi dây vô hình kéo con 
người xích lại gần nhau hơn, mang 
đến cho nhau hơi ấm và niềm vui 
thêm trọn vẹn.

Xuân yêu thương
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Bâng khuâng ngày tết
Trần Văn anH

Công ty PPH

Vẫn là tết đến đấy thôi 
Mà sao lại thấy bồi hồi

Ngày xưa
Cái ngày xưa vẫn chưa xưa 
“No ba ngày tết, đói ba tháng hè”
Chiều xuân, bà kể ông nghe 
Một miền ký ức ùa về nôn nao…

Chuyện như cổ tích năm nào 
Đói no cũng phải lo sao cho tròn 
Nghèo thì vài bánh chưng con 
Mấy bơ gạo nếp, với con gà nhà 
Thịt thì “đụng” với gần xa 
Chiều ba mươi tết - Người ta nhìn vào! 

Không đầy cũng phải mâm cao 
Gần xa, lớn nhỏ kéo nhau quây quần
Chẳng to cũng phải là xuân 
Sum vầy ấm áp vẹn phần nếp gia 

“Mồng một tết mẹ, tết cha 
Mồng hai tết chú, mồng ba tết thầy”
Ngẫm người xưa, thấy mà hay 
Giận hờn cũng bỏ, bắt tay làm lành.

Đời như con tạo xoay vần
Thoi đưa thấm thoắt, đầu xanh ngả màu.
Giờ thì ta chỉ còn nhau 
Chút hương xưa ấy tìm đâu bây giờ! 

Vẫn là tết đến… ngẩn ngơ.
Bâng khuâng lại nhớ tết xưa quê nghèo…

Tình quê
lê THị Vân

Coats Phong Phú

Xuân đã đến, hoa cười bên khóm lá
Nắng vàng ươm, tô thắm sắc xuân ngời

Khi chim én theo bầy chao cánh liệng
Ta lại về thăm đất mẹ ta ơi!

Ôi mảnh đất thiêng liêng - nơi chôn rau, cắt rốn
Nơi đã nuôi ta khôn lớn nên người

Nơi cho ta hành trang vào cuộc sống
Nghị lực đong đầy sức trẻ đôi mươi

Ta đã về đây sau bao ngày xa cách
Gió lạnh tê người nhưng ấm trong tim

Hạnh phúc biết bao, quê mình đang phát triển
Du lịch biển Hải Hòa ngày mỗi khách đông thêm

Các xí nghiệp mọc lên theo năm tháng
Xúc động, nghẹn ngào, khóe mắt cay cay…

Ta thèm được bay lên như cánh én 
Để thưởng thức mùi hương quê bất tận

Ôi quê hương với tình yêu vô hạn
Gói ghém yêu thương vào cả tấm lòng

Trái tim ta cùng hòa chung nhịp đập 
Mừng quê nhà đổi mới đón xuân vui

Mùa xuân về
Đoàn THị Mai loan

Vùng dệt Khí Thoi, Nhà máy Dệt Hải Vân

 
Nắng về từng con phố

Lòng bỗng thấy xôn xao
Tiếng cỗ máy rì rào

Khiến lòng tôi nao nao

Đông qua đi rất vội
Xuân lại đến bên thềm

Xe lại tiếng dịu êm
Cho lòng ai ấm lại.

Xuân sẽ về đây mãi
Một mùa xuân ngọt ngào

Niềm hạnh phúc lớn lao
Một mùa xuân mơ ước.

Khoảng trời xanh phía trước 
Xuân đã đến nơi đây

Cho phố phường thêm tươi
Đón chào mùa xuân mới.

Tình em thợ dệt
nguyễn Hồ Hải

Dệt Hải Vân 

Đầu năm cô thợ vào ca
Sắc hồng xuân mới rộn ràng đón em
Rộn ràng tiếng máy êm đềm
Niềm vui người thợ càng thêm dạt dào
Tăng năng suất, chất lượng cao
Kinh doanh hiệu quả cùng nhau tận tình
Điều hành sáng suốt anh minh
Vinh danh Phong Phú của mình khắp nơi
Khăn này em dệt cho đời
Thắm tình anh đó gọi mời bốn phương
Xuân về trên khắp quê hương
Tình em thợ dệt, vườn ươm xuân đời.

Xuân yêu thươngXuân yêu thương
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Sài Gòn
trở mình đón xuân sang…

Sáng nay mở cửa đón nắng 
xuân, thấy mai vàng bên hòn 
non bộ đã trổ mấy nụ, biết 

rằng mùa xuân đã về, tôi chạnh 
lòng nhớ những kỷ niệm đã qua. 
Trước mái hiên nhà, từng đợt gió 
thổi nhẹ làm cành me thêm xào 
xạc, gió như reo vui cùng vạn vật để 
đón xuân…

Tôi bồi hồi bước ra cửa để xuất 
hành lấy lộc đầu năm. Từng bước 
đi, tôi cảm nhận rất rõ bước chuyển 
của thời gian, của đất trời. Sài Gòn 
không ồn ào, náo nhiệt như thường 
ngày mà trở nên nhẹ nhàng, yên ả. 
Cái lặng im như bản nhạc xuân mà 
nhạc điệu toàn những nốt trầm và 
tôi như một nốt trầm trong bản 
nhạc ấy. Đường phố thênh thang, 

lắng đọng, cảnh vật thanh bình. 
Đây là dịp để mỗi người con sinh 
sống trên đất Sài Gòn cảm nhận 
được hơi ấm và dư vị ngọt mềm của 
cái nắng nhẹ nơi đất phương Nam. 
Cảm giác được đối diện với chính 
mình giữa lòng thành phố bao la 
rộng lớn đầy thú vị, đâu đó vẫn có 
những giây phút tĩnh lặng thực sự. 

Phải chăng tết Sài Gòn lúc nào 
cũng thế? Không hẳn. Ký ức trong 
tôi tết thành phố xưa cũng vui. 
Trẻ con được nghỉ học sớm chạy 
đùa khắp xóm, người lớn chuẩn 
bị trang hoàng nhà cửa… Những 
ngày giáp tết, phố chợ xôn xao 
náo nhiệt, tiếng người mua, kẻ bán 
bên quầy bánh mứt, trái cây,… rộn 
ràng. Đường phố như được trải 

thảm đầy sắc màu của hoa mai, 
đào, cúc, hồng, quất, vạn thọ… như 
ước muốn một năm mới tràn ngập 
niềm vui, hạnh phúc. Nhà nhà đi 
tham quan mua sắm, chợ tết cuối 
năm thật rộn ràng, những chậu 
hoa cứ tấp nập ngược xuôi làm đẹp 
thêm góc phố, ngôi nhà.

Trước giờ giao thừa, người trẻ hồi 
hộp đếm ngược thời gian. Người 
lớn chuẩn bị bày biện mâm cơm 
để đón ông bà về chung vui với 
con cháu... Và rồi thời khắc chuyển 
giao đất trời đã đến, người người 
đón may mắn đầu năm. Trẻ em 
quấn quýt để nhận lì xì và cầu chúc 
cho ông bà cha mẹ thật nhiều sức 
khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Bạn 
bè, người thân khắp nơi gửi những 

Vinie Trần

Mỗi vùng miền trên đất Việt đều có những đặc trưng về 
phong vị tết và trở thành nét văn hóa riêng. Văn hóa tết Sài 
Gòn là sự trả lại bản giao hưởng đất trời…

tin nhắn chúc mừng năm mới thật 
ấm áp.

Giờ đây, vẫn còn đó những phố 
chợ, những con đường rộng mở 
thênh thang, những chiếc xe vẫn 
đều đặn vận chuyển hàng hóa đến 
Sài Gòn. Thế nhưng cái chộn rộn, 
niềm hân hoan của thời khắc tươi 
vui nhất trong năm dường như 
không còn như xưa. Phải chăng nó 
đã phôi pha theo nhịp sống hối hả, 
bộn bề lo toan của người dân và sự 
khó khăn của nền kinh tế?

Ở Sài Gòn, người ta thường tập 
trung đến những tụ điểm vui 
xuân, đón tết như công viên Tao 
Đàn, đường hoa Nguyễn Huệ, các 
khu du lịch… Nhiều người chọn 

những tour du lịch cùng bạn bè, 
gia đình đến những vùng đất mới 
để cảm nhận không khí xuân về, 
hay đơn giản để tránh cái buồn hiu 
hắt nơi đây.

Xuân đã đến, khắp mọi miền quê 
trên dải đất hình chữ S hân hoan 
đón chào một mùa xuân mới. Mỗi 
vùng miền có những đặc trưng về 
phong vị và trở thành một nét văn 
hóa riêng. Văn hóa tết Sài Gòn là 
sự trả lại bản giao hưởng đất trời. 
Thường ngày Sài Gòn đã quá ồn 
ào, nhộn nhịp, vì thế thời gian tết 
cũng cần lắm một khoảng lặng, 
một sự trở mình nhẹ nhàng thư 
thái để tĩnh lặng tâm hồn. Cũng 
giống như khúc hòa tấu của bản 
nhạc mùa xuân, khúc giao mùa 

lắng đọng để chuẩn bị bắt nhịp 
vào 364 ngày đang ở phía trước, 
nhạc điệu trầm để cân bằng 
những nốt cao…

Bao mùa xuân đi qua với tôi trên 
mảnh đất Sài Gòn là những nghĩ 
suy, tâm trạng khác nhau. Những 
nét riêng của tết Sài Gòn góp sức 
mình làm đa dạng thêm không khí 
tết Việt. Mỗi dịp tết đến xuân về, 
dù ở đâu, thế nào thì đây là dịp để 
mỗi người trở mình nhìn lại hành 
trình đã qua để chuẩn bị cho một 
hành trình mới tốt đẹp, thành công 
hơn. Những khoảng lặng của cuộc 
sống đan cài cùng những nhịp đập 
sôi động đã gia tăng thêm hương 
vị và trách nhiệm của mỗi người 
đối với gia đình, xã hội.

