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Thế là Hội đồng quản trị, Cơ quan điều 
hành và đội ngũ cán bộ chủ chốt của 
Tổng công ty CP Phong Phú và các 
công ty thành viên cũng đã xác định 

mục tiêu phấn đấu của toàn thể CB.CNV Phong 
Phú là đạt tổng doanh thu bao gồm xuất khẩu 
và nội địa là 1 tỷ USD chậm nhất vào cuối năm 
2017. Nói chậm nhất có nghĩa chúng ta đạt 
được mục tiêu trên càng sớm càng tốt.

Từ mục tiêu trên, chúng ta sẽ quay ngược lại 
giải pháp và nhiệm vụ cũng như lộ trình đầu tư, 
khai thác, tăng trưởng và những toan tính, đột 
phá… mà chúng ta hay gọi là bài toán ngược 
liên quan đến một loạt vấn đề về giải pháp 
nguồn vốn cho phát triển, nhân lực quản trị, sản 
xuất, kinh doanh, thị trường, phương thức và rất 
nhiều công việc không tên khác.

Doanh thu là vậy, còn lợi nhuận, khấu hao, tiền 
lương, thì sao? Ban lãnh đạo Phong Phú đã kết 
luận khẳng định tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu 
của Tập đoàn Dệt May Việt Nam và chấp nhận so 
sánh với các doanh nghiệp nước ngoài về dệt 
may ở Việt Nam và khu vực. Tất nhiên không 
so sánh với các doanh nghiệp FDI chuyển giá, 
giấu lãi, trốn thuế. Bên cạnh mục tiêu kinh tế 
trên Phong Phú còn phải tiếp tục xây dựng văn 
hóa doanh nghiệp, đóng góp xứng đáng cho 

đất nước, cho cộng đồng và xây dựng đội ngũ 
CB.CNV có trình độ, có văn hóa, có lòng yêu mến 
và trách nhiệm xã hội, có đời sống vật chất tinh 
thần phong phú.

Để đạt được mục tiêu kinh tế - xã hội như trên 
đòi hỏi toàn thể CB.CNV Phong Phú phải liên tục 
nỗ lực phấn đấu kiên trì, bền bỉ và đặc biệt phải 
thật sáng tạo. Những ngành nghề sản xuất cũ, 
cốt lõi, truyền thống phải làm thật tốt và phát 
triển tốt. Những ngành nghề, lĩnh vực sản xuất 
mới phải năng động, sáng tạo nhưng cẩn trọng, 
chắc chắn tìm và làm ra những sản phẩm khác 
biệt, hấp dẫn, với khả năng cạnh tranh phải 
vượt trội mới hy vọng đóng góp to lớn vào mục 
tiêu 1 tỷ USD. Nhiều lắm, nhiều lắm những giải 
pháp, những tư duy mới và hành động mới, 
nhưng giải pháp đầu tiên đó là quyết tâm và trí 
tuệ của Ban lãnh đạo, quyết tâm không hoặc 
thiếu trí tuệ bản lĩnh thì khó thành công, có trí 
tuệ nhưng không quyết tâm tập hợp động viên 
được sức mạnh tổng hợp toàn đội ngũ, toàn hệ 
thống thì cũng không thể đạt được mục tiêu 
khát vọng của Phong Phú.

Hãy thật trí tuệ và trau dồi trí tuệ liên tục, hãy 
quyết tâm và nuôi dưỡng lửa quyết tâm để mục 
tiêu của chúng ta trở thành hiện thực càng sớm 
càng tốt.

phong phú:

Trần quang nghị

Chủ tịch HĐQT

Để đạt được mục tiêu đề ra đòi hỏi toàn thể CB.CNV Phong Phú phải 
liên tục nỗ lực phấn đấu kiên trì, bền bỉ và đặc biệt phải thật sáng tạo. 
Những ngành nghề sản xuất cũ, cốt lõi truyền thống phải làm thật tốt 
và phát triển tốt. Những ngành nghề, lĩnh vực sản xuất mới phải năng 
động, sáng tạo nhưng cẩn trọng để chắc chắn tìm và làm ra những sản 
phẩm khác biệt, hấp dẫn với khả năng cạnh tranh vượt trội…

mục tiêu
1 tỷ uSd doanh thu

Số 32 - tháng 8/2013Diễn Đàn Phong Phú Diễn Đàn Phong Phú Số 32 - tháng 8/2013
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Ngày 03/06/2013 tại trụ sở 
chính số 48, Tăng Nhơn Phú 
B, quận 9, Tổng công ty CP 

Phong Phú long trọng tổ chức Lễ 
công bố quyết định bổ nhiệm chức 
danh Tổng giám đốc.

Theo đó, ông Phạm Xuân Trình 
được Ban chấp hành Đảng ủy Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam giao nhiệm 
vụ giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy và 
HĐQT Tổng công ty CP Phong Phú 
bổ nhiệm chức danh Tổng giám 
đốc theo quyết định số 30/QĐ-
HĐQT kể từ ngày 03/06/2013. 

Tại buổi lễ, ông Trần Quang Nghị 
cho biết việc bổ nhiệm ông Phạm 
Xuân Trình đã thể hiện sự quan tâm 
ủng hộ của lãnh đạo cấp trên và 
sự tín nhiệm của toàn thể CB.CNV 

Phong Phú. Đồng thời đánh dấu 
cả một quá trình dài nỗ lực, phấn 
đấu không mệt mỏi, tâm huyết 
và trí tuệ của cá nhân ông Phạm 
Xuân Trình cho Phong Phú. Nhận 
nhiệm vụ mới đồng nghĩa với việc 
ông Phạm Xuân Trình phải gánh 
vác thêm nhiều trách nhiệm, và để 
thực hiện tốt điều này cần có tâm 
- lực - trí để lãnh đạo Tổng công ty 
ngày càng phát triển. Ông kỳ vọng 
tân Tổng giám đốc sẽ tiếp tục phát 
huy những phẩm chất đạo đức tốt 
đẹp, cầu thị, tận tâm, chân thành 
để quy tụ sức mạnh của tập thể 
Phong Phú và Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam. 

Ông Vũ Đức Giang đánh giá cao 
những thành quả mà Phong Phú đã 
đạt được trong suốt thời gian qua, 

góp phần vào sự phát triển chung 
của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, 
xứng đáng với danh hiệu cánh 
chim đầu đàn của ngành. Hơn thế, 
Phong Phú chính là trường đào tạo 
cán bộ nguồn cho Tập đoàn và các 
đơn vị thành viên. Những năm qua, 
cán bộ chủ chốt mà Phong Phú 
đào tạo đã tiên phong đến nhận 
nhiệm vụ ở những đơn vị khó khăn 
trong Tập đoàn và đều có những 
bước chuyển biến đáng kể. Sở dĩ 
có được kết quả ấy một phần do 
môi trường đào tạo, truyền thống 
của Phong Phú. 

Ông cũng nhấn mạnh đến những 
sản phẩm Phong Phú mang tính 
cốt lõi của ngành cần được phát 
huy và mở rộng, nâng cao hơn 
nữa. Phong Phú đang mở rộng 

Phong Phú bổ nhiệm
chức danh Tổng giám đốc
phòng kdTT

hoạt động sang một số lĩnh vực 
khác, bước đầu cũng có những 
thành công và áp lực mới. Vì thế, vai 
trò của Tổng giám đốc mới phải tạo 
ra lợi ích chung trong khối doanh 
nghiệp đối với Tập đoàn, xây dựng 
mối quan hệ xuyên suốt, kế tục và 
phát huy sức mạnh của Phong Phú 
trong bao năm qua. 

Đối với hệ thống khách hàng trong 
và ngoài nước cần xây dựng nền 
tảng vừng chắc, giữ vững mối quan 
hệ hợp tác tăng trưởng giữa lợi ích 

của công ty với khách hàng truyền 
thống và không ngừng tìm kiếm để 
mở rộng khách hàng mới. Đối với 
CB.CNV cần thấu hiểu, chia sẻ và 
tạo mọi điều kiện thuận lợi, là chỗ 
dựa vững chắc để họ yên tâm công 
tác và cống hiến hết sức mình cho 
sự phát triển chung của đơn vị. Cần 
kế thừa, học hỏi và phát huy những 
thành quả mà các thế hệ lãnh đạo 
đi trước của Phong Phú đã dày 
công xây dựng, phát triển văn hóa 
doanh nghiệp theo chiều sâu và 
rộng, tạo nét khác biệt không lẫn 

vào bất cứ đơn vị nào. Xây dựng 
chiến lược hợp tác chung cho toàn 
ngành, mở rộng tìm kiếm các đối 
tác khách hàng mới, tận dụng cơ 
hội của TPP để đưa Phong Phú tiến 
lên và phát triển bền vững. Ông Vũ 
Đức Giang cũng đưa ra 5 nhiệm vụ 
trọng tâm trong công tác Đảng và 
8 nhiệm vụ chủ chốt mà tân Tổng 
giám đốc phải tâp trung thực hiện.

Ông Phạm Xuân Trình - Tân Bí thư 
Đảng ủy, tân Tổng giám đốc Tổng 
công ty CP Phong Phú bày tỏ lòng 
biết ơn sâu sắc đối với lãnh đạo Tập 
đoàn, lãnh đạo Tổng công ty qua 
các thời kỳ, đối tác khách hàng và 
đặc biệt là toàn thể CB.CNV đã tin 
tưởng, tín nhiệm ông trong suốt 
thời gian qua. Con đường phía 
trước còn nhiều khó khăn thách 
thức phải vượt qua, ông thể hiện 
quyết tâm cao hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ được giao và mong muốn 
sự động viên hỗ trợ hợp tác của tất 
cả mọi người để không ngừng đưa 
Tổng công ty CP Phong Phú phát 
triển vững mạnh.

Ông Phạm Xuân Trình - Tân Bí thư Đảng ủy, tân Tổng giám đốc Tổng công ty CP Phong Phú phát biểu đáp từ

Ông Trần Quang Nghị trao quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty CP Phong Phú

Ông Vũ Đức Giang trao quyết định bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy Tổng công ty cho ông Phạm Xuân Trình
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Chiều ngày 9/7, Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam đã 
công bố kết quả sản 

xuất kinh doanh trong 06 
tháng đầu năm 2013. Phong 
Phú tiếp tục khẳng định vị thế 
là doanh nghiệp dẫn đầu.

Theo đó, 06 tháng đầu năm 
2013, doanh thu toàn Tập đoàn 
ước đạt 20.227 tỷ đồng, tăng 
11% so với cùng kỳ 2012, đạt 
50% kế hoạch cả năm; Kim 
ngạch xuất khẩu ước đạt 1,281 
tỷ USD, tăng 13% so với cùng 

kỳ 2012, bằng 50% kế hoạch 
cả năm; Kim ngạch nhập khẩu 
ước đạt 581 triệu USD, tăng 7% 
so cùng kỳ, bằng 48% kế hoạch 
cả năm; Doanh thu nội địa 6 
tháng ước đạt 10.079 tỷ đồng, 
tăng 11% so với cùng kỳ năm 
2012.

Xuất khẩu dệt may của Việt 
Nam trong 06 tháng đầu năm 
nay ước đạt 8,9 tỷ USD, tăng 
14,5% so với cùng kỳ năm 
ngoái, có sự đóng góp lớn từ 
những thị trường chủ lực như 

Mỹ, EU, Nhật và Hàn Quốc. 
Trong đó, lượng xuất khẩu 
vào Mỹ lớn nhất với 3,94 tỷ 
USD; EU 1,29 tỷ USD; Nhật 1,1 
tỷ USD; Hàn Quốc 660 triệu 
USD; các thị trường khác 1,85 
tỷ USD. Những đơn vị chủ lực 
như Phong Phú, Nhà Bè, Việt 
Tiến, Nam Định… khẳng định 
được chỗ đứng trên thị trường 
rất vững chắc. Ông Lê Tiến 
Trường - Phó Tổng giám đốc 
thường trực Tập đoàn dự báo, 
với kết quả xuất khẩu nửa đầu 
năm nay cùng với diễn biến tốt 

phòng kdTT

phong phú:
Tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu

của thị trường đang diễn ra có hy 
vọng toàn ngành sẽ đạt mục tiêu 
xuất khẩu 19,5 tỉ đô la Mỹ trong 
cả năm 2013.

06 tháng đầu năm cũng đánh 
dấu sự vươn lên mạnh mẽ của 
các doanh nghiệp trong phát 
triển thị trường nội địa. Tiếp tục 
khẳng định vị thế dẫn đầu vẫn 
là Phong Phú với doanh thu nội 
địa là 2.134 tỷ đồng; May Việt 
Tiến: 444 tỷ đồng; Vinatex Mart: 
394 tỷ đồng; Việt Thắng: 325 tỷ 
đồng; Dệt May Nam Định: 371 tỷ 
đồng…

Ông Lê Tiến Trường cũng cho biết 
thêm, năm qua trong bối cảnh 
nền kinh tế trong nước khó khăn 
nhưng nhiều doanh nghiệp của 
Tập đoàn vẫn chia cổ tức lên đến 
25% khẳng định sự phát triển cao 
và ổn định. Điển hình như Công 
ty mẹ Phong Phú chia cổ tức 25%, 
các công ty con như Công ty PPH, 
PPF chia cổ tức là 30% trên mệnh 
giá… Đây cũng chính là những 
tín hiệu tốt giúp Tập đoàn có 
thêm nhiều điểm cộng trong quá 

trình đàm phán cổ phần hóa. 

Một số đơn vị thuộc Tập đoàn 
có kết quả tăng trưởng doanh 
thu tốt trong nửa đầu năm 2013 
như Phong Phú (14%), May 10 
(16%), May Việt Tiến (35%), May 
Đức Giang (14%); May Bình 
Minh (18%), May Đáp Cầu (11%), 
Vinatex Đà Nẵng (59%), May Hữu 
nghị (13%), May Chiến Thắng 
(25%), May Tân Châu (49%), Dệt 
may Hòa Thọ (40%), Dệt may 
Hà Nội (39%), DK Đông Phương 
(76%), Dệt may Huế (29%), Dệt 
kim Đông Xuân (10%)…

Về hoạt động đầu tư, nửa đầu 
năm 2013 toàn Tập đoàn đã có 
46 dự án với tổng mức đầu tư 
6.144 tỷ đồng. Các dự án sợi, dệt, 
may chiếm 38 dự án, còn lại là 
các dự án khu công nghiệp, vùng 
nguyên liệu và đào tạo. Tổng giá 
trị giải ngân ước thực hiện là 403 
tỷ đồng. Trong đó, Phong Phú với 
những dự án như: Dự án đầu tư 
dây chuyền tiền xử lý liên tục cho 
khăn bông; Dự án Trung tâm may 
mặc dịch vụ Đà Nẵng với quy mô 

4,5 triệu sản phẩm/năm đã đi vào 
hoạt động vào tháng 04/2013; 
Dự án Nhà máy may Phong Phú 
- Phú Yên với quy mô 3 triệu sản 
phẩm/năm đi vào hoạt động 
tháng 06/2013. Dự án đầu tư Nhà 
máy wash Tam Quan - Bình Định 
với quy mô 4,5 triệu sản phẩm/
năm cũng đang được triển khai.

Trong 06 tháng cuối năm, Tập 
đoàn đặt mục tiêu phấn đấu đạt 
mức doanh thu cả năm 23.565 tỷ 
đồng, tăng 13% so với năm 2012; 
kim ngạch xuất khẩu tăng 12%, 
lợi nhuận đạt 919 tỷ đồng, tăng 
11%. Để đạt được mục tiêu nêu 
trên, Tập đoàn đề ra nhiều nhiều 
giải pháp trọng tâm về chiến 
lược phát triển chung, đầu tư, thị 
trường và nguồn nhân lực. Trong 
tương lai gần, Tập đoàn hướng 
đến trọng tâm là khâu thiết kế 
vải để các nhà thiết kế thời trang 
lựa chọn vải của Việt Nam làm 
nguyên liệu thiết kế trên thế 
giới. Một số đơn vị đi đầu trong 
công tác sản xuất vải thời trang 
như Phong Phú đang tiếp tục mở 
rộng và nâng cao chất lượng.

Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dệt May Việt Nam tham quan Công ty CP Quốc tế Phong Phú

Một số sản phẩm thương hiệu Phong Phú

Tin tức sự kiện
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Ngày 04/07/2013 Tổng công ty CP Phong 
Phú đã tổ chức Hội nghị người đại diện 
phần vốn, sơ kết đánh giá hoạt động sản 

xuất kinh doanh 06 tháng đầu và kế hoạch 06 
tháng cuối năm 2013. 

Đánh giá hoạt động người đại diện phần 
vốn 

Bà Bùi Thị Thu - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty 
thay mặt HĐQT báo cáo đánh giá hoạt động người 
đại diện phần vốn trong năm 2012. Theo báo cáo, 
năm 2012 Phong Phú hoàn thành tốt vượt mức các 
chỉ tiêu kế hoạch sản xuất. Doanh thu toàn Tổng 
công ty là 6.315 tỷ đồng, đạt 108% nghị quyết đại 
hội cổ đông, lợi nhuận trước thuế là 305 tỷ đồng 
đạt 102% đại hội cổ đông, tỷ suất lợi nhuận trước 
thuế/ vốn điều lệ là 48,7%. 

Tổng số người đại diện vốn của Phong Phú là 26 

người, hiện đang nắm giữ 75 vị trí khác nhau. Số 
vốn được Tổng công ty cơ cấu đầu tư vào sản xuất 
dệt may, kinh doanh bất động sản và đầu tư dịch 
vụ, khác… với các hình thức đầu tư công ty con, 
công ty liên doanh - liên kết và đầu tư các hình 
thức khác đã mang lại những hiệu quả thiết thực. 
Trong năm qua, Tổng công ty đã triển khai 16 dự 
án lớn nhỏ góp phần tăng doanh thu chung và mở 
rộng quy mô sản xuất. Đồng thời, báo cáo nêu bật 
những ưu điểm và một số tồn tại nhất định để từ 
đó có những chính sách tốt hơn đối với người đại 
diện phần vốn trong năm 2013.

nhìn lại 6 tháng đầu năm

Trong 06 tháng đầu năm 2013, Phong Phú tiếp tục 
phát huy tinh thần của một doanh nghiệp dẫn đầu 
Tập đoàn Dệt May Việt Nam với những con số đạt 
được ấn tượng và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế 
hoạch sản xuất. Cụ thể:

Nhìn lại
và tiến bước
phòng kdTT

TT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 2013
Thực hiện 6 
tháng 2013

So với kế 
hoạch năm

1 Giá trị sản xuất công nghiệp Triệu đồng 5,200,000 2,940,885 57%

2 Tổng doanh thu Triệu đồng 6,200,000 3,326,233 54%

3 Kim ngạch xuất khẩu 1.000 USD 182,500 99,855 55%

4 Lợi nhuận Triệu đồng 360,000 186,000 52%

Các đơn vị thành viên đều có mức tăng trưởng 
mạnh và doanh thu trên 50% so với kế hoạch, đây 
là một tín hiệu đáng mừng để tăng tốc về đích 
trong 06 tháng cuối năm.

Tại buổi lễ, ông Phạm Xuân Trình - Tổng giám đốc 
Tổng công ty đã đánh giá lại nội tại thị trường và 
khả năng cạnh tranh của từng sản phẩm Phong 
Phú so với các đơn vị cùng ngành và thế giới. 

Đồng thời, ông cũng chỉ ra những 
yếu điểm, những rủi ro thường 
gặp trong quá trình sản xuất kinh 
doanh mà các mặt hàng Phong 
Phú đang vấp phải, từ đó có hướng 
khắc phục trong 06 tháng cuối 
năm và thời gian tới.

Tăng tốc để chạm đích

Với những kết quả đạt được trong 
06 tháng đầu năm, Phong Phú 
đang chuẩn bị tăng tốc cho kế 
hoạch 06 tháng cuối năm.

Đó là những giải pháp đồng bộ về 
công tác quản lý thông qua việc rà 
soát hoàn thiện các nội quy, quy 
chế, cải tiến bộ máy quản lý các 
cấp, tái cấu trúc các mô hình sản 
xuất không hiệu quả… Tổng công 
ty không ngừng cái tiến công tác tổ 
chức quản lý tăng năng suất và hiệu 
quả lao động, ổn định chất lượng 
sản phẩm bền vững, thực hành 
tiết kiệm, cải thiện môi trường lao 
động, vệ sinh công nghiệp…

Các giải pháp về nguồn nhân lực, 
tài chính, kiểm soát phòng ngừa rủi 

ro, marketing, kinh doanh, đầu tư, 
những công tác trọng điểm… cũng 
được đưa ra thảo luận, đóng góp ý 
kiến thông qua các tham luận và ý 
kiến chia sẻ. Đặc biệt, chuyên đề 
tham luận “Cơ hội và thách thức của 
Phong Phú khi Việt Nam gia nhập 
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 
Dương - TPP” do ông Trần Ngọc 
Nga - Giám đốc điều hành trình bày 
tại hội nghị được đánh giá cao về 
nội dung và những điểm mới.

