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Thông điệp lãnh đạo

Tốc độ và
thời cơ
Trần Quang Nghị
Chủ tịch HĐQT

Phong Phú chúng ta nói riêng và cả ngành dệt may mà
chủ đạo là Vinatex nói chung đã và đang vào cuộc đua
tốc độ cho thời cơ mới đã và đang đến. Cuộc đua này
thật kỳ thú vì rất nhiều thế hệ cán bộ công nhân trước
đây dù rất muốn cũng chưa có đường và phương tiện
để đua.

A

i trong chúng ta cũng đều hiểu rằng làm chủ
tốc độ là việc làm vô cùng quan trọng trong
đời sống xã hội và cuộc sống từng cá nhân,
cũng như từng doanh nghiệp. Khi lưu thông trên
đường nếu gặp đường xấu, đông người mà tăng
tốc quá quy định thì rủi ro rất lớn. Ngược lại, trên
đường cao tốc vắng xe được phép chạy 120km/h
mà lại chạy vận tốc 50 - 60km/h thì gây trở ngại cho
xe chạy sau và gây lãng phí về thời gian, tiền bạc vì
phí đã đóng hoặc sẽ đóng cho việc chạy tốc độ cao.
Trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, giải phóng đất
nước chúng ta cũng thấy việc làm chủ tốc độ là
quyết định thắng lợi. Nếu chiến dịch Điện Biên

Phủ mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp không tỉnh táo,
dũng cảm điều chỉnh tốc độ, thay đổi quyết định
từ tấn công tổng lực sang đánh chậm, bao vây chia
cắt giải quyết từng phần thì lực lượng ta sẽ bị tổn
thương nặng nề đúng với ý định của địch thì sẽ còn
lâu mới có chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động
địa cầu. Ngược lại, sau 20 năm đấu tranh trên mọi
mặt trận để giải phóng miền Nam thống nhất đất
nước sẽ “còn lâu hơn nữa” nếu chúng ta không có
Chiến dịch Hồ Chí Minh “thần tốc, táo bạo, linh
hoạt, dũng cảm” đến thắng lợi ngày 30/4/1975 giải
phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước,
quy non sông về một mối, mang lại hòa bình cho
dân tộc.

Như vậy, có thể kết luận khi chưa có thời cơ, chưa đủ
điều kiện khách quan, chủ quan về thiên thời, địa
lợi, nhân hòa thì việc kiểm soát tốc độ và đảm bảo
an toàn là cần thiết cho cả cá nhân và doanh nghiệp.
Còn khi thời cơ đến và đủ điều kiện thì lại phải tăng
tốc thậm chí thần tốc, táo bạo, linh hoạt, dũng cảm
để nắm bắt và khai thác thật tốt cơ hội, tổ chức triển
khai thật nhanh cùng lúc nhiều mặt trận để đưa
doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ cả về lượng và
chất, xứng tầm, xứng đáng với thời cơ mà phải rất lâu,
rất khó khăn mới có được. Phong Phú của chúng ta
nói riêng và cả ngành dệt may mà chủ đạo là Vinatex
nói chung đã và đang vào cuộc đua tốc độ cho thời
cơ mới đã và đang đến. Cuộc đua này thật kỳ thú vì
rất nhiều thế hệ cán bộ công nhân trước đây dù rất
muốn cũng chưa có đường và phương tiện để đua.
Chúng ta, những thế hệ quản lý và CB.CNV sẽ bước
vào cuộc đua với niềm hạnh phúc được thể hiện trí
tuệ và tốc độ trên con đường đã được làm mới rộng
đẹp và an toàn, vấn đề còn lại là thể lực, trí lực, sự
đồng lòng và quan tâm trong trách nhiệm và tình
cảm với đất nước, với thương hiệu Phong Phú và đặc

Xưa thì có cuộc hành quân thần
tốc của anh hùng áo vải Nguyễn
Huệ, thần tốc gây bất ngờ lần
đầu đánh bại 20 vạn quân Thanh
bằng giải pháp rất thông minh.
Ông cho quân tổ chức từng tổ 3
người cứ 2 người vừa khiêng võng
có 1 người nằm nghỉ vừa hành
quân và luân phiên nhau hành
quân không ngừng nghỉ để bất
ngờ xuất hiện ở Thăng Long đánh
cho quân Thanh tan tác.
biệt là với tương lai tươi đẹp của toàn thể thành
viên gia đình Phong Phú chúng ta.
Hãy vững tay lái xuất phát - chặng đua thứ nhất
1 tỷ USD.
Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm.
Hạnh phúc và vinh quang đang chờ đón chúng ta.
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Phong Phú nâng cao khả năng
dệt nhuộm đón đầu fta & tpp
PHẠM XUÂN TRÌNH
Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Phong Phú

H

ơn một thập kỷ qua, lĩnh vực
may thuộc ngành dệt may
Việt Nam đã vươn lên trở
thành top 5 xuất khẩu hàng may
mặc ra thế giới, xây dựng được một
số thương hiệu nội địa để giành thị
phần trên sân nhà.
Cũng từng ấy năm, lĩnh vực dệt
nhuộm hoàn tất gắn liền với lĩnh
vực may dần dần bị tách rời, dẫn đến
mất tư thế, mai một. Thậm chí, một
số công ty bỏ phần dệt nhuộm hoàn
tất và chuyển sang phát triển lĩnh
vực may.
Nhiều công ty dệt nhuộm phải đóng
cửa do không chịu nổi sự cạnh tranh

với hàng dệt may Trung Quốc, Ấn
Độ. Giá, mẫu mã và chất lượng là
những vấn đề gây áp lực. Nhìn các
công ty may nhập khẩu vải nguyên
liệu về sản xuất là động lực thôi thúc
để các đơn vị dệt nhuộm cung ứng
cho nội tại của mình nhưng đành
bất lực chào thua. Ngay cả việc chuỗi
cung ứng nội bộ của một số công ty
cũng nhập vải về để may còn hiệu
quả hơn vải mình tự sản xuất.
Một thập kỷ qua, Trung Quốc với
nhiều lợi thế: chính sách xuất khẩu,
máy móc thiết bị sản xuất tại Trung
Quốc (rất nhiều hãng thiết bị liên
doanh với Trung Quốc), bông xơ tơ
sợi sản xuất số lượng lớn, đặc biệt

ngành công nghiệp phụ trợ phát
triển mạnh mẽ như hóa chất, thuốc
nhuộm, nguyên phụ liệu làm cơ sở
phát triển mẫu mã nhanh và rẻ.
Trung Quốc là nơi sản xuất lớn cũng
tạo ra lợi thế, dẫn dắt thị trường về
nguồn nguyên vật liệu. Nhiều công
ty nước ngoài đầu tư hoặc liên kết
với họ tạo ra một chuỗi cung ứng
đến chỉ định nguyên liệu cho các
công ty may, trong đó có Việt Nam.
Phong Phú không tránh khỏi những
ảnh hưởng hiệu ứng trên, nhiều lúc
cũng gặp không ít khó khăn, thách
thức để vượt qua.
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Với chủ trương của Đảng ủy, Hội
đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc
cùng toàn thể CB.CNV, bằng nhiều
giải pháp về đầu tư thiết bị, công
nghệ, nhân lực, vốn và nâng cao khả
năng cạnh tranh, mở rộng thị trường
trong và ngoài nước, Phong Phú đã
duy trì được sợi, dệt, nhuộm, may
khép kín để tạo ra sản phẩm. Những
sản phẩm chủ lực của Phong Phú như
khăn bông, vải denim, dệt kim đều
được sản xuất từ sợi đến nhuộm và
may. Đó là niềm tự hào cũng như cơ
hội có thể cạnh tranh. Phong Phú đã
rút ra được nhiều bài học về công tác
đầu tư, công tác đào tạo nguồn nhân
lực và mở rộng thị trường.

Để tiếp tục phát triển cũng như cạnh
tranh với các công ty nước ngoài đã
và đang đầu tư vào Việt Nam, Phong
Phú tiếp tục:

Đến nay, Phong Phú đã cung cấp
phần lớn chỉ may mộc cho Công ty
TNHH MTV Coats Phong Phú, cung
cấp hơn 12 triệu mét vải denim cho
xuất khẩu, may mặc và thị trường nội
địa; cung cấp hơn 70 triệu chiếc khăn
cho Nhật, châu Âu và thị trường Việt
Nam; sản xuất và may xuất hơn 2.500
tấn sản phẩm dệt kim cho thị trường
Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Nhật…

- 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 sản
xuất, giảm chi phí lao động, tiêu hao
nguyên nhiên vật liệu, giảm thiểu rủi
ro hỏng hóc và lỗi sản phẩm.

Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược
xuyên Thái Bình Dương - TPP sắp
được ký kết và một số hiệp định FTA
với các nước, khối đã được ký kết
tạo cơ hội cho dệt may phát triển.
Nhiều công ty nước ngoài đã đổ vốn
vào đầu tư dệt may tại Việt Nam để
đón đầu cơ hội này, đồng thời cũng
tạo ra nhiều rủi ro, thách thức cho
các doanh nghiệp nội địa có vốn ít,
công nghệ lạc hậu, máy móc thiết
bị cũ, nhiều áp lực cạnh tranh như
nguồn lực, thị trường nội địa cũng
như xuất khẩu.
Phong Phú với chuỗi khép kín từ sợi
- dệt - nhuộm - may đáp ứng được
xuất xứ từ sợi (yarn-forward), tự cung
trong toàn chuỗi của mình, là cơ hội
để xuất khẩu và cung ứng nguyên vật
liệu cho thị trường may mặc Việt Nam.

- Đào tạo đội ngũ nhân lực giỏi
chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp
ứng nhu cầu của sản xuất kinh doanh
và hội nhập quốc tế. Thông qua chế
độ chính sách tiền lương, thưởng và
đãi ngộ để giữ chân người lao động,
đồng thời thu hút nguồn nhân lực
chất lượng cao từ bên ngoài, kể cả
chuyên gia nước ngoài. Đồng thời
tạo ra môi trường làm việc năng
động, phát huy khả năng sáng kiến
của CB.CNV ở từng vị trí.

- Xây dựng hệ thống kiểm soát chặt
chẽ, quan tâm công tác an toàn
doanh nghiệp: tài chính, sức khỏe,
sản phẩm, khách hàng, thương hiệu,
thị trường… Quản trị doanh nghiệp
theo phương pháp tiên tiến.
- Phong Phú tận dụng các cơ hội
để mở rộng sản xuất, tăng quy mô,
năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu của
khách hàng.
- Chìa khóa thành công trong 51 năm
qua của Phong Phú chính là chất
lượng sản phẩm luôn được quan
tâm hàng đầu. Bên cạnh chất lượng,
Phong Phú luôn nghiên cứu và tạo
ra những mẫu mã sản phẩm mới, đa
dạng, đẹp và thời trang với những
sản phẩm mới lạ, độc đáo và có tính
khác biệt cao.
- Để tận dụng những lợi thế từ các
hiệp định, 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.
- Với chi phí vốn đang ở mức thấp
như hiện nay, Phong Phú cần đầu
tư mở rộng nhanh, mạnh và có hiệu
quả các dự án đầu tư mới, với đầu tư
dệt nhuộm, ba năm đầu cho chi phí
vốn hết sức quan trọng (khấu hao, lãi
vay, nợ gốc lớn) thông qua kế hoạch
cụ thể vào năm 2016 và những năm
tiếp theo.
- Nâng cao năng suất, chất lượng sản
phẩm, đưa sản phẩm vải denim từ
12 triệu m/năm lên 30 triệu m/năm,
khăn bông từ 70 triệu chiếc/năm
lên 160 triệu chiếc/năm, vải dệt kim
2.500 tấn/năm lên 6.000 tấn/năm với
các sản phẩm như cotton, thun…
- Phát triển gắn liền với bảo vệ môi
trường, sản xuất sản phẩm thân thiện
môi trường.
- Mở rộng thị trường sang Hàn Quốc
với sản phẩm khăn và vải denim
(ngày 01/01/2016 thuế suất về 0 thay
vì 12% như hiện nay).
- Mở rộng thị trường sang Úc (thành
viên TPP) với sản phẩm khăn bông,
dệt kim và quần áo denim.
- Mở rộng thị trường tất cả các mặt
hàng Phong Phú đang có vào thị
trường Nhật Bản và châu Âu.
Từ những giải pháp trên, cùng với
sự chuẩn bị về mọi mặt, Phong Phú
không ngừng nâng cao khả năng
dệt nhuộm và tiềm lực của mình để
đón đầu hiệp định FTA, TPP; nâng
cao năng lực cạnh tranh đối với các
doanh nghiệp trong và ngoài nước,
phát triển bền vững trong giai đoạn
tiếp theo.
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Phong Phú tham gia diễu hành
Tự hào thương hiệu Việt Nam 2015
TT & QLTH

C

Trong khuôn khổ tuần lễ Tự hào thương hiệu Việt Nam
2015 do Bộ Công Thương phối hợp cùng các cơ quan ban
ngành tại TP.HCM triển khai thực hiện, Tổng công ty CP
Phong Phú tham gia chương trình diễu hành với vai trò
là doanh nghiệp đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia.

hương trình diễu hành
diễn ra tại khu vực Hồ Bán
Nguyệt, Q.7, TP.HCM vào
sáng ngày 01/08/2015, với sự
hiện diện của ông Trần Tuấn Anh
- Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà
Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, cùng đại diện
các sở, ngành của TP.HCM. Đặc biệt
là sự hiện diện của khoảng 1.000

đại biểu đại diện cho các doanh
nghiệp Thương hiệu Quốc gia,
đoàn thể, sinh viên… Đoàn diễu
hành của Tổng công ty CP Phong
Phú gồm có hơn 20 thành viên.
Được biết, các hoạt động của
Tuần lễ Tự hào Thương hiệu Việt
Nam gồm có: Giao lưu Hành trình
Thương hiệu Việt Nam, Lễ báo
công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí

Minh (Hà Nội), Dâng hoa tại tượng
đài Bác (TP.HCM), Triển lãm tranh
sản phẩm của doanh nghiệp đạt
Thương hiệu Quốc gia Việt Nam,
Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam
và Ấn phẩm tự hào Thương hiệu
Việt. Chương trình được triển khai
nhằm mục đích tạo lập môi trường
hoạt động và cơ chế vận hành hiệu
quả cho các thương hiệu quốc gia
theo hướng đồng bộ, ổn định và
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tăng tính tương hỗ. Qua
đó nâng cao hiệu quả
tuyên truyền, quảng bá
cho chương trình Thương
hiệu Quốc gia, doanh
nghiệp và các thương
hiệu sản phẩm, dịch vụ
tiêu biểu của Việt Nam
ở trong và ngoài nước.
Chương trình hướng đến
các giá trị chất lượng đổi mới, sáng tạo - năng
lực lãnh đạo giúp nâng
cao năng lực cạnh tranh
của doanh nghiệp trên
trường quốc tế.

