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Thông M
điệp
mùa
xuân

ột đất nước, một doanh
nghiệp hay một tổ chức, cá
nhân muốn phát triển và
theo kịp sự tiến bộ của xã hội thì phải
hội nhập. Bởi có hội nhập mới tiếp
thu những tiến bộ của khoa học kỹ
thuật của nhân loại để đổi mới mình.
Đổi mới hay nói cách khác là cách tân
không chỉ là yêu cầu tất yếu của một
giai đoạn lịch sử mà là yêu cầu thường
xuyên, liên tục nếu không muốn lùi lại
phía sau.
Doanh nghiệp tốt là doanh nghiệp
biết đổi mới liên tục và sáng tạo. Công
dân của thời đại là công dân của hội
nhập, đổi mới và bắt nhịp tư duy toàn
cầu. Mỗi cá nhân trong doanh nghiệp
đổi mới thì doanh nghiệp ấy sẽ đổi
mới. Doanh nghiệp đổi mới được
thể hiện ở nhiều góc độ, khía cạnh
mà trước hết là đổi mới tư duy về kỹ
thuật, công nghệ để liên tục tạo ra
sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu ngày
càng cao của người tiêu dùng và dẫn
dắt thị trường. Đổi mới về cách thức
quản lý và đào tạo nhân sự, đổi mới
về phương thức kinh doanh nhằm gia
tăng giá trị và nâng cao chỉ số thương
hiệu. Chính sự đổi mới và sáng tạo
giúp doanh nghiệp phản ứng nhanh
với những biến đổi của thị trường và
tận dụng tốt mọi thời cơ, cũng như
thách thức để phát triển, điều đó
càng gia tăng bản lĩnh và sức sống
doanh nghiệp trên thương trường.
Phong Phú cũng thế, với một bề dày
lịch sử 52 năm đã liên tục đổi mới và
hội nhập vào dòng chảy kinh tế toàn
cầu, khẳng định được vị thế, uy tín,
thương hiệu. Những lúc nền kinh tế
trong và ngoài nước có nhiều biến
động nhưng Phong Phú vẫn kiên trì,
bền bỉ và đổi mới linh hoạt lấy ngắn
nuôi dài tiếp tục duy trì ngành dệt
nhuộm, đầu tư phát triển khăn bông.

Đồng thời nhạy bén, vận dụng linh
hoạt những biến động của thị trường
để tăng tốc đầu tư, đổi mới sản
phẩm… Nhờ vậy, Phong Phú không
chỉ duy trì được ngành dệt nhuộm mà
đến nay còn đầu tư mở rộng và phát
triển lớn mạnh. Sản phẩm khăn bông
mỗi năm với 200-300 mẫu mã mới để
cung cấp cho thị trường trong, ngoài
nước và xây dựng thành công thương
hiệu khăn Mollis. Các sản phẩm chủ
lực của Phong Phú hiện nay như sợi,
vải denim, dệt kim, may mặc, khăn
bông và sản phẩm gia dụng… ngoài
cung cấp cho thị trường trong nước
đã xuất khẩu ổn định sang các nước
như: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ
Kỳ… được khách hàng đánh giá cao
về chất lượng, uy tín và tiến độ giao
hàng. Điều đó một lần nữa khẳng
định được tính đúng đắn của công tác
đổi mới và hội nhập.
Hội nhập doanh nghiệp về lĩnh vực
kinh tế đi kèm với việc hội nhập về
con người và văn hóa. Vì vậy, mỗi anh
chị em CB.CNV Phong Phú ở bất kỳ vị
trí công việc nào hãy tuân thủ, ra sức
học tập và đổi mới, đổi mới về tư duy,
đổi mới thao tác, kiến thức, kỹ năng,
ứng xử… để ngày càng phát triển,
hoàn thiện hơn. Đổi mới giúp chúng
ta biết mình ở đâu và phấn đấu như
thế nào để hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ được giao.
Một mùa xuân mới đã về, Hội đồng
Quản trị và Ban Tổng giám đốc xin gửi
đến toàn thể CB.CNV và gia quyến lời
chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang
thịnh vượng, vạn sự như ý. Hy vọng,
năm 2016 chúng ta tiếp tục đoàn kết,
đổi mới toàn diện tạo lực đẩy đưa
Phong Phú phát triển nhanh mạnh
hơn nữa trước những thời cơ mà thị
trường mang lại, đó là các hiệp định
FTA và TPP.

Chúc Mừng
Năm Mới
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TRẦN QUANG NGHỊ
(Chủ tịch Hội đồng Quản trị)

N

ăm 2015 khép lại với nhiều sự thay đổi quan trọng của đất nước, của
doanh nghiệp. Theo đó, Đại hội Đảng các cấp đã hoàn tất, chuẩn bị cho
Đại hội Đảng toàn quốc vào tháng 1/2016. Đồng nghĩa với một nhiệm
kỳ mới, nhiều nơi, nhiều ngành có sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo, hứa hẹn sức
chiến đấu mới cho mục tiêu dân giàu nước mạnh, được thực hiện bằng tốc độ
và trí tuệ cao hơn.
Ở bên ngoài hay đối với doanh nghiệp, thị trường đã có sự thay đổi rất tích cực.
Đó là điều kiện cần cho xuất khẩu đã tốt hơn rất nhiều nhờ có các hiệp định
thương mại với các nước và khu vực, đặc biệt phải kể đến Hiệp định đối tác kinh
tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương - TPP. Tất cả góp phần mở ra cho các doanh
nghiệp một bước phát triển mới với khả năng đầu tư sản xuất khai thác các hiệp
định càng nhanh càng tốt, không giới hạn về biên độ, chỉ còn khả năng chủ quan
với năng suất cao, chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh được cùng các doanh
nghiệp FDI và khả năng phát triển khách hàng cũ, mới.

Chào

Hãy tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc
trên mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực
và mọi con người Phong Phú.
Khác với việc xây dựng kế hoạch năm 2015 lúc chưa có TPP, ngay sau khi TPP
hoàn tất đàm phán, Vinatex nói chung và Phong Phú nói riêng đã nhanh chóng
tìm hiểu phân tích kỹ các nội dung hiệp định để phân kỳ đầu tư ngay các nhóm
sản phẩm có lợi thế trước ngay lập tức khi hiệp định được ký kết chính thức. Bởi vì
ngoài nhu cầu khai thác cơ hội để phát triển doanh nghiệp, chúng ta còn có trách
nhiệm với đất nước, với nhân dân, với công nhân, không để chỉ có các doanh
nghiệp nước ngoài tận dụng hết điều kiện thuận lợi do các hiệp định mang lại.
Đó là các hiệp định mà Nhà nước Việt Nam đã hết sức nỗ lực đàm phán để mang
lại cho doanh nghiệp.
Ở Phong Phú như tôi đã nói rất nhiều lần, nếu chúng ta vẫn chậm, vẫn trì trệ,
không tăng tốc quyết liệt trong việc cải thiện năng lực phát triển thị trường,
khách hàng, chậm trong đầu tư và khai thác tốt năng lực hiện có (ví dụ ngành
vải đang khai thác có dưới 60% năng lực) thì chúng ta sẽ thua ngay trên sân nhà,
trên đất nước mình.
Mệnh lệnh từ thực tế hiện nay và yêu cầu cho năm 2016: Hãy tiến nhanh, tiến
mạnh, tiến vững chắc trên mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực và mọi con người
Phong Phú.
Hãy tăng tốc và thần tốc tiến lên!
Vinh quang của sự tăng trưởng thần kỳ và làm tốt trách nhiệm với đất nước và
công nhân đang chờ đón đội ngũ cán bộ của chúng ta!
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Một niềm tin
PHẠM XUÂN TRÌNH
(Tổng Giám đốc)

Năm Ất Mùi 2015, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng bằng khen
ghi nhận sự đóng góp và kết quả lao động của CB.CNV Tổng công
ty CP Phong Phú. Đây được xem như là một thành tích dâng lên
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc và Đại hội Đảng lần thứ XII.

M

ột năm lại đi qua, chuẩn bị
đón một năm mới đến, mọi
người nao nức chuẩn bị và trở
về mái ấm đại gia đình mình. Dù quê xa
hay nhà gần, dù cuộc sống và công việc
trong một năm qua thành công mỹ mãn
hay chưa thành công như lời cầu mong
đầu năm nguyện ước, thì ai ai cũng đều
chuẩn bị một món quà để tặng gia đình,

người thân hoặc dâng lên tổ tiên, cửu
huyền thất tổ như một sự ghi ơn, tri ân.
Kiểm nghiệm lại một năm được gì, mất
gì, điều gì gặp may mắn, điều gì chưa gặp
may mắn để rồi an ủi, hân hoan, đúc kết,
điều chỉnh mong cho một năm mới được
tốt hơn. Thời khắc giao thừa, giây phút
trời đất chuyển từ năm cũ sang năm mới,

Năm 2016, Phong Phú sẽ không ngừng xây dựng
đội ngũ và có thêm nhiều cá nhân điển hình, tiếp tục
lan tỏa, là nòng cốt, là đội ngũ kế cận sau này.
ai cũng ước nguyện một năm mới đến
thật an lành, thật hạnh phúc, may mắn và
sức khỏe.

nên không khí mới, khí thế mới được mọi
người đồng lòng ủng hộ, ngưỡng mộ và
tôn vinh.

Phong Phú dù một năm qua phải đối
mặt, vật lộn trước sự biến động của thị
trường nhưng vẫn về đích thành công
bằng sự lao động cần cù, sáng tạo, đánh
giá và điều chỉnh phù hợp với tình hình.

Bên cạnh đó là việc đánh giá năng lực
cá nhân có thêm phương pháp đánh
giá mới, đánh giá 3600 (mọi người xung
quanh đánh giá mình) để mình hiểu
thêm về bản thân, biết mình đang ở đâu,
mức nào và tự điều chỉnh để ngày càng
hoàn thiện.

Nhìn lại một năm qua, bên cạnh đổi mới
đầu tư mở rộng, nâng cao hiệu quả sản
xuất kinh doanh và tăng quy mô, Phong
Phú còn luôn chú trọng đến xây dựng đội
ngũ bằng những phương châm cụ thể
như tuân thủ kỷ cương, sáng tạo năng
động, năng suất chất lượng… đã tạo nên
được một đội ngũ và nhiều tập thể lao
động quên mình, hiệu quả. Theo đó, nổi
bật là những gương điển hình tiên tiến,
chiến sĩ thi đua của Tổng công ty. Những
gương mặt ấy đã góp phần lan tỏa tính
cách và phương pháp làm việc của mình
đến với những người xung quanh, tạo

Năm 2016, Phong Phú sẽ không ngừng
xây dựng đội ngũ và có thêm nhiều cá
nhân điển hình, tiếp tục lan tỏa, là nòng
cốt, là đội ngũ kế cận sau này.
Năm mới nghiệm lại một năm qua, có
việc đã làm được, có việc chưa làm được,
xin chia sẻ đôi điều tâm đắc trong năm
Ất Mùi 2015 mà tôi cảm thấy hạnh phúc
dâng trào và một niềm tin trước thềm
năm mới: Năm Bính Thân, năm con khỉ,
cầm tinh của sự khôn ngoan và trí tuệ.
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Đại hội Đảng bộ Phong Phú

sự kiện Phong Phú
nổi bật năm 2015

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty CP Phong Phú lần
thứ XIV (nhiệm kỳ 2010-2015) diễn ra vào ngày
21/05/2015 với sự tham dự của đại diện Đảng bộ các
cấp cùng 283 Đảng viên Đảng bộ Phong Phú.

PHÒNG TT&QL THƯƠNG HIỆU

Năm 2015, mặc dù tình hình kinh tế trong và ngoài nước có nhiều
biến động, nhưng bằng sự sáng suốt của Ban lãnh đạo cùng sự chung
tay của toàn thể anh chị em CB.CNV, Tổng công ty CP Phong Phú đã
có những bước tiến nhất định. Cùng Diễn đàn Phong Phú điểm lại
10 sự kiện nổi bật nhất của Tổng công ty.

2

Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2015

Ngày 14/04/2015, Tổng công ty CP
Phong Phú tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2015, với sự tham dự của 262 cổ
đông, đại diện cho 69.603.398 cổ phần, đạt
tỷ lệ 95% vốn điều lệ của Phong Phú.

1

Liên hoan mừng xuân Ất Mùi 2015

Với chủ đề Xuân mới vươn tới những tầm cao, chương
trình liên hoan mừng xuân Ất Mùi 2015 được diễn ra vào
ngày 14/02/2015 tại Tổng công ty trong không khí ấm áp,
nghĩa tình. Chương trình gồm có nhiều nội dung phong phú,
hấp dẫn như: cuộc thi gói bánh tét tặng người xa quê, cuộc thi
khoảnh khắc xuân và người đẹp lễ hội, chương trình tặng chữ
may mắn đầu xuân và các hoạt động thể thao sôi động.
Nội dung chính của chương trình đặc biệt có nhiều tiết mục
văn nghệ đặc sắc đến từ các ngành sản xuất và các ca sĩ, khách
mời. Phần xổ số trúng thưởng với nhiều giải thưởng hấp dẫn
gồm 42 giải khuyến khích, 30 giải tư, 15 giải ba là máy giặt
Aqua AQW 7kg, 10 giải nhì là tủ lạnh Sanyo 123 lít, 5 giải nhất
là tivi Sony LED 40” và 6 giải đặc biệt là xe Honda Blade.

Theo đó, tổng doanh thu năm 2014 của Tổng
công ty là 4.508 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất
trước thuế là 221 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế
hợp nhất là 202 tỷ đồng. 100% cổ đông tham
dự đại hội thống nhất chỉ tiêu kế hoạch đề ra
trong năm 2015 và các nội dung quan trọng
khác của đại hội. Cổ đông nhất trí thông qua
đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Khắc Sơn thành viên Ban kiểm soát và thống nhất bầu
bà Trần Liên Hữu thay thế.
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3

Hội nghị người lao động Phong Phú 2015

Ngày 25/04/2015, Tổng công ty tổ chức thành
công Hội nghị người lao động năm 2015, đây là
dịp đánh giá tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị
người lao động năm 2014 và thảo luận phương hướng
nhiệm vụ 2015. Đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp
của anh chị em CB.CNV để bổ sung, hoàn thiện các
văn kiện đại hội và được sự nhất trí 100% của đại biểu.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua những nội dung
quan trọng của văn kiện đại hội, đồng thời tiến hành
bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Phong Phú nhiệm kỳ
2015-2020 gồm 15 đồng chí: Đồng chí Phạm Xuân
Trình - Bí thư, đồng chí Võ Duy Sáng, đồng chí Phan
Kim Hằng, đồng chí Nguyễn Thị Liên, đồng chí Lưu
Đặng Thương Thương, đồng chí Lê Thị Hoàng Trang,
đồng chí Nguyễn Quốc Nguyên, đồng chí Bạch Thị
Kim Cương, đồng chí Nguyễn Văn Nhiệm, đồng chí
Trương Thị Ngọc Phượng, đồng chí Nguyễn Văn Thảo,
đồng chí Nguyễn Đình Thịnh, đồng chí Nguyễn Văn
Danh, đồng chí Đinh Thị Ngọc Dung và đồng chí
Nguyễn Hồng Thái.

Hội nghị đã thông qua quyết định của Tổng giám đốc
về việc khen thưởng cho 8 tập thể và 81 cá nhân đạt
danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2014. Tổng
giám đốc chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu giải quyết
vấn đề uống nước đá trong mùa nắng cho công nhân.
Nâng mức nghỉ mát hàng năm của công nhân từ
400.000 đồng lên 600.000 đồng, trợ cấp khó khăn đột
xuất từ 2.000.000 đồng lên 5.000.000 đồng/lần.

5

Nhiều giải thưởng thương hiệu uy tín

Năm 2015 đánh dấu nhiều giải thưởng thương hiệu uy tín
của Tổng công ty CP Phong Phú như: Thương hiệu mạnh
Việt Nam, Hàng Việt Nam chất lượng cao, Top Brands, Top 500
doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam cùng nhiều giải thưởng danh
giá khác.
Các giải thưởng một lần nữa ghi nhận những thành tích xuất
sắc của Tổng công ty trên các hoạt động sản xuất kinh doanh,
phát triển thương hiệu bền vững, khả năng cạnh tranh trên thị
trường, quy mô và tốc độ phát triển của doanh nghiệp, các hoạt
động xuất nhập khẩu… Đây là niềm tin để thương hiệu Phong
Phú tiếp tục phát triển lớn mạnh không ngừng, khẳng định vị
thế vững chắc của mình trên thị trường trong và ngoài nước.
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7

Kiện toàn và phát huy vai trò
tổ chức đoàn

6

Các hoạt động xúc tiến thương mại

Trong năm qua, Tổng công ty đã tổ chức nhiều
hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản
phẩm, công nghệ… nhằm giúp khách hàng tiếp
cận những sản phẩm thương hiệu Phong Phú. Điển
hình trong các hoạt động xúc tiến thương mại là việc
Phong Phú tham gia các hội chợ triển lãm: Hội chợ
triển lãm tại Nga, Trung Quốc, Mỹ, Hội chợ Thời trang
Quốc tế Việt Nam - VIFF diễn ra từ ngày 18-25/09/2015
(TP.HCM) và từ ngày 23-27/12/2015 (Hà Nội), Hội chợ
Vietnam Fashion, Fabric Garment Machinery Expo
2015 diễn ra từ ngày 25-27/11/2015 tại Hà Nội, cùng
nhiều hội chợ triển lãm mua sắm cuối năm khác. Tại
đây, các sản phẩm của Phong Phú được khách hàng
đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã, giá thành.

Nhằm phát huy tinh thần sức trẻ xung
kích, hoạt động tổ chức đoàn của doanh
nghiệp trong giai đoạn phát triển mới, Đoàn
thanh niên Tổng công ty tổ chức lễ ra mắt
Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng
công ty CP Phong Phú lần thứ XIV (nhiệm kỳ
2012-2017), giai đoạn 2015-2017. Theo đó,
11 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành
gồm đồng chí Nguyễn Hồng Thái - Bí thư,
đồng chí Trần Thị Thanh Thảo - Phó Bí thư,
đồng chí Đặng Hoàng Khoa - Ủy viên Ban
Thường vụ, đồng chí Trần Quang Vinh, đồng
chí Võ Trung Kiên, đồng chí Nguyễn Quốc
Việt, đồng chí Nguyễn Thành Được, đồng
chí Trần Trọng Khánh, đồng chí Trần Thị Hân,
đồng chí Lê Quốc Sang, đồng chí Lê Tấn Đạt.
Trong năm qua, Đoàn thanh niên tổ chức
nhiều hoạt động sôi nổi như Hội trại truyền
thống, Ngày chủ nhật xanh, triển khai đồng
bộ các công trình thanh niên tại các ngành
sản xuất và khối phòng ban, Đồng hành
cùng thương hiệu Phong Phú, Hội thao
truyền thống Tổng công ty, Hội thi Tiếng hát
Phong Phú… Những hoạt động trên tạo ra
phong trào thi đua sôi nổi, sáng kiến cải tiến
kỹ thuật và giải trí sau những giờ làm việc
căng thẳng, phát huy vai trò xung kích của
thanh niên trong doanh nghiệp.
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8

Chăm lo đời sống
người lao động

Với Phong Phú, người lao động
được xem là nguồn tài sản quý giá
của doanh nghiệp, vì vậy việc chăm
lo tốt đời sống của người lao động
được Ban lãnh đạo quan tâm hàng
đầu. Cùng với Đoàn thanh niên
và Công đoàn, Phong Phú tổ chức
nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa
chăm lo cho người lao động như:
phát động Quỹ Tương thân tương
ái nhằm giúp đỡ những CB.CNV có
hoàn cảnh khó khăn trong cuộc
sống. Chương trình trồng rau sạch
và các nhà ăn sản xuất giá sạch để
phục vụ bữa ăn giữa ca cho toàn thể
CB.CNV Tổng công ty. Công ty phục
vụ nước uống miễn phí như trà, cà
phê, nước ngọt, sữa… cho anh chị
em CB.CNV đi ca đêm.
Ngoài việc xây dựng chung cư bán
cho CB.CNV với giá ưu đãi đi kèm các
tiện ích như khuôn viên cây xanh,
nhà trẻ, thư viện sách, phòng sinh
hoạt cộng đồng… Tổng công ty
còn đầu tư xây dựng nhà nghỉ cho
CB.CNV tại Thành phố Đà Lạt. Cùng
nhiều hoạt động chung tay góp sức
cùng toàn thể CB.CNV nhằm tạo
mọi điều kiện thuận lợi để họ yên
tâm công tác, cống hiến cho sự phát
triển chung của mái nhà Phong Phú.

9

Hội thi thợ giỏi cấp Tổng công ty và cấp Ngành

Hội thi thợ giỏi cấp
Tổng công ty diễn
ra rầm rộ, khẩn trương
và tích cực tạo không
khí thi đua sôi nổi tại các
ngành sản xuất: Ngành
sản xuất Sợi chỉ may
(vận hành máy sợi con,
sợi se), ngành sản xuất
Vải (vận hành máy dệt, máy nhuộm, nối trục và bảo trì dệt). Ngành sản
xuất Gia dụng tổ chức thi tập thể theo đội. Ngành Dệt mỗi đội có 7 người
bao gồm vận hành máy dệt, nối gỡ, nối trục, máy canh, máy hồ. Ngành
nhuộm mỗi đội có 3 người bao gồm vận hành máy nấu tẩy, máy nhuộm,
máy Rame. Ngành may mỗi đội 5 người bao gồm may biên, may ngang, cắt
ngang và kiểm.
Kết quả có 51 cá nhân và 6 tập thể đạt giải. Trong đó, giải nhất có 3 tập thể
và 13 cá nhân, giải nhì có 12 cá nhân, giải ba gồm 8 cá nhân và giải khuyến
khích gồm 3 tập thể và 18 cá nhân. Đồng thời, Phong Phú lựa chọn 6 anh chị
xuất sắc nhất tham gia Hội thi thợ giỏi lần V cấp Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
Sau thời gian tranh tài, chị Nguyễn Thị Hải Lý đạt giải đồng ngành sợi, chị
Nghiêm Thị Thúy Hằng và anh Lưu Thành Chiến đạt giải đồng ngành dệt.
Chị Nguyễn Thị Hiền, chị Huỳnh Thị Mỹ Thu và anh Phạm Quý Mạnh đạt thợ
giỏi cấp ngành.

10

Chăm lo thế hệ tương lai Phong Phú

Năm qua, Phong Phú đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý
nghĩa trong việc chăm lo các cháu thiếu nhi là con em CB.CNV
của Tổng công ty. Cụ thể là Ngày hội tuổi thơ Phong Phú được tổ chức vào
ngày 01/06/2015 với sự tham dự của 511 cháu. Ngoài các hoạt động vui chơi
giải trí, các cháu còn được tham gia chào cờ đầu tháng,
tham quan nhà máy, nơi hằng ngày phụ huynh các cháu
công tác.
Bên cạnh đó là Đêm hội trăng rằm Phong Phú 2015 tổ
chức vào ngày 26/09/2015 (nhằm ngày 14/08/2015 tính
theo âm lịch) với sự tham dự của 400 cháu thiếu nhi. Ngoài
nghi thức thắp đèn ông sao, phá cỗ, trông trăng, các cháu
còn được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc,
trò chơi dân gian vui nhộn cùng chú Cuội - chị Hằng. Cùng
thời điểm, tại chung cư Nhân Phú, chương trình Trống hội
trung thu cũng được tổ chức với nhiều trò chơi đặc sắc,
vui nhộn, thu hút sự tham dự của hơn 200 cháu thiếu nhi
là con của các hộ cư dân Nhân Phú.
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Phong Phú tiếp tục
được vinh danh tại VNR 500
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Thành
tích
Tổng công ty CP Phong Phú

PHÒNG TT&QL THƯƠNG HIỆU

năm 2015

ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY
• Cờ thi đua của Đảng ủy khối Doanh nghiệp
Trung ương
gia cũng như xây dựng cộng đồng
doanh nghiệp vững mạnh, tạo thế
và lực cho đất nước trong bối cảnh
hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Giám đốc Điều hành Tổng công ty nhận giải thưởng.

N

ăm2015 là năm Phong Phú
tiếp tục được vinh danh
trong bảng xếp hạng 500
doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
(VNR500). Trong 5 năm qua, Phong
Phú luôn giữ vững vị thế top đầu.

được công bố thường niên từ năm
2007. Đây là giải thưởng uy tín,
đánh giá và ghi nhận khách quan
kết quả hoạt động kinh doanh của
các doanh nghiệp Việt Nam đã đạt
được trong mỗi năm tài khóa.

Bảng xếp hạng VNR500 do Vietnam
Report thực hiện dựa trên mô hình
Fortune500, đánh giá thứ hạng
doanh nghiệp dựa theo tiêu chí cơ
bản là tổng doanh thu, lợi nhuận,
tốc độ tăng trưởng, lao động, tài sản
và uy tín truyền thông… có đóng
góp vào sự phát triển của đất nước.
VNR500 là bảng xếp hạng dựa trên
kết quả nghiên cứu và đánh giá
độc lập theo chuẩn mực quốc tế

Phát biểu tại buổi lễ vinh danh, ông
Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng
Bộ Thông tin và Truyền thông cho
biết: Các doanh nghiệp nằm trong
Bảng xếp hạng VNR500 chính là
những đơn vị tiêu biểu đã vượt
qua khó khăn và thách thức để
phát triển hoạt động sản xuất kinh
doanh trong năm qua, góp phần
cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc

Với Phong Phú, 2015 là một năm
đánh dấu những phát triển thông
qua những dự án đầu tư mở rộng
sản xuất, thị trường, nghiên cứu
phát triển sản phẩm mới… để đón
đầu các FTA và TPP. Tổng công ty
vinh dự được trao tặng những giải
thưởng danh giá như cờ thi đua của
Chính phủ, Thương hiệu mạnh Việt
Nam, Hàng Việt Nam chất lượng
cao, Thương hiệu hàng đầu Việt
Nam - Top Brands... cùng rất nhiều
giải thưởng uy tín do các tổ chức
trong và ngoài nước trao tặng. Mặc
dù tình hình kinh tế trong nước
còn nhiều khó khăn, thách thức,
tuy nhiên bằng sự chỉ đạo của
Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám
đốc một cách đúng đắn, linh hoạt,
quyết liệt, cùng sự đồng lòng của
toàn thể anh chị em CB.CNV, Phong
Phú đã vượt khó thành công và
hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

TẬP THỂ CB.CNV TỔNG CÔNG TY
• Cờ thi đua của Chính phủ
• Nhà máy Sợi chỉ may đạt Cờ thi đua của
Bộ Công thương
• Nhà máy Dệt - Nhuộm - Hoàn tất khăn bông
đạt Cờ thi đua của Bộ Công thương
• Thương hiệu mạnh Việt Nam
• Hàng Việt Nam chất lượng cao
• Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
• Thương hiệu hàng đầu Việt Nam Top Brands

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY
• Cờ xuất sắc toàn diện của Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam

ĐOÀN THANH NIÊN TỔNG CÔNG TY
• Bằng khen của Trung ương
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
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PHONG PHÚ

Quà xuân trao tay

Chào xuân 2016
PHÒNG TT&QL THƯƠNG HIỆU

Xuân về rộn ràng khắp mọi miền tổ quốc, xuân tưng bừng
khắp tổ ấm Phong Phú thân yêu. Đến Tổng công ty trong
những ngày này, bạn sẽ không chỉ thấy những guồng máy
làm việc hết công suất để đáp ứng những đơn hàng đầu xuân,
những CB.CNV hăng say làm việc không mệt mỏi… mà còn
cảm nhận được sự ấm áp, thân tình khác. Đó là những hoạt
động, chương trình chăm lo đời sống cho CB.CNV đặc biệt
nhân dịp tết đến xuân về.

Lễ hội mùa xuân
Liên hoan mừng xuân Bính Thân
2016 là hoạt động thường niên
luôn được mọi người háo hức mong
chờ mỗi độ tết đến xuân về. Đây là
dịp để anh chị em CB.CNV cùng vui
chơi, giao lưu, thư giãn, ngồi lại bên
nhau chia sẻ những kỷ niệm năm cũ
và những ước mơ, khát vọng trước
thềm xuân mới, để mọi người thấu
hiểu và gắn bó với nhau hơn.
Mô hình sân khấu Liên hoan mừng xuân Bính Thân 2016
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Cũng nằm trong chuỗi hoạt động mừng
xuân Bính Thân 2016, Công đoàn Tổng công
ty đã trao tặng hơn 1.960 suất quà đến tay
người lao động. Với mong muốn mỗi người
lao động đều được đón tết hạnh phúc, đủ
đầy, những phần quà tuy nhỏ bé nhưng
thiết thực và có ý nghĩa bao gồm gạo thơm,
nếp cái hoa vàng, bột ngọt, nước mắm…
cho thấy sự quan tâm chu đáo và gần gũi
của Ban lãnh đạo Tổng công ty dành cho
mỗi CB.CNV.

Món quà tinh thần ý nghĩa
Cùng với chuỗi hoạt động chào xuân mới, Đoàn thanh niên
Tổng công ty đã tổ chức chương trình hội thao bao gồm các
bộ môn: bóng đá, cầu lông, chạy việt dã. Chương trình đã được
sự đón nhận và tham gia nhiệt tình không chỉ CB.CNV Phong
Phú, mà còn thu hút các vận động viên đến từ Công ty CP May
Gia Phúc, Công ty CP Quốc tế Phong Phú, Công ty Coast Phong
Phú. Đặc biệt, chạy việt dã là bộ môn gây được sự quan tâm
của cả lãnh đạo lẫn CB.CNV với sự tham gia của 150 người.
Những hoạt động thi đấu thể thao càng làm cho không khí
mùa xuân thêm rộn ràng, lòng người thêm phấn chấn. Đây là
một trong những món quà tinh thần, thể hiện sự quan tâm,
chăm sóc của Ban lãnh đạo, Công đoàn, Đoàn thanh niên dành
cho CB.CNV.

Chuyến xe nghĩa tình
Với chủ đề Sắc xuân Phong Phú, Liên
hoan mừng xuân Bính Thân 2016
diễn ra vào lúc 17 giờ 30 đến 21 giờ
30 ngày 03/02/2016 (nhằm ngày 25
âm lịch) tại Tổng công ty CP Phong
Phú. Dưới sự chỉ đạo và đầu tư từ
Ban lãnh đạo, chương trình hứa hẹn
đem đến cho toàn thể CB.CNV một
chương trình đặc sắc, hoành tráng,
đầy hấp dẫn. Bên cạnh các tiết mục
văn nghệ, liên hoan mừng xuân còn
có chương trình rút thăm may mắn

với 108 giải thưởng có giá trị như: 4
giải đặc biệt mỗi giải 1 sổ tiết kiệm
trị giá 25.000.000; 4 giải nhất (xe
Honda Blade bánh mâm); 5 giải nhì
(Tivi Sony LCD LED 40 inch); 10 giải
ba (tủ lạnh Sanyo); 15 giải tư (máy
giặt Toshiba 7kg); 20 giải năm (xe
đạp Martin 107) và 50 giải khuyến
khích (15 bếp hồng ngoại Sanaky,
15 nồi cơm điện Sharp, 20 quạt đứng
Asia). Nhiều chương trình mới lạ,
đặc sắc lần đầu tiên xuất hiện trong
liên hoan mừng xuân năm nay hứa
hẹn mang đến cho các CB.CNV Tổng
công ty một bữa tiệc âm nhạc, nghệ
thuật, ẩm thực đặc sắc. Một sân chơi
ấm áp tình người tình xuân, một cảm
xúc dâng trào không khí mùa lễ hội
đầm ấm, sum vầy và đầy ắp tình yêu
thương của đại gia đình Phong Phú.

Năm mới, ai cũng mong muốn được về quê nhà đón tết sum vầy cùng gia
đình và người thân. Tuy nhiên, do hoàn cảnh hoặc điều kiện khách quan,
có người không thực hiện được ước mơ giản dị đó. Thấu hiểu và chia sẻ
mong muốn ấy, tết năm nay Ban lãnh đạo Tổng công ty đã bố trí tổng số
4 xe ca đưa 114 công nhân và người thân về quê đón tết. Theo đó, tuyến
miền Trung phục vụ 82 công nhân và người thân, tuyến miền Tây đưa 32
công nhân và người thân. Đây là một hoạt động đầy tính nhân văn của
Tổng công ty nhằm giúp cho anh chị em sớm về quê đón tết sum họp với
gia đình.

Ấm tình tết xa nhà
Bên cạnh việc chăm lo cho các
CB.CNV có điều kiện được về
quê sum họp cùng gia đình,
Công đoàn Tổng công ty còn
tổ chức tặng quà cho những
anh chị em đón tết tại TP.Hồ Chí
Minh. Theo đó, đại diện Công
đoàn Tổng công ty sẽ đến tận
nhà thăm hỏi và tặng quà cho
hơn 13 anh chị em không có
điều kiện về quê ăn tết với mỗi
phần trị giá khoảng 600.000
đồng. Đây là một trong những
hoạt động thiết thực và đầy
tình nghĩa mà Tổng công ty
đem đến cho CB.CNV.
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Đoàn thanh niên Tổng công ty CP Phong Phú:

Một năm hoạt động sôi nổi
ĐOÀN THANH NIÊN

Với vai trò là cánh tay đắc lực của Đảng, là đội xung
kích phát huy vai trò và sức trẻ của thanh niên trong
các hoạt động sản xuất kinh doanh, sáng kiến cải tiến
kỹ thuật và hoạt động phong trào, Đoàn thanh niên
Phong Phú đã có một năm hoạt động sôi nổi.

Kiện toàn đội ngũ,
phát huy sức trẻ
Để đáp nhu cầu hoạt động trong
giai đoạn mới, đồng thời bổ sung
thêm lực lượng trẻ đứng vào đội
ngũ của đoàn, Đoàn thanh niên
Phong Phú đã kiện toàn đội ngũ
Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 20122017) giai đoạn 2015-2017. Theo
đó, 11 đồng chí được bầu vào Ban
chấp hành và đồng chí Nguyễn
Hồng Thái - Bí thư, đồng chí Trần
Thị Thanh Thảo - Phó Bí thư, đồng
chí Đặng Hoàng Khoa - Ủy viên Ban
Thường vụ.
Đoàn thanh niên Tổng công ty CP
Phong Phú là tổ chức Đoàn trực
thuộc Đoàn Tập đoàn Dệt May Việt
Nam gồm 4 liên chi đoàn và 4 chi
đoàn trực thuộc với 612 đoàn viên,
trong đó đảng viên tham gia sinh
hoạt đoàn là 75 đồng chí. Năm
2015, Đoàn thanh niên tổ chức
nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút
đông đảo đoàn viên thanh niên
tham gia hưởng ứng. Đoàn đã kết
nạp 106 thanh niên ưu tú đứng vào
hàng ngũ đoàn. Điển hình như hội
trại truyền thống Phong Phú “Vươn

tới tầm cao” tại Khu du lịch sinh thái
Viễn Đông - Hồ Cốc - Bà Rịa Vũng
Tàu, thu hút hơn 200 đoàn viên
tham gia. Kết hợp tổ chức Lễ kết
nạp Đoàn, tập huấn kỹ năng cho
các bạn đoàn viên thanh niên tham
dự hội trại.
Đoàn thanh niên xác định mục tiêu
đẩy mạnh các hoạt động phong
trào phải gắn liền với việc góp
phần hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị,
vận động mỗi đoàn viên đóng góp
một việc làm thiết thực và mỗi liên
chi, chi đoàn đăng ký ít nhất 1 công
trình thanh niên, tổng cộng trong
năm 2015 đã đăng ký thực hiện 8
công trình thanh niên.
Theo đó, Liên chi Đoàn Ngành sản
xuất Sợi Chỉ may với công trình
“Lắp đặt 6 máy se xốp”. Liên chi
đoàn Ngành sản xuất gia Dụng với
3 công trình: “Công trình lắp đặt
và đưa vào sản xuất 8 máy dệt khí
mới đầu tư”; “Công trình vệ sinh
nâng cấp 4 dàn Gain điều không”;
“Công trình đóng máy may biên
viền mới”. Liên chi đoàn Ngành sản
xuất Vải với “Công trình thay thế các

bộ kẹp biên bằng các bộ dò biên
định tâm vải”. Chi đoàn văn phòng
Tổng công ty với công trình “hoàn
chỉnh nghiên cứu, thiết lập và biên
soạn tài liệu “Quy trình sản xuất
vải denim dệt kim”. Chi đoàn Coats
Phong Phú với công trình thanh
niên “Thu gom phân loại rác thải
trong toàn công ty”.