Ông Trần Quang Nghị - Tổng giám 
đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, 
Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chỉ 
đạo những nhiệm vụ trong tâm mà 
Phong Phú phải thực hiện trong 
thời gian tới: Tiếp tục phát huy nội 
lực, khai thác ngoại lực, liên kết 
với các doanh nghiệp tại các địa 
phương để bổ sung năng lực, phấn 
đấu thực hiện doanh thu 1 tỷ USD 
với lợi nhuận tương ứng vào năm 
2017. Tiếp tục đào tạo, sắp xếp 
CB.CNV phù hợp với công việc mà 
mình đảm trách, hoàn thiện lực 
lượng nhân sự, đào tạo đội ngũ kế 
cận, hình thành các nhóm nghiên 
cứu, phát triển ý tưởng sáng tạo với 

tư duy đột phá, dám nghĩ dám làm. 
Đặc biệt, luôn khuyến khích, tạo 
điều kiện và chăm lo tốt đời sống 
cho từng CB.CNV.

Đối với người đại diện phần vốn 
cần định vị lại áp lực giữa yêu cầu 
nhiệm vụ và nhận thức tại các 
doanh nghiệp. Người đại diện vốn 
phải đại diện cả về giá trị vật chất 
và tinh thần như văn hóa, ý chí, bản 
lĩnh, đạo đức… 

Ông cũng lưu ý thêm, trong tình 
hình khó khăn hiện nay chúng ta 
cần biết tận dụng những cơ hội 
mà thị trường hiện có cũng như 
những cơ hội do chính mình tạo ra. 
TPP là một trong những cơ hội lớn 
mà Phong Phú cần đón đầu để trở 
thành một trung tâm của ngành 
với những sản phẩm chất lượng 
dẫn đầu. 

Tổng công ty cần tận dụng ưu 
thế thị trường thông qua việc liên 
doanh, liên kết, phối hợp chặt chẽ 
giữa các bộ phận, đơn vị với nhau. 
Các giải pháp mở rộng qui mô như 
sáp nhập, gọi đầu tư, phát hành trái 
phiếu, liên kết bán lẽ, trường đào 
tạo… cũng được ông đưa ra để lưu 
ý. Ông mong rằng, tất cả CB.CNV 
và người đại diện vốn của Phong 
Phú đoàn kết cùng cơ quan điều 
hành phát huy trí tuệ, tâm - tài - 
đức - dũng - liêm, không suy nghĩ 
sai lệch, không xa rời trách nhiệm 
và văn hóa đạo đức kinh doanh 
của Tổng công ty, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao không để xảy 
ra tình trạng mất mát cán bộ do 
làm sai chủ trương, trái văn hóa, 
mất lòng tin của tập thể…

Ông Trần Quang Nghị phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tin tức sự kiện Số 32 - tháng 8/2013Diễn Đàn Phong Phú Diễn Đàn Phong Phú Số 32 - tháng 8/2013
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“Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” 
cũng là tinh thần của chương trình “Ngày 
hội thanh niên Phong Phú” vừa được Đoàn 

Thanh niên Tổng công ty phối hợp với Phường Tăng 
Nhơn Phú B, Đoàn Thanh niên Đại học Luật TP.HCM 
tổ chức. Ngày hội diễn ra vào ngày 28/07/2013 tại 
Câu lạc bộ Thanh niên (số 48 Tăng Nhơn Phú, Q.9, 
TP.HCM).

Đoàn Thanh niên Tổng công ty phối hợp với Đoàn 
Thanh niên Phường Tăng Nhơn Phú B trao tặng 50 

phần quà cho những người tàn tật, các hộ nghèo 
và gia đình chính sách tại địa phương. Chương trình 
không chỉ thể hiện sự quan tâm, san sẻ đối với những 
mảnh đời bất hạnh của thế hệ trẻ Phong Phú, mà còn 
thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự 
phát triển của cộng đồng. 

Bên cạnh chương trình từ thiện, ngày hội còn diễn ra 
với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa khác như: Ngày 
chủ nhật xanh, lễ trưởng thành đoàn, và chương trình 
giao lưu văn nghệ. Ngày chủ nhật xanh tập hợp đông 

lÊ Sang

Ngày hội
thanh niên Phong Phú

đảo các bạn đoàn viên thanh niên tham gia 
dọn vệ sinh, phát quang cây cỏ bụi rậm, thu 
gom rác thải… tại tuyến đường Tăng Nhơn 
Phú tập kích về đúng nơi quy định để xử lý... 
Hình ảnh màu áo xanh tình nguyện tản ra 
khắp nẻo đường để làm sạch, đẹp môi trường 
đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người 
dân về ý thức bảo vệ cảnh quang môi trường 
sống và nơi làm việc. 

Lễ trưởng thành đoàn diễn ra trong không 
khí ấm áp và trang trọng, 87 đồng chí được 
chứng nhận trưởng thành đoàn trong dịp này. 
Đồng chí Phạm Minh Tuấn - Bí thư Đoàn Tổng 
công ty gửi lời cảm ơn chân thành vì những 
cống hiến của họ đối với sự phát triển công 
tác đoàn. Họ là những tấm gương sáng để các 
thế hệ đoàn viên thanh niên Phong Phú hôm 
nay học tập và noi theo.

Ngày hội kết thúc bằng những âm vang sôi 
động của những ca khúc cách mạng, đoàn 
thể và những điệu dân vũ cuồng say… Đó là 
những màn đồng diễn thật trẻ trung, thật ấn 
tượng của các bạn sinh viên trường Đại học 
Luật làm cho những không khí nơi đây dường 
như trẻ lại. Ai cũng hân hoan, đầy nhiệt huyết 
cống hiến sức trẻ của mình cho sự phát triển 
của đơn vị, xã hội.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn - Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty trao quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách tại Phường Tăng Nhơn Phú B.

Các bạn đoàn viên thanh niên ra quân làm sạch môi trường

Trong năm 2012 trên 
cả nước đã xãy ra 
1.751 vụ cháy làm 73 

người thiệt mạng và 136 
người bị thương, thiệt hại 
về tài sản ước tính 1.100 tỷ 
đồng. Đặc biệt sản xuất kinh 
doanh trong ngành dệt may 
có nguy cơ cháy nổ rất cao.

Ý thức được tầm quan trọng 
của công tác phòng cháy 
chữa cháy (PCCC) đối với 
doanh nghiệp, trong những 
năm qua Nhà máy Dệt Hải 
Vân luôn nêu cao tinh thần 
phòng chống cháy nổ tại 
các nhà xưởng, kho hàng… 
Ban lãnh đạo luôn nhắc nhở, 
tuyên truyền nâng cao hiểu 
biết của CB.CNV trong công 
tác PCCC. Cán bộ phụ trách 
công tác an toàn lao động 

thường xuyên kiểm tra các 
phương tiện PCCC đủ về số 
lượng cả chất lượng, vệ sinh 
lao động, an toàn thiết bị 
điện, qua đó phát hiện xử lý 
kịp thời nguy cơ cháy có thể 
xảy ra. 

Vào ngày 26/07/2013 Nhà 
máy dệt Hải Vân kết hợp 
với sở cảnh sác PCCC TP. Đà 
Nẵng và Đội PCCC & cứu 
hỏa cứu nạn Hoà Vang tổ 
chức tuyên truyền, huấn 
luyện công tác PCCC cho 
hơn 60 CB.CNV về cách sử 
dụng phương tiện chữa 
cháy, cứu nạn, cứu hộ và 
giả định tình huấn cháy thật 
để lập phương án phối hợp 
chữa cháy. Đây là hoạt động 
thường niên được nhà máy 
tổ chức hằng năm.

Dệt Hải Vân với công tác
phòng cháy chữa cháy
Võ Tín hoàng

Nhà máy Dệt Hải Vân
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Đến tham dự buổi lễ có ông 
Phạm Xuân Trình - Ủy viên 
BCH Đảng ủy Tập đoàn Dệt 

May Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Ủy 
viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng 
công ty CP Phong Phú; Chủ tịch 
HĐQT Công ty PPH; cùng các ông, 
bà trong HĐQT và Ban kiểm soát 
Công ty PPH. Ban chấp hành Đảng 
ủy, các ủy viên HĐQT, Cơ quan Tổng 
giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư 
Đoàn thanh niên, trưởng, phó các 
ban phòng của công ty cũng có mặt 
để tham dự buổi lễ.

Theo đó, buổi lễ công bố quyết định 

ông Nguyễn Văn Nhiệm là Tổng giám 
đốc Công ty PPH. Ban điều hành mới 
của công ty gồm: Ông Đặng Thanh 
Phước - Phó Tổng giám đốc, ông Đỗ 
Quang Xuân - Giám đốc điều hành, 
bà Bạch Thị Kim Cương - Giám đốc 
điều hành và ông Phạm Hữu Phương 
- Trợ lý Chủ tịch HĐQT.  

Tại buổi lễ, ông Phạm Xuân Trình gửi 
lời chúc mừng đến Tổng giám đốc và 
Ban điều hành mới của công ty. Ông 
kỳ vọng, với đội ngũ lãnh đạo mới sẽ 
kế tục và phát huy hơn nữa sức mạnh 
của công ty. Đồng thời, ông cũng 
giao một số nhiệm vụ trong tâm mà 

công ty phải gấp rút thực hiện trong 
thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Nhiệm 
- Tân Tổng giám đốc công ty đã phát 
biểu nhận nhiệm vụ và bày tỏ lòng 
biết ơn sâu sắc đối với Ban lãnh đạo 
Tổng công ty, đối tác, khách hàng và 
đặc biệt là toàn thể CB.CNV PPH đã 
tin tưởng, tín nhiệm ông trong suốt 
thời gian qua. Để tiếp tục duy trì sự 
phát triển bền vững của công ty, đòi 
hỏi sự nỗ lực không chỉ riêng của Ban 
lãnh đạo mà cần phải có sự quyết 
tâm, đoàn kết, nhất trí của toàn thể 
người lao động, phát huy trí tuệ tập 
thể, ra sức thi đua lao động sáng tạo, 
vượt qua mọi khó khăn thách thức.

công ty PPh:

pV Tin Tức 

Phong Phu Home Textile

Ngày 01/07/2013, Công ty CP Dệt gia dụng Phong Phú (PPH) đã tổ chức 
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc và Ban điều hành mới

HĐQT và Ban kiểm soát Công ty PPH trao Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc và Ban điều hành mới.

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2013 
và cụ thể hóa phương hướng hoạt động của 
Đoàn, sáng 23/06/2013 Chi đoàn Văn phòng 
Tổng công ty phối hợp với Chi đoàn Ban Quản lý 
Cụm công nghiệp, Chi đoàn PPP đã ra quân thực 
hiện chương trình “Ngày chủ nhật xanh”. 

Nội dung chính của chương trình là dọn vệ sinh 
và phát quang cây cỏ, làm sạch công sở tại trụ 
sở chính Tổng công ty - Số 48, Tăng Nhơn Phú B, 
Quận 9, TP.HCM. Đây là một hoạt động thiết thực 
nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp 
tại nơi làm việc. Sau một buổi sáng ra quân, khu 
vực cổng trước, cổng phụ, bãi giữ xe của Tổng 
công ty thêm khang trang, sạch sẽ. Cây cỏ, bụi 
rậm được các bạn đoàn viên thanh niên phát 
quang, thu gom, phun thuốc trừ cỏ. Tiếng cười 
rộn rã, không khí lao động khẩn trương cùng giọt 
mồ hôi rơi trên gương mặt tươi rói là những hình 
ảnh ấn tượng trong suốt chương trình, đồng thời 
làm cho ngày chủ nhật xanh thêm ý nghĩa. 

Hy vọng chương trình sẽ luôn được sự ủng hộ 
của toàn thể CB.CNV và các bạn đoàn viên thanh 
niên để khuôn viên Tổng công ty lúc nào cũng 
sạch sẽ, tràn ngập màu xanh, không khí trong 
lành. Mỗi ngày thật sự là một ngày chủ nhật xanh 
tại Phong Phú. 

lÊ Sang

ngày chủ nhật xanh

Trước khi tổ chức buổi tuyên dương, Ban lãnh đạo nhà 
máy tổ chức cho các em đi tham quan tại Bảo tàng Quân 
khu V tìm hiểu về văn hóa lịch sử dân tộc. 

Buổi lễ là dịp để ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng 
những kết quả, thành tích học tập tốt của con CB.CNV. 
Qua đó, động viên kịp thời để các em phấn đấu đạt thành 
tích cao hơn trong năm học mới. Đối với những em năm 
nay chưa đạt thành tích cao cố gắng phấn đấu trong năm 
tới. Đối với những em đã đạt danh hiệu cần phát huy và 
giữ vững danh hiệu. 

Giám đốc nhà máy động viên em cố gắng ra sức phấn đấu 
rèn luyện, học tập hơn nữa xứng đáng với danh hiệu chủ 
nhân tương lai của đất nước. Đồng thời, thành tích học 
tập tốt chính là món quà ý nghĩa để đền đáp công ơn sinh 
thành nuôi dưỡng, chăm sóc của cha mẹ, là động lực để 
ba mẹ yên tâm công tác, hoàn thành kế hoạch sản xuất. 

Sau buổi tuyên dương, nhà máy đã tổ chức liên hoan và tổ 
chức văn nghệ có thưởng. Các em có dịp làm quen, cùng 
nhau tham gia các tiết mục văn nghệ vui nhộn, tạo không 
khí của một ngày hội thiếu nhi đúng nghĩa.

Võ Tín hoàng

Nhà máy Dệt Hải Vân

Dệt hải Vân:
Tuyên dương
các em học sinh giỏi

Được sự nhất trí và tạo điều kiện của ban lãnh đạo công 
ty, công đoàn phối hợp với đoàn thanh niên Nhà máy Dệt 
Hải Vân long trọng tổ chức lễ tuyên dương cho 130 em học 
sinh giỏi là con của CB.CNV đang công tác tại nhà máy.

Trao thưởng cho các em đạt thành tích cao trong học tập

Bổ nhiệm Tổng giám đốc
và Ban điều hành mới
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Tham gia hội nghị có 212 đại 
biểu gồm các đồng chí trong 
Ban điều hành, BCH Đảng bộ, 

BCH Công đoàn, thường vụ Đoàn 
thanh niên, bí thư các chi bộ, chủ tịch 
công đoàn bộ phận, thủ trưởng các 
đơn vị và 171 đại biểu đại diện cho 
2813 CB.CNV công ty.

Mặc dù năm 2012 còn nhiều khó 
khăn nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát 
của HĐQT, sự hỗ trợ tích cực từ Tổng 
công ty, sự nỗ lực, quyết tâm cao của 

CB.CNV… Nha Trang đã phấn đấu 
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà 
Nghị quyết Hội nghị người lao động 
năm 2012 đề ra. Đồng thời, hội nghị 
thảo luận các giải pháp nhằm thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch 
sản xuất kinh doanh năm 2013 mà 
Đại hội hội đồng cổ đông năm 2013 
đã thông qua: 

- Doanh thu : 1.200 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 20 tỷ đồng

- Kim ngạch xuất khẩu: 15 triệu USD

- Kim ngạch nhập khẩu: 2 triệu USD

- Lợi nhuận trước thuế: Từ 35 - 40 tỷ 
đồng

- Thu nhập bình quân: 3,8 triệu đồng/
người/tháng

Các đại biểu nhất trí cao với các giải 
pháp do ban điều hành công ty đề 
ra như chương trình phát triển thị 

Dệt may nha Trang tổ chức
hội nghị người lao động 2013
kim anh

Công ty CP Dệt May Nha Trang 

trường, chương trình đầu tư phát 
triển, công tác sản xuất, công tác 
tuyển dụng và đào tạo, công tác tiền 
lương, chế độ chính sách và chăm lo 
đời sống cho người lao động.

Những tham luận được đưa ra tại hội 
nghị như: “Nâng cao hiệu suất, chất 
lượng sản phẩm” của Nhà máy Sợi 
2, “Tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu 
quả sản xuất” của Nhà máy May 2 và 
“Các giải pháp nâng cao năng suất 
lao động” của Nhà máy Dệt Nhuộm… 
được đánh giá cao về tính mới, sáng 
tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết 
kiệm trong tình hình kinh tế còn 
nhiều diễn biến phức tạp.

Hội nghị lắng nghe nhiều kiến nghị 
chính đáng của người lao động như 
cải thiện thu nhập, điều kiện làm việc, 
về chế độ chính sách… Ban điều hành 
công ty đã tiếp thu, ghi nhận những ý 
kiến đóng góp. Các đơn vị chức năng, 
Ban điều hành công ty lần lượt giải 
đáp những ý kiến thắc mắc trên tinh 
thần đồng cảm và chia sẻ, đảm bảo lợi 
ích hợp pháp, chính đáng, hài hòa lợi 
ích doanh nghiệp. Hội nghị cũng đã 
biểu quyết những nội dung bổ sung 
sửa đổi trong Thỏa ước lao động tập 

thể và Nội quy lao động năm 2013 và 
chứng kiến nghi thức ký kết thỏa ước 
lao động tập thể. 

Cũng nhân dịp này, công ty công bố 
và trao thưởng cho những cá nhân, 
tập thể xuất sắc trong phong trào thi 
đua lao động sản xuất và thực hiện 
nhiệm vụ công tác năm 2012 do Bộ 
Công thương và Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam khen thưởng. Ông Lê Ngọc 
Hoan - UV HĐQT, Bí thư Đảng uỷ, Tổng 
giám đốc công ty được tặng thưởng 
danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ Công 
thương. Phòng Kế toán tài chính và 

Phòng Kỹ thuật đầu tư được tặng 
bằng khen của Bộ Công thương. Ban 
Điều hành Dệt Nhuộm May và Tổ Kỹ 
thuật - Bảo trì Nhà máy May 1 được 
tặng bằng khen của Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam. Năm cá nhân được 
tặng Bằng khen của TGĐ Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam gồm: Ông Phạm 
Ngọc Tuấn - Phó Tổng giám đốc, bà 
Hồ Đặng Như Duyên - Kế toán trưởng, 
ông Đỗ Ngọc Phú - Phó Phòng Kỹ 
thuật đầu tư, ông Đỗ Anh Khôi - Tổ 
phó Tổ Kỹ thuật - Bảo trì Nhà máy May 
1 và ông Nguyễn Luận - Tổ trưởng Tổ 
Công nghệ bông chải Nhà máy Sợi 2.

Ngày 01/06/2013 tại hội trường lớn, Công ty CP Dệt May Nha Trang 
đã long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2013.

Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị

Đại biểu biểu quyết những nội dung quan trọng của hội nghị

CB.CNV Công ty CP Dệt May Nha Trang vinh dự nhận bằng khen của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
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Ngày 13/07/2013, Công ty 
PPYT đã tổ chức sơ kết 6 
tháng đầu năm và triển khai 

các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối 
năm. Tại hội nghị, các chuyên đề 
được đưa ra trao đổi, thảo luận, phân 
tích cặn kẽ với các nội dung như:

* Giải pháp để tăng khả năng cạnh 
tranh sợi cọc; 

* Giải pháp giảm tiêu hao nguyên 
liệu, ổn định chất lượng sợi chỉ may;

* Chăm lo đời sống công nhân, cải 
thiện môi trường làm việc; 

* Tiết kiệm chi phí quản lý; 

* Tạo lợi thế cạnh tranh cho kinh 
doanh từ nội lực. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà 
Phan Kim Hằng - Tổng giám đốc 
công ty ghi nhận những nỗ lực đầy 
trách nhiệm của CB.CNV công ty. 
Nhấn mạnh nhiệm vụ khối kinh 
doanh là xúc tiến tăng nội địa và xuất 
khẩu vào thị trường Trung Quốc, 
Indonesia nhằm đạt 8 triệu USD/năm 
để tiêu thụ hết sản lượng của công ty 
và thương mại (khai thác ngoại lực). 
Nhiệm vụ khối sản xuất khai thác dây 
chuyền cọc 360 tấn/tháng, Bảo Lộc 
92 tấn/tháng, dây chuyền OE 240 
tấn/tháng, dây chuyền SCM 260 tấn/
tháng đạt chất lượng. 

Đồng thời, công ty chú trọng công 
tác thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí, an toàn lao động, công tác 
đào tạo nguồn nhân lực, tinh thần 
làm việc nhóm hiệu quả. Toàn thể 
CB.CNV chung tay xây dựng và phát 

triển thương hiệu công ty ngày càng 
lớn mạnh trong đại gia đình Phong 
Phú. 

Tại hội nghị, qua thời gian đào tạo 
đội ngũ trẻ để thay thế cán bộ đã 
trưởng thành, Tổng giám đốc quyết 
định bổ nhiệm:

* Anh Nguyễn Hữu Thọ - Phó giám 
đốc nhà máy

* Anh Lê Long Quí - Trưởng ngành 
sản xuất 

* Chị Huỳnh Thị Đan Chinh - Phó 
ngành sản xuất.

Mong rằng anh chị em PPYT sẽ cụ 
thể hóa những chuyên đề và những 
lời dặn dò của Ban lãnh đạo để công 
ty gặt hái được nhiều thành quả.