Là một trong những doanh nghiệp 4 lần liên tiếp
đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia, tập thể CB.CNV
Phong Phú luôn luôn nỗ lực phát triển lớn mạnh
không ngừng, nâng cao giá trị thương hiệu, đóng
góp sức mình vào sự phát triển chung của kinh tế đất
nước, xứng tầm thương hiệu quốc gia và quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Thứ
trưởng Trần Tuấn Anh
cho biết: Mục tiêu đẩy
mạnh công tác quảng
bá cho chương trình
Thương hiệu Quốc gia,
khuyến khích động viên
các doanh nghiệp đạt
Thương hiệu Quốc gia,
đồng thời hưởng ứng
tích cực cuộc vận động
Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam. Ông nhấn
mạnh diễu hành đi bộ là hoạt
động có ý nghĩa, mang lại hiệu
ứng lan tỏa, động viên cộng đồng
doanh nghiệp Việt Nam vươn tới
những giá trị của chương trình,
qua đó quảng bá tới công chúng,
khích lệ người tiêu dùng và các
doanh nghiệp tiếp tục hưởng ứng
cuộc vận động. Trong đó, sự đóng
góp của các doanh nghiệp đạt
danh hiệu Thương hiệu Quốc gia
là rất lớn.

trận Tổ quốc Việt Nam cho biết:
Doanh nghiệp Thương hiệu Quốc
gia có mặt ngày hôm nay là những
tấm gương điển hình, tiêu biểu
có những đóng góp to lớn trong
công cuộc phát triển kinh tế đất
nước. Qua 6 năm triển khai chương
trình Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam đã có nhiều kết
quả đóng góp tích cực vào sự phát
triển kinh tế của đất nước, phát
triển hệ thống tiêu thụ hàng hóa
và tạo nên một tâm lý mới trong
người Việt Nam.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt

Tổng công ty CP Phong Phú là
một trong số ít những doanh

Đoàn diễu hành của Tổng công ty CP Phong Phú

nghiệp liên tiếp 4 lần đạt danh
hiệu Thương hiệu Quốc gia (năm
2008, 2010, 2012, 2014). Bằng
những sản phẩm chủ lực của mình
là sợi, vải (dệt kim và denim), khăn
và sản phẩm gia dụng, may mặc
Phong Phú đã hoàn thành chuỗi
sản xuất khép kín, khẳng định vị trí
thương hiệu trong và ngoài nước.
Năm 2014, doanh thu toàn Tổng
Công ty đạt 4.508 tỷ đồng, trong
giai đoạn phát triển mới của mình,
Phong Phú đưa ra nhiều giải pháp
đồng bộ và mang tính đột phá,
tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu
và định vị giá trị thương hiệu trên
thị trường.
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Diễn đàn Phong Phú

Ông Võ Đình Hùng và ông Nguyễn Ngọc Hoan trao thưởng cho những học sinh xuất sắc

Dệt May Nha Trang:

Sôi nổi lễ phát thưởng năm học 2014 - 2015
KIM ANH
Công ty CP Dệt May Nha Trang

Sáng ngày 09/08/2015, tại hội
trường Nhà Văn hóa Lao động
tỉnh Khánh Hòa, Công ty CP Dệt
May Nha Trang đã tổ chức Lễ
phát thưởng cho những học sinh
giỏi là con CB.CNV đạt thành
tích xuất sắc năm học 2014 2015. Đây là việc làm có ý nghĩa
nhằm động viên, khích lệ những
học sinh có thành tích cao trong
học tập; dịp để các em được gặp
gỡ giao lưu, vui chơi giải trí sau
một năm học tập; đồng thời ghi
nhận công lao nuôi dưỡng giáo
dục của phụ huynh.

B

uổi lễ có sự tham dự của
các đồng chí lãnh đạo
trong BCH Đảng bộ, Ban
điều hành, BCH Công đoàn,
BCH Đoàn thanh niên, thủ
trưởng các đơn vị của công ty,
các bậc phụ huynh cùng các em
học sinh giỏi, đạt giải các cấp
năm học 2014 - 2015.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ
Đình Hùng - UV HĐQT, Bí thư
Đảng ủy, Tổng Giám đốc công
ty đã nhiệt liệt biểu dương và
chúc mừng các em học sinh
đạt thành tích xuất sắc năm
học 2014 - 2015. Ông cũng ghi
nhận sự chăm sóc chu đáo và
hy vọng các bậc phụ huynh
không ngừng quan tâm, dạy dỗ
con em mình. Công ty luôn luôn

quan tâm và động viên các em
học tập tốt để ba mẹ yên tâm
công tác, hoàn thành nhiệm vụ
công ty giao. Hy vọng các em sẽ
tiếp tục nỗ lực, cố gắng gặt hái
những thành tích tốt hơn năm
học trước để đền đáp công ơn
của cha mẹ, thầy cô, phấn đấu
thành con ngoan, trò giỏi, cháu
ngoan Bác Hồ, xứng đáng là thế
hệ tương lai của đất nước.
Buổi lễ đã biểu dương và khen
thưởng cho 552 em đạt danh
hiệu học sinh giỏi, xuất sắc cấp
I; 187 em đạt danh hiệu học
sinh giỏi, xuất sắc cấp II; 24 em
đạt danh hiệu học sinh giỏi,
xuất sắc cấp III. Ngoài ra còn có
19 em đã đạt các danh hiệu: 12
năm học sinh giỏi, 7 năm học
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sinh giỏi từ trung học cơ sở
trở lên, học sinh giỏi 1 năm
phổ thông trung học và 2 năm
sinh viên tiên tiến, sinh viên
tiên tiến 3 năm và 4 năm, các
em đạt giải tại các kỳ thi học
sinh giỏi cấp quốc gia và cấp
tỉnh. Chương trình đã tặng 782
phần thưởng với giá trị hơn
120 triệu đồng.

cô, chú, bác lãnh đạo công ty
quan tâm đến thế hệ trẻ; đồng
thời hứa sẽ tiếp tục cố gắng
học tập thật tốt, phấn đấu rèn
luyện thành con ngoan trò
giỏi, đạt thành tích cao hơn
nữa trong học tập để không
phụ lòng cha mẹ và sự quan
tâm của các bác, các cô chú
lãnh đạo công ty.

Em Nguyễn Hùng Phong Học sinh lớp 5/1 Trường Tiểu
học Vĩnh Hòa I là con của
chị Dương Thị Bình - Công
nhân Nhà máy Sợi Se, đạt học
sinh tiêu biểu toàn diện của
trường, giải ba môn tiếng Anh,
giải khuyến khích Toán cấp
tỉnh và đạt huy chương đồng
môn tiếng Anh cấp quốc gia
năm học 2014 - 2015 đã thay
mặt cho các em học sinh bày
tỏ niềm vinh dự được tham
dự và phát biểu trong lễ phát
thưởng. Em chia sẻ với các bạn
về kinh nghiệm học tập để đạt
kết quả tốt; gửi lời cảm ơn các

Để tạo không khí vui tươi của
một ngày hội, xen kẽ chương
trình phát thưởng, các em còn
được thưởng thức nhiều tiết
mục văn nghệ như hát, múa,
đàn piano do Đội văn nghệ
Đoàn Thanh niên Dệt May Nha
Trang và các em thiếu nhi biểu
diễn. Buổi lễ phát thưởng sôi
nổi hơn với những trò chơi thể
hiện sự thông minh, tài năng,
khỏe mạnh, khéo léo, nhanh
nhạy của các em: chuyền dây
thun, làm theo động tác của
quản trò, thuộc bảng cửu
chương đọc nhanh, thổi bong
bóng, nhảy chicken dance...

Quang cảnh hội trường lễ phát thưởng năm học 2014 - 2015

Một tiết mục văn nghệ của các em thiếu nhi

Buổi lễ đã biểu dương và khen thưởng
cho 552 em đạt danh hiệu học sinh
giỏi, xuất sắc cấp I; 187 em đạt danh
hiệu học sinh giỏi, xuất sắc cấp II; 24
em đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất
sắc cấp III. Ngoài ra còn có 19 em đã
đạt các danh hiệu: 12 năm học sinh
giỏi, 7 năm học sinh giỏi từ trung học
cơ sở trở lên, học sinh giỏi 1 năm phổ
thông trung học và 2 năm sinh viên
tiên tiến, sinh viên tiên tiến 3 năm
và 4 năm, các em đạt giải tại các kỳ
thi học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp
tỉnh. Chương trình đã tặng 782 phần
thưởng với giá trị hơn 120 triệu đồng.
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Ra mắt BCH
Đoàn thanh niên
Phong Phú

Tiếp bước
truyền thống

ĐOÀN THANH NIÊN

N

hằm 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 (BCH) Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh Tổng công ty CP Phong
Phú lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 2017, giai đoạn 2015 - 2017. Đồng
thời sơ kết hoạt động đoàn, phong
trào thanh niên thời gian qua và thảo
luận phương hướng nhiệm vụ những
tháng cuối năm 2015.
Đồng chí Phạm Minh Tuấn - Nguyên
Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công
ty, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Tập
đoàn Dệt May Việt Nam báo cáo tóm
tắt kết quả hoạt động đoàn và phong
trào thanh niên Tổng công ty trong 6
tháng đầu năm 2015. Đồng thời công
bố các quyết định của Đoàn thanh
niên Tập đoàn Dệt May Việt Nam về
việc công nhận BCH nhiệm kỳ XIV
năm 2012 - 2017 giai đoạn 2015 2017 và công nhận Bí thư, Phó Bí thư
Đoàn thanh niên Phong Phú.

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.
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Kính gửi đồng chí đoàn viên
thanh niên Tổng công ty.

Ông Phạm Xuân Trình trao quyết định công nhận BCH nhiệm kỳ XIV năm 2012-2017 (giai đoạn 2015-2017)

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái - Tân Bí
thư Đoàn thanh niên đại diện BCH
gửi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo
luôn tạo mọi điều kiện để Đoàn
thanh niên hoàn thành nhiệm vụ của
mình. Anh cam kết sẽ nỗ lực dẫn dắt
Đoàn thanh niên phát huy sức trẻ, vai
trò xung kích trong hoạt động doanh
nghiệp, là cánh tay đắc lực của Đảng,
tạo ra nhiều hoạt động phong trào
ý nghĩa cho đoàn viên thanh niên.
Sự quyết tâm ấy được anh thực hiện
thông qua bảng báo cáo phân công
nhiệm vụ của các thành viên BCH và
kế hoạch hành động trong những
tháng cuối năm của Đoàn thanh niên.
Đồng chí Đặng Hoàng Khoa - Trưởng
ban Khoa học Kỹ thuật và đồng chí
Trần Thị Thanh Thảo - Trưởng Ban Văn
thể mỹ kiêm công tác nữ thanh niên
cũng thông qua kế hoạch, chương
trình hoạt động cụ thể trong những
tháng cuối năm 2015 cũng như tầm
nhìn những năm tiếp theo cho đoàn
viên thanh niên Phong Phú.
Trong những tháng cuối năm 2015,
Đoàn thanh niên Phong Phú tiếp
tục kiện toàn công tác tổ chức ở tất
cả liên chi, tổ chức hội thao truyền
thống Tổng công ty, các chương
trình đồng hành cùng thương hiệu
Phong Phú, triển khai đồng loạt các

công trình thanh niên tại các nhà máy
và hệ thống, ngày chủ nhật xanh,
chương trình sẻ chia yêu thương với
những hoàn cảnh khó khăn…
Chỉ đạo tại buổi lễ ra mắt, ông Phạm
Xuân Trình - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám
đốc Tổng công ty ghi nhận những nỗ
lực của Đoàn thanh niên Phong Phú
trong thời gian qua. Ông kỳ vọng
các thế hệ trẻ Phong Phú luôn luôn
ra sức học tập, kế thừa những thành
quả mà các thế hệ Phong Phú đã gây
dựng nên. Đây là một môi trường
trẻ, khỏe, năng động, tập trung được
trí tuệ và sức lực của doanh nghiệp,
tạo đà để phát triển vững mạnh hơn.
Ông chia sẻ thêm, các thế hệ lãnh
đạo thành danh của Phong Phú đều
được tôi luyện và trưởng thành trong
môi trường đoàn nên họ thấm nhuần
tư tưởng và phương cách làm việc vô
cùng hiệu quả, nhanh nhạy thích ứng
trong mọi môi trường. Ông kỳ vọng
tổ chức đoàn Tổng công ty luôn bổ
sung những thành viên mới, trí tuệ
mới để trở thành địa chỉ đáng tin cậy,
một điểm đến lý tưởng cho các bạn
trẻ trưởng thành và trưởng thành
nhanh chóng, hiệu quả, góp sức
vào công cuộc phát triển chung của
Phong Phú.

Năm 2015, Tổng công ty CP Phong
Phú bước sang tuổi 51, Đoàn
thanh niên Tổng công ty tròn 40
năm hình thành và phát triển. Đến
nay, số lượng đoàn viên thanh
niên không ngừng tăng lên đáng
kể. Đây là lực lượng nòng cốt,
quan trọng đóng góp sức trẻ của
mình cho sự phát triển của Tổng
công ty.
Đoàn thanh niên Phong Phú hôm
nay là một trong những lá cờ đầu
trong công tác Đoàn của Tập đoàn
Dệt May Việt Nam. Nơi đây đã tập
hợp đội ngũ tri thức trẻ có nhiệt
huyết, tinh thần cống hiến, sức
sáng tạo lớn cho sự phát triển của
Phong Phú. Những năm qua, Đoàn
thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt
động thiết thực, ý nghĩa như đền
ơn đáp nghĩa, sáng kiến cải tiến kỹ
thuật, lao động giỏi, đồng hành
cùng thương hiệu Phong Phú,
công trình thanh niên… góp phần
nâng cao năng suất, chất lượng
sản phẩm. Ngoài các hoạt động
sản xuất kinh doanh, Đoàn là nơi
tổ chức các buổi sinh hoạt vui chơi
giải trí, văn nghệ, hội thao… sau
những giờ làm việc căng thẳng,
góp phần nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần cho anh chị em.
Vai trò của lực lượng Đoàn của
Tổng công ty rất quan trọng. Vì lẽ

đó, lãnh đạo Phong Phú qua các
thời kỳ luôn động viên kịp thời,
có những chính sách đúng đắn
nhằm khuyến khích đoàn viên
thanh niên sáng tạo, cống hiến và
phát triển. Nhiều cán bộ lãnh đạo
của Phong Phú xuất thân từ hoạt
động Đoàn như anh Trần Quang
Nghị, anh Phạm Xuân Trình, anh
Lê Thanh Liêm… Tiếp bước truyền
thống ấy, Đoàn thanh niên Phong
Phú hôm nay không ngừng đổi
mới, sáng tạo trong lao động và
sản xuất, góp phần vào sự nghiệp
chung của mái nhà Phong Phú.
40 năm nhìn lại với nhiều thách
thức và thành công, Đoàn thanh
niên Tổng công ty CP Phong Phú
tự hào là thế hệ kế cận xuất sắc
những thành quả mà bao thế hệ
Phong Phú đi trước đã vun đắp,
dựng xây. Chúng ta hãy tiếp tục
nâng cao vị thế của mình hơn nữa
trong thời gian tới bằng chính sự
nỗ lực, đóng góp, cống hiến của
các anh chị đoàn viên thanh niên
thông qua những hoạt động,
chương trình thiết thực và ý nghĩa.
Chúng tôi hân hoan chào đón
các bạn thanh niên đứng vào
hàng ngũ tổ chức Đoàn của Tổng

công ty để chúng ta tiếp tục cống
hiến, học hỏi, trao đổi và cùng
nhau phát triển. Đây chính là môi
trường lý tưởng, đầy đủ các nhân
tố để bản thân mỗi người hoàn
thiện và vươn cao hơn.
Trên hành trình phát triển của
mình, Tổng công ty CP Phong
Phú như một con tàu lớn với khát
vọng vươn cao, vươn xa và vươn
đến những tầm cao mới. Đó là
tầm cao của giá trị kinh tế, văn
hóa, sự trưởng thành mạnh mẽ
của đội ngũ về mọi mặt, hội nhập
sâu rộng vào nền kinh tế chung
của Việt Nam và thế giới. Do đó,
mỗi đoàn viên thanh niên phải
tiên phong, gương mẫu trong các
hoạt động Đoàn, biến ý tưởng
thành hành động thiết thực, lan
tỏa phong trào đến với những
người quanh mình để cùng nhau
thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề
ra, xứng đáng với khẩu hiệu “Đâu
cần thanh niên có, việc gì khó có
thanh niên”.
Xin chân thành cảm ơn và kính
chúc các đồng chí được dồi dào
sức khỏe.
BAN CHẤP HÀNH
ĐOÀN THANH NIÊN PHONG PHÚ
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Ra quân
ngày chủ nhật xanh