Sôi nổi nhiều hoạt động
phong trào
Trong năm qua, đoàn thanh niên đã
phát động 7 đợt với hơn 200 đoàn
viên thanh niên tham gia chương
trình Ngày chủ nhật xanh, thực
hiện phát quang, dọn vệ sinh, sắp
xếp lại mặt bằng trong và ngoài các
nhà xưởng sản xuất, xung quanh
khuôn viên Tổng công ty, tạo cảnh
quan môi trường làm việc xanh sạch - đẹp.
Chương trình Đồng hành cùng
thương hiệu Phong Phú đã được tổ
chức 6 lần/năm tại CLB thanh niên
Tổng công ty với hình thức bán
hàng giảm giá phục vụ CB.CNV và
người tiêu dùng. Chương trình thu
hút sự tham gia của hơn 20 đơn vị
trong, ngoài ngành cùng với hơn
5.000 lượt khách tham quan và
mua sắm, đạt tổng doanh thu hơn
2 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức
chương trình Liên hoan mừng xuân
2015 với lễ hội các trò chơi dân gian
cho toàn thể cán bộ công nhân
viên vào dịp cuối năm. Tổ chức Hội
thao truyền thống Phong Phú năm

2015 với các bộ môn như bóng đá
mini nam, nữ, cầu lông, chạy việt dã
đã thu hút hơn 350 vận động viên
từ các đơn vị tham gia. Tổ chức giải
bóng đá Vinatex khu vực phía Nam
cho 4 đơn vị tham gia kết hợp trong
chương trình Tập huấn cán bộ đoàn
với kết quả đội bóng Phong Phú
đạt cúp vô địch.
Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6,
Đoàn thanh niên phối với Công
đoàn tổ chức chương trình Liên
hoan học sinh giỏi và cháu ngoan
Bác Hồ cho hơn 500 cháu là con
CB.CNV Tổng công ty nhằm mục
đích biểu dương, tôn vinh các cháu
con ngoan trò giỏi. Đồng thời,
Đoàn thanh niên Tổng công ty đã
đăng cai tổ chức lớp tập huấn cán
bộ đoàn Vinatex khu vực phía Nam
có 6 đơn vị tham gia với tổng số
195 cán bộ đoàn và đoàn viên ưu tú
trong diện đào tạo kế cận, trong đó
Phong Phú tham gia 85 người.

Tiếp tục phát huy vai trò xung
kích của đoàn
Năm 2015 đã khép lại, Đoàn thanh
niên Phong Phú với những chương
trình hành động thiết thực đã đóng
góp cho sự phát triển chung của
Tổng công ty. Năm 2016, Đoàn
thanh niên Tổng công ty xác định
tiếp tục là năm xung kích với nhiều
hoạt động thiết thực hơn nữa để
phát huy vai trò và sức mạnh của tổ
chức đoàn.
Những hoạt động ý nghĩa được
triển khai như: bán hàng lưu động
phục vụ cho các đơn vị ngoài; phát
huy chương trình Ngày chủ nhật
xanh; tổ chức các buổi báo cáo
theo từng chuyên đề, hội thao vào
các ngày lễ, tổ chức sinh hoạt trại
dã ngoại. Đoàn phát động phong
trào Tuần lễ lao động sản xuất giỏi,
Tuần lễ văn minh công nghiệp, tiếp
tục đăng ký và thực hiện các công

trình thanh niên, sáng kiến cải
tiến kỹ thuật, qua đó tuyên dương
Gương điển hình thanh niên trong
lao động sản xuất giỏi cho các công
nhân trực tiếp sản xuất.
Đoàn thanh niên tổ chức hội thi
thực hiện các đề tài về nghiên cứu
khoa học áp dụng hiệu quả vào sản
xuất kinh doanh. Tiếp tục tổ chức
thực hiện các chuyến công tác xã
hội, chăm lo cho các gia đình cách
mạng, chính sách, gia đình khó
khăn... tại đơn vị.
Hy vọng với sự tin tưởng của Ban
lãnh đạo Tổng công ty, Đoàn thanh
niên Phong Phú sẽ tiếp tục kế thừa
những thành công trong năm cũ,
phát huy vai trò và sức mạnh thực
hiện thắng lợi những nhiệm vụ
trong năm mới. Thành quả ấy có
được cần sự đóng góp và chung
sức thiết thực của tất cả anh chị em
đoàn viên thanh niên.
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Diễn đàn Phong Phú

áng ngày 23/01/2016, Vòng chung kết Hội thi
Tiếng hát Phong Phú 2015 đã diễn ra tại Câu lạc
bộ Thanh Niên của Tổng công ty. Chương trình
do Công đoàn Tổng công ty CP Phong Phú đứng ra
tổ chức, nhằm tìm kiếm những tài năng ca hát phục
vụ cho chương trình văn nghệ của Tổng công ty được
sôi nổi hơn, tiếp nối truyền thống văn nghệ - thể thao
từ trước.

Theo đó, Ban giám khảo phụ trách công tác cầm cân
nảy mực tại vòng chung kết chính là Nhạc sỹ Trần
Xuân Tiến - Hội viên hội nhạc sỹ Việt Nam, Ủy viên Hội
đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Thành phố
Hồ Chí Minh - Trưởng Ban Giám khảo, bà Nguyễn Thị
Tuyết Mai - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt
Nam, bà Nguyễn Thị Sao Kim - Viện trưởng Viện mẫu
Thời trang Fadin.

Tiếng hát Phong Phú 2015 cũng là một chương trình
nằm trong chuỗi hoạt động chào xuân Bính Thân 2016
của Tổng công ty CP Phong Phú. Trước đó, Vòng sơ
tuyển vào ngày 21/11/2015 đã tuyển chọn được 25 thí
sinh xuất sắc để dự Vòng chung kết lần này, trong đó có
8 thí sinh thuộc Nhóm Trung niên và 17 thí sinh thuộc
Nhóm Trẻ.

Đặc biệt, tham dự chương trình có sự hiện diện của ông
Phạm Xuân Trình - Tổng Giám đốc Tổng công ty, bà Bùi
Thị Thu - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng công ty,
bà Phan Kim Hằng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty
cùng quý ông bà trong ban lãnh đạo, trưởng phó các
ban phòng, hệ thống sản xuất và anh chị em CB.CNV
Phong Phú.

Ngân vang

Tiếng hát Phong Phú
LÊ SANG
(Phòng TT&QL Thương Hiệu)
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Một tiết mục của các thi sinh tại Vòng chung kết

Ban tổ chức tặng hoa cảm ơn Ban giám khảo

Danh sách thí sinh đoạt giải Tiếng hát Phong Phú
Tại Vòng chung kết, tất cả thí sinh đều có thời gian
khá dài để chuẩn bị và tập luyện cho các tiết mục.
Ban tổ chức đã cất công mời cả giáo viên thanh
nhạc đến huấn luyện và tập bài vở để các thí sinh
có được phong thái và bài dự thi tốt nhất. Các bài
hát tiền chiến, cách mạng, quê hương… và về chủ
đề mùa xuân lần lượt được thí sinh lựa chọn để thể
hiện. Chính sự phong phú về nội dung khiến cho
Vòng chung kết thêm phần đa dạng, đầy màu sắc.
Có thể nói, lực lượng cổ động viên là thành phần
tham dự không thể thiếu góp phần làm nên sự
thành công cho hội thi lần này. Mỗi phần biểu diễn
dự thi đều được cổ vũ hết mình và sôi nổi, đó chính
là nguồn động lực khiến các thí sinh càng thêm tự
tin, hoàn thành tốt phần biểu diễn dự thi của mình.
Sau những màn biểu diễn, tranh tài gây cấn, Ban
giám khảo cuối cùng cũng lựa chọn ra được chủ
nhân của những giải thưởng Tiếng hát Phong Phú
năm nay. 16 thí sinh đạt giải lần này (bao gồm cả
Nhóm Trung niên và Nhóm Trẻ) sẽ là những nhân
tố mới mẻ giúp cho phong trào văn nghệ của Tổng
công ty ngày càng đi lên hơn nữa trong thời gian
tới. Hy vọng những lời ca tiếng hát sẽ tiếp thêm
động lực giúp những người công nhân luôn hăng
say với công việc.

STT

HỌ VÀ TÊN

XẾP HẠNG

I . Nhóm Trung niên
1

Phạm Thị Quỳnh Giao

Giải Nhất

2

Nguyễn Thị Kim Liên

Giải Nhì

3

Trần Thị Thanh Huyền

Giải Ba

4

Nguyễn Anh Kiệt

Giải Khuyến khích

5

Trần Thị Cửu Vân

Giải Khuyến khích

6

Hà Ngọc Điền

Giải Khuyến khích

7

Đoàn Văn Sơn

Giải Khuyến khích

8

Phạm Trung Nghĩa

Giải Khuyến khích

II. Nhóm trẻ
1

Trịnh Hải Trường Hận

Giải Nhất

2

Trần Trọng Khánh

Giải Nhì

3

Nguyễn Thị Tuyết Vi

Giải Ba

4

Lê Quốc Sang

Giải Khuyến khích
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Tưng bừng
Đồng hành
cùng thương hiệu

Phong Phú

Diễn đàn Phong Phú

LÊ SANG
(Phòng TT&QL Thương Hiệu)

H

òa cùng không khí chào
xuân Bính Thân 2016,
từ ngày 13-16/01/2016,
Chương trình “Đồng hành cùng
thương hiệu Phong Phú” đã diễn ra
tại sân bóng đá mini thuộc Nhà ăn 3
thuộc Tổng công ty CP Phong Phú.
Đây là hội chợ bán hàng dành cho
CB.CNV và dân cư khu vực quận 9
do Đoàn Thanh niên Tổng công ty
đứng ra tổ chức.
Điểm đặc biệt của Đồng hành cùng
thương hiệu Phong Phú lần này
phục vụ nhu cầu mua sắm của anh
chị em CB.CNV và người dân xung
quanh nhân dịp tết đến xuân về. Vì
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thế, Đoàn thanh niên lần này đã cố
gắng tổ chức các gian hàng quy mô
và diện tích rộng hơn. Hội chợ quy
tụ gần 30 gian hàng lớn nhỏ đến
từ các doanh nghiệp lớn như Tổng
công ty CP Phong Phú, Tổng công
ty CP Việt Thắng, Liên Phương,
Biti’s… cùng một số doanh nghiệp
vừa và nhỏ khác.

tiết nắng nóng cũng ảnh hưởng
một phần đến việc đi mua sắm
của khách hàng, bãi giữ xe không
đủ sức chứa cũng là một hạn chế
khiến người dân ngại ghé tham
quan gian hàng. Tất cả đều trở
thành những kinh nghiệm quý báu
để Ban tổ chức có thể tổ chức các
chương trình lần sau được tốt hơn.

gian hàng hứa hẹn những lần sau
sẽ cố gắng có thêm thật nhiều mặt
hàng mới lạ, phong phú với giá ưu
đãi để hỗ trợ công nhân. Và, Thảo
cũng mong chương trình bán hàng
ưu đãi cho CB.CNV Phong Phú sẽ
lan tỏa và trở thành nét đẹp truyền
thống trong các hoạt động sắp tới
của Đoàn thanh niên Phong Phú”.

Sau 4 ngày tổ chức, “Đồng hành
cùng thương hiệu Phong Phú” đã
đạt được những thành công nhất
định, nhận được sự quan tâm của
CB.CNV, người dân… Bên cạnh
đó, lực lượng bảo vệ hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ trong việc giữ
gìn an ninh trật tự cũng như bảo
đảm không làm tổn thất, mất mác
hàng hóa. Đặc biệt, Câu lạc bộ
Thanh niên đã phối hợp công tác
dọn dẹp vệ sinh để các gian hàng
có khuôn viên bán hàng xanh sạch
đẹp, chuẩn bị các bữa ăn uống cho
các bên tham gia bán hàng khá
chu đáo. Tuy nhiên vẫn còn những
khó khăn, hạn chế, ví dụ như: thời

Chị Trần Thị Thanh Thảo - Phó Bí thư
Đoàn Tổng công ty CP Phong Phú
đã có những cảm nhận về chương
trình lần này: “Mình cảm thấy rất
vui vì chương trình lần này do
Đoàn thanh niên đứng ra tổ chức
đã khá thành công. Bởi chương
trình đã nhận được sự ủng hộ từ
CB.CNV cũng như người dân xung
quanh khu vực quận 9 hào hứng
ghé thăm, tham quan và mua sắm.
Nhờ gian hàng được mở rộng, lần
đầu tiên chương trình diễn ra cả
buổi tối, đó chính là một điểm thay
đổi tích cực, chứng minh chương
trình đang nhận được sự quan
tâm. Chính sự thu hút này mà các

Một điều vui mừng mà “Đồng hành
cùng thương hiệu Phong Phú” có
được chính là sự yêu thương, ủng
hộ của anh chị em công nhân và
người dân. Sự hỏi han và mong
mỏi chương trình sẽ được diễn ra
tiếp tục trong thời gian tới. Đó là
động lực lớn lao để Ban tổ chức
có thể chuẩn bị và thực hiện cho
các chương trình sau hoàn chỉnh
hơn. Chúng tôi luôn tin với sức trẻ
của Đoàn thanh niên Phong Phú,
Chương trình “Đồng hành cùng
thương hiệu Phong Phú” sẽ luôn
được diễn ra, hoàn chỉnh, thành
công như ý nghĩa mà nó luôn
hướng tới.

Các sản phẩm gia dụng của Phong Phú
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Hơi ấm vùng cao - Mang yêu thương
đến mọi miền tổ quốc

Ấm tình tết đến xuân về

HỒ HOÀNG DUY
LÊ SANG

(Đoàn Thanh niên Nhà máy Dệt Hải Vân)

T

rong 2 ngày 9 và 10/01/2016,
Đoàn Thanh niên Nhà máy Dệt
Hải Vân phối hợp cùng Quận
Đoàn Cẩm Lệ tổ chức Chương trình
Hơi ấm vùng cao - Mang yêu thương
đến mọi miền tổ quốc tại thôn Xà
Nghìn 1, xã Za Hung, huyện Đông
Giang, tỉnh Quảng Nam.
Chương trình gồm có nhiều nội dung
hành động thiết thực như tổ chức sinh
hoạt cho thiếu nhi, giúp người dân

Chị Phan Kim Hằng - Tổng Giám đốc Công ty CP May Gia Phúc
trao giải nhất trong chương trình rút thăm trúng thưởng.

dọn đất đá bị sạt lở, đốt lửa trại giao
lưu với thanh niên thôn Xà Nghìn 1.
Đặc biệt dịp này, Ban tổ chức chương
trình cũng đã trao 40 suất quà học
bổng (sách, vở, áo quần học sinh) cho
40 học sinh và 60 suất quà (mền, mì
tôm, một số thực phẩm cần thiết với
giá trị mỗi suất 400.000đ) cho 60 hộ
gia đình tại thôn.
Hơi ấm vùng cao - Mang yêu thương
đến mọi miền tổ quốc là một hoạt

Anh Trần Ngọc Nga - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Phong Phú
đại diện trao giải thưởng “nóng” cho các bạn may mắn.

Gửi lời yêu thương
qua bài hát cùng Gia Phúc

N

gày 21/01/2016, tại sân bóng đá mini thuộc Câu
lạc bộ Thanh niên của Tổng công ty CP Phong Phú
đã diễn ra buổi họp mặt Tất niên và đón xuân do
Công ty CP may Gia Phúc tổ chức. Buổi họp mặt mang
thông điệp tri ân sâu sắc đối với toàn thể anh chị em
CB.CNV Gia Phúc nhân dịp tết đên xuân về.
Buổi tất niên và đón xuân có sự tham dự của các ông bà
đại diện Tổng công ty CP Phong Phú, Tổng công ty CP
May Nhà Bè, Công ty Motives Việt Nam… Về phía Tổng
công ty CP Phong Phú có ông Phạm Xuân Trình - Tổng
Giám đốc Tổng công ty, bà Bùi Thị Thu - Phó Tổng Giám
đốc Thường trực Tổng công ty, ông Trần Ngọc Nga - Phó
Tổng Giám đốc Tổng công ty. Tổng công ty CP May Nhà
Bè có ông Nguyễn Ngọc Lân - Phó Tổng Giám đốc Tổng
Công ty. Đại diện Công ty Motives có bà Lê Thị Lương Tổng Giám đốc Công ty. Công ty Gia Phúc có sự hiện diện
của ông Lê Thúc Dung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công
ty, bà Phan Kim Hằng - Tổng Giám đốc Công ty và hơn
600 CB.CNV.
Dịp này, các tiết mục văn nghệ múa hát về mùa xuân do
chính CB.CNV Gia Phúc tập luyện và biểu diễn sôi nổi đã
nhận được sự đón nhận, yêu mến của khán giả. Chính
không khí ấy đã khiến buổi họp mặt thêm ấm áp, yêu
thương, phần nào thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh
đạo Gia Phúc đối với đội ngũ nhân viên, mong sao mọi

động đầy ý nghĩa thể hiện tinh thần
xung kích tình nguyện vì cuộc sống
cộng đồng và an sinh xã hội trong
thanh niên. Đồng thời là dịp để các
đoàn viên thanh niên có cơ hội giao
lưu với đồng bào miền núi qua đó
cảm thông và sẻ chia những thiếu
thốn của người dân nơi đây.

C
Anh Lê Thúc Dung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty May Gia Phúc
trao giải đặc biệt trong chương trình rút thăm may mắn.

người luôn an tâm và hạnh phúc khi làm việc dưới mái
nhà Gia Phúc.
Chương trình thêm rộn ràng với phần rút thăm may mắn
bao gồm: Giải đặc biệt là 1 tivi LCD Sony 40 inch, Giải
nhất là 1 tủ lạnh Sanyo180 lít, 2 Giải nhì là 1 máy giặt 7 ký,
3 Giải ba là 1 lò vi sóng, 4 Giải tư là 1 bếp hồng ngoại, 20
Giải khuyến khích là 1 bộ nồi inox, 20 Giải khuyến khích
là 1 bình siêu tốc, 20 Giải khuyến khích là 1 giỏ quà Phúc
An Nhiên, 20 Giải khuyến khích là 1 thùng bia 333.
Có thể nói, niềm vui càng nhân lên đối với anh chị em
CB.CNV Gia Phúc khi lần lượt được nhận những giải
thưởng “nóng” đến từ các vị lãnh đạo, đó là những phần
quà mang đến sự sẻ chia ấm áp. Chủ tịch Hội đồng quản
trị Công ty Gia Phúc, ông Lê Thúc Dung đã góp vui cùng

Buổi họp mặt tất niên, đón năm mới diễn ra trong bầu không khí thân tình vui vẻ.

anh chị em bằng 16 phần quà, trong đó có 10 phần quà
trị giá 1 triệu đồng, 5 phần quà trị giá 2 triệu đồng và 1
phần quà trị giá 5 triệu đồng. Hòa chung tinh thần đó,
ông Phạm Xuân Trình - Tổng Giám đốc công ty CP Phong
Phú ủng hộ 5 phần quà với mỗi phần trị giá 5 triệu đồng.
Ông Nguyễn Ngọc Lân đại diện Tổng công ty May Nhà Bè
ủng hộ 4 phần quà trị giá mỗi phần là 5 triệu đồng.
Hy vọng năm sau và nhiều năm nữa, Công ty CP may Gia
Phúc sẽ luôn phát triển mạnh mẽ để CB.CNV có được
những buổi họp mặt cuối năm vui tươi, cùng ăn miếng
bánh chưng uống cốc bia và nhận những món quà sẻ
chia ấm áp nghĩa tình. Và điều quan trọng đọng lại sau
buổi họp mặt chính là niềm vui, sự tin tưởng của CB.CNV
đối với Ban lãnh đạo, với con thuyền Gia Phúc đang đi
đến thành công.

hào mừng chuỗi sự kiện như Giáng sinh, Tết
dương lịch, Tết nguyên đán… Đoàn Thanh Niên
Công ty CP May Gia Phúc đã phát động chương
trình Gửi lời yêu thương nhằm mục đích mang lại những
phút giây thư giãn cho anh chị em công nhân trong
những giờ làm việc căng thẳng. Thông qua những bài
hát, những giai điệu, Đoàn Thanh niên Công ty được làm
cầu nối yêu thương cho những ai đã yêu, đang yêu và sẽ
yêu; cho những người em thể hiện tình cảm với anh chị
đồng nghiệp của mình.
Trong số phát sóng lần đầu tiên vào thứ 4 ngày
16/12/2015, Gửi lời yêu thương đã nhận hơn 100 lời yêu
cầu bài hát với những lời nhắn, gửi gắm đầy tình cảm
yêu thương, ý nghĩa. Chương trình thật sự trở thành cầu
nối để các anh chị em CB.CNV Gia Phúc thắt chặt mối
quan hệ trong công việc, tình cảm, để cùng hòa mình
vào dòng chảy chung đưa công ty ngày càng phát triển.

Chương trình phát thanh Gửi lời yêu thương
của Đoàn Thanh niên Công ty CP May Gia Phúc
diễn ra hàng tuần vào 2 buổi:
thứ 4 và thứ 7 từ 13 giờ đến 14 giờ.
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Các CB.CNV hưu trí càng vui mừng
hơn khi được Tổng Giám đốc báo cáo
về tình hình hoạt động của Tổng công
ty trong năm qua, cũng như những
định hướng phát triển trong thời gian
tới. Đặc biệt là việc không ngừng
chăm lo đời sống cho người lao động
thông qua lương thưởng và chế độ
phúc lợi khác. Đồng thời, Tổng Giám
đốc Tổng công ty, cùng Ban lãnh đạo
đến từng bàn để thăm hỏi sức khỏe
những cô chú hưu trí.

Cuộc hội ngộ

của những người

một thời giữ lửa
PHÒNG TT&QL THƯƠNG HIỆU

Ông Phạm Xuân Trình phát biểu tri ân đến các cô chú là CB.CNV hưu trí của Tổng công ty.

Sáng ngày 25/01/2016 tại Câu lạc bộ Thanh
niên Tổng công ty CP Phong Phú đã diễn
ra buổi họp mặt tất niên CB.CNV hưu trí
trước thềm xuân Bính Thân 2016. Buổi họp
mặt như một lời tri ân chân thành, một sự
sẻ chia sâu sắc về những đóng góp của quý
cô chú cho mái nhà chung Phong Phú trong
suốt thời gian qua. Thế hệ Phong Phú hôm
nay luôn “ôn cố tri tân” để làm động lực cho
sự đoàn kết, phát triển.

T

rong không khí ấm áp, nghĩa
tình, các cô chú hưu trí đã gặp
lại nhau tay bắt mặt mừng, kể
với nhau bao câu chuyện của Phong
Phú xưa, cũng như những thông tin
về cuộc sống hiện tại. Có những cô
chú 20 năm mới có dịp gặp mặt, bao
cảm xúc thân thương cứ vỡ òa theo
từng câu chuyện kể. Cô Bích Đào xúc
động cho biết: “Được gặp lại anh chị
em đối với tôi là một niềm hạnh phúc
lớn, một mùa xuân nở ra trong lòng,
mong sao mỗi năm chúng tôi còn
khỏe, còn gặp nhau, còn cười nói và
còn về thăm lại mái nhà Phong Phú”.
Tất cả cô chú hưu trí đều có chung
niềm hạnh phúc khi được gặp lại
những người đồng nghiệp của mình
sau thời gian xa cách, đặc biệt hơn
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Những lời thăm hỏi, sẻ chia của các thế hệ Phong Phú.

chính là được trở lại mái nhà Phong
Phú trong không khí hân hoan phấn
khởi, chú Nguyễn Kinh chia sẻ: “Có lẽ
đây là niềm hạnh phúc nhất của tôi
trước một mùa xuân mới khi được
gặp lại đông đảo anh chị em đồng
nghiệp, được đứng đây để chuyện
trò và niềm hạnh phúc lớn hơn là thế
hệ Phong Phú hôm nay luôn hướng
về thế hệ đi trước”.
Phát biểu tại buổi họp mặt, Tổng
Giám đốc Tổng công ty CP Phong
Phú - ông Phạm Xuân Trình đã gửi lời
tri ân chân thành của thế hệ Phong
Phú hôm nay đến các bậc tiền
nhiệm, các cô chú đã có những đóng
góp, dựng xây cho sự phát triển hôm
nay của Tổng công ty. Chính những
thế hệ đi trước đã dày công vun đắp,

xây dựng một Phong Phú không chỉ
mạnh về tiềm lực kinh tế mà còn một
nền tảng văn hóa vững chắc, một sự
đoàn kết, tương thân tương ái.
Ông cho biết, cuộc gặp mặt hôm
nay sẽ là tiền đề để thành lập một
Ban liên lạc hưu trí, từ đó có sự thông
tin gắn kết mọi người lại với nhau,
đồng thời sẻ chia những công việc,
cuộc sống, cũng như tâm tư tình
cảm. Ông cho biết niềm vui lớn nhất
chính là mỗi năm cuộc hội ngộ luôn
đông đủ và luôn thấy các cô chú
luôn sống vui, sống khỏe và càng
khâm phục hơn khi các cô chú tuy
đã về hưu nhưng vẫn có những hoạt
động đóng góp cho gia đình, mọi
người xung quanh và sự phát triển
của xã hội.

Những thế hệ Phong Phú đã gặp lại
nhau trong không khí vui tươi, phấn
khởi, những cái ôm nồng ấm, những
cái bắt tay thân mật, những lời thăm
hỏi chân tình làm rộn ràng khán
phòng, cùng những câu chuyện về
một thời đã qua. Những kỷ niệm thân
thương một thời dưới mái nhà Phong
Phú được các cô chú kể vanh vách
không thiếu chi tiết nào. Đồng thời
tại buổi gặp mặt, một số cô chú góp
vui cho chương trình bằng những tiết
mục văn nghệ đặc sắc, những vần thơ
độc đáo.

BAN LIÊN LẠC HƯU TRÍ
Trưởng Ban:
Chú Nguyễn Duy Đài (Nguyên Trưởng Ban Quản lý cụm công nghiệp)
Phó Ban:
Chú Bạch Văn Đặng (Nguyên Đội trưởng Đội Bảo vệ)
Ủy viên:
Cô Nguyễn Thị Riết (Nguyên Chủ tịch Công đoàn bộ phận Nhà máy Dệt)
Cô Nguyễn Thị Huệ (Nguyên nhân viên thống kê Nhà máy Sợi)
Chú Nguyễn Kinh (Nguyên Tổ trưởng sản xuất Nhà máy Nhuộm)
Cô Lê Thị Bích Đào (Nguyên Nhân viên Nhà máy may)

Toàn cảnh buổi gặp mặt.
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Dấu ấn Phong Phú
tại VIFF 2015
LÊ SANG
(Phòng TT&QL Thương Hiệu)

V

IFF 2015 tại Hà Nội được
tổ chức bởi Công ty Cổ
phần Trung tâm Hội chợ
Triển lãm Việt Nam (VEFAC),
Tập đoàn Dệt may Việt Nam
(Vinatex), dưới sự chỉ đạo của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Bộ Công thương. Đây là cơ hội
lý tưởng để các doanh nghiệp
thuộc ngành thời trang quảng
bá, giới thiệu sản phẩm và
thương hiệu của mình, tìm kiếm
cơ hội hợp tác đầu tư.
Hội chợ có sự tham gia của hàng

Toàn cảnh gian hàng của Tổng công ty CP Phong Phú.

Hội chợ Thời trang Việt Nam - Vietnam Fashion Fair (VIFF) 2015
chính thức khai mạc vào tối ngày 22/12/2015 và mở cửa phục vụ
khách tham quan từ 9 giờ đến 21 giờ kể từ 23-27/12/2015 tại Trung
tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (số 148 Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà
Nội). Dịp này, Tổng công ty CP Phong Phú tham dự hội chợ với gian
hàng 216m2 tọa lạc ở vị trí đắc địa được thiết kế và trưng bày giới
thiệu về chuỗi cung ứng sợi - dệt - nhuộm - may.
trăm doanh nghiệp, thương
hiệu nổi tiếng Việt Nam thuộc
lĩnh vực dệt may, da giày, hoá
mỹ phẩm, trang sức và các dịch
vụ làm đẹp, bao gồm Tổng công
ty CP Phong Phú, Việt Tiến, Nhà
Bè, Hanosimex, May 10, Đức
Giang… Trước khi diễn ra lễ
khai mạc, các gian hàng đã triển
khai các hoạt động giới thiệu
những mẫu mới cho mùa Giáng
sinh và Tết.
Tham gia VIFF 2015 tại Hà Nội, có
thể nói gian hàng của Tổng công

ty CP Phong Phú được có quy mô
lớn nhất từ trước đến nay. Vẫn là
phong cách thiết kế đơn giản
nhưng bắt mắt nhờ sự phối màu
của các sản phẩm Phong Phú kết
hợp cùng những chậu cây xanh.
Chính vì thế, gian hàng dễ dàng
nhận được sự chú ý, quan tâm
của khách hàng cũng như khách
tham quan hội chợ.
Một gian hàng thoáng đạt, chan
hòa cùng thiên nhiên cũng là
một điểm nhấn góp phần thể
hiện tiêu chí của các sản phẩm

Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Hồ Thị Kim Thoa tham quan gian hàng của Tổng công ty CP Phong Phú.

Phong Phú muốn hướng đến.
Thân thiện với môi trường, sản
phẩm khăn bông được làm từ
những chất liệu đặc biệt như sợi
tre, gỗ sồi, xơ đậu nành… Tất cả
được gấp, cuộn, xếp hình bắt
mắt, thu hút sự chú ý và khiến
khách hàng đến tận gian hàng.
Trong khi đó, sản phẩm sợi, chỉ
may, vải jean, vải denim, chăn
ra áo gối, quần áo… được bố
trí xen kẽ cùng những chậu cây
xanh, tạo nên sự cộng hưởng,
đa dạng của sản phẩm Phong
Phú, từ đó giúp khách hàng đã

quen thuộc hay những khách
hàng mới dễ dàng nhận biết
được chuỗi khép kín sợi - dệt nhuộm - may mà Tổng công ty
luôn muốn hướng tới.
Đề cập VIFF 2015 tại Hà Nội, bà
Nguyễn Khánh Nguyên, phụ
trách dự án thuộc Trung tâm
Hội chợ Triển lãm Việt Nam,
cho biết thêm: Hội chợ thời
trang Việt Nam năm nay quy
tụ hơn 300 gian hàng của 150
doanh nghiệp dệt may, da giày,
kim hoàn, mỹ phẩm. Trong đó,

phần lớn là sản phẩm do doanh
nghiệp Việt Nam sản xuất.
Trong không khí cuối năm, VIFF
2015 tại Hà Nội được tổ chức
sôi động, náo nhiệt với những
cuộc trình diễn thời trang, giới
thiệu những bộ sưu tập mới
nhất của các đơn vị danh tiếng
trong ngành dệt may và da giày,
những buổi giới thiệu sản phẩm
và tư vấn, hướng dẫn trang điểm
của các hãng mỹ phẩm nổi tiếng
liên tục được tổ chức trong suốt
kỳ hội chợ.
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Phong Phú hưởng ứng chương trình
VAWE - Triệu tấm lòng
PHÒNG TT&QL THƯƠNG HIỆU

L

ễ phát động chương trình VAWE
- Triệu tấm lòng có sự tham dự
của bà Hồ Thị Kim Thoa - Ủy
viên ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ
Công Thương, Chủ tịch Hiệp hội Nữ
doanh nhân Việt Nam; bà Nguyễn
Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Hội liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Thành
Trí - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng
Nai; bà Lê Ngọc Đào - Phó Giám đốc
Sở Công Thương TP.HCM; ông Trần
Quang Nghị - Bí thư Đảng ủy, Chủ
tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt
Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty
CP Phong Phú; ông Mai Nguyễn Huế
- Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn TH;

“Đây là một chương trình thiết thực
ý nghĩa đối với chị em nữ CB.CNV
Phong Phú nói riêng và chị em nữ
CB.CNV nói chung, sự chung tay góp
sức ấy mong muốn giúp đỡ những
chị em công nhân trong cuộc sống,
chung tay vì hạnh phúc đích thực
của cộng đồng, động viên chị em
công nhân chăm lo cho con em để
thế hệ tương lai phát triển cả trí tuệ
và thể lực. Trong những năm qua,
Phong Phú luôn đặt lợi ích thiết thực
của người lao động lên hàng đầu
thông qua Quỹ Tương thân Tương ái
và tiếp tục triển khai nhiều chương
trình ý nghĩa khác trong thời gian
sắp tới. Ông hy vọng chương trình
sẽ tiếp tục lan tỏa đến nhiều hơn với
những hoàn cảnh khó khăn của anh
chị em CB.CNV.

Ngày 10/12/2015, lễ phát động chương trình VAWE - Triệu tấm lòng đã diễn
ra tại Tổng công ty CP Phong Phú. Đây là chương trình do Hiệp hội Nữ Doanh
nhân Việt Nam tổ chức cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình của Tổng công ty CP
Phong Phú, Tập đoàn TH, các đơn vị trong và ngoài ngành dệt may.
ông Phạm Xuân Trình - Tổng Giám
đốc Tổng công ty CP Phong Phú…
cùng 300 nữ CB.CNV đại diện cho
hơn 7.000 CB.CNV làm việc tại Tổng
công ty và công ty thành viên của
Phong Phú.
Được biết, Hiệp hội Nữ doanh nhân
Việt Nam (VAWE) được thành lập vào
ngày 21/07/2014 bởi Bộ trưởng Bộ
Nội vụ, với sứ mệnh trở thành trung
tâm kết nối và tăng cường sức mạnh
của cộng đồng doanh nghiệp, nữ
doanh nhân từ tất cả các thành phần
kinh tế trên khắp cả nước. VAWE Triệu tấm lòng là chuỗi hoạt động

ý nghĩa đầu tiên của Hiệp hội: Năm
2014, chương trình đã trao tặng 1
triệu ly sữa tươi, trị giá 7 tỉ đồng tới
con em nữ công nhân tại các khu
công nghiệp ở 15 tỉnh thành trong
cả nước. Và năm 2015 sẽ trao tặng
1 triệu ly sữa tươi sạch TH true Milk
cho chị em công nhân tại hơn 17
khu công nghiệp ở TP.Hồ Chí Minh,
Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Mỹ
Tho, Long An, Bến Tre…
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Hồ Thị Kim
Thoa nhấn mạnh: “VAWE mong
muốn góp phần chia sẻ với chị em
công nhân ở các doanh nghiệp,

Bà Hồ Thị Kim Thoa trao quà cho chị em công nhân đang làm việc tại Tổng công ty CP Phong Phú

Ông Phạm Xuân Trình lần lượt tặng hoa cảm ơn đại diện Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam và Tập đoàn TH.

đồng thời thể hiện sự quan tâm của
nữ doanh nhân trong việc giúp đỡ
chị em công nhân chăm lo cho con
em mình. Đây cũng là sự nối tiếp cho
rất nhiều các hoạt động xã hội mà
Hiệp hội hướng đến trong tương lai,
để là cầu nối cho những nữ doanh
nhân, doanh nghiệp chia sẻ khó
khăn với cộng đồng xã hội”.

góp rất lớn công sức lao động nữ, vì
vậy việc chăm lo ngày càng tốt hơn
cuộc sống vật chất và tinh thần của
họ mang ý nghĩa nhân văn cao cả,
góp phần xây dựng văn hóa doanh
nghiệp bền vững từ trái tim người
lao động. Ông cam kết sẽ luôn hỗ
trợ và đồng hành cùng các chương
trình ý nghĩa của Hiệp hội.

Cảm kích trước nghĩa cử của Hiệp hội
cũng như chương trình hành động
của nữ doanh nhân, ông Trần Quang
Nghị đánh giá cao trách nhiệm của
các tổ chức, doanh nghiệp đối với
người lao động, nhất là lao động nữ.
Ngành dệt may Việt Nam có sự đóng

Cũng nhân dịp phát động này,
chương trình đã nhận được sự ủng
hộ từ các doanh nghiệp với số tiền
hơn 1,5 tỉ đồng. Trong đó, Tổng công
ty CP Phong Phú đóng góp 200 triệu
đồng và tổ chức thành công chương
trình. Ông Phạm Xuân Trình chia sẻ:

Cũng tại buổi lễ, các doanh nghiệp,
tổ chức lần lượt trao tặng số tiền ủng
hộ cho chương trình, đặc biệt là nhà
tài trợ chính thức Tập đoàn TH. Bà
Hồ Thị Kim Thoa và các nhà tài trợ,
hảo tâm đã trao quà 62.400 ly sữa TH
true Milk, tương đương 1.300 thùng
sữa, trị giá gần 500 triệu đồng cho
các gia đình nữ CB.CNV Tổng công ty
CP Phong Phú nhân dịp Tết sắp đến
nhằm giúp đỡ chị em công nhân có
thêm động lực và niềm tin để vươn
lên trong cuộc sống.
Chủ tịch VAWE cho biết, theo kế
hoạch, chương trình thực hiện đợt
1 năm 2015 tại miền Nam là 18,555
thùng sữa, trị giá hơn 6 tỉ đồng.
Đợt 2 sẽ thực hiện vào năm 2016 là
2,278 thùng sữa. VAWE tiếp tục kêu
gọi các doanh nghiệp thành viên
của Hiệp hội và các doanh nghiệp
trong nước cùng tham gia hỗ trợ,
tài trợ cho chương trình để lan tỏa
nhiều hơn đến với chị em CB.CNV
trong năm 2016.

Diễn đàn Phong Phú

Xông
đất
đầu
năm
Anh Bùi Duy Hùng

(Nhà máy Nhuộm, Ngành sản xuất Gia dụng)

Luôn luôn
phấn đấu mỗi ngày

C

ó thời gian công tác tại
Nhà máy Nhuộm 16 năm,
dù công việc đã quá quen
thuộc nhưng anh luôn tâm
niệm bản thân không ngừng
phấn đấu mỗi ngày. Năm
2015, niềm vui lớn nhất của
anh chính là đạt giải nhất lao
động giỏi toàn nhà máy sau
khi trải qua những phần thi thực hành và lý thuyết
gắt gao. Anh tâm sự, nhận được thông tin mình đạt
giải, anh rất xúc động và lấy làm vinh dự. Đây cũng là
dịp để anh trao đổi kinh nghiệm, học hỏi, nói chung
rất bổ ích cho công việc mình đang làm. Giải thưởng
khuyến khích anh rất nhiều, là động lực để anh tiếp
tục phấn đấu gặt hái được thành quả cao hơn nữa
trong năm 2016.
“Anh thường làm gì vào những lúc rảnh rỗi và đón
năm mới sắp đến như thế nào?”. Anh cho biết thú vui
thư giãn giải trí của mình là đá bóng (thật trùng hợp
và thật may là nhà anh lại gần kề sân bóng). Những
ngày đón năm mới là thời gian anh dành chủ yếu
thăm viếng, chúc tết bà con họ hàng, xóm giềng.