Vừa qua, nhà cung cấp bông Mỹ Cotton Council 
International (CCI) mời các đối tác, khách hàng 
(trong đó có Công ty TNHH MTV Sợi chỉ may Phong 

Phú - PPYT) tham dự hội chợ triễn lãm dệt may và chuỗi 
cung ứng từ ngày 17 - 20/06/2013. Tại đây, chúng tôi có cơ 
hội gặp gỡ, giao lưu, xúc tiến khách hàng đến từ các nước 
có truyền thống về ngành dệt may như Ấn Độ, Pakistan, Ý, 
Đức, Nhật, Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia…

Đến với hội chợ này, PPYT cùng Phòng Kinh doanh Tiếp 
thị Tổng công ty, Công ty PPF, Phong Việt có sự chuẩn bị 
rất kỹ lưỡng từ khâu hình ảnh quảng bá, trang trí gian 
hàng, thông tin liên hệ… đặc biệt là những sản phẩm 
mang thương hiệu Phong Phú như sợi, chỉ may, vải, sản 
phẩm may mặc, gia dụng… để xúc tiến chuỗi sản phẩm. 
Ngoài những kết quả thu được, chúng tôi tổng hợp một 
số vấn đề mà khách hàng quan tâm về các sản phẩm của 
Phong Phú như sau:

- Dòng sản phẩm sợi: Khách hàng Sanko Tekstill - Thỗ Nhĩ 
Kỳ quan tâm đến sợi Polyester các chi số từ Ne20 đến 

Ne8; Khách hàng Sajiiad Knitwear - Pakistan sử dụng sợi 
CD20/1, CD32/1 và CD40/1;…

- Dòng sản phẩm vải denim: Nhiều khách hàng quan tâm 
đến vải denim: Aeon Topvalu Co.,Ltd; Ascena; El Corte 
Ingles Group,… Khách hàng El Corte Ingles Group sẽ 
sang Việt Nam làm việc và thăm nhà máy vải denim. 

- Dòng sản phẩm may mặc: Khách hàng El Corte Ingles 
Group, Geox, incanto, Ralph Lauren,… rất quan tâm về 
sản phẩm may mặc của Phong Phú bởi chất lượng, mẫu 
mã, giá cả cạnh tranh cũng như tiến độ giao hàng. 

- Dòng sản phẩm chỉ may, chỉ nhuộm màu: Khách hàng 
Raymond, Madura Garments, Karim Textile,… quan tâm.

Khi có cơ hội xúc tiến thị trường, mong rằng những “đại 
sứ kinh doanh” của các đơn vị trong Phong Phú, cùng 
xúc tiến chuỗi sản phẩm của Tổng công ty đến với khách 
hàng để cùng nhau xây dựng thương hiệu không ngừng 
lớn mạnh. 

nguyễn Thi xoa

Phó Tổng giám đốc Công ty PPYT

Công ty PPYT tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 
và triển khai giải pháp 6 tháng cuối năm

Toàn cảnh hội nghị

Xúc tiến chuỗi sản phẩm
thị trường Dubai - AED

Phòng Kinh doanh trao đổi thông tin về sản 

phẩm của Phong Phú đối với khách hàng.

phòng kinh doanh 

Công ty PPYT
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Ở Nhà máy Sợi 2 - Công ty CP Dệt May Nha 
Trang, cái tên Nguyễn Luận luôn được 
mọi người nhắc đến với  một điển hình 

tiên tiến trong lao động. Anh liên tục ghi tên 
mình trong bảng danh sách chiến sĩ thi đua cấp 
cơ sở. Đặc biệt, anh còn vinh dự được Tổng giám 
đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam tặng bằng khen 
vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua 
lao động sản xuất và thực hiện nhiệm vụ công tác 
năm 2012.

Từ những năm đầu còn là Nhà máy Sợi Nha Trang, 
anh đã tận tụy và miệt mài với công việc của mình, 
hơn 30 năm qua tình yêu ấy vẫn không hề vơi bớt 
mà ngược lại còn đong đầy theo tháng năm. Khi 
mới gia nhập công ty, anh có 5 năm gắn bó với 
công việc vận chuyển máy ống, rồi 12 năm làm 
công nhân Tổ Bông chải và hiện nay là tổ trưởng 
sản xuất. Từ công việc của người công nhân đến 
khi là tổ trưởng sản xuất Tổ Bông chải, anh luôn 
cố gắng vận dụng kiến thức một cách hiệu quả 
vào công việc của mình. Đồng thời, anh luôn tìm 
tòi, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện qua thực tế để 
nâng cao tay nghề, đảm bảo chất lượng sản phẩm, 
duy trì năng suất cao. Khi thiết bị gặp sự cố, anh 
và cộng sự nhanh chóng khắc phục để máy hoạt 
động trở lại, hạn chế ít nhất thời gian máy chết, 
không ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất, thiếu 

kim anh 

Công ty CP Dệt May Nha Trang hụt sản lượng. Anh tâm sự: “Có khi 
trong ca 3 xảy ra sự cố nhiều lần, 
không có lực lượng bảo trì nhưng 
tôi và các anh em trong tổ tìm mọi 
giải pháp để xử lý cho máy hoạt 
động nhanh để không ảnh hưởng 
đến tiến độ sản xuất”. 

Là một trong 2 người có thâm niên 
lâu nhất tổ, anh luôn gương mẫu, đi 
đầu trong công việc. Bông chải là 
công đoạn đầu tiên của quá trình 
kéo sợi, vì thế anh luôn ý thức và 
tuyên truyền cho tất cả anh em 
công nhân “phải làm đúng ngay 
từ đầu” và quan niệm “công đoạn 
sau là khách hàng của công đoạn 
trước”. Anh cho biết nếu chất lượng 
công đoạn đầu tiên không tốt sẽ 
ảnh hưởng rất nhiều đến các công 
đoạn sau như ghép, thô, con, ống, 
đậu, xe, dệt, nhuộm, may. Mỗi ngày 
nhận ca, anh tỉ mỉ xem sổ giao ca và 
quan tâm các vấn đề như nguyên 
liệu có thay đổi không?, tỷ lệ pha 
bông, xơ, kiểm tra toàn bộ giàn máy, 
mặt bằng, bông, cúi, nguyên liệu 
pha phải đúng tỷ lệ, chủng loại… 
Trong quá trình triển khai công việc, 
anh hướng dẫn và cùng công nhân 
trực tiếp làm các công việc trong ca 

mà không nề hà. Trong quá trình 
làm việc anh thường xuyên đi kiểm 
tra chất lượng, nhắc nhở công nhân 
thao tác máy đúng quy trình, làm 
tốt công tác vệ sinh máy và mặt 
bằng… góp phần ổn định chất 
lượng sợi.   

Những năm qua, một số anh chị 
em công nhân lớn tuổi nghỉ hưu 
và thôi việc. Công ty thường xuyên 
phải đào tạo bổ sung nguồn nhân 
lực mới để thay thế. Với đòi hỏi ngày 
càng cao, để công nhân thuần thục 
và đáp ứng yêu cầu công việc, ngoài 
sự nỗ lực của ban đào tạo, giáo viên 
hướng dẫn thì sự kèm cặp hướng 
dẫn của anh là rất cần thiết.

Tổ Bông chải ca B với gần ½ lực 
lượng là lao động mới, nhưng anh 
vẫn nhiệt tình hướng dẫn từng 
người. Khi được hỏi Lộc - công nhân 
mới của tổ về anh Luận, chúng tôi 
nhận được lời chia sẻ: “Chú Luận rất 
nhiệt tình, chỉ bảo tụi em từng ly 
từng tý, tỉ mỉ và không giấu nghề. 
Lúc em mới vào công ty, học lý 
thuyết nên còn bỡ ngỡ, khi xuống 
nhà máy, chú đã dắt em tới máy 
bông, máy chải để giới thiệu, nói 

rõ nhiệm vụ công nghệ, sơ đồ công 
nghệ, phương pháp thực hiện, vận 
hành máy an toàn và phân biệt 
bông xơ… làm em tự tin thực hiện 
tốt phần việc của mình. Trong công 
việc, chú Luận luôn động viên anh 
em trong tổ làm tốt, đạt năng suất 
và chất lượng, giờ tụi em rành việc 
thế này là nhờ sự hỗ trợ của chú ấy 
rất nhiều”. 

Qua tìm hiểu, chúng tôi còn được 
biết anh còn rất tận tình giúp đỡ 
hướng dẫn thêm cho anh em trong 
các kỳ thi nâng bậc hàng năm. Các 
anh em thi nâng bậc đều đạt. Với 
những nỗ lực của bản thân và sự 
đoàn kết của các anh em, Tổ Bông 
chải ca B luôn hoàn thành sản lượng 
kế hoạch. Năm 2012 đạt tổ lao động 
xuất sắc, góp phần vào thành tích 
chung của Nhà máy Sợi 2.

Nhìn gương mặt hiền lành, lấm 
tấm mồ hôi trong gian máy khi anh 
đang chăm chú vào công việc và chỉ 
bảo cho công nhân mới, chúng tôi 
càng tự hào lớp CB.CNV đàn anh đi 
trước. Họ là tấm gương để các thế 
hệ công nhân trẻ noi theo.

Anh Nguyễn Luận:
Vì thế hệ tương lai tiến bước
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Chị Phan Thị Mai Trâm: 

Luôn say mê
và nhiệt huyết với công việc

Trong mỗi lần tiếp xúc, chị luôn để lại trong lòng 
mọi người một nụ cười thân thiện, những cử chỉ 

chân thành… Đằng sau hình ảnh thân thương ấy, 
chị có một niềm say mê và nhiệt huyết với công việc 

đang làm. Càng tiếp xúc, chúng tôi học hỏi được 
nhiều điều thú vị từ chị.

Chị Phan Thị Mai Trâm gia nhập đại gia đình 
Phong Phú từ tháng 07/1985, với công việc 
là một nhân viên kinh doanh. Trong ngần ấy 

năm gắn bó với công việc, chị luôn giữ cho mình 
một sự tận tâm với mong muốn đem sản phẩm 
công ty đến gần hơn với đối tác, khách hàng.

Trong kinh doanh, lắm lúc gặp phải những tình 
huống trở ngại về giá cả cạnh tranh, chất lượng, 
tiến độ giao hàng… Trước hoàn cảnh ấy, chị và 
cộng sự luôn bình tĩnh để giải quyết các vấn đề 
trở ngại, không chấp nhận thất bại mà phải luôn 
vượt khó để hài hòa được 2 tiêu chí: khách hàng là 
thượng đế và hiệu quả cho công ty. Vì thế, chị rút ra 
nhiều bài học bổ ích làm hành trang cho mình và 
truyền đạt kinh nghiệm ấy cho thế hệ đi sau.

Với mong muốn Tổng công ty ngày càng thu hút 
thêm nhiều khách hàng mới, củng cố niềm tin và 
tăng thêm lượng khách hàng trung thành, thường 
xuyên, chị luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của họ 
nhằm phát huy những mặt tốt, khắc phục những 
mặt còn hạn chế. Chị ghi nhận thắc mắc về chất 
lượng, tiến độ giao hàng, thái độ phục vụ… để kịp 
phản ánh với lãnh đạo, nhà máy để có hướng xử lý 
hiệu quả, gia tăng niềm tin với khách hàng. Chính 
lối làm việc tận tâm, chuyên nghiệp chị được nhiều 
khách hàng yêu mến, lãnh đạo tin tưởng khi giao 
nhiệm vụ.

Quá trình công tác và phấn đấu của chị đã được 
ghi nhận thông qua những thành tích đáng khích 
lệ như: Chiến sỹ thi đua Bộ Công thương (2012); 
Bằng khen của Bộ Công thương (2011); Chiến sỹ thi 
đua cấp cơ sở (1987, 2004, 2008 - 2011); Danh hiệu 
nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà của Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam (2005 - 2010); Bằng khen của Công 
đoàn Dệt May Việt Nam (2010, 2011, 2012); Kỷ niệm 
chương của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam 
(2010)… Thành tích ấy minh chứng một quá trình 
phấn đấu, cống hiến không mệt mỏi cho sự phát 
triển của đơn vị. Chị nhiều lần được Cơ quan Tổng 

giám đốc khen thưởng về doanh thu bán hàng vượt 
bậc. Năm 2012 mặc dù tình hình thị trường nhiều 
biến động, kinh tế khó khăn nhưng chị và cộng sự 
đã nỗ lực bán được 5.899 tấn sợi với tổng doanh 
thu là 334.7 tỷ đồng (tăng 160% so với năm 2011), 
quả là một con số ấn tượng và đáng khâm phục.

Khi được hỏi nhân tố nào giúp chị thành công trong 
công tác kinh doanh, chị cười và cho biết có nhiều 
yếu tố để tạo nên sự thành công. Nhưng riêng với 
bản thân, chị tâm đắc là sự say mê và nhiệt huyết 
trong công việc, được làm việc trong một tập thể 
Phong Phú đầy yêu thương, gắn bó và hỗ trợ lẫn 
nhau. Đồng thời, người bán hàng phải bản lĩnh, độc 
lập, tự tin trong giải quyết công việc và tìm kiếm đối 
tác khách hàng của mình, luôn học hỏi kinh nghiệm 
từ thực tiễn, đồng nghiệp và hơn bao giờ hết chính 
là sự dẫn dắt, động viên, giúp đỡ của lãnh đạo Tổng 
công ty. Nói về những thế hệ trẻ của Phong Phú 
hôm nay, chị cho biết họ trẻ, năng động, có chuyên 
môn cao và quan trọng họ cần có thời gian để trau 
dồi kinh nghiệm, thẩm thấu kỹ năng. Chị nhắn nhủ 
họ hãy sống thật tốt và luôn quan tâm chia sẻ đối 
với những người quanh mình, hãy cháy hết mình 
với công việc và luôn có ước mơ để phấn đấu chạm 
được chúng.

28 năm gắn bó với Phong Phú trong công tác kinh 
doanh, chị rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm 
quý báu. Với chị để trở thành một người kinh doanh 
có doanh thu cần tạo sự tin tưởng đối với khách 
hàng thông qua sự am hiểu tận tường về sản phẩm 
mà mình muốn bán. Luôn trao dồi kỹ năng, nghiệp 
vụ bán hàng để nắm bắt được tâm lý của họ cần gì, 
muốn gì mà phục vụ một cách tốt nhất. Khi tiếp xúc 
với khách hàng cần thể hiện một sự tôn trọng tuyệt 
đối, luôn lắng nghe và đồng cảm thông qua việc 
thiết lập mối quan hệ dài hạn. Dù thành công hay 
thất bại trong mỗi cuộc thương lượng mua bán, chị 
luôn vui vẻ và tạo cho mỗi khách hàng ấn tượng 
tốt đẹp về sự nhiệt tâm, chu đáo và hiếu khách của 
mình, của công ty.

yn
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Gần đây trong ngành công 
nghiệp dệt may thế giới đã 
xuất hiện câu thành ngữ: “Nước 
cho sự sống - không phải cho 
nhuộm”. Song rất tiếc cho đến 
nay nước vẫn là môi trường 
truyền thống được sử dụng cho 
nhuộm sản phẩm dệt may. Ô 
nhiễm nước thải nhuộm ngày 
càng trở thành vấn đề lớn, các 
vấn đề sinh thái và môi trường 
trong sản xuất của ngành, đặc 
biệt là trong tẩy, nhuộm, in hoa 
và xử lý hoàn tất cuối cùng đòi 
hỏi phải được xem xét cẩn trọng 
và xử lý nghiêm túc.

Để đáp ứng nhu cầu đang tăng 

lên về tiết kiệm nước, giảm 
thiểu ô nhiễm, các nhà khoa 
học đã phấn đấu, nghiên cứu 
và áp dụng các công nghệ mới 
nhằm giúp đỡ các nhà máy 
nhuộm - hoàn tất tiết kiệm nước 
và năng lượng trong sản xuất. 
Có một hướng mới về vấn đề 
này đã được các nhà khoa học 
thế giới tập trung nghiên cứu 
trong thời gian qua đó là sử 
dụng môi trường không nước 
trong nhuộm - xử lý hoàn tất sản 
phẩm dệt may.

Đầu tiên người ta hướng vào sử 
dụng dung môi hữu cơ thay thế 
nước. Pecloetylen và tricloetylen 

như những dung môi được lựa 
chọn, nhưng việc thu hồi các 
dung môi hữu cơ không bao giờ 
đạt hiệu suất 100% và dung môi 
còn lại sẽ bay vào không khí. 
Như vậy, quá trình sẽ chuyển 
từ ô nhiễm nước sang ô nhiễm 
không khí.

Vậy chẳng lẽ sẽ không có hệ 
thống dung môi nào được chọn 
dùng thay thế nước? Ngày nay 
công nghệ nhuộm hàng dệt 
không nước hướng vào việc sử 
dụng cacbon dioxit hóa lỏng 
(supercritical carbon dioxide 
-   scCO2) như một dung môi an 
toàn làm môi trường nhuộm.

Nhuộm
trong môi trường không nước
châu minh Trí (Tổng hợp)

Phòng Kỹ thuật Công nghệ

Xếp sợi, vải 
vào máy 
nhuộm 

Tách chiết I, 
loại bỏ dầu 

trong sợi 

Nhuộm với 
thuốc nhuộm 

phân tán 

Tuần hoàn, 
làm đều màu 

nhuộm 

Tách chiết II, 
loại bỏ thuốc 
nhuộm thừa

Hạ áp suất
Kết thúc quy 
trình nhuộm

Có điều gì hấp dẫn, nổi bật của 
nhuộm với scCO2 và công nghệ 
mới này?

scCO2 rẻ, không nổ, trơ, không độc. 
scCO2 như là chất lỏng đậm đặc có 
ưu điểm hòa tan thuốc nhuộm, có 
tính khuếch tán làm cho có thể rút 
ngắn thời gian nhuộm so với nước. 
So sánh với nhuộm trong nước, 
quá trình nhuộm và tách bỏ thuốc 
nhuộm thừa đều tiến hành trong 
một máy nhuộm cacbon dioxit chỉ 
bằng việc thay đổi các điều kiện 
nhiệt độ và áp suất. Không cần sấy 
vì kết thúc quá trình scCO2 được 
tháo ra dưới dạng khí. scCO2 tái 
tuần hoàn dễ dàng đến 90% sau 
khi đã kết tủa trong bộ phân ly.

Nhuộm với scCO2 loại bỏ hoàn 
toàn giai đoạn tiền xử lý trong 
dung dịch nước, như thế không có 
ô nhiễm nước thải nặng nề thường 
phát sinh ở công đoạn này.

Không cần chất trợ cho nhuộm 
và thời gian nhuộm rút ngắn hơn. 
Không cần phải giặt, nhất là giặt 
khử, không cần sấy. 

Sản phẩm lấy ra ở máy nhuộm sau 
khi nhuộm sử dụng được ngay. 
Mặc dù giá thiết bị cao và vận 
hành trong quá trình nhuộm ở 
nhiệt độ lớn và áp suất cao. Do tiết 
kiệm năng lượng, nước, hóa chất 
và không phải xử lý nước thải nên 
người ta đã tính được nhuộm màu 
đậm với scCO2 có giá thành sản 
xuất tương đương nhuộm thông 
thường trong môi trường nước.

Công nghệ nhuộm mới này thân 
thiện với môi trường rất thích hợp 
nhuộm hàng polyester, nhưng 
cũng thích hợp nhuộm acrylic 
và acetate. Công nghệ nhuộm 
mới dựa trên việc sử dụng thuốc 
nhuộm phân tán dễ hòa tan trong 
dung môi. Các thuốc nhuộm phân 
tán thường sử dụng trong nhuộm 

thông thường ở nhiệt độ cao có 
thể không thích hợp áp dụng với 
nhuộm trong scCO2. Một dạng 
thuốc nhuộm phân tán chuyên 
dùng cho công nghệ này là cần 
thiết và đã được các nhà sản xuất 
thuốc nhuộm thế giới nghiên cứu 
sản xuất.

Mặc dầu có những trở ngại nhất 
định, công nghệ nhuộm scCO2 

hiện đang tiến trên con đường áp 
dụng ở quy mô công nghiệp.

Vấn đề tiết kiệm nước, năng lượng, 
hóa chất và giảm thiểu ô nhiễm 
là vấn đề tất yếu được đặt lên 
hàng đầu trong quá trình nghiên 
cứu, phát triển công nghệ trong 
lĩnh vực nhuộm. Vì vậy hệ thống 
nhuộm mới an toàn với môi trường 
sử dụng cacbon dioxit với rất nhiều 
ưu điểm về công nghệ và môi 
trường đã biến giấc mơ hão huyền 
thay thế nước trong nhuộm thành 
hiện thực.

Quy trình nhuộm scCO2:
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Ý tưởng về sử dụng đèn LED

Hầu như gia đình Việt Nam nào cũng có tivi. Mỗi lần bật, 
tắt, chuyển kênh, chúng ta đều nhìn thấy một chiếc đèn 
nhỏ màu đỏ nhấp nháy. Giả sử, một ngày ấn nút trung bình 
10 lần, một năm là 3.650 lần. Như vậy, trong khoảng 5 năm 
sử dụng, trung bình một chiếc tivi bật tắt đèn gần 20.000 
lần chưa kể thời gian sử dụng nhưng đèn sáng. Đó chỉ là 
một trong những ưu thế tuyệt vời về góc độ kỹ thuật của 
đèn LED (Light emitting diode). 

Hoặc từ chiếc đèn pin trước kia sử dụng bóng đèn đốt tim, 
hầu như tháng nào cũng phải thay pin. Bây giờ hầu hết đèn 
pin đã được chuyển qua sử dụng bóng LED và thời gian sử 
dụng pin đã tăng đáng kể.