Ngày chủ nhật xanh của anh chị Đoàn viên thanh niên Hệ thống Sản xuất Gia dụng

N

ằm trong kế hoạch triển khai
hoạt động 6 tháng cuối năm
2015, Đoàn thanh niên Tổng
công ty tổ chức thực hiện chương
trình Ngày chủ nhật xanh. Chương
trình được triển khai đồng bộ trong
toàn hệ thống, với kế hoạch thực
hiện cụ thể tại: Hệ thống Sản xuất
Gia dụng (ngày 09/08/2015), Công
ty TNHH Coats Phong Phú (ngày

23/08/2015), Hệ thống Sản xuất Sợi
(ngày 06/09/2015), Hệ thống Sản
xuất Vải (ngày 20/09/2015), Công
ty CP Quốc tế Phong Phú (ngày
04/10/2015) và khu vực phía trước
văn phòng Tổng công ty (ngày
18/10/2015).
Theo đó, chi đoàn Văn phòng Tổng
công ty đã thực hiện vệ sinh hồ nước,

Diễn đàn Phong Phú

ĐOÀN THANH NIÊN

quét dọn rác tại công viên Phong
Phú, quét dọn và phát quang dây
leo tại khu vực cổng vào nhà xe số 1.
Sau một buổi triển khai thực hiện với
sự tham gia của 15 đoàn viên thanh
niên, công trình đã hoàn thành và
bàn giao cho Ban Quản lý Cụm Công
nghiệp duy trì và thực hiện. Công
trình góp phần tạo môi trường xanh
- sạch - đẹp trong khuôn viên Tổng
công ty.
Cùng thời điểm, Liên chi Hệ thống
sản xuất Gia dụng đã quy hoạch khu
vực để phế liệu và gắn biển báo nhận
dạng; phân loại, sắp xếp phế liệu ở
khu lực lò hơi 2, 3 và khu vực hồ nước
về khu vực đã quy hoạch để phế liệu;
vệ sinh toàn bộ khu vực lò hơi nhỏ số
2 và 3. Sau khi thực hiện đã bàn giao
về cho Hệ thống sản xuất Gia dụng
quản lý và tiếp tục thực hiện.

Đồng hành cùng thương hiệu Phong Phú
LÊ SANG

N

gày 27-29/08/2015, chương
trình Đồng hành cùng
thương hiệu Phong Phú
đã diễn ra tại Nhà ăn 3 (CLB Thanh
niên) thuộc Tổng công ty CP Phong
Phú. Đây là chương trình bán hàng
ưu đãi dành cho CB.CNV và người
tiêu dùng do Đoàn Thanh niên Tổng
công ty CP Phong Phú tổ chức.
Đồng hành cùng thương hiệu
Phong Phú có sự tham gia của

hơn 10 đơn vị bán hàng, nhằm đẩy
mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc
vận động Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam, cũng như
góp phần chăm lo đời sống CB.CNV
Phong Phú. Chương trình lần này
còn mở rộng đối tượng cho người
dân thuộc khu vực quận 9 nhằm
giới thiệu, quảng bá, cung cấp
những mặt hàng thiết yếu, những
sản phẩm may mặc đa dạng, chất
lượng với giá cả phù hợp của Phong
Phú. Ngoài những mặt hàng như
quần áo, khăn, chăn ga áo gối…

của Phong Phú, chương trình có
thêm nhiều mặt hàng tiêu dùng
đến từ Co.opXtra.
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Tăng tốc nhắm đích

1 tỷ USD
NC.PT

P

hong Phú đã và đang là một
Tổng công ty có quy mô về dệt
may lớn trong cả nước. Nên
khi đứng trước những nhu cầu phát
triển, những cơ hội về hội nhập quốc
tế thời gian gần đây và sắp tới, đặc
biệt trong lĩnh vực dệt may, Phong
Phú càng chú trọng đẩy mạnh công
tác đầu tư để phát triển hơn nữa.
Trên thực tế, những chiến lược đầu
tư đã được đề xuất, phân tích, thảo
luận để cụ thể hóa về quy mô đầu
tư, mặt hàng, sản lượng, đối tượng
khách hàng. Công cuộc chuẩn bị
này cũng nhằm nắm bắt cơ hội giao
thương quốc tế thông qua các hiệp
định đã và sẽ được ký kết trong
tương lai, tạo điều kiện cho phát
triển tăng tốc, nhắm đích doanh thu
1 tỷ USD do Hội đồng Quản trị đề ra.
Các ban dự án bắt đầu tất bật với
rất nhiều công việc liên quan đến
những số liệu, những tính toán,
những khảo sát từ cơ sở hạ tầng,
máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật
liệu, quy trình công nghệ, mặt hàng,
sản phẩm, lao động, khách hàng, thị
trường… phân tích rủi ro các dự án
đầu tư, để từ đó tư vấn cho Ban Tổng
Giám đốc có những quyết định và
hướng đầu tư đúng đắn. Tất cả được
thực hiện bằng quyết tâm cao độ để
đạt cho kỳ được mục tiêu đã đề ra.

Với thế mạnh là sợi, khăn, vải denim,
vải dệt kim đã được tín nhiệm nhiều
năm, Phong Phú tiếp tục đầu tư các
nhà máy mới sản xuất các mặt hàng
này theo tiêu chí: năng suất cao hơn,
chất lượng tốt hơn, công nghệ hiện
đại, tự động hóa cao, giảm sức lao
động. Với Phong Phú, chất lượng
sản phẩm luôn được đặt lên hàng
đầu và luôn ổn định về năng suất
chất lượng. Do đó, các dự án triển
khai đều phải tuân thủ theo các tiêu
chí này.

sẽ được bổ sung để đa dạng hóa và
tăng giá trị mặt hàng.

Một cụm nhà máy sản xuất vải denim
được bổ sung, có quy mô đạt đến 20
triệu mét vải/năm. Thiết bị nhuộm
- hoàn tất được tự động hóa trong
việc kiểm soát những thông số sản
xuất, cho năng suất cao, chất lượng
tốt. Công nghệ nhuộm phối màu
đa dạng, tạo ra những sản phẩm
phong phú, chất lượng cao, có tính
năng khác biệt… cung cấp cho các
thị trường may mặc xuất khẩu, Mỹ,
Nhật, Hàn Quốc…

Với ưu thế sản xuất khép kín, ngành
sợi cũng được tăng tốc đầu tư để
đáp ứng kịp thời nguyên liệu đầu
vào cho vải denim, khăn và vải dệt
kim. Đây là điều kiện tiên quyết
vừa chủ động trong sản xuất, vừa
chiếm ưu thế về sản phẩm với xuất
xứ nguyên liệu tự sản xuất khi hiệp
định TPP có hiệu lực.

Bên cạnh đó còn có một cụm các
nhà máy sản xuất khăn bông với
quy mô sản lượng gấp đôi hiện nay,
đảm bảo tiêu chí chất lượng cao,
năng suất cao, chi phí thấp để tiếp
tục gia tăng thị phần cho thị trường
Mỹ và thị trường khó tính Nhật Bản.
Các công nghệ in hoa mới, hiện đại

Ngành vải dệt kim cũng được đầu
tư nhanh chóng với quy mô qua các
giai đoạn lên đến 6.000 tấn/năm,
góp phần thêm cho sự tăng trưởng
của Tổng công ty. Với nhà máy mới,
sản lượng, chất lượng, mẫu mã của
vải dệt kim sẽ có bước đột phá, đáp
ứng được các yêu cầu của khách
hàng truyền thống và các khách
hàng mới.

Năm nay và các năm tiếp theo, toàn
thể CB.CNV Phong Phú sẽ cùng
xuất phát với những dự án đang,
sắp và sẽ hoàn thành bằng tất cả
tâm huyết, lòng yêu nghề, niềm tin
mãnh liệt vào chặng đua doanh thu
1 tỷ USD. Một chặng đua rất khó
nhọc nhưng rất vinh quang, thể hiện
được sức mạnh đoàn kết của một
doanh nghiệp có truyền thống 51
năm hình thành và phát triển.
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TPP
và các FTA
Sức nóng từ

YN - MỸ HẠNH - ĐỨC THÀNH

Việc tham gia hàng loạt hiệp định thương mại tự do đang
mở ra cơ hội rất lớn cho ngành dệt may Việt Nam đẩy mạnh
xuất khẩu, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Vì vậy, sức nóng
từ TPP và các FTA đối với các doanh nghiệp dệt may trở nên
mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

FDI đổ dồn vào dệt may
Để đón đầu TPP và các FTA, hàng loạt các dự án có vốn
đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang đổ dồn vào ngành
dệt may. Theo số liệu thống kê mới nhất của Hiệp hội Dệt
May Việt Nam (Vitas), tính từ đầu năm 2015 đến nay có 1,4
tỷ USD vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực dệt may. Trong đó,
riêng số vốn tăng thêm đã chiếm khoảng 70%, với hơn
900 triệu USD.
Theo đó, Tập đoàn Panko (Hàn Quốc) đã khởi công xây
dựng Nhà máy Dệt May Panko Tam Thăng tại Khu công
nghiệp Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam. Nhà máy được
xây dựng trên diện tích đất hơn 30 ha, với tổng vốn đầu tư
70 triệu USD, số lượng công nhân dự kiến khoảng 15.000
người. Nhà máy chuyên sản xuất các sản phẩm dệt, may,
nhuộm và phụ liệu dệt may, với công suất mỗi năm là dệt
khoảng 24.000 tấn, may 75 triệu sản phẩm, nhuộm 24.000
tấn, phụ liệu 30 triệu sản phẩm. Đây là nhà máy thứ tư của
Panko tại Việt Nam. Tập đoàn này hiện diện tại Việt Nam
từ năm 2002 với Công ty TNHH Panko Vina có nhà máy tại
Khu công nghiệp Mỹ Phước I, Bình Dương.
Dịch chuyển đầu tư sang Việt Nam từ khá sớm, Tập đoàn
Panko không chỉ xây dựng nhà máy may xuất khẩu đơn
thuần, mà đã thiết lập được chuỗi sản xuất khép kín khá

bài bản, với 3 nhà máy dệt, nhuộm và may cùng hơn 8.000
lao động. Toàn bộ sản phẩm tại chuỗi nhà máy được xuất
khẩu sang Mỹ, EU, Nhật Bản.
Mới đây, Công ty TNHH Hyosung Việt Nam (100% vốn đầu
tư của Tập đoàn Hyosung - Hàn Quốc) đầu tư trên 600 triệu
USD cho sản xuất sợi spandex, sợi polyester và sợi công
nghệ cao. Hyosung hoạt động tại Việt Nam năm 2007,
với 3 nhà máy tại Đồng Nai chuyên sản xuất các loại sợi.
Hiện một số sản phẩm sợi chất lượng cao của Hyosung đã
chiếm lĩnh khoảng 50% thị phần tại Mỹ và nhiều nước khu
vực châu Âu, châu Á.
Tỉnh Bình Dương đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho
dự án của Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Đài Loan)
có vốn đầu tư đăng ký 274 triệu USD. Dự án sản xuất các
sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may có quy
mô diện tích 99 ha tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, với
công suất sản xuất hàng năm là 43.200 tấn sợi tổng hợp
polyster, 127 triệu m2 vải dệt kim và nhuộm, 96 triệu m2
sản phẩm kéo sợi cotton…
Tại TP.HCM, Công ty TNHH Worldon Việt Nam (Hồng
Kông) đã hoàn thành việc tăng vốn để đưa tổng mức
đầu tư cho dự án tại Khu công nghiệp Đông Nam lên 300
triệu USD. Mục tiêu của dự án này là xây dựng trung tâm

thiết kế thời trang và sản xuất các sản phẩm dệt kim cao
cấp từ công đoạn sợi, dệt vải, in hoa… đến sản phẩm ở
khâu cuối cùng.

Cơ hội cho dệt may Việt Nam bứt phá
Trước làn sóng đầu tư ồ ạt và mạnh mẽ của các doanh
nghiệp FDI, dệt may Việt Nam cũng có những bước chuẩn
bị để tăng tốc. Các doanh nghiệp lớn trong ngành như
Phong Phú đã triển khai hàng loạt các dự án đầu mở rộng
để tăng năng suất về sợi, khăn, vải dệt kim và denim, đưa
sản phẩm vải denim từ 12 triệu m/năm lên 30 triệu m/
năm, khăn bông từ 70 triệu chiếc/năm lên 160 triệu chiếc/
năm, vải dệt kim 2.500 tấn/năm lên 6.000 tấn/năm.
Tập đoàn Dệt May Việt Nam - Vinatex triển khai nhiều dự
án đầu tư mới. Điển hình Công ty CP Vinatex Quốc tế (VTJ)
và Công ty TOMS - Nhật Bản liên doanh thực hiện dự án
cụm liên hợp dệt - nhuộm - may Hải Lăng (Quảng Trị) với
tổng mức đầu tư 12 triệu USD. Dự án có quy mô diện tích
3 ha, công suất một năm là 2.500 tấn vải dệt kim, 10 triệu
sản phẩm may mặc. Toàn bộ dự án sẽ được thực hiện và
hoàn thành trong năm 2015. Hay dự án Khu liên hợp sợi dệt - nhuộm - may Quế Sơn với quy mô diện tích 10,4 ha.
Tổng mức đầu tư dự kiến 1.200 tỷ đồng, doanh thu dự
kiến trung bình 2.000 tỷ đồng/năm, sử dụng trên 2.000
lao động, kim ngạch xuất khẩu dự tính 40 triệu USD/năm
trong những năm đầu tiên. Đây là chuỗi sản xuất khép kín
từ khâu sợi cho đến may. Với quy mô sản xuất một năm
trên 5.000 tấn sợi, 6.000 tấn vải, 10 triệu sản phẩm may dệt
kim. Trong năm 2016 sẽ hoàn thành toàn bộ các dự án và
đưa vào hoạt động vào năm 2017.

Theo các chuyên gia kinh tế, trong thời gian tới, các dự án
FDI trong lĩnh vực dệt may sẽ tiếp tục đổ vào Việt Nam.
Lý do khi TPP được ký kết, Việt Nam có lợi thế ở góc độ
xuất khẩu hàng ra thế giới do quy định xuất xứ từ sợi (yarn
forward) của TPP buộc doanh nghiệp dệt may xuất khẩu
đang hoạt động tại Việt Nam phải sử dụng nguyên liệu
sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu từ các nước thành
viên TPP khác (trong đó không có Trung Quốc, Đài Loan,
Hàn Quốc, Hồng Kông…).
Sức nóng từ TPP và các FTA đưa các doanh nghiệp dệt
may Việt Nam vào làn sóng cạnh tranh mạnh mẽ với các
doanh nghiệp FDI. Đây là thời cơ để các doanh nghiệp dệt
may Việt Nam bứt phá, tăng tốc đầu tư và gia tăng lợi thế
cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề
mang tính chất sống còn của các doanh nghiệp dệt may
không đủ sức cạnh tranh trong cuộc đua chung.