Xuân yêu thương
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1Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, 
Đêm qua sân trước một cành mai. 

Đêm nay, đọc lại hai câu thơ cuối trong bài Cáo tật thị 
chúng của Mãn Giác Thiền Sư (1052-1096) lòng tôi lại bồi 
hồi và háo hức trước một mùa xuân. Tác giả thật tài tình 
biết bao khi nói đến những quy luật mà con người và 
sự vật luôn luôn phải tuân theo. Thế nhưng mùa xuân 
luôn ẩn chứa những điều huyền diệu, thần kỳ, vượt ra 
ngoài khuôn khổ bình thường - Ấy là sự xuất hiện của 
một nhành mai trước sân khi xuân đã tàn.

Một mùa xuân yêu thương nữa đã về trên quê hương, 
bao sóng gió của một năm đầy biến động đã qua đi. 
Chúng ta tươi cười để tạm quên đi những nỗi buồn của 
một năm, hướng về phía trước. Như đất nước dù trải qua 
bao giai đoạn thăng trầm của lịch sử vẫn hiên ngang, 
kiêu hãnh và tự hào như vẻ đẹp mùa xuân.

Những ngày làm việc cuối năm tôi luôn mang một tâm 
trạng xốn xang đến khó tả bởi những luống cúc vàng 
chao nghiêng cùng nắng phương Nam rực rỡ. Những 
món đồ trang hoàng ngày tết được bày bán khắp nơi. 
Bạn bè râm ran chuyện tết nhất và kế hoạch du xuân… 
lòng càng thêm miên man đến nhường nào. Tôi cố gắng 
hoàn thành mọi công việc một cách nhanh chóng và 
hiệu quả nhất, tranh thủ thời gian rảnh ghé mấy gian 
hàng tết chọn lựa vài món đồ về làm quà cho ba mẹ và 
em út. Đâu đó bắt gặp những người con xa quê có cùng 
tâm trạng như tôi, lòng ấm áp lạ thường. Ai cũng có cảm 
giác ngóng trông chờ đợi thời gian trôi qua mau để yêu 
thương dẫn lối ta về bên gia đình.

2 Đến bến xe, người người tấp nập, hàng hóa tất tả 
vận chuyển ngược xuôi. Những cú gọi điện liên hồi 

của ba mẹ, của người thân hay những tin nhắn chia tay 
của bạn bè cứ tút tít bên tai, lòng càng thêm rạo rực. Xe 
lăn bánh. Cảm giác càng hồi hộp hơn. Chuyến xe như 
chạy đua cùng dòng suy nghĩ và nỗi nhớ da diết, mường 
tượng cảnh nhà đang độ xuân, ánh mắt đợi chờ của 
người thân… Tôi chợt mỉm cười hạnh phúc.

Vừa đến ngõ vào nhà, chân tôi luống cuống muốn chạy 
thật nhanh. Nghe tin tôi về bố mẹ chạy vội ra đón. Bật 
khóc trên đôi vai gầy của mẹ, xót xa khi nhìn mái tóc 
điểm sương và bàn tay đầy nếp thời gian của cha mà 

lòng tôi buốt nhói. Dấu vết thời gian như ngày một hằn 
sâu trên cuộc đời của mỗi người. Sau phút giây hội ngộ 
đầy nước mắt và tình thương, tôi cùng gia đình tất bật 
chuẩn bị đón xuân sang. Nào là trang hoàng nhà cửa, 
gói và canh nồi bánh chưng, lăng xăng đi mua hoa tết, 
đánh bóng bộ đồ thờ… hay nướng những củ khoai mì, 
bắp ngô để thỏa nỗi nhớ hương vị tuổi thơ ở quê nhà. 

Chiều cuối năm đã đến, bọn trẻ lại háo hức đón chờ mặc 
quần áo mới, lì xì đầu năm. Với tôi, đây là thời khắc gợi 
lại nhiều điều đáng nhớ của tuổi thơ, kỷ niệm được theo 
mẹ đi chợ sắm đồ tết trong cái gió lạnh phương Bắc, với 
những cành mai, luống hoa cải nở rộ một góc trời… 

Tiết trời lành lạnh, cái lạnh mà rất lâu rồi tôi mới có dịp 
gặp lại. Dạo bước trên con đường làng, ngắm nhìn cảnh 
chợ quê nhộn nhịp, nhìn hình ảnh người dân sắm tết 
đông vui, tôi nghe mùa xuân đang đến với quê mình 
thật gần gũi và thân thương. Miền cảm xúc trong tôi như 
được gõ nhịp sống lại, tất cả đang chớm nở như những 
nụ tầm xuân chúm chím trên cành lộc biếc, qua đêm nay 
khí xuân sẽ trải lộc khắp đất trời và lòng người.

3 Những ngày nghỉ tết mau chóng qua đi, mẹ lại tất 
bật chuẩn bị hành lý để tôi vào Nam. Ngày tôi đi mưa 

phùn lất phất, tiết trời lạnh hơn, giọt mưa làm mái đầu 
của mẹ như bạc thêm. Cảm giác quyến luyến cứ níu lấy 
chân tôi và người thân trong gia đình, giấu nỗi nhớ vào 
lòng, gạt nước mắt chảy ngược vào tim. Hành trang tôi 
mang theo trên chuyến tàu chiều là những lời dặn dò, 
lời chúc phúc của ba mẹ và người thân. Chuyến tàu khởi 
đầu cho một năm mới với những khát vọng chinh phục 
thách thức để vươn đến thành công.

Gửi lại cả niềm thương, nỗi nhớ, chút luyến tiếc với đất 
mẹ thân thương. Chuyến tàu nặng trĩu bởi những hành 
khách mang cùng tâm trạng nhớ quê, chất chứa một 
nỗi niềm lưu luyến không rời. Ánh sáng loang loáng 
của con tàu đưa chúng tôi qua những miền quê của đất 
Việt, lúc yên bình đến tĩnh mịch. Những miền sâu thẳm 
mà chuyến tàu đêm đi qua càng làm cho lữ khách thêm 
xuyến xao bồi hồi…

Ngày mai, mọi người sẽ trở lại với công việc thường nhật 
của mình, bắt đầu một năm mới. Ta lại hẹn xuân sau hội 
ngộ trên đất mẹ quê hương. 

Cho mùa xuânthêm yêuthương
lê Trung cHánH

Phòng Kỹ thuật công nghệ
Mùa xuân làm vạn vật khoe sắc, đâm chồi 
nảy lộc, đón cái nắng hanh vàng như mật 
ngọt. Với con người, đây là mùa kết nối, gởi 
yêu thương, trao tình cảm và cầu mong một 
năm an lành, sung túc…

Xuân yêu thương
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Cảm ơn
cuộc sống…

HợP nguyễn

Văn phòng Tổng công ty

Khi mùa xuân đến, tôi 
cám ơn những người đã 
giúp đỡ mình trong một 
năm. Cuộc sống lắm lúc 
chúng ta cũng cần biểu lộ 
tình thương yêu của mình, 
bằng một hành động cụ 
thể, dù chỉ là một lời nói, 
lời chúc hay cành hồng…

Một mùa xuân nữa lại đến. Tôi vẫn còn nhớ, 
ngày đầu tiên đến với mái nhà Phong Phú 
cũng vào mùa xuân, vậy mà hôm nay đã 

36 mùa xuân đi qua rồi. Những ngày đầu làm việc 
ở đây với tôi hoàn toàn không một chút ý nghĩa gì. 
Tôi chỉ vui vì được đi làm, không phải học bài, được 
sống trong môi trường mới, lạ lẫm và thú vị khi thấy 
những máy móc làm việc ngộ nghĩnh, thông minh. 
Nhưng chỉ được vài ngày, cảm giác không muốn 
đi làm trỗi dậy vì thấy mình khó thân thiện với môi 
trường mới, nơi mà lúc nào mọi người cũng tất bật 
với công việc.

Nhưng rồi tôi cố gắng làm việc, cho đến một hôm 
mới thật sự hiểu, cảm nhận được sự yêu thương và 
gắn bó thật sự với Phong Phú. Tôi nhớ lại những 
chuỗi ngày thời bao cấp với những khó khăn trăm 
bề. Chị trưởng ban đời sống gọi tổ trưởng công đoàn 
“ơi ới” đi lãnh lương thực phân phối từng mặt hàng 
chia theo tiêu chuẩn, hàng nhu yếu phẩm được mọi 
người treo lủng lẳng khắp nơi trên dàn máy. Có lúc 
chị công nhân ngơ ngác nhận lương không bằng 
tiền mà bằng sản phẩm làm ra, lúc đó Phong Phú 
đất rộng thênh thang nhà máy chỉ được vài cái, con 
đường đi lại còn rậm rạp, hoang vu…

Bắt đầu bén duyên thực sự với mảnh đất này, bản 
thân tôi cháy mãi những mong ước sao cho cuộc 
sống sung túc hơn. Những chia sẻ của cấp trên và 
đồng nghiệp khi gia đình gặp hữu sự, kỷ niệm vui 
buồn, những người bạn thân ra đi mãi mãi… luôn 
để lại trong tôi những dấu ấn hằn sâu. Thời gian cứ 
thế chậm trôi, bao nhiêu sự đổi thay đến và đi với 
Phong Phú, mỗi năm xuân về tôi nhận ra Phong Phú 
bây giờ khang trang, đẹp đẽ và xây dựng nhà máy 
nhiều hơn xưa. Ngẫm lại chuyến hành trình, tôi thấy 
mình nếm đủ dư vị với nơi này và thầm cảm ơn điều 
thú vị đó.

