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Ở Phong Phú đã rất lâu rồi đã có 
cụm từ Trí tuệ và Tốc độ. Trí tuệ 
thì chắc ai cũng hiểu rồi nhưng 
Tốc độ hay còn có thể dùng 

chữ Nhanh thì chắc nhiều người chưa hiểu 
rõ hay hiểu nhưng chưa, không muốn thực 
hiện. Một hình ảnh chúng ta thường thấy 
khi lưu thông trên đường là chiếc xe cứu 
thương hay lâu lâu thấy xe cứu hỏa hụ còi 
chạy tối đa trên đường thì ai cũng biết việc 
cấp cứu người, cứu hỏa, hay xa hơn là hộ 
đê trước đây là những việc phải tính từng 
giây không thì hậu quả sẽ xấu hay vô cùng 
xấu.

Một hình ảnh khác mà số đông hiểu thông 
cảm nhưng không ít người phản cảm đó 
là các đoàn xe của các VIP có còi hụ hay 
xe cảnh sát dẫn đường, ai không hiểu thì 
ghét, cho là phô trương, ép dân… ai hiểu 
thì hoàn toàn thông cảm bởi thời gian của 
các nguyên thủ hay nhân vật quan trọng 
có tác dụng to lớn hơn người bình thường 
rất nhiều, tất nhiên là phải làm việc thực 
sự chứ không phải chạy đi nhậu hay việc 
riêng. 

Trở lại Phong Phú việc sử dụng thời gian 
của cán bộ nhân viên còn rất nhiều lãng 
phí đơn cử một vài ví dụ cán bộ công nhân 
viên làm công tác bán hàng xuất nhập 
khẩu cần trả lời email cho khách hàng dù 
ở bên kia bán cầu là giờ khách hàng làm 
việc nhưng cứ ngủ ngon để hôm sau trả 
lời vào giờ khách hàng ngủ bởi suy nghĩ 
không làm việc buổi tối. Cán bộ chủ trì họp 

không chuẩn bị trước nội dung vào nghe 
báo cáo nhưng không có định hướng giao 
việc cho cán bộ nhân viên dưới quyền, 
không kết luận rõ ràng cuối cùng cả buổi 
họp của mười mấy con người không thu 
được kết quả nào.

Nhân viên đi công tác, đi gặp đối tác nhận 
thông tin của đối tác hoặc nhân tố khó 
khăn không báo cáo cho lãnh đạo có khi 
cả tuần, đến khi lãnh đạo hỏi mới báo cáo 
thì công việc đã ngưng trễ cả tuần mà 
một tuần chậm là thiệt hại rất nhiều vì dự 
án nếu chậm phải trả lãi vay ngân hàng, 
lương của CB.CNV. Trong sản xuất khi máy 
móc, thiết bị hư hỏng vào cuối ngày cuối 
ca thay vì cố gắng thêm 15-20 phút sửa 
cho chạy tiếp thì vẫn để lại cho ca sau kết 
quả là máy nằm suốt đêm không làm ra 
được sản phẩm nào. 

Sơ bộ một vài ví dụ để thấy rằng công tác 
quản lý thời gian của Phong Phú vẫn còn 
nhiều bất cập hạn chế. Cần và rất cần giải 
quyết nhanh, nên chăng Cơ quan điều 
hành cần rà soát, xây dựng quy chuẩn cho 
cán bộ nhân viên và ban hành một số quy 
tắc ứng xử, làm việc cho CB.CNV trên nền 
tảng kiến thức và kỹ năng tốt như bác sĩ 
muốn chuẩn đoán và trị bệnh nhanh thì 
phải giỏi. Để CB.CNV Phong Phú nghĩ 
nhanh, tư duy nhanh, làm nhanh một cách 
trí tuệ và hiệu quả (không phải làm nhanh 
như Sác lô trong thời đại Tân kỳ) để Phong 
Phú chúng ta tăng tốc phát triển nhanh 
mạnh, bền vững. 

Bàn về chữ “nhanh” 
trong doanh nghiệp

Trần quang nghị

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty
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Tham dự đại hội có sự hiện diện 
của ông Vũ Đức Giang - Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập 

đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex); 
Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam. 
Ông Trần Quang Nghị - Ủy viên 
HĐTV, Tổng giám đốc Vinatex; Chủ 
tịch HĐQT Tổng công ty CP Phong 
Phú. Ông Lê Nhị Năng - Vụ trưởng, 
Trưởng cơ quan đại diện Ủy Ban 
chứng khoán nhà nước tại TP. Hồ 
Chí Minh. Ông Lê Tiến Trường - Phó 
Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc 
thường trực Vinatex, Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Dệt May Việt Nam. Ông 
Lê Trung Hải - Phó Tổng giám đốc 
thường trực phía Nam Vinatex, Phó 
Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam. 
Ông Đặng Vũ Hùng - Phó Tổng giám 
đốc Vinatex. Ông Uông Tiến Thịnh 
- Giám đốc điều hành Vinatex. Ông 
Phạm Xuân Trình - Tổng giám đốc 
Tổng công ty CP Phong Phú. Các 
ông bà trong Ban Thường vụ Đảng 
ủy, HĐQT, Ban kiểm soát, Cơ quan 

Tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn, 
Bí thư đoàn thanh niên, các trưởng 
ban/phòng chức năng của Tổng 
công ty CP Phong Phú, cùng sự góp 
mặt của 227 cổ đông đại diện cho 
60.913.889 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,82% 
vốn điều lệ của Phong Phú.

Chung sức vượt khó

Năm 2013, tình hình kinh tế gặp 
nhiều khó khăn do vẫn còn trong 
thời kỳ thực hiện chính sách thắt 
chặt tiền tệ và tài khóa của Chính 
phủ, thị trường bất động sản gặp 

nhiều khó khăn, xu hướng toàn cầu 
hóa dẫn đến cạnh tranh ngày càng 
khốc liệt, tình hình xuất khẩu gặp 
nhiều khó khăn, các chi phí nhân 
công, hóa chất, thuốc nhuộm… 
ngày càng tăng cao.

Những khó khăn, thách thức trên 
ảnh hưởng trực tiếp đến Tổng công 
ty. Tuy nhiên, bằng các giải pháp 
đúng đắn và chủ động trong công 
tác chỉ đạo điều hành của HĐQT 
và Cơ quan Tổng giám đốc, cùng 
sự đồng lòng của CB.CNV, đã giúp 
Phong Phú vượt khó thành công, 
thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh năm 2013.

Thay mặt HĐQT, ông Phạm Xuân 
Trình - UVHĐQT, Tổng giám đốc 
Tổng công ty thông báo tình hình 
sản xuất kinh doanh năm 2013 và 
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2014 của Tổng công ty và được đại 
hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể:

Với những kết quả đã đạt được trong 
năm 2013 và quyết tâm trong năm 
2014 của đội ngũ CB.CNV Phong 
Phú, cổ đông thể hiện sự tin tưởng 
tuyệt đối vào sự phát triển của Tổng 
công ty, đồng thời đại hội nhận được 
sự đồng thuận 100% của cổ đông với 
các nội dung quan trọng trình đại 
hội như: Báo cáo kết quả sản xuất 
kinh doanh (SXKD) năm 2013 và kế 
hoạch 2014; báo cáo thẩm tra tình 
hình SXKD và tài chính năm 2013 
của Ban kiểm soát; báo cáo tài chính 
tổng hợp và báo cáo tài chính hợp 
nhất đã được kiểm toán 2013; thông 
qua việc bổ sung ngành nghề sản 
xuất kinh doanh của Tổng công ty 
- ngành giáo dục mầm non; thông 
qua phương án sáp nhập Công ty CP 
Dệt vải Phong Phú (PPF) và Công ty 

CP Dệt Gia dụng Phong Phú (PPH) 
vào Tổng công ty; thông qua việc 
thực hiện cam kết giao dịch trên thị 
trường chứng khoán có tổ chức và 
thông qua việc Viantex mua thêm cổ 
phần để tăng tỷ lệ vốn góp tại Phong 
Phú.

Sáp nhập để gia tăng nguồn lực

Hội nghị lấy ý kiến của cổ đông 
thông qua phương án sáp nhập, có 
99% cổ đông đồng ý sáp nhập hai 
công ty con là Công ty PPF và Công 
ty PPH và Tổng công ty mẹ. 

Việc sáp nhập được thực hiện theo 
phương thức hoán đổi cổ phiếu, 
theo đó Tổng công ty sẽ phát hành 
thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện 

hữu của Công ty PPH, PPF để hoán 
đổi lấy 100% số lượng cổ phiếu 
đang lưu hành theo tỷ lệ chuyển đổi 
được tính toán dựa trên giá trị của 3 
công ty. Tỷ lệ hoán đổi: 1:1. Sau sáp 
nhập, công ty PPH, PPF chấm dứt 
tồn tại, Tổng công ty sẽ  kế thừa các 
quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách 
nhiệm về các khoản nợ chưa thanh 
toán, hợp đồng lao động và nghĩa 
vụ tài sản khác một cách toàn bộ và 
nguyên trạng.

Việc Phong Phú sáp nhập nhằm gia 
tăng giá trị doanh nghiệp để trở 
thành doanh nghiệp vững mạnh 
hàng đầu Việt Nam, phát triển sản 
xuất kinh doanh chuyên ngành dệt 
may. Đồng thời, Tổng công ty tận 
dụng lợi thế của sản xuất quy trình 
khép kín từ sợi - dệt - nhuộm - may 
hoàn tất và các điều kiện thuận lợi về 
thuế quan ưu đãi khi Việt Nam tham 
gia Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên 
Thái Bình Dương (TPP). Việc sáp nhập 
sẽ giúp Phong Phú cộng hưởng được 
sức mạnh từ các đơn vị thành viên, 
gia tăng sức mạnh cạnh tranh, chọn 
lọc đội ngũ có trình độ chuyên môn 
cao, cộng hưởng nguồn lực tài chính 
gia tăng giá trị.

TT chỉ TiÊu đVT
Thực hiện năm 2013

hợp nhẤT TcT mẹ

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 4.580,70 1.830,31

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 280,93 112,13

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 244,72 112,13

4
Lợi nhuận sau thuế của 
cổ đông Công ty mẹ

Tỷ đồng 227,02

Kế hoạch năm 2014 của Tổng công ty:

TT chỉ TiÊu đVT
Thực hiện năm 2014

hợp nhẤT TcT mẹ

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 4.485 3.200

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 317 180

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 276 150

4 Tỷ lệ chia cổ tức %
15% - 20% 
(trên mệnh giá)

hội nhập Và pháT Triển

Tổ TTTh

Ngày 9/4/2014 tại khách sạn Rex, Tổng công ty CP Phong Phú tổ chức thành công Đại hội đồng 
cổ đông thường niên 2014. Năm nay, Tổng công ty tiến hành sáp nhập các đơn vị thành viên về 
công ty mẹ, bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014 - 2019).

Quang cảnh chung của đại hội

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

đại hội đồng cổ đông Thường niÊn 2014:

Tin tức sự kiện
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Phát biểu tại đại hội, ông Vũ Đức 
Giang đánh giá cao những nỗ lực và 
thành tích của Phong Phú trong suốt 
thời gian qua, đặc biệt là năm 2013. 
Đồng thời đề nghị Phong Phú triển 
khai thực hiện các nội dung như: 
thông qua sáp nhập các đơn vị thành 
viên, đề nghị Phong Phú xây dựng đề 
án sắp xếp lại trong giai đoạn 2015- 
2020 và 2020 - 2030. Trong cơ cấu tổ 
chức xây dựng bổ sung Phòng đánh 
giá rủi ro trong đầu tư trực thuộc 
HĐQT và Phòng xây dựng ý tưởng 
về sản phẩm, thiết kế, thương hiệu 
Phong Phú hoạt động độc lập trong 
kinh doanh. Phong Phú xây dựng 
kế hoạch sử dụng nguồn vốn ADB 
hiệu quả, đánh giá lại các mô hình 
trước đây để xây dựng chiến lược 
phát triển sản phẩm cốt lõi đáp ứng 
yêu cầu của thị trường xuất khẩu và 
trong nước. Song song đó, Phong 
Phú tiếp tục xây dựng nguồn lực đáp 
ứng kịp nhu cầu phát triển của đơn vị 
và Tập đoàn.

nguồn nhân lực mới

Đại hội thông qua danh sách các 
ửng cử viên bầu vào thành viên 
HĐQT và Ban kiểm soát. Danh sách 
trúng cử vào HĐQT gồm ông Trần 
Quang Nghị với 73.906.089 phiếu 
tín nhiệm (chiếm 121%), bà Phạm 
Minh Hương với 57.602.288 phiếu 
tín nhiệm (chiếm 95%), bà Bùi Thị 

Năm 2013 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức 
nhưng với sự chỉ đạo của HĐQT, sự hỗ trợ tích cực 
từ Tổng công ty và toàn thể CB.CNV, Dệt May Nha 

Trang đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do nghị quyết 
Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đề ra. Cụ thể : 

Dự báo năm 2014, tình hình kinh tế thế giới vẫn còn 
nhiều khó khăn, nhưng các cổ đông tham dự đại hội luôn 
tin tưởng vào sự quản lý, điều hành của HĐQT, Ban điều 
hành, điều đó đã thể hiện qua việc biểu quyết nhất trí 
cao với các nội dung tờ trình trước đại hội, đặc biệt nhất 
trí 100 % các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2014: 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên trong năm 2014, 
công ty đã đề ra các chương trình và giải pháp cụ thể cho 
từng ngành sợi, dệt nhuộm may. Các chương trình phát 
triển thị trường, đầu tư phát triển,công tác sản xuất… 
Tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo; công 
tác tiền lương, chế độ chính sách và chăm lo đời sống 
người lao động…

Sau đại hội, công ty đã triển khai các công việc như:
• Tiếp tục củng cố và hoàn thiện mô hình tái cấu trúc 
hệ thống cơ cấu tổ chức công ty để tăng cường tính 
chủ động, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị. Các 
phòng ban cùng phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị 
sản xuất triển khai các giải pháp để thực hiện được các 
chỉ tiêu trên. 
• Củng cố, duy trì việc thực hiện nội quy kỷ luật lao 
động trong toàn công ty, thực hiện văn minh văn hóa 
doanh nghiệp. 
• Tập trung công tác đào tạo nguồn nhân lực. Tuyển 
dụng và đào tạo công nhân mới, cán bộ kỹ thuật, bổ 
sung kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý các cấp...
• Triển khai chương trình tham quan nghỉ mát Đà Lạt 
cho 302 CB.CNV xuất sắc năm 2013 trong tháng 4/2014. 
• Công đoàn và Đoàn thanh niên công ty tuyên truyền, 
vận động người lao động thi đua lao động sản xuất, 
nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Thực hiện 
phương châm “làm đúng ngay từ đầu” với mục tiêu 
phấn đấu hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu 
kế hoạch kinh doanh năm 2014.

Tin tức sự kiện

HĐQT và Ban 
Kiểm soát Tổng 
công ty CP Phong 
Phú nhiệm kỳ II 
(2014 - 2019)

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

Cổ đông bỏ phiếu bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát

STT Nội dung ĐVT Nghị quyết 
ĐHCĐ 2013

Thực hiện
2013

1 Doanh thu Tỷ đồng 1.200 1.304,7
2 Nộp ngân sách Tỷ đồng 20,0 22,4
3 Kim ngạch XK Triệu USD 15,0 15,1
4 Kim ngạch NK Triệu USD 2,0 1,9
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 35 - 40 45,6
6 Thu nhập bình quân Triệu đ/ng/th 3,8 4,1
7 Tỷ lệ cổ tức % 16 16

STT Nội dung ĐVT Kế hoạch
2014

1 Doanh thu Tỷ đồng 1.370
2 Nộp ngân sách Tỷ đồng 23,0
3 Kim ngạch XK Triệu USD 17,0
4 Kim ngạch NK Triệu USD 2,2
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 45 - 50
6 Thu nhập bình quân Triệu đ/ng/th 4,4
7 Tỷ lệ cổ tức % 16

1. công Ty cp dệT may nha Trang

kim anh

Công ty CP Dệt May Nha Trang  

Ngày 26/3/2014, Công ty CP Dệt May Nha Trang đã tổ chức thành công 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

đại hội đồng cổ đông Thường niÊn các đƠn Vị Thành ViÊn

Thu với 57.917.629 phiếu tín nhiệm 
(chiếm 95%), ông Phạm Xuân Trình 
với 57.086.917 phiếu tín nhiệm 
(chiếm 94%) và ông Nguyễn Quang 
Sáng với 56.972.853 phiếu tín nhiệm 
(chiếm 94%). HĐQT tiến hành họp 
và bầu ông Trần Quang Nghị giữ 
chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công 
ty CP Phong Phú, nhiệm kỳ II (2014 
- 2019).

Ban kiểm soát Tổng công ty gồm bà 
Nguyễn Ngọc Hằng với 61.426.111 
phiếu tín nhiệm (chiếm 101%), bà 
Vũ Thị Thùy Dương với 60.789.073 
phiếu tín nhiệm (chiếm 100%) và 
ông Nguyễn Khắc Sơn với 60.334.902 
phiếu tín nhiệm (chiếm 99%). Bà 
Nguyễn Ngọc Hằng tiếp tục giữ 
chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Tổng 
công ty nhiệm kỳ II (2014-2019).

Trước đại hội, ông Trần Quang Nghị 
đại diện cho HĐQT nhiệm kỳ mới 
tuyên thệ và thể hiện quyết tâm cao 
độ thực hiện thắng lợi trong giai 
đoạn mới. Ông chia sẻ, để niềm vui 
năm 2014 lớn hơn, lan tỏa nhiều 
hơn, Phong Phú cần rà soát một 
loạt vấn đề như định hướng chiến 
lược khi TPP được ký kết. Thị trường 
bất động sản ấm lại với các phân 
khúc nhà trung bình và đất nền, đất 
thương mại bắt đầu có khả năng 
bán tốt, tài chính mở ra với lãi suất 
thấp phù hợp với đầu tư lĩnh vực 
cốt lõi… Ông mong mỏi mọi người 
hãy tin tưởng, ước mơ, khát vọng 
và phấn đấu cho một Phong Phú 
tăng tốc, phát triển nhanh, mạnh, an 
toàn, hạnh phúc và trường tồn.
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Đại hội với sự tham dự của 89 cổ đông sở hữu và 
đại diện cho 6.530.707 cổ phần, chiếm 81,63% 
tổng số cổ phần của công ty.

Năm 2013, mặc dù tình hình sản xuất gặp nhiều trở ngại, 
nhưng Công ty PPF đã thực hiện đúng cam kết theo nghị 
quyết khi chăm lo tốt cho đời sống CB.CNV và đặc biệt là 
duy trì sự phát triển của công ty, cũng như cổ tức cho nhà 
đầu tư. Thay mặt HĐQT, ông Tạ Cẩm Hùng - Ủy viên HĐQT, 
Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt 
động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2013, 
kết quả tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 
2013. Cụ thể: 

Tại đại hội, ông Trần Ngọc Nga - Phó Tổng giám đốc Tổng 
công ty, chủ tịch HĐQT Công ty PPF thông qua phương 
án sáp nhập Công ty PPH và Công ty PPF vào Tổng công 
ty, dự thảo hợp đồng sáp nhập và dự thảo điều lệ công ty 
sau khi sáp nhập. Cổ đông nhất trí thông qua phương án 
sáp nhập và các nội dung quan trọng tại đại hội. 

Đại hội thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 
năm 2014 của Tổng công ty mẹ sau khi sáp nhập:

Đại hội khép lại trong niềm tin tưởng của cổ đồng về một 
chặng đường mới của công ty sau khi sáp nhập.

Tin tức sự kiện

Năm 2013 đã đi qua để lại cho nền kinh tế muôn 
vàn những khó khăn thách thức, các doanh 
nghiệp muốn bám trụ vững trên thị trường ngoài 

những chính sách bức phá, tìm lối đi riêng còn phải có 
những bước đi mang tính chất chiến lược, sự nhất quán 
từ đội ngũ lãnh đạo đến toàn thể CB.CNV. Trong bối cảnh 
chung ấy, Công ty PPH đã nỗ lực đạt được những kết quả 
tài chính trong năm 2013. Cụ thể:

Đại hội đã biểu quyết những nội dung quan trọng của đại 
hội và nhận được sự đồng thuận cao của cổ đông như: 
Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch 
SXKD năm 2014; báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013; 
báo cáo giám sát của Ban kiểm soát; phương án phân 
phối lợi nhuận. Đặc biệt là ý kiến về việc sáp nhập Công ty 
PPH và Công ty PPF vào Tổng công ty, dự thảo hợp đồng 
sau sáp nhập… 

Năm 2014 tình hình kinh tế diễn biến phức tạp, tuy nhiên 
với sự nỗ lực, quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự chung sức 
đồng lòng của CB.CNV cùng tìm biện pháp tháo gỡ khó 

khăn, qua phân tích các yếu tố nội tại cũng như các yếu tố 
bên ngoài và xem xét, dự thảo, dự báo vào công tác chuẩn 
bị cho việc thực hiện kế hoạch năm 2014, dự kiến chỉ tiêu 
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Tổng công ty 
mẹ sau khi sáp nhập:

Đại hội đã lắng nghe ý kiến phát biểu của Tổng giám đốc 
Tổng công ty CP Phong Phú, Chủ tịch HĐQT Công ty PPH 
- ông Phạm Xuân Trình và ý kiến đóng góp của cổ đông 
thông qua các tờ trình tại đại hội. Với tinh thần đoàn kết, 
nhất trí cao, cổ đông tin tưởng vào sự phát triển vượt bậc 
của công ty sau khi sáp nhập.

TT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 2013 Thực hiện 2013
01 Tổng doanh thu Triệu đồng 800.000 849.117
02 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 50.000 40.751

03
Chi phí thuế thu nhập 
doanh nghiệp

Triệu đồng 10.630

04 Lợi nhuận sau thế Triệu đồng 37.500 30.120

05 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Triệu đồng 3.765

TT Chỉ tiêu ĐVT
Kế hoạch 2014

Tổng công ty mẹ Hợp nhất
01 Tổng doanh thu Tỷ đồng 3,200 4,485
02 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 180 317

03 Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến % 15 – 20%

2. công Ty cp dệT gia dụng phong phú - pph 3. công Ty cp dệT Vải phong phú - ppF

Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2014 của Công ty PPH diễn ra 
vào ngày 05/03/2014 tại Câu lạc bộ 
Thanh niên Tổng công ty (số 48 Tăng 
Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM), với sự 
tham dự của 109 cổ đông sở hữu và 
đại diện cho 6.377.264 cổ phần, chiếm 
79,72% tổng số cổ phần của công ty.

Chỉ tiêu ĐVT NQĐHCĐ 
năm 2013

Thực hiện 
2013

Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ
Tỷ đồng 860 817

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 70 38,5

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 52,5 27,7

% lợi nhuận sau thuế/ 

Vốn điều lệ
Tỷ đồng 65% 34,6%

TT Chỉ tiêu ĐVT
Kế hoạch 2014

Tổng công 
ty mẹ

Hợp 
nhất

01 Tổng doanh thu Tỷ đồng 3,200 4,485

02
Lợi nhuận

trước thuế
Tỷ đồng 180 317

03
Tỷ lệ chia cổ tức 

dự kiến
% 15 – 20%

đào Thị ThỦy

PPF

Chiều 5/3/2014, Công 
ty PPF tiến hành đại 
hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2014

Ông Phạm Xuân Trình - Tổng giám đốc Tổng công ty, chủ tịch HĐQT  Công ty PPH phát biểu
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Ngày 30/03/2014 Tổng công ty 
CP Phong Phú đã tổ chức hội 
thảo Phú tăng tốc và phát 

triển bền vững tại TP. Vũng Tàu. Hội 
thảo có sự hiện diện của ông Trần 
Quang Nghị - Chủ tịch HĐQT Tổng 
công ty, ông Phạm Xuân Trình - Tổng 
giám đốc Tổng công ty, cùng các 
ông bà trong HĐQT; cơ quan TGĐ; 
trưởng, phó, trợ lý các ban, phòng, 
đơn vị; giám đốc, phó giám đốc các 
nhà máy; chủ tịch, phó chủ tịch công 
đoàn; bí thư, phó bí thư Đoàn thanh 
niên; bí thư Đảng bộ của Tổng công 
ty và các đơn vị thành viên.