Thách thức mang tính sống còn
Theo các chuyên gia kinh tế, trong 24 tỉ USD kim ngạch
xuất khẩu của ngành dệt may năm ngoái, có đến 87,5%
đến từ ngành may và 60% của số này thuộc về khối FDI.
Với các doanh nghiệp trong nước, có đến 85% làm gia
công nên thực tế giá trị kim ngạch thu về thật sự cho đất
nước không nhiều.
Trong làn sóng vốn ngoại đổ vào dệt may, không ít người
cảm giác các doanh nghiệp FDI rất hồ hởi và chuẩn bị kỹ
lưỡng, còn doanh nghiệp trong nước lại “bình chân như
vại”. Thực tế, doanh nghiệp FDI rất chuyên nghiệp và mạnh
về vốn, thông thạo thị trường, trong khi doanh nghiệp nội
địa lâu nay làm ăn nhỏ lẻ nên đứng trước cơ hội lớn bị các
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Phong Phú với chuỗi sản xuất khép kín từ sợi - dệt - nhuộm - may.

doanh nghiệp nước ngoài lấn át cũng là điều dễ hiểu.
Một nỗi lo được các doanh nghiệp trong nước đề cập
nhiều khi nói về cạnh tranh với doanh nghiệp FDI chính
là người lao động. Bởi lẽ, doanh nghiệp nào có chế độ tốt,
lương cao và công việc thường xuyên sẽ thu hút người
lao động - đây vốn là lợi thế của doanh nghiệp FDI. Trong
khi đó, hàng dệt may xuất khẩu thường có tính mùa vụ,
một năm có thể vài tháng không có đơn hàng hoặc đơn
hàng ít. Do đó, doanh nghiệp nào giải được bài toán có
đơn hàng thường xuyên, đều đặn sẽ có lợi thế trong cuộc
đua này.
Tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu do Uỷ ban Kinh tế Quốc
hội tổ chức, PGS.TS. Nguyễn Văn Trình - Giám đốc Học
viện Cán bộ TP.HCM nhận định: “Hiệp định TPP cũng có
thể gây ra các tác động không tốt đến xã hội. Nếu tự do
hóa thương mại đột ngột có thể dẫn đến phá sản doanh
nghiệp và dẫn đến tình trạng gia tăng thất nghiệp trong
nền kinh tế. Vì vậy, đòi hỏi trong đàm phán phải đặt ra lộ
trình mở cửa thị trường đối với Việt Nam, lộ trình cắt giảm
thuế đối với Việt Nam. Đồng thời, đây là thách thức đối
với Việt Nam trong thời gian tới khi buộc Chính phủ và
các cấp chính quyền phải đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống

an sinh xã hội để khắc phục tác động tiêu cực của TPP
đối với xã hội”.

Công nghiệp phụ trợ ngành dệt may - càng chậm
càng thua thiệt
Hiện thuế nhập khẩu bình quân áp dụng đối với hàng
dệt may xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ, EU lần lượt là
17-18% và 10-12% trên giá FOB. Các mức thuế này sẽ
có lộ trình cắt giảm dần về 0%, theo Hiệp định và người
tiêu dùng Mỹ, EU sẽ được mua quần áo nhập khẩu từ Việt
Nam với giá cạnh tranh hơn.

tới 80-85% nguyên phụ liệu phải nhập khẩu. Chỉ có sợi là
ngành dệt may chủ động được gần như hoàn toàn nhu
cầu sản xuất trong nước và xuất khẩu (xuất khẩu hơn 2
tỷ USD/năm). Xuất khẩu dệt may cả nước đến nay đã đạt
mức hơn 20 tỷ USD, song ngành này vẫn phải bỏ ra hơn 10
tỷ USD để nhập khẩu nguyên phụ liệu như vải, khóa kéo,
phụ kiện thời trang… phục vụ sản xuất. Về năng lực sản
xuất nguyên liệu cung cấp cho ngành dệt may, các loại
có nguồn gốc tự nhiên như bông, tơ tằm, gai, đay, lanh…

Tuy nhiên, những lợi ích nêu trên chỉ có được nếu sản
phẩm dệt may Việt Nam đáp ứng quy tắc xuất xứ từ sợi
trở đi - đối với TPP. Còn quy tắc xuất xứ trong EVFTA lại
dựa trên nền tảng từ vải trở đi. Vì vậy, nếu doanh nghiệp
may không chủ động được nguồn vải - sợi tại Việt Nam
hoặc trong khối TPP và EVFTA thì không những khó tận
dụng cơ hội, mà còn phải đối mặt với nhiều thách thức
về thị trường…

Việt Nam hoàn toàn có thể sản xuất được nguồn nguyên
liệu nhưng do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, nguồn
nguyên liệu này hiện nay vẫn chưa phát huy và chỉ đáp
ứng được 3-5% nhu cầu sử dụng của toàn ngành. Các loại
nguyên liệu có nguồn gốc nhân tạo, xơ - sợi nhân tạo hầu
như chưa sản xuất được ở trong nước; xơ sợi tổng hợp đã
có nhà máy bắt đầu sản xuất nhưng sản lượng thấp và
chưa đáp ứng được chất lượng sản phẩm. Vì vậy, phần lớn
lượng xơ sợi tổng hợp hiện nay Việt Nam vẫn phải nhập
khẩu. Do đó, giá trị thu về của ngành rất nhỏ so với kim
ngạch xuất khẩu đạt được hằng năm.

Những năm qua, dệt may là một trong những ngành có
kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, nhưng có

Con đường duy nhất để tạo sự bứt phá cho ngành dệt may
Việt Nam là phải có nền tảng công nghiệp phụ trợ, trước

mắt đáp ứng đủ nhu cầu cho tổng lượng hàng may mặc
sản xuất hằng năm. Về vấn đề này, ông Lê Tiến Trường Tổng giám đốc Vinatex cho biết, điều cốt yếu là cần thành
lập các cụm công nghiệp nguyên phụ liệu, các vùng miền
nguyên liệu, giải quyết nút thắt chính là xử lý nước thải
của khâu nhuộm hoặc các loại nguyên phụ liệu liên quan
đến môi trường như xi mạ trong sản xuất nút kim loại,
hoặc các công đoạn của ngành may như giặt, in…
Từ góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Xuân Trình - Tổng
Giám đốc Tổng công ty CP Phong Phú, đơn vị có chuỗi
cung ứng khép kín hàng đầu Vinatex cho biết cần có chính
sách ưu đãi cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đầu
tư trong cụm công nghiệp phụ liệu về thuế đất, thuế VAT,
thu nhập, miễn giảm thuế tùy theo chủng loại sản phẩm
cần khuyến khích đầu tư…; hỗ trợ về vốn đầu tư từ các
quỹ đầu tư với lãi suất ưu đãi để đầu tư cho ngành dệt
nhuộm, bởi đây là ngành cần vốn đầu tư lớn; hỗ trợ vốn
xây dựng cơ bản và thiết bị; lập quỹ hỗ trợ, ưu đãi tín dụng
cho các doanh nghiệp sản xuất thử nghiệm phụ tùng, vật
tư thay thế ngoại nhập (thuốc nhuộm, tẩy) hay thiết bị
trong dây chuyền sản xuất sản phẩm công nghiệp phụ
trợ, doanh nghiệp thực hiện phương thức FOB cho các
đơn hàng có tỷ lệ nội địa hóa từ 50% trở lên...
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Fta giữa Việt Nam với eu:

Quy định nguồn gốc
xuất xứ từ vải
NHẬT BÌNH

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, quá trình đàm
phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và
Liên minh châu Âu (EVFTA) sau 2,5 năm đã chính
thức kết thúc cơ bản. Các quá trình hoàn tất sẽ được
hai bên đẩy nhanh để sớm ký kết và phê chuẩn hiệp
định. Theo đó, hai bên sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối
với hơn 99% số dòng thuế. Đối với rất ít số dòng thuế
còn lại, hai bên sẽ dành cho nhau hạn ngạch thuế
quan hoặc cắt giảm thuế quan một lần. Đây có thể coi
là mức cam kết cao nhất mà Việt Nam đạt được trong
các hiệp định FTA đã ký kết cho đến nay.

D

ệt may và da giày, thủy sản
là những mặt hàng được kỳ
vọng được hưởng lợi nhiều
nhất các FTA mà Việt Nam tham gia
đàm phán những năm gần đây, trong
đó có EVFTA. Tuy nhiên, dệt may và
giày dép lại là những mặt hàng
nhạy cảm với EU. Theo đó, EU sẽ xóa
bỏ thuế quan cho dệt may nhưng
không phải ngay sau khi ký hiệp định
mà trong 7 năm sau khi hiệp định có
hiệu lực và mức thuế suất bình quân
hàng dệt may từ Việt Nam vào EU
phải chịu là 9,6%.

Theo Vụ chính sách thương mại đa biên,
khi EVFTA có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế
nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số
dòng thuế, tương đương 70,3% kim
ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU.
Sau 7 năm từ khi hiệp định có hiệu lực, EU
sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2%
số dòng thuế, tương đương 99,7% kim
ngạch xuất khẩu của Việt Nam.
Việt Nam sẽ bãi bỏ 65% các mức thuế
nhập khẩu đối với các sản phẩm của EU
vào Việt Nam khi hiệp định có hiệu lực,
các mức thuế còn lại sẽ được bãi bỏ dần
theo lộ trình 10 năm.
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Để EVFTA đạt được mục đích như mong đợi, Việt Nam
phải thay đổi từ pháp lý đến hệ thống tiêu chuẩn, lẫn cơ
cấu ngành nghề và các chính sách chuyển dịch ngành
mũi nhọn để phù hợp các điều khoản của FTA với EU. Từ
nay cho đến cuối năm 2015, phía EU sẽ phải giải quyết
một số vấn đề về mặt kỹ thuật liên quan đến thỏa thuận
như vấn đề pháp lý để phù hợp với luật pháp châu Âu.
Bên cạnh đó, phía EU sẽ phải chuyển ngữ văn bản thỏa
thuận ra 23 thứ tiếng khác nhau rồi mới trình lên Nghị
viện châu Âu và Hội đồng châu Âu phê chuẩn bản thỏa
EU đưa ra quy tắc xuất xứ hàng hóa
nghiêm ngặt đối với hàng may mặc là
phải được may từ vải sản xuất tại Việt
Nam. Hiện Việt Nam chủ yếu nhập
khẩu vải từ Trung Quốc, đây được
xem là một thách thức lớn đối với các
doanh nghiệp may mặc trong nước.
Theo thống kê Tổng cục Hải Quan,
trong 6 tháng đầu năm 2015, Việt Nam
nhập khẩu vải với kim ngạch 4,98 tỉ
USD, trong đó từ Trung Quốc gần 2,53
tỉ, Hàn Quốc trên 890 triệu và Đài Loan
trên 778 triệu USD. Việc EU đưa ra quy
tắc xuất xứ nghiêm ngặt trên có nghĩa
một số doanh nghiệp dệt may đến từ
các quốc gia mới nổi tại châu Á có thể
được khuyến khích di chuyển vài khâu
sản xuất đến Việt Nam.
Theo đó, các doanh nghiệp đủ tiềm
lực trong nước sẽ tiến hành mở rộng
đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Tổng công ty CP Phong Phú là đơn vị
có chuỗi cung ứng khép kín hàng đầu
Tập đoàn Dệt May Việt Nam từ sợi - dệt
- nhuộm - may mở rộng đầu tư. Hiện
tại, Phong Phú cung cấp hơn 12 triệu
mét vải denim cho xuất khẩu, may mặc
và thị trường nội địa. Ông Phạm Xuân
Trình - Tổng Giám đốc Phong Phú cho
biết: “Với các dự án đầu tư mở rộng,
Phong Phú đưa sản phẩm vải denim
lên 30 triệu mét/năm, vải dệt kim từ
2.500 tấn lên 6.000 tấn/năm. Song
song đó, Phong Phú tiếp tục mở rộng
thị trường, đầu tư chiều sâu”.

thuận FTA với Việt
Nam. Như vậy, phải
đến cuối năm 2016
đầu năm 2017, FTA
mới có thể có hiệu
lực. Khi đó, Việt Nam
sẽ là đối tác đầu tiên
ký FTA với EU ở khu vực Đông Nam Á. Đó là thông tin
cho biết từ ông Erwin Schweisshelm - Trưởng đại diện
tổ chức Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tại Việt Nam.
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Đ

ể quản trị theo mục tiêu, phát huy hiệu quả
nhân viên ở các vị trí công việc, bạn cần lưu ý
một số điểm chính sau đây:

Xác lập mục đích và mục tiêu
Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải có mục tiêu phát
triển. Do vậy, người quản lý cần hướng tất cả nhân viên
của mình theo mục tiêu ấy. Khi mục tiêu chính được
hoạch định, các mục tiêu nhỏ sẽ được xây dựng. Nhân
viên các cấp cũng sẽ được xây dựng các mục tiêu để họ
thực hiện hàng ngày, thậm chí hàng giờ và đánh giá kết
quả. Bạn cần chia nhỏ các mục tiêu để tiến hành thực
hiện nó trong thời gian ngắn nhất và hiệu quả nhất.

Dùng phương pháp đánh giá hiệu quả
Khi có mục tiêu, bạn cần tổ chức những người thực hiện
nó. Bạn phải tìm kiếm những người phù hợp với từng
vị trí công việc và giao cho họ những công cụ để thực
hiện mục tiêu đó. Đồng thời phương pháp quản trị phải
đánh giá trên cơ sở hiệu quả mang lại chứ không phải số
lượng công việc làm được.

Đánh giá kết quả bằng quá trình
Khi bạn đóng góp hết mình cho doanh nghiệp, bạn sẽ
nhận được những thành quả tương xứng với công sức
mình bỏ ra. Người quản trị là người phải có tầm nhìn và

Bài học
quản trị mục tiêu
ĐÌNH PHONG

Doanh nghiệp muốn phát triển, người lãnh đạo
phải có tầm nhìn và phương thức lãnh đạo khoa
học, hiệu quả, thúc đẩy nhân viên các cấp cùng
nhau hành động theo mục tiêu chung đã được
hoạch định sẵn. Phương thức quản trị theo mục
tiêu hiện nay được nhiều doanh nghiệp áp dụng
thành công, vì người quản trị thiết lập các mục
tiêu trong nội bộ tổ chức để từ đó nhà quản lý và
nhân viên thống nhất mục tiêu và nỗ lực hoàn
thành chỉ tiêu ấy.
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đánh giá được thành quả đóng góp của bạn trong suốt
một quá trình dài. Bởi lẽ thực tế không phải công việc
nào bạn thực hiện cũng có kết quả tức thì, có những
công việc được đánh giá theo năm, theo lộ trình. Vì vậy,
để có kết quả như mong đợi, người lãnh đạo phải kiên
định với con đường mình đã chọn và căn cứ vào tính chất
công việc để có phương pháp đánh giá chính xác hơn.

Công ty có được tinh thần cống hiến của nhân viên hay
không, vấn đề cốt yếu là có tạo điều kiện cho họ sáng
tạo, cho họ cảm giác thành đạt và thực hiện được ước
mơ hay không. Trả lương, thưởng, đánh giá hiệu quả,
tạo điều kiện để nhân viên thực hiện kế hoạch… đều là
những công cụ hữu hiệu để nhà quản lý kích thích tinh
thần làm việc của nhân viên theo mục tiêu.

Tạo ra các cơ hội cho nhân viên phát huy năng lực

Hiển nhiên, không ít người có mục đích làm việc không
chỉ xuất phát từ tiền, mà còn từ tình yêu công việc. Trong
tiềm thức, mỗi nhân viên đều hy vọng được làm và phát
triển công việc mình yêu thích.

