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Hiệp định xuyên Thái Bình Dương (TPP) khả năng được ký trong năm 2013? Nếu ký được 
thì sao? Nhiều người chưa hiểu hoặc hiểu lơ mơ về TPP. Xin thưa khả năng ký kết hiệp 
định là rất cao do quyết tâm cao của Chính phủ Việt Nam, nếu ký được thì các sản phẩm 

dệt may Việt Nam, trong đó có Phong Phú nếu được sản xuất theo nguyên tắc xuất xứ tính 
từ sợi trở đi (yarnforward) sẽ được miễn thuế. Có nghĩa là cơ hội tăng giá 10% bình quân sản 
phẩm may mặc vào Mỹ là hiện thực.

Kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Mỹ của dệt may Việt Nam năm 2012 khoảng 7.7 tỷ USD, 
nếu tăng 10% vào khoảng 8.4 tỷ USD. Còn nếu chỉ tăng giá 50% so với giá giảm thuế để tăng 
cạnh tranh, tăng kim ngạch cũng là một con số rất lớn.

Tăng được giá thì điều kiện tăng được lương là hoàn toàn có thể, nếu doanh nghiệp có sự 
hài hòa các lợi ích, nhất là các doanh nghiệp có chuỗi sản xuất từ sợi - dệt - nhuộm - may như 
Phong Phú vì tận dụng được TPP một cách thực chất. Còn các doanh nghiệp may phải nhập vải 
về may xuất khẩu thì sẽ không được giảm thuế, vì thế hơn lúc nào hết Phong Phú phải nâng 
cấp dây chuyền sản xuất vải jeans cả về chất và lượng, tăng năng lực dệt kim tại Nha Trang và 
phát triển năng lực may, wash tương thích… đây là nhiệm vụ nặng nề cấp bách mà Phong Phú 
phải thực hiện rất nhanh, rất trí tuệ để đón đầu và tận dụng tối đa lợi thế mà TPP mang lại. Lãnh 
đạo Tổng công ty, Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành mong muốn có TPP và có năng lực 
sản xuất theo chuỗi thật lớn mạnh để tận dụng lợi thế tăng giá trị gia tăng để tăng thu nhập 
cho người lao động, đặc biệt khi khoảng cách thu nhập và thỏa mãn nhu cầu của công nhân 
còn cách xa nhau. Ví dụ như hiện tượng công nhân chưa thể mua được căn hộ của Tổng công 
ty với giá cả thấp nhất Việt Nam vì vừa bán vừa cho, đó phải là sự trăn trở của các cấp lãnh đạo 
Phong Phú. Do vậy, TPP là niềm hy vọng và tin tưởng.

Lương và TPP
TRẦN QUANG NGHỊ

Chủ tịch HĐQT

Hơn lúc nào hết Phong Phú phải nâng cấp dây 
chuyền sản xuất vải jeans cả về chất và lượng, 
tăng năng lực dệt kim tại Nha Trang và phát 
triển năng lực may, wash tương thích… đây là 
nhiệm vụ nặng nề cấp bách mà Phong Phú phải 
thực hiện rất nhanh, rất trí tuệ để đón đầu và 
tận dụng tối đa lợi thế mà TPP mang lại.
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Tham dự đại hội có ông Trần Quang Nghị - Tổng 
giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), 
Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Phong Phú; 

ông Lê Trung Hải - Phó Tổng giám đốc thường trực 
phía Nam Vinatex, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt May 
Việt Nam; ông Đặng Vũ Hùng - Giám đốc điều hành 
Vinatex, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty 
TNHH MTV Dệt 8/3, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty 
CP Phong Phú; cùng các ông bà trong ban thường vụ 
Đảng ủy, HĐQT, Ban kiểm soát, Cơ quan Tổng giám 
đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, 

Niềm tin nhìn từ
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
PHòNG KDTT Tổng công ty CP Phong Phú đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2013 vào ngày 27/04/2013 tại khách sạn Rex (số 141 
Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM).

STT CHỉ TIÊU ĐVT
THựC HIệN NăM 2012

Hợp nhất TCT mẹ

1 Tổng doanh thu Tr. đồng 4.645.899 1.830.543

2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Tr. đồng 304.573 212.108

3 Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tr. đồng 262.793 210.888

4 Tỷ lệ chia cổ tức % % 25% 

Stt Chỉ tiêu đVt
thựC hiện năm 2013

Hợp nhất TCT mẹ

1 Tổng doanh thu Tr. đồng 4.500.000 1.600.000

2 Lợi nhuận hợp nhất trước thuế Tr. đồng 360.000 210.000

3 Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tr. đồng 279.000 187.000

4 Tỷ lệ chia cổ tức % %
20% -  25%

(trên mệnh giá)

cùng các trưởng ban, phòng chức năng của Tổng 
công ty. Đặc biệt là sự hiện diện của 233 cổ đông, đại 
diện cho 61.638.986 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,62 % vốn 
điều lệ của Tổng công ty.

Theo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2013 của Tổng công ty do ông Phạm Xuân Trình - Ủy 
viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực trình bày 
tại đại hội thì 2012 là một năm “vượt khó” thành công 
đối với Phong Phú. Cụ thể:

Đánh giá, phân tích những lợi nhuận và khó khăn để 
đưa Phong Phú có những bước đi đúng đắn và vững 
chắc HĐQT, Ban điều hành đã trình trước đại hội 
những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 
năm 2013. Chính sự quyết tâm cao độ của HĐQT 
đã tạo sự an tâm tuyệt đối của cổ đông về sự thành 
công vượt mức kế hoạch của các chi tiêu đề ra trong 
năm 2013:

Với kết quả vượt mức kế hoạch trong năm 2012 và những 
chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2013, cổ đông thể hiện sự 
tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của HĐQT và Ban 

Ông Trần Quang Nghị phát biểu chỉ đạo và tiếp thu ý kiến của cổ đông

lãnh đạo. Đồng thời, đại hội nhận được sự tán thành 100% 
của cổ đông với các nội dung quan trọng của đại hội như:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) 
năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.

- Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và tài chính 
năm 2012 của Ban kiểm soát.

- Báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất 
đã được kiểm toán năm 2012.

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung vào danh mục ngành 
nghề sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. 

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong 
quy chế hoạt động của Phong Phú.

Bên cạnh sự đồng thuận 100% của cổ đông, đại hội còn lắng 
nghe ý kiến đóng góp quan trọng của ông Đặng Vũ Hùng về 
định hướng và các bước phát triển dệt may của Tổng công 
ty theo những chuỗi mặt hàng chủ lực trải dài trên cả nước, 
cũng như những trung tâm phát triển sản phẩm có sự phối 
kết chặt chẽ giữa các đơn vị khác trong ngành. Bà Phạm 
Minh Hương - Ủy viên HĐQT Tổng công ty đã chia sẻ với đại 
hội về khả năng tham gia hệ thống bán lẻ và những việc cần 
làm để đưa hàng dệt may của Phong Phú đến gần hơn với 
người tiêu dùng trong nước. Đồng thời, ông Lê Trung Hải, 

Đoàn chủ tịch gồm ông Trần Quang Nghị, ông Phạm Xuân Trình và bà Phạm Minh Hương.

Các cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký tại đại hội.
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ông Lê Thanh Liêm và ông Phan Thanh Sơn đại diện cho 
cổ đông của Tổng công ty chia sẻ sự cố gắng của HĐQT 
và Ban điều hành trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được đại hội đồng cổ đông giao, hoàn thành vượt mức 
kế hoạch sản xuất kinh doanh, chăm lo tốt cho cổ đông 
trong những năm qua.

Thay mặt HĐQT, ông Trần Quang Nghị tiếp thu ý kiến 
đóng góp của các cổ đông, đồng thời thể hiện quyết 
tâm cùng đội ngũ CB.CNV Phong Phú vượt khó thành 
công trong năm 2013, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu các 
kế hoạch mà cổ đông giao cho. Ông nhấn mạnh toàn 
thể CB.CNV Phong Phú không được hài lòng với kết 
quả đạt được mà cần phải nỗ lực khắc phục những khó 
khăn yếu kém. Ông thẳng thắn chỉ ra những yếu kém 
cần khắc phục một cách nhanh mạnh và triệt để như 
năng suất lao động, chất lượng nhân lực, kiến thức về thị 
trường và khách hàng… Ông cho biết thêm về những 
lợi thế của TPP, tình hình thị trường trong năm 2013. Các 
sản phẩm của Phong Phú cần không ngừng tìm kiếm 
những thị trường mới, những người đứng đầu không 
chỉ đoán định, đi tắt đón đầu để dự báo thị trường, mà 
còn có giải pháp xoay chuyển tình thế, mạnh dạn đầu 
tư những dự án có khả năng sinh lời cao, không ngừng 
chăm lo và nâng cao hơn nữa đời sống của người lao 
động… Ông gửi lời tri ân chân thành đến các cổ đông, 
đối tác khách hàng. Chính sự đồng thuận, tiếp sức của 
họ chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một Phong 
Phú không ngừng phát triển xứng tầm với quy mô của 
một doanh nghiệp có đẳng cấp hàng đầu trong nước 
và quốc tế.

Sự kiện doanh nghiệp

Đến tham dự đại hội có ông Phạm Xuân Trình - Ủy viên 
BCH Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Phó Bí thư 

Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực 
Tổng công ty CP Phong Phú; Chủ tịch HĐQT, Tổng giám 
đốc Công ty PPH. Các ông, bà là ủy viên HĐQT, Ban Kiểm 
soát, cùng với sự hiện diện của 92 cổ đông và đại diện cổ 
đông của công ty sở hữu, đại diện cho 6.808.664 cổ phần 
chiếm 85,11% tổng số cổ phần của công ty.

Thay mặt HĐQT, ông Phạm Xuân Trình báo cáo kết quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch 
sản suất kinh doanh năm 2013. Trong năm 2012, tình hình 
kinh tế khó khăn dẫn đến sức mua của người tiêu dùng 
giảm sút làm cho các doanh nghiệp lao đao. 

Trong muôn vàn những khó khăn, thách thức nhưng bằng 
sự ủng hộ, đồng lòng và nỗ lực, quyết tâm không ngừng 
của toàn thể CB.CNV, Công ty PPH hoàn thành tốt các chỉ 
tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Cụ thể:

Báo cáo của HĐQT cũng xác định năm 2013 nền kinh tế 
thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn. Trước tình 
hình trên, Đảng ủy, HĐQT và Cơ quan Tổng giám đốc của 
PPH xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung tất cả các 

ĐẠI HỘI ĐồNg CỔ ĐÔNg THƯỜNg NIÊN 2013 
CỦA CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Stt Chỉ tiêu đVt Kế hoạCh 2013

01 Doanh thu đồng 800,000,000,000

02 Lợi nhuận trước thuế đồng 50,000,000,000

03 Lợi nhuận sau thuế đồng 37,500,000,000

04 Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến % 30% trên mệnh giá 

Stt Chỉ tiêu đVt Kế hoạCh 2012 thựC hiện 2012

1 Tổng doanh thu đồng 760,000,000,000 833,276,094,560

2 Tổng lợi nhuận kế 
toán trước thuế đồng 40,000,000,000 70,709,449,239

3 Lợi nhuận sau thuế đồng 30,000,000,000 58,331,478,487

4.1 Chi trả cổ tức % 30% 30%

1. Công ty Cp Dệt gia Dụng phong phú - pph

Ngày 18/04/2013 tại Câu lạc bộ thanh niên (48 Tăng 
Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM), Công ty CP Dệt gia dụng 
Phong Phú (PPH) đã tổ chức thành công Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2013.

nguồn lực, tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng 
năng suất lao động bảo đảm việc làm ổn định, tăng thu 
nhập cho người lao động và quyết tâm thực hiện có hiệu 
quả các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2013:

Với những thành quả vượt bậc trong năm 2012 và mục 
tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2013, các cổ đông đã thể 
hiện sự tin tưởng vào sự quản lý điều hành của HĐQT, 
Ban điều hành và thống nhất tán thành 100% thông qua 
các nội dung quan trọng của đại hội, bao gồm một số nội 
dung chính sau: 
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch 
SXKD năm 2013.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012.
- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2012. 
- Nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2013.

Với tỷ lệ tán thành là 100%, đại hội đã khẳng định tinh 
thần đoàn kết, đồng thuận cao và sự tin tưởng của lãnh 
đạo cấp trên và cổ đông về những mục tiêu, kế hoạch đề 
ra trong năm 2013.

PV TIN TứC

Phong Phu Home Textile

Ông Phạm Xuân Trình phát biểu khai mạc đại hội

Cổ đông biểu quyết tán thành những nội dung quan trọng của đại hội

Ông Phạm Xuân Trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và 
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.



Tại đại hội, thay mặt HĐQT ông Tạ Cẩm Hùng - Ủy viên 
HĐQT, Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo tình 

hình hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân 
phối lợi nhuận năm 2012 của công ty, cụ thể như sau:

Dự báo năm 2013, tình hình kinh tế thế giới và trong nước 
tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức… nhưng các cổ 
đông tham dự đại hội luôn tin tưởng vào sự quản lý, điều 
hành của HĐQT, Ban điều hành công ty về khả năng bứt 
phá, điều đó đã thể hiện qua việc biểu quyết nhất trí cao 
của cổ đông ở các nội dung tờ trình trước đại hội và đặc 
biệt là các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013: 
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Stt nội Dung đVt

nghị 
quyết 
đhCđ 
2012

thựC 
hiện 2012

% So Sánh
 th/nq

1 Doanh thu Tỷ đồng 1.100 1.105,5 100,50

2 Nộp ngân sách Tỷ đồng 16 19,19 120,00

3 Kim ngạch XK Triệu USD 12,0 12,05 100,42

4 Kim ngạch NK Triệu USD 7,0 1,25 18,00

5
Lợi nhuận
sau thuế

Tỷ đồng 30,00 30,47 101,56

6 Tỷ lệ cổ tức % 16 16 100,00

tt Chỉ tiêu đVt
nqđhđCđ
năm 2012

thựC hiện
năm 2012

1 Lợi nhuận 
trước thuế Đồng 50.000.000.000 83.651.911.573

2
Lợi nhuận
sau thuế

Đồng 37.500.000.000 68.325.167.147

3 Chi trả cổ túc % 30% trên mệnh giá 30% trên mệnh giá

tt Chỉ tiêu đVt Kế hoạCh 2013

1 Doanh thu bán hàng và 
cung cấp dịch vụ Tỷ đồng

860

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 70

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 52.5

4 Chi trả cổ tức % 20 đến 30% trên mệnh giá

Stt nội Dung đVt Kế hoạCh 2013

1 Doanh thu Tỷ đồng 1.200

2 Nộp ngân sách Tỷ đồng 20,0

3 Kim ngạch XK Triệu USD 15,0

4 Kim ngạch NK Triệu USD 2,0

5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng Từ 35-40

6 Tỷ lệ cổ tức % 16

2. Công ty Cp Dệt may nha trang 

Sự kiện doanh nghiệp

Báo cáo với đại hội, HĐQT đánh giá năm 2012 mặc dầu 
còn nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo sâu sát của 

HĐQT, sự hỗ trợ tích cực từ Tổng công ty, sự nỗ lực phấn 
đấu của Ban điều hành, cán bộ quản lý các cấp đến người 
lao động, công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do 
nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 đề ra. Cụ thể: 

Ngày 25/04/2013, Công ty CP Dệt May 
Nha Trang đã tổ chức thành công Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2013.

KIM ANH

Công ty CP Dệt May Nha Trang

3. Công ty Cp Dệt Vải phong phú - ppF

Đoàn chủ tịch (từ trái qua) ông Trần Ngọc Nga - UVHĐQT công ty; ông Tạ Cẩm Hùng - Tổng giám đốc công ty; ông Đặng Vũ Hùng - Chủ tịch HĐQT công ty; bà Bùi Thị Thu - Ủy viên 
HĐQT công ty và bà Phan Kim Hằng - Ủy viên HĐQT công ty.

Đào THủy

Công ty PPF
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty CP Dệt Vải Phong Phú 
diễn ra vào ngày 13/04/2013 với sự tham dự của 85 cổ đông, đại diện cho 
6.781.027 cổ phần chiếm 84,76% cổ phần của công ty.

Năm 2012 mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, 
nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, phá sản thì công ty 
vẫn duy trì mức tăng trưởng và tỷ lệ chia cổ tức cho cổ 
đông ở mức cao. Đây cũng là tiền đề quan trọng thể hiện 
sự đồng thuận nhất trí cao của cổ đông thông qua các nội 
dung quan trọng của đại hội và niềm tin vững vàng vào 

HĐQT, Ban lãnh đạo, toàn thể CB.CNV sẽ đưa công ty tiếp 
tục gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong năm 
2013. Ông Đặng Vũ Hùng - Phó Tổng giám đốc Tổng công 
ty CP Phong Phú, Chủ tịch HĐQT Công ty PPF trình bày kế 
hoạch sản xuất kinh doanh 2013 và đã được đại hội nhất 
trí cao. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty PPF 
thành công tốt đẹp trong niềm phấn khởi, tin tưởng của 
các cổ đông và đại biểu tham dự.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên trong năm 2013, 
công ty đã đề ra các chương trình và giải pháp cụ thể cho 
từng ngành sợi, dệt nhuộm, may và các chương trình phát 
triển thị trường, đầu tư phát triển, công tác sản xuất kinh 
doanh. Tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo, 
chế độ tiền lương, chính sách và chăm lo tốt hơn nữa đời 
sống người lao động…

Đại hội cũng đã bầu HĐQT gồm 5 thành viên và Ban kiểm 
soát gồm 3 thành viên nhiệm kỳ 2013-2016. Theo đó ông 
Phạm Xuân Trình tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Lê 
Duy Nhơn giữ chức Trưởng Ban kiểm soát. 

Với quyết tâm cao của tập thể CBCNV, hy vọng trong năm 
2013 Công ty CP Dệt May Nha Trang sẽ vượt qua những 
khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 
Tiếp tục là một trong những đơn vị mạnh của tỉnh Khánh 
Hòa và đơn vị sản xuất kinh doanh có hiệu quả trong đại 
gia đình Phong Phú.
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Ưu điểm nổi bật của dự án

Khu chung cư Nhân Phú được 
xây dựng trên tinh thần nhân 
văn và quyết tâm của ban lãnh 
đạo Tổng công ty dành cho 
CB.CNV. Đó chính là khát vọng 
mang lại hạnh phúc ấm no cho 
toàn thể CB.CNV.

Khu chung cư rộng 4.070 m², 
diện tích xây dựng 1.450 m², 
gồm 2 block chung cư cao 11 
tầng với 194 căn hộ có diện tích 
mỗi căn hộ từ 45 m² - 65 m² đảm 
bảo sinh hoạt và tiện lợi. Chung 

cư Nhân Phú với điểm nhấn là 
nhà trẻ 24/24 giờ, với một môi 
trường lành mạnh, an toàn và 
thân ái. Nhà trẻ được bố trí ở 
tầng trệt với diện tích rộng rãi, 
mặt trước có sân chơi nhỏ và 
một sân chơi lớn bên hông. Bên 
cạnh nhà trẻ, căng tin sẵn sàng 
phục vụ mỗi ngày với các suất 
ăn tiện lợi mang về và thức ăn 
sơ chế đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm. Khu sinh hoạt cộng 
đồng rộng rãi được bố trí ở tầng 
trệt thuận lợi cho việc tổ chức 
tiệc sinh nhật, hiếu hỷ. Với diện 

tích cây xanh của toàn khu dự 
án là 1.221 m² giúp các anh chị 
cùng gia đình tản bộ, rèn luyện 
sức khỏe sau những giờ làm việc 
căng thẳng. Tầng trệt với không 
gian của quán cafe, siêu thị mini, 
bãi đỗ xe… Điểm đặc biệt nhất 
là hệ thống an ninh bảo vệ 24/24 
giờ đảm bảo cho cư dân trong 
khu chung cư một cách tuyệt 
đối.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần 
Quang Nghị - Tổng giám đốc Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch 

Chung cư Nhân Phú:
Ngôi nhà dành cho 
CB.CNV Phong Phú

PHòNG KDTT

Với mong muốn không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và mỗi 
CB.CNV phải có được căn hộ để an cư lạc nghiệp, gắn bó lâu dài với 
Phong Phú, chiều 02/04/2013 tại hội trường Câu lạc bộ Thanh niên 
(48 Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM) Tổng công ty đã có buổi giới 
thiệu căn hộ chung cư Nhân Phú nhằm giúp cho CB.CNV có nhu cầu 
có thể đăng ký và sở hữu những căn hộ mơ ước.