Hội thảo đã lắng nghe báo cáo tổng 
kết của Cơ quan Tổng giám đốc và 
kế hoạch trong thời gian tới của 
Tổng công ty. Các thành viên tham 
gia hội thảo cũng thẳng thắn phân 
tích những mặt mạnh và hạn chế 
của Tổng công ty CP Phong Phú 
trong thời gian qua trên tất cả các 

lĩnh vực, đồng thời đề xuất các ý kiến 
giải quyết.

nhân lực là yếu tố tiên quyết

Phong Phú xác định vấn đề cốt lõi 
trong quá trình phát triển của mình 
chính là xây dựng, phát triển và đào 
tạo được đội ngũ CB.CNV có chuyên 
môn và nghiệp vụ cao. Để thu hút 
được nguồn nhân lực chất lượng 
cao, Phong Phú cần có chế độ chính 
sách ưu đãi về môi trường làm việc, 
chế độ… 

Mỗi CB.CNV ở mỗi vị trí công việc cần 
nắm vững chuyên môn của mình để 
thực hiện tốt và có trách nhiệm với 
công việc của mình, luôn có cái tâm 
trong sáng và giữ lửa nhiệt huyết để 
hoàn thành các công việc mà mình 
đảm trách. Đồng thời phải biết tự 
chịu trách nhiệm trước tập thể về 

kết quả công việc mà mình đã thực 
hiện. Để có một người nhân viên 
tốt, trước tiên trong công tác đào 
tạo chúng ta phải quan tâm đến kỹ 
năng, kiến thức và sửa lỗi. 

Ông Trần Quang Nghị nhấn mạnh: 
nguồn nhân lực là vốn quý, là quan 
trọng nhất đối với sự ổn định và phát 
triển của Tổng công ty. Việc chăm 
sóc, theo dõi, đánh giá, động viên, 
đào tạo, rèn luyện cả về khả năng 
chuyên môn, quản lý, đạo đức kinh 
doanh, văn hóa doanh nghiệp luôn 
được thực hiện thường xuyên và liên 
tục. Khi giao việc, HĐQT xem xét kỹ 
và cân nhắc khả năng thực hiện của 
từng trường hợp cụ thể, không cào 
bằng, vận dụng chính sách linh hoạt 
đối với từng nhóm nhân sự để phát 
huy hiệu quả tốt nhất. Đồng thời, để 
doanh nghiệp ngày càng phát triển, 
ngoài đào tạo nội bộ chúng ta cần 
tuyển dụng thêm các nhân tài tại 

hội thảo phong phú
tăng tốc và phát triển bền vững
Tổ TTTh

các doanh nghiệp khác nhằm tiết 
kiệm chi phí đào tạo, đẩy nhanh tốc 
độ đổi mới và tạo môi trường cạnh 
tranh lành mạnh - thúc đẩy doanh 
nghiệp phát triển.

Tập hợp sức mạnh để tăng tốc

Trong quá trình phát triển, tùy theo 
bối cảnh kinh tế mà doanh nghiệp 
có những hướng chuyển biến phù 
hợp với tình hình, nhằm tận dụng 
tối đa lợi thế mà thị trường mang lại. 
Phong Phú cũng không nằm ngoài 
quỹ đạo đó, HĐQT khẳng định, trước 
đây việc tách các hệ thống sản xuất 
thành các công ty con là giải pháp 
mang tính chất chuyên sâu, phù hợp 
với bước phát triển của Tổng công ty, 
nhằm chuyên môn hóa sản xuất để 
hệ thống nâng cao tính trách nhiệm 

và hiệu quả. Hiện nay, trước nhu cầu 
của tình hình kinh tế mới, chuẩn bị 
đón đầu TPP, cần quy tụ và đầu tư 
những dự án lớn, mang tính chiến 
lược. Nếu chia nhỏ độ rủi ro sẽ rất 
lớn, nguồn cán bộ chuyên môn sẽ 
không đủ lực, vì lẽ đó việc sáp nhập 
Công ty PPH, Công ty PPF vào Tổng 
công ty để tập trung nguồn nhân 
lực, thống nhất quản trị, phát triển 
thương hiệu… chính là phương 
pháp tối ưu hóa nguồn sức mạnh để 
tăng tốc, phát triển bền vững.

Hội thảo cũng đã đưa ra nhiều giải 
pháp chiến lược trên các lĩnh vực 
sợi - dệt - nhuộm - may - hoàn tất, 
những điểm mạnh, hạn chế của 
Phong Phú so với các doanh nghiệp 
khác trong Tập đoàn, đề xuất những 
hướng khắc phục hiệu quả nhằm 
nâng cao chất lượng sản phẩm và 

dịch vụ. Theo đó, Tổng công ty tiếp 
tục kiên trì và bát sát mục tiêu tăng 
trưởng 1 tỷ USD bằng nhiều giải 
pháp khác nhau, hoàn thành mục 
tiêu trước năm 2020. Hình thành 
một hệ thống cán bộ hoàn chỉnh để 
đảm trách các lĩnh vực mang tính 
chiều sâu. Trong thời gian đầu, nếu 
nguồn cán bộ chưa đủ phải nhanh 
chóng đào tạo, liên kết hoặc thuê tư 
vấn nước ngoài, qua đó chuẩn hóa 
công nghệ, quy trình, thiết bị để đi 
tắt đón đầu. 

Song song với việc phát triển, Phong 
Phú tập trung kiện toàn, chuẩn hóa, 
phát triển mạnh nền tảng văn hóa 
doanh nghiệp, thương hiệu, giải 
pháp marketing, nâng cao hơn nữa 
đời sống CB.CNV, chung tay vì sự 
phát triển của cộng đồng…

Hưởng ứng phong trào vì cộng 
đồng “Lá lành đùm lá rách”, 
sáng ngày 24/4/2014 Tổng 

công ty phối hợp với Ban vận động 
“Vì người nghèo” xã Trung Chánh, 
huyện Hóc Môn tổ chức lễ trao tặng 
nhà tình thương cho hộ gia đình 
ông Nguyễn Văn Miễng.

Gia đình ông Nguyễn Văn Miễng 
thuộc diện xóa đói giảm nghèo của 
địa phương. Thu nhập chính của gia 

đình chủ yếu phụ 
thuộc vào đồng 
lương phụ hồ 
của ông 150.000 
đồng/1 ngày, vợ 
ông bà Nguyễn Thị 
Thu Hà đang ở nhà 
nhận dệt gia công 
với thu nhập ít ỏi 
1.500.000 đồng/
tháng. Hai người 
con của ông bà 

đang còn tuổi đi học, người con trai 
đầu đang học lớp 11 trường THPT Bà 
Điểm, con gái đang học lớp 2 trường 
tiểu học Mỹ Huề. Tình cảnh khó khăn 
nhưng chuyện học hành của các con 
vẫn được ông bà cố gắng chăm lo, 
cùng với đó ngôi nhà dành cho 4 
người xuống cấp nghiêm trọng.

Có an cư thì mới lạc nghiệp, hiểu 
được ý nghĩa nhân văn này Tổng 
công ty CP Phong Phú đã thông qua 

Ban vận động của xã hỗ trợ gia đình 
ông Miễng số tiền là 30 triệu đồng 
để xây dựng lại ngôi nhà. Sau thời 
gian thi công, đến nay căn nhà cơ 
bản đã hoàn thành.

Tại buổi lễ, ông Lưu Anh Tuấn - Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã thay mặt 
gia đình ông Nguyễn Văn Miễng và 
ban vận động “Vì người nghèo” xã 
gởi lời cảm ơn đến Tổng công ty. Hy 
vọng với mái nhà mới khang trang 
hơn, gia đình ông Miễng có thêm 
nghị lực để phấn đấu làm ăn, chăm 
lo cho gia đình nhỏ của mình.

Đây là một chương trình nằm trong 
chuỗi hoạt động xóa nhà dột nát 
cho người nghèo, xây dựng nhà tình 
nghĩa, nhà tình thương cho các gia 
đình chính sách trên địa bàn xã của 
Tổng công ty, giai đoạn 2012 - 2014 
với số tiền 100.000.000 đồng, chia 
làm 3 giai đoạn.

phong phú Trao TẶng nhà TÌnh ThưƠng
lÊ Sang
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Với mục tiêu trở thành đơn vị cung ứng cho thuê các 
sản phẩm dệt may và giặt ủi chuyên nghiệp, hiện 
đại hàng đầu tại Việt Nam, ngày 22/4/2014 Tổng 

công ty CP Phong Phú và Công ty Hirose Shokai (Nhật) 
ký kết hợp đồng liên doanh đầu tư dự án cung ứng dịch 
vụ các sản phẩm dệt may, đi đến việc thành lập Công ty 
Linen Supply Services (LSS).

Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ 
trọn gói cho khách sạn 5 sao và các khu căn hộ cao cấp 
ở TP.HCM và khu vực lân cận từ khâu trang bị cho thuê 
các sản phẩm như khăn bông, áo choàng tắm, chăn, gối, 
rèm cửa… và giặt ủi cao cấp. Dự án này sẽ được đặt tại 
Khu công nghiệp Giang Điền tỉnh Đồng Nai, với vốn đầu 
tư giai đoạn 1 hơn 3 triệu USD, diện tích nhà xưởng là 
3.168m2, sử dụng máy móc công nghệ hiện đại của Nhật, 
công suất giặt sẽ đạt 18 tấn sản phẩm/ngày. Thời gian tới, 
dự án tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, mở rộng đầu tư tại Hà 
Nội, Đà Nẵng, Nha Trang…

Ông Keitaro Hirose - Chủ tịch HĐQT Công ty Hirose Shokai 
cho biết quá trình nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, tìm 
kiếm đối tác để cho ra đời Công ty LSS. Vào giai đoạn 2, 
khi LSS đã có lợi nhuận chúng tôi sẽ đầu tư thêm hệ thống 
khăn trải bàn, khăn ăn, đồng phục và sản phẩm tại bệnh 
viện. Chúng tôi hy vọng nhà máy LSS sẽ có mặt tại nhiều 
thành phố ở Việt Nam trong tương lai.

Được biết, Hirose Shokai có quan hệ hợp tác với Phong 
Phú từ năm 2010, hợp đồng năm đầu tiên trị giá 0,5 triệu 
USD, đến nay trị giá hợp đồng đã tăng lên 3,8 triệu USD và 
sự hợp tác này sẽ ngày càng phát triển bền vững. Với việc 
ký kết hợp đồng liên doanh này, ngoài việc mang lại lợi ích 
cho các bên tham gia, đây còn là minh chứng cho sự hợp 
tác tốt đẹp và lâu dài giữa Phong Phú và Hirose Skokai đối 
với các dự án dệt may hiện tại và trong tương lai. Điều này 
đánh dấu sự thành công cũng như sự tin tưởng sử dụng 
sản phẩm dịch vụ của hai đơn vị trong ngành dệt may Việt 
Nam và Nhật Bản. 

phong phú mở rộng đầu tư 
lĩnh vực giặt ủi cao cấp
Tổ TTTh

1Quận đoàn Cẩm Lệ tổ chức 
thành công chương trình 
“Ngày hội thanh niên”, trong 

đó có giải bóng đá mini giao lưu 
giữa khối phường, doanh nghiệp, 
trường học và lực lượng vũ trang. 
Kết quả chung cuộc đội bóng nhà 
máy Dệt Hải Vân đạt giải ba. Đây là 
hoạt động thể thao sôi nổi, tạo sân 
chơi lành mạnh cho CB.CNV sau 
những ngày làm việc mệt nhọc.

2 Đoàn phường Khuê Trung, 
quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 
là đơn vị kết nghĩa với Đoàn 

Nhà máy Dệt Hải Vân từ năm 2009. 
Tại buổi tổng kết công tác đoàn 
phường Khuê Trung 2013, Nhà máy 
Dệt Hải Vân trao tặng 05 phần quà 
cho các hộ gia đình có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn trên địa bàn 
quận Cẩm Lệ, mỗi suất quà trị giá 
hơn 1 triệu đồng. Đây là hoạt động 
thường niên mà nhà máy thực hiện 
nhằm san sẻ một phần khó khăn 
với bà con nơi đây.

3Thực hiện chương trình hành 
động của công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên năm 

2014, qua đó phát huy vai trò xung 
kích, tinh thần tình nguyện và thực 
hiện hiệu quả chủ đề “Năm thanh 
niên tình nguyện”, Ban chấp hành 
Đoàn Nhà máy Dệt Hải Vân có 
chuyến thăm và tặng quà cho các 
học sinh nghèo dân tộc miền núi tại 
làng Cô Sơn, xã Trà Sơn, huyện Bắc 
Trà Mỹ, tỉnh Quảng Nam.

Tại đây, đoàn tham quan tìm hiểu 
cuộc sống của bà con và trao tặng 

30 suất quà cho 30 em học sinh 
dân tộc miền núi và 03 suất quà 
cho các bà con dân tộc miền núi có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với 
tổng giá trị hơn 12 triệu đồng. Đây 
là chương trình hành động thiết 
thực mang ý nghĩa sâu sắc vì đàn 
em thân yêu, chăm sóc và san sẻ 
một phần trách nhiệm đối với cộng 
đồng, tiếp nối truyền thống tốt đẹp 
của đại gia đình Phong Phú.

nhà máy dệt hải Vân
với nhiều chương trình hành động ý nghĩa

Võ Tín hoàng

Nhà máy Dệt Hải Vân

Nằm trong chương trình hành động của tháng thanh niên, chào mừng kỷ niệm 83 
năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Nhà máy Dệt Hải Vân có những 
chương trình hành động thiết thực ý nghĩa thông qua các hoạt động thể dục thể thao 
lành mạnh và chương trình chung tay vì những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại diện Nhà máy Dệt Hải Vân tặng quà cho các học sinh 
nghèo dân tộc miền núi tại làng Cô Sơn, xã Trà Sơn, huyện Bắc 
Trà Mỹ, tỉnh Quảng Nam

 Sôi động cùng quả bóng tròn

Trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Tin tức sự kiện
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Đây là chương trình 
thường niên mà 
Tổng công ty 

đứng ra tổ chức, nhằm tạo 
sân chơi cho chị em phụ 
nữ sau những giờ làm việc 
căng thẳng, là cơ hội để 
những chị em phụ nữ học 
hỏi, giao lưu và kết nối lẫn 
nhau thông qua những 
phần thi mang đậm ý 
nghĩa nhân văn. 

Năm nay, chương trình 
diễn với các nội dung 

chính là phần nói chuyện 
đề “Vai trò của người phụ 
nữ Việt Nam trong thời đại 
hiện nay” của Nhạc sĩ Trần 
Xuân Tiến - Hội viên Hội 
nhạc sĩ Việt Nam, Ủy viên 
BCH các Hội Văn học Nghệ 
thuật TP.HCM. Nhạc sĩ Trần 
Xuân Tiến đã khái quát 
bức chân dung người phụ 
nữ Việt Nam thông qua 
các tác phẩm âm nhạc 
xuyên suốt quá trình phát 
triển cùng lịch sử dân tộc. 
Họ không chỉ đẹp trong 

những tác phẩm nghệ 
thuật mà còn trong chính 
cuộc sống thường nhật. 
Vai trò của phụ nữ trong 
cuộc sống hết sức quan 
trọng, không chỉ là nội 
tướng đảm đang tháo vác 
mà còn lặng lẽ hi sinh cho 
cuộc sống, cho tổ quốc, 
dân tộc. Vì vậy, việc trân 
trọng, bảo vệ, ghi nhận và 
tôn vinh hình ảnh người 
phụ nữ trong cuộc sống 
luôn được quan tâm và 
đặt lên hàng đầu.

Song song với buổi nói 
chuyện chuyên đề là phần 
thi nấu ăn mang thông 
điệp “Bữa cơm gia đình”, 
với sự tham gia của 11 
đội đến từ các Ban phòng 
Tổng công ty và các đơn 
vị thành viên. Ban giám 
khảo gồm bà Nguyễn Thị 
Tuyết Mai - Phó chủ tịch 
Công đoàn Dệt May Việt 
Nam, Thạc sĩ Vũ Minh 
Hạnh - Trưởng Khoa Nữ 
công Trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật TP.HCM, bà 

Hòa chung không khí của cả nước chào mừng Ngày Quốc 
tế phụ nữ 8/3. Tổng công ty CP Phong Phú đã tổ chức 
chương trình Ngày hội phái đẹp Phong Phú với những 
nội dung sôi nỗi, hấp dẫn.

ngày hội phái đẹp phong phú

Tổ TTTh

Ban giám khảo chấm điểm các đội thi

Ban tổ chức trao giải cho các đội tham dự cuộc thi

Nguyễn Thị Bạch Tuyết - 
Nguyên phụ trách Nhà ăn 
Tổng công ty. Mỗi đội thi 
gồm 02 người (một nam, 
một nữ) thực hiện bữa 
cơm gia đình cho 4 người, 
thực đơn gồm một món 
xào, một món mặn, món 

canh và món tráng miệng 
với số tiền nguyên liệu 
cho bữa cơm không quá 
200.000 đồng.

Qua 40 phút tranh tài sôi 
nổi, mỗi đội thi mang đến 
những bữa cơm gia đình 

Bữa cơm đạt giải nhất của cuộc thi đến từ  Tổ Truyền thông Thương hiệu Tổng công ty

Bữa cơm đạt giải nhì thuộc về đội đến từ Câu lạc bộ Thanh niên

Bữa cơm đạt giải ba thuộc về đội đến từ Công ty PPH

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến báo cáo chuyên đề “Vai trò của người phụ nữ Việt Nam 

trong thời đại hiện nay”

Các đội tham gia phần thi nấu ăn ra mắt khản giả

với những thực đơn độc 
đáo, mới lạ, ngon miệng 
và trình bày đẹp mắt, gây 
rất nhiều khó khăn cho 
sự lựa chọn của ban giám 
khảo. Đảo quanh một 
vòng, nhìn các mâm cơm 
gia đình mà các đội mang 
đến cho cuộc thi, chúng 
tôi nhận thấy tình cảm 
sâu sắc mà các chị em 
phụ nữ mang đến trong 
từng món ăn của gia đình 
mình. Các món ăn đậm 
hương vị gia đình như 
cá kho, thịt kho, tôm rim, 
canh chua, canh khổ qua, 
canh bầu tôm… không 
chỉ thơm, ngon mà còn 
khéo léo trong cách trình 
bày, cũng như ý nghĩa của 
chúng đối với cuộc sống 
gia đình. Có đội tổ chức 
nấu một bữa cơm chay.

Nhận xét về các đội thi, 
Thạc sĩ Vũ Minh Hạnh chia 
sẻ: Chúng tôi thật bất ngờ 
về khả năng sáng tạo của 
các đội trong phần thi 
này, mỗi đội có những thế 
mạnh riêng và đều mang 
thế mạnh đó để chuyển 
tải qua từng món ăn. Tuy 
nhiên, bà cũng thẳng thắn 

nhận xét trong mỗi bữa 
cơm yếu tố dinh dưỡng và 
khẩu vị rất quan trọng, vì 
vậy chúng ta phải biết cân 
bằng các khẩu phần ăn 
một cách hợp lý để đảm 
bảo dinh dưỡng cho các 
thành viên trong gia đình.

Kết quả chung cuộc giải 
nhất thuộc về đội đến từ 
Tổ Truyền thông Thương 
hiệu Tổng công ty, giải nhì 
thuộc về đội đến từ Câu 
lạc bộ Thanh niên và giải 
ba thuộc về đội đến từ 
Công ty PPH, các đội còn 
lại đạt giải khuyến khích 
của chương trình.

Chương trình khép lại 
trong niềm vui chung của 
tất cả mọi người dành 
cho phụ nữ Phong Phú 
trong ngày đặc biệt này. 
Bởi lẽ bên cạnh những 
phần quà ý nghĩa mà 
Công đoàn, Đoàn thanh 
niên dành tặng cho tất cả 
CB.CNV nữ Tổng công ty, 
chính là ý nghĩa nhân văn 
và một tinh thần đoàn 
kết, quan tâm và sự sẻ 
chia lẫn nhau trong công 
việc, cuộc sống. 

Số 35 - tháng 4/2014
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luôn nỗ lực không ngừng để khẳng 
định vị thế của mình trên thị trường. 
Trong những năm qua, Phong Phú 
chú trọng nâng cao quy mô và hiệu 
quả hoạt động, phát huy vai trò 
nòng cốt của ngành trên nền tảng 
dệt may, mở rộng và phát triển lĩnh 
vực bất động sản, đầu tư tài chính.

Cùng với 100 doanh nghiệp khác, 
Phong Phú được trao giải thưởng 
này dựa trên các tiêu chí như chất 
lượng sản phẩm, dịch vụ được 
người tiêu dùng ưa chuộng, sự sáng 
tạo trong phong cách kinh doanh, 
những giá trị nổi bật tạo nên sức 
cuốn hút đặc biệt của sản phẩm 

dịch vụ, tăng trưởng ổn định, có 
những đóng góp tích cực cho nền 
kinh tế, cũng như vị thế đơn vị trên 
thị trường trong nước và quốc tế... 
Đồng thời, doanh nghiệp luôn đồng 
hành cùng sự phát triển cộng đồng, 
nâng cao tiêu chí thân thiện và bảo 
vệ môi trường với những sản phẩm 
“xanh”.

Việc lựa chọn và tôn vinh các thương 
hiệu mạnh thể hiện sự khuyến khích 
của xã hội đối với những cống hiến 
của cộng đồng doanh nghiệp trong 
sự phát triển kinh tế đất nước, tôn 
vinh những nỗ lực và thành quả mà 
họ đã đạt được trong quá trình xây 

dựng thương hiệu, thúc đẩy hoạt 
động sản xuất kinh doanh, nâng cao 
sức cạnh tranh trong công  cuộc hội 
nhập kinh tế, góp phần xây dựng 
hình ảnh thương hiệu quốc gia Việt 
Nam.

Phong Phú đạt
thương hiệu mạnh Việt Nam 2013

Đại diện các doanh nghiệp được vinh danh trong lễ trao giải

Sáng 15/03/2013 tại Nhà hát 
Lớn Hà Nội, Tổng công ty 
CP Phong Phú vinh dự được 
nhận kỷ niệm chương Thương 
hiệu mạnh Việt Nam 2013. 

Tổ TTTh

“đồng hành cÙng ThưƠng hiệu phong phú”
Tổ TTTh

Ngày 15 - 16/4/2014 vừa qua, 
tại Câu lạc bộ Thanh niên của 
Tổng công ty CP Phong Phú 

tiếp tục diễn ra chương trình “Đồng 
hành cùng thương hiệu Phong Phú”. 
Đây là một chương trình ý nghĩa 
hưởng ứng kỉ niệm 39 năm ngày giải 
phóng hoàn toàn miền Nam thống 
nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao 
động 1/5, vận động “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, qua đó 
giới thiệu, quảng bá, đưa sản phẩm 
Phong Phú đến tận tay CB.CNV. 