Nếu nói về hai chữ cám ơn với những người mà ta 
từng chịu ơn, có lẽ nhiều lắm, bởi vì không một ai 
tồn tại trên cõi đời này mà không từng mang ơn 
một hay nhiều nguời khác. Tôi có được ngày hôm 
nay, ngồi viết những dòng tâm sự này, cũng là nhờ 

ơn của tổ tiên đấng sinh thành, sự giúp đỡ và tạo 
mọi điều kiện của anh chị em đồng nghiệp, lãnh 
đạo Tổng công ty.

Cám ơn má đã sinh ra con và nuôi dưỡng đến ngày 
trưởng thành với chồng chất nhọc nhằn.

Cám ơn ba nuôi nấng, dạy dỗ con nên người với 
những năm tháng cực nhọc và chuỗi ngày lo toan 
gánh gồng

Cám ơn quý thầy cô cho em một bầu trời kiến thức...

Cám ơn các anh chị em đã sẻ chia những tháng 
ngày tuổi thơ, cùng nhau vượt qua những vui buồn 
cuộc sống.

Cám ơn tất cả bạn bè đã cho tôi những buổi họp 
mặt, những lời khuyên chân thành.

Cám ơn đại gia đình Phong Phú, nơi đón nhận và 
cho tôi những phút giây trải lòng, tạo việc làm ổn 
định, giúp đỡ về tinh thần, vật chất những lúc bế tắc. 
Những người sếp, những đồng nghiệp chịu thương 
chịu khó, để lại trong tim tôi biết bao kỷ niệm và 
kinh nghiệm trong công việc, cuộc sống.

Cám ơn ông xã và con gái đã giúp tôi cảm nhận 
đuợc thế nào là tình yêu, hạnh phúc.

Cám ơn những thăng trầm của cuộc sống, đã cho tôi 
nếm đủ mọi mùi vị ngọt bùi, cay đắng để kịp nhận 
ra cuộc sống thật vô thuờng…

Khi mùa xuân đến, tôi nhớ lại kỷ niệm đã qua và 
muốn cám ơn những người đã giúp đỡ mình trong 
một năm. Cuộc sống này, đôi lúc chúng ta cũng cần 
biểu lộ tình thương yêu của mình bằng một hành 
động thật cụ thể, dù chỉ là một lời nói, lời chúc hay 
cành hồng. Tình thương là cho đi và đón nhận. Nếu 
mai này, những người thương của ta không còn 
nữa, thì ngày xuân sẽ thiếu vắng một khoảng trời.

Xin cho tôi được một lần nói lời: Cảm ơn cuộc sống…

Xuân yêu thương
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Sau những giờ làm việc căng 
thẳng, tôi lang thang trên 
mạng để cập nhật những 

thông tin mới và lướt thật nhanh 
qua những dòng tâm sự của mọi 
người. Bất chợt, tôi khựng lại khi 
đọc được dòng tâm sự của một 
người nước ngoài cùng tuổi với 
mình. Cô ấy chia sẻ sự khát khao 
cháy bỏng tìm về quê hương Việt 
Nam yêu dấu, tìm lại mẹ hiền sau 
bao năm dài đằng đẵng cách xa… 
Tôi trầm tư vài giây suy nghĩ, kích 
chuột kết bạn và gửi cho cô ấy 
những dòng tin nhắn. Chúng tôi 
trở thành bạn, thư từ trao đổi qua 
lại và cảm thấy rất hiểu ý mặc dù 
hơi bất đồng về mặt ngôn ngữ. Cô 
ấy là Chriss, hiện đang sinh sống và 
làm việc tại Pháp.

Trong suốt khoảng thời gian lớn lên 
trên nước Pháp, Chriss luôn trăn trở 
về nguồn gốc của mình, đặc biệt 
hình ảnh người mẹ khốn khổ ở một 
đất nước xa xôi mà cô chưa từng 
một lần đặt chân đến. Đất Việt thân 
thương luôn hiện lên qua hình ảnh, 
thước phim và lời kể của những 
người bạn… càng thôi thúc trong 
cô khát vọng tìm về quê hương. 

Chriss chia sẻ: Tôi là người Việt Nam, 
không trở lực nào có thể ngăn tôi 
tìm về với quê hương. 

Qua nhiều lần tâm sự, tôi hiểu được 
khát vọng cháy bỏng muốn tìm lại 
quê nhà và người mẹ năm xưa của 
Chriss. Ở cái tuổi sắp sửa tứ tuần, cô 
nghĩ về quê hương Việt Nam như 
nghĩ về chính người mẹ của mình. 
Quê hương là mẹ, tìm về với quê 
hương là tìm thấy mẹ. Chriss đã cố 
gắng tìm kiếm trong suốt thời gian 
qua nhưng chưa có cơ hội trở về. Ở 
nước Pháp xa xôi, cô không tìm ra 
ai có những kỷ niệm tuổi thơ giống 
mình. Đôi khi Chriss như đang 
sống giữa giấc mơ do mình mường 
tượng ra và hiểu rằng giữa thực tế, 
giấc mơ có một sự khác biệt rất lớn. 

Chriss mong mỏi trở về quê mẹ 
chỉ để tin rằng mình cũng có một 
người mẹ, có nơi lưu giữ ký ức của 
tuổi thơ chứ không phải là một con 
chim lạc tổ. Với cô hình ảnh nước 
Việt cong cong hình chữ S sẽ mãi 
mãi là hình ảnh của một người mẹ 
không bao giờ chạm mặt. Mặc dù 
cách biệt về mặt ngôn ngữ, nhưng 
những giai điệu của câu hò, điệu lý, 

Đoan Trang

Công ty CP Dệt May Nha Trang

Mỗi người có một 
quê hương để nhớ, 
có một người mẹ để 
yêu… đó là niềm 
hạnh phúc lớn lao 
nhất. Hạnh phúc ấy 
càng nhân lên gấp 
bội khi ta biết trân 
trọng, sống gắn bó 
từng phút giây với cả 
một tấc lòng son…

Về với quê hương…
câu hát ru có sự truyền cảm mãnh 
liệt lay động lòng cô. Chriss khát 
khao được một lần và mãi mãi ôm 
đất mẹ vào lòng, hít thở không khí 
của biển trời quê hương, được thả 
mình trên cánh đồng lúa chín vàng, 
tắm tâm hồn dưới làn nước mát 
quê hương… Có thể nói, sức mạnh 
cội nguồn và tự hào giống nòi con 
Lạc cháu Hồng đã cho cô niềm tin 
và một mục tiêu để sống, để phấn 
đấu. Cô thầm cảm ơn mạng xã hội, 
cảm ơn đời đã bắt nhịp con tim cho 

chúng tôi biết nhau để niềm hạnh 
phúc mà bấy lâu nay cô kiếm tìm 
được thắp sáng.

Mọi kế hoạch cho chuyến trở về quê 
hương đã được Chriss chuẩn bị chu 
đáo, cô muốn ghi lại tất cả những 
khoảnh khắc đời sống thường nhật 
nhất ở đây. Xuân này, Chriss sẽ về 
Việt Nam đón tết cùng gia đình tôi. 
Chúng tôi cùng nhau trang hoàng 
nhà cửa, gói bánh chưng, đi chợ tết, 
cùng chuẩn bị mâm cơm chiều cuối 

năm đón ông bà, xuất hành, hái lộc, 
cầu tài và tham gia các trò chơi dân 
gian,… đi đến nhiều miền quê khác 
nhau để cảm nhận không khí tết. 
Cô ấy sẽ có dịp thưởng thức những 
món ăn truyền thống tết Việt do 
chính mẹ tôi thực hiện như giò chả, 
bánh chưng, dưa hành… Và tôi biết 
rằng, Chriss sẽ đứng giữa đất trời 
thốt lên những câu tiếng Việt đầu 
tiên của mình: “Việt Nam ơi. Đất mẹ 
ơi. Xuân này, con đã trở về!”
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Món quà ý nghĩa
Tết đến vạn vật như khác lạ. Bầu trời thì trong 
xanh hơn. Những tia nắng mùa xuân ấm áp 
bắt đầu xuất hiện đâu đó. Trong tiềm thức của 
mỗi người tết đã bắt đầu hiện diện. Tất cả nỗ 
lực, phấn đấu, cố gắng cũng chỉ vì được về 
đoàn viên bên gia đình. Mọi người tạm quên 
đi những khó khăn vất vả thường ngày để tâm 
hồn lắng đọng, chuẩn bị đón một năm mới với 
nhiều kỳ vọng, may mắn. 

Tết là dịp đoàn viên sau một năm với anh em, 
cha mẹ, bạn bè… thể hiện những tình cảm 
quý mến nhau một cách chân thành. Niềm 
mong ước nhỏ nhoi ấy không phải ai cũng 
thực hiện được. Những người công nhân xa 
quê như chúng tôi vì cuộc sống, hoàn cảnh, 
bộn bề của công việc… mà nhiều người chấp 
nhận cái tết xa nhà.

Âu đó cũng là những lý do hết sức chính đáng, 
những điều kiện khách quan không ai mong 
muốn. Thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia với 
chúng tôi nên năm nào Ban lãnh đạo, Công 
đoàn Tổng công ty cũng tổ chức những buổi 
gặp mặt CB.CNV đón tết xa nhà. Buổi gặp mặt 
với những sẻ chia chân thành, tình yêu thương 
nhân ái và những bàn tay kết chặt làm cho mọi 
người cảm nhận được hơi ấm trước thềm mùa 
xuân, vơi đi cái lạnh nhớ quê.

Năm nào cũng vậy, chương trình được chuẩn 
bị hết sức chu đáo. Từ không gian cho đến 
món ăn thức uống đều mang đậm bản sắc tết 
Việt. Các thế hệ của đại gia đình Phong Phú 
ngập tràn trong niềm vui tết. Để rồi mỗi anh 
chị em đều rưng rưng xúc động với những tấm 
chân tình mà người Phong Phú dành tặng cho 
nhau. 