Chị Nguyễn Thị Phượng

Chị Nguyễn Thị Khoa Trúc

Tuân thủ quy trình
để đạt năng suất cao

Bài học hôm qua, hôm nay ứng dụng

(Nhà máy Dệt khăn, Ngành sản xuất Gia dụng)

V

ới vóc dáng nhỏ nhắn và nụ cười hiền, chị Nguyễn
Thị Phượng gây ấn tượng với chúng tôi trong suốt
cuộc trò chuyện. Chị chia sẻ về những vấn đề cuộc sống,
công việc và quá trình gắn bó 16 năm với Tổng công ty
CP Phong Phú.
Là một người con của đất miền Trung - Quảng Nam, chị
đến Sài Gòn để lập thân lập nghiệp. Với một cơ duyên,
chị đã đến và gắn bó với đại gia đình Phong Phú. Sau một
năm phụ máy, chị trực tiếp đứng máy dệt, từ đó đến nay
chị gắn bó với công việc này và xem đó như một phần
của cuộc sống. Với chị, tình yêu và sự cố gắng phấn đấu
đã giúp chị luôn gắn bó và cống hiến hết mình cho công
việc. Mỗi ca chị điều khiển 8 máy dệt với năng suất đạt
trung bình khoảng 1.200m khăn.
Chị cho biết để làm tốt công việc của mình ngoài việc
rèn luyện tay nghề hằng ngày, cần phải nhanh nhẹn, kỹ
lưỡng và làm đúng các công đoạn, quy trình. Sự tuân thủ
này giúp ổn định năng suất và xử lý nhanh lỗi khi máy
gặp sự cố. Trong những năm làm việc ở đây, chị luôn cố
gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tận tụy hướng
dẫn những công nhân mới vào nghề… Những nỗ lực
ấy đã giúp chị đạt danh hiệu thợ giỏi cấp Tổng công ty
trong đợt thi tuyển năm nay. Chị hy vọng, Tổng công
ty ngày càng có nhiều anh chị em thợ giỏi, có tay nghề
cao để tạo ra những sản phẩm đẹp, chất lượng phục vụ
người tiêu dùng.
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(Chuyền Trưởng Chuyền may 2)

“18 tuổi, tôi đã may mắn được làm việc trong ngành may. Trải
qua những công việc khác nhau của ngành giúp tôi nắm rõ quy
trình, am hiểu công việc và đặc biệt tình yêu với công việc của
mình. Vì vậy, khi về làm việc tại Gia Phúc, tôi đã vận dụng được
những kinh nghiệm của mình vào công việc và cố gắng hết sức
cho một môi trường mới đầy niềm tin” - chị hào hứng kể.
Hằng ngày chị lên kế hoạch phân bổ đơn hàng cho chuyền, phân công lao động một cách
hợp lý. Hiện nay, chính sách lương sản phẩm của công ty sẽ kích thích người lao động
phát huy khả năng làm việc của mình một cách hiệu quả, tăng năng suất lao động và
đánh giá đúng năng lực từng người, đồng thời đào thải và loại bỏ những công nhân lao
động không hiệu quả. Chị mong mỏi tất cả anh chị em công nhân trong chuyền của mình
hãy nỗ lực làm việc bằng cả trái tim để có nhiều sản phẩm đẹp và chất lượng.

Chị Nguyễn Thị Phương

(Nhóm Trưởng Bộ phận Kỹ thuật triển khai)

Mọi sự cố gắng
luôn được ghi nhận

T

ừng trải qua nhiều công ty khác
nhau về ngành may, bản thân
chị có sự đánh giá và cảm nhận
cho riêng mình. Với chị, “Gia Phúc là một công ty mới thành lập
nhưng nhà xưởng khang trang, sạch đẹp và hiện đại. Đội ngũ
lãnh đạo và anh chị em CB.CNV đoàn kết một lòng. Đây là một
môi trường tốt để mọi người cố gắng phấn đấu và cống hiến
nhiều hơn nữa, bởi lẽ mọi sự cố gắng ở đây đều được ghi nhận
và đền đáp xứng đáng”.
Chị cho biết, để triển khai công việc một cách nhanh chóng,
hiệu quả cần có sự kết hợp giữa bộ phận cơ điện (máy móc thiết
bị, chỉnh cữ gá) và quản lý chuyền (phân công lao động phù
hợp tay nghề), triển khai đúng theo tài liệu kỹ thuật của khách
hàng, nghiên cứu kết cấu sản phẩm để triển khai phù hợp, cải
tiến thao tác công nhân. Đồng thời, trong quá trình triển khai,
chị thường xuyên kiểm tra và hướng dẫn, chỉnh sửa nhằm khắc
phục những lỗi sản phẩm trong quá trình thực hiện.

Chị Châu Mỹ Phương
(Công nhân may Cụm 2, Chuyền 9)

Được làm việc là một niềm vui

K

huôn mặt hiền hậu, lối nói chuyện duyên dáng
pha chút rụt rè nhưng rất đỗi chân tình là
những gì chúng tôi cảm nhận được từ chị Châu Mỹ
Phương. Trước khi đến với Gia Phúc, chị có 2 năm
gắn bó với ngành may, là lớp công nhân đầu tiên
của công ty. Trải qua thời gian làm việc miệt mài và
nỗ lực, chị được tuyên dương là một trong những
CB.CNV lao động xuất sắc nhất năm qua.
Chị chia sẻ, đối với công nhân may công đoạn,
muốn có năng suất cao phải sắp xếp tất cả các
chi tiết một cách thuận tiện và khoa học nhất để
không bị vướng và làm rối khi ráp các chi tiết với
nhau. Đồng thời định hình các chi tiết và sản phẩm
một cách linh hoạt, đặc biệt đôi bàn tay phải cẩn
thận, khéo léo và chuẩn xác. Khi công đoạn mình
nhanh sẽ giúp không tồn đọng hàng trên chuyền
và kéo theo những anh chị em khác trong chuyền
lao động có năng suất.
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Chị Nguyễn Thị Hải Lý

Chị Nghiêm Thị Thúy Hằng

Anh Lưu Thành Chiến

(Nhân viên Phòng Cung ứng)

(Hệ thống Sản xuất Sợi chỉ may)

(Nhà máy dệt vải)

(Nhà máy dệt vải)

Trong công việc, hãy lấy
tính trung thực làm đầu

Ước vọng năm qua
đã thành hiện thực

Cơ hội vượt qua
chính mình

Không ngừng nâng cao tay nghề

K

C

N

Khi chúng tôi hỏi “Nếu phải nói lời gì đó trước thềm năm mới, chị
sẽ nói gì?”. Không ngần ngại và vẫn nụ cười trên môi, chị vui vẻ trả
lời: “Năm mới xin gửi đến Ban lãnh đạo cùng chị em CB.CNV Phong
Phú một năm nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho
công ty chúng ta ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa”.

Trong đồng phục công nhân dệt, chị rạng rỡ và tràn
đầy năng lượng khi trò chuyện cùng chúng tôi, đặc biệt
là những kỷ niệm trong quá trình tham gia hội thi thợ
giỏi. Ít ai biết rằng ban đầu chị cảm thấy hồi hộp, sợ
hãi, không dám đi thi. Nguyên nhân xuất phát từ việc
chị là người sử dụng tay trái và có nhịp tim không ổn
định, đứng trước hay đi ngang nơi đông người là tim
đập chân run. Chính ý chí muốn nâng cao tay nghề, chị
đã quyết tâm vượt qua chính mình thông qua hội thi
này.

Anh Trần Minh Khôi

hi được hỏi điều
gì giúp anh gắn
bó với công việc của
mình, anh vui vẻ cho
biết: “Trong cuộc sống
hay trong công việc, để
không nhàm chán, mỗi
chúng ta nên thực hiện chúng bằng niềm
vui, cảm hứng… khi đó sẽ tạo động lực và
đam mê để hoàn thành tốt nhất công việc
của mình”. Anh cho biết thêm: “Không chỉ
công việc của tôi mà tất cả công việc trong
Tổng công ty chúng ta, hãy lấy tính trung
thực làm đầu, thật thà và lời hứa công việc
giúp chúng ta tạo được niềm tin trong lòng
mọi người, khách hàng.
Gắn bó với Phong Phú đã 29 năm, từng
kinh qua nhiều công việc khác nhau, anh
đã am hiểu và nắm bắt tường tận những
công việc, quy trình tại các nhà máy, cũng
như sản phẩm của Phong Phú. Vì vậy, anh
đã vận dụng một cách linh hoạt những
kinh nghiệm và sự hiểu biết ấy trong việc
mua hàng, điều này giúp giảm thiểu rủi ro
và mang lại hiệu quả. Đồng thời, anh cũng
thẳng thắn cho biết: “Bất kỳ công việc nào
cũng có những thuận lợi và khó khăn nhất
định nhưng quan trọng là chúng ta phải học
hỏi để làm tốt công việc của mình, đừng để
người khác xem thường, nhất là khách hàng
vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu
của Tổng công ty”.
“Nếu được nhắn gửi một thông điệp đến thế
hệ trẻ, anh sẽ nhắn điều gì?”. Anh cho biết
thế hệ trẻ hãy kế thừa nền tảng của những
người đi trước, phát huy khả năng của mình
để làm tốt mọi công việc, làm việc bằng cái
tâm, sự cống hiến và gắn bó với một niềm
vui lớn.

húng tôi tái ngộ cùng chị sau một năm kể từ Diễn đàn Phong
Phú Xuân Ất Mùi 2015. Vẫn khuôn mặt tươi vui, hay cười và rất
kiệm lời đặc biệt là những gì liên quan đến bản thân mình. Năm
2014, chị được tin tưởng bầu làm Nhóm trưởng vùng kéo sợi con
và là chiến sĩ thi đua. “Hạnh phúc vì được yêu thương, tự hào vì
được ghi nhận và tín nhiệm, tôi mong 2015 sẽ tiếp tục là một năm
may mắn và nhiều niềm vui”. Ước vọng đầu năm qua của chị đã
thành hiện thực khi chị đã gặt hái thêm thành công mới ở năm
2015. Tại Hội thi thợ giỏi lần V cấp Tập đoàn Dệt May Việt Nam, chị
đã đạt giải đồng ngành sợi.

Chị Nguyễn Thị Hiền
(Hệ thống Sản xuất Sợi chỉ may)

Niềm vui nhân đôi

G

ia nhập đại gia đình Phong từ
năm 2006 tính đến nay đã tròn
10 năm, công việc của một công nhân đứng máy luôn thôi thúc chị
không ngừng học hỏi để ngày càng nâng cao tay nghề tốt hơn nữa,
đảm bảo quá trình sản xuất sợi không xảy ra bất cứ lỗi sai sót nào.
Bẵng đi một thời gian kể từ sau khi đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua
năm 2012, chị đã có bước đột phá mới, nhân đôi niềm vui với giải
thưởng Thợ giỏi cấp nhà máy và cấp ngành, tạm hài lòng với kết
quả một năm qua.
Nhắc đến quá trình tham gia hội thi thợ giỏi, chị chia sẻ, ai đi thi
cũng không tránh khỏi trông mong được giải nên khi về cảm giác
cứ canh cánh hồi hộp. Mãi hơn một tháng mới có kết quả, ngày
nhận được tin vui, chị cùng với chị Nguyễn Thị Hải Lý mừng lắm.
Mừng vì được góp phần mang về niềm tự hào cho đơn vị mình, cho
Tổng công ty. Đặc biệt, hội thi đã cho chị cơ hội giao lưu, học hỏi,
trau dồi kinh nghiệm cùng các anh chị em đồng nghiệp hội tụ từ
khắp mọi miền đất nước.

ăm 2015, Ngành sản xuất vải gặt hái thắng lợi lớn
tại Hội thi thợ giỏi toàn ngành lần V được tổ chức
ở Thành phố Huế. Cả bốn đại diện đều đạt thợ giỏi cấp
ngành, riêng chị Nghiêm Thị Thúy Hằng và anh Lưu
Thành Chiến còn đoạt thêm giải đồng ngành dệt.

Mặt khác, chị nói tinh thần của chị thêm vững vàng
cũng nhờ có sự khuyến khích rất nhiều của chị Phạm
Thị Mộng Trinh. “Chính chị lúc nào cũng động viên, cổ
vũ em, đừng vì tay trái mà bỏ qua cơ hội chính mình. Chị
theo suốt chỉ dẫn, huấn luyện cho em từng mối nối sao
cho đạt, quay sợi như thế nào để mối nối không bị chùn,
chỉ cách ổn định tâm lý sao cho đừng run... Chiều thay
vì ra ca về, chị ráng ở lại hỗ trợ em, tạo điều kiện giúp
đỡ em rất nhiều. Nhân dịp này, em xin gửi lời cảm ơn chị
rất nhiều, cũng nhờ chị và các chị em trong tổ thao tác
đã hỗ trợ, gồng gánh công việc để em có thời gian tập
luyện mới đạt kết quả như vừa qua” - Chị tâm sự.
Một tuần xa nhà tham gia cuộc thi, phần vì dầm trong
mưa bão, phần căng thẳng luyện tập, phần áp lực tâm
lý… chị đã kiệt sức, quỵ người đi ngay khi vừa hoàn
thành xong phần thi. Đó cũng là kỷ niệm khó quên với
chị.
Hội thi đã mang đến cho chị cơ hội vượt qua chính
mình, học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm quý báu.
Một cách khiêm tốn, chị bảo rằng dù đạt giải nhưng
chị tự nhận thấy tay nghề mình vẫn còn hạn chế và
không ngừng học hỏi thêm ngày qua ngày từ các anh
chị lâu năm.

A

nh là một trong hai gương mặt đạt giải cao (giải
đồng ngành dệt) cùng với chị Nghiêm Thị Thúy
Hằng tại Hội thi thợ giỏi toàn ngành lần V được tổ chức
ở Thành phố Huế. Nhớ ngày đầu tiên đến với hội thi,
anh nói: Mưa bão khiến hai chị em ướt như chuột lột,
vậy mà trong lòng luôn tự nhủ phải thật cố gắng để đạt
giải nào đó như một món quà lưu niệm cho chuyến đi.
Máy móc ở hội thi rất khác, bắt buộc người thợ phải làm
quen, nhanh chóng thích nghi và thuần thục thao tác
chỉ trong một tuần lễ. Dù chỉ thi trong một ngày nhưng
đủ mệt nhoài, vắt kiệt sức lực của mỗi thí sinh vì phải
đứng chạy máy từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Suốt thời
gian ấy, ai nấy đều dốc hết năng lượng cho công việc,
đến nỗi vừa thi xong, chị (Nghiêm Thị Thúy Hằng) xỉu
luôn. Chính anh đã cõng chị xuống trạm y tế và đó cũng
là kỷ niệm khó quên đối với anh.
“Khi đi thi, anh có tự tin rằng mình đạt giải nào đó?” chúng tôi hỏi. “Tự tin đạt giải ngành thôi, vậy mà không
ngờ đạt đến giải đồng, đó là niềm vinh hạnh lớn cho
mình” - anh cho biết - “Nếu trước khi thi cảm thấy áp lực
thì khi đạt giải rồi… còn áp lực hơn nữa. Đó là áp lực…
năm sau phải phấn đấu cao hơn năm trước. Bản thân
em sẽ cố gắng nỗ lực hết mình hơn nữa, không ngừng
tìm tòi, bổ sung kiến thức để vững vàng tay nghề hơn
nữa”. Với anh, giải thưởng mà anh gặt hái được trong
năm qua có công phần lớn từ trưởng vùng của anh, anh
Ngô Văn Nhơn đã tạo điều kiện mọi mặt cùng với các
anh chị em làm chung ủng hộ nhiệt liệt để anh có động
lực cao tại hội thi.
Trước thêm xuân, thông
qua Diễn đàn Phong Phú,
anh xin được trân trọng
gửi lời cảm ơn và kính chúc
Quý lãnh đạo, anh chị em
của đại gia đình Phong
Phú năm mới tràn đầy
niềm vui, hạnh phúc trong
cuộc sống và thành công
trong công việc!
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Giải Bạc Thợ giỏi cấp Ngành năm 2015, Trần Thị Họa Mi:

Làm việc và
học hỏi không ngừng
KIM ANH
(Công ty CP Dệt May Nha Trang)

Gương mặt hiền lành, ít
nói, dáng người cao ráo
xinh xắn, mới tiếp xúc
lần đầu mọi người không
nghĩ Họa Mi là công
nhân ngành sợi và là thợ
giỏi đạt giải Nhất ngành
Sợi tại Hội thi Thợ giỏi
cấp Công ty năm 2015.
Và đặc biệt, bạn còn đạt
giải Bạc tại Hội thi Thợ
giỏi cấp Tập đoàn Dệt
May Việt Nam tổ chức
vào tháng 7/2015 tại
Thành phố Huế.
Bạn Trần Thị Họa Mi tại Hội thi Thợ giỏi cấp Ngành năm 2015.

C

húng tôi gặp Họa Mi
trong những ngày cuối
năm, thời điểm mà cả
tập thể Công ty CP Dệt May Nha
Trang bận rộn, tất bật với đơn
hàng để giao cho kịp tiến độ. Bên
tiếng máy chạy đều đều, những
đôi bàn tay không ngừng thoăn
thoắt đi tua nối sợi.

Họa Mi hiện là công nhân tổ sợi
con A1 Nhà máy Sợi 1 với thời
gian công tác hơn 7 năm. Tuy tuổi
đời và tuổi nghề còn trẻ nhưng
thành tích của Họa Mi thật đáng
tự hào và là tấm gương cho các
bạn trẻ phấn đấu noi theo.
Chúng tôi còn nhớ để chuẩn

bị cho kỳ thi thợ giỏi cấp Tập
đoàn Dệt May Việt Nam, Họa Mi
đã hăng say luyện tập tại nhà
máy. Khi ấy, đoàn chúng tôi đi
sớm trước hai ngày để có thời
gian làm quen máy. Ngồi trên
xe cả ngày trời, tối khuya mới tới
Thành phố Huế, đoạn đường dài
không khỏi khiến mọi người mệt

mỏi. Nhưng với quyết tâm tham
gia để đạt kết quả tốt, sáng hôm
sau đoàn chúng tôi đã tới Nhà
máy Sợi Phú Hưng để xem máy và
xin tham gia đứng máy luyện tập
ngay. Do có sự khác biệt về thiết
bị nên hai thí sinh tham gia cũng
bỡ ngỡ. Bằng chính tay nghề và
sự luyện tập tích cực trước hai
ngày, hai thí sinh của Nha Trang
đã tự tin bước vào cuộc thi so tài
với các bạn thợ giỏi khắp ba miền
đất nước. Kết quả cả hai bạn đều
đạt thợ giỏi cấp ngành, riêng Họa
Mi đạt giải Bạc.
Trò chuyện cùng Họa Mi, xem
cách làm việc, hình ảnh người
thợ đứng máy sợi con thật cần
mẫn, khiêm tốn, hết mình vì công
việc. Bạn vốn sinh ra và lớn lên tại
huyện Diên Khánh, vùng đất của
những con người chịu thương
chịu khó. Hôm nay gặp Họa Mi
hỏi về cảm giác khi tham gia và
đạt giải, bạn vẫn không khỏi vui
mừng xúc động vì sự quan tâm
của Lãnh đạo Công ty đến công
tác “Rèn tay nghề, Thi thợ giỏi”.
Bạn chia sẻ: “Lần đầu tiên em
được tham gia Hội thi Thợ giỏi cấp
Công ty và cấp Ngành, em cũng
rất lo lắng, hồi hộp. Nhưng qua
rèn luyện công việc hàng ngày, sự
nỗ lực của bản thân, cộng thêm
sự hỗ trợ, động viên khen thưởng

xứng đáng của lãnh đạo đơn vị,
công ty, các anh chị em đồng
nghiệp nên em mới có kết quả
như hôm nay. Qua hội thi, em có
dịp gặp gỡ giao lưu học hỏi kinh
nghiệm nghề nghiệp, nâng cao
trình độ chuyên môn tay nghề.
Dù đạt thành tích cao hay chưa
đạt thì những người thợ vẫn sẽ
học hỏi được nhiều điều, bổ sung
thêm nhiều kinh nghiệm cũng
như kỹ năng trong công việc.
Và quan trọng nhất là thực hiện
nhiệm vụ của mình ngày càng
hoàn thiện hơn, thông qua các
phong trào thi đua thi thợ giỏi đã
góp phần tích cực vào việc hoàn
thành thắng lợi các nhiệm vụ sản
xuất kinh doanh của đơn vị”.
Kết quả cho sự nỗ lực không mệt

mỏi của Họa Mi không chỉ là kết
quả trong kỳ thi thợ giỏi vừa qua
mà còn là sự trân trọng, quý mến
của anh chị em trong Công ty.
Với năng lực của Họa Mi, hy vọng
rằng bạn sẽ gặt hái được nhiều
thành công mới trong công việc.
Mùa xuân mới đang đến rất gần,
mùa của yêu thương và hy vọng,
không khí hăng say thi đua lao
động sản xuất đang diễn ra tại
các nhà máy, tất bật cho những
đơn hàng cuối năm, để chuẩn bị
cho kỳ nghỉ tết âm lịch dài ngày.
Tết là khoảng thời gian người lao
động nghỉ ngơi để tiếp tục một
năm lao động, sản xuất mới, với
nhiều phong trào thi đua lao
động sản xuất trong đó có phong
trào “Rèn tay nghề, Thi thợ giỏi”.

Xuân mới

Vươn tới tầm cao
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hương Nam chỉ hai mùa mưa nắng
chứ chẳng có bốn mùa xuân - hạ - thu
- đông rõ rệt. Nhưng những cơn nắng
đến hao gầy có vẻ ngày càng nhiều hơn
những cơn gió mát lành và những làn mưa
nhẹ mướt...
Ấy thế nên mỗi khi đất trời bỗng dưng hiền
hòa với nắng dịu và gió nhẹ thổi rùng rình
những tà áo như reo vui trên phố, đó là lúc
người Sài Gòn bắt đầu nhận ra một mùa đẹp
nhất trong năm đang chuyển.
Và mỗi khi những hàng cây quanh khuôn
viên Tổng công ty CP Phong Phú thay màu
áo mới tươi xanh mơn mởn được điểm tô
thêm những nụ hoa dần hé mở khoe sắc
rạng rỡ. Khi các phòng ban, xí nghiệp, nhà
máy rộn ràng với công việc tổng kết cùng

hoạt động họp mặt thân tình, liên hoan
rộn rã… Đó là lúc một mùa mới ùa về: mùa
xuân, mùa của tình thân, đoàn viên, sum vầy
và hạnh phúc.
Một năm cũ trôi qua như một bản nhạc với
những nốt bổng trầm, có lúc không tránh
khỏi những thách thức. Thế nhưng, với
truyền thống tốt đẹp vốn có suốt hơn năm
mươi hai năm nay, những thuyền trưởng
vững chắc tay lái bằng tất cả trí tuệ và tốc
độ thần kỳ, nắm bắt, đón đầu mọi thời cơ
cùng các thành viên của đại gia đình Phong
Phú kề vai sát cánh cùng nhau chinh phục
đích đến thành công. Mục tiêu hướng đến
và nhiệm vụ đề ra của năm 2015 đã khép lại
trong luồng hào quang tỏa sáng. Càng vinh
hạnh biết bao và như được tiếp thêm nguồn
năng lượng mới khi năm 2015, Phong Phú

được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen ghi
nhận sự đóng góp và kết quả lao động của cả tập thể
cán bộ công nhân viên của Tổng công ty.
Một năm gặt hái không ít thành công. Không bao giờ
ngủ quên trên chiến thắng, đại gia đình Phong Phú
tiếp tục với mục tiêu và phương hướng hành động
mới trong năm 2016, không ngừng tăng tốc quyết
liệt trong việc cải thiện năng lực phát triển thị trường,
khách hàng, trong đầu tư và khai thác tốt năng lực
hiện có... Tất cả một lòng hướng theo mệnh lệnh từ
thực tế: “Hãy tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc
trên mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực và mọi con người
Phong Phú! Hãy tăng tốc và thần tốc tiến lên!” - Chủ
tịch Hội đồng Quản trị Trần Quang Nghị.
Góp phần vào công cuộc chung, hy vọng trong năm
mới 2016, Diễn đàn Phong Phú sẽ luôn là món ăn
tinh thần hữu ích không thể thiếu đối với đại gia đình
Phong Phú.
Và cuối cùng, xin kính chúc Ban lãnh đạo cũng như
toàn thể anh chị em cán bộ công nhân viên cùng gia
đình đón một mùa xuân mới sum vầy, hạnh phúc,
sung túc. Một năm mới thắng lợi mới về mọi mặt!
BAN BIÊN TẬP

HUYỀN LINH
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Phong Phú
trước thềm TPP

luôn được bổ sung mới và đào tạo
liên tục. Ngoài ra, còn chuẩn bị những
điều kiện cần thiết khi TPP có hiệu lực
như: thủ tục hải quan, hồ sơ xuất xứ
hàng hóa, nhà xưởng… đáp ứng quy
định của các nước thành viên.

PHÒNG TT&QL THƯƠNG HIỆU

Năm 2015, hàng loạt hiệp định
thương mại tự do giữa Việt Nam và
các nước được ký kết mở ra cơ hội để
kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng
vào nền kinh tế thế giới. Trước những
thời cơ thuận lợi ấy, Phong Phú có sự
chuẩn bị kỹ lưỡng về nội lực và chuỗi
cung ứng nhằm tăng tốc phát triển.

Nhanh nhạy và phản ứng mạnh
với thị trường
TPP là một trong những hiệp định
tham vọng nhất từ trước đến nay,
đây được xem là con đường mở ra
tương lai tăng trưởng mạnh mẽ về
kinh tế cho tất cả các nước tham gia.
Trong đó, Việt Nam là nước hưởng lợi
nhiều nhất và dệt may, da giày là hai
ngành nhận được nhiều lợi tức nhất
do thuế xuất khẩu giảm về 0%, thay
vì từ 12-17% như hiện nay. Tuy nhiên,
để tận dụng được lợi thế từ TPP, các
doanh nghiệp (DN) dệt may Việt
Nam phải đáp ứng được quy tắc xuất
xứ từ sợi trở đi (yarn-forward).
Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam
(Vitas), cả nước có khoảng 4.000 DN
dệt may, trong đó có 650 DN nước
ngoài, số DN may chiếm 70%, dệt
chiếm 17%, kéo sợi 6%, nhuộm 4%,
phụ trợ 3%. Từ những con số này có
thể thấy, Việt Nam đang rất mạnh
trong khâu cuối cắt - may, còn đối với
lĩnh vực kéo sợi, dệt, nhuộm thì đang
thiếu sự đầu tư tương xứng. Đây thực
sự đang là bài toán khó cho nhiều
DN dệt may trong việc đáp ứng quy

tắc xuất xứ từ sợi trở đi. Ngành đệt
may đang yếu ở khâu nguồn, tức là
nguồn cung nguyên, phụ liệu dệt
may và đang lệ thuộc nhiều vào
nhập khẩu.
Tổng công ty CP Phong Phú với lợi
thế có chuỗi cung ứng khép kín từ sợi
- dệt - nhuộm - may thông qua các
ngành sản xuất: ngành sản xuất Sợi
chỉ may, ngành sản xuất Vải (denim
và dệt kim), ngành sản xuất Gia dụng
và May mặc. Sự chủ động về nguồn
cung nguyên liệu giúp Phong Phú
ổn định sản xuất, khẳng định uy tín
và vị thế thương hiệu trong hành
trình hơn 52 năm qua.
Theo đó, ngành sợi Phong Phú với
năng lực sản xuất 30.000 tấn/năm,
vải denim với 22 triệu mét/năm, vải
dệt kim là 6.000 tấn/năm, khăn bông
và sản phẩm gia dụng đạt năng suất
10.000 tấn/năm, cùng 10.000.000
sản phẩm may mặc các loại. Tổng
doanh thu năm 2015 đạt 4.061 tỷ
đồng, với tổng kim ngạch xuất khẩu
đạt 72 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu
vào thị trường Nhật Bản là 24,4 triệu
USD, Mỹ là 16,5 triệu USD, Trung

Quốc là 23,1 triệu USD, Hàn Quốc là
2,5 triệu USD…
Năm 2016, Phong Phú tiếp tục củng
cố và phát triển các thị trường xuất
khẩu truyền thống, đồng thời tận
dụng các FTA, mở rộng sang thị
trường các nước nội khối TPP, đặc
biệt là thị trường Úc, Singapore,
Canada…

Tăng tốc đầu tư, gia tăng nội
lực doanh nghiệp
Trước thềm TPP, Phong Phú tiếp tục
phát huy nội lực doanh nghiệp, đẩy
mạnh đầu tư phát triển những dòng
sản phẩm cốt lõi của mình, nâng
cao năng suất, chất lượng và quy
mô, tăng khả năng cạnh tranh trên
thị trường. Đồng thời, Phong Phú
hướng đến sản xuất xanh, những sản
phẩm thân thiện môi trường và hệ
thống xử lý nước thải đáp ứng tiêu
chuẩn quốc tế. Tận dụng các quỹ đầu
tư với lãi suất ưu đãi cho các dự án
đầu tư dệt nhuộm mới.
Phong Phú với nguồn nhân lực
chuyên nghiệp, chất lượng cao và
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Hiện tại, khăn bông Phong Phú, nhất
là khăn bông cao cấp với nhãn hiệu
Mollis đang chiếm lĩnh thị trường
và được khách hàng trong ngoài
nước tin dùng, đặc biệt thị trường
“khó tính” như Nhật Bản. Khăn bông
Phong Phú về chất lượng được đánh
giá chỉ đứng sau khăn được sản xuất
tại Nhật. Riêng sản phẩm dệt kim đã
xuất khẩu ổn định sang thị trường
Mỹ. Tận dụng FTA giữa Việt Nam
- Hàn Quốc, hiện vải và sản phẩm
denim của Phong Phú đã có mặt tại
thị trường Hàn Quốc. Và sản phẩm
sợi đang xuất khẩu sang nhiều thị
trường như: Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ,
Nhật Bản, Hàn Quốc…
Trong năm qua, Phong Phú tiếp tục
đầu tư đổi mới hệ thống máy móc
thiết bị, nhà xưởng và nghiên cứu,
áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản
xuất nhằm rút ngắn quy trình, giảm
chi phí lao động và tiêu hao nguyên
nhiên vật liệu, giảm thiểu rủi ro hỏng
hóc và lỗi sản phẩm. Điển hình như
dự án đầu tư nhà máy sản xuất vải dệt
kim tại Nha Trang với tổng năng suất
3.780 tấn/năm, tổng mức đầu tư 285
tỷ đồng, sẽ đi vào hoạt động trong
quý 1 năm 2016. Dự án đầu tư Nhà
máy dệt vải denim ở Nha Trang với

dây chuyền dệt nhuộm indigo hoàn
chỉnh, có năng suất 35,7 triệu sản
phẩm/năm, tổng mức đầu tư là 698
tỷ đồng. Dự án đầu tư dây chuyền
in khăn bông tại TP.Hồ Chí Minh với
năng suất 4,8 triệu sản phẩm/năm,
tổng mức đầu tư 36 tỷ đồng, dự án
đầu tư sản xuất khăn bông tại Ninh
Thuận và một số dự án đầu tư khác.
Ngoài ra, để tận dụng những lợi thế
từ các FTA và TPP, Phong Phú tăng
cường liên kết chặt chẽ với các công
ty may mặc trong Tập đoàn Dệt May
Việt Nam và một số doanh nghiệp
may mặc khác để tạo thành một
chuỗi cung ứng bên cạnh việc cung
ứng nội bộ.

Đặt lợi ích người lao động lên
hàng đầu
Trong những năm qua, ngoài hoạt
động sản xuất kinh doanh, Phong
Phú luôn chăm lo tốt và đặt lợi ích
của người lao động lên hàng đầu
thông qua lương và chế độ phúc lợi.
Tổng mức thu nhập bình quân của
CB.CNV Phong Phú trong năm 2015
là 6.000.000 đồng, đi kèm thưởng và
các chế độ phúc lợi khác.
Điển hình Khu chung cư Nhân Phú
- nhà ở dành cho CB.CNV với mức
giá ưu đãi, đi cùng tiện ích là phòng
sinh hoạt cộng đồng, thư viện sách
và đặc biệt là Trường mầm non Nhân
Phú giúp anh chị em CB.CNV yên tâm
công tác.

Tổng công ty tiếp tục phát động Quỹ
Tương thân tương ái nhằm chia sẻ
với anh chị em CB.CNV có hoàn cảnh
khó khăn trong cuộc sống. Để chăm
lo tốt bữa ăn giữa ca cho CB.CNV,
Phong Phú đầu tư trồng vườn rau
sạch, phục vụ nước uống miễn phí
gồm: trà, cà phê, nước ngọt, sữa…
cho công nhân đi ca đêm và xây
dựng nhà nghỉ cho công nhân tại
thành phố Đà Lạt, tổ chức nhiều đợt
bán hàng giảm giá cho công nhân,
tặng quà cho nữ CB.CNV nhân ngày
8/3 và 20/10, cùng nhiều hoạt động
văn hóa văn nghệ thể dục thể thao ý
nghĩa khác. Năm 2015, mức thưởng
tết cho toàn thể CB.CNV Tổng công ty
là 14.000.000 đồng.
Nhằm giúp CB.CNV có một cái tết
cổ truyền đầm ấm, Phong Phú đã tổ
chức xe ca đưa công nhân về quê đón
tết, ở miền Nam đưa tới Kiên Giang và
Cà Mau, miền Trung từ Huế trở vào.
Công đoàn tặng 2.000 suất quà cho
đoàn viên công đoàn với mỗi suất
quà trị giá gần 210.000 đồng, thăm
và tặng quà cho các CB.CNV không
có điều kiện về quê đón tết, tổ chức
gặp mặt cán bộ hưu trí…
Khép lại một năm 2015, mặc dù tình
hình kinh tế trong và ngoài nước còn
nhiều biến động nhưng với sự quyết
tâm cao của toàn đội ngũ, Phong Phú
tạo nên sức mạnh doanh nghiệp đón
lấy những cơ hội đầu tư và phát triển
mới từ thị trường, đặc biệt TPP.
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“Cận cảnh”
dệt may Việt Nam
PHÒNG TT&QL THƯƠNG HIỆU

Dệt may Việt Nam năm 2015 vẫn đạt được rất nhiều “điểm sáng”
xét trên tổng thể. Điều này sẽ tiếp tục phát huy và hứa hẹn gặp hái
thêm những thành công mới trong năm 2016.

Những mảng sáng tối
Năm 2015, dệt may Việt Nam đạt
kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần
27,2 tỉ USD, chưa đạt mức dự báo
27,5 tỉ USD, chỉ tăng trưởng 10% so
năm trước. Đặc biệt, quý 4 có mức
xuất khẩu giảm so quý 3, do thị
trường xác lập một mặt bằng giá
mới thấp hơn. Đồng thời còn do sự
cạnh tranh quyết liệt từ các nước
như Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc,
Indonesia, Malaysia thông qua việc
phá giá đồng tiền nội tệ so với USD
từ 6-17%. Hệ lụy là việc xuất khẩu
ngành sợi rất khó khăn, sản lượng
ngành may không tăng so quý 3
(tăng 7% so quý 4 năm 2014) nhưng
kim ngạch xuất khẩu quý 4 giảm
10% so quý 3 năm 2015.
Tuy nhiên, dệt may Việt Nam vẫn đạt
tăng trưởng tốt tại các thị trường
Mỹ (gần 13% trong khi nhập khẩu
của Mỹ chỉ tăng 4,8%), Nhật Bản (8%
trong khi nhập khẩu của Nhật Bản
giảm 8,5%); EU (tăng 6% trong khi
nhập khẩu của EU giảm 8%), Hàn
Quốc (tăng 8,8% trong khi nhập khẩu
của Hàn Quốc giảm 0,9%). Thị phần ở
các nước đều được cải thiện với Mỹ
(trên 10,5%), Nhật Bản (gần 9%), có vị

trí thứ 2 tại những thị trường này. Các
tín hiệu về chuẩn bị thị trường cho
các hiệp định thương mại tự do sắp
có hiệu lực, nhất là TPP và EVFTA đều
khá tích cực, nhất là việc đầu tư vào
lĩnh vực sản xuất nguyên liệu, chủ
yếu vải dệt kim, dệt thoi, một số loại
sợi đặc biệt.
Dệt may Việt Nam năm 2015 tiếp tục
tạo thêm trên 300.000 việc làm ổn
định, trong đó có nhiều vùng sâu
như Tuyên Quang, Bạc Liêu, Kiên
Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Trà Vinh,
Quảng nam, Quảng Bình… Phân bố
lao động đã tương đối phù hợp với
chủ trương công nghiệp hóa nông
thôn, tạo thêm việc làm cho người
lao động khu vực nông nghiệp. Đến
cuối năm, vùng 1 chỉ còn chưa tới
20% lao động toàn ngành, vùng 2
và 3 đã có trên 60%, vùng 4 là 20%.
Thu nhập bình quân đạt hơn 4,2
triệu VND, riêng Tập đoàn Dệt may
xấp xỉ 6,3 triệu VND/người/tháng.
Hiệu quả sản xuất kinh doanh năm
2015 của ngành sợi thấp hơn năm
2014, ngành may duy trì tương
đương mức 2014 mặc dù có thêm
các chi phí tiền lương và bảo hiểm
xã hội tăng trong năm.