Hội đồng Quản trị Tổng công ty 
cho biết: “Chủ trương của Tổng 
công ty không bán dự án ra bên 
ngoài, chỉ bán cho người Phong 
Phú. Chúng tôi muốn xây dựng 
một môi trường sống thật lý 
tưởng và thuần chất văn hóa 
Phong Phú, qua đó tạo niềm tin 
để người lao động gắn bó với 
Tổng công ty một cách lâu dài”.

Chính sách ưu đãi cho 
CB.CnV
Để tạo điều kiện cho CB.CNV 
Phong Phú sở hữu những căn 
hộ mơ ước để an cư lạc nghiệp, 
Ban lãnh đạo Tổng công ty luôn 
trăn trở cùng người lao động, 
đồng thời đưa ra nhiều chính 
sách ưu đãi giảm 10% cho 
CB.CNV có thời gian công tác 
từ 1 năm trở lên và cam kết gắn 
bó lâu dài với Phong Phú. Tổng 
công ty kết hợp với các đối tác 
ngân hàng như Vietcombank 
có chính sách vay ưu đãi cho 

CB.CNV vay mua căn hộ với thời 
gian kéo dài 10 - 15 năm, mức 
vay tối đa 70% giá trị căn hộ. 

Đối với những CB.CNV chưa có 
điều kiện mua nhà, có thể tham 
gia chương trình thuê chung cư 
với giá ưu đãi từ 500.000đ đến 
650.000đ/tháng. Mỗi căn có thể 
ở từ 4 - 8 người tùy theo diện 
tích.

Tại buổi lễ, nhiều CB.CNV đã 
thẳng thắn đặt ra những câu 
hỏi liên quan đến dự án và trực 
tiếp liên hệ với bộ phận tư vấn 
bán hàng. Những câu hỏi xoay 
quanh các chủ đề như thủ tục 
vay vốn, tiến độ dự án, thời gian 
giao nhà, những ưu đãi, tính 
năng vượt trội của dự án… và 
đã được giải đáp một cách tận 
tình.

Ngay sau buổi giới thiệu, nhiều 
CB.CNV đã đăng ký mua và thuê 
những căn hộ như mong muốn.

Ngày 18/04/2013, chung cư 
Nhân Phú đã chính thức được mở 
bán, nhiều CB.CNV đã trở thành 
chủ nhân đầu tiên của căn hộ và 
còn nhiều căn hộ khác hấp dẫn 
đang chờ đón các chủ nhân mới. 
CB.CNV có nhu cầu đăng ký mua 
và thuê căn hộ xin vui lòng liên hệ 
Bộ phận kinh doanh tiếp thị để 
được hỗ trợ.

Hotline: 0932 06 06 60

Quang cảnh chung của chương trình

CB. CNV thẳng thắn đặt ra những câu hỏi thắc mắc liên quan đến dự án
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Ngày hội phái đẹp Phong Phú 
đã trở thành một ngày hội 
truyền thống hằng năm, một 

thông điệp giá trị của cuộc sống mà 
người Phong Phú dành để tôn vinh 
phụ nữ. Những người đang ngày 
đêm âm thầm dệt những mét vải, 
thước khăn… cống hiến cho sự phát 
triển chung của Tổng công ty.

Năm nào cũng vậy, ngay từ sáng sớm 
không khí ngày 8/3 đã ngập tràn 
khắp Tổng công ty. Đường đi lối lại 
ngập tràn tiếng cười, những lời chúc 
thân tình, những bông hoa tươi thắm 
mà những người Phong Phú dành 
tặng cho nhau suốt bao năm qua. Tại 
Câu lạc bộ thanh niên, không khí trở 
nên nhộn nhịp hơn hẳn khi những 
người tổ chức chương trình Ngày hội 
phái đẹp Phong Phú đang chuẩn bị 

những khâu cuối cùng trước giờ khai 
hội. Chị Lưu Đặng Thương Thương - 
Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công 
ty vừa sắp xếp trái cây vừa tươi cười: 
“Chị loay hoay chuẩn bị đã mấy ngày 
rồi đó em, mệt nhưng vui lắm, mỗi 
năm có một ngày cho chị em, ai cũng 
háo hức mong chờ”. 

Khi tất cả đã chuẩn bị chu tất, ngày 
hội chính thức mở màn bằng những 
lời chúc thân tình dành cho chị em 
phụ nữ. Ban tổ chức công bố các 
phần chơi thật sự hấp dẫn, khơi gợi 
trí tò mò và khả năng sáng tạo của 
chính những người tham gia và cả 
người xem. Thành phần ban giám 
khảo gồm ông Lại Đức Ninh - Phó 
Tổng giám đốc Công ty CP Dệt Vải 
Phong Phú, Ths Lê Mai Kim Chi - 
Giảng viên Đại học SPKT TP.HCM, bà 

Bạch Thị Kim Cương - Giám đốc sản 
xuất Công ty CP Dệt Gia dụng Phong 
Phú và ông Trương Anh Vũ - Trưởng 
Phòng thiết kế Công ty CP Thời trang 
Quốc tế Phong Phú.

Ngày hội mở đầu là phần thi thiết kế 
thời trang với chủ đề “Nét đẹp Phong 
Phú”, vỏn vẹn 1 giờ đồng hồ với 3m 
vải jean, 3m khăn, 3m vải kate mỗi 
đội thi gồm 5 thành viên phải vận 
dụng tất cả sự nhanh nhẹn, sáng tạo, 
khéo léo, đặc biệt là tinh thần tập thể 
đoàn kết. Một giờ loáng cái đã trôi 
qua, những mẫu thiết kế của các đội 
cùng với dàn người mẫu “nghiệp dư” 
được “trình làng”. Mỗi mẫu thiết kế 
mang một màu sắc khác nhau, từ sự 
phối kết màu sắc, cho đến kiểu dáng 
thiết kế… Nhận xét về các mẫu thiết 
kế, đại diện ban giám khảo anh Lại 

Đức Ninh - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Dệt 
Vải Phong Phú cho biết: “Đây thật sự là một bất 
ngờ lớn cho tôi và mọi người đang có mặt tại 
đây. Chúng tôi không nghĩ jean, kate, khăn có 
thể phối hợp được với nhau một cách khéo léo 
và tạo nên những thiết kế độc đáo như thế”. 

Từ hình ảnh nữ tướng Hai bà Trưng, mẹ Âu Cơ, 
áo dài Việt, cô thợ dệt… được các đội thi lấy làm 
nguồn cảm hứng sáng tạo và mang đậm sắc 
màu Phong Phú, sắc màu Việt. Không chỉ những 
mẫu thiết kế, những người mẫu trình diễn cũng 
tạo cho khán giả những bất ngờ thú vị bởi sự 
uyển chuyển. Tất cả đã làm nên một sắc màu 
thời trang Phong Phú đúng nghĩa nhằm tôn 
vinh nét đẹp của người phụ nữ. Kết quả chung 
cuộc, những thiết kế mang hơi hướng hiện đại, 
với những đường cắt nhẹ nhàng, khéo léo của 
Công ty PPH đã giành giải nhất, giải nhì thuộc về 
những chiếc váy năng động, trẻ trung của Công 
ty PPJ và giải ba là Công ty PPF với hình ảnh cô 
thợ đệt Phong Phú xinh tươi. Ban tổ chức cũng 
dành cho các đội tham dự những giải thưởng 
về thuyết minh, màu sắc chất liệu, ý tưởng sáng 
tạo, phong cách trình diễn…

Khép lại phần thi thiết kế thời trang đầy sôi 
động là phần thi tạo hình củ quả, trái cây. Nếu 
như phần thi thời trang thể hiện vẻ đẹp ngành 
nghề của người con Phong Phú thì phần thi này 
thể hiện bàn tay tài hoa sáng tạo. Từ những củ 
quả của đất Việt làm nên những tác phẩm mang 

Rộn ràng
Ngày hội phái đẹp Phong Phú
PHòNG KDTT

Sự kiện doanh nghiệp

Những mẫu thiết kế của các đội tham dự “ trình làng”

Những thiết kế đoạt giải nhất của đội thi đến từ Công ty PPH

Ths Lê Mai Kim Chi trao giải nhất (PPH), nhì (PPJ), ba (PPF)

Bà Bạch Thị Kim Cương trao các giải phụ: Ý tưởng sáng tạo (PPF), phối màu sắc chất liệu (PPYT), phong 

cách trình diễn (PPH), thuyết minh (Phòng Marketing Tổng công ty).
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Chị Lê thị Hoàng Trang và anh Lại Đức Ninh trao giải nhất, nhì, ba cho đại diện các đội tham 

dự phần thi cắt tỉa rau củ quả

Đại diện ban giám khảo trao giải phụ cho các đội tham dự phần thi cắt tỉa rau củ quả Mỗi thành viên một công việc , tất cả đều dồn sức cho tác phẩm của đội mình Các chàng trai Vùng Khí thoi tặng hoa cho chị em phụ nữ nhân dịp 8/3

Trong những ngày tháng 3 nồng nàn, hòa trong cái nằng 
ấm áp còn vương vãi một chút hương vị dịu ngọt của 
mùa xuân. Cảm xúc về ngày Quốc tế phụ nữ đang len lỏi 
trong tâm hồn mỗi người, chị em phụ nữ hân hoan chào 
đón ngày đặc biệt dành cho mình, đấng mày râu loay 
hoay chuẩn bị những món quà, những lời chúc ý nghĩa, 
hay chuẩn bị cả tinh thần để làm tất cả những việc nội trợ 
thường ngày mà phụ nữ làm.

Nhà máy Dệt Hải Vân trong khí thế của những ngày ra 
quân sản xuất đầu năm với tinh thần “tăng tốc”. Các đơn 
vị đều hăng hái thi đua nhằm đạt được những thành tích 
cao nhất, song bên cạnh đó không khí ngày 8/3 cũng rất 
tưng bừng, nhộn nhịp. Ngoài những phần quà, những 
bông hoa tươi được lãnh đạo công ty, nhà máy gởi tặng, 
các chị em còn nhận được niềm vui từ nhiều lời chúc 
mừng của bạn bè, đồng nghiệp. Ở vùng khí - thoi không 
khí đó như được nhân lên khi bước chân vào xưởng để 
chuẩn bị cho ngày làm việc mới, chị em đã thấy ngay 
một lãng hoa tươi thắm đặt trong ngay cửa cùng lời chúc 
tốt đẹp của các đồng nghiệp nam. Một lẵng hoa có vẻ 
giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Nó tô thắm thêm tình đồng 
nghiệp, tình đoàn kết, tình cảm những người lao động 
bình dị trong cuộc sống đời thường.

Thời gian rồi cũng qua đi, tất cả lại hối hả cho chặng 
đường dài phía trước. Nhưng dư âm còn miên man đâu 
đó với lòng người, với những tâm hồn yêu mến cái đẹp. 
Những người phụ nữ như những đoá hoa bình dị thường 
ngày tuy âm thầm lặng lẽ nhưng chính họ cũng đã góp 
phần viết lên những cung bậc thành công trong công 
việc, cho những đóa hoa thành tích luôn luôn nở rộ.

NGUyễN Hồ HảI

Nhà máy Dệt Hải Vân

những đoá hoa thường ngày
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ý nghĩa của cuộc sống, phác họa lại 
những câu chuyện lịch sử, những 
danh thắng địa đầu của tổ quốc, 
hay những câu chuyện về ước muốn 
của một tập thể Phong Phú, một đất 
nước Việt vượt bão giông… Mỗi đội 
3 thành viên cũng chung sức và thể 
hiện sự sáng tạo của mình trong 30 
phút để hoàn thành một tác phẩm 
vừa đẹp, vừa ý nghĩa.

Với tạo hình nữ tướng Hai Bà Trưng, 
đội thi đến từ Công ty PPJ đã giành 
giải nhất chung cuộc. Giải nhì thuộc 
về Phòng Marketing Tổng công ty 
với tạo hình con tàu Phong Phú vượt 
trùng dương. Giải ba là tác phẩm nói 
về mảnh đất Trường Sa thân yêu của 
Coats Phong Phú. Ban giám khảo 
còn trao thêm các giải phụ cho các 
đội đến từ Công ty PPYT, PPF và PPH.

Đảo mắt nhanh một vòng các đội 
qua từng phần thi, mỗi người một 
việc, mỗi đội một ý tưởng. Người thi 
áp lực thời gian, ý tưởng sáng tạo. 
Người xem hồi hộp không kém để 
chiêm ngưỡng những tác phẩm đẹp 
mắt của đơn vị mình… Tất cả làm 
nên một không khí đúng nghĩa cho 
một ngày thật ý nghĩa chỉ để dành 
tặng riêng cho phái đẹp Phong Phú.

Tác phẩm tạo hình nữ tướng Hai Bà Trưng

Tác phẩm Vượt trùng dương



Anh Trần Ngọc Nga trao giả Phát An khang Anh Phạm Minh Phương trao giải An Lạc Hưng

Gần như đã trở thành một nét văn hóa truyền 
thống, người Việt Nam trước khi đón năm mới 
bao giờ cũng có một bữa cơm họp mặt để tiễn 

năm cũ, gặp gỡ bạn bè người thân và cũng để nhìn 
lại một năm đã qua. Truyền thống tốt đẹp ấy cũng đã 
được người Phong Phú duy trì trong quá trình hình 
thành và phát triển  - “Phong Phú ấm áp xuân về” là 
một trong những truyền thống giàu tính nhân văn mà 
Tổng công ty CP Phong Phú và các công ty thành viên 
tổ chức hàng năm.

Tiếp bước thành công của “Phong Phú ấm áp xuân về” 
năm 2012, năm nay để phù hợp với tình hình sản xuất 
của mỗi đơn vị “Phong Phú ấm áp xuân về” 2013 được 
tổ chức với quy mô gọn nhẹ theo từng công ty nhưng 
không kém phần phong phú về nội dung, vui nhộn, 
đa dạng về các tiết mục, cùng sự tham gia nhiệt tình 
của các đơn vị và sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức. 
Mỗi chương trình của các đơn vị thực sự như một đóa 
hoa đã mang đến cho Xuân Phong Phú một nét riêng 
đầy màu sắc. “Phong Phú ấm áp xuân về” năm 2013 đã 
đem lại không khí ấm áp tưng bừng, đoàn kết gắn bó 
làm ấm lòng toàn thể CB.CNV trong toàn Tổng công ty 
ngày cuối năm.

Tiết mục văn nghệ bất ngờ đến từ cán bộ lãnh đạo được anh chị em nhiệt liệt hưởng ứng và hoan nghênh

Tiết mục Phúc Lộc Thọ chúc xuân đến từ VP Tổng công ty làm sôi động cả chương trình.

PHòNG KDTT

Ngày hội của những niềm vui

Chị Phan Kim Hằng trao giải nhì cho tiết mục văn nghệ của Phòng Marketing

Anh Trần Ngọc Nga trao giải nhất tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất đến từ 
Văn phòng Tổng công ty
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Tiết mục “Lẩu xuân” hài hước đến từ Phòng Marketing

Chị Bùi Thị Thu và chị Trương Thị Ngọc Phượng trao giải nhất Phúc Lộc Thọ cho anh Bùi Văn Nghĩa 
(Ngành cơ xa)

Những khoảnh khắc đáng nhớ với những niềm vui và nụ cười rạng 
ngời của toàn thể CB.CNV Tổng công ty trong những ngày hội đã 
được chúng tôi ghi lại thông qua những bức ảnh độc đáo và ý nghĩa.

Chị Phan Kim Hằng trao giải Hưng Thịnh Vượng cho anh Trương Hoàng Nam (Văn phòng 
Tổng công ty, bên phải) và anh Trần Trung Quân (Phòng Kinh doanh, bên trái)

Chị Lê Thị Hoàng Trang trao giải Phú Lợi Hưng cho chị Trần Thị Duyên (Ban Quản lý 
cụm công nghiệp)
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Nhằm triển khai thực hiện có 
hiệu quả cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam”, đồng thời giới thiệu, 
quảng bá, cung cấp những sản 
phẩm của Phong Phú đến tay 
CB.CNV, ngày 10 - 12/04/2013 
tại Câu lạc bộ thanh niên, Tổng 
công ty CP Phong Phú đã tổ 
chức chương trình “Đồng hành 
cùng thương hiệu Phong Phú”. 

“đồng hành cùng thương hiệu phong phú”
PHòNG KDTT

CB.CNV lựa chọn khăn Mollis tại gian hàng của Công ty PPH

Các sản phẩm tham gia chương trình gồm các mặt hàng khăn của Công ty CP Dệt gia dụng Phong Phú, 
các sản phẩm và quần áo jeans của Công ty CP Quốc tế Phong Phú, các mặt hàng của Công ty Dệt vải 
Phong Phú và những mặt hàng nhu yếu phẩm khác như giày dép, dầu ăn, bột giặt, mì gói, hàng dệt 
kim… Trong ba ngày diễn ra, chương trình nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo CB.CNV.

Đây là chương trình diễn ra thường niên của Tổng công ty, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến đời sống của 
CB.CNV Phong Phú. Mỗi CB.CNV chính là một đại sứ quảng bá thương hiệu Tổng công ty đến với người 
tiêu dùng.

Ngày 08/02/2013 (nhằm ngày 28 tết) tại Tổng 
công ty CP Phong Phú, hơn 300 CB.CNV và 
người thân đã cùng ban lãnh đạo tham dự 
buổi họp mặt CB.CNV các tỉnh đón tết tại TP. 
Hồ Chí Minh.

Như một truyền thống tốt đẹp trong văn hóa 
Phong Phú,  để chia sẻ cùng CB.CNV các tỉnh 
không có điều kiện về quê đón tết. Những 
người con xa quê có dịp quây quần bên mâm 
cổ ngày tết, cảm nhận không khí xum vầy, 
đầm ấm của sự đoàn viên, của tình anh em 

tại ngôi nhà Phong Phú. Trong không khí ấm cúng ấy, các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” sôi động, 
những bao lì xì lấy lộc đầu năm và những lời chúc tết thân tình làm cho những người con xa quê cảm thấy 
ấm lòng hơn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để họ xích lại gần nhau hơn, chia sẻ niềm vui, tâm sự đầu xuân. 
Có ai đã nói rằng: “Yêu thương cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi”. Không khí yêu thương, gắn 
bó mà ngày hội mang lại sẽ đọng mãi trong lòng những ai được tham dự ngày hội.
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tết của những người con phong phú xa quê

Một tiết mục văn nghệ của CB.CNV trong chương trình liên hoan mừng xuân của Công ty PPH

 Nhiều CB.CNV Công ty PPYT may mắn trong phần hái lộc đầu năm.  Đây là dịp để mỗi CB.CNV Công ty PPYT thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm hơn nữa trong 
năm 2013 với với khẩu hiệu hành động: Sáng tạo không ngừng - Hiệu quả nâng cao.

Ông Tạ Cẩm Hùng - Tổng giám đốc Công ty PPF trao chứng nhận Chiến sĩ thia đua cho một số CB.CNV đạt thành tích trong năm 2012
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Trong tiếng máy chạy rộn ràng, 
chúng tôi theo chân anh Nguyễn 
Văn Thảo - Chủ tịch Công đoàn 

PPF đến vùng chuẩn bị của Nhà máy 
Dệt Vải. Trước mặt chúng tôi là hình ảnh 
một người đàn ông khoảng 36 tuổi, 
mặc bộ đồng phục màu xanh, với nét 
mặt chất phác, mộc mạc đang hăng say 
trong công việc thường ngày của mình. 
Khi chúng tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu về 
hành động cao cả của anh, anh liên tục 
từ chối và cười hiền: “Ai rơi vào trường 
hợp của anh cũng làm vậy thôi mà. Đó 
chỉ là việc nhỏ, có gì đâu để lên báo…”. 
Sau một hồi thuyết phục, anh mới chịu 
mở lời với chúng tôi về câu chuyện của 
mình với chiếc ví nhặt được. 