Những khoảnh khắc đáng nhớ
Chương trình diễn ra trong một không khí 
gia đình thân mật, đầm ấm. Mọi người quây 
quần bên nhau, những bài hát, bài thơ vang 

lên rộn rã. Thật cảm động biết bao khi tất cả 
mọi người không phân biệt địa vị, chức vụ, 
đơn vị công tác… cùng ngồi quây quần bên 
nhau, sẻ chia, kể cho nhau nghe những mẫu 
chuyện vui buồn trong suốt một năm tất bật. 
Có những niềm vui không thể kể thành lời, có 
những nỗi buồn nén lại, có những mong ước 
sao mà đơn sơn nhưng cao cả đến thế… Mỗi 
câu chuyện, kỷ niệm đều mang lại niềm vui, sự 
ấm áp và thể hiện sự gắn bó, quan tâm, trân 
trọng nhau. Tất cả cùng nâng ly, thưởng thức 
những món ăn, cảm nhận hương vị tết dưới 
mái nhà Phong Phú bên hương xuân thì thầm. 
Miếng mứt gừng vừa cay, vừa ngọt, cay vì nỗi 
nhớ nhà nhưng ngọt lịm nghĩa tình và cùng 
hòa quyện vào những câu chúc của anh Phạm 
Xuân Trình:

“Người chân trời góc bể,

Người núi Bắc rừng Nam

Người Phố cổ quê cha

Người làng Sen đất Mẹ.

Ta cùng nhau chia sẻ

Cùng vui đón xuân sang

Người người sống an khang

Nhà nhà vui thịnh vượng”

Hay lời động viên đầy tình cảm của chị Bùi Thị 
Thu: “Với mỗi người Việt, tết luôn là thời khắc 
giao hòa thật đặc biệt, ý nghĩa để hướng về 
nguồn cội và sum họp bên gia đình. Hiểu được 
nỗi lòng đó của tất cả anh chị em, chúng tôi 
thật sự mong rằng không khí tết với bánh 
chưng, bánh tét, hoa đào, hoa mai và những 
lời chúc tốt đẹp nhất chúng ta càng thêm thắt 
chặt tình thân. Hy vọng dù phải đón tết xa nhà 
nhưng các bạn vẫn không cảm thấy cô đơn, 
buồn bã, vẫn thấy ấm áp giữa vòng tay san sẻ 
yêu thương của gia đình Phong Phú”.

Mong rằng xuân Quý Tỵ - 2013, chúng ta lại 
có thêm một mùa xuân cho lộc biếc, chồi non, 
một tân niên với khát vọng xanh tươi, tràn trề 
hạnh phúc để nụ cười mãi mãi ngự trị trên môi 
mỗi người con Phong Phú và một luồng gió 
xuân ấm áp ân tình.

Tết của những người con 
Phong Phú xa nhà

lưu ngọc

Mong rằng xuân Quý Tỵ - 2013, chúng ta lại có thêm một mùa 
xuân cho lộc biếc, chồi non, một tân niên với khát vọng xanh 
tươi, tràn trề hạnh phúc để nụ cười mãi mãi ngự trị trên môi 
mỗi người con Phong Phú và một luồng gió xuân ấm áp ân tình.

Xuân yêu thương
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Mọi nẻo đường phố đang rộn ràng ngân lên những giai điệu xuân da diết, 
bước chân những ngày cuối năm càng thêm dồn dập. Năm mới đến, tôi lại 
thêm một tuổi, điều đó đồng nghĩa với khoảng thời gian sống xa nhà, xa mẹ 
và em trai thêm một mùa mai vàng nở. Và thời gian cũng làm tôi dần quên 
sự thiếu vắng tình thương của người cha đáng kính.  

Tôi còn nhớ rất rõ cứ mỗi 
độ xuân về tết đến, những 
sinh viên xa quê như tôi 

luôn cảm thấy hồi hộp, thấp thỏm 
mong thời gian trôi thật nhanh 
để được về nhà. Gia đình nhỏ chỉ 
có bốn thành viên nhưng cũng 
chỉ đầy đủ vào những dịp lễ tết, 
bởi chị em tôi phải đi học xa nhà.

Cách đây hơn mười năm khi tôi 
bước chân vào Đại học Ngoại ngữ 
Đà Nẵng, hành trang mang theo 
là sức trẻ, niềm tin yêu cuộc sống 
và cả những kỷ niệm quê hương 
chất chồng. Trong tôi lúc nào 
cũng thường trực nỗi nhớ nhà, 
nhớ những người thân yêu của 
mình. Nơi đất khách, với những 
tháng ngày lo âu cho tôi những 
bài học của cuộc sống, sự trưởng 
thành trong tư tưởng, đặc biệt 
khả năng đứng dậy trước những 
khó khăn thách thức của cuộc 
đời. Lúc khó khăn nhất cũng là 
lúc tôi tìm mọi cách gánh gồng, 
bởi lẽ không thể để bố mẹ phải 
bận lòng. Những người bạn thân 
cùng cảnh ngộ là chỗ dựa tình 
cảm với những lời khuyên chân 
thành để cùng nhau đứng lên và 
bước tiếp.

Sinh viên lần đầu xa nhà đều có 
cùng tâm trạng, một niềm mơ 
ước. Đó là cầu mong năm học 
mau kết thúc để nhanh chóng 
được về nhà, mặc dù miền quê 
đó rất nghèo không có ánh đèn 
hào nhoáng, phố xá tấp nập đông 
vui hay những trung tâm vui chơi 
giải trí sầm uất… Vậy nhưng, mỗi 
năm niềm mơ ước đó cũng chỉ 
đến được hai lần vào dịp hè và 
tết. Nghỉ hè thời gian dài nhưng 
không có cảm giác lâng lâng, hồi 
hộp, rộn ràng như tết. 

Sinh viên chưa tự kiếm được tiền 
nhưng đứa nào cũng cố gắng 
dành dụm để có thể mua được 
những món quà đặc sản của 
thành phố về biếu người thân. Tôi 
cũng không ngoại lệ, cái tết đầu 
tiên trở về nhà với những món 
quà cho ba, mẹ, em trai làm tôi 
thấy vui, ấm lòng. Lúc nhận quà, 
ba đã vỗ vỗ nhẹ tay vào vai tôi 
cười và nói: “Ủa, con gái ba cũng 
biết nghĩ đấy nhỉ? Ba tưởng con 
chỉ biết vòi vĩnh quà của người 
khác thôi chứ, lần sau không cần 
thiết phải như vậy nữa đâu con, 
hãy để tiền mà ăn mà học. Con 
gái ba khỏe mạnh, học giỏi đó là 
món quà lớn nhất của ba mẹ rồi”. 

Đây là lần đầu và cũng là lần cuối 
ba được con gái tặng quà, ba tôi 
đã mất trong kì nghỉ hè năm thứ 
hai. Ba bỏ gia đình nhỏ của mình 
ra đi khi chưa được nhìn thấy 
thành quả học tập của các con. 

Thời gian cứ thế trôi đi thật nhanh, 
đã thêm nhiều cái tết kể từ ngày 
ba mất. Tôi đã có gia đình riêng 
của mình ngay tại thành phố mà 
tôi theo học, mỗi năm cũng chỉ 
được về thăm quê đôi ba lần, lâu 
nhất chính là dịp tết. Lần nào về 
thăm quê, tôi cũng cùng chồng 
chuẩn bị những đặc sản làm quà 
biếu mẹ, em trai và không quên 
mang theo một bó hương, trái 
cây, bánh và chai rượu - loại mà 
ba rất thích để ra mộ mời ba về 
đón tết cùng gia đình. 

Một cái tết nữa lại đến, tôi cảm 
thấy năm nay mình hạnh phúc và 
vui hơn năm trước vì gia đình có 
thêm thành viên mới. Tôi biết ba 
cũng sẽ rất vui mừng đã lên chức 
ông ngoại. Cầu chúc năm mới 
đến sẽ mang thêm nhiều niềm 
vui và hạnh phúc mới cho gia 
đình nhỏ của tôi cũng như mọi 
gia đình nhỏ trong đại gia đình 
Phong Phú.

Xuân yêu thương

KiM nHung

Công ty CP Đầu tư Phong Phú Sơn Trà

Nỗi niềm

tết đến…
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Xuân ấm áp
nguyễn Xuân PHong

Đội Cơ xa

Mùa đông se lạnh nơi nầy

Nhà chung Phong Phú có anh đi về

Sớm trưa, mưa nắng chẳng nề

Cùng bao đồng chí! Trăm bề lo toan

Làm sao Phong Phú vững vàng

Việc làm ổn định, ấm no sum vầy

Tôi ngồi chờ đón công nhân

Đọc bài anh viết mà sao ấm lòng 

Tôi chưa hiểu hết chữ Tâm

Chữ Tầm cũng vậy nhưng mà tôi tin:

Chữ Tâm liền với chữ Tầm

Tấm lòng anh gửi vượt ngàn khó khăn

Dệt may xuất khẩu trời Âu

Đa ngành lĩnh vực thành công tháng ngày

Trước thềm năm mới xuân sang

Mai đào sắc thắm, nắng vàng nơi nơi

Gửi anh lời chúc thân tình

Gia đình mạnh khỏe, an khang, sum vầy

Tình thương cứ thế đong đầy

Sức xuân Phong Phú - Nơi đây anh về

Đường xưa
nguyễn Hữu cHung

Coats Phong Phú

Con đường xưa em đi

Vàng lên mái tóc thề

Ngõ hồn dâng tái tê

Anh làm thơ vu quy…(*)

Bài thơ viết không gieo vần , lạc điệu

Nên ngày vu quy ấy đã không về

Như anh Quân (**), một gã khờ ngọng nghịu  

Muốn trải lòng , ôm trọn …bức tranh quê

Con đường xưa , lãng mạn ánh trăng thề

Em e lệ mỉm cười sau chiếc lá

Ánh trăng ngà rất gần, thân thương quá!