Nhìn chung khối ngành dệt - sợi đạt
mức tỉ suất lợi nhuận LNTT/vốn gần
22%, ngành may gần 30%. Năng suất
lao động kỹ thuật tiếp tục được cải
thiện và đạt mức khá trên thế giới,
năm 2015 so với năm 2010 đã có
những cải thiện đáng kể như ngành
may veston, jacket tăng hơn 140%,
ngành sợi tăng 186%, ngành dệt kim
tăng 144%... Việc tiếp tục đổi mới
công nghệ thiết bị trong ngành sợi
ngành may với thiết bị tự động cao,
tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi
trường đã đạt mức trên 70% thiết bị
dưới 5 năm tuổi (ngành may), trên
50% (ngành sợi).

Chủ động hội nhập
Ngay khi nội dung hiệp định TPP
được công bố toàn văn bản tiếng
Anh trên website của Bộ Công
Thương tháng 11/2015, Hiệp hội
Dệt May và Tập đoàn Dệt May Việt
Nam đã tổ chức 12 buổi nghiên cứu
sâu về nội dung hiệp định, nhất là
chương dệt may, trên cả nước. Theo
đó, tập trung phân tích lựa chọn sản
phẩm, thị trường trọng tâm có thể
có lợi ích tốt khi TPP, EVFTA có hiệu
lực để triển khai việc xúc tiến khách
hàng. Các cuộc nghiên cứu đều đã

rút ra được chương trình hành động
cho nhóm những doanh nghiệp có
sự tương thích cao để hình thành
chuỗi cung ứng sản phẩm với 2
chương trình quan trọng là đầu tư
bổ sung hoàn thiện chuỗi và xúc
tiến mở rộng thị trường.
Qua phân tích, với TPP, về phương
diện thị trường dệt may sẽ có những
cơ hội phát triển tốt ở các nhóm mặt
hàng quần cotton nam nữ - thành
quả chương trình 1 đổi 1 mà đoàn
đàm phán đạt được trong những
vòng cuối, quần áo dệt kim các loại,
áo chui đầu, áo jacket cho cả Mỹ
lẫn Canada, đặc biệt mặt hàng túi
xách có quy tắc xuất xứ đơn giản cắt
và may sẽ trở thành khu vực tăng
nhanh nhất vào các năm tới. Lợi ích
không chỉ nằm trong thị trường Mỹ
mà còn có cơ hội khả quan ở Nhật
Bản, Úc, Canada.
Với EVFTA, lộ trình giảm thuế nhanh
hơn, tối đa chỉ 7 năm. Nhiều hạng
mục có doanh số cao được giảm thuế
ngay khi hiệp định có hiệu lực (EIF)
hoặc trong 3 năm (B3), là động lực tốt
để thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch
vào thị trường có quy mô lớn hơn cả
Mỹ. Quy tắc xuất xứ hàng hóa cũng

đơn giản hơn không có ngoại trừ, tất
cả là từ vải trở đi.
Tuy nhiên, không dễ dàng khai thác
hiệu quả nhất các TPP và EVFTA.
Lường trước được điều này, Tập đoàn
Dệt may Việt Nam cùng các doanh
nghiệp đã nghiên cứu ra cách thức,
kế hoạch triển khai để vượt qua
những thử thách. Theo đó, cộng
đồng doanh nghiệp phải nhanh
chóng hình thành các chuỗi cung
ứng hữu cơ, liên kết cung ứng theo
nguyên tắc thị trường từ sợi - vải
- đến khâu may. Hiện tại, năng lực
cung ứng trong nước sẵn có về vải
đạt khoảng 40%, nếu kể cả các dự án
sẽ đưa vào vận hành trước năm 2018
sẽ đạt trên 55%, các phụ liệu khác đạt
trên 70%. Đến năm 2018, ngành dệt
may có thể đạt trên 60% tỉ lệ nội địa
và trên 65% vào năm 2020.
Mặt khác cần tiếp tục nâng cao năng
suất lao động. Hiện tại, năng suất
lao động kỹ thuật của dệt may Việt
Nam đã đạt tương đương các quốc
gia cạnh tranh chính như Ấn Độ,
Bangladesh, Mexico, Indonesia; cao
hơn các quốc gia Trung Mỹ - Caribe,
Myanma, Campuchia; đạt 80% năng
suất của Trung Quốc với đơn hàng

lớn và trên 90% với đơn hàng vừa
và nhỏ. Mục tiêu năng suất lao động
của Việt Nam phải đạt trong top 5
quốc gia đứng đầu thế giới để đảm
bảo duy trì vị trí quốc gia xuất khẩu
dệt may lớn từ thứ 3-5 trên thế giới.
Đây cũng là giải pháp căn bản nhằm
hạn chế bớt ảnh hưởng của việc giảm
giá đồng tiền của các quốc gia cạnh
tranh chính như Trung Quốc (giảm
6% năm 2015), Malaysia (giảm 17%),
Ấn Độ (giảm 4%), Pakistan (giảm trên
6%), Indonesia (14%), đồng Euro và
đồng Yên yếu cũng làm giảm nhu cầu
nhập khẩu của hai thị trường này.
Nâng cao chất lượng nhân lực, trong
đó trọng tâm là nhân lực thiết kế kỹ
thuật, nhân lực kỹ thuật ngành sản
xuất nguyên liệu, nhân lực xử lý đơn
hàng tổng hợp (merchandise) và
nhân lực quản trị sản xuất.
Và cuối cùng, tiếp tục đầu tư, thu hút
đầu tư cho ngành sản xuất nguyên
liệu theo chiến lược chung cả nước
là có từ 10-15 trung tâm sản xuất
nguyên liệu và thiết kế, cung ứng
cho các doanh nghiệp may phân tán
về đến cấp huyện trên cả nước. Mục
tiêu quy mô lao động toàn ngành đạt
trên 5 triệu vào năm 2020.
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Thắng lợi mới, thành tựu mới
Năm 2015, Việt Nam được ghi nhận
ở 4 điểm nhấn tích cực về tăng
trưởng: GDP ước tăng 6,68%, cao
nhất 5 năm qua. Đây là lần đầu tiên
trong 5 năm qua vượt kế hoạch
(6,2%), là năm thứ 4 liên tiếp có
mức tăng GDP quý sau luôn cao
hơn quý trước. Đặc biệt, tốc độ
tăng GDP nhanh hơn hơn tốc độ
tăng vốn đầu tư xã hội hàng năm
với tổng vốn đầu tư phát triển thực
hiện theo giá hiện hành bằng 32,6%
GDP và GDP tăng 6,68%, so con số
tương ứng năm 2012 là 33,5% GDP
và 5,03%. Ấn tượng hơn, GDP tăng
cao trong khi lạm phát thấp nhất
trong 14 năm trở lại đây và tỉ lệ đầu
tư xã hội/GDP thấp. Điều này một
lần nữa khẳng định động lực tăng
trưởng không chỉ là vốn đầu tư,
tăng trưởng kinh tế cao buộc phải
trả giá bằng lạm phát cao đã không

Trên hành trình 30 năm đổi mới, hội nhập và phát
triển, Việt Nam đã khẳng định được bản lĩnh và trí
tuệ, từng bước vượt qua khó khăn, đạt những thành
quả to lớn, tạo đà và cơ hội kinh tế cho năm 2016.

còn đúng và cũng không còn là
“vòng kim cô” luẩn quẩn đối với
Việt Nam.
Động lực tăng trưởng ngày càng
được tỏa ra từ sự cải thiện môi
trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách
hành chính, giảm nhẹ gánh nặng
chi phí tài chính; giảm nợ xấu, cải
thiện điều kiện tiếp cận tín dụng,
nhất là lãi suất; tăng sức mua thị
trường và giảm chi phí nguyên
nhiên liệu, kinh doanh đầu vào và
các chi phí thể chế khác cho doanh
nghiệp; làm tốt công tác bình ổn
và lưu thông hàng hóa tốt; ổn định
thị trường ngoại hối; mở rộng tự
do hóa và quản lý cạnh tranh lành
mạnh... Từ giữa năm 2015, Việt Nam
giảm từ 49 còn 6 lĩnh vực hạn chế
đầu tư và bãi bỏ tới 3.299/6.475
điều kiện kinh doanh, giảm từ 537
giờ/năm xuống còn 117 giờ/năm,
tức 78% số giờ nộp thuế thực tế

cho doanh nghiệp. Hiện có hơn
98% các doanh nghiệp đã kê khai
thuế qua mạng, trên 80% doanh
nghiệp đã nộp thuế theo phương
thức điện tử, hơn 98% kim ngạch
xuất nhập khẩu đã được thông
qua điện tử. Hiện nợ xấu giảm còn
khoảng 2,93% so với mức trên 17%
năm 2011. Việt Nam tăng 3 bậc so
về Chỉ số Môi trường kinh doanh
(Doing Bussiness 2016) do Ngân
hàng Thế giới (World Bank) công
bố ngày 28/10; tăng 12 bậc trong
Báo cáo Diễn đàn Kinh tế Thế giới
(WEF) về năng lực cạnh tranh (GCR)
2015-2016 công bố ngày 29/9. Chỉ
số đổi mới sáng tạo toàn cầu của
Việt Nam năm 2015 tăng 19 bậc so
với năm 2010.
Kinh tế tư nhân hiện đóng góp
khoảng 50% GDP, 90% số việc làm
và 39% tổng đầu tư toàn xã hội. Hệ
thống các doanh nghiệp nhà nước

được đổi mới, sắp xếp lại; hình
thành các tổng công ty và một số
tập đoàn kinh tế ở những lĩnh vực
quan trọng, có ý nghĩa quyết định
đối với nền kinh tế; đồng thời thu
hẹp những lĩnh vực độc quyền
nhà nước. Hiện nay còn 949 doanh
nghiệp 100% sở hữu nhà nước,
tổ chức dưới dạng công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên; 32
tỉnh không còn doanh nghiệp nhà
nước kinh doanh thuần túy. Khu
vực doanh nghiệp nhà nước vẫn
đang chiếm tới 45% tổng vốn đầu
tư, 70% viện trợ. Phương thức hoạt
động của các hợp tác xã bước đầu
được đổi mới, phù hợp hơn với cơ
chế thị trường và các nguyên tắc: tự
nguyện, dân chủ, bình đẳng, cùng
có lợi và phát triển cộng đồng.
Kinh tế đối ngoại ngày càng phát
triển cả bề rộng và bề sâu. Hiện
nay, ngoài WTO, Việt Nam đã ký 11

FTA (có 6 FTA trong khuôn khổ hợp
tác ASEAN), ký trên 90 Hiệp định
thương mại song phương, gần 60
Hiệp định khuyến khích và bảo hộ
đầu tư, 54 Hiệp định chống đánh
thuế hai lần cùng nhiều Hiệp định
hợp tác về văn hoá song phương
với các nước và những tổ chức
quốc tế. Năm 2015, Việt Nam ký
FTA Việt Nam - Liên minh hải quan
Nga - Belarus - Kazakhstan; kết thúc
đàm phán FTA Việt Nam - EU và TPP;
FTA Việt Nam - Hàn Quốc có hiệu
lực từ ngày 20/12; và cuối năm 2015
chính thức hình thành Cộng đồng
kinh tế ASEAN (AEC). Từ năm 20112015, Việt Nam thiết lập thêm quan
hệ đối tác chiến lược với 8/15 nước
đối tác chiến lược đã được xây dựng
trong 15 năm qua, nâng cấp lên đối
tác chiến lược toàn diện hoặc sâu
rộng với 2 nước, lập quan hệ đối tác
toàn diện với 3/10 nước đối tác toàn
diện, trong đó có cả 5 nước Ủy viên

thường trực Hội đồng Bảo an Liên
hợp quốc. Vận động được thêm 36
đối tác mới, nâng tổng số đối tác
chính thức công nhận quy chế kinh
tế thị trường ở nước ta lên 59. Với
những hiệp định thương mại tự do
được ký kết, Việt Nam có quan hệ
sâu rộng với 55 nước đối tác, trong
đó có 15/20 nước G20, chiếm tới
65% GDP và 50% thương mại của
thế giới, mở ra nhiều cơ hội về đầu
tư và thương mại. Đến giữa năm
2015, Việt Nam có quan hệ kinh tế
- thương mại với hơn 224 quốc gia
và vùng lãnh thổ, thu hút trên 250
tỉ USD FDI. Riêng năm 2015, thu hút
FDI tiếp tục cải thiện cả về tổng vốn
đăng ký mới và vốn mở rộng, cũng
như vốn thực hiện. Tính đến ngày
15/12/2015, cả nước có tổng vốn
FDI đăng ký mới và vốn bổ sung đạt
22,76 tỉ USD, tăng 12,5% so với năm
2014. FDI thực hiện năm 2015 ước
đạt 14,5 tỉ USD, tăng 17,4% so với
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1991 đến nay đạt trên 92 tỉ USD, từ
trên 167 nước, vùng lãnh thổ; với
trên 12 tỉ USD năm 2015. Từ nước
nhận đầu tư một chiều, gần đây đầu
tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng
tăng nhanh. Đến đầu năm 2015,
Việt Nam đầu tư ra nước ngoài gần
1.000 dự án, tổng vốn 19,78 tỉ USD;
tập trung vào lĩnh vực thông tin
truyền thông (54,3%), nông - lâm
nghiệp và thủy sản (27,5%), khai
khoáng (6%).

Áp lực mới, triển vọng mới

năm trước. Hiện khu vực FDI đóng
góp gần 20% GDP, 22% tổng vốn
đầu tư, 2/3 kim ngạch xuất khẩu
và tạo ra 1/4 việc làm cho khu vực
doanh nghiệp chính thức. Tính đến
hết năm 2015 so với 2011, Việt Nam
đã giảm 17 tổ chức tín dụng; giảm
một nửa tổng nợ xấu và giảm hơn
50% tồn kho bất động sản... Năm
2015, Việt Nam ghi nhận làn sóng
mới về số doanh nghiệp đăng ký
thành lập, tăng cao nhất từ trước
đến nay, cả về số doanh nghiệp
và số vốn đăng ký: 94.754 doanh
nghiệp thành lập mới, tăng 26,6%
so với năm trước. 601.519 tỉ đồng
vốn đăng ký, tăng 39,1% so với năm
trước. 851 nghìn tỉ đồng vốn tăng
thêm, vượt khoảng 27% số vốn
mới. 21.506 doanh nghiệp quay
trở lại hoạt động, tăng 39,5% so với
cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chuyển
dịch theo hướng tăng dần tỉ trọng
nhóm hàng chế biến và giảm dần
hàng xuất khẩu thô. Tốc độ tăng
xuất khẩu gần như liên tục đạt 2
chữ số. Hàng năm, Việt Nam có
trên 20 mặt hàng xuất khẩu có kim
ngạch trên 1 tỉ USD và đứng thứ
hạng cao trên thế giới như gạo, cà
phê, hạt tiêu, hạt điều, thủy sản, dệt
may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ,
điện thoại di động, máy vi tính, sản
phẩm điện tử, máy ảnh. Hiện nay,
hàng loạt quỹ đầu tư nước ngoài
đang đổ vốn vào thị trường chứng
khoán Việt Nam. Nước ta hiện có
gần 30 quỹ đầu tư nước ngoài đang
hoạt động với tổng vốn rót vào nội
địa khoảng 2 tỉ USD. Việt Nam nằm
trong top 10 nước nhận kiều hối
lớn nhất thế giới và tăng đều qua
các năm, tổng cộng giai đoạn năm

Chất lượng tăng trưởng chưa bền
vững vì vẫn phải dựa vào vốn, phụ
thuộc vào tăng trưởng từ nguồn
lao động giá rẻ, tăng trưởng nhờ
qua đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Tái cấu trúc nền kinh tế mới chỉ
đạt được kết quả bước đầu, chưa
đi vào chiều sâu, nhất là vấn đề về
tăng năng suất lao động. Số lượng
doanh nghiệp còn rất mỏng và ít
so với yêu cầu; nông nghiệp còn
manh mún, nhỏ lẻ; đời sống đồng
bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó
khăn, tỉ lệ hộ nghèo (12%) trong
đồng bào dân tộc (15% dân số cả
nước) còn cao (chiếm hơn 50%
hộ nghèo cả nước); tái nghèo lớn
(12%) theo chuẩn đa chiều từ ngày
1/1/2016. Vấn đề về an toàn thực
phẩm, an toàn xã hội, công tác vệ
sinh môi trường còn nhiều mặt bức
xúc, nguy cơ vô sinh và ung thư cao
bất thường. Thách thức lớn nhất
là phải khai thác hiệu quả những
cơ hội từ hội nhập khi đã tham
gia Cộng đồng ASEAN và các hiệp
định thương mại tự do chẳng hạn
về cạnh tranh, hàng rào kỹ thuật, sở
hữu, xuất xứ nội khối, phát triển hạ
tầng và thể chế, bảo vệ môi trường
và an sinh xã hội...
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Doanh nghiệp sẽ đối diện trước sự
gia tăng áp lực cạnh tranh, mức độ
mở cửa các lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt
là dịch vụ tài chính, cùng những rủi
ro và chi phí cao hơn về các hàng
rào kỹ thuật và yêu cầu cao hơn
về năng lực tài chính, cơ chế quản
trị nội bộ. Nợ xấu và hàng tồn kho
những sản phẩm kém cạnh tranh
hoặc thiếu đổi mới công nghệ,
thiếu thân thiện với môi trường và
con người… sẽ còn là gánh nặng
cho không ít doanh nghiệp kém
năng động.
Quy tắc xuất xứ và bảo hộ quyền
sở hữu trí tuệ chặt chẽ sẽ là một
thách thức lớn đối với các doanh
nghiệp Việt Nam đang phụ thuộc
nguyên liệu nước ngoài. Đồng
thời, khiến gia tăng các chi phí,
giảm cơ hội cải thiện thu nhập và
khả năng cải thiện quy trình sản
xuất vốn lạc hậu của nhiều ngành
sản xuất trong nước. Các quy định
liên quan đến bảo vệ môi trường
và lao động sẽ tăng chi phí sản
xuất của các doanh nghiệp.
Việt Nam cũng đứng trước nhiều
áp lực đáp ứng các chuẩn mực nền
kinh tế thị trường, trong đó có yêu
cầu về chuyển đổi đồng tiền, các
quyền thỏa thuận mức lương lao
động, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư,
quyền kiểm soát nhà nước đối với
các tư liệu sản xuất và sự phân bổ
các nguồn lực…
Những ngành còn khó khăn sẽ liên
quan nhiều đến kinh doanh bất
động sản cao cấp; cơ khí chế tạo, các
doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ cấu
sản phẩm và trình độ công nghệ lạc
hậu; các doanh nghiệp nhà nước trì

trệ, chậm đổi mới mô hình tổ chức
và trang thiết bị, công nghệ và cả
năng lực quản trị. Ngành chăn nuôi
(nhất là lợn, gà, kể cả gà thịt và gà
đẻ trứng) trong nước sẽ tiếp tục đối
diện với áp lực cạnh tranh giảm giá
từ sản phẩm ngoại nhập và sự gia
tăng các chi phí đầu vào, cũng như
sự nâng cao các hàng rào kỹ thuật,
nếu không có những đổi mới về
công nghệ và mô hình chăn nuôi
mới, hiện đại và những hỗ trợ cần
thiết phù hợp cam kết hội nhập.
Các dự án FDI, nhất là dệt may,
có thể thu hẹp lợi ích mà doanh
nghiệp trong nước có được từ các
FTA. Vì vậy cần quan tâm thu hút
các dự án có công nghệ cao, công
nghệ nguồn, có năng lực tài chính
và giải pháp bảo vệ môi trường, quy
mô lớn, có tác dụng tới chuyển dịch
cơ cấu kinh tế ngành; tăng cường
“hậu kiểm” và quản lý các dự án đã
được cấp phép.
Ngành công nghiệp ô tô trong
nước sẽ phải có sự điều chỉnh rất
lớn; co hẹp về những phân khúc
không phải cạnh tranh trực tiếp với
ô tô nhập khẩu từ Mỹ, Nhật Bản vốn
là các nước có ngành công nghiệp
ô tô tiên tiến và hiệu quả.
Hệ thống ngân hàng vẫn đối diện
với áp lực giảm nợ xấu và sở hữu
chéo, nâng cao năng lực quản trị và
chuẩn hóa các chỉ tiêu hoạt động
theo chuẩn chung quốc tế và cam
kết hội nhập.
Nhìn chung, nhiều thách thức và
triển vọng trong phát triển kinh
tế - xã hội năm 2016 và tới đây. Tất
cả tùy thuộc vào: kết quả thực hiện

Các dự án FDI, nhất
là dệt may, có thể thu
hẹp lợi ích mà doanh
nghiệp trong nước có
được từ các FTA. Vì vậy
cần quan tâm thu hút
các dự án có công nghệ
cao, công nghệ nguồn,
có năng lực tài chính và
giải pháp bảo vệ môi
trường, quy mô lớn, có
tác dụng tới chuyển dịch
cơ cấu kinh tế ngành;
tăng cường “hậu kiểm”
và quản lý các dự án đã
được cấp phép.

các đột phá chiến lược, tái cơ cấu
nền kinh tế, chuyển đổi mô hình
tăng trưởng, nâng cao chất lượng,
hiệu quả và sức cạnh tranh của sản
phẩm, doanh nghiệp và của nền
kinh tế; nâng cao hiệu lực, hiệu
quả quản lý Nhà nước; trọng dụng
người hiền tài và đẩy mạnh phòng
chống tham nhũng, phát huy dân
chủ; phát triển công nghiệp phụ
trợ và nâng cao tỉ lệ nội địa hóa
nguồn cung cấp nguyên liệu; kiểm
soát tốt an toàn tài chính vĩ mô, nợ
công, nợ xấu, sở hữu chéo và điều
tiết dòng tín dụng; giữ vững, củng
cố và khai thác động lực lòng tin
cho quá trình cải cách, phát triển
đất nước, doanh nghiệp.
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Cập nhật luật
VÕ DUY SÁNG
(Trưởng Phòng Tổng hợp Pháp chế)

Năm mới áp luật mới:
Từ ngày 01/01/2016, 10 luật sẽ có
hiệu lực thi hành, bao gồm: Luật Hộ
tịch năm 2014, Luật Căn cước công
dân năm 2014, Luật Bảo hiểm xã hội
năm 2014, Luật Tổ chức Quốc hội năm
2014, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa
đổi năm 2014, Luật Mặt trận tổ quốc
Việt Nam năm 2015, Luật Tổ chức
Chính phủ năm 2015, Luật Tổ chức
chính quyền địa phương năm 2015;
Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015,
Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015.

Bộ luật Dân sự:
Ngày 24/11/2015, Quốc hội đã
thông qua Bộ luật Dân sự năm 2015,
có một số điểm mới nổi bật: Thừa
nhận quyền chuyển đổi giới tính
(Điều 37); Đối với Hợp đồng vay, quy
định về trần lãi suất trường hợp các
bên có thỏa thuận về lãi suất không
được vượt quá 20%/năm của khoản
tiền vay, trừ trường hợp luật khác có
liên quan quy định khác (Điều 468);
Quy định trường hợp thực hiện Hợp
đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản
(Điều 420).

Bộ luật Tố tụng hình sự:
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy
định về trình tự, thủ tục tiếp nhận,
giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi

tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số
thủ tục thi hành án hình sự. Là một
trong những bộ luật quan trọng nhất
của mỗi quốc gia, với 510 điều, sẽ có
hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016, trong
đó có một số điểm mới: Tội phạm bao
gồm cả pháp nhân; Bị can có quyền
đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài
liệu được số hóa liên quan đến việc
buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu
khác liên quan đến việc bào chữa kể
từ khi kết thúc điều tra, nếu có yêu
cầu; Việc hỏi cung bị can phải được
ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh;
Luật sư nói riêng, người bào chữa
nói chung được bố trí chỗ ngồi bằng
vai, ngang hàng với đại diện cơ quan
công tố, hay còn gọi là Viện kiểm sát.

Bộ luật Tố tụng dân sự:
Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, quy
định về trình tự thủ tục khởi kiện để
Tòa án nhân dân giải quyết các vụ
việc, tranh chấp về dân sự, hôn nhân
và gia đình, kinh doanh, thương mại,
lao động. Là bộ luật lớn thứ 2 sau Bộ
luật Dân sự, với 517 điều, sẽ có hiệu
lực kể từ ngày 01/07/2016, trong đó
có một số điểm mới: Tòa án không
được từ chối giải quyết vụ việc dân
sự vì lý do chưa có điều luật để áp
dụng. Ý là, mọi tranh chấp, yêu cầu
đều thuộc thẩm quyền của Tòa án, trừ
trường hợp pháp luật chỉ rõ chỉ thuộc
thẩm quyền của cơ quan khác; Tòa án
áp dụng tập quán để giải quyết vụ
việc dân sự trong trường hợp các bên
không có thỏa thuận và pháp luật
không quy định; 3 Tòa án nhân dân
cấp cao 3 miền xét xử phúc thẩm án
của Toà án cấp tỉnh và huyện; Toà án
sẽ công nhận bên nào phải chịu chi
phí luật sư theo thoả thuận của các
bên, thay vì cứ bác bỏ như cũ.

Hoàn tiền vé tàu bỏ:
Ngày 07/12-2015, Bộ trưởng Bộ Giao
thông vận tải đã ban hành Thông tư
số 77/2015/TT-BGTVT về việc vận tải
hành khách, hành lý trên đường sắt

Diễn đàn Phong Phú

đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền
đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm thất nghiệp từ 30 ngày trở lên,
số tiền lãi phải thu bằng 2 lần mức
lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm thất nghiệp bình quân của
năm liền kề tính trên số tiền, thời gian
chậm đóng.
đô thị. Theo Thông tư, doanh nghiệp
kinh doanh đường sắt đô thị vận
hành tàu chậm quá 5 phút so biểu
đồ chạy tàu mà không thông báo với
hành khách hoặc vi phạm quy định về
an toàn vận hành tàu có thể gây nguy
hại đến tính mạng, sức khỏe, làm hư
hỏng, mất mát hành lý, thì hành khách
có thể từ chối đi tàu và yêu cầu doanh
nghiệp trả lại tiền vé. Hành khách bị
ảnh hưởng sức khỏe hoặc tính mạng
do lỗi kỹ thuật của doanh nghiệp gây
ra có quyền được yêu cầu bồi thường
thiệt hại.

Lãi chậm đóng bảo hiểm:

Ngày 27/11/2015, Thủ tướng Chính
phủ đã ban hành Quyết định số
60/2015/QĐ-TTg về cơ chế và chi phí
quản lý tài chính bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Trường hợp chậm đóng bảo hiểm y
tế từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải
thu bằng 2 lần mức lãi suất thị trường
liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công
bố trên Cổng Thông tin điện tử của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm
trước liền kề tính trên số tiền, thời
gian chậm đóng. Trường hợp lãi suất
liên ngân hàng năm trước liền kề
không có kỳ hạn 9 tháng thì áp dụng
theo mức lãi suất của kỳ hạn liền kề
trước kỳ hạn 9 tháng. Trường hợp trốn
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Đăng ký
doanh nghiệp:
Ngày 01/12/2015, Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch
và Đầu tư đã ban hành
Thông tư số 20/2015/
TTBKHĐT hướng dẫn
về đăng ký doanh nghiệp trong đó
quy định thông tin số điện thoại là nội
dung bắt buộc có của doanh nghiệp
trong hồ sơ thay đổi nội dung đăng
ký doanh nghiệp, nếu không bổ sung
thì hồ sơ sẽ được coi là không hợp lệ.
Theo Thông tư, trong thời hạn 30 ngày
làm việc kể từ ngày chấm dứt hoạt
động chi nhánh, văn phòng đại diện,
doanh nghiêp phải thông báo bằng
văn bản đến Phòng đăng ký kinh
doanh nơi đặt trụ sở chính. Ngoài ra,
Thông tư còn công bố những trường
hợp doanh nghiệp được cung cấp
công khai, miễn phí thông tin doanh
nghiệp khác trên cổng thông tin quốc
gia về đăng ký kinh doanh:
www.dangkykinhdoanh.gov.vn

Hoàn thuế giá trị gia tăng:

Ngày 17/12/2015, Bộ Tài chính ban
hành Công văn số 18882/BTC-TCT sửa
đổi Công văn số 10492/BTC-TCT và
Công văn số 13822/BTC-TCT về quản
lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Theo đó, ưu tiên hoàn thuế GTGT cho
doanh nghiệp sản xuất hàng xuất

khẩu có doanh số năm trước liền kề
hoặc năm hiện tại chiếm từ 51% trở
lên trong tổng doanh thu bán hàng
hóa dịch vụ trên tờ khai thuế GTGT.
Công văn cũng hướng dẫn chi tiết các
thủ tục kê khai, hoàn thuế GTGT.

Niêm yết chứng khoán:
Ngày 18/12/2015, Bộ trưởng Bộ
Tài chính đã ban hành Thông tư số
202/2015/TT-BTC hướng dẫn về niêm
yết chứng khoán trên sở giao dịch
chứng khoán. Tổ chức được chấp
thuận niêm yết phải đưa chứng khoán
vào giao dịch trong vòng 90 ngày,
kể từ ngày được Sở Giao dịch chứng
khoán chấp thuận; sau thời hạn này,
quyết định chấp thuận sẽ mặc nhiên
hết hiệu lực. Tổ chức có chứng khoán
bị hủy niêm yết (bắt buộc hay tự
nguyện) chỉ được đăng ký niêm yết
lại sau 12 tháng kể từ ngày bị hủy
nếu đáp ứng được các điều kiện theo
quy định của pháp luật, trừ trường
hợp hủy niêm yết tại Sở Giao dịch
chứng khoán Hà Nội do đã được chấp
thuận niêm yết tại Sở Giao dịch chứng
khoán Sài Gòn hoặc ngược lại.

hoặc chỉ được sử dụng các mã tài
khoản đã đóng sau 10 năm để mở tài
khoản cho khách hàng mới.

Dịch vụ chi trả ngoại tệ:
Ngày 31/12/2015, Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam đã ban
hành Thông tư số 34/2015/TT-NHNN
“Hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch
vụ nhận và chi, trả ngoại tệ”. Tổ chức
kinh tế trực tiếp nhận và chi, trả ngoại
tệ chỉ được uỷ quyền cho tổ chức tín
dụng, không được uỷ quyền cho tổ
chức kinh tế khác làm đại lý chi, trả
ngoại tệ. Tổ chức kinh tế, tổ chức tín
dụng làm đại lý chi, trả ngoại tệ không
được uỷ quyền lại việc chi, trả cho tổ
chức kinh tế, tổ chức tín dụng khác.
Mỗi tổ chức tín dụng hay tổ chức kinh
tế có thể làm đại lý chi, trả ngoại tệ
cho một hoặc nhiều tổ chức tín dụng
được phép. Mỗi tổ chức tín dụng chỉ
được làm đại lý chi, trả ngoại tệ cho
một tổ chức kinh tế.

Đánh giá hồ sơ dự thầu:

Giao dịch chứng khoán:
Ngày 21/12/2015, Bộ trưởng Bộ
Tài chính đã ban hành Thông tư số
203/2015/TT-BTC “Hướng dẫn về giao
dịch trên thị trường chứng khoán”, với
một số điểm nổi bật: Nhà đầu tư nước
ngoài không được thực hiện giao
dịch ký quỹ; Công ty chứng khoán có
trách nhiệm công bố trên trang thông
tin điện tử của mình danh sách các
chứng khoán mà công ty cung cấp
dịch vụ giao dịch ký quỹ, lãi suất cho
vay, tài sản bảo đảm cho khoản vay, tỉ
lệ ký quỹ ban đầu, tỷ lệ ký quỹ duy trì.
Trong đó, chứng khoán không được
phép giao dịch ký quỹ không được
tính vào tài sản bảo đảm khi xác định
tỉ lệ ký quỹ ban đầu và tỉ lệ ký quỹ duy
trì; Công ty chứng khoán không được
sử dụng lại các mã tài khoản đã đóng
để mở tài khoản cho khách hàng mới

Ngày 21/12/2015, Bộ trưởng Bộ Kế
hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông
tư số 23/2015/TTBKHĐT “Quy định
chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ
dự thầu”. Thời hạn đánh giá hồ sơ dự
thầu tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu
trong nước, 60 ngày đối với đấu thầu
quốc tế, kể từ ngày có thời điểm đóng
thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ
đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn
nhà thầu. Trường hợp cần thiết, có
thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ
dự thầu, nhưng không quá 20 ngày và
phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.
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Bài học

LÊ QUÝ THÔNG

từ đàn ngỗng trời
BÙI THỊ THU
(Phó Tổng Giám đốc)

Nếu chúng ta có được tinh thần của đàn ngỗng, chúng ta sẽ là
điểm tựa của nhau trong những tình huống khó khăn…

C

hào đón năm mới 2016, với
nhiều kỳ vọng mới và để đạt
được tốc độ chung, xin gửi
đến anh chị em một chia sẻ trích từ
tủ sách của Phong Phú chúng ta.
Đó là Bài học từ đàn ngỗng.
Khi nhìn đàn ngỗng luôn tạo
thành hình chữ V mỗi khi bay
cùng nhau, bạn có thể thắc mắc
rằng khoa học đã khám phá ra
điều gì để giải thích tại sao chúng
lại bay với đội hình như vậy… Khi
một con ngỗng vỗ cánh, nó sẽ tạo
ra một lực nâng cho con ngỗng
phía sau nó. Khi bay theo đội hình
chữ V như thế, đàn ngỗng tiết
kiệm được 71% sức lực so với khi
bay từng con riêng lẻ.
Những ai biết cùng nhau chia sẻ
mục tiêu chung và có tinh thần
đoàn kết thì sẽ đến đích nhanh
chóng và dễ dàng hơn vì họ đang

đi đúng hướng với những người
xung quanh.
Khi một con ngỗng bay lệch đội
hình, nó sẽ phải một mình chống
chọi sức cản của gió và nó sẽ
nhanh chóng trở về đúng vị trí để
nhận lực nâng từ con phía trước.

sức mạnh cho những người đang
ở “đầu sóng ngọn gió”, giúp họ giữ
vững mục tiêu, tốc độ.

Nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa
này, chúng ta sẽ chia sẻ thông tin
và giữ vững đội hình với những
người đang cùng một mục tiêu
như chúng ta.

Đến cuối cùng nhưng vô cùng
quan trọng là khi một con ngỗng
bị ốm, đuối… không theo kịp đàn,
hai con khác sẽ lập tức tách khỏi
đội hình dìu nó xuống đất để giúp
đỡ và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại với
nhau và nếu có một con không tiếp
tục bay được nữa, hai con ngỗng
kia sẽ bay tiếp để gia nhập và bắt
kịp với đàn của mình…

Cũng như loài ngỗng, con người
cần thực hiện những công việc
được phân công và đòi hỏi sự nỗ
lực cao…

Nếu chúng ta có được tinh thần
của đàn ngỗng, chúng ta sẽ là
điểm tựa của nhau trong những
tình huống…

Tiếng kêu của đàn ngỗng từ phía
sau sẽ động viên những con đi
đầu giữ được tốc độ của chúng.
Những lời động viên sẽ tạo nên

Mùa xuân mới đang về, kính chúc
anh chị em và gia đình một năm
mới luôn dồi dào sức khỏe, hạnh
phúc, an khang thịnh vượng.
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NGUYỄN KINH

Tỷ đô gõ cửa

Thời cơ và tốc độ

Kết nối thương trường đón bạn sang
Tỷ đô gõ cửa bén duyên chàng
“Tre già măng mọc” thêu mơ thắm
“Tuổi trẻ tài cao” dệt mộng vàng
Hòn ngọc Viễn Đông ngời Nguyệt cảnh
Tập đoàn Phong Phú rạng thiên quang
Tư duy đổi mới hồng tâm trí
Vạn sự chúc Người được vẻ vang.

Định hướng doanh thu một tỷ đô
Đầu tư hợp tác kịp thời cơ
Con đường mở rộng nhanh vào cuộc
Gặp dịp bay cao lẹ phất cờ
Nội lực tiềm năng luôn mẫu mực
Tư duy kế sách thật quy mô
Nâng tầm phát triển cần tăng tốc
Phong thịnh Phú cường thỏa ước mơ.

Xuân về
suốt biển thoi đưa
Thoi đưa gấm trải hân hoan dạ
Suốt điểm đời vui ấm áp lòng
Phong Thịnh tung mây mừng nắng mới
Phú Cường cưỡi sóng đón trời trong
Càn khôn mở trí ngời cô ngước
Nhật Nguyệt khai tâm rạng cộng đồng
Nước Việt bay lên cao thế đứng
Chúc cho trăm họ thỏa niềm mong!

52

giai điệu mùa giêng

Diễn đàn Phong Phú

53

Xuân Bính Thân - 2016

Một đời người
một rừng cây

PKH

Một sớm mai vừa bước lên xe để bắt đầu cho một ngày làm việc mới, tôi chợt nghe
giọng hát trầm ấm phát ra từ đâu đó… Rồi lời của bài hát ấy cứ vương mãi trong đầu
để tôi phải lẩm nhẩm hát theo: “Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng
cây…”. Có lẽ mọi người ai cũng biết bài hát “Một đời người một rừng cây” này của
nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Nhưng có mấy ai hiểu được hết ý nghĩa sâu sắc của bài hát này.