Ngày nay, đèn LED đã trở thành công cụ căn bản cho chuyên 
gia về chiếu sáng, được ứng dụng rộng rãi tại các nước trên 
thế giới, với nhiều chủng loại và mẫu mã đa dạng, có thể áp 
dụng trong bất kỳ hoàn cảnh chiếu sáng nào với nhiều tính 

năng vượt trội. Đèn LED tạo nên màu sắc rực rỡ và gây ấn 
tượng mạnh, có thể tạo ra đến 16 triệu màu sắc khác nhau. 
Tuổi thọ của đèn LED có thể lên đến 60.000 giờ (khoảng 7 
năm), cao gấp 25 - 50 lần so với đèn truyền thống và không 
chịu ảnh hưởng của số lần bật tắt đèn. 

Không chỉ vậy, với khả năng chịu va đập, rung động thường 
xuyên cùng nhiệt độ tỏa ra rất thấp, hạn chế tối thiểu khí 
CO2, đèn LED còn giúp giảm chi phí bảo trì, bảo dưỡng, tiết 
kiệm chi phí điện năng, kể cả chi phí điện năng làm mát 
trong các văn phòng, kho lạnh… 

Với ý tưởng trên, chúng tôi đã nghiên cứu để hiểu rõ thêm 
về đèn LED chiếu sáng công nghiệp và đề xuất với Ban lãnh 
đạo công ty chấp thuận đầu tư trong tình hình giá điện bị 
điều chỉnh tăng. Công ty PPYT đã tiến hành thay thế toàn 
bộ bóng đèn huỳnh quang thành bóng đèn LED T8, với 
tổng chi phí cho dự án là 4,6 tỷ, số tiền điện tiết kiệm mỗi 
năm 0,57 tỷ đồng, góp phần tăng hiệu quả.

Hiệu quả từ một dự án “xanh”
hồ ngọc hải

Công ty PPYT

Trước khi thay đèn LED

Sau khi thay đèn LED

Mô tả ĐÈN HQ 36 W ĐÈN LED 19W Tổng

A. CÁC THÔNG SỐ  KỸ THUẬT

Công suất thực tế: W 33 19

Tiêu thụ thực tế/giờ: Kwh 0.033 0.019

Tỷ lệ tiết kiệm: % 44

Tổng kwh tiết kiệm/năm của 4600 bóng 571,200

Vòng đời sản phẩm (giờ) 12,000 60,000

Độ sáng LUX ( khoảng cách 0.75 m) 1,400 1,450

Số lượng bóng 4,600 4,600

CÁC ĐIỀU KIỆN TÀI CHÍNH Tổng

Chi phí đầu tư dự án 0.001 x 4,600 bóng 4,6

Thanh toán trước 10% dự án 5  x 10 %        0.5

Lãi vay để trả ( dự kiến 18%- 6 tháng) 0.045

Thời gian thanh toán ( Năm ) 3.7

Thời gian hoàn vốn ( Năm ) 4.1

Thời gian bảo hành ( Năm ) 3 - 5

Bảng tính hiệu quả dự án
ĐVT: tỷ đồng

Thời gian dự án 60 ngàn giờ ( 7 năm ), giá điện bình quân 1226 đ/kwh, tỷ lệ tăng giá điện bình quân 10%/năm

Một ý tưởng nhỏ nhưng mang lại hiệu quả về tài chính và mỹ quan cho hoạt động sản xuất kinh doanh rất lớn.

Công ty Atelier Gardeur của Đức vừa 
giới thiệu bộ sưu tập xuân hè 2014 với 
loại quần Jeans Active Shape - đây là 
công nghệ mới độc quyền cho các sản 
phẩm dành cho nữ: Sản phẩm jeans 
với mình hàng có đặc tính tự trao đổi 
chất dựa trên nhiệt lượng cơ thể.

Sản phẩm Jeans Active Shape được 
làm từ xơ Emana của công ty Rhodia 
Fibras  - Brazil. Với ưu điểm là tự hấp 
thu nhiệt lượng cơ thể nhờ vào đặc 
tính sinh học của khoáng chất và 
sự phát nhiệt tách biệt của tia hồng 
ngoại khi tiếp xúc với cơ thể. Trong 
quá trình cơ thể hoạt động, các hoạt 

chất sinh học có trong vải kích thích 
đẩy mạnh sự trao đổi chất, sự lưu 
thông này được đẩy mạnh qua các 
hoạt động hằng ngày. 

Ngoài ra, sản phẩm quần Jeans Active 
Shape cũng tạo ra sự thoải mái khi 
mặc, cảm giác dễ chịu và đặc tính dễ 
sử dụng, bảo quản. Người sử dùng 
cảm nhận được sự thông thoáng và 
mềm mại của sản phẩm. Hiệu quả của 
đặc tính này vẫn được giữ nguyên sau 
nhiều lần giặt.

Công nghệ kích hoạt ứng dụng này 
được xác nhận bởi phòng thí nghiệm 

độc lập Kosmoscience dưới sự kiểm 
tra và giám sát nghiêm ngặt những thí 
nghiệm khoa học. Ví dụ như: Phương 
pháp ảnh nhiệt và phân tích Doppler, 
kích thích quang phân tử, quét ảnh 
3D. Để phân tích các kích ứng từ sợi, 
vải khi tiếp xúc trực tiếp vào da. Các 
thử nghiệm đã cho kết quả rất tốt 
trên phần lớn diện tích da tiếp xúc.

Quần Jeans Active Shape với màu 
xanh truyền thống sẽ ra mắt vào 
tháng 01 - 2014 và quần Jeans Active 
Shape màu, với 12 màu sẽ trình làng 
vào tháng 02 - 2014.

Jeans Active Shape: Bước tiến mới về công nghệ
phòng kỹ ThuậT công nghệ dịch
Nguồn: www.textile-future.com

Kỹ thuật công nghệ



Không có gì tuyệt vời hơn khi 
một doanh nghiệp có tiềm 
lực, định hướng phát triển 

tốt, chiến lược kinh doanh đúng và 
khôn khéo, cùng đội ngũ CB.CNV 
giỏi nghề. Tuy nhiên, những điều 
đó chưa đảm bảo rằng những ý 
tưởng, chỉ đạo của lãnh đạo doanh 
nghiệp sẽ được mọi người bên dưới 
thực thi một cách hoàn hảo và hiệu 
quả. Thực tế cho thấy nhiều doanh 
nghiệp còn một số tồn tại sau:

- Không có quy trình hoạt động 
bằng văn bản rõ ràng, công việc chỉ 
được điều hành theo “khẩu lệnh”, 
nhớ thì kiểm tra, quên cho qua.

- Sự trao đổi thông tin chưa tốt, đôi 
khi còn chồng chéo giữa các phòng 

ban, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau 
khi xảy ra sai sót.

- Lãnh đạo không yên tâm về tình 
hình tài chính, không biết rõ thực 
chất hoạt động kinh doanh lãi hay 
lỗ, cho dù trên sổ sách kế toán vẫn 
thấy lợi nhuận.

- Do tập quán và văn hóa, nhiều 
doanh nghiệp vẫn còn phân quyền 
điều hành cho cấp dưới chủ yếu dựa 
trên sự tin tưởng mà thiếu kiểm tra, 
thiếu quy chế giám sát, báo cáo kịp 
thời để phòng ngừa gian lận, sai sót. 

Từ những tồn tại trên cho thấy việc 
thiết lập Hệ thống kiểm soát nội bộ 
trong doanh nghiệp là cấp thiết để 
đảm bảo xác lập một cơ chế giám 

sát mà ở đó doanh nghiệp không 
chỉ quản lý bằng lòng tin mà còn 
bằng những quy định, quy trình rõ 
ràng để giúp cho doanh nghiệp:

- Giảm bớt nguy cơ rủi ro tiềm ẩn 
trong sản xuất kinh doanh (ví dụ: Sai 
sót vô tình gây thiệt hại, các rủi ro 
làm chậm kế hoạch, tăng giá thành, 
giảm chất lượng sản phẩm, mất 
khách hàng…);

- Bảo vệ tài sản khỏi bị hư hỏng, mất 
mát, hao hụt, gian lận, trộm cắp...;

- Đảm bảo tính chính xác của các số 
liệu kế toán và báo cáo tài chính;

- Đảm bảo mọi thành viên tuân thủ 
nội quy của doanh nghiệp cũng như 
các quy định của luật pháp;

- Đảm bảo sử dụng tối ưu các nguồn 
lực để đạt được mục tiêu đặt ra;

- Bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, 
cổ đông và gây dựng lòng tin đối 
với họ.

Tuy nhiên, để một Hệ thống kiểm 
soát nội bộ vận hành hiệu quả cần 
phải quan tâm thực hiện tốt 03 yếu 
tố sau:

Một là, xây dựng một môi trường 
kiểm soát tốt: Đó là nhận thức của 
các nhà quản lý về liêm chính và đạo 
đức nghề nghiệp, về việc tổ chức 

Hệ thống kiểm soát nội bộ
trong doanh nghiệp bộ máy hợp lý, về phân công/ủy 

quyền rõ ràng và ban hành bằng 
văn bản các nội quy/quy chế/quy 
trình kinh doanh... Đây là nền tảng 
tiên quyết giúp vận hành hiệu quả 
hệ thống kiểm soát nội bộ, các 
công việc cần thực hiện gồm:

- Lấy tư cách đạo đức, hành vi ứng 
xử và hiệu quả công việc của cán 
bộ lãnh đạo làm tấm gương sáng 
để nhân viên noi theo.

- Ban hành và phổ biến rộng rãi 
các quy tắc, chuẩn mực để phòng 
ngừa những xung đột về lợi ích 
giữa doanh nghiệp và CB.CNV, kể 
cả việc ban hành các quy định xử 
phạt, đền bù thích hợp khi các quy 
tắc, chuẩn mực này bị vi phạm.

- Có sơ đồ/hệ thống tổ chức hợp 
lý đảm bảo công tác quản lý (lập 
kế hoạch, tổ chức, quản lý nhân sự, 
lãnh đạo và kiểm soát) được triển 
khai chính xác, kịp thời, hiệu quả.

- Có hệ thống văn bản thống nhất, 
quy định chi tiết việc tuyển dụng, 
đào tạo, sa thải, đánh giá nhân 
viên, đề bạt, trả lương, phụ cấp để 
khuyến khích mọi người làm việc 
liêm chính, hiệu quả.

- Sử dụng “bản mô tả công việc” 
quy định rõ yêu cầu kiến thức và 
chất lượng nhân sự cho từng vị trí 
trong doanh nghiệp.

- Thường xuyên luân chuyển nhân 
sự trong các khu vực, vị trí nhạy 
cảm. 

- Quan tâm, nhắc nhở, bảo vệ 

quyền lợi của những người làm 
việc trong các khu vực vị trí độc 
hại, nặng nhọc theo đúng quy 
định.

- Có bộ phận kiểm soát nội bộ 
hoạt động độc lập dưới sự chỉ đạo, 
điều hành của cấp cao nhất trong 
doanh nghiệp. Bộ phận này thực 
hiện chức năng kiểm soát, giám 
sát, đánh giá mọi hoạt động chính 
thức và không chính thức của 
doanh nghiệp để báo cáo kịp thời 
kết quả và kiến nghị, đề xuất các 
giải pháp cần thiết cho lãnh đạo 
để đảm bảo doanh nghiệp hoạt 
động hiệu quả và an toàn. 

Hai là, xác định và đánh giá kịp 
thời rủi ro xuất hiện từ các yếu 
tố bên trong và bên ngoài doanh 
nghiệp để có những biện pháp, 
giải pháp kịp thời nhằm giảm 
thiểu tác hại của chúng, cụ thể:

- Các yếu tố rủi ro bên trong: Sự 
quản lý thiếu minh bạch, không 
coi trọng đạo đức nghề nghiệp; 
chất lượng cán bộ thấp; sự cố 
hỏng hóc của hệ thống máy móc 
thiết bị, hạ tầng cơ sở…; cơ cấu tổ 
chức và cơ sở hạ tầng không thay 
đổi kịp với sự phát triển đơn vị; chi 
phí quản lý cao; thiếu kiểm tra đầy 
đủ do xa công ty mẹ hoặc do thiếu 
quan tâm...

- Các yếu tố rủi ro bên ngoài: 
Những tiến bộ công nghệ làm 
thay đổi quy trình vận hành, thói 
quen của người tiêu dùng về các 
sản phẩm/dịch vụ, xuất hiện yếu 
tố cạnh tranh không mong muốn 
ảnh hưởng đến giá cả và thị phần, 

đạo luật hay chính sách mới của 
nhà nước...

Ba là, thiết lập một hệ thống 
thông tin truyền thông tốt nhằm 
đảm bảo:

- Các thông tin quan trọng được 
cập nhật, báo cáo kịp thời, thường 
xuyên cho ban lãnh đạo và những 
người có thẩm quyền.

- Cán bộ nhân viên ở mọi cấp độ 
đều có thể hiểu và nắm rõ các 
nội quy, chuẩn mực của doanh 
nghiệp.

- Các thông tin chỉ đạo, điều hành, 
triển khai công việc… cần được 
phổ biến kịp thời, chính xác, đầy 
đủ, xác thực, dễ nắm bắt và đến 
đúng đối tượng.

- Có kênh thông tin nóng (bộ phận 
hay cá nhân nào đó có trách nhiệm 
tiếp nhận thông tin tố giác, hoặc 
lắp đặt hộp thư góp ý…) cho phép 
CB.CNV báo cáo, phản ánh về các 
hành vi, sự kiện bất thường… có 
khả năng gây thiệt hại cho doanh 
nghiệp.

- Phòng ngừa và ứng cứu được sự 
cố mất thông tin, số liệu cũng như 
ngăn chặn sự truy cập, tiếp cận 
của những người không có thẩm 
quyền.

Như vậy, hệ thống kiểm soát nội 
bộ sẽ đóng vai trò quan trọng 
trong việc đảm bảo thực thi ý chí, 
ý tưởng, chỉ đạo của lãnh đạo và 
đảm bảo sự an toàn, phát triển 
bền vững cho doanh nghiệp.
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Trong tiệc liên hoan cuối năm 2012, Tổng giám 
đốc Công ty TNHH MTV Sợi chỉ may Phong Phú 
(PPYT) đưa ra lời hiệu triệu mọi người cùng 

nhau đoàn kết sáng tạo không ngừng để nâng cao 
hiệu quả công việc, đặc biệt trong tình hình kinh tế 
khó khăn hiện nay. Lời hiệu triệu được sự đồng tình, 
ủng hộ của đông đảo CB.CNV có mặt hôm đó.

Sau lời hiệu triệu, cùng với một thời gian trăn trở, suy 
nghĩ về việc nâng cao sức mạnh tinh thần đoàn kết 
tập thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng 
giám đốc công ty quyết định triển khai chương trình 
hành động: “Sáng tạo không ngừng - Hiệu quả nâng 
cao” trong toàn công ty. 

Nội dung chương trình mang ý nghĩa thiết thực sâu 
sắc, thúc đẩy sự mạnh dạn đóng góp ý kiến và dám 
nghĩ dám làm của từng thành viên công ty trong lao 
động sản xuất, không ngừng chăm lo đời sống cho 
CB.CNV. Hơn lúc nào hết, càng khó khăn mỗi người 
cần thể hiện quyết tâm đoàn kết tạo ra sức mạnh tập 
thể, sáng tạo để nâng cao hiệu quả trong công tác.

Sáng tạo không ngừng-
hiệu quả nâng cao
công Ty ppyT

Theo đó, chương trình được phổ biến rộng rãi trong 
toàn thể CB.CNV đã khơi gợi ý tưởng còn nằm trong 
đầu hoặc đang thai nghén, ý tưởng dù lớn hay nhỏ 
đều được khuyến khích đề xuất với hội đồng xét 
duyệt. Đó có thể là một ý tưởng nhỏ mang lại lợi ích 
kinh tế nhỏ, nhưng nhiều ý tưởng nhỏ liên kết với 
nhau sẽ tạo ra một hiệu quả lớn, hiệu quả vô hình.

Định kỳ vào ngày 15 mỗi tháng, các nhà máy, 
phòng ban công ty tổng hợp tất cả các sáng kiến 
của CB.CNV gửi về hội đồng xét duyệt. Sau khi xem 
xét, hội đồng tiến hành thẩm định, phân loại đánh 
giá, cũng như hỗ trợ về mặt chuyên môn để hoàn 
thành các ý tưởng sáng tạo của người tham gia và 
đưa vào áp dụng thử nghiệm, đánh giá hiệu quả 
mang lại, từ đó có cơ sở xét khen thưởng và đề xuất 
xem xét công trình của quý và năm.

Hàng quý, các ý tưởng mang tính khả thi và được 
thử nghiệm thành công trong tháng sẽ được đưa 
vào áp dụng. Từ đó làm cơ sở để công nhận sáng 
kiến kỹ thuật mang lại hiệu quả sản xuất kinh 
doanh trong năm.

Chương trình có hiệu ứng lan tỏa rõ rệt và được 
đông đảo anh chị em công ty tham gia hưởng ứng, 
từ khối ban phòng đến các bộ phận bảo trì, công 
nghệ sản xuất và công nhân trực tiếp đứng máy. 
Nhiều ý tưởng đóng góp rất mộc mạc nhưng thiết 
thực và hiệu quả, có những ý tưởng sáng tạo lớn và 
mang tính chiến lược với sự hỗ trợ của cả đội ngũ 
kỹ thuật, sản xuất… và hiệu quả mang lại ngoài sức 
mong đợi. Đâu đó vẫn có những ý tưởng thiếu thực 
tế và tính khả thi… Dù cho ý tưởng ấy lớn hay nhỏ, 
hiệu quả mang lại cao hay thấp vẫn được hội đồng 
khuyến khích, biểu dương.

Sau một thời gian triển khai, hội đồng đã nhận 
được 39 đề tài lớn nhỏ, dự kiến làm lợi cho công ty 

khoảng 300 triệu đồng. Có những ý tưởng rất mới 
và táo bạo được hội đồng đánh giá cao về tính khả 
thi và hiệu quả mang lại. Ý tưởng cũng rất đa dạng, 
có thể của một người, hai người, hoặc bộ phận, 
nhóm…, cũng có trường hợp một người đưa ra 
nhiều ý tưởng khả thi. Một số đề tài điển hình như: 

- Thiết kế chế tạo lồng lọc xơ và bụi của quạt hút 
trung tâm hệ thống máy bông chải rieter hiện đại 
của Thụy Sỹ để thay thế cho hàng nhập ngoại, dự 
kiến làm lợi 25 triệu đồng một năm. 

- Bố trí trục su dự phòng cho các máy kéo sợi thun, 
áp dụng trên 7 máy kéo sợi thun, dự kiến làm lợi 36 
triệu đồng một năm. 

- Kê đá hai lớp cho bông xơ tránh ngập nước và 
chất bông - xơ tạo mái thoát nước, áp dụng tại khu 
chứa bông xơ ngoài trời, dự kiến làm lợi khoảng 42 
triệu đồng một năm…

Như vậy, chính sự đoàn kết và sáng tạo không 
ngừng của toàn thể CB.CNV Công ty PPYT đã mang 
lại nhiều hiệu quả ngoài sự mong đợi, đây là một 
chương trình hay và có ý nghĩa, đáng để học hỏi và 
nhân rộng. Phát biểu cảm nghĩ về thành công bước 
đầu của chương trình, bà Phan Kim Hằng - Tổng 
giám đốc công ty cho biết: “Tôi thật xúc động khi 
thấy anh chị em không chỉ làm cho hết giờ, hết việc 
mà luôn trăn trở cho công ty làm ăn hiệu quả, nhà 
xưởng phải sạch đẹp. Anh chị em công nhân không 
chỉ cần cù trong lao động mà còn thông minh sáng 
tạo. Họ yêu Phong Phú như ngôi nhà thứ hai của 
mình vậy. Bản thân tôi hơn mấy chục năm công tác 
trong ngành dệt may chưa bao giờ thấy vui thế này. 
Một niềm vui nghẹn ngào khó tả trong những ngày 
tháng hạ về một tình đoàn kết, gắn bó keo sơn của 
một cộng đồng - Cộng đồng sợi chỉ may PPYT.

Anh chị em công nhân không chỉ cần cù trong 
lao động mà còn thông minh sáng tạo. Họ yêu 
Phong Phú như ngôi nhà thứ hai của mình.
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Hơn 35 năm gắn bó với ngành dệt 
may, CB.CNV và lực lượng đoàn 
viên thanh niên (ĐVTN) cùng 

chung sức, chung lòng đưa Phong Phú 
từng bước phát triển vững chắc. Không 
những thế, các thế hệ ĐVTN còn là những 
sứ giả đại diện để giới thiệu và phát triển 
thương hiệu của Tổng công ty đến với 
khách hàng.

Kinh tế phát triển luôn đi kèm những khó 
khăn và thách thức, vậy ĐVTN phải làm 
gì đối với thương hiệu của doanh nghiệp 
mình? Không phải cái gì quá xa vời hay 
quá khó khăn mà chính là những công 
việc rất gần gũi cần sự chung tay góp sức 
của tuổi trẻ. Bản thân là một người hoạt 
động đoàn, chúng tôi xin được chia sẻ 
một số các giải pháp sau:

Truyền thông thương hiệu nội bộ

Trước khi giới thiệu đến khách hàng, mỗi CB.CNV Phong 
Phú phải là người am tường và hiểu biết sâu sắc về 
thương hiệu của chính mình. Để làm được điều này, mỗi 
người ĐVTN cần khơi dậy lòng tự hào nghề nghiệp, nâng 
cao vị trí trách nhiệm của mình đối với từng sản phẩm 
của doanh nghiệp. Đồng thời, chúng ta cần nhận thức 
rằng sản phẩm thương hiệu Phong Phú không chỉ là tài 
sản vô giá của Tổng công ty mà còn là tài sản của quốc 
gia mà mỗi người cần có trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ và 
phát triển.