Với bề dày 5 năm, chương trình giúp 
CB.CNV Phong Phú mua được những 
mặt hàng chất lượng với mức giá ưu 
đãi. Tại chương trình lần này, có hơn 
10 gian hàng về các sản phẩm quần 
áo, khăn, đồ gia dụng và các nhu yếu 
phẩm khác. Với sự tham gia góp mặt 

của các đơn vị như Công ty PPH, Công 
ty PPJ, Việt Tiến, Nhà Bè, Việt Thắng, 
Vinatex Mart…

Hy vọng hoạt động ý nghĩa này sẽ 
được Công đoàn, Đoàn Thanh niên 

Tổng công ty tiếp tục thực hiện, 
nhằm góp phần thiết thực chăm lo 
đời sống cho CB.CNV Phong Phú, qua 
đó lan tỏa thương hiệu Phong Phú 
đến với người tiêu dùng. 

Thương hiệu mạnh Việt Nam 
là giải thưởng thường niên 
do Thời báo Kinh tế Việt Nam 

phối hợp cùng Cục Xúc tiến thương 
mại (Bộ Thương mại), nay là Bộ Công 
thương tổ chức từ năm 2003. Sau 10 
năm triển khai, giải thưởng này đã 
thu hút hàng nghìn doanh nghiệp 
đại diện cho các ngành hàng trong 
cả nước. Năm nay, chương trình 
vinh danh 78 doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài, 100 thương hiệu 

mạnh của Việt Nam 
trên tất cả các lĩnh vực 
đã phát triển mạnh 
mẽ trong năm qua, 
bất chấp những khó 
khăn của nền kinh tế.

Trong dịp lễ vinh danh, Diễn đàn 
CEO gắn với triển lãm về chủ đề 
“kinh doanh xanh” đã được tổ chức 
với mục tiêu tạo cơ hội cho các nhà 
quản lý, chuyên gia kinh tế, các 

doanh nghiệp giao lưu, chia sẻ kinh 
nghiệm vượt qua khó khăn, nắm bắt 
được những cơ hội hợp tác và kinh 
doanh trong năm 2014.

Là một trong những đơn vị dẫn 
đầu của ngành dệt may, Phong Phú 

Bà Lê Thị Ánh Ngọc - Giám đốc điều hành Tổng công ty 
nhận kỷ niệm chương Thương hiệu mạnh Việt Nam 2013

Giấy chứng nhận Thương hiệu mạnh Việt Nam 2013 

Tin tức sự kiện
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Cái tên Lê Mạnh Toàn được 
mọi người biết đến với hình 
ảnh người công nhân có 

màu da rám nắng, giọng nói ôm 
tồm và lối trò chuyện cởi mở, chân 
tình. Dường như tính cách ấy được 
anh vận dụng vào công việc một 
cách hiệu quả. Tự nhận mình là 
người đa năng và thích làm những 
công việc cần sự khéo léo như xây 
nhà, làm thợ mộc… mỗi công việc 

làm anh đều tìm thấy được niềm 
vui và sự sáng tạo riêng. Chính yếu 
tố đó làm nên một người thợ chăm 
chỉ, sáng tạo và không ngại khó 
khăn. 

Trong thời gian làm việc tại đây, 
những công trình mà anh đã sáng 
kiến rất nhiều, tiêu biểu như: công 
tình phục hồi cần khởi động máy 
ống Murata, chế tạo chốt đẩy 

vòng cao su thân ống côn máy 
ống Murata, phục hồi và chế tạo 
mới bộ phận cốp ben mâm kẹp lõi 
máy cuộn cúi E5/3, thiết kế và chế 
tạo mới giá đỡ Bell hơi cấp lõi máy 
cuộn cúi E5/3, gia công thanh đỡ 
phụ chống võng cúi trên máy cuộn 
cúi E5/3, cải tiến thêm công tắc hết 
cúi trên máy chải kỹ CM10, tạo lỗ 
bơm mỡ cho ổ bi thay thế và tận 
dụng trục mòn sử dụng lại của trục 
truyền động bộ phận hàm cặp của 
máy chải lỹ E60H, cắt ngắn máng 
thùng dự trữ cho máy ghép RSB 
D30 và máy SB2… ở mỗi công trình 
sáng kiến đều làm lợi cho công ty 
một khoảng chi phí đáng kể.

Những sáng kiến mà anh thực hiện 
được từ quá trình đúc kết kinh 
nghiệm làm việc thực tế mà ra, anh 
kể có lần máy hư hỏng, phải đợi cả 
tuần mới mua chi tiết mới về thay 
thế. Trước tình huống ấy, để không 
làm chậm tiến độ công việc, anh và 
những anh em trong tổ tập trung 
tìm hiểu và khắc phục được sự cố 
trong vòng 3 ngày, sau đó máy 
hoạt động bình thường. 

Trong ngần ấy năm gắn bó và làm 
việc tại công ty, anh Lê Mạnh Toàn 
luôn tâm niệm làm việc bằng sự 
nỗ lực và cống hiến hết sức mình. 
Anh cho biết: để làm tốt công việc 
của mình, cũng như có những sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật trước tiên 
mình phải tìm tòi, nghiên cứu và 
hiểu một cách thấu đáo quy trình 

Người với nhiều sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật

yn

Chúng tôi đến Công ty CP Dệt May Nha Trang vào những ngày 
đầy nắng, đúng với cái chất nắng của dải đất miền Trung. Trong 
những ngày công tác tại đây, chúng tôi được gặp, trò chuyện và 
tiếp xúc với những anh chị em ở các nhà máy, một điều đọng lại 
sâu đậm sau chuyến đi chính là sự chân tình, mến khách và tình 
cảm sâu nặng với công việc mà chúng tôi cảm nhận được ở họ. 
Ấn tượng nhất là lần trò chuyện với anh Lê Mạnh Toàn - Nhà 
máy sợi 1, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

hoạt động của máy móc đến từng 
chi tiết nhỏ nhất. Anh xem máy 
móc như những người bạn, vì vậy 
luôn trăn trở về những lỗi hỏng 
hốc của chúng để tìm ra hướng cải 
tạo, sửa chữa một cách tối ưu nhất.

Tự nhận mình là người tay ngang, 
không qua trường lớp đào tạo bài 
bản, anh được các thế hệ đi trước 
chỉ dạy tận tình, cùng với quá 
trình tìm tòi học hỏi một cách say 
mê, anh đã hoàn thành tốt những 
công việc mà mình đang làm, giúp 
máy móc chạy ổn định, tăng năng 
suất chất lượng sản phẩm cho đơn 
vị. Anh luôn nghĩ mình là đàn em, 
là người đi sau trong đơn vị, trong 
ngành bảo trì để lấy đó làm động 
lực phấn đấu. Mỗi công trình sáng 
kiến ra đời là niềm vui của một tập 
thể đoàn kết - anh Toàn chia sẻ.

Đối với thế hệ trẻ, anh mong 
muốn họ khi xác định làm việc gì 
phải làm bằng chính sự hiểu biết, 
cái tâm của mình và xác định đó 
là công việc yêu thích để gắn bó 

với nó lâu dài hơn. Gạt khỏi đầu tư 
tưởng xem công việc trước mắt là 
sự tạm bợ, đứng núi này trông núi 
nọ… chính những suy nghĩ đó sẽ 
chi phối và làm lung lạc ý chí phấn 
đấu của người lao động. Đối với 
những thế hệ đi trước, họ luôn sẵn 
sàng truyền dạy kinh nghiệm và 
những hiểu biết của mình cho thế 
hệ sau. 

Vào năm 1982, anh gia gia nhập 
Dệt May Nha Trang với công 
việc vận chuyển sợi từ máy ống 
sang máy sợi con. Năm 1984 anh 
chuyển sang làm công nhân bảo 
trì máy ghép thô. Anh tươi cười 
tâm sự dường như công ty đối với 
gia đình anh có mối lương duyên, 
bố mẹ anh đều có thời gian gắn 
bó và làm việc tại Công ty CP Dệt 
May Nha Trang và vợ anh cũng 
đang công tác tại đây. Trong ngần 
ấy năm làm việc và cống hiến, anh 
luôn sống hòa thuận, luôn giúp đỡ 
những anh em mới vào nghề. Với 
anh được chia sẻ những bí quyết, 
kinh nghiệm trong công việc là 

một niềm vui, bởi lẽ quá trình học 
hỏi điều có tính chất tương tác hai 
chiều. 

Khi được hỏi làm sao để sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật trở thành một 
phong trào thi đua sôi nổi, anh 
cười hiền và cho biết đây là ý kiến 
chủ quan của bản thân. Theo anh, 
để đẩy mạnh sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật tại đơn vị, công ty cần phát 
động mạnh mẽ phong trào thi 
đua, khuyến khích từng CB.CNV 
dám nghĩ dám làm, dám đưa ra ý 
kiến của mình. Đối với những sáng 
kiến vận dụng thực tế hiệu quả thì 
có chế độ khen thưởng kịp thời 
nhằm động viên, khích lệ tinh thần 
anh em hăng say làm việc. Những 
lời động viên, chia sẻ đôi khi là 
động lực để mỗi người phấn đấu 
hoàn thành tốt hơn nữa công việc 
của mình. 

Rời Nha Trang trong cái nắng chiều 
nhẹ nhàng, chúng tôi cảm thấy 
luyến lưu với hình ảnh con người 
và vùng đất này. 

Người Phong Phú

Anh Lê Mạnh Toàn
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chị lưƠng ThÙy Trinh

làm việc bằng
niềm đam mê thực sự
Sau một giờ trò chuyện, chị để lại ấn tượng trong lòng chúng tôi về hình ảnh 
một người công nhân cởi mở chân tình, không quản ngại khó khăn để hài hòa 
giữa công việc và cuộc sống gia đình, cũng như quan niệm về công việc mà chị 
đang làm. Trong suốt quá trình trò chuyện, thi thoảng chị dừng lại quan tâm 
hỏi thăm về chúng tôi, cũng như những công việc hiện tại. Diễn đàn Phong 
Phú có cuộc trò chuyện ngắn cùng chị Lương Thùy Trinh - Nhà máy sợi về 
công việc và cuộc sống hiện tại.

Hiện tại những anh chị em cùng 
thời với tôi cũng không nhiều, 
chúng tôi cảm thấy tự hào về điều 
này.

Vậy theo chị, yếu tố nào 
giúp chị yêu nghề và gắn bó 
lâu dài với công việc này?

• Trước tiên, mỗi người muốn 
gắn bó lâu dài với công việc mà 
mình chọn thì hãy đặt cả tình 
yêu và trách nhiệm vào công việc 
mà mình làm. Bởi lẽ, khi tôi xác 
định chọn Phong Phú làm mảnh 
đất dừng chân và gắn bó, yếu tố 
đầu tiên mà tôi thực hiện là nỗ 
lực hoàn thành tốt công việc mà 
mình đang đảm trách, một khi 
làm tốt, hiểu nó sẽ cảm thấy yêu 
hơn những công việc thường 
ngày đó.

Cũng như tôi lúc chuyển từ đứng 
máy dệt khăn sang sợi, ban đầu 
cũng rất khó khăn, tất cả phải học 
lại từ đầu, cũng có chút bỡ ngỡ, 
vụng về… nhưng sau khi nắm 
chặt quy trình và thao tác tốt, cảm 
thấy yêu quý nó hơn. Ví dụ như 
các đường nối sợi phải nhanh, 
thay bông, tua máy vệ sinh liên 
tục theo quy trình… có như vậy 
mới tạo ra sản lượng tốt được. 
Chính tình yêu công việc là động 
lực giúp tôi, cũng như những anh 
chị em ở đây gắn bó lâu dài với 
công ty.

Để hài hòa giữa công việc 
và gia đình, chị phải phân 
bố thời gian thế nào?

• (Cười) may mắn cho tôi là có 
được một ông xã luôn ủng hộ hết 
mình trong công việc. Tuy nhiên, 
để hài hòa giữa công việc và gia 
đình bản thân tôi phải tự sắp xếp 
thời gian cho công việc, gia đình. 
Những lúc rảnh rỗi tôi đi chợ mua 
đồ ăn và chuẩn bị sẵn cho cả gia 
đình, hai vợ chồng thay phiên 
nhau đón con cái, dạy chúng học. 
Ông xã luôn động viên và giúp đỡ 
để tôi hoàn thành tốt nhất công 
việc mà mình đang làm. Mỗi lần 
có khó khăn tôi hay cùng ông xã 
tâm sự để tìm ra cách giải quyết 
hợp lý nhất để không ảnh hưởng 
đến công việc chung. Bản thân 
tôi nhận thấy mình phải có trách 
nhiệm với công việc và gia đình, 
để đảm bảo hài hòa lợi ích này 
trước tiên mỗi người phải ý thức 
được vai trò của mình và có kế 
hoạch cụ thể để chu toàn mọi 
việc.

Vậy chị muốn chia sẻ điều 
gì với các bạn trẻ đang làm 
việc tại Phong Phú?

• Tôi chỉ muốn tâm sự với các bạn 
về những điều mà mình nghĩ thôi. 
Được làm việc trong môi trường 
tốt, có nhiều chế độ chính sách 
ưu đãi là một việc đáng mừng 

trong thời buổi khó khăn hiện 
nay. Những đòi hỏi của con người 
sẽ không bao giờ đủ, vì vậy chúng 
ta phải luôn nhìn nhận rằng chế 
độ luôn đi kèm với kết quả. Do 
đó, tôi nghĩ mỗi người chúng ta 
dù ở công đoạn công việc nào 
đi chăng nữa cũng hãy nên làm 
việc và cống hiến bằng một niềm 
đam mê thực thụ, khi đó bạn sẽ 
nhận lại được kết quả như mong 
đợi. Kết quả công việc hôm nay là 
cả một quá trình học hỏi và phấn 
đấu không ngừng trong quá khứ. 
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi 
nhận được danh hiệu chiến sĩ thi 
đua năm 2013 sau bao nhiêu năm 
phấn đấu, đây là nguồn khích lệ, 
động viên to lớn với bản thân 
mình.

Thời gian gắn bó với đại gia đình 
Phong Phú, tôi cảm thấy có quá 
nhiều kỉ niệm với nơi này, đặc biệt 
chính là chính sách chăm lo cho 
người lao động luôn được đổi mới 
từng ngày, Tổng công ty không 
ngừng lớn mạnh và phát triển. Để 
công ty phát triển hơn nữa cần 
sự nỗ lực của bao người, nhất là 
đường hướng của ban lãnh đạo. 
Tôi hy vọng ban lãnh đạo luôn 
có những chính sách phát triển 
đúng đắn và chăm lo tốt hơn nữa 
đời sống anh chị em chúng tôi.

Xin chân thành cảm ơn chị 
và chúc chị sức khỏe!

Chào chị, được biết chị đã 
gắn bó với đại gia đình 
Phong Phú hơn 22 năm, 
trong ngần ấy thời gian, 
điều gì làm chị ấn tượng 
nhất?

• Năm 1992, tôi trở thành một 
công nhân của nhà máy dệt khăn. 
Có thể nói đây là một dấu ấn khó 

quên vào thời điểm đó, bởi lẽ với 
tôi đây là một công việc hoàn 
toàn mới, thời gian đầu bản thân 
cảm thấy rất vụng về trong từng 
thao tác và công việc. Có lần tôi 
thao tác bị lỗi không biết phải xử 
lý thế nào phải nhờ đến sự hỗ trợ 
của anh chị em đồng nghiệp. Tuy 
nhiên qua thời gian học hỏi, tôi 
bắt đầu nắm bắt quy trình công 

việc và thực hiện một cách nhanh 
chóng. Qua thời gian, tôi cảm thấy 
yêu hơn công việc mình đang làm.

Mỗi giai đoạn phát triển, công ty 
luôn có những đổi mới cho phù 
hợp. Quá trình làm việc tại đây với 
tôi có rất nhiều kỉ niệm khó quên, 
nhất là tình cảm gắn bó với công 
việc mà mình đang thực hiện. 

Người Phong Phú

Ban BiÊn Tập
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Denim và jean là 2 vật liệu khác nhau hoàn toàn. 
Denim được dệt từ 1 hệ sợi màu và 1 hệ sợi mộc, 
jean được dệt từ 2 hệ sợi cùng màu.

Jeans là 1 loại quần và jean là 1 loại chất liệu vải, khác 
nhau ở chữ “s”

Vải denim cổ điển là loại vải dày, sản xuất từ 100% cotton, 
sợi dọc nhuộm indigo và sợi ngang không nhuộm. Vải 
denim truyền thống có mật độ cao, thường sử dụng các 
kiểu dệt vân chéo 3/1, 2/1, vân điểm 1/1.

Vải denim là lựa chọn hàng đầu của giới trẻ hiện nay và 
thị phần vải denim chiếm khoảng 3% tổng vải sản xuất 
của thế giới.

Thông thường cấu trúc vải denim không mềm mại như 
vải dệt kim và ứng dụng vải denim trong thiết kế thời 
trang bị giới hạn.

Theo một nghiên cứu thị trường vải denim thế giới sẽ 
vượt qua con số 65 tỷ USD vào năm 2015. Trong đó hơn 
2 tỷ sản phẩm jeans được sản xuất mỗi năm và chiếm 
khoảng 10% sản lượng thu hoạch bông của thế giới.

Thị trường vải denim Việt Nam đang nghiêng về việc sử 
dụng các sản phẩm jeans . Vì vậy muốn phát triển được 
chúng ta phải nhìn ra giải pháp thời trang cho vải denim 
dệt kim trong tương lai một hướng đi đầy tiềm năng.

Vải denim dệt kim có sự mềm mại, co giãn tốt, tính nhẹ 
nhàng, do đó sẽ làm tăng thêm giá trị cho sản phẩm. Tính 
thuận tiện dễ sử dụng cũng là một ưu điểm tốt của vải 
denim dệt kim khi so sánh với vải denim, đem đến sự 
thoải mái cho người dùng.

Kết cấu vải denim dệt kim chắn chắn hơn kết cấu twill của 
vải denim, khả năng bị xé rách trong quá trình sử dụng 
ít hơn, vận động dễ dàng hơn, ít bị tạo nếp và nhàu. Vải 
denim dệt kim thoáng khí tốt hơn vải denim. Ngoài ra, 
vải denim dệt kim còn mang tính chất thấm hút nước tốt, 
kháng khuẩn. Chất lượng hoàn tất sản phẩm may của vải 
denim dệt kim tốt hơn vải denim

Ứng dụng vải denim dệt kim để thiết kế sản phẩm đa 
dạng hơn vải denim, bao gồm: vải denim co giãn, capris 
(quần lửng dài quá gối), áo may liền quần trẻ em, áo vest, 
leggins (quần xà cạp), quần shorts cho nữ, váy, denim 
blue, pijamas, denim skinny jeans, áo jacket, denim 
cardigan, áo sơ mi, áo polo, áo sơ mi trẻ em, trang phục 
thường ngày và trang phục mang tính thời trang.

Vải denim dệt kim

Câu chuyện về sự ra đời của vải jeans bắt đầu từ giữa thế kỷ 19 tại thành 
phố Nimes của Pháp, loại vải sản xuất ra gọi là “Serge de Nime”, và cái tên 
“denim” cũng được bắt nguồn từ đây.

Kết luận
Tính linh hoạt trong nhuộm sợi indigo phù hợp với sản 
xuất vải dệt kim.

Quá trình sản xuất denim dệt kim đơn giản hơn so với 
sản xuất vải denim, giúp cho chi phí sản xuất thấp hơn và 
mang tính cạnh tranh cao hơn. Ta cũng có thể tăng hiệu 
ứng trên bề mặt vải thông qua các phương pháp wash.

Ngoài ra, vải denim dệt kim có kết cấu đan móc vòng nên 
gặp hạn chế trong áp dụng nhiều phương pháp wash 
tạo hiệu ứng, vải sau wash thường bị lỗi thủng rách ảnh 
hưởng nhiều về chất lượng.

Vải denim dệt kim dệt 4 gót Vải denim dệt kim ngậm 4 gót

Vải denim dệt kim dệt 3 gót  Vải denim dệt kim ngậm 3 gót

* Sợi nhuộm:
- Loại sợi: CM 24/1, 
ring spun màu Indigo
- CSP: 2420
- IPI: 29.8
- CV: 7%
- TPI: 17.74

* Thông số máy dệt:
- Loại máy: Single Jersey
- Cấp kim: 24G
- Mắc xen kẽ 1 cone sợi 
nhuộm màu Indigo và 1 
cone sợi mộc

Cone sợi

Sợi dọc

Mắc

Trục dệt

Rủ hồ

Hoàn tất

Dệt

-Tiền xử lý
- Nhuộm sợi Indigo

- Sấy
- Hồ
- Sấy 

- Đốt lông
- Softening

- Sanforizing
- Calendaring

- Làm bóng
- Stentering

Sợi ngang

Cone sợi

Cone sợi Cone sợi

Nhuộm Indigo

Rewinding

Dệt kim

Giặt - Rủ hồ

Hoàn tất

Kỹ thuật công nghệ

phạm minh Tuân

Phòng Kỹ thuật Công nghệ
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quy TrÌnh Sản xuẤT Vải denim quy TrÌnh Sản xuẤT Vải denim dệT kim
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Thuốc nhuộm màu chàm là một 
hợp chất hữu cơ có một màu 
xanh đặc biệt. Trong lịch sử, 

thuốc nhuộm màu chàm là loại thuốc 
nhuộm tự nhiên được chiết xuất từ 
thực vật, ốc biển. Việc tìm ra màu 
chàm này rất quan trọng về mặt kinh 
tế vì màu xanh của chàm là màu sắc 
nhuộm đặc sắc và hiếm hoi trong tự 
nhiên. Ngày nay hầu hết tất cả màu 
chàm nhuộm sản xuất ngày nay - 
hàng ngàn tấn mỗi năm - là hóa chất 
tổng hợp. 

Trong tự nhiên màu chàm (indigo) 
được phân bổ từ khu vực nhiệt đới 
đến ôn đới, từ khu vực châu Á (chủ 
yếu là loài Indigofera tinctoria) đến 
Trung Mỹ và Nam Mỹ (loài Indigofera 
suffruticosa (chàm anil) và Indigofera 
arrecta (chàm Natal). Tại khu vực khí 
hậu nhiệt đới thì màu chàm được 
thu hoạch chủ yếu từ loài thực vật 
như tùng lam (Isatis tinctoria) và các 
loài cây trong chi chàm (Indigofera), 

tuy nhiên ở khu vực khí hậu ôn đới 
thì Indigofera cho sản lượng thuốc 
nhuộm cao hơn.

Màu Indigo là màu phổ biến từ thời 
cổ đại do màu sắc rực rỡ của nó khi 
nhuộm lên vải. Thuốc nhuộm màu 
chàm chỉ xâm nhập vào phần bề mặt 
ngoài của sợi khi nhuộm. Các lớp sợi 
bên trong vẫn giữ nguyên màu sợi 
nguyên bản. Màu chàm có đặc tính 
độc đáo là sẽ mờ dần trong quá trình 
sử dụng hàng ngày nên điều này làm 
nền tảng cho việc thiết kế những hiệu 
ứng trên denim màu sau này. 