H

ơn 40 năm cuộc đời tôi đã trải qua nhiều thăng
trầm, từ một cô sinh viên ngơ ngác bước vào
đời, cho đến khi trở thành người lãnh đạo công
ty. Tôi thường nghĩ cuộc đời một con người cũng
giống như một cái cây, từ mầm non yếu ớt dần lớn lên
thành cổ thụ. “Khi nghĩ về một đời người, tôi thường
nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường
nhớ về nhiều người”, sự so sánh này quả không sai. Có
ai sống đơn lẻ mà không cần cộng đồng xã hội. Một
người từ khi sinh ra đã là một tế bào sống của xã hội.
Đứa trẻ được hưởng dòng sữa ngọt ngào từ mẹ, được
cơm no áo ấm từ gia đình, được hưởng nền giáo dục
của nhà trường… Tất cả những điều ấy không phải tự
nhiên mà có, do bàn tay con người làm ra từ thế hệ này
nối tiếp thế hệ sau. Điều đó như “…một loài cây, sống
gần nhau thân mới thẳng, có một cây là có rừng, và
rừng sẽ lên xanh”.

cây nhỏ nhoi, vì có những loài cây không cao nhưng
vẫn đem lại lợi ích như những cây hoa họ cúc, họ
hồng, chúng chỉ cao khoảng 20-50cm nhưng vẫn nở
những bông hoa tuyệt đẹp dâng hương sắc, làm đẹp
cho đời. Là một người công nhân hay một người lãnh
đạo, tùy vị trí của mỗi người đều đóng góp công sức
cho xã hội, mỗi người đều có một vị trí riêng để vươn
lên, mọc thẳng.

Trong rừng có đủ mọi loài cây, như trong xã hội có
đủ hạng người. Có cây cổ thụ, cây gỗ quý, thì cũng
có cây leo sống bám, cỏ dại… “Chân lý thuộc về mọi
người, không chịu sống đời nhỏ nhoi”. Đời nhỏ nhoi
là sống không có mục đích, sống không cần biết ngày
mai, sống không làm gì có ích cho xã hội, cho những
người xung quanh ta. Đời nhỏ nhoi chứ không phải

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng
Gian khổ sẽ dành phần ai?
Ai cũng một thời trẻ trai
Cũng từng nghĩ về đời mình
Phải đâu may nhờ rủi chịu?
Phải đâu trong đục cũng đành
Phải không em, phải không anh?

Xuân về, trong không khí đất trời giao hoà, cây đâm
chồi nảy lộc, vạn vật như được tiếp thêm sức sống mới.
Có lẽ trong những cánh rừng mùa xuân, chồi non đã
mọc lên, cây vươn cao hơn, cành lá xanh hơn. Các bạn
Phong Phú hãy vươn mình lên để phát triển bản thân
và chung tay xây dựng Phong Phú bền vững nhé! Xin
gửi lại cho các bạn Phong Phú một đoạn lời bài hát như
lời kết để trong những ngày xuân cùng suy ngẫm:

BÚT MỚI

Mới đó
năm mươi mốt năm
Năm mươi mốt năm rồi có lẽ?
Thuở khai sơ… viên đá khắc tên người
Tuổi đôi mươi, mắt nhìn đời trong vắt
Sải bước dài, chưa mỏi gối, chồn chân

PHẠM TRỌNG HIẾU

Tâm tình
người bảo vệ
Anh vào gác cổng đứng nghiêm trang
Tôi giữ nhà xe cũng sẵn sàng
Lưu lượng người đông nhiều phức tạp
Ta cùng giữ vững việc an ninh.

Năm mươi mốt năm rồi có lẽ?
Mái nhà chung bừng sáng mặt trời hồng
Ta đã nếm những men nồng mặn đắng
Hơi thở đầy thoang thoảng sợi và bông.

Mưa nắng tuần tra chẳng ngại chi
Đêm ngày kẻ xấu khó sân si!
Mái nhà Phong Phú thêm bền vững
Chung niềm vui lớn anh với tôi

Năm mươi mốt năm từng trên mấy chặng đường
Vẫn xao động trái tim mỗi lần nhìn quá khứ
Đám mây bông gòn vẫn trắng trời năm cũ
Tiếng thoi đưa man mác tận bây giờ

Lễ tết người ta vui hội hoa
Em ơi gắng đợi anh giao ca
Công tác an toàn xong nhiệm vụ
Chút tình Phong Phú, chút tình nhà.

Năm mươi mốt năm, năm tôi chẳng còn trẻ nữa
Chuyện dông dài đôi lúc nhớ bâng quơ
Và… đôi lúc khẽ gọi thầm Phong Phú
Trong giấc mơ chẳng hối tiếc bao giờ
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Mùa xuân
con trưởng thành

M

ùa xuân con ra đời, bé nhỏ
nằm trong vòng tay cha
mẹ, được thương yêu, chở
che trong tình cảm gia đình. Người
thợ công nhân giữ hàng cám gạo,
cha cực khổ từng ngày nuôi con
khôn lớn, mẹ thân gầy bán buôn
kiếm từng đồng cho con nên người.
Ngày con bước những bước đầu
tiên, cha mẹ mừng khôn xiết, giọt
nước mắt lăn dài khi nghe con trẻ
gọi tiếng: Cha ơi… Mẹ ơi…
Lúc con đau bệnh, cha mẹ tất bật
cạnh bên, nào cháo, nào thuốc, nào
khăn… thắt ruột với từng cơn đau,
cơn bệnh của con.
Khi con bước đến trường, sợ bạn
bè, thầy cô không yêu thương
con, sợ con học khó, sợ con nhọc
nhằn… bao lo toan cha mẹ dường
như đè nén.

Mùa xuân con đến tuổi trưởng
thành, theo bạn bè đua đòi ăn chơi,
quậy phá khiến mẹ hằng đêm phải
buồn khóc, khiến cha lo lắng in sâu
trên gương mặt gầy hao. Để rồi đến
một lúc con phải nhận lấy bài học
nhớ đời cho những hành động bồng
bột non trẻ của mình, khi không làm
chủ tốc độ và vướng vào một vụ
tai nạn giao thông. Người con đầy
thương tích phải nằm trên giường
suốt bốn tháng dài. Nhưng nỗi đau
về thể xác ấy nào có thấm thía gì đâu
bằng nỗi đau xuyên thấu tâm can
của cha của mẹ. Không giận không
hờn, không một lời trách móc, cha
mẹ ân cần chăm sóc con như thuở
còn nằm nôi, động viên con nhanh
chóng phục hồi. Nước mắt mẹ luôn
lăn dài trên mắt, cha càng ngày gầy
guộc thêm, hình ảnh ấy như lưỡi dao
sắc nhọn cào cấu tim con. Vậy mà
suốt hai mươi năm trời con nào đâu

Mùa xuân thay đổi một con người, con đã biết sống,
biết suy nghĩ và biết xây dựng tương lai.

NGUYỄN TIÊN
(Phòng Kinh doanh Sợi - Chỉ may)

thấu hiểu tình cha mẹ. Nước mắt
con mặn đắng chạy ngược vào tim
con nghẹn lời: Con xin lỗi cha mẹ!
Mùa xuân ấy con bước ra dưới ánh
mặt trời ấm áp, quyết tâm thay đổi
cuộc đời. Khăn gói lên thành phố
khi sang xuân, con tự dặn lòng cố
gắng gánh gồng cùng cha mẹ để
xây dựng gia đình ấm no, đầy đủ.
Cuộc sống cơm áo gạo tiền, lao
động ngày qua ngày giúp con cứng
cáp và mạnh mẽ hơn. Đôi khi té ngã
trên đường đời, cứ nghĩ về tương lai,
về cuộc sống ấm no cho cha mẹ, con
dường như quên đi mệt mỏi, khó
khăn và tiếp tục phấn đấu.
Mùa xuân đầu tiên, con ngỡ sẽ
không được về với cha mẹ… Nhờ sự
giúp đỡ của công ty, con được hỗ trợ
đón xe về quê sau gần một năm xa
cách. Con thật sự cảm ơn tấm lòng
của công ty đã giúp đỡ những công
nhân xa quê được về đoàn tụ cùng
gia đình nhân dịp xuân về.
Ôi! Thật hạnh phúc biết bao khi đây
là mùa xuân đầu tiên trong đời con
cảm thấy ý nghĩa như vậy. Một mùa
xuân hạnh phúc, mùa xuân của gia
đình, của tình cảm yêu thương ấm
áp và của sự trưởng thành. Mùa
xuân thay đổi một con người, con đã
biết sống, biết suy nghĩ và biết xây
dựng tương lai.
Cầu chúc cho anh chị em một mùa
xuân vui vẻ luôn mạnh khoẻ và tràn
ngập yêu thương.

NGUYỄN HỒ HẢI

LÊ THỊ NGỌC NỮ

(Dệt Hải Vân)

Điểm xuân
Phút giây xuân đã đến rồi
Tưởng chừng trẻ lại như hồi còn thơ
Qua đi những lúc mong chờ
Mùa đông nước lũ khỏa bờ thời gian
Xuân về điểm sắc huy hoàng
Xuân về tô thắm khang trang quê nhà
Trời xuân nhộn nhịp muôn hoa
Nắng xuân dìu dịu chan hòa nhựa cây
Còn trời, còn đất, còn mây
Tim còn nhịp đập… để ngày vẫn xuân.

Nói với mùa xuân
Mùa xuân đến thật gần rồi đó
Nghe đâu đây trong gió tiếng chim
Trời xanh mây nhẹ êm đềm
Muôn hoa khoe sắc bên thềm đợi xuân
Đón xuân nay bâng khuâng xuân cũ
Nhớ thiết tha khúc vũ pháo vang
Giao thừa nghi ngút hương vàng
Chắp tay thành khẩn an khang nguyện cầu
Xin xuân đến ở lâu xuân nhé
Cho niềm vui nhỏ bé thêm dài
Xuân về tay xiết chặt tay
Cùng nhau cho thỏa tháng ngày xuân vui.
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Yêu thương
LÂM AN
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lan tỏa

Có khoảng thời gian ngắn học ở nước ngoài, tôi thường phải đi tàu
điện đến trường. Tôi hay chọn ngồi ngược hướng trên những chuyến
tàu. Bạn bảo ngồi như thế dễ bị say, tôi lại cảm thấy dễ chịu. Tôi
mường tượng như mình đang đi ngược dòng một cách chóng vánh.
Và cũng bởi từ hướng ngồi đó, tôi có thể thấy nhiều điều thú vị. Tôi
thấy cảnh vật đang trôi về phía trước chứ không phải lùi về phía
sau. Tôi thấy người soát vé từ khi họ vừa bước vào ở toa tàu cuối,
cảm nhận được cả tuổi trẻ lẫn tình yêu...

M

ột nhóm người nhiều sắc
tộc, độ tuổi khác nhau
thấp thỏm đứng gần cửa
ra vào chờ đợi trạm dừng kế tiếp
kia. Có cụ già lụm khụm tay run
đang cố giữ chặt thanh chắn gần
cửa. Có người đàn bà trung niên
mặt mũi phờ phạc nhìn vào khoảng
không vô định. Có những cô gái
chàng trai má ửng hồng tay mân
mê bàn phím điện thoại hoặc luôn
tay vuốt lại mái tóc, vạt áo phẳng
phiu còn thơm mới… Mấy lúc như
thế, tôi thấy lòng chùng xuống như
dây đàn cũ.
Tôi nhìn thấy tuổi trẻ của mình qua
những chàng trai cô gái kia. Tôi nhìn
thấy tuổi già của mình qua hình hài
cụ già ấy. Và có phải tôi đó không?
Người đàn bà trung niên với nhiều
lo toan mệt mỏi đong đầy trong
mắt? Tôi bất giác nhìn vào kính toa
tàu. May quá, má vẫn hồng, mắt
vẫn xanh và sáng...
Rồi có lần, trên chuyến tàu nửa
đêm, tôi sắp chìm vào giấc ngủ

bỗng choàng tỉnh vì tiếng thở vội,
tiếng cười khúc khích của đôi tình
nhân mới lên tàu. Họ ngồi ngay
hàng ghế trước mặt tôi, nghĩa là
xuôi theo hướng tàu chạy. Cặp tình
nhân tuổi trung niên. Người đàn bà
trung niên ấy hoàn toàn khác với
người đàn bà đã ám ảnh tôi trước
đó. Nhưng đổi lại, lần này là một sự
ám ảnh khác. Đôi tình nhân điềm
nhiên hôn nhau, nói cho nhau nghe
những lời thì thầm tình tứ. Họ tạo
ra thứ âm thanh mà suốt mười năm
rồi tôi chưa được nghe trực tiếp:
Âm thanh tình yêu của những đôi
trẻ mới lớn, ríu rít, nồng nàn! Tôi đã
đánh mất âm thanh đó từ lúc nào
không nhớ nổi! Tình yêu của những
năm tháng sau này có thể dữ dội
hơn, đồng thời cũng tỉnh táo hơn.
Mà những người tỉnh táo lại không
thể sở hữu thứ âm thanh kì diệu
đó khi yêu! Người đàn bà ấy xuống
cùng trạm với tôi. Trước khi rời đi,
họ còn ôm nhau xiết chặt sau một
nụ hôn dài. Người đàn ông không
bước ra cửa tiễn như các đôi tình
nhân vẫn làm. Ông ngồi yên một

chỗ, dõi mắt theo người tình trong
khi cô quay lại nhìn ông đắm đuối
lẫn chút e thẹn... Sẽ không phải
là chuyện gì quá đặc biệt nếu tôi
không nhìn thấy cô ra khỏi tàu,
đi về phía một chiếc ôtô. Ở đó có
người đàn ông khác đang đợi. Cô
điềm nhiên nở nụ cười bình thường,
nụ cười chai sạn mà tôi cảm nhận
chỉ có cơ mặt chuyển động. Ánh
mắt tỉnh táo khác thường, không
có chút tình tứ. Đương nhiên, tôi
không biết người đàn ông đó là
ai. Có thể là chồng cô mà cũng có
thể là không. Tôi cũng không quan
tâm lắm về điều đó. Điều khiến tôi
ngạc nhiên là: Vì sao người đàn bà
trung niên kia có thể giữ được thứ
tình cảm nồng nàn trong người sau
ngần ấy năm bôn ba giữa cuộc đời?
Đã hơn một lần tôi thấy vài cô gái
khóc như mưa trên chuyến tàu tan
tầm lúc chiều về. Đó là những buổi
chiều mùa đông dài, lạnh, mưa
rả rích. Họ nói chuyện bằng thứ
tiếng đứt quãng đầy yêu thương.
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra
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giữa họ. Nhưng liệu rằng giờ đây,
tôi có thể khóc đau đớn như thế,
bi thảm như thế khi nói lời chia
tay với người đàn ông mình yêu
không? Chắc là không... Cuộc sống
đã khiến tôi phải biết tự thân đứng
vững, không được dễ dàng bi luỵ,
không thể dễ dàng vấp ngã. Bài
học đó đã lấy đi những giọt nước
mắt mặn - dài vốn có thời son trẻ.
Vậy là tôi hiện tại đã đánh mất hai
thứ: cảm xúc nồng nàn và những
giọt nước mắt nồng nàn. Mà thật
ra hai trạng thái cảm xúc đó chỉ là
một, đều đến từ yêu thương.
Bạn đừng hỏi tôi cảm thấy ra sao
về những mất mát đó. Khi viết ra
những dòng này là lúc tôi cảm thấy
thật sự tiếc nuối... Tôi đã biết đứng
vững giữa cuộc đời bằng mọi cách.
Để học được bài học đứng vững đó,
tôi phải đánh mất khá nhiều tình
yêu thương cùng lòng trắc ẩn trong
chính mình. Như thể tôi phải phủ
lên da mình một lớp đất cát sần sùi
để tránh nắng gió cuộc đời. Hơn
bốn mươi tuổi, khi còn đang bôn ba
tìm những điều mình cho là hạnh

phúc, nhìn các con lớn lên từng
ngày, cách mỗi người cư xử với
nhau từng ngày, những điều mình
thật sự cần... tôi vẫn không khỏi
giật mình với điều mình đã biết
từ khá lâu rằng: Đời sống này để
yêu thương nhau dài lâu mới khó
chứ rũ bỏ yêu thương nào có khó
khăn gì. Tôi nghĩ tôi không cần phải
dạy con tôi bớt yêu thương để trở
nên lý trí hơn, hay bớt yêu thương
để trở thành “kiếm sĩ’ vô địch trên
đấu trường của đời sống. Bởi lúc
nào đó, sớm hay muộn, cuộc đời
sẽ dạy nó tất cả! Biết đâu lúc đó, có
khi nó phải ngồi học lại bài học yêu
thương con người, biết yêu thương
nồng nàn, khóc thật lòng từ trong

Tôi sẽ không chúc
bạn nhiều tiền tài hay
phát đạt. Tôi chỉ chúc
bạn nhiều sức khoẻ và
nhiều yêu thương.

sâu thẳm như tôi bây giờ. Và tôi cho
rằng không chỉ riêng tôi cần phải
học lại...
Sự thật là con người bạn toả ra điều
gì sẽ tạo ra một lực hút thu về cho
bạn đúng thứ đó. Nếu bạn toả ra
niềm vui, sự lạc quan, niềm tin, yêu
thương thì bạn cũng nhận lại y như
vậy. Tốt nhất là giữ trạng thái cân
bằng và những niềm vui tự thân.
Mọi niềm vui đến từ bên ngoài đều
vay mượn, để sau đó thường là bạn
phải trả lại bằng nỗi buồn hay cả
niềm đau thương. Biết được lẽ tự
nhiên này, nếu bạn thích thì dấn
thân và chấp nhận trả giá. Nhưng
đừng ngạc nhiên, đừng sốc, đừng
vùi mình trong đau khổ nếu những
điều không hay và không đúng
ý mình xảy ra. Trải nghiệm tất cả
mọi cung bậc cảm xúc vẫn tốt hơn
là không gì cả, cũng như bạn phải
bước tiếp, và không sợ hãi.
Chúng tôi đón giao thừa nhưng
không quên những lo toan và dự
tính cho tương lai, không thể thiếu
khung cảnh các con nói lời yêu
thương ông bà, bố mẹ, họ hàng...
Một đứa trẻ nhiều tình cảm chắc
chắn không thể có cá tính mạnh
mẽ, kiên quyết, bạo liệt như một
đứa trẻ ít tình cảm. Nhưng tôi chắc
rằng, trong lòng nó sẽ cảm thấy
dễ chịu hơn rất nhiều với thứ tình
yêu tự thân đó. Bởi sau cùng, điều
chúng ta cần là được yêu thương…
Có phải không?
Thế nên, tôi sẽ không chúc bạn
nhiều tiền tài hay phát đạt. Tôi chỉ
chúc bạn nhiều sức khoẻ và nhiều
yêu thương. Yêu thương cho chính
mình. Cho cuộc đời này... Chúc
mừng năm mới tới mọi người!
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Góc xuân
THU HOA

Chậu mai vàng bên khung cửa sổ khẽ đu
đưa theo vạt nắng sớm, từng cánh hoa nở
bung như đón chào một mùa xuân tươi đẹp
đang đến với những người dân nơi căn hộ
tôi đang sinh sống. Như mọi buổi sáng thức
dậy, tôi đã nghe tim mình rộn lên những
giai điệu xuân thật tha thiết…

Diễn đàn Phong Phú

T

ôi trở thành cư dân Nhân Phú
như một cơ duyên bất ngờ,
theo lời của những người
hàng xóm, điều này là ngoài sức
tưởng tượng của tôi. Với vợ chồng
tôi, việc sở hữu một căn hộ là ước
mơ lớn của đời mình và giấc mơ ấy
giờ đây đã thành hiện thực.
Vốn là người yêu thích nghệ thuật,
nên chồng tôi thường dành một
khoảng không của phòng khách để
trang trí theo ý thích riêng và chào
đón những sự kiện đặc biệt trong
năm. Khoảng không ấy luôn tạo ra
những điều bất ngờ thú vị và cả sự
thay đổi thị giác sau những ngày
làm việc căng thẳng. Chính những
điểm thú vị ấy mà chồng tôi thường
đặt cho nó một cái tên thân thiện là
“góc vườn”.
Ở “góc vườn” thân thương ấy, anh
hay trang trí theo chủ đề như
những tấm ảnh ngộ nghĩnh và
dòng chữ mừng sinh nhật cho con
gái, cho tôi, kỷ niệm ngày cưới. Hay
những lời chúc mừng, bài thơ vui về
ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày Phụ nữ
Việt Nam, ngày Gia đình Việt Nam,
Noel… Giữa vô vàn những thông
điệp trong khu vườn ấy có lẽ những
hình ảnh và “tiểu cảnh” mừng xuân
mới luôn chứa đầy yếu tố bất ngờ
và thú vị. Đó là những hình ảnh đẹp
nhất về tết sum vầy, truyền thống
và biết bao điều tốt đẹp khác của
chúng tôi.
Và hôm nay, khi mở rộng cánh cửa
nhà, “góc vườn” đã đập vào mắt tôi
một không gian rực rỡ sắc màu, báo
hiệu mùa xuân mới sang với tổ ấm
yêu thương của mình. Những tua
hoa vàng được cắt cẩn thận, khoe
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mình bên những tấm thiệp nhỏ
lung linh bên chậu mai khoe sắc.
Những mô hình bánh chưng, bánh
tét và câu đối đỏ góp thêm sắc
màu cho bức tranh xuân. Dòng chữ
“Mừng xuân Bính Thân 2016” nhẹ
nhàng trên khoảng không đủ rộng
cùng câu thơ “Mai đào nở khắp quê
nhà. An khang thịnh vượng món
quà mừng xuân”. Bên dưới là những
bức ảnh của gia đình tôi từ những
mùa xuân trước.
Bao nhiêu ấy thôi đã đủ vẽ lên
trong lòng tôi một bức tranh mùa
xuân tươi đẹp. Mùa xuân của niềm
vui, tin yêu và cả hạnh phúc ngập
tràn. “Góc vườn” đã trở thành một
góc xuân gửi gắm bao tâm sự của
gia đình nhỏ chúng tôi trước thềm
năm mới. Mùa xuân này đối với gia
đình tôi càng có ý nghĩa lớn lao hơn
khi đánh dấu một cột mốc mới:
Đó là việc sở hữu một tổ ấm yêu
thương tại Nhân Phú.
Tổ ấm yêu thương ấy như tiếp
thêm cho chúng tôi một tình yêu,
sự gắn bó, phấn đấu và cả những
định hướng tương lai phía trước.
“An khang thịnh vượng món quà
mừng xuân” - món quà lớn nhất
mà vợ chồng tôi nhận được chính
là sự quan tâm chăm sóc tận tình
của Ban lãnh đạo Phong Phú và
những anh chị em hàng xóm, láng
giềng, đồng nghiệp. Mỗi người
một hoàn cảnh, một vị trí công việc
khác nhau nhưng giữa họ có cùng
ước mơ, cùng định hướng và cùng
được quan tâm sẻ chia. Ai cũng háo
hức trang hoàng căn hộ của mình
để đón chào năm mới, không khí
dường như khẩn trương và tất bật
hơn bao giờ hết.

Các thế hệ Phong Phú như những bông mai
vàng trong khu vườn xuân, họ mang tài năng,
trí tuệ của mình để tỏa hương khoe sắc làm
bức tranh xuân thêm rỡ ràng, đẹp đẽ.
Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đã thấy
từng tia nắng sớm xuyên qua ban
công chiếu thẳng vào “góc vườn”
ngập tràn mùa xuân. Những nụ
hoa mai bắt đầu chớm nở những
bông hoa vàng đầu tiên làm “góc
vườn” thêm rộn ràng màu sắc. Tôi
cảm nhận hơi ấm của sự sẻ chia,
tình yêu thương được lan tỏa trong
lòng. Một sự ấm áp của tình người,
sự quan tâm chăm lo từ những
điều nhỏ nhặt nhất của đại gia đình
Phong Phú. Các thế hệ Phong Phú

như những bông mai vàng trong
khu vườn xuân, họ mang tài năng,
trí tuệ của mình để tỏa hương khoe
sắc làm bức tranh xuân thêm rỡ
ràng, đẹp đẽ.
Một mùa xuân đoàn viên nữa lại
về, hy vọng mỗi chúng ta sẽ là
những bông mai vàng làm cho
vườn xuân Phong Phú thêm tươi
đẹp hơn mỗi ngày!

Nhân Phú, Xuân Bính Thân 2016.
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Diễn đàn Phong Phú

61

Xuân Bính Thân - 2016

NGUYỄN HỮU CHUNG

Cho mùa xuân yêu thương, cho hạnh phúc sum
vầy, cho những người con tha hương được trở về
đoàn viên bên gia đình.

(Coats Phong Phú)

Mùa xuân,
cha mẹ và con
Mùa xuân con thêm tuổi lớn
Mẹ cha thêm một tuổi già
Chuyến tàu đời người không nghỉ
Đi, về qua những sân ga…
Nhớ năm con đi nhà trẻ
Mẹ là cô giáo đầu tiên
Chăm con bữa ăn giấc ngủ
Ầu ơ tiếng hát mẹ hiền.

Tết đoàn viên

cũng cố gắng cột và chỉnh làm sao
cho chiếc bánh thật tròn, dây đều
và đẹp nhất. Còn ba tôi chuẩn bị
nồi, bếp, củi để sau khi gói bánh
xong sẽ đến công đoạn nấu.
BÌNH NGUYÊN

Tết luôn gợi lên trong lòng người những cảm xúc và hoài niệm riêng, nhất là
những cái tết quê. Với riêng tôi, tết còn là dịp thật đặc biệt để được trở về, sum
vầy bên cha mẹ, anh chị em và những người thân, thưởng thức hơi ấm mùa
xuân đoàn viên đúng nghĩa.

T

uổi thơ tôi lớn lên trong
tiếng pháo nổ tưng bừng
của đêm giao thừa và mùi
bánh chưng quê. Ngày ấy, mỗi lần
nghe tiếng pháo nổ, tôi cảm thấy
trong lòng phơi phới một cảm giác
khó tả. Đó là một cảm giác rộn
ràng để chào đón những điều kỳ
diệu của một năm mới phía trước.
Đó là cảm giác được rủ bỏ những
điều không may mắn để đón chào
những điều tốt đẹp nhất… Tuy
nhiên theo thời gian, tiếng pháo
trở thành dòng hoài niệm của tôi
và những người cùng thế hệ với

tôi. Dẫu là vậy, nhưng mỗi lần nhắc
đến tết, tiếng pháo vẫn còn in đậm
trong tâm trí tôi.
Thời gian cũng như áp lực của kinh
tế, thị trường đã làm mất đi phần
nào không khí tết đúng nghĩa. Hàng
hóa tết tấp nập đưa về tận các ngõ
ngách của thôn quê, có lẽ vì vậy
người ta cũng phần nào không còn
mặn mà với việc tự tay làm bánh
mứt ngày tết. Những món quà tết
bắt mắt đủ sắc màu nhưng mất đi
một phần hồn của tết truyền thống
đậm đà bản sắc.

Nói vậy, không có nghĩa là không
có những trường hợp đặc biệt, đâu
đó những gia đình vẫn cùng nhau
chuẩn bị những món quà tết. Cứ
mỗi chiều 29, gia đình tôi lại bên
nhau để canh nồi bánh chưng.
Trước đó, bố mẹ tôi tất bật chuẩn bị
lá dong, lá chuối, dây lạt, gạo nếp,
đỗ xanh, thịt lợn… để gói bánh.
Những chiếc bánh chưng mẹ gói
lúc nào cũng thật vuông vức, trông
thật đẹp. Ngoài bánh chưng, nhà
tôi cũng làm thêm bánh tét. Mẹ tôi
ngồi gói, chị em chúng tôi lại ngồi
xúm xít bên nhau cột dây bánh, ai

Ngày xưa, khi các em tôi còn nhỏ,
tôi vẫn nhớ như in mỗi lần gói bánh,
hai đứa lại đòi mẹ gói những chiếc
bánh nhỏ riêng cho chúng. Chiếc
bánh nhỏ xinh ấy được chúng đem
khoe khắp xóm làng.
Có lẽ ấn tượng nhất với tôi là lúc cả
nhà canh nồi bánh và chuyện trò.
Công đoạn này cũng rất công phu,
vì phải canh làm sao để cho lửa phải
luôn cháy thật đều, kịp châm thêm
khi nước cạn, nấu khoảng 4-5 tiếng
phải trở bánh lại cho bánh chín đều
và ngon. Khoảng thời gian tuyệt
vời này cả nhà ngồi bên nhau, trò
chuyện, nhắc lại những chuyện cũ,
những mùa tết đã qua và cả những
dự định cho tương lai sắp tới. Và
thích nhất là khi tờ mờ sáng bánh
chín, mẹ vớt bánh ra, mùi thơm từ
nếp mới hòa quyện với mùi lá đã
được nấu chín cứ lan tỏa khắp nhà
làm tôi không thể nào quên được

hương vị đậm đà của quê hương,
của đất trời.
Những ngày cuối năm, khép lại cả
một năm làm việc vất vả, chúng tôi
trở về đoàn viên bên gia đình, cùng
cười nói, chuyện trò bên nhau. Khi
còn nhỏ, thật hồn nhiên và vô tư,
cứ mong tết đến để được mẹ mua
quần áo mới, ba chở đi sắm đôi giày
đẹp, được lì xì, ăn ngon và vui chơi
thỏa thích. Còn bây giờ khi đã lớn
khôn, tốt nghiệp rồi đi làm xa nhà,
mỗi lần về lại thấy thương ba mẹ
nhiều hơn. Tôi hiểu thêm những vết
nhăn trên vầng trán ba, thấy được
những sợi bạc trên mái đầu của
mẹ. Ba mẹ lúc nào cũng luôn mong
chúng tôi khôn lớn, thành đạt và
yêu thương nhau.
Cho mùa xuân yêu thương, cho
hạnh phúc sum vầy, cho những
người con tha hương được trở về
đoàn viên bên gia đình. Và thật
tuyệt vời biết bao trong khoảnh
khắc thiêng liêng của đêm giao
thừa, gia đình lại được quây quần
bên nhau để chào đón một mùa
xuân mới đang về: Tết đoàn viên!

Rồi năm con vào lớp một
Sáng chiều mẹ đón cha đưa
Nhìn con mỗi ngày khôn lớn
Niềm vui biết mấy cho vừa
Năm con thi vào lớp sáu
Mẹ cha lo sợ đủ điều
Vòng tay mẹ cha không thể
Đêm ngày bảo bọc con yêu
Nhưng rồi vượt qua tất cả
Mùa xuân con lớn bên đời
Mẹ cha vui mừng con đến
Cổng trường trung học con ơi!
Ba năm miệt mài đèn sách
Chờ ngày nụ nở hoa tươi
Cực khổ mẹ cha cam chịu
Mong con ăn học nên người
Năm nay con vào đại học
Mẹ cha thêm một tuổi già
Chuyến tàu mẹ cha giảm tốc
Để về qua những sân ga.
Ngày mai con là bác sỹ
Kỹ sư xây dựng cho đời
Nhưng con vẫn là bé nhỏ
Mãi hoài bên mẹ cha ơi!
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bắt gặp ánh mắt ấm áp của tôi. Cô
đỏ mặt, tròn xoe mắt, giọng cong
cớn: “Này định làm trò khỉ đấy hở?”.
Tôi rụt tay lại như bị phỏng phải
lửa, vụng về đưa tay vò đầu gãi tai
lia lịa, bụng nghĩ thầm: “Mình và cô
ta cùng tuổi nhau, chẳng biết khỉ
nào hơn khỉ nào”. Tôi khẽ liếc mắt
nhìn sang, cô chỉ cười nụ quay mặt
đi hướng khác. “Hừ! Hãy đợi đấy,
rõ khỉ!”, tôi lẩm bẩm trong miệng
không ra tiếng.

Chuyện “ khỉ ”
nhà tôi

Rồi câu chuyện tình yêu của chúng
tôi cứ đẹp dần lên theo ngày tháng
bằng những trò khỉ ngây ngô hóm
hỉnh. Để đến một ngày rất đẹp trời,
có “biển xanh, cát trắng, nắng vàng”
hẳn hoi, cả hai đều cùng gật đầu…
rất khỉ, đồng ý xây chung một tổ
ấm. Giờ đây cứ mỗi lần tôi và bà xã
ngồi ôn lại những trò khỉ hồi xưa, cả
hai cứ lăn ra cười mãi…

NGUYỄN VĂN MINH
Công ty CP Dệt May Nha Trang

B

a mẹ tôi vốn rất tín ngưỡng.
Sự tín ngưỡng của cả hai đến
mức gần như… mê tín. Số là
lúc sinh thời, bà nội tôi có kể cho
tôi - đứa cháu nội trai duy nhất nghe chuyện khó khăn, trở ngại về
đường con cái của ba mẹ tôi.
Ba mẹ tôi về ở với nhau đến hơn 5
năm mà vẫn chưa có lấy một mặt
con. Các am tự đền miếu khắp nơi
gần như không thiếu vắng mặt mẹ
tôi. Rồi bà nghe ai đó nhẹ mách
rằng nếu muốn có con thì phải nuôi
trong nhà một chú khỉ để gọi là…
nối đầu con. Không biết do trong
nhà xuất hiện một chú khỉ hay do
ba mẹ tôi đã đến lúc có thể có con
với nhau mà tôi được ra đời sau đó.
Sự có mặt của tôi trên đời này oái
oăm, hy hữu là thế.
Tôi nhớ mang máng dường như
ngày đó ba mẹ buộc tôi phải xem

chú khỉ như anh của mình. Thoạt
đầu tôi chán ngấy với vai một người
em hờ như thế nhưng riết rồi tôi
đâm ra thích thú điều ấy mới quái
chứ. Vào năm tôi lên 12, vừa vào lúc
tròn tuổi, bỗng chú khỉ qua đời một
cách đột ngột, chẳng thấy có bệnh
tật gì cả. Khi ấy, tôi buồn lắm nhưng
ba mẹ tôi lại bình thản như không.
Cố lân la dò hỏi, lúc đó mẹ tôi mới
bảo rằng, tôi đã qua “cái đốt” khó
khăn và chú khỉ nhà ta đã hoàn
thành sự có mặt của nó rồi. Ôi! Lúc
nghe mẹ tôi nói vậy, tôi đã phát sởn
gai óc đầy người.

chỉ có hai anh em mà mày được
như thế này là tốt số đấy!”. Thế là
tôi và chúng nó lao vào đánh nhau
túi bụi.
Qua khỏi “đốt 12 tuổi”, tôi bỗng
phát lớn rất nhanh, trông khỏe
mạnh, bảnh trai hẳn ra thay cho
trước đây quá đổi gầy nhom, đèo
đẹt. Trong đám bạn, tôi cao hơn
hẳn bọn nó một cái đầu, thành ra
đám con trai không đứa nào dám
bén mảng gây rắc rối, đa sự với tôi
như trước đây nữa.
***

Hồi đó ở trường tôi có nhiều bạn
bè. Chúng tôi chơi với nhau rất
thân. Tuy nhiên những lúc bất
đồng, chúng thường xách mé, xỉa
xói vào góc cạnh đời tôi. Đại loại
chúng phát ra một câu: “Tao biết
tại sao tên của mày là Thân rồi, mẹ
tao có kể tao nghe”. Hoặc: “Ê! Mày

Cuối năm cấp ba, tôi có chơi rất
thân với cô bạn gái cùng lớp. Tình
bạn giữa hai chúng tôi khăng khít,
thắm thiết khỏi phải nói. Rồi một
ngày nọ khi hai đứa đang ngồi cạnh
nhau, bất chợt tôi nắm lấy tay cô
khiến cô giật bắn người quay lại và
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đầu ra cửa nhìn ba mẹ. Phim đang
đến cảnh Tôn Ngộ Không tả xung
hữu đột với lũ yêu tinh đông như
kiến cỏ. Tôi thầm nghĩ biết đâu gia
đình nhà ta sang năm tới sẽ được
tích đủ đầy năng lượng, chỉ cần ra
một bước nhảy cân đẩu vân thôi
cũng có thể bay xa đến 108 nghìn
dặm như ông Tề.
***
Chiều đang buông xuống. Mặt trời
lặng lẽ khuất dần sau dãy núi xa xa.
Những giọt nắng yếu ớt, lưu luyến,

bảng lảng trên giàn đậu ve trước
hiên nhà. Bên hàng xóm đang cúng
tiễn đưa ông Táo về trời. Chả là hôm
nay đã ngày hai mươi ba tháng
chạp rồi còn gì. Cạnh cội mai vàng
lác đác bung nở vài búp hoa đầu
tiên, lũ trẻ ồn ào quây quần xúm
bên mâm lửa hóa vàng cho ông
Táo. Nhìn lũ trẻ hồn nhiên vô tư lự,
tôi bỗng cảm thấy lòng mình như
được trải rộng thêm ra, ước ao lùi lại
được hằng bao nhiêu cái tết, trở về
với khung trời tuổi thơ nơi làng quê
ruộng đồng để đón thêm tuổi, hí
hửng mặc quần áo mới và đếm lì xì.