Nâng cao năng lực cạnh tranh 

Mỗi sản phẩm làm ra muốn tồn tại phải có năng lực cạnh 
tranh về chất lượng, mẫu mã và khả năng quảng bá. Để 
làm được điều này, mỗi ĐVTN không ngừng nghiên cứu, 
đề xuất để ứng dụng các sản phẩm thân thiện với môi 
trường. Thực hiện nhiều chương trình ưu đãi, các dịch vụ 
chăm sóc khách hàng mang tính chuyên nghiệp để tạo 
mối quan hệ bền vững và độ tin cậy cao… Qua đó định 
vị “chất lượng cao, giá cả hợp lý” trong lộ trình trở thành 
thương hiệu uy tín hàng đầu.

Sứ giả thương hiệu 
Phong Phú

Đội ngũ bán hàng phải là những ĐVTN trẻ trung, nhiệt 
huyết, thái độ phục vụ khách hàng ân cần chuyên nghiệp, 
tất cả vì sự hài lòng của họ. Tích cực thực hiện cuộc vận 
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 
ĐVTN tổ chức định kỳ các chương trình bán hàng phục 
vụ cho người lao động trong Tổng công ty nhằm giúp họ 
tiếp cận, gắn bó với các sản phẩm do mình làm ra.

Nguồn nhân lực hùng mạnh

ĐVTN là thế hệ trẻ kế thừa, là tế bào sống trong một thực 
thể gắn kết Phong Phú. Với tiêu chí khỏe mạnh, chuyên 
nghiệp, tận tâm chia sẻ và thân thiện, họ không ngừng 
học hỏi, tự hoàn thiện và nâng cao giá trị của bản thân, từ 
đó tạo tiền đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng như 
thương hiệu. Rất tự hào vì mang trên mình hai chữ Phong 
Phú, chúng tôi luôn tâm niệm rằng phải cố gắng nỗ lực 
hết sức, cống hiến sức trẻ, khả năng hiện có của mình để 
góp phần phát triển thương hiệu.

Kế tục thành quả của những thế hệ đi trước, chia sẻ 
những kinh nghiệm cho thế hệ đi sau và cùng nhau hoàn 
thiện bản thân mình, đó là cách mỗi ĐVTN tự phát triển 
và đào tạo mình.

Hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVTN nên thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua 
để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản 
phẩm, thực hiện các chuyên đề sáng kiến, cải tiến sản 
xuất, hạ giá thành sản phẩm, thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí, sắp xếp công việc khoa học, hợp lý, chặt chẽ. 

Mỗi người nên lên kế hoạch và thực hiện công việc đúng 
theo lộ trình đề ra, tuyệt đối tuân thủ quy trình sản xuất, 
công nghệ, vận hành máy móc thiết bị. Với phương châm 
làm đúng ngay từ đầu, tránh phải hiệu chỉnh hoặc sửa 
chữa sản phẩm không phù hợp dẫn đến ảnh hưởng đến 
tiến độ sản xuất. Kịp thời giải quyết, khắc phục các sự cố 
nhằm giảm thiểu thời gian chờ đợi. Tuân thủ thời gian 
làm việc tại đơn vị, chấp hành mệnh lệnh sản xuất. Tham 
gia sôi nổi các cuộc thi viết bài giới thiệu về hình ảnh 
công ty, thương hiệu sản phẩm. Thường xuyên tổ chức 
hoặc tham gia các sân chơi nhằm giao lưu học hỏi, trao 
đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong nội bộ Tổng công 
ty với các đơn vị khác như văn nghệ, thể dục thể thao, 
cắm trại, tọa đàm, hội thảo chuyên đề... 

Phong Phú có hùng mạnh hay không, thương hiệu Phong 
Phú có bay cao, bay xa nữa hay không là phần lớn nhờ 
vào công đóng góp của từng anh chị em công nhân viên, 
từng bạn ĐVTN cùng Ban lãnh đạo Tổng công ty đang 
ngày đêm đổ từng giọt mồ hôi trên “đại công trường 
Phong Phú”. Với một tình yêu sâu sắc dành cho mảnh đất 
này, chúng tôi - những ĐVTN Phong Phú mong muốn sẽ 
là thế hệ kế thừa xứng đáng với những thành quả mà các 
thế hệ cha anh đã gầy dựng trong suốt chặng đường đã 
qua. Mỗi ĐVTN hãy nhanh chóng hành động bằng các 
công việc thiết thực, cụ thể để cùng góp sức với ban lãnh 
đạo đưa con thuyền Phong Phú đến bến bờ thành công, 
luôn thực hiện theo lời dây của Bác Hồ kính yêu: “Đâu cần 
thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Bùi Trọng Vĩ

Bí thư Đoàn thanh niên PPH

Tư duy đến hành động
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Hiệp định này sẽ bao gồm một khối thị trường với 
hơn 790 triệu dân, có tổng GDP là 27.000 tỷ đôla Mỹ 
và chiếm khoảng 1/3 kim ngạch thương mại toàn 

cầu. Với tiềm năng khổng lồ như vậy, các nước thành viên 
TPP đang đặt hy vọng vào sự thành công của những vòng 
đàm phán sắp tới để sớm ra đời một khối thương mại tự 
do mang lại lợi ích thiết thực cho các bên, góp phần khẳng 
định vị trí chiến lược của một Châu Á – Thái Bình Dương an 
ninh, ổn định và phồn vinh.

Trong tương lai, nếu có sự tham gia của Hàn Quốc – nền 
kinh tế lớn thứ 4 châu Á, tỷ trọng của TPP sẽ chiếm đến hơn 
35% GDP toàn cầu, bỏ xa Liên minh Châu Âu – hiện đang là 
khu vực thương mại tự do lớn nhất hành tinh, chiếm 20% 
GDP thế giới.

Vậy khi tham gia hiệp định TPP, doanh thu ngành Dệt may 
Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào? 

Phong Phú và TPP Phòng KDTT

Với hơn 650 đại biểu đến từ 12 nước (Brunei, Chile, Singapore, New Zealand, Mỹ, Úc, Peru, 
Việt Nam, Malaysia, Mexico, Canada, Nhật Bản), vòng đàm phán thứ 18 về Hiệp định tự do 
thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) kéo dài 10 ngày tại Malaysia đã khép lại vào hôm 
25/7. Sự kiện lần này đánh dấu việc phái đoàn Nhật Bản chính thức tham gia đàm phán TPP. 

Tư duy đến hành động

(Nguồn:Tổng hợp từ internet)

Thuế quan sẽ phải dỡ bỏ giữa các nước trong hiệp định, 
thị trường sẽ rộng hơn, nhưng TPP cũng đặt các doanh 
nghiệp Việt Nam trước không ít thách thức trong bối cảnh 
năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp dệt may Việt 
Nam chưa cao.

Phong Phú là một doanh nghiệp sớm có những thích ứng 
tích cực để đưa sản phẩm sợi, dệt, nhuộm, may chinh phục 
các thị trường xuất khẩu khó tính, đòi hỏi cao về sự đồng 
bộ, chất lượng sản phẩm như: Mỹ, Nhật, EU, Hàn Quốc… 
Tuy vậy, trong vòng quay chung Tổng công ty cũng có 
nhiều cơ hội và thách thức.

Cơ hội

Phong Phú có chuỗi sản xuất dệt may từ sợi -> dệt, nhuộm 
-> may mặc vì thế mà khả năng tiêu thụ nội bộ trong Group 

Phong Phú sẽ tăng khi gia nhập TPP và rất dễ dàng để 
chứng minh quy tắc xuất xứ “yarn forward” (quy tắc xuất 
xứ từ sợi trở đi) để được hưởng ưu đãi thuế quan.

* Việt Nam nhập khẩu dệt may chủ yếu từ các nước Trung 
Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia 
(những nước này không nằm trong TPP) -> đây là một 
ưu thế cho các công ty dệt may tại Việt Nam (trong đó có 
Phong Phú) do thị trường nội địa sẽ gia tăng lượng cung 
để đáp ứng tiêu chí yarn forward.

* Sản phẩm Phong Phú có lợi thế rất nhiều tại thị trường 
Mỹ khi thuế suất giảm dần về 0%. Lúc đó có khả năng 
cạnh tranh với Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ -> tiềm năng 
phát triển và mở rộng thị phần.

* Nếu công ty sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ các 
nước đối tác TPP thì sẽ giảm được chi phí đầu vào giúp 
nâng cao năng lực cạnh tranh trên những thị trường 
không chỉ trong TPP.

* Hiện tại nhiều nhà nhập khẩu hàng dệt may từ các 
nước TPP đã đặt hàng thăm dò để chuẩn bị cho sự hợp 
tác sau khi hiệp định có hiệu lực. Một số khách hàng 
cũng chấp nhận cho sử dụng nguyên liệu Việt Nam 
mặc dù giá nguyên liệu trong nước đang cao hơn Trung 
Quốc để đánh giá, kiểm soát chất lượng, chuẩn bị cho 
hội nhập sắp tới.

Thách thức

* Các công ty sản xuất dệt may có quy mô lớn tại Việt 
Nam chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Ai Cập,… -> những nước này 
không nằm trong hiệp đinh TPP. Vì thế có khả năng các 
công ty này sẽ chuyển hướng vào thị trường nội địa -> 
Phát sinh cạnh tranh nội địa.

* Hiện có rất nhiều công ty đang tiến hành khởi công các 
nhà máy sợi để đón đầu TPP chẳng hạn như nhà máy sản 
xuất sợi 50.000 cọc với tổng mức đầu tư 120 triệu đô la 
Mỹ tại Nam Định để sản xuất sợi màu và xơ viscose tại 
Việt Nam -> sẽ ảnh hưởng đến cung cầu sợi tại Việt Nam.

* Phong Phú nhập khẩu nhiều nguyên liệu từ các nước 
không nằm trong TPP -> bất lợi để được hưởng ưu đãi 
thuế quan.

* Khi tham gia TPP Việt Nam sẽ thu hút làn sóng đầu tư 
mạnh mẽ của các tập đoàn nước ngoài vào lĩnh vực dệt 
may để tận dụng cơ hội TPP mang lại, do đó áp lực cạnh 
tranh ngay tại thị trường nội địa ngày càng gay gắt. 

* Với việc mở cửa thị trường mua sắm công sẽ có nhiều 
đối thủ nước ngoài tấn công vào Việt Nam là nguy cơ 
giảm thị phần trên thị trường nội địa.

* Các tiêu chuẩn an toàn sản phẩm, hàng rào kỹ thuật.

* Các nguy cơ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp, 
bản quyền.

* Bên cạnh đó, để hưởng được ưu đãi thuế quan, công ty 
cần phải chứng minh được lô hàng xuất đi đúng quy tắc 
xuất xứ, tức là ba khâu kéo sợi, dệt vải và cắt may hoàn 
tất đều phải diễn ra trong khuôn khổ các nước tham gia 
TPP. Điều này dẫn đến việc gia tăng gánh nặng chứng từ 
và các thủ tục. Do đó công ty cần phải củng cố dữ liệu và 
lưu trữ chứng từ đầy đủ ngay từ bây giờ.

Khi hiệp định TPP được ký kết, mặc dù vẫn còn nhiều 
thách thức trước mắt, tuy nhiên với dây chuyền sản xuất 
khép kín là cơ hội để Phong Phú phát triển vượt bậc 
trong tương lai nhờ vào các ưu đãi thuế quan sang các 
thị trường lớn (Mỹ, Nhật, Canada,…) tiến dần về 0%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt 
Nam trước và sau khi gia nhập TPP từ 2012-2030 
(tỷ USD)

Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt 
Nam vào thị trường Mỹ trước và sau khi gia 
nhập TPP từ 2020 (tỷ USD)
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Quản lý tiếp vận là một trong những chức năng quan 
trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Nó đảm bảo 
cho hệ thống sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn 
ra bình thường. Nó cũng là một lợi thế cạnh tranh của các 
doanh nghiệp khi doanh nghiệp muốn đáp ứng tốt nhất 
nhu cầu của khách hàng. Amazon đã tạo ra một điểm khác 
biệt bằng việc xây dựng một hệ thống kho hàng hoàn hảo 
cho một doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức 
thương mại điện tử. Bên cạnh đó Amazon rất chú trọng 
việc cải thiện hoạt động chăm sóc khách hàng. Thời gian 
giao hàng của Amazon đã giảm từ 5-6 ngày xuống còn 
1-2 ngày.

Wal-Mart: Doanh thu đi kèm đãi ngộ

Cách quản lý tiếp vận và chuỗi cung ứng của 
WAL-MART, ZARA, AMAZON
Lê Thị Vinh Thảo

Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Zara: Nhanh, nhạy và phân loại xu hướng
“Đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng” là phương châm 
hoạt động của thương hiệu thời trang Zara. Mỗi năm, Zara 
cho ra mắt 11.000 mẫu thiết kế mới và phân bổ tới hơn 
1.000 cửa hàng Zara trên toàn thế giới. 

So với các thương hiệu thời trang khác trên thế giới, Zara 
chưa bao giờ là thương hiệu đi đầu, tiên phong hay sáng 
tạo ra các trào lưu mới. Yếu tố làm nên thành công của 
Zara nằm ở sự nhạy bén, nhanh chóng nắm bắt thị hiếu 
và biết phân loại những xu hướng nào có khả năng “gây 
bão”. Trẻ trung, sành điệu, và một yếu tố quan trọng - mức 
giá dễ chấp nhận - là những lý do giúp Zara trở thành một 
trong số thương hiệu bán lẻ sáng tạo và hùng mạnh nhất 
thế giới. Zara tận dụng khả năng nhanh nhẹn vào tất cả 
mắc xích của chuỗi cung ứng, xây dựng quy trình thiết kế 
và kết thúc việc thiết kế, sản xuất quần áo ngay khi họ có 
đủ thông tin tin cậy từ các cửa hàng. Họ ứng dụng công 
nghệ xử lý hàng và phân loại hàng tiên tiến nhất nhằm 
đảm bảo hoạt động phân phối không bị tắc nghẽn mỗi 
khi phải chịu áp lực lớn của nhu cầu.

Amazon: Một kho hàng hoàn hảo
Có thể tóm tắt quy trình quản lý tiếp vận & chuỗi cung ứng của AMAZON như sau:

Wal-Mart đã tiến hành một số đổi mới mà ngày nay đã trở 
thành chuẩn mực của ngành bán lẻ, trong đó có phương 
pháp mua bán hàng chiết khấu (mua số lượng nhiều với 
giá mua thấp) - cách giúp mua hàng hóa với giá ưu đãi từ 
các nhà bán sỉ rồi bán với giá thấp hơn các cửa hàng khác. 
Bên cạnh đó, Wal-Mart còn là người khởi xướng chính 
sách tạo cơ hội cho nhân viên chia sẻ lợi nhuận với doanh 
nghiệp để nâng cao sự gắn bó của nhân viên với doanh 
nghiệp. Wal-Mart chia sẻ dữ liệu bán hàng của mình với 
các nhà cung cấp qua hệ thống vi tính để bảo đảm hàng 
hóa luôn được cung cấp kịp thời ngay khi vừa hết hàng 
(just in-time system). Nhờ những đổi mới này, Wal-Mart đã 
trở thành công ty hàng đầu trong ngành bán lẻ.

Tạo lợi thế cạnh tranh
Những đặc trưng về quản lý tiếp vận và chuỗi cung ứng 
nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực hoạt động của 
doanh nghiệp. Vì thế, khi gọi tên các thương hiệu người 
ta sẽ nhớ đến với những đặc trưng cơ bản, riêng biệt. 
Nếu Zara là một thương hiệu tốc độ - SPEED BRANDS thì 
Amazon là một thương hiệu phân phối - DISTRIBUTION 
BRANDS và Wal-Mart là một thương hiệu mạnh mẽ - 
MUSCLE BRANDS.

Chuỗi cung ứng tốt nhất không chỉ là nhanh, ít tốn chi phí 

nhất mà phải thích nghi nhạy bén, đảm bảo các quyền lợi 
thương hiệu. Những chuỗi cung ứng hoạt động tốt hàng 
đầu thường có những đặc tính rất khác biệt đáng để các 
doanh nghiệp dệt may Việt Nam học hỏi.

Thứ nhất, phản ứng nhanh chóng với những thay đổi bất 
ngờ của cung và cầu. Thứ hai, thích nghi và thay đổi chiến 
lược tốt theo cơ cấu thị trường. Thứ ba, phải phù hợp với 
những lợi ích của công ty trong một mạng lưới nguồn 
cung để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và tối đa hóa lợi 
nhuận. Chỉ những chuỗi cung ứng nhanh nhẹn, có khả 
năng thích nghi và tương thích mới có thể giúp công ty 
tạo lợi thế cạnh trạnh bền vững.

Xây dựng một chuỗi cung ứng thích nghi tốt đòi hỏi hai 
yếu tố chủ chốt là khả năng phát hiện ra xu hướng và khả 
năng thay đổi được mạng lưới cung ứng. Xác lập các mô 
thức tương lai, phụ thuộc vào việc theo dõi biến động kinh 
tế, đặc biệt ở các nước đang phát triển, bởi vì khi các quốc 
gia mở cửa nền kinh tế thì chi phí, kỹ năng và rủi ro chuỗi 
cung ứng sẽ thay đổi. Quá trình tự do hóa này sẽ dẫn tới 
các công ty chuyên sâu hóa và các công ty hàng quý phải 
xem lại liệu nó có thể thuê ngoài được nữa không. Đồng 
thời, chúng ta giải mã nhu cầu của người tiêu dùng cuối 
cùng chứ không phải khách hàng trực tiếp.

Có thể thay đổi những chuỗi cung ứng để thay đổi sự 
nhận diện thông qua các giải pháp: 

- Phát triển những nhà cung cấp mới bổ sung cho những 
nhà cung cấp hiện tại. Khi các công ty thông minh làm 
việc trong một thế giới lạ lẫm, thì họ sử dụng những nhà 
trung gian để tìm ra nhà cung cấp tin cậy.

- Họ phải đảm bảo rằng nhóm thiết kế sản phẩm phải hiểu 
được ẩn ý của chuỗi cung ứng nằm đâu đó trong thiết 
kế của mình. Nhà thiết kế phải tôn trọng ba nguyên tắc 
thiết kế để cung ứng: tính phổ biến, đảm bảo sản phẩm 
có thể chia sẻ các thành phần; trì hoãn, giúp trì hoãn giai 
đoạn sản phẩm được khác biệt hóa; và tiêu chuẩn hóa, 
giúp đảm bảo các thành phần và quy trình cho những sản 
phẩm khác nhau phải giống nhau.

Những nhân tố quyết định thành công (Critical Success 
Factors) là những yếu tố chủ yếu làm cho một công ty 
thu được thành công tại những thị trường cụ thể. Đối với 
xuất khẩu hàng dệt may, CSF gồm có giá cả, thời gian giao 
hàng/phúc đáp, chất lượng, dịch vụ khách hàng, sự linh 
hoạt trong khối lượng và cả việc tuân thủ theo những 
điều kiện về môi trường và xã hội. 

Sổ tay quản trị
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Hiểu được thế giới cần gì?
Việc thành lập hãng thời trang 
Victoria’s Secret bắt nguồn từ nhu 
cầu thực tế của Roy Raymond khi 
ông luôn thấy ngại ngùng mỗi lần 
vào cửa hàng bán đồ lót phụ nữ 
để mua quà cho vợ. Thấu hiểu tâm 
lý của nhóm đối tượng khách hàng 
như mình, Raymond đã nảy ra ý 

tưởng mở cửa hiệu bán hàng hóa 
đặc thù này nhưng không chỉ phục 
vụ nữ giới mà còn dành cho khách 
hàng nam giới để họ không bị sa vào 
tình cảnh khó xử.

Cửa hàng Victoria’s Secret đầu tiên 
đã được khai trương tại Stanford 
shopping center năm 1977 và nhanh 

chóng gặt hái thành công với doanh 
thu nửa triệu USD ngay trong năm 
đầu hoạt động. Sau đó ông liên tiếp 
mở thêm cửa hàng ở nhiều nơi khác 
trên nước Mỹ, làm phong phú thêm 
mặt hàng kinh doanh và bắt đầu bán 
hàng theo catalog. 

 Chuỗi cửa hàng của Victoria’s Secret 

Mặc dù là hãng thời trang “sinh sau đẻ muộn” so với những hãng lớn như Gucci, Prada, Christian 
Dior… nhưng đến nay, Victoria’s Secret được xếp ngang hàng với những bậc đàn anh đi trước. 
Victoria’s Secret được xem là hãng nội y hàng đầu thế giới và nằm trong top mười thương hiệu 
thời trang đẳng cấp nhất toàn cầu năm 2012. Thành công của chúng xuất phát từ sự thấu hiểu 
tâm lý khách hàng được thể hiện qua những mẫu thiết kế tinh tế, cách bài trí gian hàng ấn tượng 
và những hoạt động truyền thông độc đáo.

hồ Phạm

được thiết kế cầu kỳ với phòng để 
quần áo và trang điểm sang trọng 
như một thiên đường mua sắm 
dành cho phụ nữ. Đồng thời, cửa 
hàng Victoria’s Secret luôn có những 
phòng riêng hoặc khoảng không 
gian dành cho phái mạnh với sự tiện 
nghi và thoải mái cho các quý ông 
tháp tùng chị em đến chọn mua đồ. 
Cửa hàng còn có đội ngũ nhân viên 
tư vấn có thể khiến những người 
đàn ông sẵn sàng mở ví để chi tiền 
cho những sản phẩm của Victoria’s 
Secret. 