Vào một ngày cuối năm, khi mọi người 
chuẩn bị nghỉ trưa để dùng cơm, anh Từ 
Nguyễn Hoàng đi vào nhà vệ sinh tình 
cờ thấy một chiếc ví không rõ chủ nhân 
để quên trên kệ rửa mặt. Bên trong 
chiếc ví có một chứng minh nhân dân 
và rất nhiều tiền. Anh nhặt chiếc ví và 
hỏi anh em nhưng không ai để quên, 
sau đó anh Hoàng mang chiếc ví lên 
văn phòng trình bày sự việc và bàn giao 
lại cho Ban quản lý xử lý.

Một lát sau từ trên văn phòng trở về 
chỗ làm việc, anh vô tình gặp một 
người đàn ông thất thần, vội vã và tâm 
trạng đầy lo âu sợ hãi từ nhà vệ sinh 
ra, linh tính mách bảo, anh Hoàng chủ 
động gọi người đàn ông và hỏi thăm 
có chuyện gì. Người khách kể lại sự bất 
cẩn của mình đã bỏ quên ví ở nhà vệ 
sinh, sau khi phát hiện mất chiếc ví trở 
lại tìm nhưng không thấy đâu nữa. Anh 
Hoàng mỉm cười nhẹ nhàng và liền dẫn 

vị khách lên văn phòng. Sau khi người 
khách mô tả đúng chiếc ví mà anh 
Hoàng nhặt được thì đại diện Ban quản 
lý Nhà máy Dệt Vải đã bàn giao lại chiếc 
ví cho người mất. Người khách nhận 
lại chiếc ví rơm rớm nước mắt, nghẹn 
ngào bày tỏ cảm xúc của mình. Được 
biết, anh là một khách hàng quen thuộc 
thường vào Phong Phú mua phế liệu 
sợi chỉ vụn. Hôm nay, anh đến lấy hàng 
và đem rất nhiều tiền để thanh toán. 
Đến khi thanh toán anh mới phát hiện 
ra chiếc ví bị đánh rơi từ lúc nào không 
biết. Anh cho hay nếu mất chiếc ví với 
số tiền hiện hữu chắc anh phải làm việc 
cật lực trong một thời gian dài để trả nợ 
cho công ty.

Sau khi nhận lại chiếc ví, ngoài lời cảm 
ơn chân tình, người khách hậu tạ cho 
anh Hoàng bằng một số tiền nhưng 
anh đã thẳng thắn từ chối “Anh yên 
tâm. Anh làm rơi đồ ở đâu thì mất chứ 
ở trong Phong Phú thì không mất được 
đâu. Anh đi làm cũng như tôi đi làm 
thôi, anh giữ lại tiền đi. Cảm ơn anh” 
anh Hoàng cười và ân cần nói với người 
khách như vậy. 

Câu chuyện mà anh Hoàng cho là bình 
thường và chỉ xem là một kỷ niệm đẹp 
ấy nhưng với nhiều người trong xã hội 
hiện nay lại khó có thể thực hiện được. 
Sự khó khăn, lòng tham… luôn làm con 
người ta chùn bước trước đồng tiền. 
Hành động nhỏ của anh lại mang một 
nghĩa cử cao đẹp đáng để mọi người 
trân trọng, học hỏi. Những con người 
thật thà, chân thật vẫn còn đó gần gũi 
bên ta - trong lòng Phong Phú.

Anh Từ Nguyễn Hoàng:
Nhặt được của rơi
trả lại người mất

THU HẠNH

Ban Quản lý Dự án phía Nam

Phát hiện chiếc ví của khách hàng đến Phong Phú mua hàng để 
quên trong nhà vệ sinh, anh Từ Nguyễn Hoàng (Nhân viên kỹ 
thuật hồ, Vùng chuẩn bị, Nhà máy Dệt  Vải, Công ty CP Dệt Vải 
- PPF) đã chủ động liên hệ để trả lại cho người đánh mất. Đây là 
một hành động cao đẹp của người công nhân Phong Phú.

Hành động của anh Từ Nguyễn Hoàng đáng để mọi người học hỏi và noi theo
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Chúng tôi gặp chị tại 
nhà máy trong không 
gian làm việc tất 

bật cho những lô hàng. Trò 
chuyện cùng chị, tôi cảm 
thấy rất đỗi chân thành, thi 
thoảng chị vò miếng vải vụn 
cầm trên tay và cười hiền: 
“Chị nghĩ được nhưng sao 
khó diễn tả quá, chắc tại 
run”. Được tiếp xúc và chia sẻ 
những điều bình dị của cuộc 
sống, hình ảnh người công 
nhân hiện lên thật chân 
chất, bao đời vẫn thế những 
con người thầm lặng cống 
hiến cho sản xuất luôn mang 
trong mình những ước mơ 
khát vọng về cuộc sống, gia 
đình và công việc. 

Chị kể về cơ duyên đến với 
nghề cũng thật bất ngờ. Ban 
đầu chị đi làm thợ giày, một 
hôm vô tình đi ngang qua 
Phong Phú thấy tuyển dụng 
nên nộp hồ sơ phỏng vấn. 
Lúc nhận vào làm chị còn mơ 
hồ về công việc mà mình sắp 
thực hiện. Với một năm phụ 
thợ chị được tín nhiệm giao 
cho đứng máy. Những ngày 
đầu đứng máy, chị cảm thấy 
vô cùng lo lắng và cố gắng 
hoàn thành tốt công việc 
của mình. Kết quả làm việc 
tốt, chị cảm thấy càng tự tin 
và làm việc hăng say hơn.

Khi Công ty PPF tuyển chọn 
thợ giỏi cấp cơ sở để tham 

dự cuộc thi thợ giỏi cấp 
ngành năm 2010, chị Phan 
Thị Nhã Uyên tạo ấn tượng 
mạnh mẽ cho Ban giám khảo 
với những thao tác nhanh 
nhẹn, khả năng xử lý lỗi và 
điều khiển máy. Chị đạt số 
điểm cao nhất trong số năm 
người thi tuyển và đạt danh 
hiệu thợ giỏi cấp cơ sở. Bằng 
sự cố gắng của bản thân, 
năm đó chị đạt danh hiệu 
thợ giỏi cấp ngành và chiến 
sĩ thi đua Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam. Không ngủ quên 
trong bảng vàng thành tích, 
chị nỗ lực không ngừng 
trong năm 2011 bằng một 
thành tích đáng tự hào của 
một người công nhân. Đó 
là danh hiệu chiến sĩ thi đua 
Bộ Công thương mà chị đạt 
được. 

16 năm đã qua đi, trong 
công việc chị luôn tâm niệm 
những gì người khác làm 
được mình cũng phải phấn 
đấu để làm cho bằng được. 
Chị không ngại nói ra những 
yếu điểm của mình để nhận 
được sự đóng góp và sẻ chia 
của các anh chị em đi trước 
và cả đi sau. Chị học hỏi 
ở tất cả mọi người và sẵn 
sàng truyền đạt những kinh 
nghiệm mà mình có được. 
Chính vì vậy, mọi người 
trong tổ luôn làm việc một 
cách hòa đồng và xem nhau 
như một gia đình. Chị nói 

rằng danh hiệu lao động 
giỏi và những thành tích đạt 
được là thành quả của một 
tập thể chứ không chỉ riêng 
cá nhân ai… và điều đó như 
một lời nhắc nhở chị không 
ngừng trau dồi nghề nghiệp 
để truyền dạy cho các thế hệ 
đi sau. Theo chị, để tạo nên 
một tấm vải đẹp, ngoài khả 
năng điều khiển máy tốt, sự 
khéo léo, nhanh nhạy của 
người thợ không thể thiếu 
một tình yêu nghề. 

Vừa hoàn thành xuất sắc vai 
trò của một người thợ, chị 
một tay gánh gồng lo cho bố 
tuổi đã xế chiều. Nhà xa, gia 
đình nhiều lần mong muốn 
chị về làm gần nhà, nhưng có 
lẽ tình cảm gắn bó với tiếng 
máy dệt, đại gia đình Phong 
Phú níu lấy bước chân chị. 

Chúng tôi chia tay nhau, khi 
hình ảnh chị khuất dần trong 
nhà máy giữa tiếng ồn của 
máy móc càng làm tôi khâm 
phục bàn tay lao động của 
chị cũng như những người 
thợ tại Phong Phú. Chúng 
tôi càng hiểu rằng, mỗi công 
việc với yêu cầu, kỹ năng 
riêng đã chọn được những 
người thợ thật xuất sắc. 
Tình yêu và sự nỗ lực không 
ngừng trong cuộc sống đã 
giúp họ nguyện gắn bó sâu 
đậm với công việc và đại gia 
đình Phong Phú vậy!

Chị Phan Thị Nhã Uyên:
Tò mò tạo nên thành công
Ý Nhạc

Trong cuộc sống, lao động và sản xuất, có những tấm gương lao động rất miệt mài, họ 
đã cống hiến sức trẻ của mình để theo đuổi một công việc trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 
Chính sự lao động của họ không chỉ là kết quả thể hiện niềm đam mê bản thân mà còn 
mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, cộng đồng. Một trong những tấm gương mà chúng 
tôi muốn giới thiệu chính là chị Phan Thị Nhã Uyên, công nhân đứng máy dệt Công ty 
CP Dệt vải Phong Phú (PPF).

Chị Phan Thị Nhã Uyên đang thực hiện công việc mà mình đã gắn bó 16 năm qua

Gương sáng Phong Phú
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Trên con đường ra vào 
Phong Phú suốt 27 năm 
qua luôn in dấu chân 

chị và những đồng nghiệp có 
thâm niên gắn bó với mảnh 
đất này. Chị tự hào khoe rằng 
Phong Phú đã trở thành một 
phần quan trọng của cuộc đời 
chị bởi chị đã gắn bó và cống 
hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân 
của mình với một sức làm việc 
chưa bao giờ vơi cạn. Trong 
dòng ký ức của chị chất chứa 
bao kỷ niệm vui buồn trên 
từng chiếc máy mà chị điều 
khiển. Khi được hỏi về những 
tháng ngày đầu tiên gắn bó 
với Phong Phú, chị như sống 
lại ký ức năm nào, và dòng 
cảm xúc cứ thế dạt dào theo 
từng câu chuyện chị kể…

Năm 1986, chị Vân gia nhập 
Phong Phú khi vừa tròn 18 
tuổi. Thời gian đầu chị được 
huấn luyện từ công nghệ đến 
vận hành máy và công việc 
đầu tiên là công nhân vận 
hành máy dệt. Từ đó đến nay 
chiếc máy dệt như người bạn 
đồng hành cùng chị, nó luôn 
mang những kỷ niệm đẹp 
trong những lần hoàn thành 
xuất sắc công việc, hay những 
lúc vụng về chưa hoàn thành 
tốt nhất công việc của mình.

Những năm đầu vào làm tại 
đây, chị thường phải đi ca đêm 
và đẩy nguyên liệu dệt trên 
chiếc xe đạp cọc cạch nhưng 
tâm trạng thì lúc nào cũng 
vui. Các đồng nghiệp của chị 
thường hỗ trợ và giúp đỡ lẫn 

nhau trong công việc, cùng 
nhau có những phút thư giãn 
nhân ngày cuối năm, ngày lễ 
tết… Với chị, được làm việc 
cống hiến là một niềm vui của 
cuộc sống. Những lúc trong 
tổ có anh chị em đau ốm hay 
chưa quen việc, chị và những 
người khác không nề hà mà 
chia việc cùng làm và hướng 
dẫn cho các thế hệ đi sau cùng 
tiến bộ.

Chỉ tay vào cỗ máy dệt đang 
vận hành, chị cười hiền nói: “Từ 
khi thạo nghề đến nay, mình 
cũng truyền lại kinh nghiệm 
đứng máy và làm việc hiệu 
quả cho nhiều bạn trẻ. Nhiều 
em đã đạt những thành tích 
lao động rất xuất sắc. Đó là 
niềm vui, cũng là niềm tự hào 

Chị Đỗ Thị Thanh Vân:
Luôn tận tụy với nghề

Cô SƠN

Chị là Đỗ Thị Thanh Vân - công nhân Nhà máy Dệt, Công ty CP 
Dệt Gia dụng Phong Phú (PPH), người đã có 27 năm gắn bó với 
nghề dệt tại Phong Phú. Trong ngần ấy năm với những thăng 
trầm của cuộc đời nhưng đã không làm vơi đi nhiệt huyết của chị 
với công việc.

Chị Đỗ Thị Thanh Vân luôn tự hào là công nhân Phong Phú

của bản thân từ những việc nhỏ 
mà mình làm được”. 

 Chị tâm sự: Phàm khi làm bất cứ 
một việc gì với chị luôn lấy chất 
lượng và tình yêu nghề làm đầu. 
Cũng có một vài cơ hội việc làm 
tốt hơn nhưng chị vẫn tự nguyện 
gắn bó với nơi này. Ngoài môi 
trường làm việc, mỗi người cần có 
tình yêu nghề mà theo chị chính 
là trách nhiệm và niềm tin với 
công ty và công việc mà mình đã 
chọn. Nhiều lúc khó khăn nhưng 
chị không hề kêu ca, phàn nàn 
hay chê trách mà cùng “chung 
lưng đấu cật” với mọi người để 
vượt qua khó khăn. 

Khi được hỏi về nguyện vọng 
lớn nhất, chị tươi cười ngoài ước 
muốn cho gia đình, chị mong 

mình có nhiều sức khỏe để tiếp 
tục làm việc và cống hiến cho 
Phong Phú. Chị muốn đem tình 
yêu nghề nghiệp, sự gắn bó thủy 
chung của mình để khích lệ tinh 
thần dấn thân của các thế hệ đi 
sau. Qua đó mong họ phát huy 
sức trẻ, tinh thần công hiến giúp 
nhà máy ngày càng phát triển, 
công ty ngày một lớn mạnh. Sự 
tận tụy không ngừng trong công 
việc và cái tâm trong sáng với 
nghề đã giúp chị nhiều năm liền 
là lao động giỏi, nữ giỏi và là tấm 
gương để các thế hệ đàn em noi 
theo.

Với chị, hành trình 27 năm tại 
Phong Phú đã có quá nhiều đổi 
thay. Những mảnh đất trống 
ngập tràn cỏ lau năm nào giờ là 
những nhà xưởng khang trang 

với guồng quay máy nhịp nhàng, 
hối hả ngày đêm và những 
con đường nhựa rợp bóng vào 
tận nhà máy. Sản phẩm không 
ngừng đổi mới và nâng cao chất 
lượng. Phong Phú không ngừng 
phát triển và nâng cao vị thế 
thương hiệu… Duy chỉ có một 
điều không bao giờ thay đổi 
trong ngần ấy năm chính là tấm 
lòng mà người Phong Phú đã 
dành tặng cho nhau, chưa bao 
giờ chị thấy mình thôi hết được 
quan tâm, cô đơn trong công việc 
cũng như trong cuộc sống. Các 
thế hệ cán bộ công nhân Phong 
Phú đã mang một hoài bão, khát 
vọng cống hiến không ngừng 
vì sự phát triển bền vững của 
doanh nghiệp. Và chị một người 
công nhân luôn tận tụy với nghề.

Gương sáng Phong Phú
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Trong những năm qua, Ban 
lãnh đạo Tổng công ty CP 
Phong Phú luôn lấy bài toán 

chất lượng đặt mục tiêu phấn đấu và 
không ngừng cải thiện bữa ăn giữa 
ca cho CB.CNV. Chính vì vậy, việc 
không ngừng nâng cao cuộc sống 
để CB.CNV Phong Phú yên tâm công 
tác là việc luôn được quan tâm hàng 
đầu. 

Căn tin, Câu lạc bộ thanh niên và Nhà 
ăn là nơi phục vụ bữa ăn giữa ca cho 
CB.CNV. Tại đây, không chỉ không 
gian khang trang, lịch sự, chất lượng 
bữa ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm mà còn thể hiện tính nhân văn 

trong việc chăm sóc sức khỏe cho 
người lao động. Mới đây, chương 
trình “Suất ăn đem về tiện lợi” được 
Căn tin đứng ra tổ chức và phục vụ 
cho CB.CNV đã cụ thể hóa hơn việc 
chăm lo đời sống người lao động một 
cách sâu sắc. Bằng sự nhiệt huyết, 
quyết tâm nâng cao chất lượng cuộc 
sống cho người lao động, Ban lãnh 
đạo Tổng công ty hướng đến những 
điều bình dị và cần thiết nhất của 
cuộc sống hàng ngày. Với chương 
trình này, người lao động không chỉ 
tiết kiệm được quỹ thời gian eo hẹp 
của mình mà còn giảm được một 
phần chi phí cuộc sống nhưng vẫn 
đảm bảo sức khỏe.

Nội dung chính của chương trình 
“Suất ăn đem về tiện lợi” là cung 
cấp những suất ăn chất lượng đem 
về thật tiện ích cho những CB.CNV 
không có thời gian nấu nướng để 
phục vụ bữa cơm gia đình, đảm bảo 
sức khỏe và vệ sinh. Mỗi suất cơm 
có giá bán từ 12.000 đến 15.000 
đồng gồm các món mặn, xào, canh 
và cơm. Với giá cả ưu đãi, thực phẩm 
đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, an 
toàn, món ăn được chế biến hợp 
khẩu vị và đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm… là những ưu điểm của 
chương trình mang lại cho người lao 
động. Ngoài những khẩu phần ăn 
nấu sẵn, tại đây còn bày bán những 

Tính nhân văn
qua suất ăn đem về tiện lợi
PHòNG KDTT

Không gian bày trí của chương trình thật gọn nhẹ, khéo léo nhưng rất tiện lợi

mặt hàng nhu yếu phẩm hàng ngày 
như đường, sữa, bột ngọt, bánh… 
với giá cả mềm so với bên ngoài, 
CB.CNV có nhiều sự lựa chọn cho 
riêng mình.

Để có những ưu điểm nổi bật trên, 
những người thực hiện chương trình 
ngày đêm trăn trở, tìm kiếm những 
nguồn thực phẩm rẻ, đảm bảo chất 
lượng. Họ phải xây dựng thực đơn, 
tính toán khẩu phần ăn hợp lý đủ 
dinh dưỡng và cách chế biến phải 
an toàn, tiết kiệm, đúng chất lượng. 
Một thành viên của chương trình 
tiết lộ cho chúng tôi biết để có được 
ngày khai trương cả đội ngũ phải 
chuẩn bị từ mấy ngày trước và cả 
đêm chỉ ngủ được một giờ duy nhất. 

Ngay từ ngày đầu khai trương 
không khí tại Căn tin vô cùng tấp 
nập, với không gian bài trí nhỏ gọn 

nhưng rất ấn tượng và bắt mắt. 
Chương trình đã tặng 300 phiếu 
dùng thử miễn phí cho CB.CNV, qua 
đó lấy ý kiến đóng góp để chương 
trình ngày càng hoàn thiện và phục 
vụ tốt hơn nữa. Chị Thu Thủy - Công 
ty PPH cho biết: “Tôi cảm thấy đây là 
một chương trình thật thiết thực và 
có ý nghĩa đối với công nhân. Trong 
thời buổi kinh tế khó khăn, vật giá 
leo thang chóng mặt, thực phẩm 
bẩn tràn lan thì việc ra đời chương 
trình suất ăn đem về tiện lợi giúp 
chúng tôi giảm thiểu được một 
phần nào trong gánh nặng cuộc 
sống”. Đồng quan điểm với chị Thu 
Thủy, chị Thanh Vân - Công ty PPF 
cho biết: “Mười năm gắn bó và làm 
việc tại Phong Phú, tôi thấy Ban lãnh 
đạo luôn quan tâm đến chúng tôi, 
từ những điều nhỏ nhặt đến lớn lao. 
Suất cơm đem về tiện lợi là chương 
trình rất hay, với giá cả rẻ mà chất 

lượng hợp lý, quả là một điều đáng 
ghi nhận trong thời buổi này”.

Kinh tế khó khăn, giá cả tiêu dùng 
ngày càng leo thang và giá nguyên 
liệu thực phẩm không ngừng tăng. 
Những vấn đề trên là nguyên nhân 
dẫn đến chất lượng bữa ăn cho công 
nhân hiện nay tại một số công ty 
giảm mạnh, một số nơi dùng những 
nguyên liệu thực phẩm rẻ tiền, dinh 
dưỡng không cao. Đối với Phong 
Phú, luôn luôn có những chương 
trình, ưu đãi để không ngừng nâng 
cao chất lượng cuộc sống cho công 
nhân. Có thể nói qua chương trình 
“Suất ăn đem về tiện lợi” một lần nữa 
cho thấy được tính nhân văn cao cả 
mà người Phong Phú dành tặng cho 
nhau, một nghĩa cử, một tấm lòng 
không ngừng chăm lo tốt và nâng 
cao chất lượng cuộc sống cho người 
lao động.