***
Cách đây vài hôm, nhà tôi từ đâu
về với vẻ mặt hơi nghiêm trọng
nói khẽ cùng tôi: “Ba nó ơi, hai vợ
chồng mình tuổi Thân, năm tới lại
là năm con khỉ, năm tuổi đấy, giờ
làm sao?”. Tôi tủm tỉm cười nheo
nheo mắt ra điệu dáng người rành
rẽ am tường chuyện này lắm: “Năm
sắp tới là năm Bính Thân, tuổi vợ
chồng mình là Mậu Thân, cùng địa
chi nhưng khác thiên can, không
hề gì, mẹ nó chớ vội lo”. Bà xã tôi
tròn mắt khâm phục. Tôi đùa bồi
thêm: “Anh có năng khiếu tướng
số, nay mai nghỉ hưu anh sẽ làm
nghề này đấy, vợ ạ!”. Bà xã tôi phá ra
cười ngặt nghẽo. Hai cháu bé nhà
tôi đang xem phim Tây du ký trên
truyền hình cũng ngừng lại, thò

Rồi câu chuyện tình yêu của chúng tôi cứ đẹp
dần lên theo ngày tháng bằng những trò khỉ
ngây ngô hóm hỉnh. Để đến một ngày rất đẹp
trời, có “biển xanh, cát trắng, nắng vàng” hẳn
hoi, cả hai đều cùng gật đầu… rất khỉ, đồng ý
xây chung một tổ ấm.
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à con gái Huế, từ nhỏ, mẹ tôi
đã được bà ngoại cho học đủ
thứ nữ công gia chánh từ nấu
ăn cho đến thêu thùa, may vá, làm
bánh… Trong đó, mẹ thích nhất là
đan len. Theo chồng đi kinh tế mới
ở vùng đất Tây Nguyên hẻo lánh
từ những năm 1975, niềm vui của
mẹ mỗi khi rảnh rỗi là đan áo cho
chồng, cho con.
Ngày nhỏ, tôi vô cùng thích thú khi
mặc những chiếc áo len mẹ đan. Tôi
tự hào khoe với chúng bạn, khoái
chí khi cô giáo trầm trồ “Mẹ em
khéo tay thật!” và vui xiết bao lúc
nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của mẹ
nghe tôi kể lại.
Suốt 12 năm học phổ thông, năm
nào mẹ cũng đan cho tôi ít nhất
một chiếc áo len. Nếu khi còn nhỏ,
mẹ chỉ đan những chiếc áo len cổ
lọ, cổ trái tim đơn giản. Khi lớn lên,
mẹ thiết kế ra những mẫu áo “thời
trang” hơn. Chẳng hạn như chiếc
áo len cánh màu hồng nhạt thắt
dây trước ngực để tôi khoác ngoài
áo dài, chiếc áo màu xanh ngọc
có cổ lọ thật cao và cánh tay thật
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dài bằng chất len mềm mại để tôi
mang đi học mỗi khi trời giá rét…
Vào Sài Gòn học đại học, trong hành
trang chuẩn bị, tôi gom thêm vài
chiếc áo len mình thích nhất. Thế
nhưng, thế giới của thành phố tấp
nập, đông đúc và… nóng nảy này
không cho tôi nhiều cơ hội để mặc
những chiếc áo đó. Tôi để chúng
vào một góc rương. Bận rộn học
hành, làm thêm, quen với những
chiếc áo khoác đi nắng tiện lợi lại
trẻ trung, phong cách, tôi quên dần
những chiếc áo len tội nghiệp vẫn
nằm yên một góc ấy.
Thế nhưng, mẹ vẫn luôn biết rằng
tôi thích mặc áo len mẹ đan. Mỗi
khi nhớ tôi, mẹ lại lấy len ra đan áo.
Thỉnh thoảng, mẹ gửi vào cho tôi
một chiếc áo. Lần đầu, tôi vẫn nhận
cho mẹ vui. Nhưng lần sau, tôi càu
nhàu mẹ đan cho mệt vì tôi có bao
giờ dùng đến đâu. Vậy mà mẹ vẫn
cứ tiếp tục công việc ấy, với tất cả
tình yêu dành cho tôi.
Ngày tôi trúng tuyển cao học, mẹ
gửi tặng tôi thêm một chiếc áo len

Những
chiếc áo len
mẹ đan
THẢO DUYÊN

nữa. Nhận áo, tôi chẳng buồn mở
ra xem hình dáng nó thế nào, kiểu
cách ra sao. Tôi đã gọi điện về nói
với mẹ một hơi dài rằng mẹ đừng
bao giờ gửi áo cho tôi nữa, không
cần phí sức khỏe như thế... Lúc ấy,
mẹ chỉ im lặng. Hai hôm sau, tôi
nhận điện thoại của bố báo là mẹ
bị bệnh nặng. Tôi tức tốc bắt xe về
nhà. Khi đó, tôi mới biết rằng mẹ
mang trong người thật nhiều bệnh:
gai cột sống, rối loạn tiền đình, viêm
khớp, viêm dạ dày… nhưng vẫn
luôn giấu vì sợ tôi lo lắng. Để hoàn
thành một chiếc áo cho tôi, mẹ phải
mất rất nhiều thời gian và công sức,
vì mẹ không thể ngồi đan liên tục
như xưa. Mẹ cũng tốn không ít thời
gian để tìm hiểu những mẫu mã
mới cho phù hợp với một đứa con
gái sống ở thành phố. Gửi áo cho
tôi, mẹ đã vui xiết bao, vậy mà tôi
còn gọi điện la mắng mẹ. Bố nói mẹ
đã khóc suốt đêm hôm ấy. Tôi ân
hận biết mấy.
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Càng tự trách bản thân, tôi lại càng
thương mẹ hơn bao giờ hết. Tình
yêu của người mẹ đã được sách
vở nói nhiều, bằng những ngôn từ
tuyệt mỹ. Tôi không nói được như
thế, nhưng tận sâu trong tâm hồn
mình, tôi biết tôi yêu mẹ và trân
trọng tình thương mẹ dành cho tôi
đến thế nào. Mẹ khỏe lại, tôi lại ra
đi, tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của
mình. Ngay khi trở lại Sài Gòn, việc
đầu tiên tôi làm là lôi tất cả những
chiếc áo len mẹ gửi ra. Tôi ngắm
nghía, nâng niu từng cái, trong lòng
lại dâng lên cảm xúc yêu thương
của ngày còn thơ bé. Có thể đó là
những chiếc áo len cuối cùng mẹ tự
tay đan cho tôi, vì mẹ đã già rồi, sức
khỏe kém hẳn, lại còn bị bao nhiêu
bệnh. Bác sĩ bảo mẹ không được
ngồi lâu vì dễ bị tái phát chứng rối
loạn tiền đình và gai cột sống.
Tôi thích thú khoác thử từng chiếc
áo lên người - một việc đã lâu lắm
rồi tôi không làm nữa. Những chiếc

áo len đan tay, dù rất khéo nhưng
vẫn không thể nào đẹp, sang trọng
bằng những chiếc áo len đan máy
với mẫu mã hiện đại và phong
phú đang bán đầy các cửa hàng
thời trang. Nhưng nhìn mình trong
gương, tôi lại nhớ đến sự dịu dàng
của mẹ, nhớ ánh mắt long lanh
mỗi khi mẹ hoàn thành một chiếc
áo, khi tôi khoác nó lên mình. Hơi
quê mùa một chút, nhưng ấm áp và
hạnh phúc vô cùng, tôi chợt nhận
ra nét duyên trong từng nếp áo.
Nhỏ bạn cùng phòng trở về, mắt
mở tròn xoe khi nhìn tôi đang loay
hoay điệu đàng với chồng áo len,
mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Mùa đông
năm đó còn rất nhiều người trố mắt
như thế khi thấy tôi “diện” hết áo len
này đến áo len khác đến cơ quan,
trường học. Không phải ai cũng
trầm trồ khi tôi ngẩng mặt tự hào
“Áo mẹ tôi tự đan cho tôi đấy…”,
nhưng mỗi lần khoe như thế, tôi
đều thấy hãnh diện thực sự. Thỉnh

thoảng, tôi lại gọi điện cho mẹ,
“trách” rằng áo màu tím nhạt mẹ
đan sao rộng thế, hay chiếc màu đỏ
tay hơi ngắn và chỉ có màu trắng là
vừa vặn nhất… Để rồi sau đó, mẹ
cười khúc khích qua điện thoại, còn
tôi thấy ấm lòng biết bao nhiêu.
Những chiếc áo len hơi dày, tôi
đem hết về quê. Cứ mỗi lần về ăn
tết cùng gia đình, tôi lại lôi ra mặc.
Vào mùa ấy, Đắc Lắc trời lạnh lắm,
gió rít suốt đêm ngày, lại hay mưa
bay bay…
Đã nhiều năm trôi qua, cơ thể tôi
thay đổi nhiều. Giờ đây tôi không
còn mặc vừa những chiếc áo len
mẹ đan. Chúng được cất cẩn thận
trong một góc tủ. Lâu lâu tôi mới
lấy ra kiểm tra một lần, bao giờ
cũng cảm thấy yên tâm là chúng
vẫn còn đó, âm thầm bên tôi mỗi
ngày như chính tình yêu thương vĩ
đại và dịu dàng của mẹ dành cho
tôi trong suốt cuộc đời này.
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Con sẽ về
ĐƯỜNG THỊ NGỌC ÂN

Diễn đàn Phong Phú

Thấm thoắt
Lưng nội đã còng
Bao nếp nhăn hằn lên trên mắt mẹ
Bước chân cha
Chậm chạp
Còn con…

(Công ty CP Quốc tế Phong Phú)

H

ồi trước những ngày
xuân mới chớm, khi
ngoài vườn bắp cải bắt
đầu cuốn những chiếc lá non
đầu tiên trong tiết trời gió bắc
lạnh buốt, tôi đã rạo rực hỏi mẹ:
“Gần đến tết chưa mẹ?”. Mẹ trả
lời: “Khi nào mẹ cấy xong đám
mạ non ngoài vườn, khi đó là
đến tết đó con”. Tôi thấy buồn
buồn, thấy sao lâu quá, cây mạ
mới mọc có hai lá thôi chờ đến

khi nào cho nó lớn. Rồi tôi xúi
giục thằng hai mới học mẫu
giáo, đòi bố mua cho một con
heo đất với mấy cái bóng bay
để lên khoe đám bạn trong lớp.
Đứng núp sau cánh cửa bếp
nghe bố la thằng nhỏ: “Sao mua
sớm thế con, để đến tết bố mua
cho, mua bóng bay làm gì bây
giờ, đến tết nó vỡ tan tành rồi
con ạ”. Tôi cười hì hì, nhìn nó đi
xuống bếp mếu máo, mà thấy
vui lạ. Chọc được thằng em mau
nước mắt, nó càng khóc tôi càng
cười giòn giã. Mãi đến khi bà nội
lấy roi tre quất vào mông cả hai
đứa, tôi mới chịu ngưng.

Rồi lúa đã bén mạ ngoài đồng,
bắp cải cuốn gần hết lá, tết đến
bình dị, nhẹ nhàng như thế.
Ngày ba mươi, hầu như năm
nào cũng thế, nội ngồi gói bánh
chưng, tôi với thằng hai chạy
lăng quăng năn nỉ nội cho gói
thử, nội mắng: “Hai đứa đừng
có nghịch, sau này lớn, ngoan
ngoãn, nội sẽ truyền bí kíp cho”.
Hai đứa vòi ngược vòi xuôi cũng
được nội gói cho cặp bánh nhỏ
xíu. Ăn xong cơm tối, bố ra hiên
nhà đem mấy gộc tre khô vào
nhóm bếp, nội căn nước nấu
bánh cho thật chuẩn, mẹ rửa
chén sau bếp, còn hai chị em tôi
chui vào trong chăn bật đèn pin
chơi trò tìm chữ. Cả nhà quây
quần ngồi nấu bánh chưng, đến
lúc mắt nhắm mắt mở, hai đứa
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được mẹ bế lên giường, tôi vẫn
còn nghe tiếng con gà trống kêu
oang oác. Ngày xưa là thế, tôi
còn không nhớ được tôi đã từng
đón giao thừa bên nồi cháo gà
cùng cả nhà trong phong cách
ngủ gật phì cười đến thế nào.
Lớn hơn một xíu, mồng một tết
tôi không còn bị bố chọc quê
“Cháo gà trong mơ có ngon
không con” nữa. Tôi có thêm
một thằng em, tôi đã biết phụ
mẹ bế em, phụ mẹ lau chén, phụ
nội nén bánh chưng, phụ bố rót
rượu cúng giao thừa. Tôi được
thức trong vòng tay của nội
xem pháo hoa. Nhìn thấy người
nườm nượp trên các thành
phố lớn, tôi ước một lần được
hòa vào dòng người đó. Tôi chỉ
ước đơn giản như thế. Nhìn hai
thằng em nằm ngủ, tôi đã biết
phì cười, và nhớ đến mình ngày
xưa. Một năm cũ đã qua, tôi vẫn
còn được đón giao thừa trong
hơi ấm của mọi người. Và tôi
biết mình đã lớn.
Thời gian cứ vô tình đến thế.
Tôi xa quê cũng đã được hơn
bốn năm, không quá dài nhưng
cũng đủ cho tôi biết được cảm
giác xa quê như thế nào. Nhiều
lúc thấy sao vội vàng, cô đơn
quá. Nghĩ rằng ngày xưa mong
ước trong đêm giao thừa năm
ấy không thành hiện thực, giờ
tôi có lẽ còn đang ngồi với nội
bắt sâu cho đám bắp cải đang
oằn mình cuộn lá.
Những ngày tháng còn là sinh
viên, năm nào cũng vậy, tôi
“can đảm” bỏ học tận hai tuần
về sớm để được cấy lúa với mẹ

trong những ngày tết lạnh giá.
Tôi biết, nhà mình nghèo, trong
khi bạn bè đi tàu nhanh, tôi đi
tàu chợ, mất gần hai ngày mới
về đến nhà, mệt đứt hết cả hơi,
nhưng tàu gần về đến Ga Vinh
là tôi khỏe hẳn. Tôi mừng quýnh
hết cả lên khi thấy thằng út cao
gần bằng mẹ, ríu rít ôm gối lên
ngủ với chị, nói chị đừng vào Sài
Gòn nữa nhé. Tôi chỉ biết cười
mà nước mắt cứ lăn dài. Rồi tôi
tự hứa phải học hành thật tốt.
Ngày đi, tôi không dám quay lại
nhìn mọi người, thằng út trốn
mất tăm mất tích. Hôm sau vào
đến Sài Gòn mở ba lô, thấy út
gửi cho chị tờ giấy: “Chị sau này
đừng lấy chồng Sài Gòn nhé”.

Giờ đi làm rồi, tôi ước sao mình
nhỏ bé hoài, để được luôn ở bên
nội, bên mẹ, bên bố, được oánh
hai thằng em tóe khói. Nhiều lúc
cuộc đời mưu sinh làm tôi chùn
bước, nhưng hễ nghe chuông
điện thoại bất chợt rung lên và
bên kia tiếng mẹ ấm áp “Con à,
mẹ với cả nhà vẫn khỏe nhé” là
tôi cảm thấy nhẹ lòng.
Năm nay là cái tết đầu tiên tôi
không về kịp để bắt sâu với nội,
cấy lúa với mẹ, nhặt củi cho bố.
Nhưng nội ơi, con hứa rằng con
sẽ về, con sẽ gói bánh chưng
cho nội, con còn nhớ bí kíp nội
nhé! Út ơi, rồi chị sẽ dẫn anh rể
về ăn tết cùng út nhé!

Nội ơi, con hứa rằng con sẽ về, con sẽ
gói bánh chưng cho nội… Út ơi, rồi chị sẽ
dẫn anh rể về ăn tết cùng út nhé!
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HOA TÚ

M

ỗi hai năm một lần, Đà Lạt
rộn ràng tổ chức Lễ hội
Festival Hoa nhằm tôn vinh
niềm tự hào của thành phố hoa nói
riêng và của cả nước nói chung. Khi
nhắc đến Đà Lạt, mọi người sẽ nghĩ
ngay đến thành phố vạn hoa với
phong cảnh hữu tình, thơ mộng
cùng khí hậu trong lành, dễ chịu. Rất
nhiều du khách trong và ngoài nước
đã ví Đà Lạt như một Paris thu nhỏ, là
thiên đường ghi lại những hình ảnh
chân thật nhất… Thật không quá lời
khi nói như vậy, vì hôm nay tôi sẽ giới
thiệu với các bạn một số loài hoa đẹp
và đặc trưng chỉ có tại Đà Lạt qua
dòng thơ thất ngôn tứ tuyệt.
Ngay cung đường đèo Prenn vào
thành phố, bạn sẽ được chào đón ở
hai bên là những hàng hoa Ngũ Sắc,
một loài hoa không cần chăm bón,
giữa nắng mưa bốn mùa vẫn khoe
sắc rực rỡ:
Rực rỡ bên đường Ngũ Sắc khoe
Cành tuy nhỏ bé lắm hoa hòe
Rào thưa xóm ấy đang đua nở
Cổng ngõ bên đây cũng ráng xòe

Diễn đàn Phong Phú

Lạc bước
giữa phố hoa

Bước vào thành phố, bạn sẽ thấy
hoa xuất hiện ở khắp nơi từ trên bậc
thềm đá, bờ mương, gốc cây đến
dọc theo con lươn giữa đường và
trong những giỏ hoa được trang trí
trên các cột đèn, trụ điện. Và thấp
thoáng, nấp mình trong đó là nàng
Bướm Đêm:

Ngạc nhiên hơn nữa trước nét lạ của
nàng Lan Cá Vàng:
Có phải tên em loài hoa lạ
Cam hừng rực nắng sắc tươi sang
Chăm trồng đã khó còn hay rũ
Hỏi mãi thì ra ấy Cá Vàng
Yểu điệu, lả lướt của nàng Tử Lan:
Có phải tên em đóa Tử Lan
Xòe hoa xếp cánh thật là sang
Trồng trong chậu nhỏ bên hiên cửa
Tím đỏ và xanh điểm chút vàng

Thật thiếu sót nếu không kể đến
những giàn Tường Vy leo trên bờ
tường, bờ dốc hay cửa cổng trước
mỗi hiên nhà. Ở Đà Lạt, đâu đâu bạn
cũng sẽ thấy nhà nhà trồng Tường
Vy để làm hàng rào và hình như duy
nhất chỉ ở Đà Lạt trồng được loài
hoa này thôi nhé! Thân Tường Vy có
gai nhưng những chùm hoa nở rất
đẹp như những người con gái của
thành phố:

Nằm trên cao
nguyên
Lâm
Viên, Đà Lạt
thường một ngày
có bốn mùa xuân
- hạ - thu - đông
rõ rệt nên hoa nở
quanh năm. Các loài hoa đều rực rỡ
tô thắm nét đẹp lạ kỳ cho thành phố,
trong số đó có loại hoa có tên rất lạ
và độc đáo như hoa Son Môi:
Đung đưa đón nắng đóa hoa đôi
Điểm nhẹ em tôi một nụ cười
Thoáng biết tên em nghe rất lạ
Buông mình dáng liễu nụ Son Môi

Mọc trắng bên đường Cúc Xuyến Chi
Kiêu sa chẳng nét chỉ thầm thì
Bâng khuâng rảo bước say mê ngắm
Chất ngất hồn thơ xuất ý thi

Lạ lẫm, thích thú trước hoa Cẩm Cù:
Mẫn nhẫn công lao tiếp sức phu
Chăm nom tỉa xới cũng đền bù
Từng chùm lủng lẳng treo trên mái
Lả lướt đung đưa đóa Cẩm Cù

Lá thẫm hoa trông mỏng tựa rèm
Tên em rất lạ cánh Bướm Đêm
Lao xao chậu nhỏ bên hiên cửa
Lướt thướt trong sân những bậc thềm

Một phút không phàn nàn, khi bạn
ngồi gỡ từng móc gai của bụi Cúc
Xuyến Chi bên đường. Những móc
gai như giữ chân, níu khách ở lại lâu
hơn với thành phố hoa:

Dịu dàng nép dậu đóa Tường Vy
Rạng rỡ bên song đậm nét thi
Nhỏ nhắn từng chùm gai nhọn sắc
Đung đưa kẽ lá nét nhu mì
Đầu mùa rực rỡ trăm hoa nở
Cuối tiết vẫn nguyên đóa xuân thì
Mãnh liệt vươn cao không chăm bón
Kiêu sa đón nắng đóa Tường Vy

Cùng với nét dịu dàng, xõa dáng của
đóa Vân Anh:
Vân Anh lủng lẳng tựa đèn lồng
Nhẹ sắc không hương ấy thế trông
Đỏng đảnh khoe mình trong nắng sớm
Yêu kiều mảnh dáng lúc chiều buông
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Đà Lạt - thành phố hoa với chút ý
thơ về hoa đã làm cho tâm hồn tôi
như cởi bỏ những ưu tư, phiền muộn
của cuộc sống. Khi hồn mình hoà lẫn
vào hoa, tôi cảm nhận được sự nhẹ
nhàng, thanh thoát. Đó là lúc tôi nghĩ
đến bóng dáng của đóa hoa Trà My:
Giữa trưa nắng ấm, khi bạn đang
tìm một góc nào đó nghỉ mệt, tôi lại
bị cuốn hút bởi hàng Thanh Tú treo
trước cửa nhà ai như làm xua đi cái
khô hanh, oi bức của tiết trời:

Ngẩn ngơ, chấm phá trước cánh hoa
Đông Hầu:
Luyến khách đường xa cánh nhạt vàng
Đông Hầu một đóa chớm thu sang
Loang màu dịu nhẹ ban mai đón
Thắm nét đài trang bóng xế tàn

Trưa hè nắng nóng mệt ong ong
Thấy chậu hoa xanh mát cả lòng
Lủng lẳng trên giàn treo đón khách
Đung đưa Thanh Tú tiết trà nồng

Trà My một đóa
rực màu khoe
Tiết nắng ngày mưa
dáng vẫn xòe
Luyến bước thi nhân
lòng mãi nhớ
Lưu hồn lữ khách
sắc không nhòe

Những dòng thơ về hoa sẽ là bất tận,
tôi xin chúc thành phố hoa luôn phát
triển, luôn trân trọng cái đẹp cái xinh
để giữ hồn cho Đà Lạt. Nếu bạn chưa
hay đã từng đến Đà Lạt thì khi có thời
gian hãy ghé lại nơi đây để thưởng
ngoạn thêm rất nhiều loài hoa đặc
sắc khác.
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Xu hướng sắc màu

Xuân 2016
CHI MAI

Đến hẹn lại lên, Viện sắc màu Pantone lại công bố những màu
sắc của năm 2016. Những màu sắc được xem như xu hướng thống
trị bảng màu, không chỉ chi phối mạnh mẽ ngành thời trang, mà
còn là điểm tựa, nguồn cảm hứng cho toàn bộ ngành công nghiệp
thiết kế từ trang sức, mỹ phẩm đến nội thất trong thời gian tới.

1. Vàng hoa mao lương (Buttercup)
“Ánh sáng của ngọn hải đăng sẽ dẫn người mặc đến một bến bờ yên
bình và ấm áp hơn”, với hàm ý này, sắc vàng hoa mao lương thật sự
thắp sáng cho phần lớn bảng màu thời trang Xuân Hè vốn được bao
phủ bởi các màu mang đến cảm giác điềm tĩnh, thư thả. Trong mùa
mới, màu vàng hoa mao lương có thể kết hợp với xanh thiên thanh
hoặc xanh thiên thanh - hồng thạch anh nổi bật, sành điệu nhưng
vẫn toát lên sự dịu dàng, thân thiện. Đối với phụ kiện, những trang
sức có màu xanh thổ sẽ là điểm nhấn thú vị cho những bộ trang
phục sắc vàng hoa mao lương.

2. Đỏ Tây Ban Nha
(Fiesta)
“Fiesta” trong tiếng Tây
Ban Nha có nghĩa là “lễ
hội”. Màu đỏ Fiesta kích
thích tinh thần tự do,
phấn khích và cuồng
nhiệt cũng là màu sắc
nổi bật và phổ biến
trong các lễ hội ở xứ sở
bò tót.

3. Xanh lá cây chói (Green Flash)
Xanh lá cây chói như kêu gọi người mặc phá
cách, cởi mở trong việc phối màu. Năng động và
cá tính với bộ ba xanh lá cây sáng - xanh ốc đá
- đỏ Tây Ban Nha. Xanh lá cây sáng, đỏ Tây Ban
Nha càng thêm rực rỡ với vàng hoa mao lương là
điểm nhấn cho các thiết kế mùa xuân.

4. Nâu cà phê đá (Iced Coffee)
Màu nâu cà phê đá vốn thuộc bảng màu
trung tính nhưng mạnh mẽ và ấm áp hơn
sắc thái vốn có của nó. Đặc biệt, bộ đôi
hồng thạch anh - nâu đang là nguồn cảm
hứng cho nhiều nhà thiết kế trên thế giới.
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6. Hồng đào (Peach Echo)

5. Xám hoa cà (Lilac Gray)
Bảng màu trung tính năm nay được
bổ sung thêm xám hoa cà. Sự hiện
hữu mơ hồ của sắc tím hoa cà hay tử
đinh hương đầy tinh tế đã tăng thêm
sắc diện mới đặc biệt và nổi bật hơn
cho tông màu xám cổ điển.

Đã đến lúc dừng lại sự xuất hiện liên tiếp các mùa mốt
của màu cam, thay vào đó sẽ là sắc hồng đào dịu dàng
và thân thiện. Sự kết hợp của hồng đào và hồng thạch
anh mang đến vẻ đẹp ngọt ngào. Chút mơ màng với bộ
ba hồng đào - hồng thạch anh và xám hoa cà. Nếu đứng
cạnh xanh thiên thanh và vàng hoa mao lương thì sắc
hồng đào lại trở nên tươi sáng, rực rỡ.

7. Hồng thạch anh (Rose Quartz)
Bạn sẽ dễ dàng nhận thấy sắc hồng của đá thạch
anh tràn ngập trong các bộ sưu tập mùa xuân. Sự
kết hợp giữa màu hồng thạch anh với xám hoa
cà và nâu đá là những khám phá đầy tính sáng
tạo của các nhà thiết kế cho mùa xuân năm nay.
Xanh navy mạnh mẽ phối cùng hồng thạch anh
dịu dàng cũng là một sự kết hợp thú vị.

8. Xanh thiên thanh (Serenity)
Như thu gọn cả bầu trời vào trong những thiết kế
thời trang, màu xanh thiên thanh cho cảm giác xoa
dịu, đem lại những khoảnh khắc thư giãn. Xanh thiên
thanh cho chút mơ màng khi “sánh đôi” cùng sắc nâu
đá và xanh ốc đá. Hay ẩn giấu không khí xuân ấm
áp với hồng đào ngọt ngào và đỏ Tây Ban Nha nồng
nhiệt. Xanh lục đậm cũng là một sự kết hợp hoàn hảo
với xanh thiên thanh.

10. Xanh ốc đá
(Limpet Shell)
Màu xanh ốc đá là sự pha trộn
giữa tông xanh lam và sắc xanh
lục. Màu đỏ nồng nhiệt Tây Ban
Nha đi cùng sắc xanh Snorkel
được xem là sự bổ sung hoàn
hảo cho xanh ốc đá trong việc
tạo điểm nhấn nhá. Xám hoa cà
sẽ tôn thêm vẻ sang trọng, thanh
khiết trong khi sắc hồng đào lại
là một kết hợp an toàn để nhấn
nhá thêm nét nữ tính đối với màu
xanh ốc đá.

9. Xanh biển đậm
(Snorkel Blue)
Lấy cảm hứng từ biển cả,
xanh Snorkel có thể xem
như có cùng xuất thân
với màu xanh navy nhưng
tươi vui và nhiều năng
lượng hơn. Màu xanh
Snorkel kết hợp hồng
thạch anh và xám hoa cà
như thêm phần sâu lắng,
bí ẩn. Mặt khác sẽ tươi
mới và đầy sức sống hơn
nếu xanh Snorkel có sự bổ
trợ của màu xanh lá cây và
xanh ốc đá.
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Top 5
thương hiệu bán lẻ
giá trị nhất thế giới

1

3

HOME DEPOT
Giá trị thương hiệu: 13 tỉ USD
Doanh thu: 83,2 tỉ USD

Thành lập từ năm 1978, Home Depot là chuỗi siêu thị đồ xây dựng
và trang trí nội thất hàng đầu của Mỹ. Tuy nhiên, trong hơn một thập
kỷ qua, Home Depot đã bỏ lơ cuộc cách mạng công nghệ mà chỉ
chú trọng việc mở thêm cửa hàng mới, điều này làm ảnh hưởng đến
doanh số và dịch vụ khách hàng. Kể từ năm 2010, bằng việc đưa
công nghệ vào những cửa hàng già cỗi, đầu tư các hệ thống bán lẻ
kỹ thuật số đã giúp Home Depot nâng cao khả năng cạnh tranh, mở
rộng đối tượng khách hàng và tăng vòng quay tồn kho - một thước
đo mức độ xuất sắc của nhà bán lẻ trong việc biến hàng thành tiền.
Năm 2015, Home Depot đã đạt doanh số bán hàng ấn tượng và duy
trì vị trí dẫn đầu trong phân khúc thị trường nội thất luôn biến động.

WALMART
Giá trị thương hiệu: 24,7 tỉ USD
Doanh thu: 313 tỉ USD

Walmart là chuỗi siêu thị bán lẻ hùng mạnh nhất
thế giới do Sam Walton sáng lập năm 1962. Sự
thành công của Walmart luôn đi liền với triết lý
kinh doanh không bao giờ thay đổi của Walton
là “đáp ứng trên mong đợi của khách hàng” và
“luôn luôn bán giá rẻ”. Ngày nay với sự bùng nổ
của thương mại điện tử, nhu cầu mua sắm trực
tuyến đang dần thay thế cách mua hàng truyền
thống buộc Walmart phải liên tục đưa ra chiến
lược kinh doanh trực tuyến mới để phát huy
hết tiềm lực sẵn có của mình và duy trì vị thế là
nhà bán lẻ hàng đầu thế giới.

4

HỒ PHẠM

Tạp chí Forbes mới đây công
bố bảng xếp hạng 100 thương
hiệu đắt giá nhất thế giới
trong năm 2015 thuộc 15 quốc
gia và 20 ngành công nghiệp
khác nhau. Trong đó, Top 5
thương hiệu bán lẻ giá trị nhất
thuộc về những tên tuổi như
Walmart, H&M, Home Depot,
Ikea và Zara.

2

H&M
Giá trị thương hiệu: 15,3 tỉ USD
Doanh thu: 21,2 tỉ USD

H&M là thương hiệu đến từ Thụy Điển đã làm say lòng
các tín đồ thời trang trên thế giới bởi phong cách
phóng khoáng, cá tính mà không kém phần sang trọng
cùng mức giá rất bình dân. Được thành lập năm 1947
đến nay, H&M đã không ngừng phát triển và trở thành
một trong những hãng bán lẻ quần áo thời trang lớn
nhất thế giới. Điều đầu tiên giúp H&M gặt hái nhiều
thành công chính là đội ngũ thiết kế hùng hậu luôn bắt
kịp xu hướng và tạo nên những phong cách thời trang
đa dạng trong bộ sưu tập định kỳ hàng quý. Đồng thời,
H&M cũng vận hành hiệu quả chuỗi cung ứng dệt may
toàn cầu với nhà máy đặt tại các nước châu Á có giá
nhân công thấp để cắt giảm chi phí sản xuất. Chính
triết lý kinh doanh thời trang giá rẻ và hợp mốt là nhân
tố quyết định làm nên sự thành công và tăng trưởng
bền vững của H&M như ngày hôm nay.
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5

ZARA
Giá trị thương hiệu: 9,4 tỉ USD
Doanh thu: 14,8 tỉ USD

Zara là chuỗi bán lẻ thời trang khổng lồ của Tây Ban Nha với
hơn 2.000 cửa hàng tại 88 quốc gia trên toàn thế giới. Zara
do ông Amancio Ortega và vợ Rosalia Mera đồng sáng lập
năm 1975, hiện nay thương hiệu này thuộc sở hữu của tập
đoàn bán lẻ Inditex. Bí quyết thành công của thương hiệu
Zara là việc lựa chọn sản xuất tại chỗ để phục vụ chiến lược
tốc độ, cập nhật xu hướng và phản hồi của khách hàng một
cách nhanh chóng. Từ lúc nảy sinh ý tưởng cho đến lúc thành
phẩm bắt đầu bán tại các cửa hàng Zara trên toàn cầu chỉ
trong vòng 4 tuần, cứ 2 tuần 1 lần có hàng mới để bán, vòng
quay tồn kho chỉ kéo dài 6 ngày. Có thể nói, Zara là thương
hiệu dẫn đầu trong việc đáp ứng nhanh chóng những trào
lưu được mong đợi nhất trên các sàn “runway” và tái hiện
chúng trong những thiết kế mới với một mức giá hợp lý. Điều
này đã giúp Zara trở thành một trong những thương hiệu
thời trang được giới trẻ ưa chuộng nhất thế giới.

IKEA
Giá trị thương hiệu: 11,8 tỉ USD
Doanh thu: 37,4 tỉ USD

Ikea là tập đoàn bán lẻ nội thất lớn nhất
của Thụy Điển do Ingvar Kamprad sáng
lập năm 1930. Ý tưởng kinh doanh của
Ikea là mang đến rất nhiều sản phẩm
nội thất phong phú, được thiết kế độc
đáo với một mức giá mà nhiều người có
thể tin dùng. Đội ngũ kiến trúc sư, sản
xuất của công ty đã làm việc hết mình để
đạt được mục tiêu đó thông qua việc tối
ưu hóa dây chuyền sản xuất, xây dựng
quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà phân
phối, đầu tư hệ thống sản xuất tự động
với năng suất vô cùng lớn. Đặc biệt, Ikea
luôn chú trọng mở rộng nhiều kênh
phân phối bán lẻ, bán buôn, thông qua
catalogue, website trực tuyến để đưa
sản phẩm của mình đến hàng triệu ngôi
nhà trên khắp thế giới.
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Giấc mơ ngọt ngào
của cô dâu
HỒ PHẠM

Mùa xuân với thời tiết ấm áp là thời điểm thích hợp
cho các đôi uyên ương tìm về bên nhau, là nguồn
cảm hứng cho các nhà thiết kế danh tiếng sáng tạo
ra những mẫu váy cưới mang vẻ đẹp tinh tế và thanh
khiết. Và, một trong những thương hiệu váy cưới nổi
tiếng thế giới phải kể đến Vera Wang với những thiết
kế lộng lẫy mà mọi cô dâu đều mơ ước được khoác
lên mình trong ngày trọng đại.

Một đám cưới hoàn hảo…
Vera Wang vốn là tên của nữ thiết
kế thời trang người Mỹ gốc Hoa nổi
tiếng ở New York và từng giữ chức
vụ biên tập viên cấp cao về mảng
thời trang cho tạp chí Vouge trong
suốt 17 năm. Cũng như bất kì cô gái
nào, Vera đã nhiều lần mơ về một
đám cưới hoàn hảo với bộ váy lung
linh như nàng công chúa. Chính vì
mơ ước rất con gái ấy, Vera quyết
định thử sức mình trong lĩnh vực
thiết kế trang phục cưới.
Năm 1990, thương hiệu Vera Wang
ra đời với cửa hàng váy cưới đầu
tiên được đặt tại Khách sạn Carlyle,

New York. Ngay lập tức, thương
hiệu này được chú ý bởi những
mẫu thiết kế trang nhã, thanh lịch
từ màu sắc đến chi tiết. Chưa kể
các dịch vụ phụ như tư vấn, trang
điểm, trang sức, ý tưởng tổ chức
đám cưới của thương ghiệu Vera
Wang được đánh giá là vượt trội và
tiện lợi, nên được khách hàng rất ưa
chuộng. Tiếp nối thành công ban
đầu, thương hiệu cũng tạo được
danh tiếng khi mở rộng sang lĩnh
vực kinh doanh thời trang dạ hội,
thời trang “ready-to-wear”, nước
hoa, nữ trang, giày dép, phụ kiện,
đồ nội thất với chuỗi cửa hàng trên
toàn thế giới.

Như câu chuyện cổ tích
Váy cưới của Vera Wang là biểu
tượng cho một đám cưới sang
trọng và là giấc mơ của các cô dâu
trên toàn thế giới. Nữ thiết kế người
Mỹ gốc Hoa đã tạo dấu ấn riêng cho
trang phục của mình bằng cách
đem những đường nét Á đông vào
bộ váy cưới của phương Tây. Các
mẫu váy cưới của Vera Wang mang
nét đẹp tinh tế, lộng lẫy, phá cách,
và dường như luôn sở hữu “ma lực”
biến người mặc thành một cô dâu
đẹp rực rỡ, đầy mê hoặc.
Vera Wang nổi tiếng với các thiết
kế áo cưới đẹp như đến từ những
câu chuyện cổ tích, với cấu trúc
xếp tầng bay bổng và mượt mà,
sử dụng chất liệu vải tốt nhất
trên thế giới như duchess satin,
satin polyester, organza, tuyn, lụa
radzimir, crepe, taffeta, charmeuse,
georgette, len jersey, Velvet, tơ lụa
panne và voan lụa faille. Các chi tiết
trên chiếc váy từ đường may, viền

váy, nét cắt cúp, phụ liệu trang trí
đều được làm bằng tay công phu, tỉ
mỉ đến không ngờ.
Trong những thiết kế gần đây, Vera
Wang hướng đến hình ảnh cô dâu
quyến rũ với vẻ đẹp lạ không giống
truyền thống khi cân chỉnh khéo
léo phom dáng và họa tiết để cô
dâu không quá hở hang nhưng
vẫn khoe được vóc dáng xinh đẹp,
đôi chân thon. Đồng thời sử dụng
những gam màu mới như trắng
ngà, trắng nhuốm màu trà, hay
màu đen huyền bí đem lại sự sang
trọng, trang nhã mà vẫn tôn lên nét
trong sáng, thanh lịch của cô dâu.
Điển hình như chiếc đầm đính lông
đà điểu với chi tiết thêu tay cùng
ngọc trai đem đến sự lựa chọn thú
vị cho những cô dâu hiện đại có gu
thời trang độc đáo.
Đặc biệt, thương hiệu Vera Wang
đã chinh phục được các ngôi sao,
chính khách, tiểu thư, những tỷ phú
và rất nhiều nhân vật nổi tiếng như
Mariah Carey, Victoria Beckham,

Jennifer Lopez, Sharon Stone,
Jennifer Garner, Avril Lavigne, Kim
Kardashian... Thậm chí, Vera Wang
còn được các nhân vật đình đám
của chính phủ Mỹ như phu nhân
tổng thống Mỹ Obama, con gái
cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton đặt
thiết kế trang phục dạ tiệc và váy
cưới riêng.
Có thể nói, Vera Wang đã tạo nên
một lãnh địa thời trang rộng lớn
trên toàn thế giới. Cô đi tiên phong
trong những trào lưu khác biệt
nhất, dẫn đầu xu hướng, đồng
thời cũng luôn làm hài lòng mọi
yêu cầu đặc biệt của khách hàng.
Nhiều người ví von, ước mơ được
khoác áo cưới Vera Wang cũng phổ
biến, đáng yêu và lãng mạn như
mỗi một cô gái đều mơ về chàng
bạch mã hoàng tử của mình. Vì vậy,
Vera Wang đã cho ra mắt dòng sản
phẩm bình dân Simply Vera hướng
tới nhiều tầng lớp khách hàng hơn,
với mong muốn ngày càng nhiều
cô dâu có thể thực hiện được ước
mơ ngọt ngào của mình.
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hương vị tết

Tết đó đây
TAMIE

Không khí tưng bừng của những ngày Tết dương lịch
dường như vẫn còn chưa dứt khi người người, nhà nhà
rộn ràng chuẩn bị đón Tết âm lịch. Không chỉ Việt Nam,
một số nước khác trên thế giới cũng cùng đón Tết âm lịch
như chúng ta.