Những năm 1900 của thế kỷ trước, 
19.000 tấn chàm được sản xuất chủ 
yếu từ nguồn thực vật và là nguồn 
thuốc nhuộm duy nhất dung cho 
sản xuất denim. Sau cuộc cách mạng 
công nghiệp, bùng nổ về số lượng 
hàng hóa sản xuất đã dẫn đến nguồn 
cung cấp thuốc nhuộm trong tự nhiên 
không thể đáp ứng hết được các nhu 
cầu của thị trường. Trước nhu cầu đó 
cần có nguồn cung cấp thuốc nhuộm 
khác thay thế thuốc nhuộm màu 
chàm trong tự nhiên từ đó tất cả các 
nơi trên thế giới, các nhà hóa học đã 
bắt đầu nghiên cứu các phương pháp 
tổng hợp sản xuất thuốc nhuộm.

Năm 1865 nhà hóa học người Đức là 
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von 
Baeyer đã bắt đầu phát triển cấu trúc 
hóa học thuốc nhuộm màu chàm. 

Công trình của ông lần đầu tiên tổng 
hợp ra thuốc nhuộm màu chàm vào 
năm 1880 từ o-nitrobenzalđêhít và 
axeton bằng việc bổ sung hiđrôxít 
natri hay hiđrôxít barihoặc amoniac 
loãng. Ba năm sau đó công ty BASF 
(Badische Anilin- und Soda-Fabrik)  
đã dựa vào phát triển quy trình sản 
xuất có thể khả thi về mặt thương 
mại và được sản xuất & sử dụng vào 
năm 1897, tới năm 1913 thì thuốc 
nhuộm màu chàm tự nhiên đã gần 
như bị thay thế hoàn toàn bằng thuốc 
nhuộm màu chàm tổng hợp.

Bột chàm là chất bột kết tinh màu 
lam sẫm, nóng chảy ở 3900-3920C. 
Nó không hòa tan trong nước, rượu, 
ête nhưng hòa tan trong cloroform, 
nitrobenzen, axít sulfuric đặc. Cấu 
trúc hóa học của bột chàm tương ứng 
với công thức C16H10N2O2. Chất có 
nguồn gốc tự nhiên là indican, không 
màu (hay màu trắng) và hòa tan trong 
nước. Indican có thể dễ dàng bị thủy 
phân để tạo ra glucoza vài ndoxyl. Các 
chất ôxi hóa nhẹ, như phơi nhiễm ra 
không khí, chuyển hóa indoxyl thành 
bột chàm.

Quy trình sản xuất đã phát triển vào 
cuối thế kỷ 19 hiện vẫn còn được sử 
dụng trên khắp thế giới. Trong quy 
trình này, indoxyl được tổng hợp 
bằng cách nấu chảy phenylglyxinat 
natri trong hỗn hợp của NaOH với 
sodamid.

Lịch sử thuốc nhuộm màu Indigo cho Denim
Thanh nhàn

Phòng Kinh doanh vải

Indigo (màu chàm) là một trong những thuốc nhuộm lâu đời nhất được sử dụng cho dệt 
nhuộm và in ấn. Thành phần hóa học tạo ra thuốc nhuộm màu chàm là indigotin. Người 
cổ đại chiết lấy thuốc nhuộm màu chàm tự nhiên từ  thực vật (tùng lam - Isatis tinctoria) 
và hai loài ốc biển (Hexaplex trunculus hay Haustellum brandaris). Nhiều nước châu Á, 
như Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á đã sử dụng màu chàm như một loại 
thuốc nhuộm (đặc biệt là lụa nhuộm) trong nhiều thế kỷ. Ngoài ra thuốc nhuộm cũng có 
mặt qua các nền văn minh cổ đại ở vùng Lưỡng Hà, Ai Cập, Hy Lạp, La Mã, Anh, Trung 
Mỹ, Peru, Iran và châu Phi.

1. Thuốc nhuộm sử dụng:
Là loại thuốc nhuộm hoàn nguyên 
không tan trong nước 

2. Kỹ thuật nhuộm
Quá trình nhuộm thuốc Indigo thực 
chất là quá trình oxy hóa khử

Để đảm bảo độ bền màu và nâng 
cao độ tươi sáng về màu sắc. Sau quá 
trình oxy hóa vải sợi sẽ được giặt sạch 
để loại trừ thuốc nhuộm thừa bằng 
nước lạnh, nước nóng hoặc dung 
dịch xà phòng carbonat tùy theo yêu 
cầu công nghệ hoặc tùy theo màu 
sắc.

3. Ảnh hưởng của chất khử và 
    chất kiềm
Chất khử có tác dụng chuyển thuốc 
nhuộm về dạng leuco base. Nếu 
thiếu chất khử thuốc nhuộm không 
được khử hoàn toàn, dung dịch sẽ 
không bền, màu sắc sẽ không đều.

Các chất kiềm giúp cho việc thành 
lập muối hòa tan (hợp chất leuco 
base). Nếu thiếu kiềm thuốc nhuộm 
khó hòa tan. Nhưng dư quá nhiều sẽ 
làm cho thuốc nhuộm khó hấp thu 
vào sợi, thuốc nhuộm bị thủy phân và 
kết tủa, phần thuốc nhuộm này khó 
chuyển về dạng hòa tan.

4. Ảnh hưởng của nhiệt độ và
    độ ph dung dịch nhuộm
Nhiệt độ và độ pH dung dịch nhuộm 
có ảnh hưởng đến màu, khả năng 
làm đều màu và sự tận trích của dung 
dịch nhuộm. Nhiệt độ và độ pH của 
nhuộm hoàn nguyên khác nhau tùy 
thuộc vào cấu tạo hóa học của mỗi 
loại.

5. Ảnh hưởng của các chất trợ

Do sự hấp thu của xơ rất nhanh, để 
tránh hiện tượng loang màu hay để 
nâng cao độ đều màu, thường trong 
công nghệ ta hay sử dụng các tác 
nhân làm đều màu hoặc để nâng cao 
sự tận trích ta dùng thêm muối điện 
ly tùy theo yêu cầu.

6. Quy trình công nghệ
Quá trình nhuộm Indigo có thể thực 
hiện trên dây chuyền gián đoạn, liên 
tục hoặc bán liên tục và thường theo 
2 giai đoạn:

giai đoạn 1: Khử và hòa tan thuốc 
nhuộm

Có 2 phương pháp khử và hòa tan 
thuốc nhuộm hoàn nguyên indigo.

Khử trong dung dịch chính: là khử 
trong một thể tích nước ít hơn thể 
tích nước của dung dịch nhuộm. 
Thực hiện như sau:

- Thuốc nhuộm được quậy đều, rồi 
pha loãng.

- Tiếp tục thêm NaOH rồi thêm 
hydrosulfite

- Khuấy đều trong suốt thời gian khử. 
Khoảng  15-20 phút.

- Giữ nhiệt độ dung dịch chính theo 
nhiệt độ ấn định.

Khử trong dung dịch nhuộm: Thực 
hiện trực tiếp trong dung dịch 
nhuộm. Thao tác:

- Đưa nhiệt độ dung dịch lên đến 
nhiệt độ ấn định của mỗi loại thuốc 
nhuộm

- Thêm NaOH và thêm tiếp 
hydrosulfite

- Cho thước nhuộm đã quậy thành 
bột nhão vào máy, khuấy đều cho 
hòa tan hoàn toàn.

giai đoạn 2: Quá trình nhuộm

Thuốc nhuộm sau khi được khử 
và pha loãng theo đúng dung tỷ 
nhuộm, sẽ được tiến hành nhuộm 
ở nhiệt độ thích hợp cho từng loại 
thuốc nhuộm.

7. Áp dụng trong thực tế
Tùy theo yêu cầu về chất lượng và 
thiết bị, mà có các phương pháp 
nhuộm: Nhuộm sợi dạng dây, nhuộm 
sợi dạng trục,… khi nhuộm không 
cho thuốc nhuộm thấm hoàn toàn 
vào sợi trong thời gian nhuộm ngắn, 
vì vậy thuốc nhuộm chỉ thấm vào bề 
mặt của sợi. Đặc tính này rất quan 
trọng trong việc tạo ra ngoại quan 
của vải denim khi hoàn tất.

Quy trình nhuộm Indigo nguyễn Văn Tải

Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Kỹ thuật công nghệ Số 35 - tháng 4/2014
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ngày hội trồng cây
Ngày hội trồng cây được tổ chức tại 
Trường THCS Tăng Nhơn Phú B, Q.9 
với sự tham dự của 120 nhà lãnh đạo 
cấp cao của Tổng công ty CP Phong 
Phú và Tập đoàn Coats, trồng 150 
cây xanh trong khu vườn sinh vật 
với những tiểu cảnh độc đáo, đầy 
sắc màu và sơn sửa lại những bức 
tường cũ kỹ. Đây là một hành động 
mang ý nghĩa đặc biệt, cùng hướng 
về cộng đồng và trực tiếp tham gia 
vào hoạt động công ích nhằm kêu 
gọi sự chung tay của cộng đồng đối 
với lĩnh vực giáo dục và môi trường.

Điều đặc biệt dễ nhận thấy tại 
chương trình là tất cả các thành viên 
từ Cơ quan điều hành và đội ngũ 

lãnh đạo, CB.CNV tham gia một cách 
nhiệt tình và tích cực trong từng 
công đoạn như cuốc đất, vác đá, bón 
phân, trồng cây, tưới nước cho từng 
tiểu cảnh dưới cái nắng gay gắt hơn 
37 độ.

Sau hơn 2 giờ lao động cật lực, 
những bức tường cũ kỹ đã được sơn 
mới rực rỡ, khang trang. Bất ngờ 
nhất là khu vườn sinh vật đầy màu 
sắc, những khóm cây trồng xanh 
mướt đã thay thế cho những thửa 
đất khô cằn.

Tổngcông ty CP Phong Phú và Coats 
Phong Phú hiểu rằng để phát triển 
bền vững thì ngoài việc tuân thủ các 
chuẩn mực về bảo vệ môi trường, an 

toàn lao động, chăm lo đời sống của 
nhân viên thì những chương trình 
để phát huy trách nhiệm xã hội luôn 
đóng một vai trò quan trọng trong 
tất cả hoạt động của công ty. 

giáo dục ý thức bảo vệ
môi trường
Nhìn cảnh toàn bộ anh chị em người 
đầy mồ hôi sau những giờ lao động 
nhưng lúc nào cũng mỉm cười càng 
dấy lên niềm tin về ý thức bảo vệ 
môi trường sống quanh mình trong 
mỗi người. Hiểu được tầm quan 
trọng của việc ứng dụng công nghệ 
thông tin trong môi trường hiện 
đại, Tổng công ty CP Phong Phú và 
Coats Phong Phú còn tài trợ nâng 

Tập đoàn coats và Tổng công ty cp phong phú
tiên phong trong trách nhiệm với cộng đồng

Anh chị em đang nỗ lực hoàn thành các hạng mục của công trình

Đại diện Tổng công ty CP Phong Phú, Tập đoàn Coats trao tặng công trình vườn sinh thái và sơn sửa trường 

cho Hiệu trưởng Trường THCS Tăng Nhơn Phú B

Đại diện Tổng công ty CP Phong Phú và Coats Phong Phú trao tặng 50 thẻ bảo hiểm y tế và thiết bị thể dục thể thao cho nhà văn hóa Phường Tăng Nhơn Phú B

Vừa qua, Tổng công ty CP 
Phong Phú và Công ty TNHH 
Coats Phong Phú đã tổ chức 
chương trình ngày hội trồng 
cây tại Trường THCS Tăng 
Nhơn Phú B. Trước đó hai 
doanh nghiệp này cũng đã có 
buổi trao thẻ bảo hiểm cho bà 
con nghèo và tài trợ thiết bị 
tập thể dục tại Nhà Văn hóa 
Phường Tăng Nhơn Phú B, Q.9, 
TP.HCM.

cấp phòng vi tính của trường, tài trợ 
thêm tủ sách, tập vở, đóng góp xây 
dựng phòng giải trí cho các em học 
sinh. Những hỗ trợ ấy phần nào giúp 
giải quyết một phần khó khăn về 
cơ sở vật chất và nâng cao đời sống 
tinh thần cho thầy cô và các em học 
sinh của nhà trường.

Nói về cảm xúc khi tham gia chương 
trình, ông Bill Watson - Tổng giám 
đốc Công ty TNHH Coats Phong 
Phú cho biết: “Bản thân tôi rất vui vì 
đóng góp một phần công sức của 
mình vào sự phát triển chung của 
nhà trường và các em học sinh ở 
đây. Chúng tôi luôn muốn thể hiện 
sự quan tâm sâu sắc của đơn vị mình 
đến cộng đồng, nhất là giáo dục và 
bảo vệ môi trường vì ý thức trách 

nhiệm của mỗi cá nhân trong một 
cộng đồng là rất cần thiết và mang 
ý nghĩa nhân văn cao cả”.

Xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập 
đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam 
muốn phát triển bền vững phải 
hướng đến kinh doanh xanh, tuân 
thủ các chuẩn mực về môi trường, an 
toàn lao động, nâng cao chất lượng 
cuộc sống cho đội ngũ CB.CNV. Ông 
Phạm Xuân Trình - Tổng Giám đốc 
Tổng công ty CP Phong Phú chia sẻ: 
“Đây là một trong những chương 
trình thiết thực, ý nghĩa mà chúng 
tôi cùng nhau thực hiện nhằm hiện 
thực hóa cam kết luôn đồng hành 
cùng sự phát triển của xã hội. Chúng 
tôi mong muốn từng CB.CNV đơn vị 
mình thấy được tầm quan trọng của 

sự phát triển bền vững, trách nhiệm 
của bản thân đối với cộng đồng và ý 
thức bảo vệ môi trường”.

Tại Việt Nam, rất ít doanh nghiệp thật 
sự vươn ra khỏi những quy định căn 
bản, chuẩn mực về trách nhiệm xã 
hội để thật sự hiểu đúng tầm quan 
trọng của các chương trình cộng 
đồng trong việc xây dựng một nền 
tảng phát triển bền vững. Tổng công 
ty CP Phong Phú và Coats Phong 
Phú luôn nỗ lực chăm lo cuộc sống 
cho người dân trên địa bàn thông 
qua những chương trình hành động 
ý nghĩa như trao thẻ bảo hiểm, lắp 
đặt thiết bị tập thể dục, trồng cây 
bảo vệ môi trường… hy vọng những 
chương trình ý nghĩa ấy tiếp tục 
được nhân rộng và phát huy.

Từ tư duy đến hành động
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Hội trại truyền thống của 
Đoàn thanh niên Tổng 
công ty CP Phong Phú 
năm nay diễn ra từ ngày 

29-30/03/2014 tại Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Với chủ đề “Phong Phú hội nhập”, 
hội trại thu hút gần 270 đoàn viên, 
thanh niên tham gia với nhiều 
chương trình hành động ý nghĩa.

Nếu như năm 2013, hội trại truyền 
thống được tổ chức tại Định Quán 
- Đồng Nai, nơi mang âm hưởng 
núi rừng, thì năm nay chương trình 
diễn ra tại vùng biển Bà Rịa - Vũng 

Tàu, quê hương của người thiếu nữ 
anh hùng Võ Thị Sáu. Tại đây, đoàn 
viên thanh niên Phong Phú về thăm 
Công viên tượng đài Võ Thị Sáu (Tỉnh 
lộ 1, Thị trấn Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng 
Tàu) và ôn lại những dấu mốc thăng 
trầm trong cuộc đời cách mạng của 
chị. Trước tượng đài bất tử của chị, 
đã có 108 thanh niên được kết nạp 
vào vào đội ngũ Đoàn thanh niên 
Tổng công ty.

Đứng trên quê hương Đất Đỏ với 
truyền thống anh hùng bất khuất, 
nơi mà nhà nhà làm cách mạng, 

người người làm cách mạng, những 
người con Phong Phú càng thấm 
nhuần hơn những chân lý của cuộc 
sống, những khó khăn gian khổ mà 
các thế hệ cha anh đi trước đã hi 
sinh cho ngày độc lập. Với suy nghĩ 
ấy, cùng quyết tâm san sẻ một phần 
khó khăn trách nhiệm với cộng 
đồng, Đoàn Thanh niên Tổng công 
ty đã dừng chân tại Ủy ban Nhân 
dân Thị trấn Đất Đỏ, trao 50 phần 
quà gồm khăn và tiền mặt cho các 
gia đình chính sách có hoàn cảnh 
khó khăn với tổng giá trị gần 30 triệu 
đồng. Những túi quà tuy nhỏ nhưng 

chứa đựng nghĩa cử và tình cảm của 
người Phong Phú dành cho bà con 
nơi đây. 

Chia tay thị trấn Đất Đỏ anh hùng, 
những đoàn xe và người cùng tiến 
về Resort Zenna, nơi diễn ra các hoạt 
động chính của chương trình hội trại 
truyền thống năm nay. Các đơn vị 
tham gia luôn có sự chuẩn bị công 
phu và kỹ lưỡng về các tiểu trại của 
mình. 

Tham gia chương trình năm nay 
gồm 4 tiểu tại: tiểu trại Phong Phú 

(Tổng công ty, Công ty PPF, Coats 
Phong Phú, Công ty PPP), tiểu trại 
Hội nhập (Công ty PPYT, Công ty 
PPJ), tiểu trại Tăng tốc (Công ty PPJ) 
và tiểu trại Phát triển (Công ty PPH). 
Phong Phú hội nhập - là nơi hội tụ 
của những con người cùng với trí 
tuệ, tốc độ của mình làm nên con 
thuyền Phong Phú mạnh mẽ, vững 
chãi đương đầu trước thách thức. 
Bốn tiểu trại cũng được đặt thành 4 
cái tên: Phong Phú - Hội nhập - Tăng 
tốc - Phát triển. 

Đêm lửa trại là một điểm nhấn của 

lÊ Sang

Tổ Truyền thông Thương hiệu

hội trại truyền thống -
Sức trẻ phong phú hội nhập

Hội trại truyền thống là một hoạt động thường niên của Đoàn Thanh niên Tổng 
công ty CP Phong Phú. Chương trình hàng năm quy tụ đông đảo đoàn viên thanh 
niên tham gia với nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực như: về nguồn, chung 
tay vì sự phát triển của cộng đồng, cắm trại, rèn luyện kỹ năng sinh hoạt tập 
thể… Đây còn là cơ hội để các bạn đoàn viên thanh niên đoàn kết, gắn bó, cùng 
chung tay vì sự phát triển của đơn vị.

Một số trò chơi vui nhộn của hội trại

Màn đốt lửa trại của các thành viên Ban tổ chứcAnh Phạm Minh Tuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty trao quà cho các gia đình chính sách

hội trại năm nay, bao gồm 2 phần: 
phần đầu là các trò chơi sân khấu 
với cuộc thi “Vũ hội đại dương”, 
phần thứ hai là phần lửa trại. Những 
trò chơi sôi động, khéo léo, mang 
lại được nhiều tiếng cười cho các 
thành viên, lồng vào các trò chơi là 
những kiến thức bổ ích về cuộc đời 
sự nghiệp của chị Võ Thị Sáu. “Vũ hội 
Đại Dương” là một phần thi mang 
lại một màu sắc khác cho đêm hội 
trại, những ý tưởng táo bạo, pha 
lẫn cá tính của nhà thiết kế làm sinh 
động thêm cho đêm hội. “Những 
tên cướp biển” là bộ sưu tập gây 
được ấn tượng mạnh mẽ đến từ tiểu 
trại Phong Phú bởi ý tưởng, sự đầu 
tư trang phục kỹ lưỡng bằng sự kết 
hợp giữa những chàng cướp biển và 
các “nàng cá” dịu dàng.

Lửa trại là một phần không thể thiếu 
của bất kì hội trại nào. Toàn bộ ban 
tổ chức và khách mời đã chung tay 
thắp lên những cây đuốc vào một 
tấm khung bằng khăn, ngọn lửa 
cháy bốc xuất hiện chữ “Phong Phú 
hội nhập”. Cùng lúc đó một quả cầu 
lửa từ trên cao lao xuống đống củi 
trung tâm làm ngọn lửa rực sáng 
bập bùng, lúc này vòng tròn người 
đã quây quần bên đống lửa trại, 
cùng nhau chơi những trò chơi tập 
thể.

Sáng hôm sau, mặc dù rất mệt mỏi 
sau một đêm hoạt động thế nhưng 
những bạn đoàn viên vẫn đến với 
trò chơi lớn bằng một tinh thần 
hăng hái. Những bài thể dục đồng 
diễn buổi sáng mang lại sự tươi tỉnh 
và tiếng cười sảng khoái. Những 
trò chơi liên hoàn cứ nối tiếp nhau 
qua các trạm, vượt qua tất cả những 
thử thách một cách nhanh nhất đó 
chính là nhờ vào sự đoàn kết của 
các thành viên trong mỗi tiểu trại. 
Hội trại đã diễn ra như thế, nó để lại 
những niềm vui, thân tình kỷ niệm.

Kết nạp đoàn viên mới

Từ tư duy đến hành động
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Năm 2013, kim nghạch xuất khẩu của ngành dệt 
may Việt Nam đạt 20,4 tỷ đôla, tăng trên 18% so 
với năm 2012, đánh dấu bước tăng trưởng ngoạn 

mục khi lần đầu tiên xuất khẩu vượt ngưỡng 20 tỷ đôla. 
Trong tương lai gần, khi Hiệp định đối tác kinh tế chiến 
lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) hoàn tất, ngành dệt 
may Việt Nam sẽ có thể cán đích 25 tỷ USD xuất khẩu 
trước năm 2020.

Tổng công ty CP Phong Phú cũng đã và đang có những 
bước chuẩn bị tích cực để đón đầu TPP. Tập trung khai 
thác tối đa công suất hệ thống máy móc thiết bị hiện có, 
nâng cao năng lực cạnh tranh. Ưu tiên phát triển ngành 
dệt kim và may mặc, đầu tư có chiều sâu để tăng năng 
suất sản xuất sợi và may mặc, tập trung phát triển chuỗi 
liên kết sản phẩm sợi - dệt - nhuộm - may mặc. Tận dụng 
tối đa lợi thế về hợp tác, liên thông trong hệ thống nhằm 
tăng cường sức cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường... Do 

đó, Tổng công ty tiến hành sáp nhập 2 công ty thành viên 
là Công ty CP Dệt Gia dụng Phong Phú (PPH) và Công ty 
CP Dệt Vải Phong Phú (PPF), đã được các cổ đông thông 
qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Đây là 
một chủ trương sáng suốt, đúng đắn của đội ngũ những 
người lãnh đạo Phong Phú, bởi lẽ sáp nhập sẽ mang lại 
cho Phong Phú các lợi ích và lợi thế sau:

Lợi thế trở thành một tập đoàn đa ngành hùng 
mạnh, lấy dệt may làm cốt lõi
Trong điều kiện nền kinh tế nước ta còn non trẻ, sức 
cạnh tranh của các doanh nghiệp không cao, năng lực 
tài chính còn yếu và thiếu thì sáp nhập là một xu thế tất 
yếu của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và  Group 
Phong Phú nói riêng. 

Sáp nhập để tập trung sức mạnh, nâng cao sức mạnh tài 
chính và năng lực cạnh tranh, tập trung đội ngũ nhân sự 

phong phú:
Sáp nhập để phát triển
long nguyễn

Phòng Tổng hợp Pháp chế

Hiện nay, Tổng công ty CP Phong Phú đang thực hiện sáp nhập 
các công ty thành viên. Việc sáp nhập này nhằm mục đích phát 
huy tối đa nguồn nội lực, lợi thế thương hiệu, vươn lên chiếm lĩnh 
thị trường và đón đầu  Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược TPP.

cao cấp... Sau khi sáp nhập, Phong Phú sẽ trở thành một 
doanh nghiệp có tiềm lực mạnh nhất trong ngành dệt 
may về tiềm lực tài chính, năng lực sản xuất kinh doanh, 
năng lực cạnh tranh, tài sản và máy móc thiết bị... Với ưu 
thế đó, bên cạnh lĩnh vực cốt lõi là dệt may, Tổng công 
ty đủ năng lực tài chính cùng đội ngũ nhân sự để đầu tư 
vào Bất động sản và Đầu tư tài chính. 