Những thiết kế vạn người mê
Victoria’s Secret không chỉ là hãng 
nội y nổi tiếng nhất nước Mỹ mà 
còn là niềm đam mê của chị em trên 
khắp thế giới. Những thiết kế tinh tế, 
quyến rũ, nóng bỏng đầy màu sắc 
giúp phái đẹp trở nên đẹp và tự tin 
hơn và cũng khiến một nửa thế giới 
còn lại đắm say nghiêng ngả. Nội y 
của hãng không đơn thuần chỉ là 
trang phục đồ lót bên trong, mà còn 
là thời trang và hơn thế nữa. 

Khác với các hãng nội y khác, thường 
thiết kế áo, quần cùng một size và đi 
theo bộ, Victoria’s Secret thiết kế áo 
và quần ở những size riêng biệt, kiểu 
cách khác nhau, để khách hàng mặc 
sức chọn đồ và “ghép đôi” tùy theo sở 
thích. Victoria’s Secret còn có những 
mẫu thiết kế độc nhất vô nhị với trị 
giá hàng triệu đô la, đó là những 

chiếc áo được gắn kim cương, hồng 
ngọc hay dát vàng dành cho những 
vị khách giàu có và chịu chi. Chiếc áo 
ngực đắt nhất thế giới hiện nay thuộc 
về chiếc Red Hot Fantasy Bra của 
Victoria’s Secret, sản xuất năm 2000 
được đính 1.300 viên ngọc. Hãng 
trang sức nổi tiếng Harry Winston đã 
phải mất 275 giờ làm việc thủ công 
để thực hiện tác phẩm này.

Chương trình thời trang được 
chờ đợi nhất
Ngoài việc đầu tư cho thiết kế sản 
phẩm, trưng bày gian hàng, Victoria’s 
Secret cũng đã xây dựng những chiến 
lược truyền thông độc đáo, ấn tượng 
nhằm đẩy mạnh quảng bá thương 
hiệu ra khắp thế giới. Tiêu biểu nhất 
là việc tổ chức các show diễn thường 
niên với tên gọi Victoria’s Secret 
Fashion Show đã đem lại thành công 
rực rỡ cho thương hiệu.

Đến nay, đây là một trong những 
chương trình thời trang được mong 
đợi nhất trong năm và là chương 
trình truyền hình thu hút khoảng 
30 triệu khán giả trên toàn thế giới. 
Show diễn này được tổ chức vào dịp 
noel, trong đó các thiết kế mới của 
hãng sẽ được các người mẫu trình 
diễn theo những chủ đề khác nhau, 
từ giáng sinh, năm mới, lễ tình nhân, 
ngày hội bóng đá… Victoria’s Secret 
thường xuyên mời các ngôi sao như 
Katy Perry, Kanye West làm khách 

cho chương trình để tăng thêm sức 
hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của 
công chúng.

Victoria’s Secret còn nổi tiếng bởi 
các thiên thần của mình. Đây là 
những người mẫu ký hợp đồng 
độc quyền với hãng, làm đại diện 
cho các sản phẩm trong các chiến 
dịch quảng cáo cũng như trình diễn 
trong Victoria’s Secret Fashion Show. 
Những cô gái này sở hữu những nét 
đẹp hoàn hảo, với cặp chân thẳng 
dài miên man và những khuôn mặt 
đẹp như thiên thần. Sải bước trên 
sân khấu chữ T trong tiếng nhạc rộn 
ràng, khoác trên mình những bộ đồ 
nội y và khoe những đường cong 
hấp dẫn, họ khiến giới mày râu phải 
nghiêng mình và phái đẹp thì thầm 
ghen tỵ, khao khát và phải tìm đến 
Victoria’s Secret.

Nói đến Victoria’s Secret, người ta 
nghĩ ngay đến một thương hiệu 
hàng đầu về đồ lót, đặc biệt đồ lót 
của phụ nữ, và những sự kiện hoành 
tráng giới thiệu thời trang, cùng 
những thiên thần chốn nhân gian. 
Tất cả đang chấp cánh cho thương 
hiệu Victoria’s Secret bay cao, vươn 
xa ra toàn thế giới và trở thành 
một trong những thương hiệu thời 
trang đẳng cấp nhất toàn cầu với sứ 
mệnh giúp cho các quý cô khám phá 
những bí mật và vẻ đẹp tiềm ẩn của 
chính bản thân mình.

Victoria’s Secret
Khiến thế giới nghiêng mình

Sổ tay quản trị
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hoặc ký kết TƯLĐTT mới (Bộ luật LĐ cũ không quy định 
thời gian cụ thể).

Khi TƯLĐTT hết hạn mà hai bên vẫn tiếp tục thương lượng, 
thì TƯLĐTT cũ vẫn được tiếp tục thực hiện trong tối đa 60 
ngày (Bộ luật LĐ cũ qui định thời gian tối đa là 03 tháng).

Về chương VII: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Điều 115. nghỉ lễ, tết.

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 
trong những ngày lễ, tết sau đây:
- Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
- Tết Âm lịch 05 ngày (Bộ luật LĐ cũ: 04 ngày);
- Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
- Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương 
lịch);
- Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);
- Ngày Giỗ tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm 
lịch).

Về chương X: Những qui định riêng đối với lao 
động nữ.

Điều 157. nghỉ thai sản

1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 
tháng (BLLĐ cũ là 4 tháng). 

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 
02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng 
(BLLĐ cũ không quy định).

2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng 
chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm 
xã hội.

3. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 
Điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm 
một thời gian không hưởng lương theo thoả thuận với 
người sử dụng lao động. 

4. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại 
khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm 
không có hại cho sức khỏe của người lao động và được 
người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở 
lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng (BLLĐ cũ là 
2 tháng). 

Bên cạnh đó Bộ luật còn bổ sung thêm những qui định mới 
bảo vệ quyền lợi cho người lao động làm việc không trọn 
thời gian, các chính sách về BHXH, BHYT, BHTT,... nhằm 
bảo vệ quyền lợi cho người lao động trong các trường hợp 
rủi ro như ốm đau, tai nạn, mất việc...

Bộ phận nhân sự - Văn phòng Tổng công ty

Bộ luật lao động (sửa đổi) đã được Quốc hội nước 
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ 
họp thứ 3 thông qua ngày 18/06/2012, bắt đầu có 

hiệu lực từ ngày 01/05/2013. Bộ luật lao động (sửa đổi) 
gồm 17 chương, 242 điều, tăng 19 điều so với Bộ luật lao 
động hiện hành (223 điều). Bộ luật lao động (sửa đổi) đã 
đưa ra những qui định cụ thể hơn và bảo vệ lợi ích cho 
người lao động nhiều hơn. 

Về chương III: Hợp đồng lao động 
Điều 28. Tiền lương trong thời gian thử việc.

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc 
do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức 
lương của công việc đó (Bộ luật cũ là 70%).

Về chương V: Đối thoại tại nơi làm việc, thương 
lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể.
Điều 65. Tiến hành đối thoại tại nơi làm việc (Đây là 
quy định hoàn toàn mới trong BLLĐ 2012, Bộ luật cũ 
không qui định)

1. Đối thoại tại nơi làm việc được tiến hành định kỳ 03 
tháng một lần hoặc theo yêu cầu của một bên.

2. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ bố trí địa điểm và 
các điều kiện vật chất khác bảo đảm cho việc đối thoại tại 
nơi làm việc.

Điều 75. gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan 
quản lý nhà nước.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết, người sử dụng 
lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động phải gửi 
một bản thỏa ước lao động tập thể đến: Cơ quan quản lý 
nhà nước về lao động cấp tỉnh. 

(Bộ luật LĐ cũ: Sau khi ký chậm nhất 10 ngày NSDLĐ phải 
gửi đăng ký tại Cơ quan lao động cấp tỉnh, chậm nhất sau 
15 ngày cơ quan lao động phải thông báo việc đăng ký, 
nếu không sẽ đương nhiên có hiệu lực).

Điều 81. Thỏa ước lao động tập thể (TULĐTT) hết hạn.

Trong thời hạn 03 tháng trước ngày TƯLĐTT hết hạn, hai 
bên có thể thương lượng để kéo dài thời hạn của TƯLĐTT 

ĐÁP:

HỎI: Bộ luật lao động năm 2012 có những điểm mới gì?

Chuyên mục HỎI - ĐÁP thường kỳ của DĐPP là nơi giải 
đáp những thắc mắc của độc giả trong đại gia đình 
Phong Phú về các vấn đề như luật doanh nghiệp, chính 
sách cho người lao động, văn hóa lịch sử công ty... Hãy 
nhanh chóng cho chúng tôi những thắc mắc của bạn?

DĐPP dành 02 trang trong chuyên mục THẮP LỬA TRÁI 
TIM để giới thiệu giới thiệu những quyển sách hay, độc 
đáo nhằm mở rộng tầm nhìn, nâng cao kiến thức và 
khuyến khích văn hóa đọc trong toàn Tổng công ty.

Những câu hỏi, đáp án hay và những tóm tắt cảm xúc 
của bạn về quyển sách chia sẻ với bạn đọc sẽ được Ban 
biên tập chọn đăng ngoài nhuận bút theo quy định, 
tác giả còn nhận được phần quà là một quyển sách. Vậy 
còn chờ gì nữa, hãy trở thành người nhận quyển sách 
đầu tiên của DĐPP nhé.

Hỏi - Đáp
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Hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ oai nghiêm và dễ mến 
đã gắn liền với những ký ức không phai, những kỹ 
niệm đẹp khó quên trong tâm trí của mỗi người. 

Bộ đội Cụ Hồ trở thành một biểu tượng cao đẹp, tượng 
trưng cho mẫu người “tận trung với nước, tận hiếu với 
dân”. Với họ, những năm tháng hào hùng, chiến đấu gian 
khổ, hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc với một tư thế 
hiên ngang, bất khuất trước kẻ thù, nhân hậu và khiêm 
tốn với đồng đội, đồng bào, cùng một lối sống giản dị, 
chân thật. Đó là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân 
mà chiến đấu, “thắng không kiêu, bại không nản”. Họ là 
những chiến sĩ vừa đánh giặc giỏi, vừa công tác và sản 

Người chiến sĩ
năm xưa
Văn Phòng Tổng công Ty

xuất tốt do Chủ tịch Hồ Chí Minh dìu dắt, giáo dục, rèn 
luyện theo mô hình người chiến sĩ cách mạng mà Người là 
hiện thân rực rỡ nhất.

Đâu đó, trong mái nhà Phong Phú vẫn hiện diện những 
anh Bộ đội Cụ Hồ như thế! Vậy có bao giờ bạn tự hỏi: Anh 
Bộ đội Cụ Hồ ngày xưa của Phong Phú bây giờ ra sao? Câu 
hỏi tuy giản đơn nhưng thấm đượm giá trị nhân văn. Bởi lẽ, 
những con người ấy vẫn âm thầm ngày đêm cống hiến sức 
mình. Nếu thời chiến, họ cống hiến cả sức trẻ, thì thời bình 
họ cống hiến cả trí tuệ, sức lực cho sự phát triển của đơn vị, 
xã hội… sự cống hiến ấy tuy lặng thầm nhưng thật cao cả. 

Ngay từ những ngày đầu miền Nam giải phóng, anh đã có 
mặt tại Phong Phú cùng anh chị em công nhân hoạt động 
không mệt mỏi, nhanh chóng góp phần ổn định và tăng 
gia sản xuất. Anh mang bao mộng ước, đem tuổi thanh 
xuân của mình toàn tâm, toàn lực cống hiến cho công ty 
mà không hề đòi hỏi, nghĩ suy riêng cho mình. Anh phấn 
đấu, cùng với toàn thể CB.CNV học hỏi, vượt khó với tấm 
lòng không sờn để đóng góp cho sự phát triển của mảnh 
đất Phong Phú. Đến những giây phút cuối cùng của đời 
người, anh vẫn trăn trở về công việc còn dang dở, dự định 
đang triển khai và những lời hứa chưa trọn vẹn, vẫn đau 
đáu niềm riêng và sâu nghĩa nặng tình với Phong Phú.

Với 62 tuổi đời và 37 tuổi Đảng, anh mang bầu nhiệt huyết 
của người Đảng viên, hết lòng phục vụ cho Đảng, phục vụ 
cách mạng, phục vụ nhân dân phục vụ ngành dệt may 
Việt Nam. Anh để lại ấn tượng và sự cảm phục trong lòng 
mọi người với hình ảnh một lãnh đạo sáng suốt, tài ba 
và một người anh cả tận tụy, chăm lo hết mực cho từng 
CB.CNV. Lúc nào anh cũng năng động, sáng tạo, kiên nhẫn 
lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, cùng chia sẽ những khó 
khăn của từng người lao động, giải quyết nhanh gọn các 
vấn đề dù lớn hay nhỏ. Việc trong, việc ngoài một tay anh 
quán xuyến, anh còn tận tụy đem những kinh nghiệm 
quý báu của mình từng ngày, từng giờ, truyền đạt, chỉ bảo 
lại cho thế hệ tương lai.

Người chiến sỹ năm xưa ấy không ai khác chính là anh Ba 
Lập. Người anh đáng kính của đại gia đình Phong Phú. 
Anh đã về với đất mẹ thân thương để lại trong lòng bao 
người một khoảng trời trống vắng. Nhiều thế hệ cán bộ, 
công nhân viên ngành dệt may Việt Nam nói chung, Tổng 
công ty CP Phong Phú nói riêng luôn tưởng nhớ về anh 
như một tấm gương tiêu biểu. Với những giá trị và đóng 

“Người chiến sĩ ấy ai đã gặp anh không 

thể nào quên, không thể nào quên. 

Bao nhiều năm trường trên đường cách 

mạng, anh vững đi đi mãi không ngừng. 

Như cánh chim trời không biết mỏi, mỗi 

bước đi biết mấy gian nan. 

Bao nhiều năm trường lên rừng xuống 

biển, trên núi cao hay dưới đồng bằng. 

Không có nơi nào anh vắng mặt, mỗi 

bước đi biết mấy yêu thương. 

Anh ở bà con thương, anh đi bà con nhớ, 

Rừng bao nhiêu lá thương anh biết mấy. 

Uống nước đầu sông lại nhớ đến nguồn, 

Tổ quốc ơi người kiêu hãnh biết bao. 

Có Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam - 

Có Bác Hồ và muôn vạn người con. 

Suốt đời tận trung với nước với dân, như 

anh… Người chiến sĩ ấy”.

góp của mình, anh luôn sống mãi với truyền thống, lịch 
sử và văn hóa của mảnh đất Phong Phú hôm nay và mai 
sau. Như bài hát của nhạc sỹ Hoàng Vân đã làm lay động 
trái tim bao người:

Thắp lửa trái tim

Người Phong Phú mãi yêu mến và biết ơn… anh Bộ đội 
Cụ Hồ năm xưa! 
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Thời gian cho ta sự trải 
nghiệm, thành công trong 
sự nghiệp và lấy đi sự ngây 
thơ sôi nổi của tuổi trẻ, trái 

tim rực lửa đam mê…

Có lẽ tùy tâm thế của mỗi người mà 
ta nhìn thời gian theo cách khác 
nhau. Người ngoái đầu lui sau thì 
mong thời gian dừng lại, kẻ nhìn về 
phía trước thì đếm ngược thời gian.

Tùy tuổi tác của mỗi người mà ta nhìn 
thời gian theo cách khác nhau. Khi 
bạn đã đạt được tất cả những mục 
tiêu trong đời, bạn phấn đấu vươn 
đến đỉnh cao của sự thành công, thì 
nhìn lại và truyền đạt kinh nghiệm 

cho hậu thế là điều tất yếu. 

Tôi vừa tham dự buổi họp mặt kỷ 
niệm 20 năm ngày ra trường, bạn bè 
gặp nhau mừng mừng tủi tủi, chuyện 
cũ được nhắc lại, cùng sống lại bên 
nhau thời gian của 20 năm trước, và 
tất cả lớp đều hiểu rằng: Thời gian 
đã qua là thời gian đẹp nhất. Tuổi trẻ 
đã qua là quãng đời tuyệt vời nhất 
trong cuộc đời. Bạn bè thường nói 
với nhau: Bất kể khi bạn sống được 
bao nhiêu tuổi thì 20 năm đầu tiên 
là nửa cuộc đời! Nhưng đối với tôi, 
từ khi nghe tiếng khóc chào đời của 
con, tôi biết chắc rằng, cả cuộc đời 
mình đang ở phía trước, sống cùng 
cuộc sống của con.

Vòng quay thời gian vô tận 
được con người vận dụng 
một cách tuần hoàn khoa 
học và thu gọn trong chiếc 

đồng hồ. Âm thanh “tích tắc, tích tắc” 
hằng ngày của chúng như đang nhắc 
nhở con người về sự lặng lẽ trôi của 
thời gian và phải làm gì trong những 
thời khắc ấy.

Từng giờ, từng ngày trôi qua luôn giục 
con người sống gấp với thời gian và 
nhanh chóng thực hiện những công 
việc còn dang dở, những dự định, 
ước mơ chưa kịp làm. Trong cuộc 
sống đời thường, thời gian có một 
động lực vô hình khiến bao người 
phải vội vã, hối hả ngược xuôi, bon 
chen, thậm chí xô đẩy nhau để tìm 
kế mưu sinh, chỗ đứng trong xã hội. 
Thời gian nhuộm bạc trắng mái đầu 
của người mẹ, in hằn thêm nếp nhăn 
trên vầng tráng của người cha bởi vì 
sự vất vả lo toan cho đời sống của 
gia đình, tương lai của các con… Hay 
thời gian làm lưng bà còng thêm để 
các con cháu lớn nhanh mỗi ngày và 
cứ thế thời gian lặng lẽ đi qua với bao 
sự đổi thay của cuộc đời con người.

Trong giai đoạn đất nước đổi mới, 
thời kỳ kinh tế hội nhập, thời gian 

giúp cho các doanh nhân, doanh 
nghiệp có những dự báo chính xác, 
nắm bắt cơ hội kịp thời để chủ động 
trong công tác kinh doanh có hiệu 
quả. Ngược lại, vì có sự cạnh tranh 
gay gắt trên thương trường, nên thời 
gian cũng là một thách thức gay go 
cho mọi cá nhân, thành phần trong 
xã hội. Thời gian đã xác định điểm 
cuối cùng cho các vận động viên chạy 
ma-ra-tông đua nhau về đích, nó là 
một cột mốc cho mọi ngành nghề 
thi đua phấn đấu để hoàn thành kế 
hoạch và cũng là thước đo hiệu quả 
công việc cho người lao động. 

Bánh xe thời gian cứ lăn mãi không 
bao giờ dừng lại, những CB.CNV 
trong đại gia đình Phong Phú cũng 
không nằm ngoài vòng quay đó. 
Trong giai đoạn nền kinh tế bị khủng 
hoảng ảnh hưởng không nhỏ đến 
việc sản xuất kinh doanh của công 
ty và cả thế giới, nhưng nhờ sự quan 
tâm, lo lắng tìm mọi giải pháp của 
ban lãnh đạo, cơ quan tổng giám 
đốc, mà mỗi CB.CNV luôn có công ăn 
việc làm, đời sống bớt vất vả với thu 
nhập tương đối ổn định. Vì vậy, trước 
vòng quay thời gian mỗi người cùng 
thông hiểu và chia sẻ, đồng tâm hiệp 
lực cùng ban lãnh đạo để vượt qua 

những khó khăn trước mắt. Chúng ta 
hãy tăng tốc để chạy đua cùng thời 
gian trong vòng chuyển động nhanh 
của cỗ máy Phong Phú. Một quy luật 
chạy đua bất biến nếu ai chậm sẽ bị 
thụt lùi phía sau.

Đừng để lãng phí thời gian, mỗi 
chúng ta hãy sống với một tinh thần 
cống hiến và nỗ lực hơn nữa trong 
công việc của mình, thực hiện tốt 
theo phương châm Tổng công ty đề 
ra: “Làm đúng ngay từ đầu trên từng 
công đoạn sản xuất, để nâng cao chất 
lượng và hiệu quả công việc”. Mỗi cá 
nhân, đơn vị cần ra sức phấn đấu thi 
đua tăng năng suất chất lượng, góp 
phần vào việc hoàn thành kế hoạch 
đúng tiến độ đề ra. Nhằm giữ vững 
thương hiệu Phong Phú: “Uy tín, chất 
lượng, đáng tin cậy của khách hàng 
gần xa”, không phụ lòng tin yêu của 
khách hàng trong và ngoài nước.

Thời gian có một giá trị đích thực, là 
một  thách thức gay go, nhưng cũng 
có bao điều kỳ diệu, nó cho chúng ta 
quyền ước mơ, tin tưởng vào tương 
lai tươi sáng tốt đẹp, làm cho ta càng 
thấy lạc quan, yêu đời hơn. Vì vậy hãy 
lắng lòng trước vòng quay thời gian 
để cùng bắt nhịp với chúng.