Diễn đàn Phong Phú

Thực đơn ngày tết của người Trung Quốc đa
phần là các loại bánh. Trong đó đáng chú ý có
bánh tổ (Nian Gao) được làm từ gạo nếp loại
tốt, cùng đường và một chút gừng tươi. Mọi
người dùng món bánh này với mong ước các
thành viên trong gia đình lúc nào cũng luôn
kết dính, gắn bó nhau bền vững. Người Trung
Quốc còn có phong tục mang theo một túi
cam quýt có bỏ kèm những phong lì xì mừng
tuổi khi đến chơi nhà bạn bè, người thân vào
đầu năm mới vì màu vàng tượng trưng cho sự
giàu sang, sung túc.

Việt Nam
Tết cổ truyền là dịp lễ hội quan trọng và lớn nhất đất nước chúng
ta. Vào những ngày cuối tháng chạp, những người con tha
phương trên khắp mọi miền đất nước bắt đầu rộn ràng chuẩn
bị hành trang để về quê sum vầy với gia đình. “Về quê ăn Tết” đã
trở thành thành ngữ chỉ cuộc hành hương về nơi cội nguồn vào
dịp này.
Trước thềm năm mới, người dân thuộc mọi miền của tổ quốc đều
hòa mình vào không khí đón tết chung của cả nước. Ai nấy đều ra
sức sắm sửa, trang hoàng lại nhà cửa thật mới mẻ để bắt đầu chào
đón một khởi đầu may mắn trong những ngày đầu năm. Tết Việt
Nam thường kéo dài từ 20 tháng 12 đến 10 tháng 1 tính theo lịch
âm. Vào những ngày đầu năm, người Việt sẽ thắp hương cho ông
bà, đi thăm hỏi bà con, bạn bè và những người thương yêu nhằm
chúc những điều may mắn, cùng nhau quây quần bên mâm cơm,
thưởng thức bánh chưng bánh tét, dưa hấu đỏ…

Hàn Quốc

Trung Quốc
Mừng năm mới theo tiếng Trung Quốc là
“Guo Nian”, trong đó “Nian” có nghĩa là năm.
Tuy nhiên, theo truyền thuyết, Nian là tên
một con quái vật luôn xuất hiện vào ngày
cuối cùng của năm cũ để quấy phá dân lành.
Chuyện kể vào một năm nọ, người ta phát
hiện con quái vật này rất sợ màu đỏ và tiếng
ồn. Kể từ đó cứ mỗi dịp năm hết tết đến,
người dân Trung Quốc thường trang trí nhà
bằng cách treo những câu đối đỏ, đèn lồng
đỏ dán giấy đỏ và đốt pháo để mong muốn
có một cái tết vui vẻ, một năm mới an lành.
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Ngày 30 tết, các gia đình Hàn
Quốc tranh thủ dọn dẹp vệ sinh
nhà cửa sạch sẽ. Buổi tối trước
giao thừa, người Hàn Quốc
thường tắm bằng nước nóng để
tẩy trần, mặc trang phục truyền
Trang phục truyền thống Hanbok
thống Hanbok hoặc những bộ
quần áo đẹp nhất để cử hành
nghi lễ thờ cúng tổ tiên. Đêm
giao thừa, người Hàn Quốc đốt
các thanh tre trong nhà để xua
đuổi tà ma. Mâm cỗ cúng đêm
giao thừa của người Hàn Quốc
thường có tới hơn 20 món, trong
đó không thể thiếu món ttokTtok-kuk - món không thể thiếu trong mâm cỗ cúng giao thừa
kuk (một loại phở nước được chế
từ bò hay gà) và món cay kim chi. Mâm cỗ ngày tết của người Hàn Quốc không
thể trọn vẹn nếu thiếu món canh bánh gạo (tteokguk) - món canh mang ý
nghĩa đem lại nhiều may mắn trong tương lai.

Triều Tiên
Trước kia, người Triều Tiên đón tết vào tháng 10 và tháng 11, gần đây mới
chuyển dần sang mùng 1 tháng giêng tính theo âm lịch. Đêm 30 tết, các
gia đình quét dọn trong nhà ngoài hiên, treo câu đối, tranh, làm cơm và
may quần áo tết. Sáng sớm mùng 1, mọi người dậy sớm, chỉn chu quần
áo đón tết, quây quần bên người ông cao tuổi nhất trong nhà để tổ chức
nghi lễ Cha-rye (lễ tạ ơn gia tiên), sau đó bề trên đáp lễ bằng việc mời
cơm tết. Món ăn không thể thiếu trong dịp tết của người Triều Tiên đó là
món “cơm thuốc”. Để chế biến món này, người ta đem gạo nếp hấp qua,
rồi trộn với mật ong, hạt dẻ, táo, nhân hạt tùng, mỡ, tương... rồi hấp chín.
Người Triều Tiên từ xa xưa đã coi mật là thuốc nên đã gọi loại cơm này là
cơm thuốc. Họ quan niệm rằng, ăn loại cơm này vào đầu năm mới thì cả
năm sẽ được sống sung túc và ngọt ngào.

Nghi lễ Cha-rye.

Món “cơm thuốc” của người Triều Tiên

Lễ hội đường phố Chingay

Singapore
Người Singapore rất coi trọng
việc vui đón Tết nguyên đán. Có
cùng thời điểm với Tết nguyên
đán Việt Nam, những ngày tết ở
Singapore thường diễn ra Lễ hội
mùa xuân với ba sự kiện nổi bật:
Lễ hội Hoa đăng, Lễ hội Singapore
River Hongbao và lễ hội đường
phố Chingay cùng nhiều hoạt
động khác.
Trong suốt 15 ngày từ đêm giao
thừa cho đến hết ngày 15 tháng
giêng, trên đất nước Singapore
đâu đâu cũng diễn ra các hoạt
động vui xuân, là dịp để người ta
đi thăm họ hàng, bạn bè và đãi
tiệc nhau. Cha mẹ và những người
thân đã lập gia đình sẽ gửi tặng
“hồng bao” (tiền lì xì đựng trong
phong bao đỏ) cho những người
thân chưa lập gia đình, mang ý
nghĩa cầu chúc may mắn.
(Tổng hợp)
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Chợ tết
AN NHIÊN

Tôi thích những ngày gần tết, khi
mà phiên chợ quê bỗng dưng rộn
ràng và tấp nập hơn hẳn. Người
bán cũng nhiều mà người mua cũng
không ít. Cứ thế, nó mang lại một
cảm giác rất khác, phấn khích và
đầy ắp thanh âm cuộc sống...

N

hà tôi ở quê nên chợ cũng rất
nhỏ và thường cả tuần mới
họp chợ một lần. Mỗi lần
họp như vậy, nhà nào cũng tranh
thủ mua cho đủ những món đồ cần
thiết, ăn hoặc trữ thêm những thứ
có thể dùng dần. Cũng vì lâu lâu
mới có nên phiên chợ dường như
trở nên ý nghĩa và mang nhiều cảm
xúc hơn hẳn.
Những ngày chợ họp, tôi vẫn
thường hay vòi vĩnh mẹ cho đi
cùng. Tôi thích chợ. Tôi thích nghe
tiếng rao hàng của người bán,
tiếng trả giá kì kèo của người mua
hay tiếng cười nói của những người
quen tình cờ gặp nhau trên phố,
và thỉnh thoảng còn có cả tiếng
khóc đòi quà của mấy đứa trẻ nhỏ.
Những âm thanh đó vừa quen
thuộc vừa lạ lẫm, vừa mơ hồ cũng
vừa rất thực tại, nó mang lại cho tôi
rất nhiều cảm xúc.

Đi chợ thích nhất là những ngày
giáp tết. Khi đó, chợ sẽ họp lâu hơn,
từ sáng sớm đến tối mịt và kéo dài
hơn tuần liền. Mọi người dù có bận
rộn đến mấy cũng tranh thủ đi sắm
sửa để chuẩn bị cho mấy ngày vui
nhất năm. Chợ sẽ hoàn toàn khác
hẳn, như cô gái quê, sau một năm
vất vả việc đồng ruộng bỗng một
ngày khoác lên mình chiếc áo mới,
xinh đẹp và sáng bừng sức sống.
Chợ cận tết rất đông, cả người bán
lẫn người mua. Người bán tranh
thủ trồng thêm dăm ba cây cải, vài
luống hoa hay làm thêm ít bánh
mứt để kiếm thêm tiền. Còn người
mua, dù khó khăn mấy cũng ráng
sắm sửa để đón một cái tết thật
đủ đầy. Nó gần như đã trở thành
một nếp quen thuộc của làng quê
nghèo khó. Nhưng vậy lại hay,
chính sự xáo động này khiến cho
cả năm tẻ nhạt bỗng chốc thay đổi
hoàn toàn.

Tấp nập là vậy nhưng chợ chỉ thật
sự mang không khí tết khi những
cành hoa mai bắt đầu xuống phố.
Hoa mai thường được dưỡng quanh
năm, gần tết chọn cắt những cành
đẹp nhất, nhiều nụ nhất mang ra
chợ bán cho người mua về chưng.
Tuy chỉ là một nhánh thôi nhưng
dáng phải đẹp, nụ phải nhiều và
đặc biệt phải còn búp để có thể
nở đúng vào ngày 30, mùng 1.
Mà cũng lạ, chợ quê bán hoa mai
thường người ta không ngồi cố
định. Người bán sẽ cầm những
nhành hoa trên tay và đi lòng vòng
quanh các con đường, cứ thể như
đang cầm mùa xuân trên tay mình
và mang đi khắp nơi.
Hoa mai là vậy nhưng dưa hấu lại
khác hẳn, được đầu tư cả cho một
góc chợ. Người mua chỉ việc đi dạo
quanh, thấy sạp nào trái to tròn và
ngon thì tấp vào lựa chọn. Cũng có
khi, chủ sạp hào phóng, xẻ vài trái

dưa vừa đỏ tươi vừa mịn cát ra để
khách hàng dùng thử. Tụi trẻ con
thích nhất mấy vụ này, cứ thấy được
cho ăn là tấp vào xin. Nhiều chủ sạp
tuy có hơi xót của nhưng rồi cùng
cười xuề xòa bỏ qua. Trẻ con mà! Ai
lại nỡ từ chối ánh mắt trong veo với
niềm vui đơn giản như thế?

trong tết lại vắng tanh. Chỉ lèo tèo
vài người bán ít rau vì không kịp
mùa hay bán ít đồ ăn sáng quà vặt
cho những gia đình nào lười nấu
nướng. Chợ vắng nhưng không
buồn, sự bình yên đến thanh thản
đó khiến cho bức tranh cuộc sống
thêm phần hài hòa hơn.

Chợ tết cũng là dịp những đứa
con đi xa trở về tìm chút dư hương
ngày cũ. Có thể lạ lẫm nhưng vẫn
là những gì quen thuộc của cả
một thời tuổi thơ đầy ắp kỉ niệm.
Đôi chân giờ đã vững chải hơn,
chai sạn hơn nhưng vẫn như chập
chững khi bước lại con đường xưa
quen thuộc. Bao nhiêu mệt nhoài
của cuộc sống, bao nhiêu bon chen
nơi phố thị dường như biến mất,
chỉ còn lại những gì bình yên nhất
trong tâm hồn.

Chợ quê bây giờ không còn giữ
được nét bình dị chân chất như
ngày xưa nữa. Chợ họp mỗi ngày,
hàng hóa lúc nào cũng có, chỉ cần
bước ra chợ là có thể mua được mọi
thứ. Cũng chính vì vậy khiến cho
những phiên chợ mất đi sự trân
trọng, khiến cho việc mua hàng
mất dần niềm vui...

Nếu những ngày trước tết, chợ
quê ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì

Cũng như đời người, sau khoảng
thời gian vô tư vô lo, cũng phải
trưởng thành và buộc mình thay
đổi để thích nghi. Đứa bé chợ quê
năm nào giờ đã trưởng thành rồi,
xinh đẹp hơn, năng động hơn

Đi chợ thích nhất là
những ngày giáp tết…
Chợ sẽ hoàn toàn khác
hẳn, như cô gái quê, sau
một năm vất vả việc
đồng ruộng bỗng một
ngày khoác lên mình
chiếc áo mới, xinh đẹp
và sáng bừng sức sống.

nhưng cũng mất dần sự mộc mạc
và tinh khôi trước kia. Cái giá của sự
thay đổi, dù là tốt cỡ nào thì cũng
mất đi những giá trị mà cả một thời
ta trân quý.
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Bữa cơm gia đình ngày cuối năm được xem là bữa
cơm truyền thống của người Việt. Vào những ngày
cuối tháng chạp, mỗi gia đình đều trang trọng đặt
lên bàn thờ tổ tiên một bình hoa rực rỡ và một mâm
ngũ quả gồm năm loại trái cây có màu sắc khác
nhau, thậm chí có tên để kết thành câu ước nguyện
như mãng cầu, đu đủ, dừa, xoài, sung mang ý nghĩa
mong ước năm mới tài lộc đủ đầy, cuộc sống sung túc.
Hoa quả ngày tết dù có bao nhiêu cũng không thể
thiếu cành mai và quả dưa hấu có dán chữ “phước”
hoặc “lộc” thật to. Đó là một trong những biểu tượng
của ngày tết cổ truyền dân tộc.

Quà
tết
BÚT MỚI

Quà tết không biết có tự
bao giờ và còn đến bao giờ
nữa, nào ai biết. Nhưng
đến nay, trong cơ chế thị
trường, phong tục quà tết
đã đi vào đời sống của
người Việt Nam với đầy đủ
các mặt ái, ố, hỉ, nộ, khó có
người kể hết và tả hết.

S

ự bắt mắt trên bao bì của đủ
loại quà tết với các sắc màu sặc
sỡ tràn lan khắp từ thành thị tới
nông thôn. Thượng vàng hạ cám, đủ
các mẫu mã, chủng loại dành cho đủ
các đối tượng giàu sang tới nghèo
khó. Tất cả được chuẩn bị và bày bán
từ trước tết khá lâu. Nhìn hàng hóa
là thấy không khí tết và thấy sự phát
triển của xã hội, nhiều người mừng
nhưng cũng không ít người lo.
Mừng vì sự phát triển của đất nước.
Mừng vì đời sống nhiều mặt của
nhân dân được nâng lên. Mừng vì Tết
dân tộc, Tết cổ truyền, nét đẹp trong
truyền thống của cha ông được bảo
tồn và phát huy. Nhưng nhiều người
cũng không khỏi lo bởi sự biến
tướng của đạo lý cuộc sống, sự tha
hóa của con người trong cơn lốc cơ
chế thị trường. Thật và giả trong bao
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bì hào nhoáng kia, ai cân đong đo
đếm được nhất là khi hàng giả như
rượu giả, bánh giả, mực khô, măng
khô giả… tràn lan vào mỗi dịp tết.
Tết đến xuân về là niềm vui của
những ai mong tết đến đích thực.
Còn biết bao người lo lắng khi xuân
sang với những lo toan về cơm, áo,
gạo, tiền, mắm muối. Trong muôn
mặt đời thường khi tết đến với đầy
đủ đen trắng, thị phi, thật giả khó
lường, không ít hàng tiêu dùng được
bán theo kiểu: thích gì mua nấy
nhưng thân ai nấy lo!
Tuy nhiên trong tâm tưởng con
người cầu mong một cái tết an khang
hạnh phúc thì đâu đó vẫn còn lưu giữ
những phong tục về quà tết rất đẹp,
rất ý nghĩa cho một mùa xuân tràn
đầy hạnh phúc từ Tổng công ty CP
Phong Phú:
Gạo, nếp, dưa hành - Xuân hạnh phúc
Mắm, tương, bột ngọt - Tết sum vầy
Vâng, một món quà mang ý nghĩa
nhân văn sâu sắc, không cầu kỳ,

không phô trương nhưng mang lại
rất nhiều niềm vui, “trao và nhận”
cho tất cả. Cảm nhận được sự quan
tâm, chia sẻ. Cảm nhận rằng mình đã
và đang được sống hạnh phúc trong
một đại gia đình hòa thuận, thành
đạt và vui vẻ bên nhau, không ai phải
tất bật, lo lắng để tết năm nào cũng
thật vui vẻ ấm áp đúng như tên gọi
Tổ ấm yêu thương.
Tết đang về, quà tết đang là nỗi lo
canh cánh của nhiều người. Các
anh chị chuyên trách Công đoàn
của Tổng công ty cũng vậy, ai cũng
mong món quà tết năm nay đến mọi
người với lời cầu chúc là xuân sang
tất cả sẽ có cuộc sống, công việc tốt
đẹp hơn. Và hơn ai hết, mọi người
ở tổ ấm này đều nhận ra được một
sự thật nhân bản “Đức năng thắng
số” để đến với nhau trong sự ân cần
chan chứa yêu thương.
Hạnh phúc lắm khi được trao và
được nhận quà của đại gia đình để
vui tết Bính Thân. Xiết chặt bàn tay
chung vui bao thế hệ cho xuân này
hơn hẳn mấy xuân qua.

Bữa cơm
ngày cuối năm
N
gười Việt từ ngàn xưa đã
có truyền thống thờ cúng
tổ tiên, ông bà. Những gia
đình Phật tử còn có bàn thờ Phật
phía trước hoặc phía bên trên so
với bàn thờ tổ tiên. Trên bàn thờ có
đầy đủ hương đèn, hoa quả trang
nghiêm, mâm cơm chay cúng Phật
và mâm cơm chay cúng tổ tiên, ông
bà ngày cuối năm được dâng lên
trong niềm thành kính. Cúng phật
xong (thường từ 11-12 giờ trưa) là
thời khắc cúng rước ông bà về vui
tết gia đình.

Sau lễ cúng Phật và cúng gia tiên,
mọi người quây quần ngồi bên
nhau dùng bữa cơm gia đình ngày
cuối năm trong bầu không khí vui
vẻ, ấm cúng. Có thể nói, bữa cơm
gia đình quan trọng và thiêng liêng
nhất, đã trở thành truyền thống và
văn hóa người Việt. Bởi vì mọi người
dù đi đâu cũng về đoàn tụ với gia
đình để ngồi lại bên nhau trong bữa
cơm này. Đó là dịp mọi người ôn lại
ân tình nghĩa cảm thắt chặt thêm
tình thương, tình thân, nhắc nhau
nghe những kỷ niệm vui buồn,

thăm hỏi nhau và kể cho nhau
nghe về mình sau những tháng
ngày xa gia đình, xa quê hương vì
cuộc mưu sinh nơi đất khách. Dù ở
đâu làm gì, bận rộn thế nào, người
ta cũng tranh thủ thời gian dự bữa
cơm gia đình ngày cuối năm.
Một năm dài dành hết thời gian
cho công việc, cho sự nghiệp, cuộc
sống bận rộn khiến người ta không
mấy lúc ngồi lai rai với nhau trong
không khí thân tình, ít có cơ hội
nhớ lại những kỷ niệm gia đình, ôn
lại những truyền thống quý báu.
Ngày tết cho người ta cơ hội trở
về với nhau, trở về với cội nguồn

BÚT MỚI

mà đôi khi người ta vô tình lãng
quên vì vòng xoáy cuộc đời cứ trôi
đi mãi. Những tình cảm gia đình
thiên liêng quý báu cũng sống lại,
mãnh liệt hơn trong niềm vui đoàn
tụ thế này.
Trong ngày tết, thắp ba nén hương
dâng lên Đức Phật, tổ tiên, ông bà
cũng chính là bắt nhịp cầu thông
cảm gửi tấm lòng mình đến các
bậc đã dày công sinh thành dưỡng
dục, dạy dỗ, khai tâm mở trí cho
mình, thể hiện sự tri ân, là hướng
tâm thành trở về cội nguồn và trải
lòng mình chan hòa nguồn mạch
tâm linh.
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Tết đã đến, một buổi sáng đầu tiên
của năm. Buổi sáng ở miền quê tinh
khôi rộn tiếng cười và âm thanh
quen thuộc: tiếng gà gáy, tiếng chim
hót, tiếng người nói cười rôm rả và
những nhịp đập của cuộc sống sau
một đêm ngủ ngon.
Ừ thì tết. Ngày đầu tiên của năm bao
giờ cũng đầy ắp cảm xúc và những
điều kiêng kỵ. Ngày mà người ta
kiêng kỵ làm những việc không tốt

giai đoạn chịu tang hoặc mang trong
mình bệnh tật nên kiêng cữ đến
xông nhà người khác.

cúc và giậu hoa vàng trước sân đã
bung nở những cánh hoa xinh đón
chào một mùa xuân mới.

Mùng 1, có người đi thăm mộ những
người đã khuất, thắp nén nhang
thơm như một sự tưởng nhớ thành
kính. Trẻ em khoác lên mình những
bộ trang phục sạch sẽ, mới toanh
xuống đường vui xuân đón tết. Nhà
cộng đồng, nơi vui chơi giải trí tấp
nập người. Tiếng trống hội làng,
đoàn múa lân nhộn nhịp vang lên
khắp nẻo đường.

Tôi rời khỏi chiếc giường nhỏ của
mình để rảo bước trong không gian
hoang hoải khí xuân, quanh khoảng
sân và bắt đầu những công việc
thường nhật. Tôi và mẹ chuẩn bị
mâm cơm để dâng lên tổ tiên ông
bà, rồi cả nhà
cùng nhau dùng
bữa cơm sáng
thân mật.

Người ta kiêng quét nhà, đổ rác,
không được để gian bếp mất lửa,
đầu năm không được xin lửa, mượn
tiền, mượn gạo… nói chung là mượn
đồ người khác. Và bao nhiêu là điều
nên làm và không nên làm trong
ngày đặc biệt này.

Tôi theo mẹ ra
vườn chăm sóc
luống rau, tưới
nước và gieo
thêm hạt giống
mới. Mẹ tôi vốn
là một nông dân
nên quanh năm
gắn với công việc
đồng áng. Do đó,
sáng mùng 1,
tôi và mẹ dành
thời gian để làm
đất, gieo hạt với
ý nguyện cây
trái một năm tốt
tươi, đâm chồi
nảy lộc và mùa
màng bội thu.
Mẹ tôi kỹ lưỡng
chăm từng ngọn
rau và tự tay hái
một ít rau sạch để chuẩn bị bữa trưa
cho cả gia đình.

THỦY TIÊN
HTSX Sợi chỉ may

Mùng 1 của Tết cổ truyền mang rất nhiều ý nghĩa sâu sắc đối với mỗi gia đình
Việt Nam, không chỉ là ngày khởi đầu cho một năm mới…

1
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đẹp để tránh cái xấu và xui xẻo đeo
đuổi cả năm. Do đó, ai cũng hướng
tâm mình đến những việc tốt đẹp,
lương thiện và mong muốn một khởi
đầu trơn tru, may mắn.

thân với mong ước vạn sự bình an. Ai
cũng muốn lòng tĩnh tâm mình giữa
dòng đời đua chen, hướng đến cái
đẹp, thanh cao và tránh những cái
xấu, u tịch.

Bởi vậy, người ta thường xuất hành
đầu năm về hướng hợp với tuổi tác
và gia đạo của mình để mong cầu
một năm hanh thông, phát triển. Rồi
người ta hái lộc, xin lộc đầu năm với
mong ước một năm phước lộc đầy
nhà. Người ta đi lễ chùa, nghe tiếng
kinh kệ, cầu mong những điều tốt
đẹp nhất đến với bản thân và người

Mùng 1, ngại đến nhà người khác khi
chưa có người nào đến trước. Chủ
nhà từ mấy ngày trước chọn người
hợp tuổi, hợp tính cách để xông nhà
đầu năm, rước những vận may, điều
tốt đẹp đến với gia đình mình. Người
xông nhà không hợp tính, hợp tuổi
thường mang đến những điều xấu
cho gia đình. Những người trong

Rồi người ta gặp nhau, trao nhau
những lời chúc mừng tốt đẹp nhất
cho một năm. Gia đình quây quần
bên nhau mừng tuổi ông bà, lì xì
lấy lộc đầu năm, cùng nhau ôn lại
chuyện cũ và những dự định của
năm mới. Không khí bữa cơm chiều
cuối năm và bữa cơm đầu năm mới
luôn có ý nghĩa và tình cảm đặc
biệt đối với mỗi thành viên trong
gia đình. Bởi đó là sự khởi đầu cho
một năm mới đầy may mắn và
hạnh phúc.

2
Mùng 1 thông thường là thế, nhưng
với gia đình tôi có chút khác biệt.
Nhà tôi nghiêng mình bên triền đồi,
phía trước là khoảng sông rộng và
con đường làng thẳng tắp. Từ tờ mờ
sáng, không khí hiền hòa và mát lạnh
của một mùa xuân mới đã phả vào
khắp không gian. Nhành mai, khóm

dành cho anh chị em chúng tôi. Mỗi
người một hoàn cảnh, tính cách và
những mong muốn khác nhau mà
ông tặng những con chữ thật phù
hợp. Sau phần tặng chữ, gia đình tôi
sum vầy ấm cúng bên một bữa tiệc
đầu năm.
Mùng 1 là thế. Nó đủ đầy dư vị của
gia đình, của tình thân và sự đoàn

Ai cũng mong muốn một năm với bao
điều tốt đẹp, vậy chúng ta hãy xem
mỗi ngày đều là mùng 1 tết, ngày khởi
đầu của một năm mà ai cũng nghĩ đến
tương lai, định hướng phía trước và cả
những điều đẹp đẽ nhất.

Khoảng trưa, các anh chị và cháu tôi
tập trung về đông đủ, họ thắp nhang
cho ông bà, mừng tuổi bố mẹ, các
cháu mừng tuổi ông bà và nhận lộc
đầu năm. Ba tôi là một nhà Nho nên
sau khi con cháu đã tập hợp đông
đủ, ông lấy giấy bút viết tặng mỗi
người một chữ. Mỗi chữ ông viết ra
gửi gắm cả tâm sự, tình yêu thương

kết. Là ngày mà mọi người luôn
hướng đến cái đẹp, cái thiện mỹ và
cả sự trân trọng đối với tất cả mọi
người. Ai cũng mong muốn một
năm với bao điều tốt đẹp, vậy chúng
ta hãy xem mỗi ngày là một ngày
khởi đầu của một năm, là ngày mà
mọi người luôn nghĩ đến tương lai,
định hướng phía trước và cả những
điều đẹp đẽ nhất. Và như thế, chắc
hẳn 365 ngày là những ngày đẹp và
đáng trân trọng biết bao.
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Món bì
của nội
T

rong trí nhớ của tôi, tết của
nhiều năm về trước là những
ngày cực kì đặc biệt và rất vui.
Cứ sau khi cây mai già trước nhà
được lải lá chờ đâm chồi lộc non
cũng là lúc một mình nội “điều quân
khiển tướng” chuẩn bị mọi thứ cho
cái tết đang đến thật gần.
Đầu tiên, nội sẽ ra “tối hậu thư” cho
bác hai là sẵn sàng chuẩn bị ra khu
mộ của dòng tộc mần sạch đám cỏ
dại mọc um lên, vun lại mấy luống
hoa, quét dọn và sơn lại những ngôi
mộ cho trắng sạch tinh tươm. Bác
hai “nhận lệnh” có thể rủ rê thêm bác
ba nếu bác ba rảnh và dắt theo đám
con cháu trong nhà để nghe và biết
về lịch sử dòng họ.
Sau đó tới bác ba, bác sẽ được nội
giao cho việc quét dọn lại khu nhà
tổ, nơi đặt những bài vị của dòng họ
và bức tượng Phật tổ để giữ cho gia
đình luôn bình yên. Bác ba sẽ chọn
một ngày thật đẹp, mở hết mọi cửa
trong nhà tổ để ánh sáng lùa vào, rồi
bác dùng giẻ sạch lau chùi những

Diễn đàn Phong Phú

không bao giờ thay đổi trong những
ngày tết.

NHÂN PHÚ

Có những món ăn đã trở thành một phần kí
ức của người còn ở lại, nó không những là kỉ
niệm mà còn là những bài học truyền thống
truyền lại cho con cháu đời sau.

lớp bụi phủ, quét những mạng nhện
tuốt trên cao, lôi mấy bộ lư đồng
ra đánh bóng, rút bớt những chân
nhang quanh năm đầy ắp. Vừa làm,
bác vừa mở những bài kinh quen
thuộc để tiếng chuông mõ vang
vọng khắp nhà.

nội đi chợ, người chuẩn bị lá dong, lá
chuối hay các loại giấy gói để chuẩn
bị mần bánh kẹo và một số món ăn
quen thuộc ngày tết. Nội chỉ từng
người một cách làm, theo dõi và
hướng dẫn gói sao cho đẹp và bắt
mắt. Nội chỉ dẫn rất tỉ mỉ và chi tiết.

Đến ba tôi, dù là con út nhưng cũng
được nội giao cho nhiệm vụ chính
là lo bàn ông thiên trước sân nhà,
hàng cổng rào và mấy luống hoa để
kịp nở vào những ngày tết. Ngoài ra,
ba còn có một nhiệm vụ nữa, cũng
quan trọng không kém là phụ bác
hai ra khu mộ để sau này khi bác ba
già yếu thì sẽ là người thay thế gánh
vác trọng trách này.

Mặc dù mọi thứ nội đều giao việc
nhưng chỉ duy nhất có món bì là nội
đích thân làm và lúc nào cũng phải
có đầy đủ các thành viên trong gia
đình. Nội sẽ tự mình đi chợ lựa thịt,
lựa da heo rồi cũng chính tay nội khìa
thịt, luộc da heo sao cho chín vừa tới
và thấm đều gia vị. Sau đó, cánh đàn
ông trong nhà là bác hai, bác ba và
ba tôi sẽ ngồi cắt quay da, còn cánh
phụ nữ thì ngồi cắt thịt cùng nội.
Vừa làm nội vừa luôn miệng nhắc
nhở: cắt quay da phải cắt cho đều
tay và nhất là phải thật nhỏ thì món
bì mới dai và ngon được. Còn thịt
phải cắt miếng vừa phải, không quá
to không quá nhỏ để khi xào, miếng
thịt nào cũng thấm và nhất là không
bị vụn. Với nội, món bì là một trong
những món ăn bắt buộc phải có và

Mỗi người một công việc riêng trong
gia đình chung. Thỉnh thoảng, nội đi
kiểm tra từng người một. Chỗ nào
chưa sạch, chỗ nào chưa đạt yêu cầu,
nội đều bắt phải làm cho đến lúc nào
ưng ý mới thôi.
Còn đám dâu và cháu gái trong nhà,
nội đích thân phân việc. Người theo
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Xen lẫn với tiếng dao thớt, tiếng cười
nói của con cháu là những hồi ức của
nội về một thời gian khó. Hồi đó, nhà
rất nghèo, nội và ông nội phải chật
vật lắm mới lo đủ miếng ăn cho cả
nhà. Rồi khi chiến tranh lan rộng,
ông cũng phải lên đường nhập ngũ
như bao thanh niên khác. Ngày ông
đi, đêm trước nội cũng vun vén và
thức gói cho một đòn bì để mang
theo ăn dọc đường. Nhưng ông đi rồi
thì đi mãi không về, chỉ để lại nội một
nách ba con thơ ngây dại. Dù vậy, nội
vẫn không hề oán than, vẫn cần mẫn
và can trường nuôi cả ba khôn lớn.
Sau đó, năm nào cũng như năm nào,
dù các con còn nhỏ hay đã lớn, cứ
gần Tết nội sẽ họp mặt lại tất cả con
cháu trong gia đình để cả nhà quây
quần bên nhau làm món bì này. Với
nội, nó là tình yêu, là sự sẻ chia, là
sợi dây gắn kết các thành viên trong
gia đình, và nó còn là chút hồi ức
duy nhất còn sót lại về ông. Nội kể
chuyện, nội nhai trầu, thỉnh thoảng
lại đưa tay lên quệt giọt nước mắt
khẽ lăn tràn nơi khóe mi. Nội cười,
giọng cười rất hạnh phúc nhưng
cũng rất cô liêu. 30 năm rồi, kể từ
ngày ông đi xa, mỗi chiều nội vẫn
bắt ghế ngồi trước sân để đợi ông
quay về. Nội chưa bao giờ nói nhưng
con cháu trong nhà ai cũng hiểu và
thương nội.

Vài năm gần đây, nội đã đoàn tụ cùng
ông rồi, nhưng gia đình tôi chưa bao
giờ quên đi thói quen gói bì và tự
động làm những công việc mà nhiều
năm nay nội phân công cho. Bởi vì
ai cũng nhớ nội và nhớ những gì
mà nội đã từng nói: “Mọi thứ đều có

ngoài chợ, nhưng nó vẫn thiếu con
à. Nó thiếu cái tình thân trong từng
món ăn, nó thiếu cái kỉ niệm trong
từng khoảnh khắc. Con người ta chỉ
thật sự hiểu nhau, thông cảm với
nhau và gắn bó với nhau khi cùng
nhau làm mọi chuyện như thế này”.

Mọi thứ đều có ngoài chợ, nhưng nó vẫn thiếu con à. Nó
thiếu cái tình thân trong từng món ăn, nó thiếu cái kỉ niệm
trong từng khoảnh khắc. Con người ta chỉ thật sự hiểu
nhau, thông cảm với nhau và gắn bó với nhau khi cùng
nhau làm mọi chuyện như thế này.
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DƯA GÓP THẬP CẨM

Những món ăn

Nguyên liệu:
• 1 quả đu đủ xanh
• 1 củ cà rốt
• 1 quả dưa chuột
• 3 quả cóc
• 250g hành tím
• Tỏi, muối, đường, giấm, nước mắm

mát lòng mát dạ
CẨM VÂN

Chua chua, ngọt ngọt, cay cay, giòn giòn… những món gỏi, dưa góp
luôn có sức hút khó cưỡng với nhiều người. Đơn giản và dễ làm, gỏi,
dưa góp góp mặt trên bàn ăn như món khai vị hay có thể là món ăn
kèm, ăn chơi nhâm nhi mãi chẳng thấy chán, đặc biệt trong những
ngày tết.
GỎI SỨA
Nguyên liệu:
• 400g sứa (gói sứa làm sẵn)
• 1 quả xoài xanh
• 1 củ cà rốt nhỏ
• 1 củ hành tây
• 50g đậu phộng
• Rau húng quế, rau ngò
• Đường, bột ngọt, chanh, ớt, nước mắm, dầu mè
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Thực hiện:
• Đổ sứa ra rổ cho ráo nước.
• Xoài, cà rốt bào sợi, hành tây xắt
mỏng bóp qua với muối cho đỡ
hăng rồi vắt nhẹ, để ráo nước.
• Các loại rau nhặt sạch, rửa nước,
để ráo.
• Đậu phộng rang chín, làm sạch
vỏ và đập dập.
• Pha nước mắm tỏi, ớt, chanh,
đường để chuẩn bị trộn gỏi.
• Cho hỗn hợp sứa, xoài, cà rốt, rau
thơm, hành tây vào tô, chan đều
nước mắm lên hỗn hợp trên, trộn
cho thấm gia vị. Sau đó thêm 1
thìa dầu mè cho món gỏi đậm vị
và cuối cùng cho đậu phộng vào.
• Món gỏi sứa chấm nước mắm
chua ngọt, ăn kèm bánh phồng
tôm, dùng làm món khai vị hoặc
ăn với cơm đều ngon. Từng
miếng sứa trong vắt, giòn sần sật
hòa thấm vị chua ngọt của chanh
đường, vị chua vừa đủ của xoài và
hương thơm các loại rau, tất cả
làm hấp dẫn người thưởng thức
ngay từ miếng đầu tiên.

GỎI TAI HEO HOA CHUỐI
Nguyên liệu:
• 1 tai heo
• 300g hoa chuối
• 1 củ cà rốt
• 1 quả dưa chuột
• 200g giá đỗ
• Rau thơm, chanh, tỏi, ớt
• 100g đậu phộng, đường, bột ngọt
Thực hiện:
• Tai heo bóp muối, rửa sạch, đem luộc chín rồi vớt ngay ra
nước đá để tai giòn và không bị thâm, chờ ráo nước sau đó
thái mỏng.
• Hoa chuối thái mỏng, ngâm vào nước có pha vài giọt giấm
cho trắng. Cà rốt bào sợi nhỏ. Dưa chuột, rau thơm, giá đỗ rửa
sạch, thái lát dưa chuột, chần giá đỗ qua nước sôi rồi để ráo.
Đậu phộng rang chín, làm sạch vỏ và đập dập.
• Chuẩn bị một chén nước trộn gỏi: mắm, đường, chanh,
bột ngọt.
• Cho tất cả hoa chuối, cà rốt, dưa chuột, giá đỗ vào cùng tai
heo. Đổ hỗn hợp nước trộn gỏi vào, thêm bột canh vừa ăn rồi
nhẹ tay bóp thật kỹ cho ngấm gia vị. Khi nào chuẩn bị ăn thì
mới trộn thêm rau thơm và đậu phộng lên trên.