CB.CNV đang thưởng thức suất ăn đem về tiện lợi
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Tôi viết những dòng này khi 
trong lòng còn đọng lại rất 
nhiều cảm xúc và suy nghĩ 

về người lãnh đạo của mình. Tôi 
được học hỏi những điều hay 
trong công việc và hiểu đúng 
hơn về vai trò của người lãnh 
đạo trong doanh nghiệp. Bên 
cạnh năng lực, ông còn là người 
sống tình cảm, đặc biệt là cách 
truyền cảm hứng cho nhân viên 
của mình. Từ những kinh nghiệm 
làm việc, tôi nhận thấy những lời 
khen ngợi, động viên có ý nghĩa 
rất lớn đến sự cố gắng, tinh thần 
cầu tiến và phát triển của các cá 
nhân trong một tổ chức. Những 
ý tưởng hay sự sáng tạo tuy chưa 
hiệu quả nhưng bằng một lời 
động viên, an ủi có thể giúp họ 
làm tốt hơn và rút kinh nghiệm 
trong những lần thực hiện tiếp 
theo. 

Lãnh đạo của tôi là người biết 
truyền cảm hứng và đặt niềm tin 
để nhân viên làm việc và sáng 
tạo. Đôi khi tôi tự hỏi nhờ vào 
đâu mà ông có lối nói chuyện 
hay, thuyết phục và dễ đi vào 
lòng người đến vậy. Với vốn ngôn 
từ phong phú, chuẩn mực, lý giải, 
phân tích vấn đề sắc bén, mọi nội 
dung ông phát biểu về quản lý 
công ty hay thậm chí là những 
chia sẻ cuộc sống đều sống động, 
dễ hiểu. Mãi sau này tôi mới biết 
được ông vẫn dành những thời 
gian nhất định trong ngày để đọc 
sách và miệt mài đọc để thu gặt 
nguồn kiến thức phong phú của 
nhân loại. Đó là điều đầu tiên tôi 
ghi nhớ và học theo khi thời gian 
gần đây tôi không còn thói quen 
đọc sách như trước. 

Từ kinh nghiệm làm việc tại 
những đơn vị khác nhau, cũng 
như sự quan sát từ những môi 
trường làm việc, tôi nhận thấy 
một tập thể muốn tồn tại và phát 
triển mạnh phụ thuộc nhiều vào 
nhân tố con người. Tại đây, các 
thành viên công ty đều rất nể 
phục và yêu quý người lãnh đạo, 
sẵn sàng nhận nhiệm vụ cũng 
như hết lòng vì công việc. Tôi 
rút ra bài học chìa khóa giúp câu 
chuyện thành công chính là sự 
quan tâm chân thành. 

Tôi còn học từ ông cách yêu quý 
và tự hào về thương hiệu công ty 
mình. Từ việc biết yêu lấy công ty, 
tự bản thân mỗi người sẽ phấn 
đấu góp sức mình cho sự phát 
triển công ty. Có lẽ, bên cạnh 
tiềm lực tài chính vững mạnh, 
nguồn nhân lực trình độ cao hay 
uy tín thương hiệu… thì điều 
mà các giám đốc, các nhà lãnh 
đạo mong muốn nhất là đội ngũ 
cộng sự tâm huyết và đồng lòng 
vì sự phát triển của công ty. 

Chắc hẳn cũng giống như tôi 
trước đây, đa số bạn đọc nghĩ 
rằng: Những doanh nhân, những 
người làm kinh doanh thường vì 
lợi ích và ước mơ làm giàu của 
chính cá nhân họ. Nhưng đến 
hôm nay, qua hình ảnh người 
lãnh đạo của mình, tôi mới hiểu 
rằng bên cạnh ước mơ trường 
tồn của doanh nghiệp và coi sự 
tồn tại của mình là hữu ích cho 
cộng đồng, họ còn mang gánh 
nặng công ăn việc làm của vài 
trăm con người trên vai. Họ có thể 
buông bỏ, giảm bớt công việc để 
hưởng thụ cá nhân, nhưng nếu 
không giữ được sự phát triển cho 

công ty thì người lao động sẽ đi 
đâu về đâu. 

Hằng ngày tôi vẫn đọc trên các 
báo, trên internet hằng trăm 
khóa học về nghệ thuật lãnh 
đạo, khóa học dành cho các CEO; 
nhưng thực tế để là một người 
lãnh đạo được mọi người yêu quý 
và kính phục không phải là điều 
dễ dàng. Tôi chẳng dám bàn sâu 
về những phẩm chất tạo nên một 
nhà lãnh đạo, tuy nhiên cá nhân 
tôi nghĩ rằng người lãnh đạo phải 
là một ví dụ điển hình cho nhân 
viên. Chúng ta nhìn vào lời nói, 
hành động của họ để trau dồi và 
hoàn thiện mình, trước nhất là kỹ 
năng - thái độ trong công việc, và 
sau đó là thái độ ứng xử.

Hẳn rằng ai cũng muốn được làm 
việc trong một môi trường thân 
thiện - chuyên nghiệp, có người 
lãnh đạo mẫu mực và công tâm, 
đánh giá đúng năng lực cũng 
như khuyết điểm của bản thân. 
Nhưng đó chỉ là những điều 
chúng ta muốn, còn những điều 
chúng ta nên làm là gì? Tôi nghĩ 
rằng ngoài việc cố gắng, nỗ lực 
hoàn thành công việc, chúng ta 
nên biết yêu quý công ty và thử 
đặt mình vào vai trò người lãnh 
đạo với rất nhiều suy tư, lo toan 
và bộn bề công việc. Để từ đó, 
thấu hiểu, thông cảm và bớt “đòi 
hỏi”, phán xét sếp mình thế này, 
thế kia. 

“Nhân vô thập toàn”, người lãnh 
đạo của tôi cũng vậy. Ông vẫn 
đang đi tìm và sửa khuyết điểm 
của chính mình thì hà cớ gì 
chúng ta lại không cố gắng hoàn 
thiện mình mỗi ngày.

Nghĩ về
người “truyền lửa”...
TRUNG CHáNH

Phòng Kỹ thuật công nghệ

Lãnh đạo của tôi là người biết truyền cảm hứng và 
đặt niềm tin để nhân viên làm việc và sáng tạo. 

Từ tư duy đến hành động
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Sản phẩm hướng đến 
sự phát triển bền vững
CHÂU MINH TRí

Phòng Kỹ thuật công nghệ

Thiết kế hướng tới phát triển bền vững 
chứa một nội hàm rộng như các vấn đề 
về xã hội phát triển bền vững, những 

cách thức mới nhằm đáp ứng người tiêu dùng 
với lượng tiêu thụ tài nguyên ít. Chúng vượt 
qua giới hạn của việc sản xuất ra sản phẩm 
xanh, đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng theo 
phương thức có hệ thống và tổng quát. Các 
công ty trên toàn thế giới cần phải đổi mới 
sản phẩm, quy trình sản xuất nhằm theo kịp 
sức ép cạnh tranh, nâng cao năng suất trong 
khu vực và toàn cầu, giữ vững hoặc mở rộng 
thị phần, thu hút đầu tư nước ngoài.

Đổi mới sản phẩm đang trở thành một trong 
những lựa chọn chiến lược của doanh nghiệp, 
của toàn bộ chuỗi cung ứng hay cả một ngành 

Những thiết kế hướng tới phát triển bền vững có tiềm năng cải thiện hiệu suất, 
nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường đang trở thành xu hướng 
chung trên toàn thế giới. Các doanh nghiệp và người tiêu dùng dần chuyển mình 
trong việc ưa chuộng sản phẩm thân thiện với môi trường. 

công nghiệp để cạnh tranh trong thị trường toàn 
cầu mở. Những tiến bộ về thông tin, truyền thông 
và cơ sở hạ tầng, thị trường trong nước, quốc tế đã 
gây ra áp lực cạnh tranh, tạo những thách thức mới 
buộc các công ty phải thích ứng.

Ngày nay, các công ty hoạt động trong một thế 
giới thay đổi nhanh chóng với nhu cầu và mong 
muốn của người tiêu dùng luôn luôn đổi mới. Sự 
cạnh tranh trở nên khốc liệt, trong bối cảnh này 
những công ty có khả năng tích hợp việc đổi mới 
sản phẩm vào quá trình phát triển sản phẩm sẽ 
dành được lợi thế đáng kể, bởi lẽ thiết kế hướng 
tới phát triển bền vững phải tuân thủ các mục tiêu 
nghiêm ngặt:

Vật liệu đầu vào phải là vật liệu sạch, có thể tái tạo 
được, ít tiêu thụ năng lượng, có khả năng tái chế 
được và có tác động tốt đến xã hội. Giảm sử dụng 
vật liệu với việc giảm trọng lượng và giảm thể tích. 

Tối ưu hóa công nghệ sản xuất bằng cách tìm ra 
các công nghệ thay thế, giảm thiểu các bước sản 
xuất, sử dụng ít năng lượng hoặc năng lượng sạch 
nhằm giảm chất thải độc hại từ quá trình sản xuất, 
sử dụng ít vật liệu phụ hoặc dùng các vật liệu phụ 
sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh nơi làm việc.

Tối ưu hóa công nghệ phân phối bằng cách sử 
dụng bao bì ít, có khả năng tái chế và sạch. Sử 
dụng các cách thức vận chuyển tiết kiệm năng 
lượng, mang lại hiệu quả cho khâu hậu cần, thu 
hút các nhà cung cấp ở địa phương để giảm thiểu 
chi phí, chủ động nguồn nguyên liệu.

Cần giảm tác động trong quá trình sử dụng bằng 
cách sử dụng nguồn năng lượng sạch, tiêu thụ 

thấp, tiêu dùng sạch, giảm lãng phí năng lượng, 
hỗ trợ sức khỏe cho người tiêu dùng.

Vòng đời của mỗi sản phẩm bền vững cần được 
tối ưu hóa để tin cậy và bền vững hơn, dễ dàng 
sửa chữa, bảo dưỡng, những thiết kế cổ điển với 
những cấu trúc có thể tháo rời được, tạo ra mối 
quan hệ chặt chẽ giữa sản phẩm với người tiêu 
dùng.

Cần tối ưu hóa giai đoạn thái bỏ sản phẩm để tái sử 
dụng, tái sản xuất, làm mới, đặc biệt có thể tái chế 
nguyên liệu và an toàn trong quá trình thiêu hủy 
và tận dụng các hệ thống tái chế thu gom không 
chính thức trong khu vực.

Trong thời đại hiện nay, những vấn đề về khí thải, 
ô nhiễm, độc hại… đã trở nên báo động hơn bao 
giờ hết. Vì thế, việc hướng đến những sản phẩm 
có thiết kế bền vững được ưu tiên hàng đầu. Tổng 
công ty CP Phong Phú là một trong những doanh 
nghiệp tiên phong trong việc tuân thủ các mục 
tiêu đó để cho ra đời những dòng sản phẩm chất 
lượng cao. Dòng sản phẩm khăn Mollis được sản 
xuất trên dây chuyền công nghệ cao, hiện đại và 
thân thiện với môi trường. Mới đây nhất là sản 
phẩm Mollis Ecol với những tính năng vượt trội về 
sinh thái công nghệ, sinh thái sản phẩm, sinh thái 
bỏ… mang đến một sản phẩm với sự phát triển 
bền vững. Ngoài khăn, vải của Phong Phú cũng 
được sử dụng công nghệ nhuộm, dệt hoàn tất 
trên dây chuyền công nghệ sạch, thân thiện môi 
trường. Nước thải trong quá trình sản xuất được 
xử lý rất kỹ. Điển hình là việc nghiên cứu thay thế 
H2SO4 bằng CO2 để trung hòa PH cho hệ thống xử 
lý nước thải, công trình được ứng dụng đầu tiên ở 
Việt Nam.
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Mollis Ecol là một trong những sản phẩm sử dụng  nguyên liệu 
từ thiên nhiên thân thiện với môi trường



34 35Số 31 - tháng 5/2013Diễn Đàn Phong Phú Diễn Đàn Phong Phú Số 31 - tháng 5/2013Từ tư duy đến hành động

Trong bức tranh thế giới 
hiện nay, màu tối là màu 

chủ đạo: Kinh tế ảm đạm, tỷ lệ 
thất nghiệp cao chưa từng có, 
nợ công ở châu Âu, rồi tranh 
chấp lãnh thổ, căng thẳng ở 
Biển Đông, ở các nước Đông 
bắc Á, các vụ thảm sát, thiên 
tai, dịch bệnh, nguy cơ chiến 
tranh ngày một hiện rõ… 

Ở Việt Nam, theo số liệu 
thống kê có khoảng 55.000 
doanh nghiệp bị giải thể 
hoặc tạm ngưng hoạt động, 
con số này tăng gấp nhiều 
lần so với hơn 7.000 doanh 
nghiệp giải thể trong năm 
2011. Nhiều đơn vị phải tinh 
giảm biên chế, cắt giảm nhân 
sự, trong đó có rất nhiều các 
doanh nghiệp tiếng tăm trên 

thị trường cũng đột ngột 
“chết đứng”. Nổi tiếng giàu có 
và chịu chơi như ông bầu các 
đội bóng đá cũng bùi ngùi 
bỏ cuộc. Nhiều đội bóng phải 
giải thể, nhiều tháng liền nợ 
lương các cầu thủ. Một số 
ngôi sao bóng đá trước đây 
nhận lương “trên trời” giờ 
cũng phải đối mặt với nguy 
cơ thất nghiệp rõ ràng, hoặc 

Điểm sáng
trong gam màu tối
BùI TRọNG Vĩ

Bí thư Đoàn thanh niên Công ty PPH

luân chuyển khắp nơi như “chạy 
giặc”. Chính tình hình ảm đạm ấy 
làm tôi nhiều lần tự thốt lên rằng: 
“Không lẽ có ngày tận thế mới 
sao”.

Tuy nhiên, trong bức tranh màu 
tối đó vẫn còn một gam màu 
sáng, những gam màu sáng 
này tuy không chiếu sáng một 
khoảng rộng lớn và có tầm ảnh 
hưởng lớn lao nhưng cũng đủ 
làm vui tất cả mọi người đang 
làm việc tại Công ty CP Dệt gia 
dụng Phong Phú (PPH) và đại 
gia đình Phong Phú. Hạnh phúc 
ấy chính là việc cả tập thể đứng 
vững và phát triển mạnh trước 
bão táp, phong ba của kinh tế, 
minh chứng rõ nhất cho điều 
này chính là tỷ lệ chia cổ tức năm 
2012 rất cao và chế độ đãi ngộ 
đối với người lao động tăng lên 
rõ rệt. 

Riêng công ty PPH, tỷ lệ chia cổ 
tức năm nay là 30%. Cổ đông 
vui mừng vì cổ tức gấp 3 lần tiền 
gửi ngân hàng, tôi còn nhớ như 
in phát biểu của một cổ đông 
tại Đại hội đồng cổ đông ngày 
14/04/2013 rằng: “Còn hơn cả sự 
mong đợi”. Người lao động không 
sở hữu cổ phần cũng phấn khởi vì 
thành quả lao động của mình và 
có một công việc ổn định. Năm 
2013 đầy khó khăn vẫn còn đó, 
nhưng với sự quyết tâm cao độ 
của Ban lãnh đạo Công ty PPH và 
sự đồng lòng của tập thể CB.CNV, 
công ty vẫn đặt chỉ tiêu rất cao 
cho năm 2013 này và hy vọng sẽ 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

CB.CNV công ty ai cũng thật hạnh 
phúc khi được đóng góp một 
phần công sức nhỏ bé của mình 
vào sự thành công chung. Niềm 
vui và hạnh phúc ấy có được là 
nhờ vào sự nỗ lực phấn đấu của 
một tập thể từ lãnh đạo đến từng 
công nhân đang ngày đêm miệt 
mài bên dàn máy… Còn gì hạnh 
phúc hơn khi được làm việc tại 
một doanh nghiệp dệt may có 
chỗ đứng vững chắc, công ăn 
việc làm ổn định và không ngừng 

lớn mạnh. Cổ tức cao đã đành, 
công ty còn trích quỹ dự phòng 
tiền lương còn lại để làm quỹ đầu 
tư phát triển… trong thời buổi 
này có của ăn của để như thế thì 
đúng là hạnh phúc bất tận.

Hy vọng, năm nay những đứa con 
trong đại gia đình Phong Phú tiếp 
tục phát huy những điểm sáng, 
góp phần làm sáng thêm bầu trời 
kinh tế đang còn nhiều ảm đạm.
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Hội trại lần này đã thu hút hơn 
230 đoàn viên thanh niên, 
gồm một trại chỉ huy, 04 tiểu 

trại Vượt đại ngàn (Liên quân các Chi 
đoàn Văn phòng Tổng công ty, Ban 
Quản lý Cụm Công nghiệp, Chi đoàn 
Công ty TNHH Coats Phong Phú, Chi 
đoàn Công ty PPP, Liên Chi đoàn Công 
ty PPF), Đoàn kết (Liên chi đoàn Công 
ty PPJ), Rừng xanh (Liên Chi đoàn 
Công ty PPYT) và Sức sống mới (Liên 
Chi đoàn Công ty PPH). Nhiều hoạt 
động phong phú và đa dạng của hội 
trại được tổ chức nhằm tuyên truyền 
giáo dục, khơi dậy lòng tự hào của 
tuổi trẻ và mỗi một người đoàn viên, 
thanh niên về truyền thống vẻ vang 
của Đảng và Đoàn trong sự nghiệp 
cách mạng 82 năm qua. Tiếp bước 
truyền thống hình thành, phát triển 
của Đoàn thanh niên Phong Phú đã 
qua, xung kích đi đầu, chung tay xây 
dựng Phong Phú vững bước hôm nay 
và ngày mai. Đây cũng là dịp để cán 
bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong 
toàn Tổng công ty và các đơn vị trực 
thuộc có dịp giao lưu, trao đổi và học 

tập kinh nghiệm trong hoạt động 
đoàn và phong trào thanh niên cũng 
như công tác chuyên môn, nghiệp 
vụ, nâng cao đời sống văn hóa tinh 
thần và sự gắn kết lâu dài với doanh 
nghiệp. 

Với mục tiêu nhằm giáo dục truyền 
thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn 
đáp nghĩa cho đoàn viên thanh niên, 
ôn lại những trang lịch sử hào hùng 
của dân tộc, đoàn đã về lại Khu Di 
tích chiến thắng La Ngà (Định Quán, 
Đồng Nai). Tại đây, đoàn đã tiến hành 
đặt vòng hoa và dâng hương tưởng 
niệm các anh hùng liệt sĩ, tổ chức lễ 
kết nạp cho 47 đoàn viên mới, thăm 
hỏi và tặng 31 phần quà trị giá 22 
triệu đồng cho 29 gia đình chính sách, 
thương binh liệt sĩ và 02 mẹ Việt Nam 
anh hùng. Ngoài ra, trong chuyến 
hành trình đoàn cũng kết hợp thăm 
và tặng quà tại Chùa Pháp Hoa (Đồng 
Nai) nơi đang nuôi dưỡng 165 trẻ mồ 
côi, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn. 

Cuộc hành quân mang sức trẻ Phong 

Phú tiếp tục vượt 25 km đường rừng 
chông gai, không một ánh đèn, 
không sóng điện thoại trên những 
chiếc xe ca quen thuộc để rồi “hạ 
trại” tại Thác Mai - Bàu nước sôi. Sau 
lời phát biểu ôn lại truyền thống 82 
năm sinh nhật đoàn, tổng kết tháng 
thanh niên và tuyên bố khai mạc hội 
trại của đồng chí Phạm Minh Tuấn - 
Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công 
ty, nhiều hoạt động của trại lần lượt 
diễn ra. “Dạ hội - Rừng xanh tôi yêu” 
sôi nổi, căng thẳng nhưng không 
kém phần hấp dẫn qua nhiều phần 
thi dựng trại nhanh, thi băng reo, các 
trò chơi kỹ năng khéo léo, vui nhộn, 
đoàn kết, phát huy tối đa năng lực 
từng cá nhân kết hợp sức mạnh tập 
thể, kỹ năng làm việc nhóm, sự quyết 
tâm, đồng lòng, tốc độ và trí tuệ của 
từng trại sinh, tính tập thể của từng 
tiểu trại.