Tận dụng lợi thế của quy trình sản xuất khép kín 
từ sợi - dệt - nhuộm - may - hoàn tất và các điều 
kiện thuận lợi về ưu đãi thuế quan.

Khi TPP được ký kết, dệt may là một trong những lĩnh 
vực mà Việt Nam có quyền lợi đáng kể, riêng Hoa Kỳ đã 
chiếm 43% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành, Nhật 
Bản chiếm 11%. Hiện dệt may đang chịu khoảng 1.600 
dòng thuế, trong đó có 1.000 dòng thuế từ Hoa Kỳ. Thực 
hiện theo TPP nhiều dòng thuế sẽ giảm về 0%. Ưu đãi 
về các dòng thuế này là cơ hội cho ngành dệt may đẩy 
mạnh xuất khẩu vào 12 nước trong TPP đồng thời tăng 
mạnh doanh thu và lợi nhuận. Do đó việc sáp nhập là 
bước chuẩn bị nội lực liên kết chuỗi sợi - dệt - nhuộm - 
may - hoàn tất. Phong Phú tăng cường được nội lực, lựa 
chọn hướng đi đúng đắn để gia tăng thị phần xuất khẩu 
và giữ vững thị phần trong nước, góp phần nâng cao giá 
trị thương hiệu.

gia tăng giá trị, nâng cao sức mạnh nội lực và 
năng lực cạnh tranh
Sau khi sáp nhập, Phong Phú sẽ tập trung được nguồn 
lực tài chính dồi dào. Công tác quản trị điều hành tập 
trung, thống nhất xuyên suốt và được thực hiện nhanh 
gọn, giảm thiểu được các thủ tục, tận dụng được lợi thế 
kinh doanh trên qui mô lớn, giảm bớt các chi phí nếu 

thực hiện, tận dụng được hệ thống khách hàng để phát 
triển các sản phẩm hỗ trợ và khuyếch trương thương 
hiệu. Phong Phú tập trung các nguồn lực tài chính, tăng 
hiệu quả sử dụng vốn, giảm bớt chi phí hành chính, tối 
ưu hóa chi phí, gia tăng doanh thu và lợi nhuận, nâng 
cao hiệu quả hoạt động từ quản trị điều hành cho tới 
sản xuất kinh doanh. Đồng thời, Phong Phú còn tập hợp 
được đội ngũ nhân sự lớn để chọn lọc hình thành nên 
đội ngũ nhân sự mới tiềm năng, đầy năng lực… tạo nên 
thế mạnh cạnh tranh.

Tăng cường thị phần và gia tăng uy tín thương 
hiệu
Sau khi sáp nhập, Phong Phú sẽ tận dụng sức mạnh 
thương hiệu của Công ty mẹ để mở rộng thị trường, 
lợi ích của cổ đông, người lao động sẽ được gia tăng 
và bền vững. Tối ưu hóa các nguồn lực, tận dụng được 
mối quan hệ khách hàng và thị trường hiện có của cả ba 
công ty, giảm thiểu các khoản chi phí cố định đồng thời 
tận dụng được những điểm mạnh sẵn có để gia tăng 
lợi ích của cổ đông. Vị thế của Tổng công ty tăng mạnh 
trong mắt các nhà đầu tư khiến cho việc huy động vốn 
rất thuận lợi.

Khi TPP được ký kết, doanh nghiệp Việt Nam nói chung 
và Tổng công ty CP Phong Phú nói riêng một lần nữa 
tiến ra biển lớn sau khi hội nhập WTO. Với năng lực cùng 
kinh nghiệm quản trị điều hành sáng suốt bản lĩnh của 
Hội đồng quản trị và Cơ quan Tổng giám đốc Tổng công 
ty, cùng sự tận tâm nỗ lực đoàn kết sáng tạo trong công 
việc của toàn thể CB.CNV, Tổng công ty sẽ có chuyến ra 
khơi tiến vào biển lớn TPP thuận buồm, xuôi gió để gặt 
hái nhiều thành công.

Từ tư duy đến hành động
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Nhắc đến bóng đá nữ Việt 
Nam người ta thường nghĩ 
ngay đến hai đội mạnh là Hà 

Nội I và Thành phố Hồ Chí Minh (TP.
HCM) . Tuy nhiên, trong những năm 
gần đây đội bóng đá nữ Phong Phú 
- Hà Nam là cái tên đáng được nhắc 
đến nhiều nhất. Chính đội bóng này 
đã mang lại cho giải đấu một cơn 
gió tươi mới trong lối chơi, sự kết 
hợp hài hòa giữa các nhân tố trong 
đội hình và đặc biệt là khả năng dẫn 
dắt của vị huấn luyện viên nữ trẻ 
tuổi Văn Thị Thanh.

Có thể nói Văn Thị Thanh, tuyển 
thủ Quốc gia một thời đã chèo lái 
con thuyền Phong Phú - Hà Nam 
từ vài năm trở lại đây đã có những 
bước tiến bộ đáng kể. Với cách nhìn 
mới mẻ, với tư duy chiến thuật tốt 
hơn, chị đã mang lại cho đội bóng 
những thành tích nổi bật so với 
trước kia ở thời điểm hiện tại: Chức 
vô địch Bóng đá nữ Quốc gia U19 
năm 2010, Giải Phong cách tại Giải 
Vô địch Bóng đá nữ Quốc gia năm 
2011,… 

Phong Phú - Hà Nam hiện tại cũng 
đang sở hữu những tuyển thủ điển 
hình như Lê Thu Thanh Hương, 
Nguyễn Thị Tuyết Dung, Bùi Thị Như 
hứa hẹn là những trụ cột cho đội 
tuyển Quốc gia trong tương lai gần.  

Năm 2014, với thành quả bước đầu 
là vô địch lượt đi giải Vô địch Quốc 
gia bóng đá nữ - Thái Sơn Bắc, thầy 
trò Văn Thị Thanh có bước chạy đà 
tiến đến chinh phục những thành 
tích cao hơn. Bước vào mùa giải 
2014, các cô gái Phong Phú - Hà 

phong phú - hà nam:

làn gió mới
l.S

Tổ Truyền thông Thương hiệu

Nam đã chứng tỏ sức mạnh của 
mình khi chiến thắng 1 - 0 trước 
đương kim vô địch Than Khoáng 
sản Việt Nam, với tâm lý thoải mái 
Phong Phú - Hà Nam cũng dễ dàng 
vượt qua đội bóng Gang Thép Thái 
Nguyên 3 - 0. Bước vào trận đấu 
thứ 3, trước TP.HCM là một đối thủ 
mạnh, sức ép từ đội bóng chủ nhà 
vẫn không làm các cô gái chùn 
bước, các cầu thủ vẫn tự tin triển 
khai lối đá, phối hợp mạch lạc và 1 
bàn thắng quý giá đến từ chân sút 
Lê Thu Thanh Hương (số 23) đã giúp 
Phong Phú - Hà Nam giành được 3 
điểm. Đến vòng đấu thứ 4, gặp đối 
thủ rất khó chơi là Hà Nội I, tuy rất cố 
gắng nhưng các tuyển thủ Phong 
Phú - Hà Nam đã để thua đội Hà Nội 
I với tỷ số 0 - 1. Không quá buồn vì 

trận thua trước đó, các cô gái vẫn 
luôn quyết tâm hết mình để hoàn 
thành trận đấu cuối cùng trước Hà 
Nội II với tỷ số 2 - 1. Hoàn thành 5 
trận đấu xuất sắc với 12 điểm, một 
số điểm khá cao thế nhưng ngôi 
đầu bảng vẫn chưa thể về với đội 
bóng. Sau lượt đấu cuối cùng giữa 
TP. HCM và Hà Nội I mới có thể xác 
định được vị trí đầu bảng, quá bất 
ngờ khi TP. HCM đã cầm chân đội 
Hà Nội I với tỷ số 1 - 1 giúp Phong 
Phú - Hà Nam trở thành đội vô địch 
lượt đi của mùa giải 2014.

Đón nhận những lời chúc mừng 
của những cổ động viên nhiệt tình 
từ Tổng công ty CP Phong Phú, các 
cô gái đã không quá hồ hởi mà còn 
trả lời chúng tôi rằng: “chúng em 

còn lượt về nữa cơ mà”. Điều đó cho 
thấy rõ rằng các cầu thủ Phong Phú 
- Hà Nam đã chuẩn bị tâm lý sẵn 
sàng để quyết tâm đi tới cùng với 
mùa giải, đưa đội bóng Phong Phú 
Hà Nam hoàn thành mục tiêu cao 
nhất.

Chúng tôi tin rằng với tâm thế và 
sự tự tin, các cô gái Phong Phú - 
Hà Nam sẽ cố gắng hết sức mình 
quyết tâm bảo vệ những thành quả 
mà họ đã nỗ lực đạt được ở lượt đi. 
Tình yêu bóng đá của các cầu thủ 
thể hiện rõ nét qua sự bền bỉ, chân 
thành, mới mẻ trong tư duy, trong 
trẻo trong phong cách… hy vọng 
những điểm mạnh ấy sẽ làm nên 
một làn gió mới cho giải đấu năm 
nay.

Từ tư duy đến hành động Số 35 - tháng 4/2014
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Các bạn đồng nghiệp thân mến, 
một doanh nghiệp muốn tồn 
tại, hoạt động hiệu quả đều 

phải dựa vào hoạt động bán hàng, 
cho dù là bán sản phẩm, bán dịch 
vụ, hay bán công nghệ, thì đội ngũ 
nhân viên bán hàng là yếu tố then 
chốt đem đến một con số doanh thu 
kỳ vọng cho hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp. Đã từ lâu, các 
thuật ngữ như: kỹ năng bán hàng, 
văn hóa bán hàng hay tuyệt chiêu 
bán hàng đã không còn quá xa lạ với 
mỗi chúng ta. 
Mọi biểu hiện của nhân viên bán 
hàng trong giao tiếp với khách hàng 
và đồng nghiệp đều thể hiện văn 
hóa, chất lượng phục vụ của doanh 
nghiệp. Vì vậy, tôi xin chia sẻ một số 
kinh nghiệm và lỗi nhân viên bán 
hàng thường gặp để chúng ta cùng 
suy ngẫm.

1phớt lờ khách hàng.
Phớt lờ khách hàng được coi 
là sự lăng mạ tồi tệ nhất đối 

với họ. Do vậy, khi có ai đó gọi, bạn 
cần có phản ứng ngay bằng ánh 
mắt, nụ cười, hoặc nói trực tiếp với 
họ để thể hiện sự lịch sự, mối quan 
tâm và để tạo dựng mối quan hệ 
tốt với khách hàng.
Chuông điện thoại đổ nhiều hồi mà 
không nhấc máy cũng là một biểu 
hiện của sự phớt lờ khách hàng cho 
dù lúc đó bạn đang bận.   

2Tranh cãi với khách hàng. 
Ngay cả khi bạn đúng 100% 
thì việc tranh cãi với khách 

hàng cũng vẫn làm bạn thua thiệt. 
Bất luận đúng, sai, tranh luận gay 
gắt chỉ làm khách hàng cảm thấy bị 

xúc phạm và họ sẽ khó có thể tiếp 
tục giao dịch với doanh nghiệp của 
bạn. Công ty không chỉ mất khách 
hàng đó, mà còn có thể mất cả 
nhiều bạn bè và người quen của họ.

3nhai kẹo cao su, hút thuốc 
lá, nghe điện thoại di động 
một cách không công khai, 

nói thầm với đồng nghiệp… 
trong khi giao tiếp với khách 
hàng.
Khi tiếp xúc với khách hàng mà 
nhân viên bán hàng có các hành 
động, cử chỉ như trên cho thấy bạn 
thiếu lịch sự, thiếu tôn trọng mọi 
người và thiếu tính chuyên nghiệp 
trong công việc.

4không xin lỗi khách hàng 
hoặc sử dụng những cụm 
từ phủ nhận như “tôi không 

biết”, “đó không phải là việc của 
tôi”, “tôi không thể giúp gì được 
ông/bà”...
Cho dù không phải lỗi của bản thân 
hay của bộ phận kinh doanh mà 
là lỗi của  bộ phận khác, nhưng là 
nhân viên kinh doanh bạn đang là 
đại diện của công ty giao tiếp với 
khách hàng và vậy phải biết nói lời 
xin lỗi. Đồng thời, cần nhanh chóng 
tìm ra lời đáp có trách nhiệm hơn 
và tìm giải pháp cho họ. Đừng bao 
giờ nói với mọi người về những khó 
khăn của mình, bởi hầu hết khách 
hàng không quan tâm đến việc đó 
của bạn.

5Thể hiện sự ngạo mạn, bất 
cần khách hàng.
Sự ngạo mạn, thái độ bất cần 

không làm khách hàng nể trọng 

bạn, mà ngược lại, họ chỉ thấy 
khó chịu và tất nhiên họ sẽ không 
muốn đến với công ty nữa.

6để khách hàng chờ đợi 
hoặc lỡ hẹn với khách hàng. 
Việc này cho thấy, bạn thiếu 

tôn trọng người khác. Trong trường 
hợp bất khả kháng, bạn cần xin 
lỗi kịp thời và đưa ra những lý do 
thỏa đáng để khách hàng thông 
cảm. Nguyên tắc cơ bản trong kinh 
doanh là tôn trọng khách hàng, tôn 
trọng thời gian của khách hàng để 
đảm bảo sự trung thành lâu dài của 
họ.

7đưa ra những chính sách và 
quy định cứng nhắc.
Nhiều chính sách có thể được 

sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp 
với những tình huống khác nhau. 
Trong quá trình làm việc, nếu tình 
huống xảy ra ngoài các qui định 
của công ty hoặc bản thân nhân 
viên nhận thấy một qui định nào đó 
của công ty không còn phù hợp thì 
cần chủ động và mạnh dạn đề xuất 
với lãnh đạo để xem xét sửa đổi. 
Yếu tố quan trọng tạo thành công 
cho doanh nghiệp là khả năng “linh 
hoạt” trong chừng mực có thể.
Bên trên là một vài chia sẻ của 
chúng tôi trong quá trình bán hàng 
đã đúc kết được từ thực tế. Để trở 
thành một người bán hàng giỏi 
nghề, ngoài việc tránh những điều 
trên bạn cần phải nỗ lực để nâng 
cao kiến thức, am hiểu tận tường về 
sản phẩm của mình, đặc biệt là khả 
năng đàm phán, thương thuyết. 
Chúc các bạn thành công!

kỹ năng
bán hàng

lÊ Thị ánh ngọc

Giám đốc điều hành Tổng công ty

Sổ tay quản trị
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hiệu quả những gam màu chủ đạo 
của mùa, phối kết nhẹ nhàng với 
các sắc màu khác làm nên sự sang 
trọng, tinh tế trong từng trang phục. 
Để tạo nên nét độc đáo của trang 
phục không thể thiếu những phụ 
kiện đi kèm như khăn choàng, thắt 
lưng…, những phụ kiện này tạo nên 
sự biến tấu đầy mê hoặc. Gap đang 
là nhãn hiệu thời trang yêu thích 
của nữ diễn viên nổi tiếng Jennifer 
Hudson, siêu mẫu Angela Lindvall, 
Lily Donaldson… Ngoài những thiết 
kế của riêng mình, Gap còn cung cấp 
các bộ sưu tập được thiết kế hạn chế 
số lượng bởi các nhà thiết kế danh 
tiếng được yêu thích khác.

Những nhãn hiệu nổi tiếng
của Gap
Nhãn hiệu Gap được thành lập năm 
1969, tại thời điểm đó cửa hàng 
cung cấp một sản phẩm duy nhất 
là sản phẩm quần jean của Levi 
Strauss. Gap nhanh chóng đạt được 
thành công một phần là do quảng 
cáo của Levi Strauss. Tuy nhiên, sự 
thành công của Gap được biết đến 
qua việc tuân thủ các quy tắc bán lẻ 
quan trọng như bán một dòng sản 
phẩm từ lúc đầu cho đến khi hết 
hàng, tại cửa hàng Gap đã nhanh 
chóng bổ sung hàng tồn kho và duy 
trì một lượng nhỏ sản phẩm trong 
hầu hết các kích thước và màu sắc.

Năm 1986 Gap bắt đầu kinh doanh 
thời trang may mặc cho trẻ em với 
nhãn hiệu GapKids. Năm 1989, Gap 
Inc tung ra nhãn hiệu baby Gap và 
các sản phẩm dành cho thai phụ. 
Đến năm 1998, nhãn hiệu GapBody 
ra đời cung cấp các bộ trang phục 
quần áo ngủ, trang phục mặc nhà 
cho phụ nữ… với các dòng sản 
phẩm chính: T-shirts, hoodies, denim 
và great-fitting pants.

Nhãn hiệu Banana Republic được 

mua lại vào năm 1983 với hai cửa 
hàng. Banana Republic phát triển 
theo hướng đa dạng hóa sản phẩm 
cung cấp các bộ sưu tập bao gồm 
quần áo, túi xách, giày dép, đồ trang 
sức, sản phẩm chăm sóc cá nhân, và 
kính mắt với mức giá cao hơn so với 
các mặt hàng cùng loại.

Nhãn hiệu Old Navy là thời trang 
dành cho gia đình. Old Navy mở cửa 
hàng đầu tiên vào năm 1994. Cửa 
hàng này cung cấp một khái niệm 
mua sắm mới, khách hàng 
vào cửa tiệm của Old Navy 
có thể tìm được tất cả các 
mặt hàng cần thiết dành 
cho cả nhà, có thể biến 
việc mua sắm thành niềm 
vui và mức giá tốt khiến 
cho nhãn hiệu Old Navy trở 
thành một môi trường mua 
sắm độc đáo.

Nhãn hiệu Piperlime ra mắt 
vào năm 2006, Piperlime 
là sự kết hợp giữa nhãn 
hiệu riêng của quần áo 
với đồ trang sức và những 
thương hiệu nổi tiếng của 
mặt hàng giày dép và túi 
xách. Thương hiệu truyền 
cảm hứng cho khách hàng 
bằng một sự kết hợp mới 
mẻ và độc đáo của sản 
phẩm, giá cả cho đến 
những cách hướng dẫn sử 
dụng, lời khuyên cho các xu hướng 
mới từ những nhà biên tập tạp chí 
thời trang nổi tiếng. Tháng 9.2012, 
Piperlime mở của hàng đầu tiên tại 
khu phố Soho ở New York.

Athleta là thương hiệu cao cấp cho 
dòng sản phẩm thể thao dành cho 
phụ nữ với chất lượng cao, kiểu dáng 
đẹp kết hợp phù hợp với những 
hoạt động cần vận động nhiều. 
Ngoài quần áo thể thao, Athela cung 

cấp một loạt các sản phẩm từ quần 
áo mặc thường ngày đến giày mang 
phong cách của thể thao.  

Gap Inc mua lại Intermix HoldCo Inc 
(Intermix) vào năm 2012. Intermix 
được biết đến với sự trang nhã pha 
trộn với sự sang trọng và thời trang 
hiện đại. Sản phẩm được đánh giá 
có thiết kế hiện đại, sang trọng, lịch 
lãm. Ngoài những sản phẩm được 
thiết kế theo mùa, Intermix mạnh về 
những sản phẩm thiết kế độc quyền. 

Các sản phẩm của Gap Inc có sẵn để 
mua tại hơn 90 quốc gia trên toàn 
thế giới, thông qua 3100 cửa hàng 
chính hãng cùng với 350 cửa hàng 
nhượng quyền thương mại và các 
trang web thương mại điện tử. Tại 
Việt Nam, Gap đã chính thức ra mắt 
thông qua nhượng quyền thương 
mại giữa Gap Inc & công ty Pan 
Pacific. Dự tính năm 2014, Gap sẽ có 
400 cửa hàng nhượng quyền như 
thế này trên toàn thế giới.

Đa dạng hóa sự lựa chọn

Gap là một tập đoàn chuyên về kinh 
doanh bán lẻ may mặc lớn của Mỹ. 
Tập đoàn này sở hữu những nhãn 
hiệu nổi tiếng khác nhau. Cửa hàng 
Gap đầu tiên được sáng lập vào 
năm 1969 do Don Fisher - một nhà 
phát triển bất động sản giàu có ở 
California và vợ ông là Doris. Sau hơn 
bốn thập kỷ phát triển ngày nay Gap 
Inc vẫn duy trì tôn chỉ kinh doanh 
của mình là “cung cấp nhiều sự lựa 
chọn hơn cho khách hàng hơn việc 
chỉ đơn thuần bán quần áo”.

Ngày nay Gap Inc trở thành một 
trong những thương hiệu thời trang 
nổi tiếng được yêu thích khi nói về 
thời trang mang phong cách Mỹ. 
Không chỉ cung cấp sản phẩm may 
mặc, phụ kiện dành cho phụ nữ, trẻ 
em và trẻ sơ sinh, Gap còn cung cấp 
các sản phẩm chăm sóc sức khỏe 
dành cho nam giới. 

Sự thành công của Gap Inc dựa trên 
kinh nghiệm và lợi thế hoạt động 
toàn cầu của các thương hiệu riêng 
biệt trên nhiều kênh và khu vực địa 

lý. Thương hiệu Gap có nhiều hình 
thức kinh doanh đa dạng từ các cửa 
hàng chuyên biệt, trực tuyến đến 
nhượng quyền thương mại.

Với chân lý thời trang “Điểm khởi 
nguồn cho thời trang chính là sự đơn 
giản”, quan điểm thời trang của Gap 
rất rõ ràng, các dòng sản phẩm chủ 
lực tập trung vào giới trẻ với phong 
cách trẻ trung năng động, chất liệu 
chủ yếu là cotton, CVC... tạo cảm giác 
thoải mái cho người sử dụng. Ngoài 
ra Gap cũng vận dụng linh hoạt và 

Hơi tHở của tHời đại
tHanH nHàn

Phòng Kinh doanh Vải
Gap là tên viết tắt của Genuine American Product. Đây là một 
thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới, ra đời tại Mỹ. Những sản 
phẩm của Gap bỏ qua sự cầu kỳ, lỗng lẫy, hướng đến sự tinh tế, đơn 
giản, nhưng rất thanh lịch, mang hơi thở của thời đại.

Sổ tay quản trị Số 35 - tháng 4/2014
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1Hỏi: anh/ chị hãy cho biết đối 
tượng nào được gọi là người lao 

động và người sử dụng lao động 
trong Bộ luật Lao động?

trả Lời:
Theo điều 3 Bộ luật Lao động định 
nghĩa:
- Người lao động: là người từ đủ 15 
tuổi trở lên, có khả năng lao động, 
làm việc theo hợp đồng lao động, 
được trả lương và chịu sự quản lý, 
điều hành của người sử dụng lao 
động. 
- Người sử dụng lao động: là doanh 
nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, 
hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, 
sử dụng lao động theo hợp đồng lao 

động; nếu là cá nhân thì phải có năng 
lực hành vi dân sự đầy đủ.