Tiếng côn trùng hòa nhịp bớt xa xôi

Con đường xưa , quán cũ vẫn ta ngồi

Em có nhớ tiếng cà phê nhỏ giọt

Mùa thu, em bên anh là mật ngọt

Xin thêm đường, em sợ… đắng lòng nhau

Con đường xưa, thổn thức tiếng yêu đầu

Em cứ sợ mùa thu tan vỡ mất

Gom lá thu gởi tình yêu vào đất

Khói hôn trời như lối hẹn trăm năm

Con đường xưa, bàng bạc ánh trăng rằm

Em còn nhớ màu mây trời xanh ngắt

Có chút gì long lanh trong đôi mắt

Em thật gần mà em lại quá xa…

Con đường xưa, giờ đã đông người qua?

Ai kể lại: Cô nàng đôi mắt ướt

Anh nhớ mãi ánh trăng thề ngày trước

Trên con đường ta đã dắt nhau đi…

Có nàng hoen đôi mi

Ngóng theo đường vắng hoe

Hỏi còn ai cố tri (*)

---------------
(*)   : Lời một bài hát

(**) : Nhà thơ Đỗ Trung Quân

Vững tin
HuỳnH ngọc THúy

Nhà máy PPGM, Công ty PPJ

Chập chững vào đời, tôi gia nhập Phong Phú

Thật ngỡ ngàng trước ngưỡng cửa thân thương

Rồi tôi có những người anh, người chị

Phong Phú với tôi như một gia đình

Dòng thời gian cứ êm đềm trôi chảy

Cuộc đời mình có những lúc đổi thay

Tôi chia tay gia đình, đồng nghiệp

Bỏ lại sau lưng những kỷ niệm vui buồn

Bao xa cách tôi lại về chốn cũ

Mái nhà chung đã đổi mới từng ngày

Chính là nhờ khối óc, bàn tay

Của các thành viên trong nhà chung Phong Phú

Rồi mỗi sớm tinh mơ thức dậy

Nhìn lại mình trước tấm gương soi

Thật vui sao! Tôi luôn mạnh khỏe

Cám ơn đời, mẹ cha và tất cả…

Hãy luôn giữ tâm hồn thanh thản

Hãy vững vàng trước mọi khó khăn

Hãy bước đi đừng chùn chân mỏi gối

Như con sông chẳng chảy ngược dòng

Cuộc sống hôm nay luôn có nhiều biến đổi

Chính chúng ta phải đối diện từng ngày

Hãy cùng nhau nắm chặt bàn tay

Làm viên gạch nhỏ xây đời đẹp mãi

Quê ơi
lê THị Hương

Coats Phong Phú

Nhớ về miền Trung, tôi nhớ về Thanh Hóa

Miền đất Tĩnh Gia, nơi quê nhà yêu dấu

Tôi nhớ lắm, đêm trăng thanh gió mát

Bờ cát dài với sóng biển mênh mông…

Nước biển xanh ngắt dưới bầu trời lộng gió

Mái đình làng cổ kính đậm hồn quê

Con đường nhỏ hàng cây xanh rợp bóng

Tiếng ru hời tha thiết giữa nắng trưa

Làng quê nhỏ, ngôi nhà đơn sơ ấy

Nghĩa mẹ tình cha chan chứa yêu thương

Gác trọ hẹp ngồi  đây, buồn biết mấy

Nắng Sài Gòn - Nhớ cái lạnh miền Trung

Tôi  thầm gọi: “Quê nhà thân thương hỡi”

Nói làm sao cho hết những nỗi niềm…

Chiều cuối xuân, một mình bên thềm vắng

Giữa xứ người khao khát tiếng quê ơi! 

Xuân yêu thương
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Không khí tết bắt đầu rộn ràng phả 
vào khắp xóm làng từ khi qua tết 
ông Công ông Táo, thời gian càng 

tịnh tiến về cuối năm, không khí tết càng 
rộn ràng trong xóm ngoài làng. Ngay từ 
chiều cuối năm, gia đình tôi mang một 
không khí vui tươi, nhộn nhịp. Anh chị 
em mỗi người một việc, người nấu bánh 
chưng, người phụ mẹ chuẩn bị mâm cơm 
đón ông bà, người lau dọn và trang trí 
nhà cửa… Mẹ kiểm tra hết đồ dùng này 
đến đồ dùng khác, hỏi đi hỏi lại nhà còn 
thiếu gì không? Nào là gạo, muối, nước 
mắm, thuốc men, dầu thắp, rượu…, lỡ 
giao thừa thiếu món gì lại không mua 
được, dù rằng những thứ đó mẹ đã chuẩn 
bị từ rằm tháng chạp. Ba đến nhà ông 
Bảy nhờ viết hộ mấy chữ thư pháp “cung 
chúc tân xuân”, riêng chữ cuối cùng 
luôn để thiếu một nét. Ba nói đợi đúng 
lúc chuông gõ 12 tiếng, cũng là lúc giao 
thừa, đốt nhang khấn vái trước bàn thờ 
tổ tiên xong mới viết nốt nét còn thiếu để 
khai bút đầu xuân, đồng thời mong ước 
một mùa xuân trọn vẹn đến với gia đình. 
Ba bảo nếu viết đẹp thì cả năm sẽ hanh 
thông, suôn sẻ, tối kỵ nếu viết hư, hết 
mực. Vì thế, ba chuẩn bị viết rất kỹ, mài 
mực để sẵn sàng, đôi khi thử bút vài lần. 

Những bộ đồ mới mua từ giữa năm - bởi 
giá cả không đắt đỏ như lúc gần tết, được 
mẹ cẩn thận tra kỹ từng nút áo, cắt bỏ 
phần chỉ thừa… Mẹ bảo nhỡ ngày đầu 
năm mặc áo sứt chỉ coi như xui cả năm. 
Chúng tôi ai cũng háo hức được mặc 
những bộ quần áo mới để đi chơi tết 
cùng bạn bè. Mẹ dặn đi dặn lại đầu năm, 
đặc biệt là ngày mùng một không được 
vào nhà ai, không cho ai mượn đèn dầu, 
không được quét nhà, cố gắng không để 
ai la rầy kẻo xui cả năm.

Tôi còn nhớ như in năm ấy, giao thừa trời 
tối đen, đúng là tối như đêm ba mươi. 
Mùi nhang trầm thoang thoảng trong 

không gian. Mẹ lúi húi dọn mâm quả. 
Ba nhâm nhi ly trà thơm, giấy mực bày 
sẵn trên bàn. Nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, 
những bông hoa mai, vạn thọ rực rỡ một 
góc. Mấy chị em quây quần bên nhau, 
định thần và lẩm bẩm những điều ước, 
câu chúc cho năm mới… Sau phút giao 
thừa, ba tôi tĩnh tâm nắn nót nét chữ khai 
bút tân xuân. Nét chữ tròn đầy, mạnh mẽ 
đã làm trọn vẹn dòng chữ “cung chúc tân 
xuân”. Ba nhìn nét chữ cười, ông hài lòng 
vì khai bút thật thuận lợi và như ý. Ba mẹ 
lì xì và chị em chúng tôi chúc ba mẹ sống 
lâu, sống khỏe…

Thời gian dần trôi, anh em tôi dần lớn 
khôn, người có gia đình, người làm ăn 
xa... Những năm đầu xa quê, tôi luôn cố 
gắng về nhà ăn tết cho thỏa nỗi nhớ. 
Nhưng rồi công việc, sự chật vật tiền bạc 
cứ níu chân tôi lại. Ngày tết tôi chỉ gọi 
điện thoại, chúc sức khỏe ba mẹ, rồi cùng 
bạn bè xuống đường du xuân, xông đất, 
hái lộc chứ chẳng nhớ gì đến chuyện khai 
bút như ngày xưa, cũng chẳng nhớ nổi 
chữ gì ba đã viết đầu xuân. Tôi ngẫm lại 
thấy mình thật tệ, những nét đẹp văn hóa 
của tổ tiên ông bà cần phải được gìn giữ 
và phát huy vậy mà nỡ lãng quên. Nhận 
thức được điều đó, tôi bắt đầu lại thói 
quen truyền thống của năm nào và càng 
trau chuốt hơn.

Sau bao nhiêu năm xa quê, tôi mong ước 
đến cuối năm để được đoàn tụ, sum họp, 
vui vầy với gia đình. Tôi tranh thủ thu xếp 
công việc để về sớm hơn vài ngày, cùng 
mẹ đi mua sắm tết, dọn dẹp nhà cửa, nấu 
nướng, đón ông bà và dĩ nhiên là không 
được quên việc khai bút đầu xuân. Dù 
bận đến nhường nào, tôi cũng cố gắng 
viết lấy một chữ Đức hay chữ Bình, An. 

Tết năm nay, mong rằng chữ viết đầu năm 
cho mỗi người sẽ là chữ Phúc, Khang.

Đồng hồ tích tắc như giục lòng 
người về với đêm giao thừa. Mỗi 
người một tâm trạng, một công 
việc để đón thời khắc chuyển giao 
thiêng liêng của đất trời. Tôi chạnh 
lòng nhớ cảnh nhà xưa…
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Mới nghe hai tiếng tết quê mà sao nỗi nhớ 
cứ dậy lên từng hồi, bức tranh quê hương 
với đầy đủ gia vị đã hiện lên mồn một trong 

nỗi nhớ. Đó là cái lạnh buốt, màu xám xám bàng bạc 
của đất trời, xanh trong của sông quê, đỏ rực của 
bếp lửa, ửng hồng đôi má trẻ thơ và cả màu tóc điểm 
sương của bà… Những sắc màu ấy làm nên một cái 
tết đúng hương, đúng vị, đúng nghĩa…

Tôi không sinh ra và lớn lên ở quê nhưng những kỷ 
niệm thân thương về bờ đê, con sông, những trò 
chơi chân đất luôn hiển hiện trong trái tim. Thời gian 
về quê của tôi đếm trên đầu ngón tay. Tết là dịp sum 
họp, ba mẹ lại được nghỉ lâu, gia đình vượt hàng 

ngàn cây số về vui vầy cùng ông bà, mỗi khi về đến 
quê là đã 27, 28 tết rồi. 