Không khí lễ hội càng hấp dẫn hơn 
với phần thi thiết kế thời trang “Rừng 
xanh tôi yêu”, bằng sự khéo léo, tinh 
tế, tài tình với những ý tưởng thiết 

Sức trẻ Phong Phú
Võ XUÂN CƯờNG

Phó Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty

Hòa trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước lập thành tích chào 
mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 
- 26/3/2013) và hưởng ứng tháng Thanh niên, ngày 23, 24/3/2013, Đoàn 
thanh niên Tổng công ty CP Phong Phú đã tổ chức Hội trại truyền thống 
“Sức trẻ Phong Phú” tại Khu du lịch sinh thái Thác Mai - Bàu nước sôi 
(Định Quán, Đồng Nai).

kế táo bạo, các cô thợ dệt, những 
anh công nhân mang niềm tin tình 
yêu Phong Phú đến và trình làng tại 
đêm lễ hội. Những bộ sưu tập thời 
trang thiết kế “bắt mắt”, vui nhộn với 
các người mẫu “bán chuyên nghiệp” 
nhưng đã thu hút đông đảo khán giả 
ủng hộ.

Ấn tượng nhất là hoạt cảnh gọi lửa, 
tất cả trại sinh đã cùng chung tay 
nhóm lên ngọn lửa “sức trẻ” nhiệt 
huyết trong mỗi người. Tất cả như 
quên đi sự mệt nhọc sau những ngày 
làm việc vất vả để cùng say mê trong 
một đêm hội văn hóa lung linh, ấm 

tình đồng nghiệp, bạn bè, anh em 
của những người Phong Phú.

Trại sinh hòa mình vào chương trình 
Team Building với chủ đề “Hành trình 
theo chân Bác”. Bốn tiểu trại được 
trải nghiệm từng chặn của trò chơi 
lớn. Trò chơi kỹ năng để thể hiện vai 
trò lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm 
để đưa toàn đội vượt qua những thử 
thách trong khoảng thời gian nhanh 
nhất. Các đội đã so kè với nhau từng 
chặng một. Mỗi cá nhân trong từng 
đội thể hiện tư duy, sáng tạo, phối 
hợp với các thành viên trong nhóm 
nhằm đưa ra những giải pháp tối ưu 

để giải quyết vấn đề. 

Kết thúc hội trại, Ban tổ chức đã trao 
giải nhất cho tiểu trại Sức sống mới, 
giải nhì cho tiểu trại Đoàn kết và 02 
giải khuyến khích cho tiểu trại Vượt 
đại ngàn và Rừng xanh.  

Hội trại truyền thống “Sức trẻ Phong 
Phú” năm 2013 đã tạm khép lại nhưng 
mỗi người tự nhắn với lòng cần phải 
phấn đấu hơn, sống có lý tưởng, hoài 
bão và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ 
cho yêu thương mãi đong đầy và lan 
tỏa  từ mái nhà Phong Phú.

Ban chỉ huy hội trại “sức trẻ Phong Phú” Anh Phạm Minh Tuấn - Bí thư đoàn Thanh Niên trao quà từ thiện cho chùa Pháp Hoa

Nhận giải thưởng chung cuộc

Số 31 - tháng 5/2013Diễn Đàn Phong Phú Diễn Đàn Phong Phú Số 31 - tháng 5/2013

Các tiểu trại tham gia trò chơi lớn
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Sáng kiến
cải tiến kỹ thuật Để hiểu một cách tận tường về 

dây chuyền tiền xứ lý liên tục khổ 
rộng, tôi được các anh chị trong 

tổ kỹ thuật đưa vào tận Nhà máy Dệt - 
Nhuộm - Hoàn tất để tham quan. Trước 
mắt tôi là một dây chuyền với nhiều công 
đoạn xử lý liên tục khép kín đang hoạt 
động. Trước đây, hệ thống máy tiền xử lý 
cũ gặp phải những hạn chế nhất định: Chỉ 
xử lý những loại khăn khổ nhỏ, sức căng 
trên máy lớn,… làm ảnh hưởng đến chất 
lượng sản phẩm và khó khăn trong quản lý 
công nghệ sản xuất.

 Trước những hạn chế ấy, Ban lãnh đạo 
công ty cùng đội ngũ CB.CNV nhà máy 
trăn trở và quyết tâm nghiên cứu đầu tư 
thiết bị hiện đại nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phẩm. Sau một thời tìm 
hiểu và nghiên cứu hệ thống thiết bị, quý 2 
năm 2012 Công ty PPH mua lại dây chuyền 
tiền xử lý liên tục (xuất xứ từ Đức) từ một 
đơn vị sản xuất đã đóng cửa. Đội ngũ kỹ 
thuật của công ty đã tiến hành lắp đặt, cải 
tiến những bộ phận còn thiếu hoặc chưa 
phù hợp. Đến quý 1 năm 2013 toàn bộ dây 
chuyền đi vào hoạt động và được đánh giá 
mang lại hiệu quả cao. Với những cải tiến 
này, PPH tiết kiệm khoảng chi phí thấp 
hơn 4 ÷ 5 lần so với việc đầu tư dây chuyền 
hoàn toàn mới.

Dây chuyền tiền xử lý liên tục có các bể 
giặt liên hoàn với hệ thống tuần hoàn 
nước nóng và trống giặt. Đặc biệt, hệ 
thống trục dẫn động được thiết kế phù 
hợp với sản phẩm khăn bông giúp giảm tối 
đa sức căng trên sản phẩm nên độ co khăn 
khi thành phẩm được ổn định và tiết kiệm 
đáng kể nguồn nhiệt, điện, nước.

Sau khi dây chuyền đi vào hoạt động, với 
khổ làm việc của máy 2,4 m, những loại 
khăn khổ lớn được tiền xử lý một cách triệt 
để. Chất lượng sản phẩm được tăng lên, độ 
trắng sạch của khăn cao hơn dây chuyền 
cũ khoảng 40%. Khăn sau khi tiền xử lý 
được đem vào nhuộm với kết quả màu 
nhuộm đều và tươi hơn. Sản lượng trung 
bình của dây chuyền đạt 18 tấn mỗi ngày 
đáp ứng toàn bộ cho công đoạn nhuộm 
khăn.

Chính những quy trình xử lý kỹ thuật cao 
này, không chỉ ngày càng nâng cao chất 
lượng khăn Phong Phú mà còn giúp PPH 
được khách hàng đánh giá là một trong 
những đơn vị sản xuất khăn hàng có công 
nghệ hàng đầu trên thế giới.

Được biết, tại Công ty PPH năm qua có 
rất nhiều sáng kiến khoa học, cải tiến quy 
trình của các các đơn vị nhà máy, mà người 
thực hiện không ai khác chính là những 
CB.CNV trực tiếp tham gia và điều hành 
sản xuất. Trong quá trình thực hiện công 
việc của mình, bằng tình yêu nghề, sự 
sáng tạo của bản thân và sự khuyến khích 
của các cấp lãnh đạo, họ đã mạnh dạn cải 
tiến và thực hiện những công trình có tính 
đột phá, mang lại hiệu quả lớn cho công 
ty. Chúng tôi hiểu rằng, thương hiệu của 
những sản phẩm Phong Phú ngày càng 
được người tiêu dùng trên toàn thế giới tin 
tưởng và tín nhiệm một phần chính là nhờ 
vào bàn tay lao động, những sáng kiến 
không ngừng của từng CB.CNV.

PHòNG KDTT Với mong muốn không ngừng tìm tòi, cải tiến thiết bị và hoàn thiện công 
nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng năng suất lao động. Công 
ty PPH đã từng bước quy hoạch chuẩn hóa dây chuyền sản xuất khăn bông 
thông qua việc đầu tư máy móc thiết bị trong nhiều năm liền từ công đoạn 
dệt, nhuộm đến may. Đặc biệt, dây chuyền tiền xử lý liên tục khổ rộng, được 
đầu tư và đưa vào khai thác đầu năm 2013, đã kết thúc chương trình chuẩn 
hóa dây chuyền sản xuất nhuộm và hoàn tất của phân xưởng Nhuộm - PPH.

Từ tư duy đến hành động

nhìn từ quy trình tiền xử lý nhuộm

Một góc dây chuyền tiền xử lý liên tục (khổ rộng)
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những thiết kế đến từ tương lai

Pierre Cardin nổi tiếng với phong 
cách tiên phong (avant-garde), các 
thiết kế kỷ nguyên không gian vũ trụ 
và trường phái thời trang unisex. Ông 
đặc biệt thích sử dụng hình khối siêu 
tưởng và các mô típ kiểu dáng hình 
học trên nền chất liệu mới để thể hiện 
những ý tưởng sáng tạo và liên tục 
phá vỡ những cấm kỵ về thời trang 
cao cấp, lập nhiều công lao lớn cho 
việc dân chủ, tự do hóa thời trang. 
Những mẫu thiết kế với cấu trúc lạ 
mắt sử dụng đường nét lưỡi liềm, 
hình ống làm cho trang phục của ông 
thêm quý phái, trang nhã, tự nhiên, 
thể hiện mong muốn giải phóng phụ 
nữ cả về thể chất và tinh thần. Những 
chiếc váy với hình dáng vuông đặc 
trưng và áo khoác nhẹ dành cho cả 
nam và nữ từ thập niên 60 của ông đã 
khởi xướng trào lưu ăn mặc phi giới 

tính vốn là xu hướng thời trang chi 
phối những năm cuối thế kỷ 20.

Phong cách thiết kế của Cardin luôn 
tỏ ra táo bạo, khác lạ và được mệnh 
danh là những sáng tạo đến từ tương 
lai. Điều đặc biệt nhất của những 
loại trang phục này có lẽ không chỉ 
là những đường nét góc cạnh đặc 
trưng, mà tính ứng dụng và thời trang 
của nó. Chúng ta hoàn toàn có thể 
mặc những trang phục này đi dạo 
phố vào thế kỷ 21 mà không sợ lạc 
mốt. Thực tế hiện nay, những thiết kế 
mang hơi hướng công nghệ 3D với 
những đường cắt cúp góc cạnh đang 
chiếm ưu thế và rất cuốn hút đối với 
giới trẻ. Năm 2011 vừa qua ông đã 
vinh dự nhận giải thưởng Nhà thiết kế 
huyền thoại (Legend award) do Hiệp 
hội thời trang thế giới (Fashion Group 
International) trao tặng để ghi nhận 
những cống hiến to lớn cho hoạt 

động sáng tạo nghệ thuật của ông 
trong hơn nửa thế kỷ qua.

táo bạo trong kinh doanh

Năm 1957 xuất phát từ nhận định 
thị trường nhạy bén và chính xác khi 
cho rằng rất nhiều người có nhu cầu 
sử dụng hàng hiệu nhưng không có 
điều kiện để đặt may riêng với giá 
thành bằng cả một năm thu nhập của 
người thường. Pierre Cardin đã phát 
kiến một hướng đi mới lần đầu tiên 
trong lịch sử ngành thời trang khi ông 
chuyển đổi kinh doanh theo hướng 
y phục may sẵn để cung cấp cho các 
cửa hàng quần áo, siêu thị cao cấp. 
Điều này đã bị phản ứng dữ dội vì bị 
coi là “phản bội” và phá giá hàng thời 
trang cao cấp, bản thân ông cũng bị 
hiệp hội thời trang Pháp tẩy chay và 
khai trừ. Tuy nhiên bất chấp những lời 
chỉ trích, ông vẫn kiên trì theo đuổi 

Pierre Cardin được xem là một trong năm người Pháp nổi tiếng nhất thế giới (không 
kém gì Napoléon) khi ông sáng lập ra hãng thời trang cùng tên vào năm 1950 với 
tầm ảnh hưởng rộng lớn trên toàn cầu. Không chỉ là một nhà thiết kế đột phá, ông 
còn là nhà kinh doanh tài ba, sáng tạo không ngừng và thử nghiệm những ý tưởng 
mới độc đáo vào thương hiệu của mình. Vì vậy, Pierre Cardin được công nhận là 
một trong những thương hiệu dễ nhận biết nhất thế giới khi nó có mặt tại hơn 180 
quốc gia và được sử dụng cho gần 1000 chủng loại sản phẩm khác nhau.

hồ Phạm
Phòng KD TT

Đại chúng hóa
thời trang cao cấp

pierre cardin chiến lược kinh doanh táo bạo này 
và đã gặt hái thành công to lớn từ 
nguồn doanh thu tăng lên đáng kể. 
Sau đó trào lưu kinh doanh y phục 
may sẵn nhanh chóng nhân rộng và 
được công nhận là một trong những 
sáng kiến rất thành công, có ý nghĩa 
quan trọng cho sự phát triển của 
ngành thời trang thế giới.

Ý tưởng nối tiếp ý tưởng, ông cho 
rằng mọi người chẳng những cần 
mặc đẹp mà đồng thời cũng cần phải 
có một môi trường sống hài hòa với 
việc mặc đẹp. Với mục đích sáng tạo 
một phương thức sinh hoạt mới cho 
mọi người, ông đã quyết định mở 
rộng lĩnh vực kinh doanh sang các 
mặt hàng khác từ đồ trang sức, túi 
xách, đồng hồ, bút máy…

Ông còn mở rộng tầm ảnh hưởng 
thương hiệu của mình bằng các 
phương thức nhượng quyền thương 
mại. Các hợp đồng mang thương 

hiệu Pierre Cardin bắt đầu chủ yếu 
ở sản phẩm quần áo thời trang, sau 
đó là các hàng hóa khác. Sau 60 năm, 
Cardin có hệ thống trên 600 cửa hàng 
nhượng quyền trên toàn thế giới. 
Tên tuổi của ông được sử dụng cho 
1.000 sản phẩm khác nhau, có mặt 
tại hơn 180 quốc gia, vùng lãnh thổ. 
Ông đặc biệt tăng cường phát triển 
thị trường châu Á nhằm tạo điều kiện 
cho người dân ở khu vực này tiếp cận 
và sử dụng những sản phẩm nghệ 
thuật cao cấp của nước Pháp. Ông 
là người đã khai phá và biến nước 
Nhật thành thị trường thời trang cao 
cấp sôi động khi ông đến Nhật năm 
1959. Năm 1978 ông xâm nhập thị 
trường Trung Quốc và nhanh chóng 
tạo dựng chỗ đứng cho thương hiệu 
Pierre Cardin và trở thành một trong 
những biểu tượng sang trọng nổi 
tiếng nhất Trung Quốc thế kỷ 20. Có 
thể nói châu Á đang là thị trường tiêu 
thụ lớn nhất các xa xỉ phẩm của hãng 
thời trang danh tiếng này. 

Hiện tại Pierre Cardin được xếp vị trí 
số một thế giới trong việc cho thuê 
quyền sử dụng nhãn hiệu license. Tùy 
từng loại hợp đồng mà Pierre Cardin 
thu phí sử dụng license khác nhau, 
thông thường là từ 7-10% doanh thu 
bán hàng. Càng những năm về sau, 
nguồn thu từ kinh doanh thương 
hiệu càng chiếm tỉ trọng lớn trong 
tổng doanh thu của Tập đoàn Pierre 
Cardin.

Pierre Cardin đã góp phần thay đổi bộ 
mặt ngành thời trang thế giới bằng 
những sáng tạo nghệ thuật vượt thời 
gian, không gian và những ý tưởng 
kinh doanh táo bạo. Với phương 
châm hành động “làm cho thời trang 
cao cấp được đại chúng hóa”, ông 
đã, đang và sẽ tiếp tục mang vẻ đẹp 
tráng lệ và sự sang trọng xa hoa của 
nước Pháp đến với toàn thế giới 
thông qua thương hiệu Pierre Cardin 
của mình.
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trả lời Câu hỏi Chủ đề Số 29

1Tên các vị lãnh đạo cấp 
cao của Đảng và Nhà nước 
đã từng đến thăm và làm 

việc với CB.CNV Tổng công ty CP 
Phong Phú.
- Đồng chí Nông Đức Mạnh - 
Nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng 
sản Việt Nam 
- Đồng chí Nguyễn Minh Triết - 
Nguyên Chủ tịch nước CHXHCN 
Việt Nam.
- Đồng chí Trương Mỹ Hoa - 
Nguyên Phó Chủ tịch nước 
CHXHCN Việt Nam. 
- Đồng chí Hoàng Trung Hải - Phó 
Thủ tướng Chính phủ.
- Đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư 
thành ủy TP. HCM.
- Đồng chí Vũ Huy Hoàng - Bộ 
trưởng Bộ Công thương.
- Đồng chí Hồ Thị Kim Thoa - Thứ 
trưởng Bộ Công thương.

2Năm 2010, tôi gia nhập đại 
gia đình Phong Phú, nơi 
đây cho tôi nhiều kỷ niệm 

thân thương với anh chị em đồng 
nghiệp qua những sự kiện làm 
chung, những chương trình hoạt 
động cộng đồng… Từ những 
điều bình dị ấy đã để lại trong 
tôi bao nhiêu cảm xúc đáng nhớ, 
vì thế trong dòng ký ức của tôi 
những câu chuyện cứ nối tiếp 
nhau không ngừng. Trong ngần 
ấy năm làm việc tại đây bao niềm 
vui nỗi buồn không thể diễn tả 
hết bằng lời. Có một kỷ niệm tôi 
không thể nào quên đó chính là 
lần gặp Chủ tịch nước Nguyễn 
Minh Triết về thăm Phong Phú 
vào năm 2012.

Thật hạnh phúc và may mắn 
biết nhường nào khi tôi và một 
số anh chị em được tham dự lễ 
gặp mặt hôm đó. Trước ngày Chủ 

tịch nước đến thăm, bản thân tôi 
và mọi người đều cùng chung 
cảm xúc hồi hộp xen lẫn chút lo 
lắng. Bởi lẽ xưa nay chưa bao giờ 
tôi được gặp một nhân vật quan 
trọng đến như vậy. Tranh thủ 
những lúc ngoài giờ lướt thật 
nhanh google để xem qua hình 
ảnh và những bài viết về ông. 
Cuối cùng bao sự chờ đợi, háo 
hức cũng kết thúc.

Đoàn xe vào cổng Phong Phú, 
từng vị khách bước xuống xe. 
Trước mắt chúng tôi là hình ảnh 
vị Chủ tịch dáng vẻ khoan thai và 
một nụ cười rất đỗi nhân hậu. Sự 
xa cách và những suy nghĩ xa vời 
trong tôi biến mất, nhường chỗ 
cho sự thân thiện và gần gũi. Rồi 
từ xa, ông đi lại gần chúng tôi, với 
cái bắt tay thân tình và nụ cười 
quen thuộc đã làm cho chúng tôi 
cảm thấy thật hạnh phúc.

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT?
Câu hỏi Của Chủ đề số 31

1. Bạn hãy cho biết Đoàn Thanh niên Tổng công 
ty CP Phong Phú được thành lập năm nào và 
đã trải qua bao nhiêu kỳ đại hội? 
2. Bạn hãy chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm 
đáng nhớ của mình trong các hoạt động Đoàn 
và phong trào thanh niên mà bạn đã tham gia?
3. Theo bạn, có bao nhiêu người tham gia cuộc 
thi và trả lời đúng câu hỏi số 1?

VINIE TRẦN

Có thể bạn chưa biết

Sau khi ông làm việc xong với các 
vị lãnh đạo Tổng công ty, Phong 
Phú chuẩn bị những món ăn đậm 
chất đồng quê do chính những con 
người Phong Phú nấu bằng cả tấm 
lòng. Mỗi món ăn là một tâm huyết 
thâm tình mà Phong Phú muốn gửi 
đến ông. Và niềm hạnh phúc biết 
bao khi ông khen những món ăn 
của Phong Phú rất ngon và cảm thấy 
nhớ quê nhà khi về thăm Phong 
Phú. Trong bữa cơm thân mật hôm 

ấy, ông kể về những câu chuyện đời 
thường của cuộc sống mà ông trải 
qua, hay những sản phẩm cây nhà 
lá vườn do chính tay ông trồng để 
tiếp đãi mỗi khi có khách quý đến 
nhà, nào là cây ớt, bạc hà, chuối, 
đậu bắp, các loại rau củ để chế 
biến các món xào, món canh, món 
luộc… thật dân dã, bình dị nhưng 
thật ấm lòng biết bao. Khi ăn những 
món này, ông cảm giác như đang ở 
chính ngôi nhà của mình vậy.