2Hỏi: anh/ chị hãy cho biết quan 
hệ lao động giữa người lao 

động và người sử dụng lao động 
được xác lập theo nguyên tắc nào?

trả Lời:
Theo điều 7 Bộ luật Lao động:
- Quan hệ lao động giữa người lao 
động hoặc tập thể lao động với người 
sử dụng lao động được xác lập qua 
đối thoại, thương lượng, thỏa thuận 
theo nguyên tắc tự nguyện, thiện chí, 
bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền 
và lợi ích hợp pháp của nhau.
- Công đoàn, tổ chức đại diện người 

sử dụng lao động tham gia cùng với 
cơ quan nhà nước hỗ trợ xây dựng 
quan hệ lao động hài hòa, ổn định 
và tiến bộ; giám sát việc thi hành các 
quy định của pháp luật về lao động; 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
người lao động, người sử dụng lao 
động.

3Hỏi: anh/ chị hãy cho biết hợp 
đồng lao động là gì? các hình 

thức hợp đồng lao động? nguyên 
tắc giao kết hợp đồng lao động 
được quy định như thế nào?

trả Lời:
Bộ luật Lao động quy định: 
- Hợp đồng lao động là sự thỏa 
thuận giữa người lao động và người 
sử dụng lao động về việc làm có trả 
lương, điều kiện làm việc, quyền và 
nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ 
lao động. (Điều 15)
- Các hình thức hợp đồng lao động: 
(Điều 16)
a. Hợp đồng lao động phải được giao 
kết bằng văn bản và được làm thành 
02 bản, người lao động giữ 01 bản, 
người sử dụng giữ 01 bản trừ trường 
hợp qui định tại khoản 2 Điều này.
b. Đối với công việc tạm thời có thời 
hạn dưới 03 tháng, các bên có thể 
giao kết hợp đồng lao động bằng lời 
nói. 
- Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao 
động: (Điều 17)
a. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, 
hợp tác và trung thực.
b. Tự do giao kết hợp đồng lao động 
nhưng không được trái pháp luật, 
thỏa ước lao động tập thể và đạo đức 
xã hội.

Lời khuyên: Người lao động lưu ý cần 
giữ gìn cẩn thận và đầy đủ các hợp 
đồng lao động vì sẽ sử dụng trong 
những thủ tục kết thúc hợp đồng, nghỉ 
hưu…

4Hỏi: anh/chị hãy cho biết 
những hành vi người sử dụng 

lao động không được làm khi giao 
kết, thực hiện hợp đồng lao động? 
các quy định về việc giao kết hợp 
đồng lao động với nhiều người sử 
dụng lao động? Hiệu lực của hợp 
đồng lao động được quy định như 
thế nào?

trả Lời:
- Những hành vi người sử dụng lao 
động không được làm khi giao kết, 
thực hiện hợp đồng lao động: (Điều 
20)
a. Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn 
bằng, chứng chỉ của người lao động.
b. Yêu cầu người lao động phải thực 
hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền 
hoặc tài sản khác cho việc thực hiện 
hợp đồng lao động.
- Giao kết hợp đồng lao động với 
nhiều người sử dụng lao động: (Điều 
21)
*Người lao động có thể giao kết hợp 
đồng lao động với nhiều người sử 
dụng lao động, nhưng phải đảm bảo 
thực hiện đầy đủ các nội dung đã 
giao kết.
*Trong trường hợp giao kết hợp 
đồng lao động với nhiều người sử 
dụng lao động, việc tham gia bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người 
lao động được thực hiện theo quy 
định của Chính phủ. 
- Hiệu lực của hợp đồng lao động: 
(Điều 25).
* Hợp đồng lao động có hiệu lực kể 
từ ngày các bên giao kết trừ trường 
hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc 
pháp luật có qui định khác.

Lời khuyên: Khi nộp hồ sơ việc làm, 
người lao động lưu ý chỉ sử dụng bản 
chính trong trường hợp cần kiểm tra 
đối chiếu, không nộp bản chính những 
giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ.

5Hỏi: anh/ chị hãy cho biết có 
mấy loại hợp đồng lao động? 

tên các loại hợp đồng đó?

trả Lời:
Theo điều 22 Bộ luật Lao động: 
- Hợp đồng lao động phải được giao 
kết theo một trong các loại sau đây: 
a. Hợp đồng lao động không xác 
định thời hạn.
Hợp đồng lao động không xác định 
thời hạn là hợp đồng mà trong đó 
hai bên không xác định thời hạn, 
thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp 
đồng.
b. Hợp đồng lao động xác định thời 
hạn.
Hợp đồng lao động xác định thời 
hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên 
xác định thời hạn, thời điểm chấm 
dứt hiệu lực của hợp đồng trong 
khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 
36 tháng.
c. Hợp đồng lao động theo mùa vụ 
hoặc theo một công việc nhất định 
có thời hạn dưới 12 tháng.
- Khi hợp đồng lao động được quy 
định tại điểm b và điểm c khoản 1 
hết hạn mà người lao động vẫn tiếp 
tục làm việc thì trong thời hạn 30 
ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động 
hết hạn, hai bên phải ký kết hợp 
đồng lao động mới; nếu không ký 
kết hợp đồng lao động mới thì hợp 
đồng đã giao kết theo quy định tại 
điểm b khoản 1, Điều này trở thành 
hợp đồng lao động không xác định 
thời hạn và hợp đồng đã giao kết 
theo qui định tại điểm c khoản 1, 
Điều này trở thành hợp đồng lao 
động xác định thời hạn với thời hạn 
là 24 tháng.
Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng 
lao động mới là hợp đồng xác định 
thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 
01 lần, sau đó nếu người lao động 
vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết 

hợp đồng lao động không xác định 
thời hạn.

6Hỏi: anh/ chị hãy cho biết nội 
dung hợp đồng lao động bao 

gồm những gì?

trả Lời:
Theo điều 23 Bộ luật Lao động:
- Hợp đồng lao động có những nội 
dung chủ yếu sau đây: 
a. Tên và địa chỉ người sử dụng lao 
động hoặc của người đại diện hợp 
pháp.
b. Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới 
tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng 
minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp 
pháp khác của người lao động.
c. Công việc và địa điểm làm việc.
d. Thời hạn của hợp đồng lao động.
đ. Mức lương, hình thức trả lương, 
thời hạn trả lương, phụ cấp lương và 
các khoản bổ sung khác.
e. Chế độ nâng bậc, nâng lương.
g. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ 
ngơi.
h. Trang bị bảo hộ lao động cho 
người lao động.
f. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
k. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình 
độ kỹ năng nghề.
- Khi người lao động làm việc có 
liên quan trực tiếp đến bí mật kinh 
doanh, bí mật công nghệ theo quy 
định của pháp luật, thì người sử 
dụng lao động có quyền thỏa thuận 
bằng văn bản với người lao động về 
nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh 
doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi 
và việc bồi thường trong trường hợp 
người lao động vi phạm. 

Lời khuyên: Khi ký giao kết, người lao 
động lưu ý kiểm tra cẩn thận các nội 
dung được ghi trong hợp đồng lao 
động để tránh sai sót về sau.

Hỏi - Đáp
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Có rất nhiều khi, ta nhẫn 
tâm với một ai đó - người 
đã rất yêu quý ta, hay hắt 

hủi, hoặc trốn chạy cảm tình của 
một chàng trai, cô gái nào đấy. 
Cũng không hẳn vì ta không có 
cảm tình với họ (thậm chí, ta còn 
rất yêu quý họ nữa là đằng khác).

Đôi khi, ta không hiểu nổi chính 
mình, tại sao lại có thể lạnh lùng, 
dửng dưng đến vậy trước một tin 
nhắn, để nhỡ các cuộc gọi của 
một người, từ chối một lời mời, 

hay buông một từ “bận” khi biết 
rằng người đó đang muộn phiền 
chờ bàn tay của ta nắm lấy.

Và khi họ im lặng. Có lẽ rằng, họ 
chẳng bỏ đi đâu. Nhưng lòng tự 
trọng và tình cảm bị tổn thương 
khiến họ lùi sâu vào những cảm 
xúc của chính mình. Có lẽ họ tự 
nhủ: “Chừng đó - đã quá đủ rồi. 
Tôi không chấp nhận cái cách bạn 
xem tôi như một người cầu lụy 
chút cảm tình của bạn”.

Đúng lúc đó, cũng là khi ta ngấm 
ngầm được sự thiếu vắng.

Chính lúc đó, ta cảm giác buổi 
chiều như lê thê hơn bao giờ hết. 
Những đêm tối trở nên mênh 
mông. Điện thoại chẳng có lấy 
một tin nhắn. Cả ngày dài đằng 
đẵng. Lúc bấy giờ, ta lại là người 
cố trốn chạy sự  “sốt ruột” bản 
năng thành thật nhất ấy. 

Hóa ra, từ bấy lâu nay, ta sắt đá và 
kiêu hãnh, bởi ta đã có cảm tình 

Cảm tình - tình cảm
t. Q

Tổ Đầu tư tài chính

của bạn. Ta tin rằng, dù ta có như 
thế nào đi chăng nữa, tình yêu 
thương của bạn sẽ đủ bao dung, 
vẫn mãi còn đó, để ta có thể quay 
đầu lại bất cứ lúc nào. Nhưng ôi 
thôi, khi quay đầu lại, lại chỉ nhận 
được cả một trời trống vắng.

Cảm tình của loài người, là thứ mà 
tôi vẫn hoài nghi hơn hết thảy. Có 
một vài lần, tôi đọc thấy rằng: tình 
cảm là thứ luôn luôn bền vững, 
nếu có lúc nó mất đi, thì thực ra, 
nó đã chẳng hề tồn tại trước đó, 
mà chẳng qua, chỉ là do con người 
nhầm tưởng vậy mà thôi. 

Tôi chưa sống đủ, để khẳng định 
sự đúng hay sai của điều trên. Tuy 
nhiên, tôi đã chứng kiến nhiều sự 
phôi pha trong chính bản thân 
mình. Có nhiều cảm tình, qua thời 

gian trở nên mệt mỏi khi cứ yêu 
thương trong hắt hủi. Có nhiều 
tình bằng hữu, trở nên khó hòa 
hợp, khi không đủ bao dung, yêu 
và thương thật sự. Có nhiều ái 
tình, chưa kịp nhen lên đậm sâu 
đã tắt ngấm bởi đam mê ban đầu 
qua đi, ta không đủ lòng kiên trì 
để nuôi dưỡng. Có những cuốn 
sách, ta đã từng rất thích, nhưng 
lúc bấy giờ, sự “rất thích” đấy đã 
thuộc về quá khứ, và để nói ta 
ngồi đọc lại, nóng hổi cảm xúc 
như thuở ban đầu, thì rất khó.

Vậy nên, có chăng sự tin tưởng 
yêu và thương còn mãi mãi, để ta 
mù quáng tin rằng: cảm tình ấy, 
vẫn sẽ dành cho ta, dẫu bể dâu 
có thay đổi, dẫu ta có chà đạp hay 
lang bạt chốn này, chốn khác? Có 
chăng thứ vũ khí vô hình mà ta tự 

ngụy tạo cho chính mình?

Chắc có lẽ là không.

Chỉ khi ta biết trân trọng, gìn giữ, 
nuôi dưỡng xúc cảm lẫn nhau; 
biết làm chính ta đẹp lên, và biết 
nghĩ về người khác, thì lúc đó, 
mối quan hệ mới có thể vững 
bền và phát triển. Cảm tình của 
người này, để trở thành “vũ khí” 
của người kia, thì bản thân người 
được trân quý phải sống sao cho 
xứng đáng với tấm chân tình đó, 
để khi ngoái đầu nhìn lại có thể an 
lòng mà mỉm cười mãn nguyện. 

Bạn có thể được “tự nhiên” yêu 
quý. Nhưng không bao giờ là “tự 
nhiên” để duy trì sự yêu quý đó. 
Mong chính bản thân mình, hãy 
nhớ lấy điều trên.
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Lắng nghe những cảm xúc, sự sẻ chia của họ, 
chúng tôi cảm thấy một bầu trời kỷ niệm với 
những nhớ thương trong suốt khoảng thời 

gian này, ai cũng cùng chung tâm sự bồi hồi, lưu 
luyến, đặc biệt là niềm tự hào về những tháng ngày 
sống và làm việc ở đây.

Nhiều người bày tỏ sự phần khởi khi được về đây 
tham dự đại hội cổ đông thường niên đầy ý nghĩa. 
Phấn khởi vì được gặp lại nhiều anh em bè bạn, 
hạnh phúc vì được thấy những thành quả đáng tự 
hào mà công ty đã gầy dựng và phát triển trong 
suốt thời gian qua. Nhìn những thành quả ấy, nhiều 
người như tìm thấy hình ảnh của mình năm nào, để 
rồi lòng dạt dào yêu thương. 

Chắc hẳn nhiều anh chị cũng có tâm trạng giống 
như tôi, luôn mong một tương lai tốt đẹp và lúc nào 
cũng hoài niệm, hoài niệm để nhớ về một quãng 
thời gian tuy khó khăn nhưng đong đầy tình cảm, 
sự chia sẻ cả trong lúc vui lẫn lúc buồn: 
“Anh chị ơi có thể nào quên
Những tháng năm gian khổ triền miên
Những tháng năm thiếu gạo, thiếu tiền
Những tháng năm giá cả đảo điên”. 

Như một nhà văn nào đó đã viết: “còn gì hạnh phúc 
hơn là lên đường vào lúc ban mai của một ngày và 
ban mai của cuộc đời”. Ai cũng có lúc gặp những 
đoạn đường quanh co, gập ghềnh, núi cao vực 
thẳm, những suy nghĩ bẩn chật nhưng bạn đừng 
bao giờ đánh mất sự hăm hở, sự hy vọng trong trẻo 
vào ban mai. Quả là vậy. 
“Ước gì trẻ mãi với đời
Thời gian sao nỡ bắt người phải theo
Mai sau dù tuổi bao nhiêu
Ta luôn nhớ mãi cánh diều tuổi thơ
Mỗi lần gặp gỡ thân thương
Chúng tôi về với công ty của mình
Đường đi dù đã phân trình
Lòng ta vẫn thấy muôn nghìn yêu thương”.

Chúng mình là như vậy. Những công nhân hưu trí 
là như vậy:
“Ta lại về đây mái nhà xưa
Thân quen lắm lắm tự bao giờ
Cảnh xưa vẫn vậy người vẫn thế
Sao bỗng nao lòng đến ngẩn ngơ”.

Nói về việc nghỉ hưu, tôi có quỹ thời gian rộng rãi 
để tìm hiểu về những bước phát triển của đơn vị. 
Tuy đời sống còn nhiều khó khăn, giá cả lên xuống 
thất thường, những vấn đề xã hội diễn biến phức 
tạp, nhưng điều đáng mừng là Tổng công ty luôn 
phát triển ổn định và không ngừng tăng cường 
vị thế trong ngành và quốc tế. Giá trị tài sản tăng 
cao, các dịch vụ phát triển theo hướng chuyên sâu, 
văn phòng làm việc của các đơn vị thành viên đều 
khang trang, tiện lợi, tâm thế mọi người lạc quan, 
tin tưởng hơn vào sự phát triển cũng như những 
định hướng trong tương lai.

Hôm nay được gặp gỡ, được trò chuyện với những 
anh chị em đang còn làm việc, được trao đổi những 
tâm tư tình cảm, tôi không dám nói là đại diện, 
nhưng tôi nghĩ tâm tư của anh chị em nghỉ hưu chắc 
cùng chung một suy nghĩ. Những người đã nghỉ 
hưu thì quãng đường đi về phía tây có ngắn hơn, 
đường đi trên chuyến xe cuộc đời đến điểm cuối lại 
vắng lặng hơn. Nhưng lực lượng về hưu của mình lại 
là một lực lượng marketing trung thực, có uy tín, có 
tiếng nói nhất định để quảng bá cho thương hiệu 
Phong Phú và luôn sâu nặng nghĩa tình về mảnh 
đất mà mình đã gắn bó, cống hiến thời tuổi trẻ.

Tuy không còn trực tiếp theo các anh chị em Phong 
Phú vượt sóng ra khơi nữa, nhưng ánh mắt người 
cao tuổi thường hay nhòe đi khi nghĩ về tình nghĩa, 
sáng lên niềm tin và hy vọng. Và chúng tôi luôn 
mong con tàu Phong Phú sẽ luôn vững vàng đến 
bến bờ vinh quang.

Tâm tình
người hưu trí Bút mới

Công ty PPF

Nhân dịp về tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Dệt vải Phong 
Phú, nhiều cổ đông là CB.CNV của công ty đã nghỉ hưu xúc động bày tỏ những 
suy nghĩ của riêng mình về quãng thời gian cống hiến cho “ngôi nhà chung”, 
về những kỷ niệm đáng nhớ và những kỳ vọng vào tương lai tốt đẹp của Tổng 
công ty.
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Dưới cái nắng hanh vàng rực 
rỡ như mật ngọt tháng tư, 
những chùm hoa bằng lăng 

tím biếc đang khoe mình đung đưa 
trong gió, bên những ngôi nhà còn 
thơm mùi sơn vươn mình trong khu 
dân cư Nhân Phú. Sau nhiều nỗ lực, 
dự án khu dân cư Nhân Phú với 51 
căn liên kế và một chung cư giờ đây 
đã có những ngôi nhà đầu tiên.

Dạo bước trong khu dân cư, lòng 
tôi cảm thấy rộn ràng hơn bao giờ 
hết. Mới hôm nào đây, dự án còn 
là ý tưởng, trên giấy tờ, vậy mà giờ 
đây chúng đã hiện thực hóa một 
cách nhanh chóng với bao nỗ lực 
của những con người tâm huyết tại 
Phong Phú.

Song song đó là khu chung cư dành 

cho CB.CNV Tổng công ty cũng đã 
hoàn thiện phần thô với 11 tầng, 
180 căn hộ và dự kiến sẽ bàn giao 
cho anh chị em vào tháng 9 năm 
2014. Vậy là ước mơ của anh chị em 
về một tổ ấm yêu thương đang hiện 
hữu ngay trên mảnh đất Phong Phú 
nghĩa tình này. 

Tiếp nối thành công của dự án Nhân 
Phú - Ban lãnh đạo Tổng công ty 
nhận thấy nhu cầu về nhà ở của anh 
chị em thực sự trở nên bức thiết. Hiểu 
và đồng cảm cùng những ước vọng 
khôn nguôi của những người con xa 
quê lập nghiệp, Phong Phú tiếp tục 
đẩy mạnh việc đầu tư quy hoạch dự 
án khu dân cư Tăng Phú House tọa 
lạc tại phường Phước Long B, quận 
9. Sau 6 tháng nỗ lực thi công, dự án 
đã hoàn thiện về cơ sở hạ tầng và 

sẵn sàng đón chào những chủ nhân 
đầu tiên đến định cư. Cụ thể vào 
ngày 30/03/2014 Tổng công ty CP 
Phong Phú chính thức bàn giao đất 
nền dự án nhà liên kế, với sự tham 
dự của hơn 120 khách mời. Những 
gương mặt cư dân mới luôn rạng rỡ, 
họ đặt niềm tin vào một tương lai 
tươi đẹp. Mỗi người một cảm xúc, 
một niềm tin yêu về tổ ấm mới của 
gia đình mình. 

Phong Phú với tâm niệm không 
ngừng gia tăng giá trị cuộc sống, 
thấu hiểu nguyện vọng an cư lạc 
nghiệp và mơ ước có được một tổ 
ấm yêu thương của đông đảo người 
lao động đã và đang gắn bó với 
ngành dệt may Việt Nam, nhất là anh 
chị em đã gắn bó với Tổng công ty 
CP Phong Phú. Bởi lẽ, ông bà ta từng 

tiếp nối những ước mơ
tH

Ban Quản lý dự án

nói “có an cư mới lạc nghiệp”, đây là 
những hoạt động vô cùng thiết thực 
và ý nghĩa chăm lo cho đời sống của 
CB.CNV. Các cư dân của dự án vui 
mừng hơn khi được thông báo toàn 
bộ cơ sở hạ tầng của dự án gần như 
đã hoàn thiện, sẵn sàng chào đón 
những hộ gia đình đến an cư.

Nhiều cư dân mới xúc động khi nói 
về tổ ấm mới của mình, điển hình là 
bà Phí Thị Ngân - Khách hàng mua 
lô B15 dự án Tăng Phú House đã xúc 
động chia sẻ: “Gia đình chúng tôi 
vào Nam sinh sống đã lâu, sau nhiều 
năm tích góp chúng tôi muốn tìm 
kiếm một mảnh đất thật tốt phù hợp 
túi tiền để làm nơi an cư. Tôi sống ở 
Tăng Nhơn Phú đã lâu và cũng quen 
thuộc với Tổng công ty CP Phong 
Phú nên khi biết được dự án Tăng 

Phú House mở bán và do Phong Phú 
làm chủ đầu tư là tôi tìm mua ngay. 
Sau nhiều ngày tháng mong chờ 
hôm nay tôi thực sự vui mừng vì đã 
được nhận nền.” 

Tất cả vì khách hàng, nên ngay 
chính trong buổi lễ bàn giao đất nền 
ban tổ chức đã khởi động chương 
trình khuyến mãi hấp dẫn với phần 
thưởng gồm voucher “thiết kế trọn 
gói” trị giá 25 triệu; 3 giải thưởng 
mỗi giải một chỉ vàng SJC cho khách 
hàng đặt cọc tại buổi lễ và nhiều 
giải rút thăm may mắn dành cho 
các khách hàng tham dự. Sau lễ bàn 
giao, toàn bộ khu dự án chỉ còn lại 
duy nhất 10 nền.

Với những mục tiêu hết sức nhân 
văn hướng đến người lao động, Bất 

động sản Phong Phú cùng với các dự 
án của mình đã và đang từng bước 
khẳng định uy tín, niềm tin và  vị thế 
trên thị trường bất động sản cũng 
như trong lòng khách hàng. Khẳng 
định bước phát triển của Tổng công 
ty trong lĩnh vực mới. 

Chúng tôi những người đồng hành 
cùng dự án trong những ngày đầu 
thực hiện, giờ đây cảm thấy hạnh 
phúc vô bờ. Mảnh đất hoang hóa 
ngày nào giờ đã mọc lên những 
mái nhà tươi mới, những tiếng cười 
bắt đầu rộn vang theo tháng năm. 
Những ước mơ lập thân lập nghiệp 
của bao người đã thành hiện thực 
trên “đại công trường Phong Phú” 
hôm nay.

Khu dân cư Tăng Phú House đã sẵn sàng chào đón những ngôi nhà đầu tiên được xây dựng.

Quang cảnh chung của buổi lễ Những khách hàng may mắn nhận được ưu đãi của chủ đầu tư
Chung cư Nhân Phú đã hoàn thành phần thô Những ngôi nhà trong dự án Nhân Phú đã hoàn thành
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Kể từ khi bước chân vào mái 
nhà Phong Phú, bản thân tôi 
đã được trải nghiệm và học 

hỏi rất nhiều điều từ công việc, cuộc 
sống và xã hội. Mỗi chương trình mà 
mình có dịp được tham dự, tôi lại 
học hỏi thêm được những chân lý 
mới, những bài học hay. Ví như các 
chương trình từ thiện, cộng đồng 
giúp thêm yêu những mảnh đời bất 
hạnh quanh mình, dạy mình sống có 
ích và phải biết phấn đấu hơn trong 
cuộc sống… 

Vừa qua, Công đoàn Dệt May Việt 
Nam, phối hợp với Ban vì sự tiến bộ 
nữ của Tập đoàn Dệt May Việt Nam 
tổ chức cuộc thi “Phụ nữ dệt may 
tài năng duyên dáng 2014”. Cuộc 
thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp thể chất 
và tinh thần của phụ nữ ngành dệt 
may, là cơ hội để các đơn vị trong 
Tập đoàn có cơ hội giao lưu, thể hiện 
“bản sắc” của đơn vị mình. 