Khi nhân viên đã được doanh nghiệp đào tạo đủ kiến
thức, chuyên môn, hãy trao cho họ những cơ hội để
chứng minh năng lực. Doanh nghiệp nên xây dựng
chương trình khích lệ nhân viên lập nghiệp, giúp đỡ, hỗ
trợ họ phát huy khả năng, tính sáng tạo và tự chịu trách
nhiệm về các công việc mà mình được giao. Như vậy,
một mặt công ty có thêm nhiều cơ hội đầu tư, mặt khác
nhân viên có thể tự quản lý một hạng mục mới, bước
một bước dài trong sự nghiệp.
Điều đó có nghĩa doanh nghiệp không chỉ giữ chân được
những người ưu tú, mà còn tạo thêm nhiều lợi nhuận và
tránh được những cuộc cạnh tranh phức tạp sau này.

Quản trị theo mục tiêu, đào tạo nhân viên theo định
hướng của doanh nghiệp và tạo ra các cơ hội cho nhân
viên là một kỹ thuật quản lý hiệu quả. Một mặt nó giúp
nhân viên hiểu rõ vị trí, phương hướng làm việc của
mình trong công ty, phát huy năng lực, thỏa mãn tình
yêu công việc và khát vọng thành đạt. Mặt khác, đó là
cách giữ gìn và phát triển hữu hiệu nguồn lực con người,
đáp ứng cả nhu cầu hiện tại và tương lai của công ty.
(Tổng hợp)
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Để có chiến dịch
quảng cáo
thông minh
KHÁNH HƯƠNG

Tuy nhiên, việc chọn quá nhiều kênh sẽ làm tần suất xuất
hiện của sản phẩm trở nên mờ nhạt, khó tạo dấu ấn để
người xem nhớ đến bạn trong một rừng các sản phẩm
khác. Còn nếu chọn duy nhất 1 kênh như chỉ Google
Adwords hoặc chỉ Facebook Ads, thì bạn lại đang bỏ phí
những nguồn khách hàng tiềm năng khác. Bởi vì, nhu cầu
của khách hàng ngày nay rất lớn và trải rộng trên nhiều
kênh thông tin.
Do đó, để chiến dịch quảng cáo của mình có hiệu quả,
bạn nên chọn những kênh quảng cáo mục tiêu, đồng thời
chọn các kênh vệ tinh. Như vậy, bạn sẽ đạt được hiệu quả
như mong đợi.

Bỏ qua lợi thế các sự kiện xã hội và cộng đồng
Công thức quảng cáo quen thuộc của các thương hiệu châu Á bao gồm
logo, hình ảnh sản phẩm và thêm vào đó là sự góp mặt của các nghệ sĩ
nổi tiếng. Trong khi đó, suốt gần 100 năm qua, những công ty hàng đầu
phương Tây đều hiểu rõ sức mạnh của thương hiệu nằm ở việc xây dựng
nhận diện thương hiệu, chất lượng sản phẩm, đại diện thương hiệu.
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Quá phụ thuộc vào Facebook hay Google
Nhiều người quan niệm Facebook và Google có nhiều
người dùng, nên quảng cáo trên đó sẽ hiệu quả. Thế
nhưng, đông người dùng, đông người quảng cáo sẽ khiến
quảng cáo của bạn lâm vào thế cạnh tranh rất nhiều với
các bên khác, để được hiển thị nhanh và nhiều phải cần
giá bid cao… Cứ như thế, bạn sẽ bị cuốn vào cuộc đua đốt
tiền không có hồi kết và bị lệ thuộc vào kênh đó không
dứt ra được.
Vì vậy, bạn hãy tỉnh táo, chỉ dùng những công cụ này lúc
cần tăng tốc giai đoạn ngắn hay targeting đến đối tượng
cụ thể khi cần. Còn đối với dài hạn, hãy kết hợp khéo léo
các kênh khác nhau, tránh bị phụ thuộc vào một kênh cụ
thể nào.

Việc tận dụng các sự kiện xã hội và cộng đồng đặc biệt
sẽ giúp sản phẩm của bạn đến gần hơn với các đối tượng
mà bạn muốn hướng đến, để họ có cơ hội trải nghiệm,
sử dụng sản phẩm của bạn. Đây là những “đại sứ” thương
hiệu tốt nhất đem sản phẩm của bạn đến với nhiều người.

Chú trọng quá mức đến yếu tố giá trị thấp

B

ất kể một doanh nghiệp, một sản phẩm nào khi
tung ra thị trường đều phải có chiến dịch quảng cáo
nhất định. Quảng cáo lớn hay nhỏ, rầm rộ hay khiêm
tốn tùy thuộc vào ngân sách và chiến lược riêng của từng
công ty. Tuy nhiên, việc sử dụng ngân sách cho quảng cáo
phải thật sự thận trọng và hiệu quả để đạt được mục đích
cuối cùng. Có những chiến dịch quảng cáo rầm rộ, ngân
sách đến hàng tỷ đồng nhưng kết quả mang lại dường
như gần bằng 0. Vậy đâu là nguyên nhân chính của vấn đề
này? Câu trả lời đó là việc bạn chọn sai kênh truyền thông
và hay mắc phải những sai lầm như:

Ăn theo các trào lưu đang “hot” trên thị trường
Một chương trình truyền hình ăn khách thu hút đông đảo
người tham gia và trở thành một hiện tượng, một bộ phim
ăn khách, một trang báo mạng đình đám… đều khiến các
nhãn hàng lớn nhỏ đổ một lượng chi phí rất lớn để giành
vị trí xuất hiện. Nhưng liệu trong đám đông ấy người ta
sẽ nhớ đến bạn bao nhiêu % (Đó là chưa kể sự chen chân
vào những lúc cao trào của chương trình làm sản phẩm
của bạn không chỉ nhanh bị lãng quên, mà còn gây bực
dọc với người tiêu dùng). Trên các trang online cũng vậy,
liệu quảng cáo của bạn có được chú ý hay không trong
khi có quá nhiều đối tượng khác nhau truy cập vào những

trang tin này, mà phần lớn trong số họ chắc gì đã là khách
hàng mục tiêu của bạn. Do đó, trước khi tung ra chiến lược
quảng cáo, hãy xác định mục tiêu của bạn cho chiến lược
này là gì, khách hàng mục tiêu là ai và sản phẩm của bạn
đáp ứng gì cho họ.

Bỏ qua sự sáng tạo
Trước khi tung ra chiến dịch quảng cáo, bạn hãy dành một
khoảng thời gian hợp lý để nghiên cứu, tìm hiểu kỹ sản
phẩm, khách hàng mục tiêu và phải đầu tư thích đáng cho
các ý tưởng quảng cáo. Sự cẩu thả, nghèo nàn trong các
ý tưởng sẽ làm sản phẩm bạn mất đi giá trị thương hiệu
và không tạo được dấu ấn trong lòng người xem. Vì vậy,
hãy tạo nên sự độc đáo, mới lạ và có sức hấp dẫn để người
ta luôn nhớ đến bạn. Thậm chí cần nghiên cứu tạo nên
những câu slogan gieo vào lòng người.

Chọn sai kênh truyền thông
Việc chọn sai kênh truyền thông là sai lầm thường gặp
nhất trong các chiến dịch quảng cáo. Nhiều người nghĩ
việc chọn nhiều kênh truyền thông sẽ giúp sản phẩm đi
đến nhanh hơn với khách hàng và tạo hiệu ứng lớn, hoặc
chỉ đánh vào một kênh duy nhất.

Nếu bạn quá chú trọng vào giá rẻ và quên mất hiệu quả
của chiến dịch quảng cáo đến đâu thì cũng xem như một
thất bại. Quảng cáo rẻ nhưng không đạt được mục đích,
hoặc target đến sai đối tượng, cái giá thực sự phải trả còn
đắt hơn thế rất nhiều. Chi phí đổ cho quảng cáo cần căn
cứ vào các chỉ số cụ thể và phải là tổng hợp của nhiều chỉ
số bao gồm: Click, Impression, CTR, CR, ROI, Time On Site,
Page Views…
Đồng thời, nhiều sản phẩm quảng cáo nhấn mạnh đến
yếu tố giá bán rẻ. Tuy nhiên, giá bán rẻ có thể thu hút
sự chú ý của khách hàng, nhưng lâu dài sẽ có tác động
không tốt đến việc bạn tung ra những phân cấp khác của
sản phẩm, và ảnh hưởng đến lợi nhuận lâu dài của sản
phẩm. Hãy để khách hàng trải nghiệm với chính giá cả và
chất lượng sản phẩm của bạn là phương cách tốt nhất đi
đến thành công.

Biết đo lường và tối ưu hóa chiến lược
Hãy lắng nghe khách hàng để nhận thấy mình mạnh,
yếu chỗ nào để phát huy và khắc phục kịp thời. Nếu bạn
không biết đo lường và tối ưu hóa chiến dịch thì sẽ gây
ra lãng phí và thất thoát lớn. Đánh giá kết quả và mục
tiêu đạt được một cách cụ thể để đi đến quyết định tối
ưu hoặc thay thế, lựa chọn những kênh khác, những
format hay thông điệp khác nhằm tránh lãng phí thời
gian và ngân sách.
Việc tránh những sai lầm trên sẽ giúp bạn có chiến dịch
quảng cáo thông minh cho sản phẩm và doanh nghiệp
của mình.
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Sản phẩm an toàn
và thân thiện môi trường
Phòng R & D

Ngày nay, ngoài mẫu
mã, chất lượng, dịch
vụ, giá cả… các doanh
nghiệp sản xuất sản
phẩm còn đặc biệt chú
trọng đến tính an toàn
cho người sử dụng, thân
thiện với môi trường.

T

heo đó, các logo, nhãn mác…
thường được gắn trên sản
phẩm với biểu tượng cây
xanh, lá xanh, dòng nước xanh…
hoặc những chữ “xanh”, “green”,
“fresh”, “environment”… Khi trưng
bày, giới thiệu đến khách hàng,
các sản phẩm này luôn nhận được
nhiều sự ủng hộ với tinh thần chia
sẻ vì sức khỏe, vì sự an toàn và tính
xã hội cao từ cả hai phía: Nhà sản
xuất bỏ thêm chi phí để có được sản
phẩm đạt an toàn và tốt cho người
dùng lẫn môi trường. Trong khi đó,
người mua bỏ thêm chút chi phí để
bảo vệ sức khỏe chính mình, góp
phần gìn giữ môi trường sống hôm
nay và tương lai.
Tổng công ty CP Phong Phú luôn
chú trọng phát triển những sản
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đi kiểm nghiệm tại các trung tâm
phân tích chuyên trách để kiểm tra
tất cả chỉ tiêu về môi trường và an
toàn cho người sử dụng. Trên thực
tế, khách hàng đã rất hài lòng với
nguyên tắc làm việc và các chỉ tiêu
đạt yêu cầu trên những sản phẩm
của Phong Phú. Công tác kiểm soát
và xử lý môi trường cũng được đánh
giá cao khi các đoàn đến làm việc
và tham quan ở Phong Phú: Ngoài
cảnh quan sạch đẹp, công tác an
toàn vệ sinh công nghiệp, công tác
xử lý nước thải… được thực hiện
thường xuyên tạo một môi trường
làm việc tốt cho mọi người.

Sản phẩm tốt, an toàn và thân thiện
với môi trường không phải thuần
túy để cạnh tranh mà còn thể hiện
đạo đức của nhà sản xuất. Điều
quan trọng nhất các nhà sản xuất
kinh doanh đều mong muốn đó
chính là giá trị thương hiệu.
Phong Phú là nhà cung cấp khăn
cho Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), điều
này không chỉ khẳng định chất
lượng sản phẩm và giá trị thương
hiệu, mà còn thể hiện tính nhân văn
trong từng sản phẩm. Bởi vì, nguyên
liệu được làm từ thiên nhiên, an
toàn với làn da vốn rất mong manh

và nhạy cảm của trẻ. Bộ sản phẩm
khăn Mollis dành cho trẻ em sẽ
luôn tạo cho bé một cảm giác êm
dịu, khô thoáng, ngăn tia cực tím,
tia hồng ngoại, kháng khuẩn, mang
lại làn da vẻ mịn màng và tươi sáng.
Phong Phú vốn đã khẳng định được
vị thế của mình trong sản xuất kinh
doanh, trong văn hóa, trong công
tác xã hội. Vị thế ấy sẽ càng thêm
củng cố khi các sản phẩm Phong
Phú được mọi người công nhận an
toàn với người tiêu dùng và thân
thiện môi trường.

Sản phẩm thân thiện môi trường của Tổng công ty CP Phong Phú

phẩm xanh, bảo vệ sức khỏe người
tiêu dùng, thân thiện với môi
trường. Đặc biệt, các sản phẩm
khăn bông và vải denim của Phong
Phú đều đạt chứng nhận OEKOTEX
Standard 100 và chứng nhận ISO
14000. Không những thế, các quy
trình công nghệ sản xuất cũng
được tối ưu hóa, hiện đại hóa theo
hướng giảm hóa chất sử dụng, hóa
chất dễ phân hủy, giảm nước thải,
xử lý nước thải triệt để… Các loại
hóa chất thuốc nhuộm sử dụng từ
những nhà cung cấp có độ tin cậy
cao, không nguy hại cho người
sản xuất, người tiêu dùng và môi
trường sống.
Một ví dụ điển hình như khăn sinh
thái Mollis - Ecol của Phong Phú.
Sản phẩm được sản xuất từ những

nguyên liệu có nguồn gốc từ thiên
nhiên, màu nhuộm được chiết
dung dịch màu từ lá cây, vỏ cây,
quả và củ. Sản phẩm sau khi hoàn
tất có mùi thơm tự nhiên, độ mềm
mại, thấm hút tốt, bền màu theo
thời gian, ngăn tia cực tím, khử
mùi, kháng khuẩn và các tính năng
ưu việt khác. Ngoài ra, sau khi tách
chiết chất màu để nhuộm, các bã
thải sẽ được ủ thành phân vi sinh
phục vụ cho cây trồng. Nước thải
sản xuất sau nhuộm rất dễ xử lý và
dễ dàng phân hủy sinh học, không
gây ô nhiễm môi trường.
Khăn bông và vải denim Phong Phú
được sản xuất trên dây chuyền công
nghệ thiết bị hiện đại, hướng đến
sản xuất xanh. Các sản phẩm sau
khi sản xuất thường xuyên được gửi
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5 thương hiệu thời trang
nổi tiếng Hàn Quốc
HỒ PHẠM
Phòng Kinh doanh Vải dệt kim

Steve J & Yoni P

Top 5 thương hiệu thời trang hàng đầu Hàn Quốc mà tạp chí
ELLE vừa giới thiệu phần nào cho chúng ta thấy được tầm
ảnh hưởng của nền công nghiệp thời trang “xứ kim chi” tới
các nước khác trong khu vực châu Á, đặc biệt là Việt Nam.