Trước khi chia tay những người con 
Phong Phú, ông còn đi vòng quanh 
chúng tôi và chụp hình lưu niệm 
với tất cả mọi người. Chúng tôi bao 
quanh lấy ông. Ông cười thân thiện 
và ôm lấy chúng tôi. Với ai ông cũng 
rất niềm nở và hòa đồng, từ những 
người bình dị cho đến các lãnh đạo, 
với một tấm lòng chan chứa dành 
cho mọi người. Bước lên xe, ông 
còn vẫy tay chào và cười thân thiện 
với tất cả mọi người như một người 
thân chào gia đình trước lúc đi xa. 

Ra về, những hình ảnh của một vị 
Chủ tịch nước thân thiện cứ trở đi 
trở lại trong lòng tôi và mọi người. 
Ai cũng hạnh phúc không thể diễn 
tả bằng lời, quả là một kỷ niệm đáng 
nhớ trong cuộc đời. 

3 Có 10 người tham gia và trả lời 
đúng câu hỏi số 1.

Nguyên chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết chụp ảnh lưu niệm cùng CB.CNV nhân chuyến thăm Phong Phú vào năm 2012
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Món quà
ý nghĩa...
K.A
Công ty CP Dệt May Nha Trang

Trước ngày 8/3, tôi bước ra đường 
thấy không khí rộn ràng tràn ngập 
khắp nơi. Quà cáp, hoa, thiệp… 

những vật lưu niệm thể hiện tình cảm 
đối với phụ nữ được bày bán với đầy đủ 
chủng loại… Các cửa hàng hoa nườm 
nượp nhập hàng, trưng bày thật bắt mắt. 
Các tuyến đường chính bày bán những 
giỏ quà xinh xắn, thú bông ngộ ngĩnh, 
hoa cắm bình, hoa kết bó với nhiều kiểu 
đa dạng, hoa bất tử kết thành hình trái 
tim… nhiều đến nỗi tôi không đếm hết 
bao nhiêu. Người mua kẻ bán tấp nập 
hơn bao giờ hết. Chính không khí rộn 
ràng như ngày hội ấy làm lòng tôi cũng 
tràn ngập niềm vui và sự xốn xang để 
chào đón một ngày dành riêng cho phụ 
nữ trên toàn thế giới.

Đây là một ngày mà lòng mình mang 
nhiều kỷ niệm, một ngày rất trang trọng 
với những tình cảm tốt đẹp mà mọi người 
dành tặng cho nhau, dành tặng riêng cho 
phụ nữ. Tình cảm trân trọng, quý mến 
nhau có lẽ đối với mỗi người luôn thường 
trực trong lòng, nhưng đối với phụ nữ đây 
là dịp để mọi người thể hiện sự thương 
yêu này bằng những món quà nhỏ, việc 
làm thiết thực và lời chúc ý nghĩa. Mỗi 
hành động như mang một thông điệp 
yêu thương của cuộc sống vậy.

Từ sáng sớm, tôi bước vào cổng Công 
ty CP Dệt May Nha Trang đã cảm nhận 
không khí khác hẳn mọi ngày. Từ trạm 
xe vào đến nơi làm việc, trên loa phát 
thanh tiếng nhạc rộn rã vang lên, Công 
đoàn công ty tổ chức phát thanh chương 
trình chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ và 
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Rồi những đồng 
nghiệp nam luôn rôm rả những lời chúc 
mừng chị em phụ nữ. Đặc biệt, hơn 1800 
các chị em công ty đã nhận quà của lãnh 
đạo, ai cũng thấy niềm vui như nhân đôi. 

Tại ba nhà ăn cũng được trang trí những 
lẵng hoa thật đẹp và rực rỡ. Bữa cơm trưa 
hôm đó, cán bộ nữ công ty có buổi gặp 
mặt thân mật. Xúc động hơn khi chủ 

TRUNG CHáNH

Phòng Kỹ thuật công nghệ

Ngày ấy sẽ trôi qua.

Em cứ ngồi ngắm hoa 

Em cứ ca cứ hát 

Anh sẽ lo rửa bát 

Anh sẽ lo quét nhà 

Anh sẽ lo giặt là 

Em uống gì anh pha 

Chợ gần hay chợ xa 

Anh lần ra được hết 

Món em ưa anh biết 

Em cứ chờ mà xem 

Em đánh phấn thoa kem 

Anh nhặt rau vo gạo 

Em ung dung đọc báo 

Một ngày em làm chồngtịch HĐQT và Tổng giám đốc tặng hoa và 
quà, cùng với những lời biểu dương những 
đóng góp của CB.CNV là nữ trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh cũng như vai trò quan 
trọng trong việc giữ lửa cho gia đình.   

Lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 bắt đầu từ 
phong trào đấu tranh đòi các quyền lợi của 
phụ nữ và trẻ em của nữ công nhân ngành 
dệt may nước Mỹ cách đây đã 103 năm. Có 
lẽ người ta đã không còn nhớ chính xác về ý 
nghĩa lịch sử của ngày này. Nam giới coi đây 
là cơ hội để thể hiện sự “ga lăng” của mình 
cho những người yêu quý. Họ dành những 
tình cảm yêu thương cho bà, cho mẹ, cho vợ, 
người yêu, bạn gái… Chính cái ý nghĩa “phát 
sinh” lại trở nên rất ý nghĩa đối với phụ nữ. 
365 ngày trong năm, người phụ nữ có riêng 
một ngày để được cả xã hội quan tâm, ngợi 
ca và bày tỏ niềm kính trọng, yêu thương. 
Một ngày “bù đắp” vất vả của những người 
mẹ tần tảo, những người vợ đảm đang, 
những người vun vén và xây dựng tổ ấm gia 
đình. Có thể không cần phải nói nhiều bạn 
cũng hình dung ra vai trò và trách nhiệm 
to lớn của người phụ nữ hiện đại: là người 
nội trợ chính trong gia đình, người lao động 
kiếm tiền ngang bằng với nam giới, là những 
nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát 
triển của xã hội. Họ còn là người gánh vác 
trách nhiệm sinh nở, cùng nuôi dạy con cái 
trưởng thành. Thành đạt, đảm đang, tự tin 
và xinh đẹp hơn - đó là hình ảnh về những 
phụ nữ Việt Nam thế kỷ XXI. 

Đối với tôi, ngày 8/3 thật đơn giản không 
nhất thiết phải nhận được những món quà 
từ ông xã, từ con cái  mà chỉ là cái nhìn, bàn 
tay nắm chặt, một lời chia sẻ, động viên, 
những chăm chút và hỗ trợ lặng lẽ… đó thật 
sự mới là những món quà vô giá. Hy vọng 
đối với phụ nữ, mỗi ngày đều là một ngày 
8/3 thật ý nghĩa.

Anh tay nấu tay xào 

Anh tự làm không sao 

Đừng lo gì em nhé 

Tà áo em tuột chỉ 

Đưa anh khâu lại giùm 

Nho anh mua cả chùm 

Buồn mồm em cứ nếm 

Bạn gái em mà đến 

Cứ vô tư chuyện trò

Anh tắm cho thằng cu 

Rồi anh ru nó ngủ 

Màn hình bao cầu thủ 

Nghe em hét vào rồi 

Hết một ngày em ơi. 

Hai tư giờ thôi nhé 

Một ngày anh làm vợ 

Một ngày em làm chồng.
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Chắc hẳn bạn đã từng 
nghĩ giây phút đẹp nhất 
của cuộc đời là lúc tuổi 

thanh xuân phơi phới, ở một 
nơi phong cảnh hữu tình, lãng 
mạn và có một anh chàng đẹp 
trai tay cầm bó hoa hồng nói 
với bạn: “Anh yêu em”. Bạn đón 
nhận tình cảm ấy trong sự vui 
mừng, hồi hộp. Và đó là giây 
phút bất khả chiến bại của tuổi 
trẻ, vinh dự, niềm kiêu hãnh và 
cả sự tự hào về bản thân.

Giây phút lãng mạn ấy nhanh 
chóng qua mau nhường chỗ 
cho bộn bề lo toan của cuộc 
sống và gia đình. Đêm nay, mọi 
thứ dường như đã đảo lộn vị trí, 
nó giống một cú lắc của chiếc 
đồng hồ cát, hay cả thế giới 
chui qua một lỗ đen…

Giây phút chiến bại kia những 
tưởng trở thành bất tử, ai ngờ 
chúng trở nên mất ý nghĩa và 
vô cùng tẻ nhạt, bởi vì đêm nay 
có một chàng trai lên 3 nằm 
trọn trong lòng bạn và đưa 
ra một yêu cầu vô cùng khiêu 
khích: “Mẹ yêu con to đùng đi!”.

Chàng nằm đó, sát vào bạn, đã 
dài ngoằng ra từ lúc nào không 
hay. Mới hồi nào chàng còn 
nằm trong bụng, khều cái chân 
bé xíu lủn tủn ngoắc vào dây 
rốn giựt giựt, đạp mạnh vào 
bụng với ý cho con ra ngoài. 
Rồi chàng chui ra, bỗng dưng 

nằm như cái gối ôm ở đó. Chân 
ngoắc vào giữa chân bạn, cái 
mông ủn khít vào bụng. Tóc 
cứng ngắc chĩa tua tủa vào cổ 
bạn và thoang thoảng dầu gội 
đầu mùi táo. Cái đầu chàng đặt 
lọt thỏm dưới cằm bạn, ngoắc 
vào giữa cái hõm vai và cổ. Tay 
chàng cuốn lấy tay bạn kéo sát 
rạt vào mặt chàng, rồi hách 
dịch nhắc lại: “Mẹ yêu con to 
đùng đi!”

Thế giới đã đổi chiều, ụp một 
cái chàng đẹp trai, lãng mạn 
năm nào chính thức bị bỏ bê, 
quên lãng. Không gian tươi 
đẹp ngày ấy thu hẹp vào chiếc 
giường nhỏ lúc này với hơi ấm 
từ chàng trai 3 tuổi thơm mùi 
táo đang dụi dọ vào cằm bạn. 
Bạn có nhiệm vụ ôm anh ấy 
thật chặt để thể hiện cái tình 
yêu to đùng vô cùng quan 
trọng và cảm thấy lòng bình an, 
hạnh phúc biết bao.

Bạn thấu hiểu được cảm giác 
của chàng trai 3 tuổi này. Cảm 
giác cần được bao bọc, cảm 
thấy an toàn, xiết bao ấm áp 
khi nằm trong lòng người mình 
yêu nhất trên đời. Có chăng 
chính bạn suốt đời cũng đi tìm 
cảm giác này, cảm giác mà bạn 
đã đánh lạc đâu đó trong tuổi 
thơ… 

Chẳng phải suốt đời bạn cũng 
chỉ đi tìm một người bao dung, 

ấm áp với bờ vai vạm vỡ, cái 
cằm nam tính, một vòng tay 
ôm ấm áp, để khi đêm về sau 
một ngày mệt mỏi, bạn được 
bé nhỏ lại, nằm lọt thỏm trong 
đó, vô lo và chìm vào giấc ngủ.

Được yêu ai đó to đùng bằng cả 
trái tim là một niềm hạnh phúc 
vô bờ. Bạn nằm đó, gần như 
khẽ thở trong 1000 suy nghĩ ấm 
áp. Mùi táo thơm ngọt, thanh 
khiết, trong trẻo và dịu mát… 
nó đưa bạn tới những miền đất 
hoang sơ nhất chưa được khám 
phá và thậm chí bạn chẳng còn 
ham muốn được khám phá 
thêm bất cứ miền đất nào nữa. 
Chỉ đơn giản là ở đây, chăm sóc 
cây táo bé nhỏ này lớn lên…

Cây táo bé nhỏ trở mình quay 
lại ôm lấy bạn hơi thở đều đều 
và trong giấc ngủ vừa đến cậu 
vẫn kịp khe khẽ nói: “Con yêu 
mẹ to đùng”. Giây phút này 
đã lớn hơn bất cứ điều gì bạn 
mong đợi trước đây và sau này! 
Bạn mong chờ xiết bao ngày 
cậu bé ấy lớn lên, yêu ai đó to 
đùng như cậu đã từng yêu bạn. 
Sẽ đi đến những nơi bạn chưa 
từng đặt chân đến, sẽ ôm siết ai 
đó vào lòng…

Và bạn biết, cho dù ở đâu, yêu 
ai… trong cậu sẽ luôn có một 
phần của bạn. Tình yêu mà bạn 
dành cho cậu - một tình yêu đủ 
lớn để đi khắp thế gian này.

Yêu to đùng
Tú Quyên 

Tổ đầu tư tài chính

Có những tình yêu lớn dần lên theo năm tháng, có những hạnh phúc chỉ 
đến một lần và ra đi mãi mãi, có tình yêu đã trở thành bất tử… Đó là thứ 
tình cảm đủ lớn để bạn nguyện hy sinh tất cả đời mình để bảo vệ, bồi đắp. 
Bạn gọi đó là yêu to đùng.

Từ trái tim đến trái tim
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Mùa xưa
nguyễn Hữu CHung 

Coats Phong Phú

Tôi trở về bên cây cầu tre cũ
Giờ đã được xây cao mấy nhịp cầu vồng

Xưa cầu tre chỉ qua một mùa mưa lũ
Cuốn thân cầu, cuốn tất cả ra sông…

…Những ngày nước lụt tràn đường, nhà trường cho nghỉ học
Lũ chúng tôi kết cây chuối thành bè, làm xuồng chống đi chơi

Đi đến thăm nhà nhau, hái hoa, bắt dế
Tiếng cười vui thỏa chí đất trời

Tôi nhớ có những lần lụt lớn
Nước tràn vào nhà, chảy xiết, dâng cao

Mẹ ngược xuôi tất bật chuyển đồ lên gác
Anh em tôi giúp mẹ dọn nhà

Cô bé hàng xóm bất chợt sang nhà xin lửa 
Mang lửa về cho mẹ nấu cơm

Chia ánh sáng sang cây đèn dầu quả trứng 
Cô bé hối hả lội về nước ngập đến ngang hông…

Tôi lớn lên xa nhà không còn đối diện với những mùa mưa lũ
Đất phương Nam thiên nhiên ưu đãi bốn mùa

Sao tôi vẫn nhớ hoài hình ảnh cô bé sang nhà tôi xin lửa
Ngọn đèn dầu leo lắt giữa chiều mưa

Nghe mẹ nói cô bé giờ đã trở thành cô giáo
Những lời ru vang mãi khúc giao thừa

Cho tôi lại những tháng ngày cổ tích
Để tôi tìm dư vị những mùa xưa…

Khát vọng xanh
nguyễn Hồ Hải

Nhà máy Dệt Hải Vân

Nhớ mùa hè năm ấy
Lấp lánh màu áo xanh
Nhớ một thời tuổi trẻ
Anh em ta song hành

Làm thanh niên tình nguyện
Mãi luôn vững đôi vai
Đâu cần ta sẵn có
Xây dựng non sông này

Nhớ cha anh ngày trước
Đã dâng tuổi thanh xuân
Cho máu xương đổ xuống
Để xanh đất nước mình

Thanh niên thời đại mới
Với chí lớn tài cao
Phải biết mình làm sao
Tiếp lửa truyền thống trước

Niềm tin ta sẵn có
Trọng trách với non sông
Xứng danh cháu tiên rồng
Cho màu xanh đất Việt.

Tiếng gọi thanh niên
Võ Tín Hoàng

Nhà máy Dệt Hải Vân

Theo tiếng gọi mùa hè xanh sôi động
Đoàn  thanh niên hăng hái lên đường

Trải thảm mới bằng màu xanh hy vọng
Cho đất Việt muôn đời tươi đẹp mãi

Dòng lịch sử bốn nghìn năm văn hiến
Ông cha ta đã dựng xây tổ quốc

Bao tấm gương anh hùng xả thân giữ nước
Nét son đỏ tô thắm cho màu cờ tươi

Truyền thống hào hùng đó bao năm lưu giữ
Hào khí thiêng liêng nâng tầm Đoàn vững
Sống chiến đấu dưới cờ Đảng quang vinh

Từ rừng sâu đến biển khơi Đoàn ta thẳng tiến

Màu áo xanh tưng bừng cho sức trẻ
Cho tương lai tươi đẹp mãi sau này

Cho thái dương bừng sáng mỗi ngày mai
Cho đất nước thế hệ ta làm chủ.

Niềm tin cô thợ dệt
Lê Hữu Mẫn

Nhà máy Dệt Hải Vân

Từng vệt nắng cuối chiều theo mây về trong gió
Nhẹ phiêu lưu giữa khúc hát của ngày tàn
Mặt trời lui gót lách mình qua khe núi
Nheo mắt cười khép lại ngày đã qua

Cô công nhân vẫn hăng say bên máy dệt
Tiếng máy quay đều như khúc nhạc du dương
Sợi chỉ vàng óng ánh màu vương vấn
Như chưa muốn chia xa với tình đầu

Mối tình đầu em dệt nên bao tấm vải
Dệt  màu xanh  hy vọng ở tương lai
Dệt  niềm tin trong bao đôi mắt
Trong mỗi nụ cười, trong mỗi ước mơ

Tự hào là công nhân gia đình Phong Phú
Thương hiệu ngày càng chắp cánh bay xa
Cùng chung tay gắng sức một lòng
Công ty phát triển ngày thêm vững bền.

Từ trái tim đến trái tim



50 51Số 31 - tháng 5/2013Diễn Đàn Phong Phú Diễn Đàn Phong Phú Số 31 - tháng 5/2013

Mẹ…
Hợp NguyễN
Văn phòng Tổng công ty

Mẹ! Tiếng gọi thân thương ngọt ngào luôn đồng 
hành bên mỗi người con trong suốt dặm đường 
đời: “Đêm nay con ngủ giấc tròn. Mẹ là ngọn gió 

của con suốt đời”. Từ khi lọt lòng, cất tiếng khóc cho đến 
khi khôn lớn, mẹ luôn nghĩ về con với cả tấm lòng mình. 
Giờ đây khi tôi cũng là một người mẹ với những đứa con 
yêu thương thì càng thấm thía hơn tình cảm mà cha mẹ 
đã dành cho mình. Nghĩ về mẹ với bao niềm cảm xúc, tình 
cảm khó diễn tả hết bằng lời…

Mẹ tôi nay đã ngoài 80 tuổi, người tầm thước, vẻ ngoài 
nhân hậu, hiền hòa và “đẹp lão”. Chúng tôi, đàn con chín 
đứa khi vui hay ghẹo mẹ bằng nickname “người đẹp”. Tuổi 
thơ nhọc nhằn vì ba mẹ mất sớm, 16 tuổi mẹ đi làm cách 
mạng, gặp và làm lễ tuyên bố với ba năm 18 tuổi, 1 năm 
sau anh hai tôi ra đời, rồi mẹ vào tù, chịu đủ trò tra tấn của 
địch như bao chiến sĩ cách mạng khác và cứ thế mẹ viết lên 
câu chuyện của đời mình bằng những nhọc nhằn, gian khổ 
và thấm cả thương đau.

Trong thời chiến, ba mẹ tôi có giai đoạn hoạt động đơn 
tuyến do lãnh đạo bị bắt. Mẹ tôi phải ở nhà nội trợ chăm 
con, ba vừa đi làm vừa tìm cách móc nối với tổ chức. Đến 
giờ tôi vẫn không hiểu mẹ tôi đã xoay sở như thế nào với 
anh em chúng tôi: 9 đứa con cách nhau hai hoặc ba tuổi 
vẫn đảm bảo cuộc sống và tình thương của mẹ. Cả một 
quãng đời cơ cực không làm mẹ mất đi tính lạc quan, yêu 
đời, tràn nhựa sống. Mẹ thường hát ru con, cháu nội, cháu 
ngoại và cả cháu cố bằng những bài ca cách mạng, tiền 
chiến, những bài hát tiếng Pháp mà mẹ học ngày còn nhỏ, 
giọng hát trong trẻo đến lạ so với tuổi đời của mẹ. 