Ngay từ tờ mờ sáng 28, ông ngoại trải chiếu ra giữa 
nhà để gói bánh chưng. Tôi thích được ngồi cạnh và 
nhìn ông gói bánh, không cần khuôn nhưng chiếc 
bánh nào cũng vuông vức, tròn đầy. Nấu bánh xong, 
ông chọn những cái đẹp nhất để dâng lên bàn thờ 
tổ tiên.

Tết quê lạnh căm, nhìn thấy cả những hơi thở phả 
ra mong manh như khói… Để sưởi ấm, mọi người 
quây quần bên bếp lửa đỏ rực, có khi đun nước, lúc 
nướng cá khô, nghe bà kể chuyện thời trẻ của mình 

Nhớ tết quê...
lê THu Quyên

Công ty CP Dệt May Nha Trang

hay chuyện các dì, các cậu hồi bé tí và cả những 
chuyện tình yêu ngây thơ ngày ấy.

Những ngày ở quê, tôi thường rủ nhỏ em ra bờ 
sông xem các cô, các chị mang đồ ra bến sông giặt 
giũ, lau chùi. Những người dân quê đi chợ tết gánh 
gồng và lỉnh kỉnh bao nhiêu là thứ. Chợ quê ngày 
tết cũng tấp nập người mua kẻ bán, những chậu 
mai vàng, vạn thọ, cúc... được bày bán làm cho con 
đường vào chợ thêm rực rỡ.

Đường vào nhà ngoại lúc xưa những ngày giáp tết 
mưa phùn, đi qua con đê cỏ trơn trượt phải vịn tay 
nhau kẻo té. Đường ra bến sông đất nhão, bùn lầy 
lội ngai ngái, một tay xắn quần, một tay vịn vào 
khoảng không để giữ thăng bằng kẻo ngã. Người 
dân quê chân chất, nồng hậu, ra đường gặp người 
quen, bạn cũ của bố mẹ đon đả tay bắt mặt mừng: 
“Ơ, về quê ăn tết à! Vợ chồng con cái khỏe không? 
Dạo này làm ăn sao rồi? Nhớ phải ghé nhà tớ chơi 
đấy!”. Giọng quê ấm áp, chan chứa tình, bao nhiêu 
năm xa cách tình cảm vẫn như xưa… bỗng thấy 
lòng mình ấm lạ giữa mưa phùn tháng chạp.

Quê xưa giờ đổi thay nhiều, thị trấn nhỏ khoác 
chiếc áo của cỏ, của bùn đất, của những mái nhà 

đơn sơ… đã thay chiếc áo mới toanh. Thị trấn được 
mở rộng thênh thang, đường đi lối lại được bê 
tông hóa, đèn đường sáng choang khắp mọi ngõ 
ngách, quán xá, khu vui chơi mọc lên khắp nơi… 

Những người trẻ nay cũng khác xưa, không giản dị 
với áo sơ mi và quần tây, vắng hẳn mái tóc dài đen 
nhánh như sông quê của thôn nữ, vẻ chân phương 
của các chàng trai… thay vào đó là những trang 
phục sặc sỡ, kiểu tóc chải chuốt nhiều màu. Nhìn 
hình dáng, điệu bộ của họ làm tôi nhầm tưởng đó 
là ca sĩ hay diễn viên mới tan sô diễn…

Bãi sông cũng không còn nữa, người ta đào đất 
xây cầu. Các bà, các cô đi chợ qua lối khác, cũng 
chẳng ai giặt giũ ngoài bến sông. Chỉ có chợ vẫn 
đông, hoa vẫn ngập tràn, nụ tầm xuân vẫn chờ trao 
tay người. Ông vẫn gói bánh chưng vào ngày giáp 
tết… 

Mừng vì quê hương đã đổi thay từng ngày, cuộc 
sống của người dân cũng ngày càng khấm khá 
hơn… Sự thay đổi lớn ấy, hy vọng sẽ không làm 
vơi đi tình cảm chân chất và nét văn hóa độc đáo 
của tết quê. 

Tôi háo hức mỗi lần nghe ai nói đến tết quê… chẳng biết rồi bao 
năm sau nữa cảm giác này có bị đổi thay hay không, có xịu mặt 
như anh chị tôi mỗi khi nghe nhắc đến: Về quê ăn tết?

Nét xưa Tết Việt
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Tết là dịp đoàn viên của mỗi gia đình, 
dù đi đâu xa ai cũng muốn trở về nhà. 
Những chuyến xe ngược xuôi chở mùa 
xuân từ khắp mọi miền tỏa ấm đến 
từng gia đình, bữa cơm chiều ba mươi 
hay từng ánh lửa bập bùng khi ngồi 
canh nồi bánh…

Chiều nay, khi 
ngồi cùng gia 
đình canh nồi 

bánh chưng, thấy con 
trẻ háo hức đợi chờ, 
lòng tôi ấm áp hơn bao 
giờ hết. Hình ảnh ấy gợi 
trong tôi bao kỷ niệm, 
đặc biệt khoảng trời 
tuổi thơ dưới bàn tay 
chăm sóc của mẹ. 12 năm nay, bên 
nén nhang thơm tôi lại đón mẹ và 
ông bà về sum họp cùng con cháu. 
Trong hơi xuân huyễn hoặc của khói 
chiều ba mươi, tôi như nghe tiếng 
mẹ thì thầm bên tai.

Ngày ấy, gia đình tôi đông anh chị 
em. Một tay mẹ tần tảo nuôi anh chị 
em tôi học hành. Sau khi nghỉ hưu, 

mẹ lại tiếp tục buôn bán lo cho gia 
đình đến lúc các con yên bề gia thất. 
Tôi là con gái út trong gia đình nên 
được mẹ cưng, mọi thứ được ưu tiên 
phần nhiều. 

Mỗi năm, khi tết đến xuân về, mẹ lo 
toan mọi thứ cho cả nhà để có một 
cái tết ấm áp. Chị em tôi phụ mẹ làm 
bánh mứt, củ kiệu, cho đến mâm 
cơm chiều cuối năm. Nhưng có lẽ 

kỷ niệm khó quên nhất 
với tôi chính là phần gói 
bánh chưng. Gói bánh 
chưng cũng công phu 
lắm, mẹ chỉ dạy từng 
khâu quan trọng. Trong 
các công đoạn, nếu làm 
không tốt khâu nào 
sẽ làm ảnh hưởng đến 
chất lượng cũng như 

thẩm mỹ của chiếc bánh. Vì thế, mẹ 
chăm chút thật kỹ càng.

Để có những chiếc bánh chưng thật 
ngon mẹ lựa chọn kỹ lưỡng loại nếp 
dẻo thơm, nếu nếp Bắc thì càng tốt. 
Sau đó vo thật sạch, ngâm nước vừa 
đủ. Đậu xanh mua về đãi thật sạch, 
hấp chín, đem giã nhuyễn, vo thành 
từng viên tương ứng với số bánh. Lá 

Hương bánh 
chưng tết

dong rửa sạch, chần qua nước sôi, lau 
khô và gấp theo khuôn. Thịt ba chỉ 
cắt miếng, ướp gia vị để sẵn. Ngay từ 
hôm trước, bố tôi đã chuẩn bị một bó 
lạt tre. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, 
mẹ dạy chị em tôi gói bánh sao cho 
vuông vức và đẹp mắt, khâu quan 
trọng nhất có lẽ là buộc bánh, nếu 
buộc lỏng tay khi luộc nước vào sẽ 
nhão bánh. Không chỉ khó lúc gói, 
nấu xong để bánh chưng ngon, dẻo 
và giữ được lâu phải lót ván, ép bằng 
đá chẻ. Sản phẩm đầu tay của tôi là 
chiếc bánh bị xì nếp ra ngoài do buộc 
lạt không chặt. Tuy không được hoàn 
hảo, nhưng tôi cảm thấy vô cùng vui, 
hạnh phúc và quyết tâm sẽ làm tốt 
hơn vào năm sau.

Những năm sau đó vắng mẹ, tết ở gia 
đình cũng khác hẳn, chẳng còn thấy 
được không khí của ngày gói bánh 
chưng như xưa. Lớn lên lập gia đình, 

tôi lại có dịp trổ tài gói bánh chưng. 
Năm nào cũng vậy, tôi với má chồng 
tôi  dành một ngày để gói bánh. Má 
gói bánh tét, còn tôi gói bánh chưng. 
Tôi mang một chiếc bánh chưng 
xanh, vuông vắn, đẹp nhất để lên bàn 
thờ mẹ, biếu bố và các anh chị trong 
gia đình. Ăn bánh chưng tự tay mình 
gói thấy ngon hơn. Khi khách tới nhà 
mời ăn bánh, má chồng lại khoe do 
con dâu gói, tôi thấy vui lắm. 

Mỗi lần khơi lại kỷ niệm, tôi càng nhớ 
mẹ nhiều hơn. Mẹ dạy tôi nhiều điều 
quý giá của cuộc sống, là người phụ 
nữ phải biết lo toan cho gia đình, nhất 
là những ngày tết. Hiện nay, đặc biệt 
là ở thành phố, hầu như các gia đình 
không còn gói bánh chưng, bánh 
tét như xưa. Nhiều người cho rằng 
gói bánh vừa mệt, vừa khó, lại mất 
nhiều thời gian, mà ăn không bao 
nhiêu. Mua cho tiện, giá cả lại không 

đắt, đầu năm có bánh cúng ông bà, 
lại không mất hương vị ngày tết. Tôi 
thấy buồn vì truyền thống nấu bánh 
chưng, bánh tét của mỗi gia đình Việt 
Nam trong dịp tết cổ truyền ở thành 
phố đã dần mai một.