8seconds
Các cửa hiệu 8seconds nằm trải dài trên khắp đất nước Hàn Quốc. Cửa
hiệu flagship store được đặt tại Garosugil. Biên tập viên thời trang Sujin
Yang của tạp chí InStyle Korea đã phát biểu “Tây Ban Nha có Zara, Hàn
Quốc có 8seconds”, cho thấy thương hiệu này đang rất thịnh hành và
được giới trẻ Hàn Quốc ưa chuộng.
Được thành lập vào tháng 02/2012 bởi công ty con của Samsung là Cheil
Industries, 8seconds trở thành một đối thủ nội địa cạnh tranh với các
thương hiệu của nước ngoài như Uniqlo, Zara hay Forever 21. Thương
hiệu 8seconds được đầu tư bằng những chiến dịch marketing khủng để
thu về hàng chục đến hàng trăm tỉ won doanh thu mỗi năm. Ngoài sản
phẩm chất lượng, các cửa hàng thuộc 8seconds còn thu hút đông đảo
khách hàng bởi cách bài trí sáng tạo cùng những bảng hiệu đủ màu sắc
cực kỳ bắt mắt và giá cả khá vừa túi tiền. Hiện tại, thành viên Wonder
Girls - Sohee là gương
mặt đại diện cho chiến dịch
quảng bá mới nhất
của thương hiệu này.
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Steve J & Yoni P là một trong những nhãn
hiệu thời trang hàng đầu Hàn Quốc. Cặp đôi
đã cho ra mắt bộ sưu tập đầu tiên tại tuần
lễ thời trang London - London Fashion Week
2007. Nhanh chóng sau đó các thiết kế của
họ được giới thiệu tại các cửa hiệu bán lẻ
thời trang cao cấp nước ngoài như Opening
Ceremony. Còn tại Hàn Quốc, sản phẩm của
họ được chào đón cực kì nồng nhiệt. Đa số
thiết kế của Steve J & Yoni P đều thực dụng
nhưng không kém phần độc đáo, được thể
hiện qua những chi tiết đột phá và từng
đường cắt may tỉ mỉ.
Cặp đôi nhà thiết kế có những người bạn nổi

tiếng như nữ ca sĩ Lee Hyori và nữ diễn viên
Gong Hyo Jin thường xuyên là gương mặt
đại diện để hỗ trợ cho thương hiệu, giúp
tăng sự nổi tiếng của Steve J & Yoni P. Các
buổi trình diễn của thương hiệu này luôn
thu hút một lượng lớn các ngôi sao giải trí
hàng đầu Hàn Quốc đến tham dự.
Steve J & Yoni P đáp ứng tất cả những phong
cách mà giới trẻ hướng đến từ nữ tính, trẻ
trung, năng động đến cá tính và nổi loạn.
Thiết kế của hãng được các tín đồ thời trang
Hàn Quốc sành điệu và các ngôi sao giải trí
đặc biệt yêu thích. Chúng đủ phá cách để
xuất hiện trong MV, đủ gợi cảm trên thảm
đỏ và cũng rất thoải mái, phóng khoáng
trong phong cách đời thường.

Bean Pole
Bean Pole được thành lập năm 1989,
là thương hiệu trực thuộc Samsung
Cheil Industries. Đây được coi là
một nhãn thời trang cho gia đình
bởi dòng sản phẩm cung cấp ra
thị trường gồm trang phục, phụ
kiện dành cho cả nam giới,
phụ nữ và trẻ em. Có thể gọi
Bean Pole là “Burberry của
Hàn Quốc” bởi trang phục
của hãng mang phong
cách Anh quốc hiện đại
và truyền thống, thanh
lịch và sang trọng. Để
thể hiện rõ điều này,
Bean Pole đã từng

Lucky Chouette
Lucky Chouetten thuộc sở hữu của Kim
Jae Hyun - người từng được chọn vào
danh sách 10 tâm hồn của Seoul (một
chương trình của chính quyền Seoul
nhằm thúc đẩy và hỗ trợ các nhà thiết
kế trẻ tiềm năng của Hàn Quốc). Lucky
Chouette là thương hiệu được lấy cảm
hứng từ đường phố với phong cách khá
đa dạng. Đặc biệt với dòng sản phẩm
Jardin de Chouette, Kim Jae Hyun ngày
càng nổi tiếng và khẳng định chỗ đứng
của mình trong làng thời trang thế giới.
Xưởng may của Kim luôn đông đúc
khách hàng từ những người bình
thường cho đến những ngôi sao nổi
tiếng của Hàn Quốc. Các sản phẩm
chính là những trang phục thường
ngày với váy ngắn và loe, hay chiếc áo
oversized blouse. Trong các thiết kế của
Lucky Chouette, in hình trên trang phục
là một nét đặc trưng của thương hiệu
này, trong đó nổi bật nhất là in hình con
cú - một biểu tượng của sự may mắn rất
được người Hàn Quốc ưa chuộng.

Beyond Closet
Đây là nhãn hàng thời trang dành cho nam giới của nhà thiết kế Ko
Tae Yong - người phụ trách phục trang trong bộ phim điện ảnh gây
nhiều tiếng vang của Hàn Quốc: Boys Over Flowers. Được thành lập
vào năm 2008, phong cách thời trang cổ điển với những áo jacket
dành cho sinh viên đội bóng chày trường đại học, áo jacket kiểu dáng
thể thao dành cho các chàng trai với các màu sắc xanh dương, đỏ,
vàng. Nhìn qua các trang phục không thích hợp cho các buổi phỏng
vấn xin việc nhưng trông khá cá tính và đáng yêu, thích hợp cho các
anh chàng độ tuổi từ 20 đến 30 mà vẫn không kém phần nam tính.

ký hợp đồng với siêu mẫu Cara Delevingne
trong một chiến dịch quảng cáo cho bộ
sưu tập Spring 2013.
Bean Pole phân loại sản phẩm theo các
dòng thời trang cao cấp, thời trang công
sở, trang phục thể thao, trang phục ngoài
trời. Năm 2010, Cheil Industries hợp tác
với IDEO, một công ty thiết kế quốc tế để
mở rộng thị trường cho Bean Pole. Dưới sự
hỗ trợ của IDEO, Bean Pole đã thành công
trong việc xâm nhập vào thị trường nước
ngoài. Hiện nay, thương hiệu này đã có hơn
100 cửa hàng trên khắp châu Á và một số
nhà phân phối thương hiệu trên toàn cầu.
Bean Pole đã góp phần mở rộng ngành
công nghiệp thời trang Hàn Quốc ra thị
trường quốc tế.
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Thời trang
công nghệ cao
của Nhật Bản
T.H

Uniqlo hiện có gần 1.500 cửa
hàng trên toàn thế giới với doanh
thu năm 2014 đạt khoảng 1.600
tỷ JPY (tương đương 12,9 tỷ
USD). Tham vọng của hãng này là
đạt mục tiêu doanh thu 50 tỷ USD
vào năm 2020.

Các thiết kế của Uniqlo luôn đa dạng, hướng tới sự đơn giản và
thiết thực để người sử dụng có thể dễ dàng tự do sáng tạo và kết hợp
các loại quần áo với nhau tạo nên phong cách riêng cho mình. Đặc
biệt là việc ứng dụng những công nghệ cao hàng đầu của ngành vào
từng sản phẩm thời trang.

U

niqlo là thương hiệu thời trang bán lẻ của Nhật được sáng lập
bởi Tadashi Yanai từ năm 1984 với cửa hàng đầu tiên đặt tại
Hiroshima. Ban đầu là một bộ phận của tập đoàn Fast Retailing,
đến năm 2005, Uniqlo đã tách ra độc lập hoàn toàn và có tên trong
nhóm hạng nhất của sàn chứng khoán Tokyo. Từ đó, thương hiệu
Uniqlo đã liên tục mở rộng và phát triển nhanh chóng, từ hệ thống
các cửa hàng bán lẻ quần áo tại Nhật vươn lên thành một trong
những hãng bán lẻ thời trang quốc tế hàng đầu thế giới.

Lấy chất lượng và giá trị làm thước đo
Uniqlo không đi theo lối mòn của các thương hiệu quốc tế khác
như Zara, H&M hay Mango luôn vội vã tung các mặt hàng thời
trang vào các cửa hiệu chỉ vài tuần sau khi nhìn thấy xu hướng
mới xuất hiện. Hãng lấy phong cách làm chuẩn, chú trọng đến
công nghệ và đầu tư một tầm nhìn mang tính dài hạn vì tin
tưởng rằng khách hàng họ nhắm tới là những người quan tâm
đến chất lượng và giá trị hơn là những thiết kế hợp thời. Để
khai thác thị trường theo chiến lược này, Uniqlo dành công
sức, thời gian để kiểm tra nguyên liệu từ những nhà cung cấp
dài hạn, tìm kiếm những phong cách không nhanh chóng
mất đi, phân loại chúng và thiết lập chuỗi cung ứng để đưa
tất cả đến với khách hàng.
Chiến lược đó đã giúp Uniqlo thành công lớn ở Mỹ khi
vượt qua cả GAP và H&M. Tadashi Yanai đã học được xu
hướng này từ ngành công nghiệp xe hơi Mỹ những năm
30 khi hầu hết các nhà sản xuất xe hơi đều muốn tạo ra
chiếc xe phù hợp với mỗi cá thể, dẫn đến sự bùng nổ
số lượng lớn các hãng sản xuất ôtô tại Mỹ. Nhưng đến
nay chỉ còn một số hãng chú trọng đến chất lượng và
phong cách chung của nhiều người mới tồn tại được.
Ngành thời trang ở Mỹ hiện tại cũng khá tương tự như
vậy, khi có quá nhiều nhãn hiệu, quá nhiều cửa hàng
bán lẻ, quá nhiều nhà thiết kế, thương hiệu Uniqlo
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với phong cách thời trang độc đáo, chất lượng ổn định,
giá cả phải chăng đang trở thành sự lựa chọn tối ưu cho
người tiêu dùng.

Chiến lược tiếp thị khác biệt
Thông thường, các doanh nghiệp muốn khuếch trương,
quảng bá thương hiệu của mình, họ hay chọn những
nhân vật nổi tiếng làm đại sứ thương hiệu. Tuy nhiên,
Uniqlo lại có cách làm hết sức độc đáo, mới lạ, đó là chọn
chú mèo Maru đình đám trên mạng làm đại sứ hình
ảnh quảng bá tại thị trường Mỹ. Clip về chú mèo đáng
yêu này chơi đùa với các hộp vuông mang thương hiệu
Uniqlo được đăng tải trên Youtube đã thu hút gần 200
triệu lượt người xem.
Để tiếp tục nâng cao giá trị thương hiệu trên phạm vi
toàn cầu, Uniqlo đã tiến hành hợp tác với các ngôi sao
thể thao hàng đầu thế giới: golf thủ Adam Scott người
Australia hiện đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng các
tay golf chuyên nghiệp của thế giới và Novak Djokovic vận động viên tennis nam hiện đang đứng số 1 thế giới
trên bảng xếp hạng của ATP. Uniqlo đã ký hợp đồng 5
năm với Djokovic để quảng bá nhãn hiệu, đồng thời hợp
tác phát triển các dòng sản phẩm tương lai cũng như các
dòng sản phẩm quần áo đa chức năng.

Ứng dụng công nghệ cao
Uniqlo luôn tìm tòi sáng tạo những chất liệu mới đáp ứng
nhu cầu khách hàng, từ loại vải giữ ấm độc đáo Heattech,
đến loại vải làm mát Airism mặc như không mặc trong
mùa hè, hay dòng sản phẩm Ultra Light Down giữ nhiệt
sát người. Những phát minh mới này sẽ thay đổi suy
nghĩ và lối sống của nhiều người, đặc biệt là người tiêu

dùng Mỹ vốn luôn tin rằng cotton là loại vải tốt nhất. Tuy
nhiên, việc làm sao cho các thiết kế phù hợp với người
Nhật cũng trở nên phù hợp với người Mỹ sẽ là một thách
thức không nhỏ với Uniqlo.
Trong lĩnh vực thời trang thể thao, với bộ quần áo tennis,
Uniqlo đã định nghĩa lại công dụng của bộ đồ tưởng
chừng rất đơn thuần nhưng tất cả đều tập trung vào một
mục đích duy nhất là tối ưu khả năng làm mát cơ thể. Cấu
trúc vải lưới giúp đem lại cảm giác nhẹ và thông thoáng
cho người mặc. Tại những khu vực tỏa nhiều nhiệt nhất
của cơ thể như phần sau cổ, lưng, nách, quần áo tennis
của Uniqlo có hàng nghìn hạt nhôm công nghệ 3D và
hạt titanium hút nhiệt tăng khả năng làm mát cơ thể lên
đến 36%. Sở hữu chất liệu vải micro, bộ quần áo tennis
của Uniqlo dễ dàng thấm hút chất ẩm dư thừa trên cơ
thể, giúp vận động viên chuyển động thoải mái hơn.
Điểm đột phá trong công nghệ làm mát của quần áo
Uniqlo nằm ở chất liệu vải dệt SubZero độc đáo. Những
sợi vải SubZero siêu nhỏ và phẳng giúp tăng tối đa diện
tích tiếp xúc với cơ thể, nhờ đó tối ưu hóa khả năng làm
mát. Không đơn thuần chỉ là bộ đồ thể thao, trang phục
tennis của Uniqlo còn là trợ thủ đắc lực của các vận động
viên trong việc duy trì phong độ và nâng cao thành tích
trong cả tập luyện lẫn thi đấu.
Hiện tại, Uniqlo có gần 1.500 cửa hàng trên toàn thế giới
với doanh thu năm 2014 đạt khoảng 1.600 tỷ JPY (tương
đương 12,9 tỷ USD). Đặc biệt, Uniqlo đang ráo riết đẩy
nhanh các kế hoạch tăng trưởng tại thị trường Mỹ với
tham vọng đạt mục tiêu doanh thu 50 tỷ USD vào năm
2020 và vượt qua các đối thủ chính là Zara, H&M, GAP để
vươn lên vị trí nhà bán lẻ số một thế giới.
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VIỆN MẪU FADIN

Chúng ta đã thấy rất nhiều phụ kiện khác nhau
trong các mùa trước, nhưng với Thu Đông 2015,
bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ về sự mới lạ và tuyệt
diệu của chúng. Từ sàn diễn tại New York đến
London, Milan và Paris, không có gì bắt mắt hơn
sự nổi bật và quyến rũ của phụ kiện. Dưới đây
là những xu hướng “hot” nhất mà các bạn có thể
tham khảo để bổ sung và làm mới tủ trang phục
của mình.

4. TRÂM CÀI THANH LỊCH
Thật đúng đắn nếu bạn chưa bao giờ nghi ngờ về
tầm quan trọng của những điều nhỏ bé. Hãy nhìn vào
những bộ sưu tập trên sàn diễn Thu Đông 2015, từ
Prada đến Balenciaga, từ Chanel đến Louis Vuitton và
Dolce & Gabbana, chúng ta dễ dàng nhận thấy những
điểm sáng lấp lánh vô cùng đẹp đẽ. Chúng chính là
những món trang sức bé xinh thanh lịch và đầy cuốn
hút dễ dàng đeo trên áo hay cài trên tóc.

1. NGỌC TRAI CỔ ĐIỂN
Sang trọng và quyến rũ, nhưng ngọc trai lại là loại trang
sức khá kén chọn. Xuất hiện ấn tượng trong show của
Givenchy theo cách “khoe” tối đa khi được đeo khắp nơi
trên mặt người mẫu; trong show của Chanel dưới dạng
chuỗi lãng mạn với áo trong suốt và cổ áo buộc nơ. Tại
Dolce & Gabbana trong nét giản đơn nhẹ nhàng và Stella
McCartney với những vòng xoắn vặn ngẫu nhiên nhưng
lạ mắt. Bên cạnh đó, trang sức ngọc trai còn được tôn
vinh tại Balenciaga, Bottega Veneta, Jason Wu, Gucci,
Oscar de la Renta và Givenchy.

2. BOOTS ĐẾ THÔ
Mang lại hình ảnh mạnh mẽ với chút hầm hố,
những đôi boots đế thô của Thu Đông 2015 sẽ là
món phụ kiện cực kỳ bắt mắt trên đường phố. Cổ
cao vượt mắt cá chân với những đường cắt phối
màu tinh tế trong bộ sưu tập của Balenciaga, các
chi tiết mang dáng vẻ của giày leo núi trong show
của Michael Kors, boots kiểu đạp xe được lót lông
cừu tại Coach, lớp đế siêu dày tại Alexander Wang,
nét đơn giản nhưng cuốn hút tại Rag & Bone cùng
những đinh tán cực ngầu tại Marc by Marc Jacobs.