Thực hiện:
• Đu đủ gọt vỏ, ngâm nước cho hết nhựa, cắt
thành sợi bằng hai đốt ngón tay, ngâm trong
nước muối pha loãng, sau đó rửa sạch bằng
nước và để ráo.
• Cà rốt, cóc gọt vỏ, cắt sợi như đu đủ, ngâm nước
cho sạch, vớt ra để ráo. Dưa chuột cắt khúc, bỏ
ruột, ngâm nước muối.
• Cho đu đủ, cà rốt, cóc vào tô xóc đều lên, khoảng
10 phút sau loại bỏ phần nước dưới đáy.
• Hành tím lột sạch, rửa qua nước, ngâm nước
muối pha loãng, để ráo.
• Làm nước pha cho dưa góp: Cho giấm, đường,
nước mắm, nước lọc theo tỉ lệ 1:1:1:1 vào nồi
đun sôi. Tắt bếp, thả tỏi thái lát mỏng vào hỗn
hợp rồi đợi nguội.
• Cho hỗn hợp đu đủ, cà rốt, cóc, dưa chuột, hành
tím vào lọ thủy tinh được rửa sạch, sau đó đổ
hỗn hợp nước mới pha vào, để trong vòng 1
ngày là có thể dùng được.
• Dưa góp ăn kèm với nem rán, chả giò và một số
món ăn khác khiến bữa cơm gia đình bạn thêm
ngon miệng. Món ăn này còn giúp cân bằng
hương vị trong các buổi tiệc tùng đầy những
món khó tiêu.
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7 tác dụng
tuyệt vời của gừng
LÊ HOÀNG NGỌC YẾN
Trạm Y tế

Gừng là một loại gia vị nấu ăn không thể thiếu. Nó không chỉ
giảm bớt mùi của thực phẩm mà còn giảm bớt nhiều thành
phần có hại tiềm tàng trong thực phẩm. Gừng chứa đựng cả
hai giá trị dinh dưỡng và y tế, vừa là thuốc vừa là nguyên liệu
cho nhiều món ăn ngon miệng hơn.

1. Chống say tàu xe,
buồn nôn, ói mửa

Tết là dịp nhiều người về quê sum
vầy với gia đình. Thực tế, không ít
người bị say, buồn nôn, khó chịu
khi ngồi tàu xe. Hãy thử nhai dập rồi
ngậm 1-2 lát gừng tươi, đây là cách
chống nôn rất hiệu quả và an toàn.
Không những thế, một số nghiên
cứu cũng chỉ ra rằng, bột gừng có
tác dụng rõ rệt trong việc giảm
các triệu chứng say tàu xe, nhức
đầu, chóng mặt, buồn nôn, ói
mửa với tỉ lệ hiệu quả đến 90%
và kéo dài trong suốt 4 giờ sau đó
hoặc nhiều hơn.

2. Chữa bệnh tiêu chảy
Tạp chí Nông nghiệp & Hóa thực
phẩm của Mỹ đã đăng tải nghiên
cứu của các chuyên gia Đài Loan
cho hay gừng có tác dụng rất tuyệt
vời trong việc điều trị bệnh tiêu
chảy do khuẩn gây ra ở trẻ nhỏ. Đây
là căn bệnh có mức tử vong rất cao
tại các nước đang phát triển. Theo
đó, các nhà nghiên cứu đã dùng
nước chiết xuất từ gừng để chữa
bệnh tiêu chảy cho chuột. Kết quả
là dịch chiết xuất này có tác dụng
rất tốt trong việc ức chế chất độc
gây bệnh tiêu chảy do khuẩn E.coli
gây ra.

Đặc biệt, các nhà khoa học đã phát
hiện ra Zingerme, một hợp chất có
trong gừng có tác dụng rất tích cực
trong việc tấn công lại khuẩn E.coli.

(Amidon), Ginger oil và 4 chất khác
phân tách ra được đều có tác dụng
ức chế hợp thành Prostaglandin và
tác dụng lợi mật rất mạnh. Do đó,
ăn hàng ngày chút gừng tươi sống
và những thức ăn có gừng có thể
đề phòng được sự hình thành sỏi
mật, ăn nhiều gừng có thể hạn chế
sỏi mật tăng nhiều, lớn nhanh.

5. Giảm đau, kháng viêm,
khử trùng khử độc

4. Phòng chữa cảm mạo,
trị say nắng, giảm mệt mỏi

Nghiên cứu khoa học đã tìm thấy
rằng gừng đóng vai trò nhất định
giống như thuốc kháng sinh tự
nhiên. Trong những ngày nóng nực,
thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn có khả
năng gây ra viêm dạ dày ruột cấp
tính. Việc ăn hay uống gừng trong
khoảng thời gian này đóng một
vai trò quan trọng trong công tác
phòng chống và điều trị. Chiết xuất
gừng có tác động đáng kể tới sự ức
chế nấm và tiêu diệt Trichomonas
vaginalis, điều trị nhiều chứng đau
khác nhau. Ngoài ra, nước ép gừng
còn có công dụng hiệu quả trong
điều trị hôi miệng và bệnh nha chu.

Và trong tương lai, người ta sẽ ứng
dụng để sản xuất các loại thuốc
mới chữa bệnh tiêu chảy, vừa rẻ
tiền vừa đơn giản lại có công năng
tác dụng cao.

3. Kích thích sự thèm ăn

Dịp tết có quá nhiều thức ăn khiến
bạn cảm thấy chán, ngấy, từ đó ảnh
hưởng đến sự thèm ăn. Vậy thì, hãy
ăn một vài lát gừng trước bữa ăn
nhằm kích thích nước bọt, tăng tiết
dịch và nhu động dạ dày, nhờ đó
tăng cảm giác ngon miệng.
Các học giả Nhật Bản qua nghiên
cứu đã phát hiện trong vị cay đắng
của gừng tươi còn có các phức
hợp như 6 Zingiberol, Methadone
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Khi thời tiết giao mùa, uống một
cốc trà gừng có tác dụng rất tốt
cho sức khoẻ. Nếu uống đều đặn
2-4 tách trà pha gừng tươi sẽ giúp
xoang thông suốt, long đờm,
hạn chế chất nhờn gây tắc nghẽn
đường khí thở. Gừng còn có khả
năng kháng virút và kháng khuẩn
nên có lợi cho đường hô hấp. Ngoài
ra, những người bị loét miệng nếu
kiên trì uống trà gừng sẽ có tác
dụng giảm và khỏi bệnh.

Uống nước gừng, đắp bã gừng,
ngâm tay chân trong nước gừng
loãng mỗi tối khoảng 15-20 phút
có thể chữa được các chứng viêm
khớp. Liệu pháp này có tác dụng
giảm triệu chứng đau, sưng rất rõ
rệt. Với những người khó ngủ hoặc
mất ngủ, ngâm chân trong nước
gừng giúp cho giấc ngủ có chất
lượng hơn. Cách pha nước gừng
như sau: giã nát gừng hòa vào nước
ấm, cho thêm chút muối.

Ngậm 1 lát to gừng tươi và thỉnh
thoảng nhấm cho ra nước cay
trong những ngày lạnh giá, trước
khi ra đường hoặc trước khi tắm,
lúc làm việc ở môi trường lạnh giúp
bạn không bị nhiễm lạnh. Đối với
những người bị cảm, trà gừng có
tác dụng giúp cơ thể toát mồ hôi,
nhờ đó thải được các độc tố.

6. Chống oxy hóa,
ức chế khối u
Gừng chứa các hợp chất cấu trúc
Diphenyl heptan có tác dụng
chống oxy hóa mạnh mẽ. Nhờ đó,
trà gừng nói riêng và những món
chứa gừng rất có lợi cho sức khỏe
trong việc chống lại hiệu ứng phá

huỷ tế bào bởi các gốc tự do, thủ
phạm gây nhiều bệnh nan y trong
đó có cả bệnh ung thư, tim mạch và
đột quỵ.
Qua nhiều nghiên cứu, các nhà
khoa học phát hiện, gừng chứa
nhiều hợp chất pararadol và
gingerol, có tác dụng tiêu diệt tế
bào ung thư, hạn chế khối u di căn
sang các tế bào, mô và bộ phận
khoẻ mạnh khác.
Ăn gừng còn có tác dụng chống
lão hóa, người già ăn gừng giúp
cơ thể trong ngoài đều hồng hào,

khỏe mạnh.

7. Chữa bất lực sinh lý
Ở một số nước phương Tây và Bắc
Mỹ hiện nay, người ta có xu hướng
dùng gừng thay cho viagra trong
việc chữa bất lực sinh lý ở cả nam
và nữ. Bằng cách có thể nhấm dập
1 lát gừng tươi rồi ngậm trước khi
lên giường.

Lưu ý: không dùng
gừng trong trường
hợp ra nhiều mồ
hôi hoặc mất máu.
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Lưu ý khi dùng xoong,
chảo, nồi chống dính

Làm thế nào

Chất chống dính thực ra là một
loại sơn chịu nhiệt. Theo các nhà
khoa học, nó có thể gây hại cho
con người trong một số điều kiện.
Bởi thế, bạn nên lưu ý:

để xoong nồi luôn mới?
NGUYÊN HƯƠNG

Đó là câu hỏi mà không ít người phụ nữ quan tâm đến bếp nhà bận lòng
và mong đợi những giải pháp hữu hiệu. Vài “mẹo bỏ túi” sau đây có thể
giúp người nội trợ tiêu tốn ít thời gian vào công việc dọn dẹp bếp núc
chào năm mới. Hãy thử xem sự hiệu quả của chúng nhé!

Bí quyết sử dụng
Mỗi loại nồi có cách sử dụng khác
nhau. Bạn hãy học cách dùng đúng
để vừa tăng tuổi thọ cho nồi vừa
bảo đảm an toàn cho sức khỏe.
Nồi nhôm: Bạn không nên để đồ
ăn mặn trong nồi nhôm vì nhôm có
thể bị muối ăn mòn và gây hại cho
sức khỏe. Tránh rửa bằng nước rửa
chứa nhiều xút vì có thể làm thủng
nồi, đồng thời cần sử dụng nhẹ tay
vì nhôm dễ bị móp.
Nồi inox: Nên đun nhỏ lửa vì lửa
lớn khiến thức ăn có thể để lại vết
ố trên nồi. Nên sử dụng đũa hoặc
thìa gỗ khi xào nấu thức ăn. Không
dùng dụng cụ bằng sắt để cọ rửa
nồi vì sẽ làm xước, mất vẻ bóng
loáng.
Nồi đất: Đồ đất giữ độ nóng của
món ăn rất tốt. Vì vậy, khi đun nấu
nên để lửa nhỏ hoặc lửa vừa để hơi
nóng được giữ lại và không làm nồi
bị đen.

Nồi tráng men: Chỉ nên dùng
đồ tráng men với lửa nhỏ và phải
giữ gìn cẩn thận vì lớp men rất
dễ bong. Dùng đồ gỗ khi nấu ăn
bằng nồi tráng men. Không nên gõ
muỗng vào thành nồi vì có thể làm
chất men bị rạn nứt. Tránh dùng nồi
đã bị bong để nấu ăn bởi có thể gây
nhiễm độc.

Nồi thủy tinh: Nồi, âu thủy tinh
là đồ chuyên dùng để nấu các món
ăn sử dụng lò vi sóng, bếp điện từ
và bếp gas âm, bởi khi gặp nhiệt
trực tiếp, nồi thủy tinh sẽ dễ rạn,
nứt. Dùng khăn khô mềm khi lau
rửa để giữ độ sáng bóng của nồi.
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Không dùng xoong, chảo chống
dính ở nhiệt độ cao. Bởi ở nhiệt độ
260ºC, chất chống dính bắt đầu bị
phân hủy, giải phóng các phân tử
độc hại. Do vậy, không nên đun

Mẹo chùi rửa

Xoong, chảo bị cháy khét, có
những vết bẩn khó chùi rửa, muốn
làm sạch, hãy cho một ít muối lên
chỗ bẩn, để một giờ sau hãy cạo
rửa, vết bẩn sẽ tróc rất dễ dàng.

nấu xoong, chảo, nồi chống dính
ở nhiệt độ cao hơn 260ºC. Cũng
không nên dùng chảo chống dính
để nướng hay rang khô thịt.

bạn có thể loại bỏ bớt các khí độc
do chất chống dính thải ra.

Không làm nóng trước hoặc để
xoong, chảo không trên bếp quá 2
phút, đặc biệt là khi lửa to vì các
sản phẩm chống dính thường
nóng lên rất nhanh và có thể giải
phóng chất độc.

Nên chọn loại xoong, chảo nặng.
Loại nặng bao giờ cũng nóng lên
lâu hơn loại nhẹ, do đó bạn có thể
kiểm soát nhiệt độ của chảo dễ
dàng hơn. Còn với các món đòi hỏi
chảo nóng nhanh, nhiệt độ cao
như làm bít tết, tốt hơn hãy chọn
loại chảo khác.

Nên mở cửa và làm thông thoáng
bếp khi đun nấu. Bằng cách này,

Không dùng xoong, chảo đã trầy
xước, bong tróc lớp chống dính.

Những đồ vật bằng thép bị ố, gỉ
sét, bạn có thể chùi bóng lại bằng
cách lấy vải nhúng nước cốt chanh
chà xát, sau đó chùi khô lại. Với
những xoong nồi hay hộp nhựa,
khay nhựa, túi nylon bị mốc, bạn
cũng có thể cắt trái chanh ra làm
đôi chà xát lên chỗ mốc đến khi hết,
rồi lấy giẻ khô lau sạch lại.

Với nồi làm bằng đất nung hay
thủy tinh, bạn chỉ cần cho vào một
ít cát mịn hoặc vỏ trứng bóp vụn,
thêm nước rồi lắc và xả lại nhiều lần
bằng nước lạnh. Sau đó, hãy cho vỏ
chanh vào trong nước rửa, chất axít
trong vỏ chanh sẽ xóa hết các vân
tay và dầu mỡ, tạo sự bóng loáng
cho thủy tinh. Đồng thời, nó còn có
tác dụng khử mùi nồi và chai lọ làm
bằng gốm sứ, đất nung. Bên ngoài
nồi, hãy lấy bông thấm cồn 90o
đánh bóng. Chú ý, không sử dụng
nước rửa bát đĩa để làm sạch đồ
thủy tinh hoặc đất nung vì chúng
sẽ bám mùi.
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Thực phẩm nên dự trữ
QUẾ ANH

Những ngày tết, bạn thường
xuyên phải di chuyển gần xa,
nạp nhiều thức ăn giàu năng
lượng và đồ uống có cồn làm
ảnh hưởng đến sức khỏe. Để
trải qua kỳ nghỉ tết vui khỏe,
bạn cần chuẩn bị “hành trang”
chu đáo cho chính mình và
người thân.

“Bỏ túi” một số loại thuốc
• Trữ sẵn thuốc chống say tàu xe
đối với những người hay bị say
tàu xe.

• Trà atisô kích thích sự phục hồi của gan và
giúp giải cơn say rượu.
• Nước mơ rất mát, giúp giải nhiệt và ngăn
chặn chất béo gây xơ cứng động mạch, duy
trì sức khỏe cho tim.
• Đậu xanh có chứa nhiều Lutein và
Zeaxanthin - hai thành phần của chất chống
oxy hóa có lợi cho sức khỏe trong mùa xuân.
• Rau húng quế rất giàu vitamin A, giúp tăng
cường sức khỏe cho tim trong những ngày
tết, khi bạn ăn uống vô độ.
• Cà chua cung cấp vitamin, làm dịu rối loạn
dạ dày và ợ chua.
• Bắp cải là loại rau giàu Lutein, Beta-carotene,
vitamin C, Folate, khoáng chất, chất xơ và
đặc biệt là tốt cho hệ tiêu hóa.

• Nên đeo khẩu trang và chuẩn
bị sẵn các thuốc trị bệnh tai mũi
họng, hô hấp như thuốc cảm ho,
sổ mũi, tiêu đàm, thuốc giảm
đau, hạ sốt…

Cẩn thận… món ăn ngon
• Không nên ăn liên tục những
món ăn nhiều năng lượng như
bánh chưng, giò thủ, thịt đông…
• Hạn chế các thức ăn chế biến sẵn
có nhiều muối như giò chả, pate,
vịt lạp, lạp xưởng, mì gói…
• Món củ kiệu tôm khô cũng được
xem là thức ăn không tốt cho sức

Để giảm tác hại của bia rượu, tốt nhất
nên hạn chế uống. Trong trường hợp
không “né” được, bạn hãy thử những
cách sau đây:
Trước khi uống:
• Để về đến nhà an toàn, trước khi
đến dự tiệc, bạn không nên để
bụng đói. Uống một ly sữa, ăn một
chút trái cây hoặc uống một muỗng
canh dầu ô liu. Chú ý là những cách
này không có hiệu quả chống xỉn
mà chỉ làm chậm lại quá trình say.
Lúc đang uống:
• Uống chậm và uống nước thường
xuyên trong lúc uống rượu.
• Không nên uống rượu bia pha
chung với các loại thức uống có gas
như nước ngọt, soda...
• Hãy luôn tôn trọng những tín hiệu
của cơ thể, nếu cảm thấy đủ, cần
ngừng uống ngay.

• Thuốc
chống
dị
ứng
Clorpheniramine, Polaramine,
Cetirizine trị ngứa, nổi mề đay,
sổ mũi.
• Vài gói Oresol, Smecta… để trị
tiêu chảy.

Ghi nhớ mẹo giải rượu

khỏe nếu ăn nhiều. Củ kiệu ngâm
muối không tốt cho người cao
huyết áp, còn củ kiệu ngâm giấm
đường không tốt cho những
người sợ tăng cân.
• Rượu bia là món nên uống ở mức
giới hạn vì chúng cũng được coi
là tác nhân làm tăng vòng eo
của bạn.

Để hồi phục cho ngày hôm sau:
• Uống nhiều nước. Một ly nước
chanh hoặc nước ép cam quýt giúp
giải rượu nhanh, tăng cường hệ
miễn dịch và làm giảm tình trạng
mất nước do chất cồn.
• Ăn canh hầm rau củ quả gồm: cần
tây, cà rốt, ngò, cà chua, cho thêm
vài giọt chanh.

94

năm thân nói chuyện khỉ

Diễn đàn Phong Phú

NămThân

nói chuyện khỉ

CÁT TƯỜNG

Có lẽ đã thành thông lệ, cứ đến năm con gì chúng ta lại phiếm
bàn về con vật đó như một hình thức “ôn cố tri tân”, để giữ
gìn lại những gì tốt đẹp và cũng để bắt đầu một năm mới thật
nhiều điều may mắn và suôn sẻ. Năm Bính Thân 2016, cũng
xin mạn phép bàn vài chuyện phiếm về con khỉ.

1
Trong hình tượng 12 con giáp, khỉ
là con vật đứng thứ 9, tượng trưng
cho sự thông minh, lanh lẹ nhưng
có phần lanh chanh và có chút
láu cá. Điều này cũng dễ hiểu, bởi
trong đời thực, khỉ là loài sống bầy
đàn, thích leo trèo, ưa nhảy nhót,
suốt ngày đu từ cây này sang cây
khác. Hơn nữa, khỉ là loài vật rất dễ
bắt chước các hành động, điệu bộ
của con người.
Còn trong văn hóa, đa phần khỉ
tượng trưng cho sự tinh nghịch, liều
lĩnh, trộm vặt và hay làm những trò
không giống ai. Cũng vì vậy, hình
ảnh con khỉ xuất hiện rất nhiều
trong những câu nói cửa miệng
như đồ khỉ, làm trò khỉ, khỉ khô, khỉ
mốc, khỉ ướt. Hay những câu thành

ngữ: Khỉ ho cò gáy, nhăn như khỉ ăn
ớt, nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm
nhà, rung cây nhát khỉ, giết gà dọa
khỉ… Hoặc những câu ca dao: Trời
sinh con khỉ ở rừng / Nhảy qua nhảy
lại té ùm xuống mương, Khỉ bồng
con lên non kiếm trái / Cảm thương
nàng phận gái mồ côi...

2
Khỉ còn trở thành hình tượng trong
nhiều tác phẩm văn học, trong giai
thoại, trong phim ảnh và cả trong
võ thuật. Khi nhắc đến khỉ, có lẽ
người ta sẽ liên tưởng ngay đến
nhân vật đã trở nên quen thuộc:
Tôn Ngộ Không. Chú khỉ này được
sinh ra từ tảng đá do hấp thụ tinh
hoa của trời đất. Sau khi học 72
phép thần thông biến hóa cùng
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khỉ. Hanuman là một tướng khỉ rất
tài giỏi và có rất nhiều phép thần
thông. Hanuman có thể biến mình
to ra hoặc thu nhỏ lại một cách dễ
dàng. Trong một lần nghịch ngợm,
Hanuman đã ngậm mặt trời vào
trong họng khiến cả thế giới trở
nên tối đen. Khi đó, loài người phải
năn nỉ Hanuman nhả mặt trời ra
để cuộc sống trở lại bình thường.
Hanuman cũng là hình ảnh biểu
tượng cho lòng dũng cảm và lòng
trung thành. Trong cuộc chiến
chống lại quỷ Ravana của vua
Rama, Hanuman là người phụng sự
đắc lực nhất và cũng là người trung
thành nhất. Hanuman đã trở thành
nét văn hóa của Ấn Độ.

Kim Tinh Hỏa Nhãn, Ngộ Không
đã hộ tống Đường Tăng vượt qua
bao nhiêu khó khăn thử thách, tiêu
diệt bao nhiêu yêu ma quỷ quái để
thỉnh được chân kinh. Hình ảnh
Tôn Ngộ Không cũng đi vào phim
ảnh thông qua sự hóa thân của Lục
Tiểu Linh Đồng gần như hoàn hảo,
đã quá quen thuộc với người Việt
Nam, nhất là thế hệ 7X, 8X và cả 9X.

Không chỉ vậy, giai thoại Việt Nam
cũng từng nhắc đến câu chuyện
“cha khỉ” của Mạc Đĩnh Chi. Chuyện
kể lại rằng mẹ Mạc Đĩnh Chi vào
rừng thì bị khỉ hiếp, về sinh ra
ông. Lúc nhỏ, Mạc Đĩnh Chi có
tướng người nhỏ con, tay chân dài
ngoằng, mắt láo liên rất… giống
khỉ. Tuy vậy, ông lại rất thông minh.
Mạc Đĩnh Chi không chỉ là Trạng
Nguyên của đất Việt mà còn được
phương Bắc phong là lưỡng quốc
Trạng Nguyên khi một mình đấu
trí với cả triều đình và lần nào cũng
khiến vua Nguyên nể phục.

Bên cạnh Tôn Ngộ Không, thần khỉ
Hanuman trong sử thi Ấn Độ cũng
lấy cảm hứng từ hình tượng con

Hình tượng con khỉ cũng xuất
hiện trong võ thuật với ngón võ
Hầu quyền. Đây là hệ thống quyền
pháp dựa trên những đặc điểm di
chuyển, sinh hoạt và chiến đấu của
loài khỉ. Hầu quyền chú trọng nhiều
đến thần thái và các kỹ thuật nhảy,
nhào lộn và chụp bắt của loài khỉ.
Thế võ này đòi hỏi các động tác
nhanh nhẹn, nhẹ nhàng và linh
hoạt cùng với đôi mắt phải sắc bén
và tinh anh.

Hãy sống như một…
con khỉ: hiền lành,
lạc quan và yêu đời.
Chỉ cần như thế chắc
chắn mọi thứ tốt đẹp
sẽ luôn đến với bạn.

3
Trong văn hóa dân gian, con khỉ
còn giáo dục tính triết lý thông qua
hình ảnh ba con khỉ bịt mắt, bịt tai,
bịt miệng. Đây cũng là kinh nghiệm
ứng xử được cha ông truyền lại.
Hình ảnh con khỉ bịt tai mang hàm
ý hãy cẩn thận những gì mình nghe
thấy. Nó có thể đúng, có thể sai và
ẩn chứa rất nhiều lời thị phi. Vì vậy,
hãy giữ cho đôi tai luôn sạch để
không bận lòng vì những lời nói
của người khác.
Hình ảnh con khỉ bịt mắt lại ngụ ý
rằng đừng nhìn đời bằng con mắt
thiển cận hay thành kiến mà hãy
nhìn mọi thứ từ tâm. Khi đó, bạn sẽ
nhận thấy được những điều tốt đẹp
xung quanh. Bên cạnh đó, bịt mắt
lại để không vội vã phán xét một
chuyện gì đó vừa thấy một cách vội
vã mà gây tổn hại cho cả mình lẫn
người khác.

Và cuối cùng là hình ảnh con khỉ
bịt miệng. Người xưa có câu “Bệnh
từ miệng mà vào, họa từ miệng mà
ra” để răn rằng hãy cân nhắc thật kỹ
mọi thứ trước khi nói, đừng vì một
lời xuất ra mà “tai bay vạ gió” không
cần thiết. Ba con khỉ là ba trạng thái
cần phải có của mỗi người để giữ
cho tâm luôn an lạc để tránh chuốc
phiền não vào người.
Trong năm khỉ, những người tuổi
thân cũng đừng quá lo lắng cho
vận mệnh “té nhào” hay “chao đảo”
của mình. Mặc dù năm 2016 là năm
trường khí, nhưng những người
tuổi khỉ vốn thông minh, nhạy bén
và linh hoạt nên sẽ dễ dàng vượt
qua được mọi khó khăn thử thách
đang chờ đợi phía trước, và quan
trọng hơn hết, hãy sống như một…
con khỉ: hiền lành, lạc quan và yêu
đời. Chỉ cần như thế chắc chắn mọi
thứ tốt đẹp sẽ luôn đến với bạn.
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Bộ khỉ Tam không
ở đây là cái tánh không chịu nghĩ
điều tốt đẹp cho mà chỉ nhìn thấy
những thói hư, tật xấu ở những
người xung quanh.

VIÊN LẠC

Hình ảnh bộ ba chú khỉ Tam không trong chùa ngày nay chắc
ai cũng hiểu được ẩn ý của nó: không nói, không thấy, không
nghe. Nhiều người cho rằng bức tượng ấy muốn dạy chúng
ta hãy ở yên và sống cuộc sống của mình, đừng quan tâm
đến chuyện của người khác hay những gì đang xảy ra xung
quanh chúng ta. Nhưng nếu hiểu như vậy thì thiếu chính xác
và chưa đầy đủ…

T

hực ra, nguồn gốc xuất xứ của
bức tượng này bắt nguồn từ
Ấn Độ vài ngàn năm về trước.
Lúc đầu, đó là bức tượng về một vị
thần, thần Vajrakilaya có sáu tay,
mỗi đôi tay dùng để bịt hai mắt, hai
tai và miệng. Bức tượng được khắc
nhằm để răn dạy mỗi người: không
được nói bậy, không nhìn bậy và
không nghe bậy.
Ngoài ra còn có thâm ý sâu xa hơn:
Bịt mắt để dùng tâm mà nhìn, bịt tai
để dùng tâm mà nghe, bịt miệng
để dùng tâm mà nói. Khi tâm ở
trạng thái tịnh, không bị quấy rầy
bởi những điều xấu, từ tâm mới
phát sinh những điều thiện.

Hình ảnh bộ khỉ Tam không còn
nhắc nhở chúng ta về tầm quan
trọng của Tâm viên ý mã trong
phép thiền. Khuyên chúng ta phải
biết kiểm soát cái tâm vọng động,
như loài khỉ hay chạy lăng xăng,
nhảy nhót, đứng ngồi không yên,
thường chuyền hết từ cành này
sang cành cây khác, lại hay phá
phách, bắt chước. Tâm người ta
cũng thế, không khi nào được yên,
cứ lăng xăng, suy nghĩ, nghĩ hết
chuyện này đến chuyện khác, từ
quá khứ, hiện tại đến tương lai. Tâm
chúng ta sẽ đưa ta đến loạn động,
phát sinh ra đủ thứ phiền não…
Bởi vậy, tâm chúng ta bị vô minh
che lấp nên phần nhiều hướng ác
hơn thiện.

Trong xã hội hiện nay, bức tượng
ba con khỉ càng có ý nghĩa hơn
bao giờ hết khi con người ngày
càng tự làm khổ chính mình. Khổ
vì nghe chuyện thiên hạ, khổ vì nói
chuyện thế gian và khổ vì nhìn lỗi
người khác.
Bản chất của con người vốn tò mò
nên bất cứ câu chuyện nào, về bất
cứ ai dù không liên quan thì cũng
cố gắng nghe hết để có chuyện kể
lại cho người khác, cũng hay để ý lỗi
người khác mà đề cao mình, luôn
cho mình là đúng. Để rồi chúng
ta thấy việc ghét bỏ và để ý người
khác thật mất thời gian và tự khiến
tự bản thân mình trở nên xấu xí và
đen tối. Xấu ở đây là ở cái tâm, đen

Bởi vậy nên biết tu sửa thân tâm,
nhìn lỗi của người khác như lời nhắc
nhở để chúng ta không phạm phải
những sai lầm đó. Lúc nào cũng
phải nhắc nhở bản thân, tất cả mọi
người quanh ta đều là người tốt, là
những vị Bồ tát, chỉ có bản thân ta
là kẻ phàm phu nên còn rất nhiều
lỗi cần phải sửa chữa. Cũng như

vậy, tai nghe thấy những việc phiền
não cũng đừng giữ trong lòng. Nên
nghĩ đó là lúc Đức Phật đang dạy
ta chữ “Nhẫn”, không được sân hận
trước những lời nói của người khác,
lúc nào cũng giữ cho mình tâm
bình lặng trước mọi việc:
Nhẫn một chút sóng yên gió lặng
Lùi một bước biển rộng trời cao
Từng bước, từng bước như vậy
chúng ta sẽ dần hoàn thiện được
con người của mình. Không phải

Bộ khỉ Tam không bằng chất liệu đá thời Lý tại Bảo tàng lịch sử Quốc gia, Việt Nam.

Hình khắc ba chú khỉ do nghệ nhân Hidari Jingoro tạc trên vách đền Toshogu ở Nikko, Nhật Bản.

nhờ năng lực siêu nhiên nào khiến
bản thân mình thay đổi mà chính
sự nhận thức sâu sắc từ trong tâm
sẽ giúp ta quán chiếu được mọi vấn
đề một cách vẹn toàn nhất. Hình
ảnh bộ khỉ Tam không tưởng như
đơn giản mà lại mang những giáo
lý vô cùng sâu sắc. Ngày nay, người
ta còn dùng bộ khỉ này như một vật
phong thuỷ trừ đi mọi tà xấu của
con người đem lại sự bình yên và
cầu chúc điều may mắn.

Không phải nhờ
năng lực siêu nhiên
nào khiến bản thân
mình thay đổi mà
chính sự nhận thức
sâu sắc từ trong
tâm sẽ giúp ta quán
chiếu được mọi vấn
đề một cách vẹn
toàn nhất.
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năm thân nói chuyện khỉ

Có thể
bạn chưa biết…

Diễn viên điện ảnh khỉ lừng danh
Đó là Cheetah, chú khỉ lừng danh một thời khi tham
gia các bộ phim về Tarzan. Kể từ năm 1918-2008, trong
khoảng 90 bộ phim về Tarzan của Hollywood, Cheetah
đã đóng 16 bộ và đều được ưa thích nhất. Cheetah nổi
tiếng với khả năng diễn xuất thiên bẩm, có khả năng
hóa trang để đóng đười ười, thậm chí làm… người.

Diễn đàn Phong Phú

Con khỉ đột

Nơi quý mến khỉ nhất
Tại Ấn Độ, khỉ được sống tự do không chỉ
ở núi rừng mà còn ngay tại các làng mạc,
thành phố. Chẳng hạn, riêng thủ đô New
Delhi có khoảng 6.000 con khỉ được thả
rông tự nhiên. Tất cả được người dân yêu
quý, chăm sóc và được nhà nước nơi đây
ban hành luật lệ bảo vệ chu đáo.
Nguyên nhân ngoài bản chất yêu mến
động vật vốn có của người Ấn Độ, phần
lớn còn ở tín ngưỡng. Đa số người dân
Ấn Độ đều theo quốc đạo Hindu, thờ
chúa khỉ Hanuman như một vị thần bảo
trợ cuộc sống. Họ xem khỉ tựa như sứ giả
của Hanuman, đón tiếp nuôi dưỡng, chăm
sóc chúng như những vị khách mang đến
niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và mọi điều
may mắn cho mình.

Giã từ màn ảnh lúc 59 tuổi, Cheetah chuyển qua lĩnh
vực… hội họa. Tranh do Cheetah vẽ được triển lãm ở
Luân Đôn, thu hút nhiều người thưởng ngoạn. Tiền
thu từ những bức tranh của Cheetah được sung vào
Quỹ bảo vệ súc vật. Cheetah mất vào đúng Giáng sinh
năm 2011 do bị suy thận tại Trung tâm nuôi dưỡng linh
trưởng Suncoast, Palm Harbour, Florida, Mỹ.
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Một người thuỷ thủ đi châu Phi về mang theo
con khỉ đột đầy lông lá. Lần nọ, anh vào quán
ăn cùng con khỉ đột nhưng lúc sau không thấy
nó đâu cả. Xuống bếp, gặp cô phục vụ, anh liền
hỏi:

Mất việc

- Em có thấy con khỉ của anh xuống đây không?

Một anh chàng tới vườn thú để xin việc làm
đúng lúc chú khỉ đột Gorilla, ngôi sao sáng ở
vườn thú mới chết tối hôm trước. Giám đốc
vườn thú nói rằng nếu anh có thể đóng giả
thành Gorilla thì sẽ được trả tiền vì mọi người
tới vườn thú đều rất thích xem nó.

- Tôi chẳng thấy có con khỉ nào cả, ngoài một
anh người nước ngoài, chẳng biết tiếng ta, vội
vàng đến nỗi không kịp cởi áo lông.

Vì cần tiền nên anh chàng quyết định nhận lời
và đảm nhiệm việc này khá tốt khi bắt chước
y hệt những động tác của Gorilla. Trong một
lần đu giữa các cành cây, anh chàng bị rơi
khỏi lưới bảo vệ vào chuồng của sư tử. Khi
thấy con sư tử gầm rống, anh quá hoảng sợ
tới mức quên mình đang đóng vai Gorilla nên
gào lên:

Cầm tinh con gì?

- Cứu tôi với, cứu tôi!
Con sư tử liền tới chỗ anh chàng và… thì thào:
- Im ngay, muốn mất việc cả lũ à?!

Bà Tâm qua chơi nhà hàng xóm, thấy bé Tình
11 tuổi đang nghịch phá bèn hỏi:
- Tình! Cháu cầm tinh con gì?
- Dạ, con mèo, con khỉ và con lợn ạ.
- Hả? Sao lại như vậy được?
- Bố mẹ cháu bảo thế ạ. Lúc cháu ăn vụng, bố
cháu bảo đồ con mèo. Khi nghịch, bố cháu lại
bảo đồ con khỉ. Còn khi tắm, mẹ bảo cháu là
bẩn như lợn.

Con khỉ thông minh

“Những con khỉ nhảy múa”
Đam mê và tâm huyết với
Sarumawashi (nghĩa đen là “những
con khỉ nhảy múa”), một hình thức
biểu diễn nghệ thuật đường phố
của các con khỉ được mặc trang

phục và biểu diễn các động tác như
con người, ông Tara Murasaki đã
bỏ ra nhiều công sức cho bộ môn
độc đáo này. Năm 1991, ông cùng
4 người dạy khỉ đã đưa các “nghệ sĩ
khỉ” tham gia tháng liên hoan văn
hóa Nhật. Kết quả, chú khỉ Jiro (6
tuổi) đã giành giải đặc biệt với màn
biểu diễn xuất sắc của mình. Ngày
2/12/1991, Jiro mặc lễ phục kimono
long trọng cùng Tara Murasaki
nhận huy chương danh dự và phần
thưởng 3.200 USD do Bộ Giáo dục
Nhật trao tặng.
Hình thức biểu diễn nghệ thuật

Sarumawashi vốn có truyền thống
hơn 1.000 năm, xuất phát từ câu
chuyện của cổ nhân cho rằng
“những con khỉ nhảy múa” có thể
bảo vệ được đàn ngựa chiến của
Samurai khỏi các bệnh tật. Tuy
nhiên, trong bối cảnh thay đổi của
xã hội Nhật Bản, Sarumawashi hầu
như biến mất vào những năm 1970
và chỉ hồi sinh những năm gần đây
nhờ sự hỗ trợ và vận động của Hiệp
hội Samurawashi Suo, những người
yêu thích và giữ gìn nghệ thuật
truyền thống tại thành phố Hikari,
miền Nam của Nhật Bản.

Ngày nghỉ, một anh chàng đi đến sở thú xem khỉ. Anh ném cho
chú khỉ một hạt lạc, nó nhặt lên, đặt vào… hậu môn rồi mới bỏ
vào miệng. Anh lại ném cho chú khỉ một hạt lạc khác, nó cũng
nhặt lên, đặt vào hậu môn rồi lấy ăn.
“Kinh khủng quá!” - Anh thốt lên và đến nói với một người trông
coi sở thú gần đó:
- Này bác, kia đúng là một con khỉ ngu xuẩn.
Người trông coi sở thú đáp:
- Không đâu, nó là con khỉ thông minh nhất đấy.
- ???
- Tuần trước có ai ném cho nó một quả đào to, nó ăn luôn, hạt đào
không ra được. Vì thế mà giờ mỗi khi ăn gì nó phải đo trước vậy đó.