Tết là dịp đoàn viên của mỗi gia đình, 
dù đi đâu xa ai cũng muốn trở về nhà. 
Những chuyến xe ngược xuôi chở 
mùa xuân từ khắp mọi miền tỏa ấm 
đến từng gia đình, bữa cơm chiều ba 
mươi hay từng ánh lửa bập bùng khi 
ngồi canh nồi bánh. Ai cũng muốn 
nhanh chân thu xếp công việc trở 
về quây quần bên gia đình trước khi 
đón thời khắc chuyển giao giữa năm 
cũ và năm mới. Nét đẹp truyền thống 
ấy cứ trường tồn và song hành cùng 
dân tộc ta suốt dặm dài lịch sử. Là con 
cháu chúng ta nên lưu giữ và phát 
huy nét đẹp truyền thống tết Việt để 
không phụ lòng tổ tiên. 
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Có lẽ các con hôm nay vẫn chưa đủ lớn để cảm nhận 
được sự chênh vênh khi tết vắng người thân. Mẹ mong 
sau này khi khôn lớn, hoài niệm về tết của các con sẽ 
luôn tròn đầy, vui vẻ…

Tháng chạp…

Trên những con đường Sài Gòn hòa lẫn trong 
nắng vàng rực đầu xuân. Buổi sáng sớm chở con 
đi học, phải khoác thêm cái áo cho ấm áp. Bé 
ngồi vung vẩy tay giỡn bóng với nắng. Mẹ nịnh 
nọt: Con đi học ngoan, tết mẹ dẫn đi chơi…

Ừ, tết bây giờ khác xưa nhiều lắm. Không biết 
tết của con có giống tết của tuổi thơ mẹ không. 
Nhưng chắc chắn tết của con không có những 
buổi chiều rửa củ kiệu, vại dưa nén bốc mùi 
khăm khẳm chua nơi góc bếp. Không được hí 
hoáy ngồi bên bếp lửa phụ mẹ sấy khô cà rốt, su 
hào, củ cải trắng để làm dưa món. Không có đôi 
bàn tay bợt bạt vì vo gạo, đãi đậu, rửa lá… lạnh 
ơi là lạnh nhưng vẫn hăng hái được phá với niềm 
vui vô hạn.

Tết ngày xưa cả xóm đua nhau làm mứt tết, vụng 
về làm mứt dừa, khéo tay làm mứt bí, mứt cà 
chua, mứt tắc, mứt khoai tây. Ở Huế lại thường 
làm mứt gừng, vừa cay lại vừa thơm. Bà ngoại để 
bếp lò giữa nhà, mấy chị em xúm xít xung quanh 
hí hoáy thế nào nhiều khi làm hư, mứt đóng lại 
thành cục. Bà ngoại chẳng la mắng tẹo nào, chỉ 
khi học trò đến nhà chơi, mang ra loáng cái là 
tiêu thụ hết.

Hồi đó, mỗi gia đình hàng tháng tiêu chuẩn chất 
đốt chỉ được mua chừng vài lít dầu lửa hoặc củi 
đốt. Gần tết chuyển sang mua củi để nấu bánh 
chưng. Ba bốn nhà nấu chung một nồi. Bánh 
từng nhà gói riêng nên phải đề ra quy định nhà 
buộc lạt đôi, nhà buộc lạt ba hoặc thắt thêm 
một nút tròn ở góc…

Bếp nấu được đặt ngay dưới sân khu tập thể. Ba 
bốn giờ chiều bắt đầu bắc bếp. Các bà vợ  tranh 
thủ vừa nấu ăn cho gia đình vừa canh bánh. Đến 
mười giờ đêm thì giao ca cho các ông. Nhóm 
này thường “yêu sách” hơn. Cạnh bếp phải có 
manh chiếu, bình trà, bàn cờ tướng và đặc biệt là 
mấy đôi thùng đựng nước. Khi cần tiếp vào nồi 

bánh, các ông không phải đi ra bể nước công 
cộng xách về. Lũ con nít thì sướng vô kể, xúm 
quanh nồi bánh chơi đủ trò, cầm cự lắm thì cũng 
đến 11-12giờ khuya là rục rũ, ba phải bồng về 
giường. 

Sáng sớm hôm sau, trên chiếc chiếu sẽ ngổn 
ngang ly chén, cặn trà. Phụ nữ phải phân công 
nhau, người dọn bếp, kẻ rửa nồi. Chưa kể đến 
việc phải đem bánh sang nhà nhau đổi vì các 
ông quên luôn cả quy định lạt một, lạt đôi.

Hoài niệm tết của mẹ còn có nỗi buồn của bà cố 
mỗi dịp giỗ ông. Ông cố mất vào những ngày 
gần tết khi bà còn rất trẻ. Ngày tết, mấy chị em 
gái tự bảo ban nhau cọ rửa soong nồi, giặt giũ 
chăn mùng, chẻ củi, cắt hoa dán lên ô cửa sổ. 

Ông mất, bà chỉ loanh quanh đi chúc tết láng 
giềng. Bà vẫn giữ lại cái khăn quàng cổ của ông 
để dùng trong những ngày rét buốt. Sau này, khi 
ông bà ngoại có điều kiện mua biếu bà những 
bộ quần áo đẹp, bà để chiếc khăn của ông vào 
trong chiếc gối đầu. 

Tết ngày xưa của mẹ, giao thừa ông ngoại treo 
một phong pháo mậu dịch dài khoảng hai tấc 
trước cửa, mấy chị em giành nhau để được là 
người châm pháo, mẹ nhát nên núp sau cánh 
cửa, tay run run cầm que nhang, thập thò mãi 
mà vẫn chưa đốt được pháo. Đốt được rồi, nghe 
tiếng pháo lách chách nổ vui như tết. Sau giao 
thừa, bà cố sẽ về xông nhà và lì xì cho mọi người. 
Người lớn, ba ngày tết gặp nhau là uống trà, 
dùng mứt. Trẻ con đi theo cha mẹ để được lì xì. 
Không khí tết vui đến nỗi mẹ quên mất nỗi buồn 
không có quần áo mới để xúng xính với bạn bè.

Có lẽ các con hôm nay vẫn chưa đủ lớn để cảm 
nhận được sự chênh vênh khi tết vắng người 
thân, nhưng mẹ mong sau này khi khôn lớn, 
hoài niệm về tết của các con sẽ luôn tròn đầy, vui 
vẻ. Nghĩ về tết, mẹ vẫn thương bà cố bốn mươi 
năm đón tết một mình…

Hoài niệm tết
T.Q 

Tổ đầu tư tài chính

Nét xưa Tết Việt
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Ẩm thực tết, đặc biệt là mâm cỗ tết đã trở 
thành nét văn hóa độc đáo của dân tộc Việt. 
Mâm cỗ không chỉ thể hiện sự tinh tế cầu kỳ 

trong từng món ăn, cách làm, bài trí mà còn phản 
ánh nét văn hóa, lịch sử, địa lý. Ngay cả tên gọi các 
món ăn, hình tượng mong muốn những điều tốt 
đẹp nhất đến với mọi người trong một năm. 

Năm nay, tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc mâm 
cỗ tết “Lộc vị khai xuân” với những món ăn thể hiện 
sự đầy đủ, sung túc lộc của đất trời. Thực đơn gồm 
các món: Phúc Lộc Thọ, súp tứ quý thịnh vượng, tôm 
hoàng kim, bò nướng củ kiệu, sum họp, cocktail cầu 
may. Mâm cỗ tết năm nay là một sự hội ngộ hương 
vị tết Việt thật độc đáo và ý nghĩa…

Mâm cỗ ngày tết:

lộc vị khai xuân
Đoàn MinH TâM

Giám đốc đào tạo Trường hướng nghiệp Á Âu

1. MóN khai vị: Phúc Lộc Thọ 

Với những nguyên liệu đơn giản, dễ làm 
món ăn mang đến cho mâm cỗ sự đong 
đầy với mong ước nhiều điều tốt đẹp nhất 
sẽ đến với bạn và gia đình.

Nguyên liệu:

Lạp xưởng tôm: 100gr

Lạp xưởng tươi: 100gr

Nem lai vung: 100gr

Cách làm:

Cho lạp xưởng vào chảo chiên lửa nhỏ cho 
vàng. Cắt lạp xưởng ra trình bày lên dĩa

Nem lai vung cắt khoanh xếp xen kẽ với 
lạp xưởng tươi. 

Món ăn không chỉ mang lại 
cho người thưởng thức sự nhẹ 
nhàng thanh cảnh bởi vị ngọt 
hải sản, bùi bùi của hạt sen mà 
còn mang đến sự thịnh đạt, 
hưng vượng, làm cho ngày xuân 
thêm ngát hương.

Nguyên liệu:

Thịt cua: 50gr

Tôm tươi: 50gr

Sò điệp: 50gr

Hạt sen tươi: 50gr

Trứng: 01 quả

Thanh cua: 01 cây

Hạt nêm, bột bắp, nước dùng gà

3. TôM hoàNg kiM
 
Linh hồn món ăn nằm ở vị thơm ngọt 
của tôm tươi quyện chặt với hạnh nhân 
chiên giòn, món ăn như một câu chúc 
tiền tài sung túc trong cả một năm.

Nguyên liệu:

Tôm sú loại vừa: 200g

Hạnh nhân bào mỏng: 100g

Trứng gà: 02 quả

Hạt nêm: 1 thìa café

Xốt xí muội, salad các loại dùng kèm, 
dầu ăn

Cách làm:

Tôm sú rửa sạch, bóc vỏ, giữ đầu và đuôi, 
bỏ chỉ đen, ướp hạt nêm, để khoảng 5 
phút cho thấm. 

Trứng gà đánh tan, nhúng tôm qua 
trứng sau đó lăn qua hạnh nhân để hạt 
phủ đều mình tôm. 

Bắc chảo lên bếp, cho vào nhiều dầu ăn, 
dầu sôi, thả tôm vào chiên vàng, vớt ra, 
đặt lên giấy thấm dầu, dùng kèm xốt xí 
muội và salad.