3. TÚI IT

5. TÚI LỚN THÂN THIỆN

Khi nói đến kiểu túi IT cho thu đông, chắc chắn bạn
không thể không sững sờ trước vẻ đẹp hút hồn của
chiếc túi kiểu va li vuông vức tại Louis Vuitton, túi nắp
cài phía trước xinh xắn của Giambattista Valli, hay túi
hộp chữ nhật da cá sấu của Alexander McQueen. Tất
nhiên, bạn cũng có thể tìm thấy những kiểu dáng nhẹ
nhàng hơn trong bộ sưu tập của Prada, Marc Jacobs hay
Christian Dior với dải dây đeo dài choàng qua vai. Thế
nhưng, hãy xách túi trên tay thay vì đeo trên vai, bởi đó
chính là biểu tượng phong cách cho thu đông này.

Từ dạng túi satchel da cá sấu in đơn sắc của Proenza
Schouler đến dạng túi tote đầy đặn của Row, hay kiểu
túi mua hàng đeo chéo của Chanel… tất cả đều mang
nét mộc mạc và thân thiện. Chúng hoàn toàn không
sở hữu vẻ cầu kỳ, sang trọng nhưng vẫn cực kỳ tinh tế
trong những đôi mắt am hiểu và sành sỏi về thời trang.

6. LÔNG THÚ ẤM ÁP
Hãy nhìn xem, lông thú với đa dạng sắc thái và nhịp
điệu. Không nhất thiết phải lông thú thật, điều bạn
cần làm đó là tạo mối liên lạc mới với chúng, bởi trung
tâm của mọi chú ý trong thu đông này chắc chắn sẽ
là lông thú. Từ những đôi giày lười tại Gucci đến sự lạ
lẫm mang chút kỳ quái của Maison Margiela và những
đôi boots tưởng chừng như sẵn sàng cho một cơn bão
tuyết của Fendi đều là những minh chứng rõ ràng,
mạnh mẽ cho xu hướng này.
(Còn tiếp)
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thuê nhà cho bên cho thuê tính đến
thời điểm bên cho thuê có thông báo
về việc bán nhà cho thuê, trừ trường
hợp nhà ở thuộc sở hữu chung. Trong
thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bên
thuê nhà ở nhận được thông báo mà
không mua, chủ sở hữu nhà ở được
quyền bán nhà ở đó cho người khác,
trừ trường hợp các bên có thỏa thuận
khác về thời hạn.

PHÒNG TỔNG HỢP PHÁP CHẾ

THỰC LUẬT
Luật Tổ chức chính quyền
Ngày 19/06/2015, Quốc hội đã thông
qua Luật Tổ chức chính quyền địa
phương năm 2015. Theo đó, các cấp
hành chính vẫn được chia thành:
cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương), cấp huyện (huyện,
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,
có thêm thành phố thuộc thành phố
trực thuộc trung ương), cấp xã (xã,
phường, thị trấn), có thêm đơn vị
hành chính - kinh tế đặc biệt, có thể
sau này là đặc khu kinh tế.
Luật quy định đối với đơn vị hành
chính cấp tỉnh loại đặc biệt (Hà Nội
và TP.HCM) có không quá 5 Phó Chủ
tịch, loại I có không quá 4 Phó Chủ
tịch, loại II và III có không quá 3 Phó
Chủ tịch UBND; đơn vị hành chính
cấp huyện loại I có không quá 3 Phó
Chủ tịch, loại II và loại III có không
quá 2 Phó Chủ tịch UBND; đơn vị
hành chính cấp xã loại I có không
quá 2 Phó Chủ tịch, loại II và III có 1
Phó Chủ tịch UBND.
Đăng ký hợp đồng mẫu
Ngày 20/08/2015, Thủ tướng Chính

phủ đã ban hành Quyết định số
35/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định
số 02/2012/QĐ-TTg về việc ban hành
danh mục hàng hoá, dịch vụ thiết yếu
phải đăng ký hợp đồng theo mẫu,
điều kiện giao dịch chung. Từ ngày
15/10/2015, bổ sung thêm danh mục
các dịch vụ thiết yếu phải đăng ký
hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao
dịch chung: Dịch vụ thông tin di
động mặt đất (hình thức thanh toán:
trả trước); Phát hành thẻ ghi nợ nội
địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản
thanh toán (áp dụng cho khách hàng
cá nhân), vay vốn cá nhân (nhằm mục
đích tiêu dùng); Bảo hiểm nhân thọ.

cảnh, nhập cảnh”. Người xuất, nhập
cảnh có hành lý ký gửi trước hoặc sau
chuyến đi; có hàng hóa tạm nhập tái xuất hoặc tạm xuất - tái nhập;
mang theo ngoại tệ có trị giá trên
5.000 USD hoặc ngoại tệ khác tương
đương hoặc mang trên 15 triệu đồng
Việt Nam; mang theo hối phiếu, séc
hoặc kim loại quý, đá quý có giá trị
từ 300 triệu đồng trở lên; mang theo
vàng trang sức, mỹ nghệ có trọng
lượng từ 300g trở lên; người có nhu
cầu xác nhận hải quan đối với ngoại
tệ tiền mặt trị giá bằng hoặc thấp
hơn 5.000 USD; người xuất, nhập
cảnh mang theo trên 200 điếu thuốc
lá, 100 điếu xì gà, trên 500g thuốc lá
sợi hoặc các vật phẩm khác có tổng
trị giá trên 10 triệu đồng sẽ phải khai
tờ khai hải quan.
Bán nhà ở đang cho thuê

Theo Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg,
trước đây có 9 loại hàng hoá, dịch vụ
phải đăng ký hợp đồng mẫu, điều
kiện giao dịch chung, giờ thêm 3 như
trên, tổng là 12.
Khai hải quan xuất nhập
Ngày 14/08/2015, Bộ Tài Chính đã
ban hành Thông tư số 120/2015/
TT-BTC quy định về “Mẫu, chế độ in,
phát hành, quản lý và sử dụng tờ
khai hải quan dùng cho người xuất

Khoản 1, Điều 127 về “Mua bán nhà ở
đang cho thuê”, Luật Nhà ở năm 2014
quy định: Trường hợp chủ sở hữu bán
nhà ở đang cho thuê phải thông báo
bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết
về việc bán và các điều kiện bán nhà
ở. Bên thuê nhà ở được quyền ưu tiên
mua nếu đã thanh toán đầy đủ tiền
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BÌNH LUẬT
Trứng gà và bảo lãnh
Để bảo vệ quyền lợi của khổ chủ
mua nhà ở trên giấy, luật gọi là nhà
ở hình thành trong tương lai, Luật
Kinh doanh bất động sản năm 2014
đã quy định tại Điều 56 như sau:
Chủ đầu tư chỉ được bán nhà ở hình
thành trong tương lai sau khi đã
được ngân hàng thương mại bảo
lãnh. Thế nhưng, bản chất nghiệp vụ
của ngân hàng theo Bộ luật Dân sự
năm 2005 cũng như mục tiêu nhắm
tới của Luật trên là dân mua nhà chứ
không phải là họ buôn bán. Vì vậy chỉ
xuất chiêu bảo lãnh khi đã xác định
cụ thể cả 3 bên: ngân hàng, chủ đầu

tư và chủ nhà tương lai, tức người
mua cơ nghiệp tổ ấm tương lai. Thế
nên, Khoản 1, Điều 12 về “Bảo lãnh
trong bán, cho thuê mua nhà ở hình
thành trong tương lai”, Thông tư số
07/2015/TT-NHNN ngày 25/06/2015
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước,
“Quy định về bảo lãnh ngân hàng” đã
quy định thẳng tưng: Các ông bà hai
bên phải ký tá xong hợp đồng mua
bán, chúng tôi mới có đối tượng cụ
thể để bảo lãnh. Luật quy định phải
có bảo lãnh trước khi ký hợp đồng
bán nhà. Ngược lại, Thông tư quy
định chỉ được bảo lãnh sau khi đã
ký hợp đồng mua bán nhà. Tự dưng
vô hiệu hoá được một điều luật bắt
buộc bảo lãnh. Quá là vướng mắc,
biến thành bế tắc giống như câu
chuyện kinh điển của triết học duy
vật: Chả biết gà đẻ ra trứng hay trứng
nở thành gà. Cuộc chiến này chưa
biết khi nào ngã ngũ.

BUÔN LUẬT
Kiện cáo dự báo nắng mưa
Các bản tin dự báo thời tiết lấy đâu ra
lúc nào cũng đúng, vì rõ ngay từ tên

gọi, luôn là dự báo chứ không phải…
xác báo. Vậy nhưng, một người phụ
nữ Israel đã đâm đơn kiện đài truyền
hình sở tại do có bản tin dự báo thời
tiết sai. Cụ thể, theo bản tin dự báo,
thời tiết ngày hôm đó có nắng và khá
dễ chịu. Tuy nhiên, sau đó, trời đổ
mưa tầm tã. Do mặc quần áo phong
phanh để phù hợp với thời tiết nắng
nóng, người phụ nữ này đã bị cúm và
phải nghỉ làm suốt 1 tuần kèm theo
tốn kém tiền thuốc thang, chữa trị.
Kết quả, nạn nhân dự báo đã nhận
được 1.000 USD tiền bồi thường.
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Lối về
H

ồi phổ thông hắn học ở mức
khá giỏi. Cha mẹ hắn rất
hãnh diện khi mang thành
tích con trai duy nhất của mình đến
cơ quan nhận thưởng. Rồi vài năm
sau đó tự dưng hắn học giảm sút
dần. Có người để ý thấy hắn thường
lui tới các quán internet với vài đứa
bạn và có khi la cà ở đó đến gần hết
ngày. Hắn ì ạch vào lớp 10 với điểm
đỗ sát nút. Ba mẹ hắn vừa buồn vừa
lo. Trong lần họp phụ huynh, thầy
cô giáo thường phàn nàn về kết
quả học tập và hạnh kiểm của hắn.
Gia đình và nhà trường có đưa ra
một vài biện pháp nhưng chẳng có
tác dụng mấy. Hắn rất khó bảo, có
lần mẹ hắn tâm sự:

- Ba nó bảo tại tôi nuông chiều nó
quá mức nên nó hư. Nào có phải
vậy đâu!

Diễn đàn Phong Phú

NGUYỄN VĂN MINH

năng lực nó có hạn.
Hồi đó trong trí tưởng non nớt của
hắn chỉ có mẹ mới là người yêu
thương hắn nhất trên đời. Còn ba
chỉ có biết buộc hắn phải được gần
như mọi việc. Hắn cảm thấy rất ấm
áp khi ở bên mẹ và sự hiện diện của
ba làm cho tổ ấm thêm căng thẳng,
hắn luôn cảm thấy bị áp lực và tư
tưởng bao giờ cũng ở trạng thái đối
phó. Rồi khoảng cách giữa hai cha
con cứ mỗi ngày một lớn thêm lên.
Tôi còn nhớ có một lần tầm khoảng
gần nửa đêm tôi nghe ba hắn nói to
như quát:

- Bà cứ chiều chuộng nó cho nhiều
vào! Có ngày bà bán đến cả trời
cũng không đủ tiền cung phụng
cho nó.
Tiếng mẹ hắn cũng lớn không kém:

- Vậy chớ sao cháu nó lại thế ạ?
Giọng bà buồn rầu:

- Chắc do tính khí của nó. Hơn nữa
ba nó lại quá nghiêm khắc, đòi hỏi
thằng nhỏ hơi nhiều, trong khi

- Con nó muốn, có gì là quá đáng.
Mình có mỗi mình nó, không lo
cho nó còn lo cho ai. Có người tìm
một mụn con để lo mà chẳng có
kia kìa…
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chẳng phát triển được gì, chẳng có
công việc nào cho ra hồn.
***
Sáng nay, hắn ngồi đến hơn nửa
giờ bên cạnh chiếc xe gắn máy 67
đã được tân trang theo phong cách
thời thượng. Chiếc xe được lai tạo
lại nom giống như một con châu
chấu với nhiều màu sắc góc cạnh
trông đến phản cảm. Có một điểm
nhấn trên xe làm người ta chú ý.
Đó là một hình người phụ nữ bằng
kim loại sáng bóng đứng trên một
chiếc lò xo xoắn vòng được đính
trên đầu xe. Cứ mỗi lần hắn cho xe
vọt tới hoặc phanh đột ngột, hình
người phụ nữ trên xe bật ngửa ra
sau hoặc lao chồm về phía trước
đầy man dại.
Hắn vẫn còn nhớ đã bỏ học giữa
chừng lớp 12, lúc đó ba mẹ hắn
được nhà trường mời làm việc
nhiều lần do hắn thường xuyên
nghỉ học vô lý do. Hắn hứa hẹn
rất nhiều điều nhưng vẫn chứng
nào tật nấy chẳng đâu vào đâu.
Cuối cùng hắn nghỉ học và chuyển
sang học nghề và đã kinh qua bao
nhiêu nghề nhưng chẳng trụ được
với nghề nào. Đã hơn 6 năm, hắn

***
Đã qua bao nhiêu năm, cuộc sống
của hắn như bèo dạt mây trôi, vài
đứa bạn trong nhóm đã lập gia đình
sau khi tuyên bố ly khai. Những
cuộc gặp gỡ vui chơi giữa hắn và
bạn bè đã thưa dần. Có lần những
đứa bạn bè hắn nửa đùa nửa thật:

- Tao gác kiếm rút chân ra khỏi
giang hồ, nhường chỗ cho đám trẻ.

vì sao như thế, buồn nhưng không
oán trách… Nhìn vào những đứa
bạn, hắn thèm có một gia đình nhỏ
riêng, cũng khao khát yêu thương
và muốn được thương yêu. Hắn
cảm thấy cô đơn trống vắng sau
những cuộc vui say khướt trở về.
Ba hắn thường đi làm xa, ở nhà
thường chỉ có mẹ. Hắn biết mẹ
hắn rất buồn phiền, ba rất giận tức
nhưng vẫn cố phớt lờ, tuy nhiên
thỉnh thoảng vẫn cứ dội lên từ sâu
trong tâm khảm một sự ăn năn hối
tiếc. Có lúc hắn tặc lưỡi: “Chậc, ước
gì thời gian quay ngược được mình
sẽ làm lại!”.