Ngày Sài Gòn giải phóng, chúng tôi ngạc nhiên thấy mẹ đi 
làm việc ở trường nuôi dạy trẻ bụi đời, rồi trường phục hồi 
nhân phẩm phụ nữ. Mẹ không chỉ là người nội trợ với biết 
bao công việc không tên mà còn là một cán bộ lãnh đạo 
năng nổ, nhiệt tình, đầy tình yêu thương với những mảnh 
đời bất hạnh mà xã hội đã giao cho mẹ trách nhiệm giáo 
dưỡng. Cơ quan ở xa, mẹ phải nhờ ba chia sẻ sắp xếp việc 
nhà để ở lại trường với “đàn con” mới phát sinh. Mẹ cũng 
sợ chúng tôi buồn nên mỗi tuần vào ngày nghỉ mẹ bù đắp 
bằng những bữa ăn ngon, bằng việc “thanh toán” những 
bề bộn của lũ con bày ra trong lúc mẹ vắng nhà. Những 
ngày có mẹ ở nhà, hạnh phúc làm sao… Mẹ dạy cho chúng 
tôi biết hy sinh, chịu vắng mẹ để mang tình yêu thương 
đến những con người có số phận thiệt thòi, lầm lỡ. Cả cuộc 
đời, mẹ tôi đã làm việc bằng trái tim nhân hậu của người 
phụ nữ Việt không mệt mỏi.

10 năm rồi kể từ ngày ba tôi mất, mẹ tôi vẫn sống lạc quan 
như ngày nào dù nhớ ba nhiều lắm. Những vật dụng của 
ba trong nhà vẫn ở nguyên vị trí, mẹ thường trò chuyện 
dăm ba câu trước bàn thờ với ba, nói đùa như khi ba còn 
sống. Yêu mẹ, không dám nghĩ đến ngày mẹ trăm tuổi 
nhưng lòng tôi vẫn lo sợ… 

Vóc dáng mẹ hao gầy nhưng ẩn chứa bên trong một sức 
mạnh tuyệt vời để chúng tôi nương tựa khi vấp ngã trên 
đường đời. Mẹ chỉ là một người phụ nữ bình thường như 
bao người mẹ Việt Nam khác, không ngại gian lao, khó 
nhọc, chịu thương chịu khó, vừa làm tốt công việc xã hội 
giao cho, vừa cố gắng trang bị cho các con một tương lai 
ổn định cuộc sống và một trái tim nhân hậu để yêu thương 
con người.

Mẹ yêu
Lê THị Hương

Coats phong phú

Nơi phương xa, nhớ quê nhà yêu dấu
Tay mẹ hiền ấp ủ suốt canh thâu
Màn đêm xuống, mẹ chăm lo giấc ngủ
Từng tấm chăn, chiếc gối con nằm

Thời gian trôi, con lớn dần trong vòng tay mẹ
Tháng ngày dài, vui khỏe và chăm ngoan
Tình thương của mẹ bao la biển rộng
Xây đắp niềm tin cho tương lai con vững bước

“Thành công đang chào đón con phía trước
Ráng học hành thành đạt nghe con...”
Lời nhắn nhủ ân cần mẹ đã nói
Mong cho con được hạnh phúc thật tròn!

Và hôm nay là ngày của mẹ
Chúc mẹ hiền sống khỏe, tóc mãi xanh
Sống vui tươi, hạnh phúc, an lành
Nụ cười ngọt ngào luôn trên môi mẹ nhé...!

Từ trái tim đến trái tim
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Nắm bắt được quy luật của 
cuộc sống, mỗi người 
chúng ta cần ý thức tốt 

hơn những việc làm và hành 
động của mình đối với gia đình, 
bạn bè và xã hội. Chúng ta phải 
biết giúp đỡ, chia sẻ với mọi 
người xung quanh, quan trọng 
nhất là đối với cha mẹ. Người đã 
nuôi ta khôn lớn và dạy những 
điều hay, lẽ phải trong cuộc sống. 
Mẹ mang nặng đẻ đau, chỗ ướt 
mẹ nằm bên ráo để con lăn. Từ 
lúc lọt lòng, cha mẹ chăm lo cho 
ta từng miếng ăn giấc ngủ, thao 
thức khi con đau ốm, miếng ngon 
và những điều tốt đẹp nhất luôn 
dành cho con. Cha mẹ tần tảo 
một đời mong muốn con cái rạng 
danh, có cuộc sống ấm no, sung 
túc hơn và cứ thế một đời ba mẹ 
lầm lũi sống vì con.

Chúng ta được cắp sách đến 
trường, ngồi trong phòng ốc 
khang trang với bộ áo trắng tinh 
khôi đẹp đẽ thì ngoài kia mẹ phải 
gánh phải gồng, phải đội nắng 
dầm sương chăm từng cây lúa, 
bán từng cọng rau, bắt từng con 
tép, con tôm… Quá nhiều sự đối 
lập của cuộc sống mà mẹ phải 
chấp nhận để mang lại những 
điều tốt đẹp và mong ước con 
mình trưởng thành là người hiền 
lành, có ích. Công đức sinh thành 
dưỡng dục của cha mẹ không có 
lời nào để kể hết được. Tình cảm 
ấy khi chúng ta còn nhỏ chưa thể 
hiểu hết được, một khi nhận thiên 
chức làm cha làm mẹ thì tình cảm 
dành cho cha mẹ sẽ lớn hơn gấp 
nhiều lần, âu cũng là quy luật của 
cuộc sống vậy!

Mỗi ngày qua đi là một ngày 
chúng ta mừng tuổi cha mẹ, cầu 
mong cha mẹ sống vui, sống 
khỏe bên con cháu. Thời gian với 
sự tuần hoàn của bốn mùa qua 
đi, chúng ta ngày càng lớn lên, 
trưởng thành hơn, nhưng ba mẹ 
lại một già yếu thêm. Dù chúng 
ta lớn đến nhường nào, trong ánh 
mắt cha mẹ vẫn là một đứa con 
thơ dại như ngày nào. Cha mẹ 
vẫn luôn là người lo lắng cho ta 
trên từng bước đi của cuộc sống, 
có giấc ngủ nào tròn khi nghe tin 
con đau ốm, có hạnh phúc nào 
trọn vẹn khi biết tin con sống khổ 
cực, có niềm vui nào trọn vẹn khi 
nghe con đau buồn… 

Công cha, nghĩa mẹ khó có một 
hình ảnh nào để ví cho vừa. Núi 
cao có ngày người ta cũng đặt 
chân đến. Biển sâu con người 
cũng dò được. Công lao cha mẹ 
chưa ai có thể đếm hết được. Vì 
vậy, để không phụ lòng của cha 
mẹ, bản thân mỗi chúng ta phải 
biết tôn trọng, chăm sóc cha 
mẹ bằng những hành động và 
sự quan tâm thật thiết thực về 
vật chất lẫn tinh thần. Chúng ta 
phải sống tốt để cha mẹ luôn 
hãnh diện vì những đứa con có 
ích cho đời. Những người thật 
không may mắn khi cha mẹ ra 
đi quá sớm, nhưng với họ hình 
ảnh của cha mẹ luôn được giữ 
mãi trong lòng, là chỗ dựa vững 
chắc cho tinh thần, niềm tin tiến 
bước. Cuộc sống này thật ngắn 
ngủi, hãy sống trọn tấm lòng của 
một người con đối với đấng sinh 
thành: “Đi khắp thế gian không ai 
tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời 
không ai khổ bằng cha”.

Công đức 
sinh thành…
HuỳnH ngọC THúy 

Xưởng may PPGM, Công ty PPJ

Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta lại phải suy nghĩ hôm nay làm gì, như 
thế nào, làm sao để có tiền, có chỗ đứng trong xã hội, có một cuộc sống 
sung túc, ấm no… Tuy nhiên, để đạt được những điều đó thật không dễ 
dàng, mỗi người đều trải qua những thách thức của cuộc sống, rèn giũa 
trong những môi trường khắc nghiệt, làm việc một cách vất vả, cật lực.

Tóc thề
Võ QuốC Hùng 

Công ty PPJ

Ta về ta tiếc ngẩn ngơ!
Tóc thề ngày đó bây giờ còn đâu?
Công anh thương nhớ bấy lâu
Mà nay em lại nhuộm màu tình tôi

Tóc dài giờ đã xa xôi.
Chỉ còn ngăn ngắn trên đôi vai gầy.
Yêu sao tóc xanh bao ngày.
Giờ sao vàng vọt tình này xót xa.

Mong được trở về lúc xưa.
Để anh được ngắm tóc vừa lưng ong.
Nay em cắt ngắn, uốn cong.
Nhìn em tóc ngắn, cõi lòng chơ vơ.

Tóc thề chẳng còn sợi tơ.
Như em lúc còn ngây thơ thuở nào.
Nay anh chỉ ước một điều:
Xin em hãy giữ tình đầu cho anh!

Từ trái tim đến trái tim
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Nhịp sống thành phố đã trở 
lại sôi động và náo nhiệt 
những ngày sau tết âm lịch. 

Như mọi năm, đây là thời điểm 
người lao động lại tìm việc mới. 
Mỗi người mỗi hoàn cảnh và lý do 
khác nhau nhưng cùng chung mục 
đích là tìm kiếm một công việc phù 
hợp với mình. Các công ty dự đoán 
trước biến động lao động đầu năm 
nên đã chuẩn bị sẵn băng rôn, bảng 

thông tin tuyển dụng thật hấp dẫn 
nhằm thu hút người lao động lành 
nghề và có kinh nghiệm. Nhu cầu 
lớn như vậy tại sao vẫn còn nhiều 
lao động thất nghiệp…!

Tôi đứng trước công ty trong vai trò 
người tuyển dụng tìm kiếm những 
lao động mới cho định hướng phát 
triển thêm khâu sản xuất của công 
ty. Sau một cuộc phỏng vấn trong 

tôi luôn tràn ngập những cảm xúc 
về hình ảnh người lao động. Tôi như 
tìm lại mình thời trẻ khi cầm hồ sơ 
trên tay đi xin việc khắp nơi.

Một gương mặt ngoài ba mươi tuổi 
dừng lại trước mặt tôi, mắt dán chặt 
vào băng rôn tuyển dụng.

- Em có tay nghề về may không? Tôi 
nở nụ cười chào đón.

Những con thuyền 
cập bến bình yên
nguyễn THị MinH Tuyền

Phòng HCNS, Công ty PPJ
Sáng nay, một buổi sáng đầu tuần thật ồn ào náo 
nhiệt. Trong dòng xe cộ tấp nập, tôi bắt gặp những 
chiếc xe thả chầm chậm qua các công ty, nhà máy 
và thi thoảng dừng lại trước bảng tuyển dụng xem 
một cách chăm chú và ghi chép cẩn thận…

- Dạ chưa chị… Người thanh niên 
đáp nhỏ. Tôi kịp thấy sự thất vọng 
trong ánh mắt của anh.

- Vậy em có nghề gì khác không? 
Trong Tổng công ty CP Phong Phú 
hiện đang tuyển rất nhiều ngành 
nghề, có thể em sẽ tìm được nghề 
phù hợp.

- Dạ… Em làm nhiều công ty quá 
nên chưa có nghề gì cả chị. Mà ở 
công ty mình có nhận lao động phổ 
thông nam không chị?

Nhận thấy ánh mắt lưỡng lự của 
tôi khi nhìn vào bìa hồ sơ ghi năm 
1982, người thanh niên vội nói 
tiếp.

- Em phải đổi chỗ làm hoài vì chưa 
tìm được việc phù hợp. Năm rồi khó 
khăn quá, công ty em bị giải thể…

Tôi im lặng suy nghĩ và tự ví mỗi 
người công nhân như con thuyền 
nhỏ vậy… bởi họ chưa đủ khả 
năng và bản lĩnh điều khiển cuộc 
đời mình như những con tàu hùng 
dũng lướt sóng trên biển khơi. 
Những con thuyền nhỏ cứ lênh 
đênh và dập dìu theo từng nhịp 
đập lên xuống của sóng nước. Con 
thuyền ấy đang kiếm tìm một bến 

đậu bình yên. Cũng như tôi, trước 
khi gia nhập đại gia đình Phong 
Phú từng làm qua rất nhiều công 
ty, ở công ty nào cũng gặp những 
vấn đề rắc rối và thất vọng ra đi…

Tại Phong Phú, tôi gặp rất nhiều 
cô chú, anh chị có thâm niên trên 
20 năm. Nhìn họ tôi chợt nhận ra 
những bất lợi với thâm niên nhảy 
việc của mình. Tôi luôn cho rằng 
cơ hội chưa đến và mãi đi tìm 
những ảo vọng đến nổi hao phí 
cả thời gian, tuổi trẻ, kinh nghiệm, 
cơ hội phát triển… Ngày ấy, dừng 
lại ở Phong Phú với mức lương 
900.000đ/ tháng, hàng ngày đi 
về trên quãng đường hơn 20km 
là điều tôi không mong đợi. Tuy 
nhiên, càng lớn càng tiếp xúc 
nhiều môi trường làm việc tôi hiểu 
rằng không có công việc hay công 
ty nào như mong muốn của mình 
cả. Tôi dừng lại, phấn đấu để tự tạo 
cơ hội cho mình.

15 năm trôi qua, giờ đây tôi có một 
công việc và vị trí ổn định trong 
công ty. Trên cương vị người quản 
lý, nhìn thế hệ trẻ tôi thấy lại hình 
ảnh của mình ngày nào. Ước gì các 
em cũng suy nghĩ và tìm được bến 
đậu để phấn đấu xây dựng tương 
lai và không hối tiếc khi để hao phí 

thời trẻ và tuổi hoa niên của mình.

Với vị trí tuyển dụng, tôi không 
mong tìm được người giỏi giang 
nhưng chỉ xem công ty như một 
trạm dừng chân. Người chúng tôi 
cần là những đồng nghiệp, những 
người bạn sẽ luôn sát cánh với 
mình, đồng cam cộng khổ trong 
lao động hàng ngày. Cho dù là 
người công nhân bình thường 
nhưng luôn tự hào và hãnh diện vì 
được làm việc ở Phong Phú.

Nhìn người thanh niên trước mặt, 
tôi muốn nói với em tất cả những 
suy nghĩ của mình và giúp em tìm 
cơ hội cho tương lai.

- Công ty chị hiện đang nhận đào 
tạo may, từ 1 đến 3 tháng nếu lành 
nghề sẽ được ký hợp đồng chính 
thức. Đây cũng là cơ hội cho những 
ai chưa có nghề, em có muốn được 
đào tạo may không?. Tôi trả lời

Người thanh niên gật đầu với ánh 
mắt vui mừng, tôi cũng cảm thấy 
hạnh phúc dâng lên trong lòng 
và tin rằng mai đây em sẽ là người 
công nhân tốt của Phong Phú. Cầu 
chúc cho những con thuyền sớm 
tìm được bến đậu bình yên.

Từ trái tim đến trái tim
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Tháng tư - tháng bắt đầu một mùa hè 
cháy bỏng. Gió nhẹ lay lay thổi mát 
những dòng người tấp nập vào ca. Trên 

những con đường thân quen ấy, nắng đã 
loang loáng một khoảng trời. Màu nắng như 
một chất men kỳ diệu thổi bùng kỷ niệm sâu 
thẳm trong lòng mỗi người về những hành 
trình đã đi qua. Tháng tư với bao nhiêu kỷ niệm 
hào hùng có một không hai của dân tộc Việt 
trong cuộc chiến đấu bảo vệ từng tấc đất quê 
hương. Hòa cùng cái nắng chứa chan nhuốm 
màu kỷ niệm ấy là những dải hoa bằng lăng 
tím từng góc phố, tím cả trời chiều trên những 
con đường vào nhà máy của Phong Phú. 

Buổi sáng sớm hoa cúc vàng đầu chợ cùng 
với sắc vàng của khóm, của xoài, và các loại 
trái chín khác đang rộ ngan ngát hương 
thơm. Nắng vàng rực rỡ và chảy tràn khắp 
phố phường. Từng đốm nắng nhảy nhót trên 
những chiếc nón bảo hiểm choi chói lướt 
qua. Màu áo đồng phục dệt nên một sắc màu 
rực rỡ nối đuôi nhau vào cổng Tổng công ty 
CP Phong Phú. Nắng hòa cùng sắc màu của 
không khí lao động rộn ràng, của không gian 
xanh mát và của những cánh hoa tím tinh 
khôi mùa nắng. Cái không gian rộn ràng ấy 
như giục bước chân người nhanh nhanh hoàn 
thành những công việc của mình.

Tháng 4, công việc trở nên rộn ràng, mỗi người 
thợ của Phong Phú với bàn tay thoăn thoắt 
trên máy dệt, máy sợi… Họ miệt mài lao động 
chuyển tải từng sợi chỉ mỏng manh, những 
đường dệt tinh tế… đầy ắp trách nhiệm và 
tình thân đối với cộng đồng. Mỗi sản phẩm 
làm ra đều chan chứa tấm lòng của người sản 
xuất, nó như những đứa con tinh thần của 
một quá trình lao động sáng tạo không mệt 
mỏi. Tất cả họ lao động vì mục đích chung của 
doanh nghiệp, của sẻ chia và gánh vác để tạo 
ra một dòng sản phẩm jean, khăn, sợi… uy tín 
và chất lượng đến với khách hàng, cho một 
thương hiệu mang tên Phong Phú. Cuộc cạnh 
tranh khốc liệt đang diễn ra vào thời điểm kinh 
tế thị trường vẫn còn đang khó khăn khủng 
hoảng càng làm cho quyết tâm xây dựng và 
khẳng định sự lớn mạnh của những sản phẩm 
mang thương hiệu Phong Phú trong lòng mỗi 
người công nhân thêm mạnh mẽ.

Tháng 4 bình thường mà vô hình, nó mau 
chóng biến thành ngày hôm nay, hóa thành 
ngày hôm qua và trở thành những ngày đã 
qua. Để rồi trong vòng quay bất tận ấy bao 
nhiêu sự hồi tưởng, hoài niệm lại về. Ta lại nhớ 
một người trong nỗi vô hình, nhớ những người 
đồng nghiệp, nhớ những giờ lao động miệt 
mài của năm trước, nhớ những câu chuyện giờ 
tan ca ở căng tin, nhà ăn Tổng công ty…

Tháng 4 với những nỗ lực tăng tốc trong công 
tác, phải sáng tạo bằng chính sức lực của mỗi 
người chúng ta. Là tháng hy vọng của tất cả 
thành viên trong gia đình Công ty CP Dệt vải 
Phong Phú và Tổng công ty, tháng khởi đầu 
cho một năm thu hoạch với thật nhiều đơn 
hàng, với những thay đổi về máy móc, thiết 
bị, những đổi thay về cải thiện đời sống cho 
anh chị em mà ban lãnh đạo, công đoàn công 
ty đã đề ra. Mỗi người Phong Phú ở cương vị 
nào phải tự cạnh tranh với chính mình về khả 
năng tư duy sáng tạo. Lao động, học tập của 
từng thành viên sẽ họp thành một khối đoàn 
kết thống nhất, biết lắng nghe để cùng chia 
sẻ và gánh vác.

Tháng 4 trời trong xanh, mây trắng gió ào ào 
thổi tung trên vòm cây bằng lăng. Khoảng 
riêng mình mở ra ném vào không gian cho vỡ 
tung thành trăm nghìn mảnh nhỏ nhờ gió gửi 
đến tất cả anh chị em trong gia đình PPF và 
đại gia đình Phong Phú một lời yêu thương 
cho tháng tư đầy màu nắng.

Màu vải jeans, màu sợi, màu khăn… luôn luôn 
long lanh trong mắt, trong tim mọi người. 
Chúng ta hy vọng một tương lai tươi sáng 
hơn nữa trong năm nay, cho một Phong Phú 
tháng tư vươn cao.

Phong Phú
tháng tư về…

BúT Mới

Công ty PPF

Từ trái tim đến trái tim
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Hạn chế sử dụng thiết bị kỹ 
thuật số

Không ai phủ nhận hiệu quả, sự 
hỗ trợ tích cực của các thiết bị kỹ 
thuật số đối với công việc và cuộc 
sống, tuy nhiên mỗi ngày bạn hãy 
cố dành ra một khoảng thời gian 
ngắn để tạm rời xa các thiết bị 
này. Lúc đầu có thể bạn bị trách 
khứ vì điều này, nhưng dần dần sẽ 
thấy mình làm chủ được thời gian 
và cân bằng cuộc sống.