Chúng tôi gồm chị Nguyễn Thị 
Hường (PPH), Trần Thị Ngọc Quỳnh 

(PPH) và tôi - Trần Thị Bích Nhi (PPF) 
rất vinh dự được đại diện cho Tổng 
công ty CP Phong Phú tranh tài tại 
cuộc thi này. Trước khi đến với cuộc 
thi, chúng tôi được hỗ trợ tập luyện 
và chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi thứ, 
được sự động viên của anh chị em 
đơn vị. Đây là lần đầu tiên cuộc thi 
được tổ chức quy mô, bài bản và có 
đông đảo anh chị em đến từ các đơn 
vị khác nhau trong Tập đoàn. Vì là 
lần đầu tiên nên chúng tôi ai cũng 
rất bỡ ngỡ, hồi hộp và lo lắng nhưng 

nghĩ về một cuộc thi
BícH nHi

Công ty PPF

Dấu ấn sâu đậm nhất để lại trong tôi cũng như tất cả các bạn thí sinh khác 
chính là được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và thể hiện những nét đặc trưng 
của đơn vị mình. Cuộc thi mang đến nhiều xúc cảm khác nhau thông qua 
từng phần thi, tôi cảm thấy mình tự tin hơn sau cuộc thi này.

Ba thí sinh đạt giải cao nhất tại cuộc thi

Nhằm lập thành tích chào mừng 
ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày 
thành lập Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam (29/4), Công đoàn Dệt May Việt 
Nam, phối hợp với Ban vì sự tiến bộ 
nữ của Tập đoàn Dệt May Việt Nam 
tổ chức cuộc thi “Phụ nữ dệt may tài 
năng duyên dáng 2014”. Đây là cuộc 
thi lần đầu tiên được tổ chức và diễn 
ra tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Ở 
phía Nam, cuộc thi diễn ra vào ngày 
1/4/2014 tại Tòa nhà Thông tấn xã 
Việt Nam, với sự tham dự của 32 thí 
sinh đến từ 21 đơn vị công đoàn cơ 
sở phía Nam Tập đoàn.
32 thí sinh phải trải qua 3 phần thi 
bắt buộc: trình diễn áo dài, trình 
diễn trang phục tự chọn, thi năng 
khiếu. Sau 3 vòng thi, BTC cộng 
điểm trung bình và chọn ra 8 thí 
sinh có số điểm cao nhất bước vào 
chung kết bằng phần thi kiến thức 
pháp luật và ứng xử.
 Qua 4 phần thi, thí sinh Bùi Thị Nhài 
- Tổng công ty CP May Việt Tiến với 
tổng điểm 171,7 đạt hạng nhất, thí 
sinh Trần Thị Bích Nhi - Tổng công 
ty CP Phong Phú với số điểm 167,7 
đạt hạng nhì và thí sinh Nguyễn Thị 
Trang Nhung - Đại học Nguyễn Tất 
Thành với tổng điểm kà 163,2 đạt 
hạng ba. Hai thí sinh còn lại của 
Tổng công ty là Nguyễn Thị Ngọc 
Quỳnh vào top 8 chung cuộc và đạt 
giải khuyến khích, thí sinh Nguyễn 
Thị Hường đạt giải thí sinh trình 
diễn tự tin.

được sự hỗ trợ và động viên nhiệt 
tình của quý anh chị em Tổng công 
ty và đặc biệt là đội ngũ cổ động 
viên nhiệt tình đã giúp chúng tôi tự 
tin hơn qua mỗi phần thi. 

Mỗi lần thiếu tự tin, những tiếng vỗ 
tay cổ vũ nhiệt tình của mọi người 
giúp chúng tôi bình tĩnh và hoàn 
thành tốt phần thi của mình. Không 
chỉ bản thân tôi, mà nhiều anh chị 
em tại các đơn vị khác trong Tập 
đoàn cũng vậy, chúng tôi xem nhau 
như người một nhà và không quá 
nhiều yếu tố cạnh tranh tại cuộc thi 
này. Mỗi người đều phấn đấu hoàn 
thành tốt nhất phần dự thi của mình.

Thông qua hội thi chúng tôi đã được 
trải nghiệm, học hỏi được nhiều điều 
về kiến thức ngành dệt may, về cuộc 
sống, ứng xử giao tiếp trong xã hội. 
Chúng tôi học hỏi được tác phong 
làm việc nghiêm túc và chuyên 
nghiệp của Ban tổ chức, đặc biệt là 
cái hay, cái đẹp, cái chân - thiện - mỹ 
của người phụ nữ Việt Nam cùng 
với sự thân thiện, cởi mở và giúp đỡ 

lẫn nhau của các thí sinh. Mặc dù 
chúng tôi 32 thí sinh đến từ 21 đơn 
vị khác nhau, chỉ gặp  nhau và cùng 
tập luyện 2 đến 3 ngày nhưng chúng 
tôi đã cùng nhau cố gắng trên tinh 
thần tập thể dù bản thân mọi người 
ai cũng muốn mang giải thưởng về 
cho đơn vị mình nhưng không vì thế 
mà chúng tôi ganh ghét, đố kỵ lẫn 
nhau. Chúng tôi biết rằng, Ban tổ 
chức đã tạo một sân chơi giải trí lành 
mạnh để giúp chúng tôi được vui 
chơi, rèn luyện, phát triển bản thân 
và đoàn kết với nhau sau nhưng 
ngày lo toan bộn bề của cuộc sống 
và gia đình… và mái nhà dệt may 
Việt Nam luôn nêu cao tinh thần 
đoàn kết một lòng. Đây là một sân 
chơi bổ ích giúp cho chị em phụ nữ 
chúng tôi có cơ hội được hòa nhập 
với cộng đồng và tạo điều kiện để 
cống hiến và làm việc hết mình cho 
công ty, và giúp ích cho xã hội. Riêng 
bản thân tôi sẽ luôn phấn đấu để tìm 
kiếm giá trị của cuộc sống và giá trị 
của bản thân mình.

Tám thí sinh vào vòng chung kết

Thắp lửa trái tim Số 35 - tháng 4/2014



50 51Diễn đàn Phong Phú Số 35 - tháng 4/2014

Lộ trình tương lai của mỗi 
người cũng như tập bản vẽ, 
lời chỉ dẫn, mục tiêu, đường 

đi, biển chỉ đường, phương hướng, 
hay một chiến lược để thực hiện 
chúng. Có lộ trình, bạn sẽ biết 
mình đang đi đến đâu, đang làm gì 
và ở mức độ nào. Nó sẽ giúp bạn 
tạo nên cấu trúc và hình dạng cuộc 
sống. Tuy nhiên, những lộ trình 
này chỉ mang tính định hướng và 
không cứng nhắc. Rất có thể bạn 
sẽ phải thay đổi nó khi hoàn cảnh 
thay đổi, nhưng quan trọng là bạn 
luôn chủ động “điều khiển” cuộc 
đời mình. 

Việc mưu sinh kiếm sống rất 
phong phú nên ý chí “sinh nghề tử 
nghiệp” đã không còn hào khí. Nói 
về “bản vẽ tương lai” hay “lộ trình 
cuộc đời” nghe thật to lớn nhưng 
thật ra nó chỉ đơn giản là ước mơ 
cho tương lai hay một mục đích để 
bạn vươn tới. Ngay từ nhỏ, ta ước 
mơ theo đuổi một công việc nào 
đó như bác sĩ, kỹ sư, tiếp viên hàng 
không... nhiều bạn trẻ có những 
ước mơ cao đẹp như cải tạo xã hội, 
phục vụ nhân loại, sống lý tưởng. 
Ước mơ hay lý tưởng ấy nếu được 
gia đình và xã hội góp phần hun 
đúc sẽ như chiếc la bàn để định 
hướng cá nhân trong cơn sóng gió 
của cuộc đời.

Để hướng tới ước mơ, cá nhân phải 
định hướng cho mình một mục 
đích cụ thể. Nhưng mục đích này 
phải được chia ra thành những 
mục tiêu nhỏ hơn nữa và được 
thực hiện theo từng giai đoạn nhỏ. 
Lộ trình cuộc đời được hoàn thành 
chính là việc chúng ta làm được 
những kế hoạch trong tương lai, 
những bài học kinh nghiệm ở quá 
khứ và những thách thức phải đối 
mặt với hiện tại. Kế hoạch và định 

hướng chính là lộ trình cuộc đời 
được thể hiện qua những đoạn 
đường và mũi tên chỉ dẫn cụ thể 
để đạt tới đích. Có người đi tới đích 
bằng xa lộ thẳng tắp, nhưng một 
số người có hoàn cảnh ngược lại. 
Dù thế nào đi nữa thì bạn chắc 
chắn cũng sẽ thành công nếu có 
kế hoạch, có lộ trình, tiến độ, mục 
tiêu cụ thể cho cuộc đời. 

Nếu không có sẵn bản vẽ cho cuộc 
đời mình, bạn sẽ mất rất nhiều 
công sức và thời gian nhưng kết 
quả nhận được không như mong 
muốn. Ước mơ là sức hút làm cho 
cá nhân vươn tới, là lực đẩy và 
phương hướng để ta tiến xa. Có 
đam mê, có yêu thích thực sự về 
định hướng nghề nghiệp mà bạn 
đang chọn thì mới có hứng thú để 
tìm tòi học hỏi, tư duy, sáng tạo.

Đã nói đến bản vẽ là nói đến đường 
đi, nước bước. Có con đường thẳng 
tắp để đi đến đích, có con đường 
ngoằn ngoèo và nếu chịu khó 
nghiên cứu ta thấy thêm những 
con đường tắt. Vô vàn đường đi, 
quan trọng là ta phải biết quyết 
định hướng đi đâu và quyết định 
đi theo con đường nào. Bạn biết 
cách lựa chọn đường đi thuận lợi 
nhất cho mình, hãy kiên trì sẽ thấy 
được điều lý thú. Nếu bạn chấp 
nhận để cho cuộc sống chỉ mang 
lại cho bạn những thứ không có gì 
là mới mẻ thì bạn sẽ chỉ cứ thế trôi 
dạt theo dòng chảy. 

Lộ trình cho cuộc đời sẽ chứng tỏ 
rằng chúng ta đã để tâm một chút 
đến việc suy nghĩ về cuộc sống 
của chính mình chứ không phải 
chỉ ngồi chờ chuyện gì đến sẽ đến. 
Hoặc lại như hầu hết mọi người, 
thậm chí không hề suy nghĩ về nó 
một chút nào, cứ thế mà tiếp tục 

cuộc sống của mình và luôn bị bất 
ngờ với những gì xảy ra. Hãy xác 
định những gì bạn muốn làm, vạch 
lộ trình và đưa ra những bước đi để 
chúng ta có thể đạt được mục tiêu 
của mình và tiến lên cùng với nó. 

Quá khứ là những bài học kinh 
nghiệm vô giá, chúng ta hãy 
khoanh vùng trên bản đồ nơi mình 
bị vấp ngã để tránh không bị vấp 
ngã, lạc lối lần hai. Nhìn lên “bản 
vẽ” nơi mình đang đặt chân là cuộc 
sống thế nào? Mình phải trang bị 
ra sao để chống đỡ và vượt qua 
nó để đến vùng đất tốt đẹp hơn. 
Nghiên cứu tương lai xem ta nên 
trang bị những gì? 

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta 
không biết mình là ai, mình đang 
ở đâu, mình đã làm gì, mình đang 
làm gì và mình sẽ làm gì? Bản thân 
chúng ta sẽ thấy ngày càng nhiều 
cái cảm giác “ngoài tầm kiểm soát”. 
Nhưng nếu vẽ được đường đi 
tương lai cho chính mình, cho mọi 
việc thì chúng sẽ nằm trong tầm 
kiểm soát của tương lai. Một khi đã 
có hướng đi, bạn hoàn toàn có thể 
có được hay tiếp cận được những 
bước đi hợp lý để hoàn thành lộ 
trình đó. Tương lai của bạn không 
phải là một giấc mơ. Bạn phải có 
định hướng, bạn phải có mục tiêu, 
bạn phải xây dựng lộ trình cho 
cuộc đời bằng suy nghĩ một cách 
thấu đáo về phương pháp, có niềm 
tin, nghị lực để bạn hãy là chính 
bạn, là sự tự do không giới hạn, 
trải nghiệm và sống thật sự. Đừng 
đánh mất chính mình để làm hài 
lòng người khác. Thách thức của 
cuộc sống là tận hưởng mọi thứ 
mà không lệ thuộc vào bất cứ điều 
gì. 

Lộ trình Xuân cường

Phòng THPC

Muốn đạt được những mục tiêu, kế hoạch lớn của đời mình, 
chắc chắn bạn không thể không vẽ “lộ trình cuộc đời” cho 
mình. Chúng ta cần phải lên kế hoạch cho bản thân.

Thắp lửa trái tim



52 53Diễn đàn Phong Phú Số 35 - tháng 4/2014

Thời gian đang trở mình, bước qua những 
ngày xuân ấm áp, chuẩn bị tâm thế để 
đón chào mùa hạ. Mỗi mùa đi qua, lòng 

người lại chất chứa bao niềm tâm sự, suy tư và 
cả những khẩu hiệu hành động của riêng mình. 
Tháng 3 vừa đi qua, tháng ghi dấu với những 
bước chân “hành quân” của màu áo xanh tình 
nguyện, với hừng hực khí thế và sức trẻ, tiếp 
bước truyền thống hào hùng của bao thế hệ 
cha anh đi trước.

Tôi nhớ như in ngày đầu tiên bước chân vào 
hàng ngũ của Đoàn, được về sinh hoạt Đoàn 
tại địa phương và khoác lên mình màu áo xanh 
trẻ trung, mạnh mẽ thể hiện khát vọng của tuổi 
trẻ, của người thanh niên có chút lạ lẫm trong 
tôi. Nhưng rồi qua những đêm sinh hoạt truyền 
thống hội trại, hội thi… do Đoàn tổ chức tôi 
cảm thấy mình như đang lớn dần lên. Lúc ấy 
cơ sở vật chất phục vụ cho Đoàn còn rất đơn 
sơ, chỉ là chiếc máy cassette đã cũ để dùng vào 
những lúc múa hát tập thể nhưng vẫn thu hút 
được đông đảo các bạn trẻ tham gia. Tan cuộc, 
chúng tôi thường quây quần bên những ly chè, 
đĩa trái cây đơn sơ nhưng thắm đượm nghĩa 
tình. Cứ như thế các kỷ niệm đó cứ theo tôi qua 
bao năm tháng dặm dài…

Ngày nay đất nước đang vươn mình đổi mới, 
công tác Đoàn cũng được quan tâm đầu tư, 
phát triển với nhiều hình thức mới mẻ hơn. Tôi 

cũng đã bước qua cái tuổi Đoàn nhưng khi nhìn 
thấy màu áo xanh lấp lánh trên mọi ngã đường, 
lại thấy mình như sống lại cái không khí ngày 
xưa ấy. 

Đối với tuổi trẻ, đặc biệt là tuổi trẻ Phong Phú, 
chúng ta phải luôn tìm tòi, sáng tạo và phát huy 
tinh thần sức trẻ của mình, có lộ trình để hiện 
thực hóa những hoài bão của thanh niên, hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên 
từng “mặt trận”. 

Tháng 3 đi qua những ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa 
của tổ chức Đoàn, của tuổi trẻ Phong Phú. Điều 
này đồng nghĩa với việc thời gian tới sẽ mở ra 
nhiều cơ hội và thách thức mới để những bạn 
đoàn viên thanh niên ngày càng phấn đấu, 
vươn lên trong học tập, lao động, sản xuất góp 
sức chung tay xây dựng, phát triển Phong Phú. 
Tuy vẫn còn đó nhiều khó khăn, thử thách đòi 
hỏi mỗi người cần kiên trì, bản lĩnh để hoạt 
động của tổ chức Đoàn ngày càng đi vào thực 
chất của các hoạt động sản xuất kinh doanh. Hy 
vọng thế hệ đoàn viên thanh niên Phong Phú 
hôm nay sẽ tiếp tục rèn luyện, cống hiến, phát 
huy sự năng động, sức sáng tạo, góp phần viết 
tiếp trang sử Đoàn, đóng góp vào sự nghiệp xây 
dựng, phát triển của đơn vị và cống hiến cho xã 
hội. Mỗi mùa đi qua, bức tranh lịch sử ấy sẽ dày 
thêm những thành tích, sự cống hiến của bao 
thế hệ.

Viết cho mùa đã qua
Hồ Hải

Nhà máy Dệt Hải Vân

Lê Hữu mẫn

Nhà máy dệt Hải Vân

Phút giây mà anh chợt nhìn thấy em
Hình bóng ấy đã in trong tâm trí

Ong và bướm lượn lờ bay trong gió
Nơi đồng xanh thêm một chút nắng vàng

Gió mùa xuân khẽ làm rung mái tóc
Phút chốc đó môi em chợt mỉm cười
Hòa quyện với đất trời như làm một

Uốn quanh co trên con đường em bước
Cô gái công nhân xinh đẹp kia ơi !

Ong tìm hoa như anh đi tìm em
Rạo rực trong lòng nhưng không dám nói

Phải làm sao để được em chấp nhận
Nàng nhìn tôi và nhẹ nhàng tiến lại

Ong kia ơi cho hoa làm quen nhé!
“1” nhịp đập trong cả “2” trái tim.

Tâm tình

Mùa hè xanh ta hành trình tiến bước
Tiếp lửa thiêng cho màu áo của Đoàn
Để sáng ngời những trang sử vẻ vang
Của cha anh bao đời xây đắp lại
Tuổi thanh xuân vươn mình theo đất nước
Lên rừng sâu hay xuống biển khơi xa
Màu áo xanh ta cứ mãi chan hòa
Cho đất nước vươn mình ra biển lớn
Quê hương ơi bao đời đẹp hơn thế
Những công trình cứ tiếp nối vươn cao
Tuổi thanh niên ta cảm thấy tự hào
Có sức mình trong tuổi xuân tổ quốc
Truyền thống đó ta quyết tâm gìn giữ
Mong viết thêm trang sử mới hào hùng
Để đất nước đẹp mãi những mùa xuân
Để mầm xanh luôn tràn đầy nhựa sống.

Tiếp lửa
truyền thống
Hồ Hải

Nhà máy Dệt Hải Vân

Thắp lửa trái tim
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Quên đi khổ đau Việc học cách quên đi những khổ đau với quá khứ 
sẽ giúp ta mở lòng, tiếp nhận thực tại một cách dễ 
dàng và cảm thấy cuộc sống này có nhiều điều để 

trân trọng, cống hiến. Cuộc đời như một khúc sông dài 
vậy, lúc phẳng lặng, dịu êm nhưng cũng có lúc sóng gió, 
ồn ào, dữ dội. Có ai đó đã nói rằng chúng ta phải biết giữ 
những thứ cần giữ và biết bỏ những thứ đáng phải bỏ đi. 
Chỉ có quên đi những áp lực của cuộc sống thì tâm hồn 
mình thật nhẹ nhàng, thanh thản.

Nỗi đau thường thấy ở các bạn trẻ chính là việc chia tay 
người yêu, ai cũng có chung cảm giác đau khổ, tuyệt vọng, 
giam mình trong phòng và chưa kể những trận mưa nước 
mắt. Nhiều người thu mình, tưởng chừng như trái tim vỡ 
vụn, niềm tin cuộc sống tan biến, nhìn đâu cũng chán 
chường tuyệt vọng. Những lúc như vậy, bạn nhận được 
nhiều sự động viên của những người xung quanh, nhưng 
chỉ có bạn mới là người đưa mình thoát khỏi sự khổ đau 
ấy. Trong hoàn cảnh đó, chúng ta cần mạnh mẽ hơn, cần 
phải học cách quên đi khổ đau, chỉ có quên bạn mới chữa 
lành vết thương lòng. Cuộc sống bạn phải tiếp diễn và 
đón nhận những tình cảm mới, chúng ta không thể sống 
mãi trong ký ức buồn của một quá khứ thương đau, chấm 
dứt không có nghĩa là hết mà để mở ra một tương lai tốt 
đẹp hơn. Mặc dù điều này không dễ, nhưng nếu bạn cố 
gắng và hãy tin mình làm được.

Cuộc sống với những va chạm, sự đố kỵ và cả sự tranh 
giành lẫn nhau, khi bạn bị lấy đi một thứ quý giá của mình, 
bạn sẽ rất đau. Sự tức giận trong bạn sẽ trổi dậy cùng lòng 
hận thù bởi sự tổn thương, tâm trạng nặng nề và luôn tìm 
cách đòi lại chúng hoặc phải trả thù cho bằng được. Càng 
suy nghĩ, càng cố gắng bạn lại càng thấy cuộc sống nặng 
nề, u uất, tâm hồn không được thanh thản. Nếu bạn cứ 
mãi nhớ đến những hận thù đó thì người bị tổn thương 
nhiều nhất là chính mình. Thay vì chất chứa hận thù, bạn 
hãy quên đi những đau khổ mà người khác đã gây ra cho 
mình để sống vui, có ích và ý nghĩa hơn. Cuộc sống luôn 
công bằng, có vay sẽ có trả. Nếu bạn tha thứ cho lỗi lầm 
của người khác, nghĩa là bạn đã tạo cho họ một cơ hội 
để sửa chữa những sai lầm ấy và ít nhất một lần bạn thấy 
lương tâm mình thoải mái vô cùng.

Ngay cả khi một người nào đó không thích bạn, hay nói 
xấu bạn với người khác thì bạn cũng hãy bình thản, có thái 
độ đáp trả một cách tích cực và bằng một tình cảm chân 
thành. Sự hy sinh cái tôi sẽ được người khác đáp trả một 

cách xứng đáng, bởi lẽ chúng ta đang ở trên hành trình 
hoàn thiện bản thân mình. Những người có thái độ kiêu 
căng, ngỗ ngược đến một lúc nào đó sẽ nhận ra thế nào là 
chân lý cuộc sống. Vì vậy, trước mỗi tình huống, mỗi tính 
cách ấy chúng ta nên bình thản và quên đi những điều 
không tốt để chuyển tiếp suy nghĩ sang hướng tích cực 
hơn.

Quá khứ luôn cho ta những kỷ niệm đẹp và ký ức buồn, 
cũng có nhiều người tâm niệm quá khứ là bàn đạp của 
hiện tại và là tấm gương phản chiếu tương lai. Tuy nhiên 
có những quá khứ làm cho ta dằn vặt, đau buồn và luôn 
cảm thấy hối hận vì những điều đã qua. Chúng ta không 
nên sống mãi với kỉ niệm của người yêu cũ để làm tổn 
thương người đến sau, hay giữ mãi cái quãng thời gian cơ 
cực để tự ti… đôi khi bạn phải tạm quên để bước tiếp. Có 
những thứ nên buông bỏ hoàn toàn và xóa sạch trong ký 
ức, nhưng cũng có những ký ức bạn nên tạm thời cất giữ 
nó ở một góc nào đó sâu thẳm trong tim.

Đã là con người, ai cũng có những ưu và nhược điểm, 
quan trọng chúng ta chấp nhận những khuyết điểm của 
người khác để giúp họ tốt hơn. Bạn đừng bao giờ chăm 
chăm vào khuyết điểm của người khác, hay lấy đó là 
khoảng cách để xa lánh. Việc bạn quên đi những cái xấu 
của mọi người xung quanh và giúp khắc phục chúng là 
cách chúng ta đang hoàn thiện chính bản thân mình. 