Tú QUyên 

Tổ đầu tư Tài chính

Đếm ngược 
thời gian

Một số người sống hết mình với đam 
mê, công việc, bạn bè và gia đình. Họ 
cố gắng tạo được sự cân bằng trong 
cuộc sống vì hạnh phúc chỉ trọn vẹn 
khi cân bằng được những vế trên. 
Tuy nhiên, cuộc sống cũng đúng với 
định luật bảo toàn, bạn được cái này, 
bạn sẽ mất cái khác. Khó nghĩ nhỉ!? 
Thôi thì cứ “cháy hết mình như cánh 
phượng nhẹ nhàng rơi”…

Có người thì mong ước thời gian 
dừng lại, nhưng tôi lại đếm ngược 
thời gian. Trong công việc, khi được 
sếp giao việc thì cố gắng làm, tự sắp 
xếp, kết nối các phần việc của các 
bộ phận, đặt mốc hoàn thành và cố 
gắng hết sức đếm từng ngày để đạt 
mục tiêu. 

Trong cuộc sống, không biết bao 
nhiêu lần trong đời ta đếm ngược 
thời gian. Hồi nhỏ đếm ngược từng 
ngày đến năm mới để nhận tiền 
mừng tuổi, rồi đếm ngược đến ngày 
đầu tiên đi học. Mười bảy tuổi, chợt 
nghĩ năm 2000 mình sẽ ra sao. Vào 
đại học mong đến ngày tốt nghiệp. 
Chia tay nhau hẹn gặp lúc về già.

Ngày mang trong mình hình hài một 
sinh linh nhỏ bé, đếm ngược thời 
gian đến chín tháng mười ngày. Ba 
tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò... 
đếm ngược đến chín tháng con lò dò 
biết đi. 

Những cái mốc thời gian trong tương 
lai để ta đếm ngược cũng giống như 
những chiếc mỏ neo, neo ta vào cuộc 
đời này. Chúng giúp ta có thêm sức 
mạnh để đi đến nơi cần đến. Ngay cả 
khi cái mốc ấy là một cuộc chia ly thì 
sau khi chia tay ta lại đếm ngược cho 
một ngày đoàn tụ.

Chỉ sợ có một ngày mình chẳng còn 
gì để đếm ngược thời gian...

Vòng quay Lê hữU mẫn

Nhà máy dệt Hải Vân

44 Thắp lửa trái tim
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Từ khi sinh ra, tôi đã nhận được trọn vẹn tình 
cảm vô giá của cha mẹ và những người thân 
yêu trong gia đình. Sống trong vỏ bọc an toàn 

đó, tôi cứ tưởng chỉ có gia đình là nơi duy nhất dành 
cho mình tình yêu thương tốt đẹp. Nhưng từ khi được 
hiến máu lần đầu tiên tại Tổng công ty Phong Phú vào 
ngày 20/03/2010, tôi mới thật sự nhận ra trong cuộc 
sống này bên cạnh cha mẹ, những người thân, đâu đó 
vẫn còn những người luôn đồng hành cùng tôi trong 
công việc. Xung quanh mình vẫn có những số phận 
cần được sẻ chia, hỗ trợ. 

Và tôi quyết tâm làm những việc có ích hơn cho mọi 
người. Bởi tôi biết rằng, còn rất nhiều điều có thể làm 
được từ bạn, từ tôi, từ tất cả chúng ta cho cộng đồng 
và xã hội. Tôi tự nguyện đến với “Hành trình đỏ - Kết 
nối dòng máu Việt” vào ngày 02/07/2013 một lần nữa. 
Chương trình do Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Công 
đoàn ngành dệt may Việt Nam phối hợp với Trung tâm 
hiến máu nhân đạo thuộc Hội chữ thập đỏ TP. Hồ Chí 

Minh tổ chức tại Tổng công ty Việt Thắng - CTCP. 

Đã trở thành một nét đẹp truyền thống mang đậm bản 
sắc văn hóa Phong Phú, năm nào Tổng công ty cũng 
có một đội ngũ CB.CNV tình nguyện tham dự chương 
trình. Mặc dù địa điểm xuất phát rất gần nhưng mới 6 
giờ sáng tất cả đều tập trung đầy đủ và chuẩn bị sẵn 
sàng. Gần 60 CB.CNV ai cũng vui vẻ, hồn nhiên, trò 
chuyện, hào hứng vì được tham gia chương trình đầy ý 
nghĩa nhân văn này. Trong đoàn có người hiến máu lần 
đầu tiên, có người hiến lần thứ 2, có người hiến lần thứ 
8 và nhiều hơn… Điển hình như chị Ngọc Dung (PPH) 
đã 11 lần hiến máu mà lần nào cũng 350 - 450ml máu. 
“Bà Đen” (tên gọi đùa của chị Thanh Vân - PPF) người 
nhỏ thó vì “yêu nhiều thì ốm” vậy mà cũng ngót nghét 
hiến 250ml chứ ít ỏi gì! Anh Quốc Bình cũng hiến gần 
350 ml mà vẫn mập mạp mũm mĩm như thuở nào. Còn 
tôi lần thứ hai này bác sĩ chỉ cho hiến ở mức 250 ml, có 
năn nỉ cho thêm cách mấy cũng không được vì sợ ảnh 
hưởng tới sức khỏe. 

Bài thơ Tình xưa đã khép lại chùm thơ “xưa” mà tác 
giả Nguyễn Hữu Chung muốn gửi tặng riêng cho độc 
giả của Diễn đàn Phong Phú. Từ Vườn xưa (DĐPP số 
28) đến Trường xưa (DĐPP số 29), Đường xưa (DĐPP 
số 30), Mùa xưa (DĐPP số 31) và Tình xưa (DĐPP số 
32) là một chuỗi những ký ức thân tình của tác giả 
về những tháng ngày hoài niệm đã qua.

Mùa thi về trong mắt nhỏ
Không thi ta vẫn lo hoài
Đường về ngập tràn hoa cỏ
Rộn ràng những lá mơ phai

Ví như nhỏ mà thi rớt
Ta về đếm ánh sao rơi
Khi không ta buồn biết mấy
Ngàn sao sẽ rụng bên trời

Ta mong nhỏ ngày thi đỗ
Cho ta thỏa nỗi mong chờ
Môi nhỏ thơm hoài kẹo ngọt 
Quà ta vậy đó đơn sơ

Hành trình đỏ
DệT Khăn

Công ty PPH

“Một giọt máu đào hơn ao nước lã” đó chính là thông 
điệp mà gần 60 người con của đại gia đình Phong Phú 
(và con số sẽ còn hơn thế nữa trong tương lai) luôn 
mơ ước được mang theo bên mình và chia sẻ với cộng 
đồng dù chỉ là nhỏ bé. Chúng tôi mong ước dòng nước 
từ ao lã sẽ giúp gột rửa những vết thương chưa lành 
lặn và xua tan bệnh tật của những con người bất hạnh. 
Mong ước từ những giọt máu đào của 60 người con 
Phong Phú hôm nay tình nguyện sẻ chia để ngày mai 
giúp được cho nhiều số phận kém may mắn gặp được 
may mắn.

Một ngày được sống trong tình thương cộng đồng, 
không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, địa vị xã hội, 
không phân biệt già trẻ, gái trai, cao thấp. Chỉ có sự 
chân thành, tình thân ái giữa con người với con người. 
Những kỷ niệm này chắc chẳng bao giờ chúng tôi quên 
được. Chia tay mọi người, chúng tôi về lại gia đình 
Phong Phú nghỉ ngơi để tiếp tục công việc đang làm 
dở. Những người con Phong Phú đã có một ngày đầy ý 
nghĩa vì cộng đồng. 

Tình xưa
ngUyễn hữU chUng 

Coats Phong Phú

CB.CNV Phong Phú tham gia chương trình “ Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”

Thắp lửa trái tim

Ai cũng tươi cười vì làm được điều ý nghĩa.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Dung - Công ty PPH với 11 lần tham gia hiến máu nhân đạo
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Ký ức sống
về miền đảo Lý Vinie Trần

Phòng Kinh doanh Tiếp thị

hành trình thiện nguyện tại đảo Lý Sơn. Phong Phú 
vinh dự cùng góp sức mình với vai trò là nhà tài trợ.

Chuyến hành trình của gần 80 con người chúng tôi 
không gì ngoài mục đích chia sẻ một phần những 
khó khăn, thiếu thốn của người dân nơi đây thông 
qua lời động viên thăm hỏi, những phần quà từ 
đất liền và dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân. 
Để đến được mảnh đất này, chúng tôi phải vượt 
qua hàng trăm cây số đường bộ và 2 giờ chênh 
vênh trên biển khơi. Vừa đặt chân xuống bệnh viện 
quân y kết hợp, hàng trăm người từ cụ già đến trẻ 
em đã vui mừng bao vây lấy chúng tôi mặc cho cái 
lạnh của buổi sáng tinh khôi hay những cơn mưa 
mùa hạ cứ nặng hạt. Một cụ già đã hơn 80 tuổi 
giọng run run nói: Khi nghe tin có đoàn từ thiện về 
đây khám chữa bệnh và phát quà cụ vui lắm. Đêm 
qua cụ mất ngủ, chỉ mong trời mau sáng để đến 
đây, lâu lắm rồi cụ không được khám bệnh, không 
có thuốc để uống.

Không để mọi người chờ đợi lâu, chúng tôi tức 
tốc chia làm 2 nhóm. Một nhóm bác sĩ khám chữa 
bệnh. Nhóm còn lại trao quà cho bà con. Chúng tôi 
vận chuyển hàng trăm thùng sản phẩm từ muối, 
đường, gạo, bột ngọt, dầu ăn, nước tương, mì gói, 
khăn Phong Phú… để chia đều thành 700 phần 
quà. Khi thấy những cụ già tóc bạc trắng, lưng 

còng xuống, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu 
tôi: “Với phần quà nặng thế này liệu họ có mang 
về nổi không?”. Vậy mà khi nhận được quà, họ 
xách một cách nhẹ nhàng, vui sướng và bước thật 
nhanh về nhà. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi của 
bà con nơi đây, lòng tôi dâng tràn cảm xúc hạnh 
phúc và cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa.

Tạm biệt bà con ở đây, đoàn ghé viếng tượng đài 
Hải đội Hoàng Sa. Thắp nén nhang tưởng niệm 
trước vong linh của họ, tôi nghe dưới lớp sóng 
nghìn trùng bao tiếng vọng của đội hùng binh, các 
bậc tiền hiền đã dày công khai phá, bảo vệ, hy sinh 
cho vùng biển trời thiêng liêng Tổ quốc. Có ai đó 
đã từng nói rằng: “Hoàng Sa trời biển mênh mông/ 
Thuyền đi thì có, người không thấy về” như lời 
gửi ngậm ngùi thành kính đến những người lính, 
người dân kiên cường bám biển, bám làng quyết 
giữ từng tấc đất thiêng liêng của dân tộc.

Chia tay đảo Lý Sơn cùng bao kỷ niệm thân thương 
nhưng đâu đó vẫn còn một chút buồn man mác 
cho những mảnh đời bất hạnh, những cụ già neo 
đơn một đời gắn bó với mảnh đất này. Quả là một 
chuyến đi thực tế đầy cảm xúc thật sự hữu ích và 
đầy tính nhân văn cho những nhà hảo tâm, những 
người con Phong Phú từng đặt chân đến đây. Xin 
được gọi đó là ký ức sống!

“Ân đức dựng xây miền đảo Lý
Nghĩa tình bồi đắp dãi Hoàng Sa”

Hai câu đối trên in sâu trong tiềm thức của bao 
thế hệ người dân tại làng An Vĩnh nói riêng 
và dân tộc Việt nói chung về miền đảo Lý và 

lớp lớp nghĩa tình của các thế hệ trên dãi Hoàng Sa 
- mảnh đất thiêng của dân tộc. Xuất phát từ nghĩa 
cử cao đẹp ấy, hằng năm nơi đây chào đón những vị 
khách từ miền đất liền viếng thăm với bao tình cảm 
và sự chia sẻ đong đầy. Mỗi hành trình luôn thắp lên 
những ngọn lửa ấm trong lòng người dân nơi đây, 
cũng như người đến. 

Lý Sơn là một hòn đảo nơi đầu sóng ngọn gió của dải 
Hoàng Sa. Nơi được tôn vinh là “Vương quốc tỏi” và 
những bãi biển dài trắng xóa, bãi đá đen tuyền nhấp 
nhô mặt nước mênh mông cùng trầm tích sa thạch. 
Người Việt đã đặt chân lên đây từ sớm. Để có được 
Lý Sơn hôm nay bao thế hệ cha anh ta đã dày công 
xây dựng, máu xương họ đã thấm từng thớ đất và 
ngọn sóng dữ. Nơi đây, quanh năm đối đầu bão tố, 
sóng gió nhưng người dân một lòng vẫn bám chặt 
đất, sinh tồn và dựng xây trên điều kiện còn nhiều 
khó khăn. 

Vừa qua, đài truyền hình HTV đã phối hợp cùng các 
bác sĩ, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức chuyến 

Một cụ già đang được khám bệnh

CB.CNV Phong Phú (áo Đoàn màu xanh) cùng đoàn từ thiện trên miền Đảo Lý
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Mây Đồng Văn 
Trần QUang nghị

Chủ tịch HĐQT

Mây sơn vách núi trắng mờ
Nắng mây bay lượn lững lờ bên ta 
Nỗi niềm đất nước quốc gia 
Làm trai đừng thẹn sơn hà tổ tông. 

Mong manh thân phận tơ lòng 
Đi thẳng không được đi vòng thời xa
Ai người nặng nợ quốc gia 
Ai người xây dựng nước nhà Việt Nam

Ai là chính, ai là tà 
Ai người làm một phá thì gớm ghê
Ai người giữ vẹn câu thề
Làm cho nước mạnh dân giàu sánh vai 

Làm sao giữ đức rèn tài
Lại còn tránh được chữ tai rập rình 
Núi mây cảnh đẹp hữu tình 
Yêu non yêu nước yêu người mình yêu

Một lần trà dư tửu hậu, anh Nghị có tâm sự với anh em. 
Trong một chuyến công tác lên Hà Giang lần đầu tiên anh 
đi ngang qua núi Đồng Văn, vùng cực bắc của tỉnh. Đồng 
Văn là một cao nguyên núi đá vôi được hình thành từ núi 
lửa cách nay cả chục triệu năm. Đứng trên núi, ta có thể 
nhìn bao quát toàn cảnh địa đầu tổ quốc, nơi có cột cờ 
Lũng Cú nổi tiếng, cũng là cột mốc của biên cương. Đứng 
trên núi, người và mây cùng quyện bên nhau. Mây như 
đang “sơn’’ trắng mờ vách  núi. Xa xa là những đồng ruộng 
bậc thang và nổi bật là núi đôi Quản Bạ danh tiếng. Một 
bức tranh mây núi hữu tình tuyệt mỹ làm cho bất cứ ai đi 
qua cũng trầm trồ khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tạo hóa 
dành cho nước Việt. 
Chính vì vậy, anh Nghị đã dâng trào cảm xúc và bộc lộ nỗi 
niềm của một người con trước vận mệnh đất nước. Và bài 
thơ “Mây Đồng Văn” ra đời ngay trên chuyến xe công tác 
hôm ấy! Tôi đã rất xúc động trước một tinh thần hào khí 
và đầy trách nhiệm của một đấng nam nhi, nên không thể 
không chuyển thành bài hát để anh em “nghêu ngao” lúc… 
trà dư, tửu hậu.

L.T.L

Hạ về bao nỗi vấn vương
Người đi từ giã mái trường rêu phong
Cành phượng thắm, nhỏ nhớ không
Một thời cắp sách ta trông ấy về
Dập dìu gió mát đường quê
Trường xưa lớp cũ đi về nhớ thương
Đôi dòng mực tím yêu đương
Thành bài thơ nhỏ, tan trường tặng em
Nhớ thương tình nhỏ êm đềm
Để mùa thi tới càng thêm nao lòng
Tiếng ve cành phượng miên man
Mùa chia tay đến người càng nhớ nhau
Thôi thì tháng bảy mưa ngâu
Nhịp cầu ô thước, mùa sau gặp người.

hồ hải

Nhà máy Dệt Hải Vân

Bâng khuâng 
mùa hạ
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Mùa Vu Lan, ai cũng thấy bồi hồi khi nhìn hoa hồng cài áo. Hoa hồng 
thắm dành cho những ai còn mẹ, hoa trắng chia sẻ sự mất mát với 
những ai không còn mẹ.

Tấm lòng của mẹ
Tăng Phương Uyển

Nhà máy Wash, Công ty PPJ 

Hòa theo dòng người, giữa tiếng chuông quyện 
hương trầm thơm ngát, mắt tôi cay xè dù không 
chút khói nhang. Tôi nhớ về mẹ - Người mẹ đã 

không sinh tôi ra, nhưng bà đã đem lại cho tôi tất cả. 
Từng ngày, vợ chồng tôi luôn thương nhớ và cầu mong 
mẹ siêu thoát về cõi Tây Phương cực lạc để an hưởng 
cuộc sống vi diệu.

Khi chúng tôi mới cưới nhau, gia cảnh rất khó khăn, 
mặc dù rất vui mừng nhưng không giấu được nỗi lo 
lắng khi biết mình sắp sinh con. Biết tin, mẹ khuyên 
nhủ: “Con cái là phước trời ban, nếu khó khăn quá gửi 

cháu về quê mẹ chăm giúp”. Nghe câu nói của mẹ, lòng 
tôi quặn thắt và dâng tràn tình cảm. 

Con trai tôi ra đời trong tình thương vô bờ của gia đình 
hai bên nội ngoại. Đứa trẻ thật kháu khỉnh, trông đáng 
yêu biết nhường nào. Sáu tháng sau, tôi biết mình lại 
có mang đứa con thứ hai… Lạ thay, tôi không lo lắng 
mà cảm thấy hạnh phúc và hạ sinh được một bé gái rất 
lanh lợi, có khuôn mặt rất giống mẹ chồng tôi.

Chúng tôi lập nghiệp phương xa nên mỗi năm về quê 
chỉ có một lần vào dịp tết. Mỗi lần về mẹ chuẩn bị nhiều 

đặc sản quê hương và dành hầu hết thời gian của mình 
để chơi với các cháu. Tôi còn nhớ, có lần khi về nhà mẹ 
gọi tôi và bảo: “Mẹ biết con thích uống sữa đậu nành 
nên mẹ xay đậu nấu, con uống đi cho khỏe”. Tôi bồi hồi 
xúc động không nói nên lời, vốn dĩ tôi là con dâu mà bà 
“không chọn”. Tôi những tưởng suốt đời này, tôi và bà chỉ 
lấy lễ mà đãi nhau, nhưng không ngờ bà đã dành cho tôi 
một tình cảm thật chân thành, sâu sắc đến thế. Tôi thầm 
cảm ơn mẹ, vì đã cho tôi những tình yêu thương ngọt 
ngào, luôn dành cho gia đình nhỏ chúng tôi những điều 
tốt đẹp nhất mà nhiều người phải mơ ước.

Tuy nhiên, chúng tôi chỉ đón cùng bà vỏn vẹn được 4 
mùa xuân. Ngày hay tin bà mất, tôi không thể đứng 
vững. Tôi biết mình đã mất đi một thứ quý giá nhất trên 
đời - Đó là tình mẫu tử, nghĩa mẹ hiền. Dù đã cố gắng 
thu xếp công việc để tức tốc về quê nhưng chúng tôi 
không kịp nhìn thấy mặt bà lần cuối. Mẹ ra đi khi chưa 
nhìn mặt con cháu. Cả xóm làng cùng đến tiễn đưa, ai 
cũng tiếc nuối “người tốt sao mà vắng số”. Mẹ chồng tôi 
ra đi ở tuổi 58 - Cái tuổi đáng ra phải được an hưởng, sum 
vầy vui vẻ bên gia đình và con cháu.

Sẹt, sẹt… tiếng chổi tre ngoài hiên vào độ sắp bình 
minh. Tôi sực tỉnh, ngỡ mẹ đang quét sân. Tôi vội chạy 
ra xem. “Ba, sao ba lại ra đây?. Sao ba không ngủ…?”, tôi 
hỏi khi thấy ba chồng mình đang quét sân. Không gian 
bỗng vỡ òa trong tiếng nấc nghẹn ngào, mà người nằm 
ngoài kia chắc cũng phải não lòng. Ba đang nhớ mẹ… 
như chúng tôi đang nhớ bà.

Từ ngày cưới nhau, mỗi khi về tết chúng tôi ở phòng 
ngay bên cạnh phòng ông bà. Ông bà hay dậy tầm 4 giờ 
sáng, thường bàn tính chuyện lo cho con: Thằng Út sắp 
cưới vợ mình cho nó cái gì, con Út thương thằng P., tôi 
lo nó không được hạnh phúc… Ngay lúc đó tôi thường 
quay sang nói với chồng: “Chúng mình cố gắng sống tốt, 
sau này cho giống ba má nha anh”. Anh chỉ khẽ hôn lên 
tóc tôi, thế rồi cả hai cùng chìm tiếp vào giấc ngủ với bao 
ước mơ tươi đẹp. Năm nào cũng vậy, mặc dù bị đánh 
thức lúc đang giấc nồng, nhưng tôi rất vui vì được nghe 
tiếng mẹ, có cảm giác được sự che chở yêu thương.