Sử dụng internet khi thật 
cần thiết

Một cuộc khảo sát mới đây tại Mỹ 
cho thấy phần lớn nhân viên văn 
phòng sử dụng internet tại công 
ty để truy cập facebook và các 
trang web giải trí, rất ít người sử 
dụng internet cho mục đích công 
việc, trung bình một người bỏ ra 
từ 15 đến 20 phút mỗi ngày chỉ 
để cập nhật facebook. Tài nguyên 
trên internet là vô giá, chúng ta 
hãy sử dụng chúng một cách 
khôn ngoan, đúng mục đích khi 

thật sự cần thiết, đừng làm nô lệ 
cho chúng.

Lắng đọng lòng mình
Hãy dành một khoảng thời gian 
nào đó trong tuần để lắng đọng 
lòng mình, thả hồn mình vào âm 
nhạc. Cuối tuần, cả gia đình bạn 
có thể chọn một quán nhỏ gần 
nhà với cây xanh, hoa lá và ánh 
nắng chan hòa, cùng nhâm nhi ly 
cà phê, dùng điểm tâm và hỏi han 
về công việc, học hành để thắt 
chặt tình cảm gia đình.

Hạnh phúc ở quanh ta…

Một nhà thơ đã từng viết: “Hạnh 
phúc không ở đâu xa… chỉ là 
những điều bình thường quanh 
ta”. Bạn nên tận dụng những điều 
bình thường trong cuộc sống 
để biến thành những điều hạnh 
phúc nhỏ nhoi, nhiều điều hạnh 
phúc nhỏ nhoi sẽ cho ta hạnh 
phúc thật sự. Hãy thử mỉm cười 

và chào hỏi những người mà bạn 
gặp trong ngày, bạn sẽ nhận được 
nhiều hơn những gì mình mong 
đợi… Thay vì gởi một email lạnh 
lùng cho đồng nghiệp, bạn hãy 
gọi điện thoại hoặc gặp mặt để 
chào hỏi và trao đổi, khi đó công 
việc sẽ trôi chảy và trở nên gần 
gũi hơn.

Chọn môn thể thao phù hợp

Trước áp lực cuộc sống hiện tại, 
hãy lựa chọn một môn thể thao 
phù hợp với mình để nâng cao 
sức khỏe. Khi chọn một môn thể 
thao, bạn nên quan tâm đến việc 
chơi nó như thế nào, không nên 
quan tâm đến tính thời thượng 
của nó. Các ưu tiên nên được sắp 
xếp theo thời gian, địa điểm, chi 
phí, sức khỏe và sở thích.

Hy vọng khi thực hiện được tất 
cả hoặc một vài điều nêu trên sẽ 
giúp bạn có được sự cân bằng 
giữa công việc và cuộc sống, sự 
hài hòa giữa nhu cầu vật chất 
và tinh thần. Khi đó bạn có thể 
nghêu ngao lời hát:

“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, 
chọn những bông hoa và những nụ 
cười…

Và như thế tôi sống vui từng ngày… 
đã yêu cuộc đời này bằng trái tim 
của tôi”

Nghệ thuật sống

Thế giới không còn bó hẹp 
trong bốn bức tường mà 
là một thế giới phẳng. 

Mọi người có thể gặp nhau, trò 
chuyện và tán gẫu chỉ bằng vài 
cái click chuột, mọi thông tin chỉ 
tính bằng giây. Vậy tại sao các 
bạn trẻ không thể chọn cho mình 
một niềm vui. Chúng tôi không 
may mắn như các bạn được sinh 
ra sau khi đất nước thanh bình và 
phát triển. Tuổi thơ phải gắn liền 
với những bữa cơm đạm bạc thời 

bao cấp, những buổi lang thang 
đùa nghịch suốt con đường từ 
nhà đến trường cùng lũ bạn học, 
những buổi trốn nhà tắm mưa, đá 
banh đến khi khô quần áo mới 
dám về.

Ngày nay, cuộc sống với đầy rẫy 
những cạm bẫy, thói hư tật xấu đã 
làm một bộ phận giới trẻ chênh 
vênh, mất phương hướng, hoặc 
sai đường lạc lối. Nhiều người gò 
ép con mình vào khuôn khổ của 

giáo dục với lịch học kín bưng đến 
nỗi ngủ không đủ giấc. Người lớn 
cũng sống gấp gáp, vội vã, áp lực 
cơm áo gạo tiền, chỉ tiêu thành 
tích cứ vây lấy. Nhiều gia đình đổ 
vỡ hạnh phúc bắt nguồn từ mâu 
thuẫn này. Con người tìm đủ mọi 
lý do đến đổ lỗi mà quên rằng 
mất cân bằng cuộc sống chính là 
nguyên nhân chính của mọi vấn 
đề. Vậy chúng ta phải làm gì để 
đạt được sự cân bằng cần thiết 
cho cuộc sống của mình?

THi ngHị THông

Coats Phong Phú

Cân bằng cuộc sống…

“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui,
Chọn tới, chọn lui là hết… một ngày”

Một bạn trẻ đã chế lời ca khúc “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” viết lên facebook 
để nói lên tâm trạng của mình. Đó dường như là lời than thở, tâm sự, thay lời muốn 
nói của rất nhiều người, nhất là giới trẻ năng động ngày nay.
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Câu chuyện về một bà lão bán 
rau giữ chữ tín làm xôn xao 
cộng đồng mạng và lấy đi 

nước mắt của nhiều người. Chàng 
thanh niên vì thương hại bà lão đã 
mua hết số rau và gửi lại nhờ bà cụ 
trông giúp. Chàng thanh niên đi và 
lãng quên mất điều mình đã hẹn. Bà 
cụ giữ chữ tín ngồi chờ trong mưa 
trong gió, nhiều người thấy xót xa hỏi 
mua cho cụ mớ rau, nhưng cụ cũng 
nhất quyết không bán. Tháng sau 
khi người thanh niên vô tình quay lại 
nơi ấy mới biết bà cụ đã chết vì cảm 
lạnh... 

Từ câu chuyện trên đã đặt ra nhiều 
điều của thực tế cuộc sống và dạy 
cho ta nhiều bài học kinh nghiệm. 
Đôi khi sự vô tình giết chết nhiều thứ. 
Ngỡ như mình đã giúp được người 
khác, nhưng ngược lại...

Người ta nói “một lần mất tín, vạn lần 
mất tin”. Một khi bạn đã làm người 
khác mất lòng tin, dù cho bạn cố 
gắng thế nào cũng không thể khiến 
họ tin tưởng mình thêm lần nữa. Chữ 
tín đóng một vai trò rất quan trọng 
trong cuộc sống. Với gia đình, bất tín 
làm bạn sẽ luôn bị kiểm soát dù bạn 

đã đến tuổi trưởng thành. Với tình 
bạn, bất tín sẽ không còn tình cảm 
thân thiết và sự sẻ chia. Với tình yêu, 
bất tín là tan vỡ. Với xã hội, với cuộc 
sống, bất tín nghĩa là đánh mất đi giá 
trị của chính mình.

Bạn đừng nghĩ mất tín việc nhỏ thì 
không sao, thất hẹn một lần chẳng 
chết ai... Vì chữ tín là sự khẳng định 
giá trị của bạn trong lòng mọi người, 
vì thế bạn hãy cố gắng giữ lấy nó. 

Nhưng nếu vì một lí do không mong 
muốn, khiến bạn trở thành kẻ bất tín, 
phải làm sao? Giả sử một tháng đó 
anh thanh niên không quay lại chỗ 
bà cụ bán rau là vì một lý do khách 
quan. Anh phải đi công tác, bị tai nạn, 
có việc đi khỏi thành phố… luôn có 
những sự việc bất ngờ khiến ta quay 
cuồng choáng váng mà bạn không 
thể lường trước được.

Cuộc sống này không có gì là tuyệt 
đối, không thể nào hoàn hảo được. 
Mọi thứ chỉ có thể mang tính chất 
tương đối, hoặc nằm dưới mức tương 
đối thôi. Đừng cầu toàn tuyệt đối, khi 
đó cuộc sống sẽ trở nên mệt mỏi và 
nặng nề vô cùng.

Chúng ta đều luôn mong tạo dựng 
được chữ tín vững chắc trong lòng 
của mọi người. Không lý gì lại cố ý 
đẩy mình thành một kẻ không bạn 
bè, không người yêu quý, không đối 
tác làm ăn. Vì không được tin tưởng 
thì làm sao có bạn bè, làm sao được 
yêu, làm sao có người dám thán 
phục, hợp tác làm ăn.

Ta không sống trên hoang đảo và ta 
cũng không muốn sống như ngọn 
lửa rơm. Ta muốn sống thật lâu trong 
lòng những người ta quen, ta biết, ta 
đã gặp. Tồn tại ở nơi đó kể cả khi ta 
không còn trên thế gian, sống cùng 
lòng tin của họ đối với mình.

Không thể mua chuộc lòng tin, càng 
không thể cầu xin lòng tin. Chỉ có thể 
tạo dựng sự tin tưởng bằng chính 
con người mình, qua cách sống, ứng 
xử với chữ tín trao đi. Thật không hề 
dễ dàng!

Chúng ta đang cố gắng thực hiện 
điều đó bằng sự nỗ lực hết sức của 
mỗi cá nhân, của tập thể này. Đừng 
chỉ trích vội vàng mà hãy thông cảm, 
nếu có thể hiểu và đừng vô tình tàn 
nhẫn mà giết chết lòng tin!

Câu chuyện
lòng tin

Lê THu Quyên

Công ty CP Dệt May Nha Trang

Trong một khu rừng nọ, có 
rất nhiều các loài vật cùng 
chung sống. Một ngày kia 

có một chú hươu trên đường đi 
kiếm ăn không may bị ngã xuống 
một hố sâu. Chú không thể nào tự 
mình lên khỏi miệng hố và ngồi 
than khóc thảm thương hàng giờ 
đồng hồ. Một lúc sau có mấy chú 
lừa và cáo đi qua nghe thấy tiếng 
khóc của hươu. Trước đây, hươu 
thường hay ngăn cản những việc 
làm xấu của cáo và góp ý khuyên 
nhủ lừa không nên lười biếng nên 
họ không ưa gì chú. Cáo thấy hươu 
bị sa xuống hố bèn rủ lừa nhân cơ 
hội lấy đất vùi lấp hố luôn. Nói là 
làm, cáo chạy xung quanh đi tìm 
những tảng đất to ném xuống hố. 
Lừa lúc đầu không muốn hại hươu 
nhưng nghĩ việc này cũng chỉ nó và 
cáo biết nên cũng trợ giúp cáo đắc 
lực. Hươu bị cáo và lừa ném bùn đất 
và cả đá trúng người gây ra những 
vết thương rớm máu, xây xẩm mặt 
mày. Nó bắt đầu tuyệt vọng và nghĩ 
sao số phận mình lại hẩm hiu thế. 
Bỗng nhiên có một chú chim gõ 

kiến bay qua chỗ hươu bị nạn và 
thấy được sự việc. Gõ kiến tự lượng 
sức không thể đánh đuổi bọn lừa 
cáo và kéo được hươu lên nhưng 
chú nhất quyết phải làm gì đó giúp 
hươu. Chú bèn mắng chửi bọn lừa, 
cáo dừng ngay việc làm tội lỗi rồi 
quay về phía hươu mà nói:      

- Anh hươu ơi, anh đừng buông 
xuôi, cuộc đời có thể hất bùn lên 
anh, nhưng cách duy nhất bước ra 
khỏi cái hố của sự tuyệt vọng là hãy 
rũ bỏ khó khăn và tiếp tục bước lên. 
Anh hãy thoát khỏi vực thẳm bằng 
việc không bao giờ từ bỏ, hãy vượt 
qua nó chứ không đầu hàng.

Lũ cáo lừa thấy gõ kiến nói vậy thì 
nhếch mép cười khẩy và càng vung 
tay ném bùn đất nhiều hơn xuống 
chỗ người hươu, chúng chắc mẩm 
chỉ ít phút sau là hươu sẽ biến mất. 
Nhưng điều chúng không ngờ tới 
và hết sức kinh ngạc là chú hươu đã 
lay người rũ hết đất bùn rơi xuống 
và tiếp tục bước lên trên. Với mỗi 
xúc đất ném xuống, chú hươu lại 

rung mình và bước lên trên đống 
đất. Khi đã lên gần miệng hố, chú 
lấy hết sức bình sinh nhảy vọt ra 
khỏi miệng hố một cách vui vẻ, còn 
lũ cáo lừa thì cúp đuôi chạy mất.    

Qua câu chuyện của hươu, cáo, lừa 
và gõ kiến, bác gấu già rút ra được 
mấy bài học:

- Nỗ lực từ chính bản thân mình 
hơn là than trách hay mong đợi từ 
những người khác.

- Không bao giờ lùi bước trước khó 
khăn, không ngừng vươn lên.

- Giải phóng tâm trí khỏi những lo 
âu, hầu hết điều bạn lo sợ sẽ không 
xảy ra.

- Giúp đỡ người khác hết mình.

- Giải phóng trái tim khỏi sự đố kỵ, 
thù hận và hãy tha thứ.

(ST)

Một lần vấp ngã
D.K 

Tập đoàn Dệt May Việt Nam
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Bún mắm không biết có tự bao giờ, chỉ 
biết nó theo chân những người Khmer ở 
Campuchia sang sinh sống tại Trà Vinh và 

Sóc Trăng. Hình thành và phát triển qua nhiều 
công thức khác nhau, nhưng cốt lõi của bún mắm 
bắt nguồn từ món mắm kho. Trước đây, bún mắm 
là một món ăn dân dã được chế biến rất đơn giản 

dần dà qua thời gian độ cầu kỳ của món ăn này 
được đầu tư kỹ lưỡng. 

Miền Tây là vùng sông nước trù phú sản vật nên 
mỗi khi nước lên, cá linh, cá sặc rất nhiều, người 
dân quê không ăn hết nên dùng làm mắm để ăn 
dần. Tận dụng những thứ sẵn có trong nhà, mỗi 

Bún mắm:
Đậm đà hương vị miền Tây
n.Hương

Ẩm thực là một gia vị không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi 
người, nó trở thành nét đặc trưng và vẻ đẹp văn hóa của vùng miền. 
Miền Tây sông nước với sản vật trù phú tạo nên những món ăn dân 
dã độc đáo như cá lóc nướng trui, lẩu cá kèo, bánh canh Bến Có… 
và đặc biệt là bún mắm, một món ăn đậm đà hương vị sông quê.

khi làm món này người ta chỉ cần lấy con mắm 
nấu rã ra, sau đó lọc lấy phần nước trong, cho 
thêm một ít đường, hành sả và dùng chung với 
bún, rau. Ngày nay, người ta thường bỏ thêm một 
ít tôm, mực, heo quay vào để tăng thêm phần 
hấp dẫn và dinh dưỡng cho món ăn.

Nguyên liệu làm món bún mắm bao gồm: Cá 
sặc, mắm cá linh, mực, cá lóc (hoặc cá bông lau), 
tôm, thịt heo quay, sả, cà tím, nước mắm nguyên 
chất, chanh ớt, rau sống và tất nhiên là không thể 
thiếu bún.

Với món bún mắm thì tinh hoa đều nằm ở nước 
lèo. Nếu nấu chuyên nghiệp và đúng “gu” là 
không sử dụng bột ngọt và đường, chủ yếu là lấy 
chất ngọt từ cá lóc, xương heo cùng chất tinh túy 
của các loại mắm. Đem mắm nấu sôi cho cá rã ra, 
lọc mắm lấy nước, bỏ xương. Cá lóc làm sạch cắt 
ra nhiều khúc, cùng xương heo thả trong nước 
lèo. Khi cá chín vớt ra, xắt thành từng miếng nhỏ. 
Trứng cá vàng ươm thì bỏ trở lại nồi, khuấy đều 
cho trứng nổi lên trên mặt. Cho thêm sả băm 
nhuyễn, nấm rơm búp, tóp mỡ óng ánh lềnh 
bềnh vào càng tăng thêm chất lượng nồi nước 
lèo. Đầu cá, đùm ruột gan mỡ béo ngậy cũng 

được tận dụng để nấu trong nồi nước lèo đến 
chín tới thì vớt ra đĩa. 

Nước lèo khi đã sôi thơm phức cùng với mùi 
nồng của mắm tỏa ra thì sẽ được chan vào bún. 
Nếu muốn cho sợi bún mềm và ngon hơn thường 
chần bún qua nước lèo một lần. Để tăng hương 
vị đậm đà và độ phong phú cho bún mắm, có thể 
cho thêm miếng cá, tôm, mực và heo quay vào. 
Ăn kèm là các loại rau cũng mang đậm hương vị 
miền Tây như: rau muống chẻ, cọng bông súng, 
rau đắng, bắp chuối, kèo nèo, giá và rau dấp cá. 
Và món ăn này sẽ kém phần hấp dẫn khi thiếu 
một chén nước mắm chấm nguyên chất với vài 
miếng ớt thái mỏng và một miếng chanh để tăng 
thêm vị đậm đà cho món bún mắm.

Một chút nồng, mặn mòi của hương vị mắm sặc, 
một chút ngọt của vị cá lóc đồng, một chút cay 
nồng của ớt sống cùng với hương sả, một chút 
chua của chanh,… tất cả hòa quyện vào nhau tạo 
nên một tô bún mắm đậm đà khó quên. Nếu ai đã 
từng một lần ghé đến miền Tây mà chưa thử qua 
món bún mắm xem như là chưa cảm nhận được 
hết nét dân dã, đậm đà hương vị đồng quê của 
miền đồng bằng sông nước này. 

Nghệ thuật sống
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Màu tháng 4

Khẽ tỉnh giấc vào buổi sáng tháng 4 với không gian vắng lặng yên bình! Ngôi 
nhà yêu thương nơi góc vườn nhỏ tràn ngập nắng ấm, nắng len vào những bụi 
hoa hồng chớm nở. Sắc trắng, sắc hồng, sắc tím, vàng… quyện vào nhau cho 
không gian thêm thắm tươi. Các cô gái, chàng trai bước vào Phong Phú với 
trang phục jeans nhẹ nhàng, thoải mái và thật đáng yêu. “Màu tháng 4” thật 
sự là một bữa tiệc rực rỡ.
Các chàng trai cô gái thật cá tính có thể thoải mái mix short jeans, quần jeans 
dài ôm sát cùng áo sơ mi, áo phông nhẹ nhàng. Những phụ kiện đi cùng như 
mũ che nắng, kính râm hay túi xách giúp bạn đẹp hơn, thời  trang hơn với 
dáng quần năng động, khỏe khoắn. Các thiết kế của jeans được thực hiện trên 
nền chất liệu cao cấp 100% cotton thoáng mát như một gợi ý cho các bạn nam 
và nữ mang phong cách trẻ trung, nhí nhảnh, yêu thích sự đơn giản và thoải 
mái trong kiểu dáng cũng như chất liệu vải.

Sắc màu Phong Phú
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Hắn và gã vẫn là hai người bạn thân thiết như xưa.

Chuyện ba người…
Vinie Trần

Họ là đôi bạn thân. Khi nàng xuất hiện, cả hai người quyết 
cạnh tranh công bằng để chinh phục nàng.

Chốn hẹn hò của hắn với nàng là ở nhà củi, nơi 
lưu giữ nhiều kỷ niệm thuở thiếu thời.

Gã vốn là người 
lãng mạn, nên hay 
đưa nàng ra bờ 
kênh Nhiêu Lộc để 
thủ thỉ tâm tình.

Nhưng rồi một 
ngày nàng lại 
quyết định chọn 
hắn, một quyết 
định làm cho mọi 
người bất ngờ và 
gã trở thành một 
người bơ vơ.

Lý do dẫn đến một 
kết thúc buồn cho 
cuộc cạnh tranh 
giữa ba người là 
vì hắn nhìn thấy 
nàng tắm.

Gã và nàng gặp nhau nhưng quay lưng như 
hai người xa lạ

Buồn bã gã lang thang, lang thang...

Chỉ có nàng hát mãi bài ca “người vũ nữ”

Đến một ngày 
lâu thật lâu sau 
đó... gã gặp 
nàng hành nghề 
múa cột...

Hắn phát hiện, gã ngậm ngùi, nàng cúi mặt... 
Hai người lặng lẽ ra đi.

Nàng nức nở kể chuyện tình cảm chẳng còn thắm 
thiết như xưa... Gã đem tình cảm chân thành an ủi 
trái tim đau khổ của nàng. Rồi thành kẻ thứ ba lúc 
nào chẳng hay...

Thư giãn
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