Một tập thể vững mạnh, đoàn kết là một tập thể có nhiều 
cá nhân tiên tiến, điển hình, biết hy sinh lợi ích cá nhân 
cho lợi ích chung tập thể. Cuộc sống cũng vậy, bạn cần 
quên đi những lợi ích của cá nhân mình để hướng đến lợi 
ích chung của tất cả mọi người. Bởi lẽ, nếu bạn đem ý kiến 
cá nhân, cái tôi quá lớn của mình vào tập thể bạn sẽ trở 
nên ích kỷ, hẹp hòi, khi đó mọi người sẽ xa lánh bạn. Do 
đó, khi làm bất cứ việc gì bạn hãy làm bằng một cái tâm 
trong sáng, bằng một sự nỗ lực hết mình và bằng một sự 
nhiệt huyết. Khi đó, bạn có thể lan tỏa lòng nhiệt huyết 
không chút tư lợi ấy đến với tất cả mọi người.

Hãy học cách quên đi khổ đau để bạn thấy mình luôn đầy 
nghị lực và cuộc sống luôn tươi đẹp để bước tiếp. Cuộc 
sống này có nhiều điều thú vị, nhiều điều có ích mà chúng 
ta phải làm, phải khám phá để hoàn thiện mình. Hãy quên 
đi những khổ đau để mỗi ngày luôn là ngày đẹp, luôn 
thấy mình hạnh phúc và yêu hơn cuộc sống này bạn nhé. 
Chúc các bạn thành công!

KHôi Vỹ

Cuộc sống luôn cho ta 
nhiều bài học hay. Bài 
học của sự yêu thương, 
sự nhớ nhung, sự tự 
tin, trải nghiệm… Tuy 
nhiên, cũng chính cuộc 
sống sẽ giúp ta lưu giữ 
quá khứ với những ký 
ức đẹp, để làm được điều 
này mỗi người nên học 
cách quên đi khổ đau.

Nghệ thuật sống Số 35 - tháng 4/2014
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Kinh tế phát triển, cuộc 
sống được cải thiện 
rõ rệt. Bây giờ không 

ít gia đình chú tâm lo chăm 
sóc sức khỏe cho mình, bàn 
cả chuyện ăn sao cho ngon, 
mặc sao cho đẹp, gia đình 
sống sao cho hạnh phúc, 
thậm chí không ít chị em 
còn quan tâm tới việc làm 
đẹp thẩm mỹ cho mình… 
âu cũng là điều tất yếu, tự 
nhiên.

Cuộc sống bận rộn, công 
việc đòi hòi nhiều người 
phải làm tăng giờ, đi công 
tác liên tục… vì vậy bữa cơm 
gia đình đầy đủ các thành 
viên trở nên hiếm hoi, thậm 
chí nhiều người quên đi bữa 
cơm đầm ấm gia đình. Có 
một bộ phận không thích ăn 
cơm gia đình, mà thích “vui 
vẻ” trong các tiệc tùng, quán 
nhậu…

Khi nghiên cứu các yếu tố 
tạo nên hạnh phúc gia đình, 
người ta nhận thấy: giá trị vật 
chất của bữa ăn chỉ là một 
phần, nhiều khi giá trị tinh 
thần là yếu tố bảo vệ hạnh 
phúc gia đình bền vững và 
lâu dài. Người ta dễ dàng có 
bữa ăn no đến chán thì thôi, 
nhưng giá trị tinh thần của 
những bữa ăn vui vẻ dường 
như lúc nào cũng chưa đủ. 
Giá trị tinh thần trong bữa ăn 
gia đình là sự quan tâm, lo 
lắng cho nhau, là sự giãi bày 

công việc của một ngày. Cái 
không khí luôn tươi cười của 
vợ chồng, giọng bi bô, ríu rít, 
nghịch ngợm, khua khoắng 
của con trẻ; giọng trầm ấm 
của ông bà, hay tính trụ cột 
của người cha… tạo nên mối 
quan hệ thương yêu huyết 
thống sum họp, đầm ấm 
vốn có của người Việt Nam, 
trở thành mối dây ràng buộc 
hiển nhiên trong tiềm thức 
mỗi thành viên trong gia 
đình, khiến cho mỗi người 
đều có trách nhiệm bảo vệ 
tổ ấm của mình.

Bữa cơm gia đình là linh hồn 
của sự đoàn tụ yêu thương, 
nuôi dưỡng tâm hồn và giáo 
dục truyền thống với các thế 
hệ trong gia đình. Trong bữa 
cơm gia đình, người già và 
trẻ em được đặc biệt quan 
tâm. Thức ăn cho trẻ nhỏ và 
người già đều được chuẩn 
bị kỹ lưỡng. Ở đây không có 
sự phân biệt giữa các thành 
viên trong gia đình, nếu có 
ưu tiên nhường nhịn thì đó 
là những quy ước tự giác 
không bắt buộc, nhưng tuân 
thủ các quy tắc ấy chính là 
thể hiện lối sống có văn hóa.

Bữa ăn gia đình còn là nơi 
giáo huấn đạo đức, lẽ sống 
đối nhân xử thế đối với xã 
hội cho con cái, nhiều khi 
ảnh hưởng rất nhiều tới tính 
cách của con cái, hướng 
chúng tới một nề nếp về tổ 

ấm gia đình riêng của con 
cái sau này. Trong những 
cách giáo dục có hiệu quả 
đối với con cái, thường cha 
mẹ làm gương trong bữa ăn 
về phong cách ăn uống, về 
tôn ti trật tự gia đình, về lời 
ăn tiếng nói, về tài tháo vát 
nội trợ, chăm sóc gia đình 
của người mẹ, người chị… 
tất cả tạo nên không khí hòa 
thuận, đem lại giá trị hạnh 
phúc rất sâu sắc. Những gia 
đình nào biết khai thác giá trị 
bữa ăn đầm ấm gia đình, để 
bồi đắp cho nền móng hạnh 
phúc gia đình mình, thường 
rất bền vững.

 Bữa ăn trong gia đình không 
đơn thuần là duy trì đời 
sống của mỗi thành viên 
trong nhà, mà còn là giữ 
cho những sợi dây liên kết 
giữa các thành viên trong 
gia đình cùng hưởng hạnh 
phúc, tránh được sự khủng 
hoảng do những mặt trái của 
xã hội tác động vào gia đình 
hiện nay, cao hơn nữa gia 
đình còn là tế bào của xã hội. 
Vì vậy việc gìn giữ và phát 
huy bữa cơm gia đình là một 
việc làm hết sức thiết thực và 
ý nghĩa. Để bữa cơm gia đình 
thật sự phát huy đúng vai trò 
và tác dụng thì mỗi thành 
viên trong gia đình luôn có ý 
thức giữ gìn, đó là một triết 
lý và nghệ thuật sống.

giá trị bữa cơm gia đình
công đoàn công ty cP Dệt đông nam

Bữa cơm gia đình không chỉ đơn giản là cung cấp những món 
ăn có chất lượng, vệ sinh để bảo vệ sức khỏe mà còn là lúc các 
thành viên quan tâm chia sẻ những tâm tư, tình cảm, công việc 
của một ngày, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh 
phúc gia đình và giáo dục lối sống lành mạnh cho con cái.

Nghệ thuật sống
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Trồng rau mầm

Rau mầm dễ thực hiện và thời gian thu hoạch nhanh, chỉ 
mất từ 5 - 7 ngày là có lứa rau mầm mới để dùng. Để trồng 
rau mầm chỉ cần có các dụng cụ đơn giản như: rổ, chậu, 
thùng, khay… và giá thể. 

- Dụng cụ: khay xốp có phần nắp có đáy nông. Xơ dừa 
đã xử lý vi sinh 1kg. Hạt giống rau mầm, tùy thuộc vào sở 
thích mà chọn hạt giống rau mầm cho phù hợp. Một bình 
phun sương loại nhỏ.

- cách trồng: cho tất cả xơ dừa vào khay nông, dùng tay 
gạt đều mặt khay. Ngâm hạt giống trong nước ấm từ 40-
500C trong thời gian 3 - 6 giờ vớt ra để ráo hạt, nếu hạt 
khó nảy mầm cần ủ lại trong giấy ướt 6 - 12 giờ. Trộn đều 
hạt giống rau mầm với ít xơ dừa khô, rải nhẹ tất cả vào 
mặt khay. Sau khi gieo hạt, dùng bình phun nước tưới nhẹ 
đều trên mặt và dùng giấy cứng hay lưới đen đậy trên nắp 
hoặc để khay nơi thoáng mát không có ánh sáng trực tiếp. 
Tưới phun nước 2 - 3 lần /1 ngày để giữ ẩm thường xuyên.

Sau 3 - 4 ngày là hạt giống đã nảy mầm và cao khoảng 
2,5 - 3 cm, gỡ bỏ tấm che, đưa khay ra nơi có ánh sáng. 
Sau 5 - 7 ngày, rau mầm cao từ 7 -10 cm, có thể thu hoạch 
được. Giá thể sau khi thu hoạch, nhặt bỏ hết rễ, bổ sung 
thêm phân trùn để trồng các loại rau là khác.

Trồng rau ăn lá
Rau ăn lá rất đa dạng như các loại rau cải, rau dền, xà lách, 
mồng tơi… để trồng các loại rau này, ta tiến hành các 
bước sau:

- chuẩn bị đất trồng: trộn hỗn hợp xơ dừa đã xử lý vi sinh 
và đất dinh dưỡng vào khay xốp với tỷ lệ 2 kg xơ dừa cộng 

với 2 kg đất dinh dưỡng. Dùng bình phun, phun cho đất 
trồng đủ ẩm, đất dày tối thiểu từ 2 cm trở lên. 

- chuẩn bị hạt giống: các loại hạt giống rau ăn lá tương 
đối dễ nảy mầm, có thể gieo trực tiếp hoặc ủ hạt bằng 
cách pha nước ấm theo thỉ lệ hai phần nước sôi cộng 
với ba phần nước sạch, ngâm hạt trong phần nước pha 
khoảng 3 - 6 giờ rồi vớt ra ủ lại bằng khăn giấy ướt từ 6 
- 12 giờ. 

- gieo hạt: lấy một ít đất hỗn hợp trộn đều với hạt giống 
để hạt không bị dính cục, gieo hạt đều trên mặt giá thể, 
dùng lưới đen hoặc giấy che lại, giữ ẩm, để khay hạt trong 
mát, phun nước đủ ẩm 2 lần/ ngày. Khi hạt ra được hai cặp 
lá, đem cây ra ngoài nơi nhiều ánh nắng.

- tỉa thưa và sang khay: đây là bước nhằm tăng diện tích 
cây trồng, có đủ chất dinh dưỡng giúp cây nhanh lớn và 
rút ngắn thời gian thu hoạch. Khi rau có 3 - 4 căp lá có thể 
nhổ tỉa thưa rau và chăm chúng đến khi thu hoạch.

Trồng rau ăn trái
Gồm các loại như ớt, cà chua, bầu, bí, đậu rồng, khổ qua…

- chuẩn bị hạt giống: gieo từ 2 - 3 hạt cho một chậu nhựa 
có đường kính chậu 30 - 35 cm, để hạt nảy mầm tốt cần 
ngâm hạt giống trong nước ấm từ 40 - 500C trong thời 
gian 3 giờ, trước khi gieo.

- chuẩn bị đất trồng: cho sơ dừa vào ¾ chậu, rải lên mặt 
một lớp đất dinh dưỡng dày khoảng 3 - 5 cm, dùng tay 
trộn đều. Tưới ẩm đất.

- Gieo hạt vào lỗ sâu 2 cm, phủ đất lại, phun nước đủ ẩm 
2 lần/ngày, để chậu đã ươm hạt ra ngoài ánh nắng. Mùa 
mưa tưới vừa đủ nước, mùa khô tưới ngày 2 lần sáng sớm 
và chiều mát.

- cắm cây làm giàn chao cây leo: sau khi có 3 - 4 cặp lá 
thì làm giàn cho cây, chú ý theo dõi để cột ngọn rau vào 
giàn để tránh trường hợp gãy ngọn.

- Bón phân bổ sung cho rau: 

- Bón lần 1: sau khi cây được 2 - 3 cặp lá, pha 1 muỗng 
phân urê với 4 lít nước rồi tưới đều trên rau lúc chiều mát. 

Sáng hôm sau tưới nước sạch để xả lại. Sau khi bón phân 
lần 1, tiếp tục phun luân phiên thêm phân bón lá vitamin 
B1, rong biển, atonik, phân bón lá 20.20.20… để giúp 
rau có sức đề kháng với sâu bệnh (liều lượng khuyến cáo 
như trên bao bì). Rau bắt đầu đâm nhánh leo giàn thì cho 
thêm hỗn hợp đất trồng vào đầy chậu để cây phát triển 
vượt bậc.

- Bón lần 2: cách lần bón thứ nhất khoảng 15 - 20 ngày, 
pha liều lượng 2 muỗng cà phê phân NPK, có hàm lượng 
kali cao với 4 lít nước. Tưới đều trên thân, lá gốc cây rau lúc 
chiều mát, sáng hôm sau tưới nước sạch để xả lại.

Hướng dẫn
trồng rau sạch tại nhà
Loan nguyễn

Vấn đề rau quả liên tục ngậm hóa chất, thuốc tăng trưởng, bảo quản, kích thích… đã 
ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người, nhất là trẻ em. Vì vậy, để bảo vệ sức 
khỏe gia đình bạn, cũng như các em nhỏ, chúng ta có thể tự trồng rau sạch tại nhà một 
cách an toàn và hiệu quả. Sau đây, Diễn đàn Phong Phú xin hướng dẫn cách trồng 
một số loại rau rất đơn giản và tiện lợi.

Nghệ thuật sống
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từ khóa thời trang 
xuân - hè 2014
Viện mẫu tHời trang (FaDin)

1. Tông màu pastels

Giữa một “biển” những tông màu trung tính, thì 
những màu pastels như màu kem chanh, màu bạc 
hà và màu hồng đào lại trở thành điểm nhấn đặc 
biệt. Thật đáng đồng tiền để đầu tư cho những 
trang phục có màu pastels vào thời điểm này vì nó 
chắc chắn sẽ trở thành một xu hướng lớn.

2. Floral (hoa)

Mùa xuân thì không thể thiếu hoa lá, vì thế không có gì quá 
ngạc nhiên khi họa tiết hoa được nhấn mạnh trong mùa xuân 
- hè năm nay. Họa tiết hoa trở lại dưới dạng những họa tiết 
in lớn nhỏ, những bông hoa ren đính nổi trên trang phục tạo 
hiệu ứng 3D mang lại một vẻ ngoài hoàn toàn khác và được 
giới thời trang quốc tế đánh giá cao.

Đã đến lúc chúng ta sắp xếp lại tủ quần áo của mình với những trang phục đầy màu sắc cho 
mùa xuân - hè 2014. Có rất nhiều tinh thần trong mùa xuân - hè năm nay, từ nữ tính, ngọt 
ngào với tông màu pastel cho đến thể thao, mạnh mẽ với jeans và chất liệu denim. Hãy cùng 
“điểm mặt” những xu hướng nổi bật nhất trong mùa xuân - hè năm nay nhé!

3. Laid-back (sự thoải mái)

Những trang phục đem lại sự thoải mái, thuận 
tiện xuất hiện trên khắp các sàn diễn thời 
trang. Chúng mang âm hưởng trang phục 
casual của những năm 1990, những chiếc 
quần jeans được chắp vá nhiều mảnh, những 
chiếc áo khoác in logo hay những chiếc áo 
thun đơn sắc rộng rãi đang làm “điên đảo” 
những tín đồ thời trang. 

4. Pleated Skirt
     (váy xếp pli)

Sau một thời gian dài 
“ngủ mê”, những chiếc 
váy xếp pli trở lại trong 
mùa xuân - hè năm nay. 
Từ những chất liệu mềm 
mại như lụa cho đến 
những chất liệu như 
thun hay denim đều 
được biến hóa một cách 
khéo léo thành những 
chiếc váy xếp pli. Mỗi 
chất liệu đem lại một 
cái nhìn khác nhau cho 
chiếc váy khá căn bản 
này và chính điều đó làm 
cho sự trở lại của váy xếp pli mạnh mẽ và đặc biệt hơn bao giờ hết. 
Không quá kén chọn dáng người, vậy thì phái đẹp còn chần chờ gì 
mà không thêm váy xếp pli vào danh sách những trang phục cần 
mua cho mình trong xuân - hè 2014.

5. The white shirt (áo chemise trắng)

Tông màu sậm và những hình in ấn tượng của 
mùa trước nhường chỗ cho tông màu trung 
tính và những kiểu dáng đơn giản. Chiếc áo 
chemise trắng được xem là một item cơ bản 
và không thể thiếu trong bất kì tủ quần áo 
nào. Trong xuân - hè 2014, chúng được mặc 
một cách vô cùng thoải mái với phom dáng 
của chiếc áo chemise nam, rộng rãi và không 
bó buộc. Bạn có thể kết hợp chiếc áo chemise 
trắng với quần da hoặc chiếc váy xếp pli dài 
qua gối là đã trở nên “vô cùng thời trang” 
trong xuân - hè năm nay.

Sắc màu thời trang
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ĐÀN ÔNG

Đàn ông giống như
- Cà phê: chỉ thú vị khi đang nóng hổi, đậm 
đà và khiến bạn thức cả đêm.
- Đại lý kinh doanh: không có lời nào đáng 
tin cậy.
- Máy tính: luôn khó hiểu và thường gặp trục 
trặc với bộ nhớ.
- Tài khoản ngân hàng: chẳng còn chút giá 
trị gì nếu không còn tiền trong đó.
- Tuyết rơi: bạn chẳng biết khi nào sẽ rơi, dày 
mỏng thế nào và khi nào thì tan.
- Xe hơi đã qua sử dụng: không đắt lắm 
nhưng cũng chẳng bền.
- Thời tiết: không ai thay đổi được.
- Công chức nhà nước: dù bạn năn nỉ thế 
nào thì cũng tìm ra được việc khác quan 
trọng hơn việc của bạn.
- Bãi đậu xe: chỗ rộng thì đã có người đậu, 
chỗ chưa có người đậu thì chật và không 
phù hợp.
- Đầu máy kéo: cứ rót ít chất lỏng vào là chạy.
- Bác sĩ: bạn chẳng bao giờ hiểu rõ họ định 
nói gì.
- Giám đốc: không làm được việc gì nhưng 
lúc nào cũng muốn mọi việc phải hoàn hảo.
- Kỹ sư: nắm chắc mọi lý thuyết nhưng phải 
gọi thợ sửa ống nước.
- Luật sư: có vi phạm gì thì cũng tìm ra cách 
giải thích để thoát tội.
- Lò vi sóng: chỉ hâm nóng trong 15 giây.
- Những đám mây: khi bay đi, bạn chỉ còn lại 
hy vọng là ngày sẽ đẹp.

ĐÀN ÔNG chẳNG cầN ĐếN Phụ Nữ

Hai vợ chồng tranh luận, bà vợ nói:

- Trong cuộc sống, người đàn bà cần phải có 
người đàn ông. Ngược lại, đàn ông cũng không 
thể xa rời đàn bà.  
Ông chồng hỏi:  
- Tại sao đàn ông lại cần phải có đàn bà?  
- Nếu trên thế giới này không có đàn bà thì ai 
khâu lại quần áo cho đàn ông?  
- Nhưng nếu như trên thế giới không có đàn bà 
thì đàn ông còn cần mặc quần áo làm gì?

PhậN... chồNG

Buổi tối, bà vợ là “sư tử Hà Đông” 
nấu nướng xong liền bảo cậu 
con trai gọi điện cho bố về ăn 
cơm ngay.
Thằng con gọi điện một hồi rồi 
chạy ra bảo mẹ:
- Mẹ ơi, con gọi ba lần liền mà 
lần nào cũng có một cô trả lời.
Bà vợ điên quá, đợi đến lúc 
chồng đi làm về liền nhảy ra 
đấm đá túi bụi. Ông chồng bị 
bất ngờ không hiểu vì sao chỉ 
kịp nằm lăn ra kêu cứu. Bà vợ lúc 
này mặt vẫn đang hầm hầm liền 
bảo thằng con:
- Mày nói đi, cái con kia nó trả lời 
máy của bố mày thế nào?
- Dạ, cô ấy bảo “số máy quý 
khách vừa gọi hiện không liên 
lạc được”.

Nhường
Người vợ so bì với chồng:
Vợ: - Đám cưới, đám hỏi, sinh 
nhật, đám giỗ, đám tang... đám 
nào ông cũng giành đi, có bao 
giờ ông nhường cho tôi đi đám 
nào đâu!
Chồng: - Tôi đã nhường cho bà 
một đám để bà đi rồi, bà còn so 
bì gì chớ.
- Đám gì?
- Đám... ruộng đó.

Ổ khóa vÀ chìa khóa

Một bà vợ luôn tự coi mình là nhân vật quan 
trọng trong gia đình:
- ... Nếu thiếu sự quán xuyến của em thì gia 
đình sẽ tan nát, của cải sẽ đội nón ra đi.
Nghe vợ nói, ông chồng không hề phản đối 
mà còn hăng hái thêm vào:
- Em nói đúng, người vợ trong gia đình cũng 
giống như cái ổ khóa của một căn phòng. 
Đồ đạc trong phòng muốn an toàn phải nhờ 
có ổ khoá tốt.
- Anh nói chí phải!
- Còn vai trò của người chồng chỉ như cái 
chìa kho mà thôi, làm sao so được với cái ổ 
khoá.
- Anh nói đúng lắm! Chưa bao giờ em thấy 
anh đánh giá vai trò của vợ chồng mình 
chính xác như hôm nay. Hóa ra anh cũng 
không ngớ ngẩn như em và mọi người vẫn 
tưởng.
- Để anh nói hết đã! Cái ổ khóa tốt là ổ khóa 
chỉ có một chìa mở được!
- Đúng quá đi rồi! Nếu chìa nào cũng mở 
được thì ổ khóa là loại vứt đi.
Ông chồng lại thủng thẳng:
- Còn chìa khóa tốt là chìa khóa mở được 
nhiều ổ khóa.
- Đúng.... à, không phải thế, không phải thế.
Bà vợ suy nghĩ một lúc mới biết ông chồng 
gài bẫy mình, liền xấn xổ:
- Thế cái chìa của anh mở được bao nhiêu 
ổ khóa rồi? Nói đi, nói đi! Tôi sẽ bẻ cong cái 
chìa khóa láo lếu này cho nó khỏi mở ổ khóa 
nào hết!

Đi uốNG TiếP khÔNG?
Chồng nhậu về đứng trước cửa nhà say đến nỗi không nhớ 
tên vợ, cứ gọi “Ấy ơi, ấy ơi!”. Vợ trong nhà nghe giọng say rượu, 
lại không gọi rõ tên nên không thèm mở cửa. Bí quá, chàng ta 
rút “alô” gọi cho bố vợ:
- Alô, bố đấy à? Bố cho con hỏi vợ con nó tên gì ấy nhỉ?
- Mày làm gì mà quên cả tên vợ mày thế hả?
- Con đi uống rượu về say quá nên quên mất. Bây giờ vợ con 
nó không mở cửa cho con vào nhà.
- Thế à? Đến tên mẹ vợ mày tao còn chẳng nhớ nữa là tên vợ 
mày. Đang đứng ngoài đường à? Tao cũng thế thôi! Đi uống 
tiếp không?

Thư giãn Số 35 - tháng 4/2014
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