Mẹ. Tiếng gọi yêu thương và chân tình, giờ muốn gọi lại 
nhưng nghẹn ngào ở cổ. Hỡi những ai đang còn mẹ xin 
đừng làm mẹ khóc! Chúng ta hãy tôn trọng những phút 
giây được sống bên mẹ…

Phong Phú của chúng tôi
Ngôi nhà chung ta đó
Cánh buồm xanh thuyền đỏ
Vượt sóng nhỏ ra khơi

Phong Phú của chúng tôi
Chúng tôi yêu và quý
Bởi lớn lên từ đó
Ngọt bùi dù nho nhỏ
Cũng cùng nhau sẻ chia

Những năm tháng trôi qua
Vượt sóng gió phong ba
Chúng tôi yêu thiết tha
Vẫn ngôi nhà chung đó
Chẳng bao giờ cách xa

Phong Phú như bài ca
Trưởng thành cùng năm tháng
Tầm cao và tâm sáng
Mãi trường tồn vươn xa
Như tình yêu ngân nga

BúT mới 

Công ty PPF

Tình yêu 
Phong Phú
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Mắm ruốc
xào thịt ba rọi, sả ớt

hợP ngUyễn

 Văn phòng Tổng công ty

Cuộc sống dù hối hả, nhiều lo toan đến mấy, gia đình vẫn là nơi mà mỗi người gắn 
bó, san sẻ cho nhau từng bữa ăn, từng giấc ngủ, chia sẻ cả buồn vui sau một ngày 
làm việc mệt nhọc. Đặc biệt bữa cơm là dịp để cả gia đình quây quần bên nhau, 
cùng nhau thưởng thức những món ăn thật ngon. Trong thời buổi kinh tế leo thang, 
việc chuẩn bị một bữa cơm gia đình chu đáo, đảm bảo chất dinh dưỡng và phù hợp 
với túi tiền là một bài toán làm nhiều bà nội trợ trăn trở.

Với tôi, dù hai vợ chồng có bận rộn công việc đến nhường nào vẫn phải thu xếp 
để không bỏ bữa cơm gia đình. Chúng tôi luôn dành những khoảng thời gian 
nhất định chăm lo cho mái ấm gia đình, và xem đó như một nghĩa vụ cao cả, 

một trách nhiệm lớn lao mà bậc làm cha làm mẹ phải thực hiện để tiếng cười sum họp 
luôn luôn vang lên trong mái ấm gia đình mình. 

Và cứ thế, mỗi ngày tôi lại thay đổi khẩu vị cho các thành viên bằng một món ăn ngon 
khác nhau. Hôm nay, trên con đường về nhà, cơn mưa nặng hạt làm lành lạnh cả da 
thịt. Tôi chợt nghĩ đến món mắm ruốc Huế xào thịt ba rọi, một món ăn gắn liền với ký 
ức tuổi thơ tôi. Món ăn không chỉ mang chút hương vị cay nồng làm ấm lòng người mà 
còn có cái mặn mà, mùi thơm sực nức của mắm ruốc, pha chút béo ngậy của thịt ba 
rọi, mùi thơm của sả cây băm nhuyễn… Tất cả hương vị ấy ăn cùng với rau, chén cơm 
nóng thì quả thật không gì sánh bằng.

Vậy còn chần chừ gì nữa, bạn hãy cùng tôi vào bếp thực hiện món ăn này cho bữa cơm 
tối của gia đình thêm đậm đà nhé.

Nguyên liệu:   

- Thịt ba rọi khoảng 200g, cộng với 100gr thịt 
nạc dăm 
- Sả 3 tép, ớt 2 trái và 4 muỗng mắm ruốc
- 1 muỗng bột nêm, đường, hành tím, tỏi
- Rau thơm, dưa leo 1 quả, chuối chát 1 quả, 
khế 1 quả

Thực hiện: 

Thịt ba rọi rửa sạch, xắt miếng mỏng cho vào 
tô để ướp hành, tiêu, bột nêm, đường. Vì trong 
mắm ruốc có vị mặn nên không được ướp 
muối hay nước mắm thêm vào, để thịt thấm 
30 phút.

Sả, ớt, tỏi bằm nhuyễn. Phi sả ớt, tỏi cho thơm 
rồi cho thịt ba rọi vào xào săn, cho ớt đập dập 
hay cắt khoanh vào xào chung. Sau khi thấy 
thịt đã săn, mắm ruốc pha ít nước cho vào xào 
trên lửa nhỏ đến khi nước sền sệt là chín. Trong 
quá trình xào để lửa nhỏ cho thịt thấm mắm và 
hỗn hợp gia vị.

Yêu cầu 
thành phẩm:

- Thịt không 
quá mặn, thơm 
lừng mùi mắm 
ruốc và sả.

- Món này xào 
với nhiều sả 
mới ngon.

- Vị cay của ớt sẽ làm tăng thêm hương vị cho món 
ăn, nếu không ăn cay được thì không nên bỏ ớt 
hoặc bỏ nhiều. 

- Món này ăn với cơm nóng kèm rau thơm ngò gai, 
dưa leo, chuối chát, khế chua hoặc xoài xanh bằm 
đều ngon.

Hãy cùng tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình bên 
bữa cơm tối với món mắm ruốc xào sả ớt đơn giản 
nhưng thật ngon.

Nghệ thuật sống
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Ngủ đủ giấc, tập thể dục, giữ ấm cơ thể
Một giấc ngủ sâu và đủ 8 giờ mỗi ngày sẽ giúp cơ thể bạn 
phục hồi năng lượng sau một ngày làm việc mệt nhọc. Duy 
trì thói quen tập thể dục mỗi ngày, khi bạn vận động, cơ 
thể sẽ giải phóng năng lượng và chuyển hóa thành nhiệt 

năng. Với nhiệt độ cơ thể 
cao, tình trạng  nhiễm lạnh 
bởi nước mưa sẽ bị chặn 
lại, không gây cảm cúm.  
Ngoài ra, việc đổ mồ hôi 
cũng giúp cơ thể phóng 
thích độc tố ra ngoài. Mùa 
mưa, bạn phải luôn mang 
theo áo mưa khi ra ngoài, 
nhanh chóng thay quần áo 
khô sau khi đi mưa về và 
uống trà gừng ấm để ngừa 
cảm lạnh.

Nghệ thuật sống

Bảo vệ sức khỏe
trong mùa mưa n.hương

Tháng 7 được chào đón bằng những cơn mưa đầu 
mùa dai dẳng, xua tan không khí nóng bức, oi ả 
của những ngày cuối hạ để chào đón một mùa thu 
tươi mới. Tuy vậy, môi trường ẩm ướt lại là điều 
kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, có thể mang 
lại nhiều mầm bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe con 
người. Một số lời khuyên sau đây có thể giúp bạn 
bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong 
những ngày mưa.

Tránh muỗi
Mùa mưa là khoảng 
thời gian lý tưởng bệnh 
sốt rét và sốt xuất huyết 
hoành hành, chúng ta 
cũng biết rằng hai bệnh 
này được lây truyền 
từ muỗi. Vì vậy, nên áp 

dụng triệt để các biện pháp diệt muỗi và tránh muỗi để 
đảm bảo sức khỏe của mọi người trong gia đình. Dọn dẹp 
nhà cửa thoáng mát, loại bỏ những nơi nước đọng, giữ 
môi trường xung quanh luôn sạch sẽ, dùng thuốc xịt hay 
kem thoa ngoài da chống muỗi và các loại côn trùng khác.

Tẩy vết bẩn trên áo mưa

Tẩy mốc trắng trên áo mưa: Dùng vải mềm 
thấm giấm thanh, lau qua sẽ hết mốc.

Tẩy vết thâm kim, mốc trên áo mưa: Thấm 
ướt những vết thâm kim, mốc trên áo mưa 
bằng nước cốt chanh rồi phơi ngoài nắng vài 
giờ. Sau đó giặt bằng xà phòng, xả sạch.

Khi kẹo cao su dính vào áo mưa: Hãy bọc 
áo mưa ấy vào trong túi nilon rồi đặt vào tủ 

lạnh, nếu không có tủ lạnh bạn ướp bằng nước 
đá (ít nhất là một tiếng đồng hồ). Miếng kẹo 
cao su sẽ tự bong ra, khỏi cần phải giặt bằng 
gì khác ảnh hưởng đến màu và chất lượng của 
áo mưa.

Tẩy mới áo mưa cũ và xỉn màu: Dùng nước 
tẩy javel  với một lượng vừa phải, pha loãng 
trong nước để tránh làm mục áo, nhúng áo 
nhiều lần trong dung dịch này hoặc ngâm 
trong một thời gian ngắn rồi lấy ra, giặt với xà 
phòng bình thường.

Rửa tay

Không khí mát mẻ, độ ẩm tăng, tạo 
điều kiện cho vi khuẩn có cơ hội 
sinh sôi nhanh chóng. Tay bạn có 
thể chạm và phát tán vi khuẩn dễ 
dàng, như việc bạn vô tình chạm 
tay vào lan can, vịn tay những chiếc 
ghế nơi công cộng… Bạn nên bảo 
vệ cơ thể khỏi những vi khuẩn gây 
bệnh này bằng cách thường xuyên 
rửa tay với xà phòng diệt khuẩn. 
Hãy bỏ thói quen dụi mắt, hay 
chạm tay vào mặt, mà thay vào đó 
là một chiếc khăn sạch, vì virus cảm 
cúm thường xâm nhập vào cơ thể 
qua đường mắt, mũi, miệng.

Bổ sung chất xơ

Thực phẩm chứa chất xơ hòa tan giúp bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của 
các loại vi khuẩn hơn so với chất xơ kết hợp. Bạn bổ sung chất xơ hòa tan 
cho cơ thể bằng cách thêm rau củ vào thực đơn hằng ngày. Các loại trái cây 
có vị chua, táo, cà rốt, các loại đậu… là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan tốt. 
Để tăng hiệu quả bảo vệ sức khỏe, bạn cần bảo đảm cung cấp vào cơ thể từ 
25 - 38 gram chất xơ mỗi ngày.

Vệ sinh ăn uống
Hạn chế  ăn uống ở ngoài đường phố và thực phẩm ko rõ 
nguồn gốc xuất xứ, kém vệ sinh. Rửa tất cả các loại thực 
phẩm thật sạch. Những loại rau có nhiều kẽ thường là nơi 
không chỉ chứa ấu trùng và sâu mà còn thu thập nhiều 
bụi bẩn nhất. Do đó, bạn nên rửa sạch bằng nước muối, 
hoặc thuốc tím. Tỏi, hạt tiêu, gừng, nghệ, rau mùi… có 
thể giúp tăng cường tiêu hóa và cải thiện khả năng miễn 
dịch, bạn hãy chú ý tới chúng trong thực đơn mùa mưa 
của gia đình

Uống đủ nước
Nước là một phần tất yếu của cơ thể, 
khi cơ thể không đủ nước dẫn đến sự 
mất cân bằng về thể chất và suy giảm 
miễn dịch, làm cho bạn dễ mắc bệnh. 
Việc uống nước đầy đủ là rất quan trọng 
để có một sức khỏe tốt. Nếu bạn tập thể 
dục hay vận động nặng thì nên uống 
nhiều nước hơn bình thường vì khi đó 
cơ thể phải vận động nhiều hơn, ra 
nhiều mồ hôi nên bạn cần phải bổ sung 
đủ lượng nước.
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Xu hướng sọc biểu lộ khả năng tỏa 
sáng cao nhất tại New York trong 
Tuần lễ thời trang, nơi mà nó thống trị 

hầu như tất cả các đường băng. Marc Jacobs 
giới thiệu bộ sưu tập với những sọc ngang, 
thẳng đứng và cả ngoằn ngoèo lấy cảm 
hứng từ những năm 1960 trong sắc màu 
đơn giản đen - trắng và đỏ thẫm. Từ chiếc áo 
thun đơn giản kết hợp với những chân váy 
sequined sọc, Jacobs đã tạo nên những hình 
ảnh cao cấp có sức lôi cuốn mạnh mẽ trong 
suốt chương trình.

Michael Kors cũng thể hiện phong cách sọc 
mang dấu ấn thể thao với các gam màu xanh 
ngọc, đỏ, xanh hải quân và vàng thể hiện 
thông qua những kiểu áo cổ tròn, váy thắt 
eo và nổi bật hơn cả đồ bơi.

Viện mẫU Thời Trang (FaDin)

SỰ THĂNG HOA

Sắc màu thời trang

Dù sọc ngang hay sọc dọc, mỏng, dày, đen - 
trắng, dệt hoặc in màu, sọc cũng là một tuyên 
bố mạnh mẽ, sống động về yếu tố đồ họa của 
mùa. Những nỗi ám ảnh về kẻ sọc dường như 
được đẩy cao hơn với những bản sọc lớn đủ 
mọi chiều hướng được phối hợp ăn ý và toàn 
diện với nhau. Một chút gì rất cá tính nhưng 
cũng vừa đủ nghiêm trang khi kết hợp cùng 
dây nịt và túi xách có cấu trúc mạnh.

Trên các đường băng châu Âu, sọc cũng được hiển thị 
như một tình yêu dành riêng cho 2013. Dior, Raf Simons 
đã thêm vào phong cách và dấu ấn hiện đại của mình 
với màu hồng và màu đen sọc satin tạo ra những mép áo 
không đối xứng. Dolce và Gabbana mang lại những bài 
thơ ngọt ngào về vùng nông thôn nước Ý những năm 
50 qua những bản kẻ sọc nền nã không quá lớn và cũng 
không quá nhỏ.

Chúng ta cũng có thể bắt gặp hình ảnh của lực lượng hải 
quân và áo tắm sọc của nhà thiết kế Tommy Hilfiger, người 
theo truyền thống ủng hộ ba gam màu đỏ, trắng và màu 
xanh. Ở đây, các sọc được thiết lập với nhiều góc độ khác 
nhau tạo nên sự thú vị riêng cho từng trang phục. Trong 
khi đó, Oscar de la Renta cũng giới thiệu cả một thiên 
đường sọc đen trắng trên áo choàng, vạt áo và váy dài.

Lợi thế của sọc dọc có thể tạo nên hiệu ứng thị giác đánh 
lừa cảm giác về chiều cao và bề ngang. Những loại sọc 
phối hợp cũng là lựa chọn tốt cho những phụ nữ có vóc 
dáng nhỏ nhắn. 

Điểm nhấn mạnh mẽ 
nhất của sọc trong 
mùa này lại là đen 
trắng, hai gam màu 
trường tồn của dòng 
chảy thời trang. Chất 
cổ điển của cặp đôi 
màu sắc này mang 
hai trạng thái đối lập 
nhưng lại ăn ý một cách hoàn hảo khi sắp đặt đúng tỉ lệ. 
Màu trắng tạo nên cảm giác gần gũi trong khi màu đen 
tạo nên quyền lực và sắc nét. Sự đa dạng về chất liệu trong 
mùa cũng giúp sọc thể hiện được nhiều góc cạnh khác 
nhau trong nhiều phong cách bên cạnh sự cổ điển của nó.

Chưa bao giờ những đường kẻ trong nhiều góc độ và kích 
cỡ lại trở nên phổ biến như năm nay. Không chỉ dừng lại 
trên sàn diễn, sọc có mặt ở thời trang đường phố, thậm 
chí sọc còn lấn vào thế giới trang phục dạ hội. Sọc đã trở 
thành một “key trend - chìa khóa xu hướng” và là một phần 
không thể thiếu của những ai sành thời trang nhất.
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Thời trang nam POP mang một phong cách bụi và mạnh mẽ 
với quần jeans.
Thời trang nữ POP nghịch ngợm của short jeans, lịch sự trang 
nhã của sơ mi, đơn giản với gile cá tính, dịu dàng với đầm 
xinh và thật quyến rũ với gam màu truyền thống của quần 
jeans sẽ mang lại một làn gió mới cho bạn trong việc đa dạng 
hóa phong cách của mình.

Quần 
short 
nam Quần dài 

nam

Quần 
Skinny
jeans

Đầm
jeans

Áo Gile
jeans

Quần 
Skinny
jeans

Quần 
Skinny
jeans

Quần dài nữ

Áo sơmi nữ
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Lúc phụ nữ 16 tuổi, nhất định 
không được lấy chồng vì lấy ai 
kẻ đó sẽ vào tù.

Khi 17 tuổi, phụ nữ đừng lo lấy chồng 
mà nên lo tìm trâu để bẻ gãy sừng, 
mặc dù sừng bẻ xong chả biết dùng 
làm gì.

Lúc 18 tuổi, phụ nữ được gọi là teen. 
Teen phải nhanh chóng trở thành hot 
girl chứ chớ dại dột có chồng.

Khi 19 tuổi, phụ nữ thường xem phim 
truyền hình Hàn Quốc và phát hiện ra 
những ông chồng sau này đều bị ung 
thư. Vậy lấy làm chi cho mệt.

20 tuổi, không xem phim Hàn Quốc 
nữa mà xem phim Mỹ. Phát hiện ra 
chồng phần lớn là tội phạm. Lấy sẽ 
ra tòa.

21 tuổi chả xem phim Hàn, chả xem 
phim Mỹ mà xem phim Việt Nam. 
Bàng hoàng khi phát hiện ra lấy 
chồng nghĩa là sẽ có mẹ chồng. Mà 
mẹ chồng luôn luôn gian ác.

22 tuổi, băn khoăn giữa chồng dễ 
thương và chồng đẹp trai. Cuối cùng 
không lấy ai cả.

23 tuổi mê một chàng trai hát hay. 
Lúc sắp cưới mới ngã ngửa người khi 
biết phần lớn chàng hát nhép. Thế là 
hủy bỏ hôn nhân.

24 tuổi yêu một chàng trai thông 
minh. Sắp cưới thì dừng lại, tự hỏi tại 
sao thông minh mà nghèo.

25 tuổi yêu một chàng trai là con ông 
lớn. Sắp cưới thì tạm hoãn khi biết 
bạn mình yêu được một anh con ông 
lớn hơn.

26 tuổi chả quen ai cả. Ngồi nhớ lại 
những mối tình học trò. Tự an ủi là 
tình học trò chả bao giờ thành công.

26 tuổi rưỡi ngồi nhớ lại những mối 
tình sinh viên. Toát mồ hôi vì hồi đó 
suýt nữa sống thử.

27 tuổi quen một anh hiền lành, gia 
giáo, con nhà tử tế. Định cưới thì 
ngần ngừ vì anh ấy không có nhà. 

Đó là chưa kể mấy lần đi phụ dâu cho 
đứa bạn, thấy cô dâu sau đám cưới 
đếm phong bì thường khóc.

28 tuổi cương quyết lấy chồng. 
Nhưng đi đâu cũng gặp những đàn 
ông cương quyết không lấy vợ.

29 tuổi gặp anh này thì chê già quá, 
gặp anh kia thì kêu trẻ quá. Những 
anh chấp nhận được thì có vợ rồi.

30 tuổi quyết tâm gặp ai cũng lấy. 
Nhưng ai cũng bảo chỉ muốn làm bạn 
thôi, đừng vội vàng tiến xa hơn.

31 tuổi tuyên bố hạnh phúc khi độc 
thân, sung sướng khi thấy bạn bè ly 
dị. Cười nhếch mép khi gặp những 
bạn trai gầy ốm ngày xưa.

32 tuổi đi du lịch, học ngoại ngữ, xách 
cặp da. Nói tới nhân loại, đến thế giới, 
đến cải cách xã hội. Không nói tới 
chồng.

33 tuổi lên chức trưởng phòng. Nhìn 
đàn ông nghiêm khắc. Cáu gắt với 
mùi thuốc lá, mùi rượu. Thích kem 
dưỡng da. Thích nghe nhạc Trịnh. 
Không thích đàn ông.

34 tuổi. Ngồi bar một mình. Hút 
thuốc. Tự trả tiền rượu. Gặp đàn ông 
cười khẩy. Khuyên bạn bè ly dị chứ 
đừng chịu đựng.

35 tuổi. Đi thẩm mỹ viện. Đẹp như hồi 
18 tuổi. Yêu các chàng trai tuổi teen.

Con rồng + con cua = 
con rùa + con công

Con cò + con sóc = 
con cóc + con sò

Con bò + con cáo = 
con cò + con báo

Con qui (con rùa) 
+ con mã (ngựa) = 
con ma + con quỉ

Con trai + con gấu = 
con trâu + con gái 

Con rắn + con trai = 
con rái + con trăn

con cóc + con sáo = 
con cáo + con sóc

Con ốc + con nhện = 
con ếch + con nhộng

Con kèo (cá kèo) + 
con hươu = con cừu 
+ con heo

Con sáo + con cò = 
con sò + con cáo

GHép ĐôI

Trước mắt bạn là bức tranh, trên đó vẽ ba 
người đang bơi trên biển, xung quanh 
rất nhiều cá mập. Một người không cầm 
gì trong tay - người này không sợ cá mập. 
Người thứ hai cầm trong tay con dao lớn - 
người này sẽ chiến đấu đến cùng với cá mập 
để bảo vệ mình. Người thứ ba cầm khẩu 
súng bắn dưới nước. Hãy tự đánh giá mình 
là người nào?

- Tất nhiên là người thứ ba. 

- Rất tiếc, bạn không thích hợp với văn phòng. Chúng tôi cần những cộng tác viên tự coi mình như 
những con cá mập

CoN Cá Mập

Thư giãn

Vinie Trần  sưu tầm

Khi nào phụ nữ nên
lấy chồng? 
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