Cách làm:

Thịt cua hấp chín, tôm luộc lột vỏ, sò 
điệp luộc chín, thanh cua cắt xéo.

Cà rốt, đông cô, hạt sen tươi trụng chín 

Nấu nước dùng cho sôi, cho các nguyên 
liệu vào, nêm gia vị vừa ăn.

Bột bắp khuấy với nước sau đó cho từ từ 
vào nước xúp đánh cho sệt lại.

Cho trứng vào đánh từ từ để tạo vân 
mây đẹp.

Múc xúp ra dùng với một ít tiêu và ngò rí

2. SúP Tứ Quý ThịNh vượNg 

Ẩm thực ngày xuân
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6. MóN TráNg MiệNg: cockTaiL cầu May 

Món cocktail cầu may ngày xuân với năm loại ngũ 
quả “cầu - dừa - đủ - xoài ” không chỉ giúp thực đơn 
mâm cỗ thêm độc đáo mới lạ mà còn mang thông 
điệp một năm sung túc và mong ước tài lộc, sức 
khỏe vừa đủ.

Nguyên liệu:

Mãng cầu ta: 50gr

Xoài hòa lộc: 50gr

Thơm chín: 50gr

Đu đủ: 50gr

Dâu: 50gr

Dừa: 1 trái

Sung: 1 trái

Nước dưa hấu: ½ lít

Mứt các loại

Cách làm:

Mãng cầu lột vỏ, bỏ hạt.

Xoài gọt vỏ, cắt múi.

Các loại trái cây cắt theo ý muốn

Cho các nguyên liệu và nước dưa hấu, cạo cơm dừa 
trộn chung cho vào tủ lạnh khoảng 30 phút. Cho 
chè vào các ly cocktail, dùng kèm với các loại mứt.

4. Bò NướNg củ kiệu
Không chỉ độc đáo, món bò nướng củ kiệu mang đến cho mâm cỗ tết 
của gia đình bạn những hương vị hoàn toàn mới lạ và hấp dẫn. Sự gặp 
gỡ giữa củ kiệu và thịt bò làm hương vị thêm đậm đà, đó là cái béo 
ngậy, ngọt lịm của bò, chua chua ngọt ngọt giòn tan của kiệu.

Nguyên liệu:

Fillet bò: 200gr

Kiệu ngâm: 50gr

Tiêu đỏ: 10gr

Tỏi bằm: 20 gr

Hành tím bằm: 20gr

Hạt nêm, mật ong, nước mắm.

Cách làm:

Thịt bò rửa sạch, thái lát mỏng, bản to nêm gia vị và hành tỏi để thấm 
khoảng 15 phút.

Trải bò ra cho củ kiệu và cuốn lại, dùng lá kiệu cuốn lại cho chặt.

Xếp bò lên vỉ nướng với lửa than, thịt vừa chín tới phết một chút mật 
ong cho ngon.

Dọn bò ra dĩa dùng với rau thơm, chấm nước mắm chua ngọt.

5. SuM họP
Tết đến xuân về ai cũng muốn 
sum họp bên gia đình và người 
thân để thưởng thức bữa cơm 
chiều cuối năm. Thật vậy, trong 
thực đơn tết của người Việt 
không thể thiếu món bánh 
chưng, bánh tét, dưa chua, giò 
lụa, dưa kiệu, các loại rau… mà 
chúng tôi gọi là sự sum họp của 
các hương vị ẩm thực. Những 
món ăn độc đáo nhưng rất đỗi 
bình dân ấy cùng với tình cảm 
của mỗi người làm cho bữa tiệc 
thêm ấm áp và một cái tết tròn 
đầy, hạnh phúc.

Ẩm thực ngày xuân
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Bạn đồng hành không thể thiếu

Khăn Mollis là một người bạn đồng hành không thể thiếu trong cuộc 
sống, đặc biệt trong những ngày xuân. Những bạn nữ, khăn silk (tơ tằm) 
sẽ giúp họ tẩy trang thật sạch và hiệu quả mỗi khi trang điểm. Với những 
người thích du lịch, khám phá, tết là dịp để bạn du ngoạn, hành trang 
mang theo không thể thiếu một chiếc khăn Mollis du lịch. Trong những 
ngày tết, bên cạnh việc du xuân, đón tết bạn cũng duy trì chế độ tập 
luyện thể dục thường xuyên, do đó khăn thể thao sẽ luôn đồng hành 
cùng bạn… Dù ở nhà, hay vui tết du xuân trong hành lý của bạn không 
thể thiếu những sản phẩm đa dạng, độc đáo của Mollis.

Vui bướccùng xuân

Sắc xuân Phong Phú

Xuân đến, bạn tất bật để chuẩn bị mọi thứ. Từ quà tặng cho người 
thân đến trang trí phòng ngủ, làm đẹp, lựa chọn trang phục ấn 
tượng… luôn là bài toán bạn dành nhiều thời gian nhất. Khi có quá 
nhiều sự lựa chọn, sự “tham lam” đôi khi làm bạn chưa có sự lựa 
chọn hoàn hảo. Vậy hãy để chúng tôi giúp bạn nhé.
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Du xuân cùng jeans

Trong những lựa chọn trang phục ngày tết để tạo điểm 
nhấn thì jeans chính là trang phục mà bạn ưu tiên chọn 
lựa hàng đầu. Áo thun bó sát kèm với áo choàng ngắn 
bên ngoài, hoặc áo T-shirt kết hợp với quần short jeans 
cá tính giúp bạn khoe những đường cong cá tính. Bạn 
có thể kết hợp với giày boot cao, trang sức to bản để làm 
điểm nhấn. 

Một chiếc váy jeans nhẹ nhàng, cùng với chiếc áo khoác 
ngắn, tạo điểm nhấn bằng hoa cài áo trông bạn đẹp 
tự nhiên và nổi bật trong đám đông du xuân. Áo thun 

ôm cổ choàng trong sắc tím nhạt, vàng mơ, trắng tinh 
khôi… thật lãng mạn nếu kết hợp với quần jean lưng 
thấp. Sử dụng thắt lưng và túi xách cùng màu, cùng chất 
liệu, để tạo điểm nhấn cho bộ trang phục.

Còn với những bạn nam thích sự đơn giản, chỉ cần chọn 
những mẫu trang phục có màu sắc trầm, tạo sự nhấn 
nhá một vài các họa tiết có màu sắc tương phản ở một 
điểm trên thân áo. Hoặc bạn thể hiện sự đồng điệu của 
mình cùng những màu nổi bật và tươi sáng như cam, 
xanh, trắng... kết hợp với jeans ống côn đứng hoặc đáy 
ngắn. Phụ kiện đi kèm là các vòng đeo cá tính, túi vải 
jeans, khăn quàng cổ…

Làm đẹp cho bé

Đối với các bé, ngày xuân là dịp để bé thỏa 
sức vui chơi với bạn bè, hay diện những trang 
phục đẹp mắt theo bố mẹ, anh chị đến chúc 
tết ông bà… Nếu như những chiếc đầm hoa 
cầu kỳ, sặc sỡ sẽ rất dễ bị lỗi mốt và giây bẩn 
thì jeans trẻ em của Phong Phú sẽ giúp bé trở 
nên năng động và cá tính hơn. Bạn có thể lựa 
chọn những bộ jumpsuit, váy ngắn, váy xòe… 
để diện cho bé.

Đem mùa xuân vào phòng ngủ

Sau một ngày dài vui bước cùng xuân, bạn cần 
một giấc ngủ say nồng. Giúp bạn thực hiện 
điều này, không gì khác chính là bộ sản phẩm 
chăn, drap, áo gối Hera. Sự đa dạng về mẫu 
mã, chủng loại, màu sắc giúp bạn tha hồ lựa 
chọn. Bạn có thể đắm mình trong sắc xanh mát 
dịu của màu nước biển, phiêu mình trong sắc 
thu vàng mêng mông lãng mạn, hay nồng nàn 
trong sắc đỏ mùa xuân… 

Còn chần chừ gì nữa, hãy cùng chúng tôi vui 
bước vào xuân…

Sắc xuân Phong Phú
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Tết… tết… tết
đến rồi!

Tết đã về. Bên cạnh những 
niềm vui ngập tràn, đâu đó 
vẫn còn những chuyện cười 
ra nước mắt. Hãy cùng chúng 
tôi điểm qua một vài khoảnh 
khắc vui nhộn nhé. 

Năm 2012 đi qua, năm 2013 đã đến, sớ nợ tiền điện, tiền 
nước, tiền thuê nhà, tiền học phí, mua sắm tết… cứ thế 
một dài thêm.

…trong khi thưởng tết, lương không tăng mà giá xăng, 
giá điện, giá gạo, giá bánh, giá rau củ quả… leo thang 
chóng mặt.

Thực phẩm bẩn tràn lan khắp nơi, thị trường từ 
thuốc men cho đến bánh, trái cây bị hàng Trung 
Quốc xâm chiếm đe dọa đến sức khỏe của người 
dân trong những ngày tết. 

Giá vé tàu tăng gấp đôi, gấp ba lần… muốn về 
quê phái xếp hàng từ hai ba giờ sáng…, cò cuốc 
lộng hành.

Trước, trong và sau tết nhiều tụ điểm, kỷ lục nhậu nhẹt được 
xác lập, bầu cua tôm cá, bài bạc được thành lập, nhiều dịch vụ 
ăn theo và tăng giá vòn vọt… chưa kể các quán karaoke “sung 
sướng” cũng hết lòng phục vụ 24/24 giờ…

Tiệc tất niên, tân niên, tổng kết…. triền miên kéo dài, làm cho nhiều người huyết áp cứ….tăng…. tăng mãi. 
Nhiều chị, nhiều anh kiên trì giảm cân nhưng trọng lượng cơ thể cứ gấp hai…. ba…. bốn lần.

Thư giãn cùng xuân
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