Thằng khác lại nói:
***

- Tuổi đã lớn rồi, phải mỏi mệt chứ…
Hắn nghiệm ra những điều bạn
hắn nói có phần đúng. Đôi lúc
hắn cũng cảm thấy mệt mỏi thật.
Có những cuộc vui thâu đêm làm
hắn chán ngán, cảm thấy đời mình
đơn côi như chiếc xuồng nhỏ trôi
theo dòng nước, bập bềnh không
phương hướng cứ dạt sâu vào
vùng xoáy. Hắn cũng có một vài
mối tình nho nhỏ, những cuộc tình
ngắn ngủi như cơn mưa mùa hạ
bất chợt vội đến rồi vội đi không để
lại dấu vết. Hắn lờ mờ đoán được

Hắn đã được nhận vào làm ở một
nhà máy sợi dệt gần nhà. Công
việc hơi vất vả nhưng hắn cũng
tìm thấy được một vài niềm vui.
Ở đó có những người đồng trang
lứa. Và được hơn cả là các bác các
cô lớn tuổi xem hắn như con em
trong nhà, luôn quan tâm, thấu
hiểu và tận tình giúp đỡ. Hắn
đang tìm thấy được sự gần gũi,
thân tình thật sự ở môi trường
mới. Cách đây vài hôm, mẹ hắn
sang nhà khoe với tôi rằng hắn
mang về cho mẹ được nửa tháng

lương. Bà cảm động đến ứa nước
mắt khi đứa con mình đã ngộ ra
được nhiều điều…
***
Đã hơn 10 giờ đêm, hắn tắt máy xe
ở cổng, nhẹ nhàng đi qua khoảng
sân. Thường thì hôm nào đi chơi
đêm là mẹ hắn để cửa không chốt.
Hắn chỉ xô nhẹ cánh cửa rồi vào
nhà. Hằng năm cứ tầm khoảng này
hắn thường được bạn bè hồi cấp
ba gọi đi họp mặt. Hắn không đi,
né tránh vì tự ti mặc cảm, lần này
không thoát được bởi tụi bạn réo
gọi quá chừng. Buổi họp mặt rất
vui, các bạn hắn phần đông đều
thành đạt và đã có gia đình… Hắn
cảm thấy chưa bị đánh mất hết vì
còn có ba mẹ, bạn bè, nơi làm việc,
sức trẻ… Một sự trỗi dậy mạnh mẽ
trong lòng hắn.
Hắn lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa sổ,
không khí đêm mát lạnh ùa vào
phòng. Đêm đã đi vào chiều sâu,
bầu trời đầy sao. Hắn nhìn và đếm
được một vài vì sao lung linh ở rất
xa. Chợt sâu trong tâm hồn hắn
sáng lên một niềm tin như những
ngôi sao đang lấp lánh ở nơi xa
xôi kia.
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Chiếc cặp
T

hời tiết đã sang thu, cái nắng
chói chang oi bức của mùa
hè nhường chỗ cho cái nắng
đặc trưng của mùa thu. Tiết trời dịu
nhẹ, bầu trời trong xanh, cao rộng,
gió thu lững lờ man mát. Đã bao
mùa thu đi qua là bấy nhiêu mùa tựu
trường đến. Tôi cũng không nhớ rõ
vì dòng đời cuốn ta đi mãi với bao lo
toan cơm áo của đời thường, ngoảnh
nhìn lại đã mấy chục năm trôi qua.
Nhanh thật!
Nhưng mùa thu năm nay làm tôi nhớ
lại một thời cắp sách đến trường,
hồn nhiên đáng yêu bởi con gái
đầu lòng của tôi vào lớp một. Cháu
bước vào giai đoạn khởi đầu của một
thời đèn sách. Nhìn con háo hức, lo
lắng, loay hoay với vở sách, áo quần
và những câu hỏi đặt ra với tôi: Bố
ơi, không biết học lớp một có khó
không ạ? Bố có biết cô giáo con là
cô nào không? Lớp con có bao nhiêu
người vậy bố? Những câu hỏi thật
khó trả lời thế nào cho trọn vẹn với
con. Sau mỗi câu hỏi, cô bé tặc lưỡi lo
lắng. Thấy con như vậy, vợ chồng tôi
luôn động viên cô bé và trong lòng
khấp khởi niềm vui lặng thầm: Ít ra
con gái cũng biết lo lắng cho việc
học của mình!
Con gái cũng nũng nịu đòi ba mẹ
mua cho quần áo mới, sách vở mới,
cặp mới. Nhắc đến cặp sách mới, tôi
bỗng nhớ lại như in chuyện ngày
xưa, như mới xảy ra hôm qua thôi.
Năm ấy đã bước vào năm học mà tôi
chưa có cặp sách mới. Nhà tôi lúc đó
còn nghèo lắm nên mẹ chưa có tiền
để mua cặp cho tôi. Mẹ bảo cố gắng
học thật giỏi rồi mẹ sẽ mua liền, đến
khi được mẹ mua cho cặp mới, tôi

NGUYỄN HỒ HẢI
Dệt Hải Vân

đón nhận nó với niềm vui khôn xiết.
Tôi ngắm nghía, nâng niu nó hoài
không chán mà đâu hiểu rằng mẹ đã
vất vả, cố gắng lao động để mua cặp
mới cho con. Tôi giữ gìn, trân trọng
chiếc cặp và cố gắng học tập thật tốt.
Chiếc cặp năm ấy với tôi không chỉ
là hành trang vào năm học mà còn
là tình yêu thương và sự chăm lo của
bố mẹ dành cho tôi, dù gia đình khó
khăn đến đâu mẹ vẫn mong muốn
con mình đủ đầy không thua kém
bạn bè.
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Chuyện một góc

phụ huynh phải vất vả ngược xuôi
lắm, thậm chí phải vay mượn bạn
bè. Tuy nhiên, không phải cô cậu học
trò nào cũng biết điều đó mà ra sức
học tập, phấn đấu làm tốt nhiệm vụ
của mình và trân trọng những gì tốt
đẹp nhất mình đang có. Hy vọng,
mỗi món quà nhỏ của các đấng sinh
thành dành tặng cho con mình mãi
là những món quà ý nghĩa nhất mà
các em cảm nhận được.

Năm tháng qua đi, chiếc cặp đã
không còn nhưng với tôi nó hằn sâu
trong miền ký ức và câu chuyện về
nó luôn được tôi bảo vệ trong lòng
mình. Tình yêu thương của mẹ như
một bài học để tôi luôn nhắc nhở
mình và chăm lo cho những đứa con
của mình.

Còn tôi, ngày khai trường, tôi sẽ nói
với con gái mình: Con hãy mang
chiếc cặp trên vai đến trường học
chăm chỉ nhé. Con đang mang trên
vai kiến thức mênh mông, cả ước
mơ, hy vọng của gia đình, nhà trường
dành cho con đó! Con hãy cố lên nhé,
trên bước đường của con luôn có sự
hiện diện của ba mẹ, thầy cô, bạn bè
và những người thân.

Lại một năm học nữa bắt đầu, bao
em thơ khoe áo mới tung tăng đến
trường, mang trên lưng những chiếc
cặp hành trang xinh xắn. Để lo cho
con trọn vẹn một năm học, các bậc

Chúc các cháu một ngày khai trường
thật ý nghĩa và có những thành tích
cao trong học tập để mỗi mùa tựu
trường là một mùa ý nghĩa đối với
mỗi gia đình chúng ta.

Viên Lạc

Trong công việc, sếp là người nghiêm
khắc và cầu toàn. Nhưng ngoài công
việc, sếp giống như một người anh
cả, đầy tâm lý và giàu tình cảm. Thời
gian đầu, tôi không khỏi cảm thấy…
choáng váng khi anh luôn quây
quần ăn cơm trưa bình dị cùng tất cả
nhân viên. Những lúc đó, sếp trở nên
gần gũi hơn bao giờ hết với những
câu nói đùa nhẹ nhàng, những câu
chuyện cười nho nhỏ… và cùng kể
cho nhau nghe về gia đình, bạn bè.

K

hông phải ngẫu nhiên hay vô
duyên vô cớ, tôi, một nhân viên
mới toanh vừa gia nhập ngôi
nhà chung Phong Phú thật sự “thần
tượng” sếp của mình.
Mọi thứ thật lạ và mới mẻ là cảm
nhận của tôi về những ngày đầu làm
việc tại Phong Phú. Một môi trường
mới. Một vị sếp mới. Và, những người
đồng nghiệp mới. Lạ, mới mẻ không
đồng nghĩa với việc khiến tôi sợ sệt
mà chỉ e ngại mỗi khi vấp phải sai sót
nào đó. Nhưng đã là người mới, bạn
làm sao tránh khỏi những bỡ ngỡ,
va vấp bước đầu? Nhất là khi tôi làm
việc dưới sự quản lý trực tiếp của một
vị sếp có vẻ bề ngoài nghiêm nghị và
cầu toàn trong yêu cầu công việc.
Dưới cặp kính dày, ngồi ở một góc
phòng rộng hướng ra bao quát nhân
viên, tất cả càng khiến hình ảnh sếp
trông lạnh lùng hơn, quả thật rất
đáng lo ngại.

Trên thực tế, sếp vốn nổi tiếng
nghiêm túc với đa khả năng trong
công ty. Có hơn 20 năm gắn bó cùng
Phong Phú, sếp khởi đầu công việc
tại đây từ vị trí nhân viên kĩ thuật rồi
trở mình tiến lên trưởng ca, quản
lý… cho đến vị trí hiện nay. Mỗi vị trí
một công việc, nhưng dù ở vị trí nào,
sếp vẫn luôn đòi hỏi cao ở bản thân
và cộng sự.

Do tính chất công việc, phòng chúng
tôi lúc nào cũng tất bật, bận rộn và
luôn căng thẳng. Chính vì thế không
thể phủ nhận vai trò quan trọng của
sếp, người luôn đứng mũi chịu sào
cho mọi hành động, việc làm của
chúng tôi. Nếu không có một “cái
đầu lạnh” như thế ấy, liệu phòng
chúng tôi có được “gọn gàng”, “ngăn
nắp” như bây giờ, hay sẽ trở nên “rối
tung” và “hỗn độn” sau mỗi ngày làm
việc? Ắt hẳn mỗi thành viên trong
phòng chúng tôi đều có cùng một
câu trả lời.

Là nhân viên mới, mỗi ngày làm việc,
tôi luôn được sếp hướng dẫn, chỉ bảo
tận tình với một gương mặt nghiêm
khắc vốn có nơi anh. Thỉnh thoảng,
tôi tình cờ bắt gặp anh đứng một
mình đầy trầm ngâm ở bên ngoài
văn phòng. Đó là lúc anh cần giải
pháp cấp bách cho công việc, giải
pháp cứu nguy cho những sơ sót,
sai lầm từ nhân viên. Ngày qua ngày,
tôi càng hiểu hơn về tầm quan trọng
của sếp và cảm giác e dè của một
nhân viên mới được thay thế bằng
sự kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc.

Chính vì thế mỗi ngày trôi qua, gương
mặt sếp dưới cặp kính dày, nghiêm
nghị, ngồi ở một góc phòng rộng
hướng ra bao quát nhân viên không
còn khiến một nhân viên mới như tôi
dè dặt, e ngại nữa. Thay vào đó, tôi
nhận ra ở vị sếp của mình sự thâm
trầm và giàu kinh nghiệm cả trong
cuộc sống lẫn trong công việc. Tôi
đã sẵn sàng cho một tâm thế không
ngừng nỗ lực học hỏi, hoàn thiện
mình mỗi ngày, góp phần chung tay
xây dựng ngôi nhà chung Phong Phú
để “Cho cuộc sống thêm phong phú”.
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Chiều không anh Thơ thu
tháng tám
NGUYỄN HỮU CHUNG

Coats Phong Phú

(Chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám
và Quốc khánh 02/09)
LÊ QUÝ THÔNG

Sau giờ tan sở vấn vương
Chờ anh ở cuối con đường tình yêu
Nắng vàng bồng tóc cô liêu
Em cô đơn với những chiều không anh
Tình yêu như chiếc lá xanh
Em lo chiếc lá lìa cành thu bay
Men lòng em uống cho say
Bên anh với những tháng ngày bình yên
Tìm về những giấc mơ tiên
Em mong hai đứa kết duyên giao hòa
Mỗi chiều sau lúc tan ca
Gặp anh em tựa vườn hoa muôn màu
Anh đi đâu, anh về đâu
Áo xanh em sợ qua cầu gió bay
Má hồng bên gió heo may
Xa anh kỷ niệm đong đầy yêu đương
Mỗi ngày em vẫn nhớ thương
Chờ anh ở cuối con đường tình yêu
Đường về chân bước liêu xiêu
Em cô đơn với những chiều không anh

Kỷ niệm thu nay đáng tự hào
Bảy mươi năm ấy vượt ba đào
Con đường cứu nước ngời trang sử
Sự nghiệp vì dân rạng ánh sao
Đất Việt thăng hoa nhờ Cách mạng
Trời Nam khởi sắc cậy đồng bào
Nâng tầm hội nhập thông thời đại
Tổ quốc bay lên thế đứng cao
Tháng Tám hân hoan mừng Cách mạng
Trung thu rạng rỡ đón vinh quang

Giữ và bỏ Cảm ơn em
HOA TÚ

Giữ lại chút tình nghe vấn vương
Giữ tâm trong sáng thắp đêm trường
Giữ dạ bao dung lòng độ lượng
Giữ trí hiên ngang suốt đoạn đường
Giữ vẹn nhân sinh tan nghiệp chướng
Giữ người trong mộng chắc còn thương
Giữ vững đam mê không vượt ngưỡng
Giữ bởi trong ta quá tỏ tường

Hương đời ngan ngát tình chan chứa
Sắc nước lung linh cảnh rộn ràng
Trí mộng năm châu hòa vận mới
Tâm mơ bốn biển kết duyên vàng
Giang sơn một dải vui trăm họ
Lý tưởng Bác Hồ mãi vọng vang

Bỏ thôi thao thức những đêm trường
Bỏ sầu ân ái chẳng còn vương
Bỏ quên ký ức tìm muôn hướng
Bỏ tâm ích kỷ đời tỏa hương
Bỏ hết hơn thua gắng cười gượng
Bỏ gian chừa dối giữ lòng lương
Bỏ mộng tỉnh mơ đừng hoang tưởng
Bỏ những sân si bởi tầm thường.

NGUYỄN KINH

Xa nhau hơn chục năm rồi
Dấu chân kỷ niệm trong tôi khó mờ
Nay ngồi dệt mấy vần thơ
Tặng người Phong Phú thay tờ hoa tiên
Tên em nổi tiếng mọi miền
Nâng niu quá khứ nối liền tương lai
Đường tơ theo gót vân hài
Tiếng thoi nhộn nhịp rõ tài giai nhân
Điểm tô hương sắc xa gần
Văn minh lịch sự canh tân cuộc đời
Cảm ơn em! Thật tuyệt vời.
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Thu
HUYỀN LINH

QUẢNG Sơn Hành trình lan tỏa
yêu thương
LÊ SANG

Chương trình Lan tỏa yêu thương tại Quảng Sơn.

Trong mỗi chuyến hành trình lan tỏa yêu thương, những người
con Phong Phú mang đến những tình cảm thân thương, sự sẻ
chia chân tình đối với những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi chuyến
hành trình đều để lại trong lòng người những bài học và giá trị
nhân văn sâu sắc về tình người, sự cống hiến.

V

ừa qua, Tổng công ty CP Phong Phú đã phối
hợp với Công ty CP Dệt May Quảng Phú tổ chức
chương trình Lan tỏa yêu thương tặng quà cho
những bà con có hoàn cảnh khó khăn và học sinh hiếu
học tại UBND xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh
Thuận. Song song đó, đoàn đến thăm và tặng quà tại
Cơ sở Bảo trợ Xã hội Trần Châu. Đây là một trong những
hoạt động chung tay vì cộng đồng mà Phong Phú luôn
hướng đến trong quá trình hoạt động của mình.

Chương trình bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng, diễn ra nhanh
gọn, không cầu kì nhưng đầy tình nhân ái. Các thành
viên trong đoàn với nụ cười thường trực trên môi niềm
nở đón tiếp những cụ già, những em bé. 200 phần
quà thiết thực đã được lần lượt trao tay những hộ có
hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo hiếu học. Đó là
những phần quà tuy không quá lớn về vật chất nhưng
nó cũng góp phần làm vơi đi sự thiếu thốn của người
dân nơi đây, để giúp họ thấy được niềm vui, sự tin yêu
từ cộng đồng. Ngoài ra các em học sinh tiếp thêm niềm

tin và sức mạnh để bước vào năm học mới với những nỗ lực đạt được kết
quả tốt nhất. Những cụ già rưng rưng ánh mắt, những em bé mặc những
bộ quần áo tinh tươm, sạch sẽ nhất có thể đến UBND xã Quảng Sơn từ
sớm. Để rồi sau đấy, ai nấy cũng đều ôm những món quà vào lòng như
trân quý trọn tình cảm đoàn đã mang đến, chia sẻ cùng mình.
Rời UBND xã Quảng Sơn, đoàn đến thăm Cơ sở Bảo trợ Xã hội Trần Châu,
nơi nuôi dưỡng những con người cơ nhỡ, bị bại liệt, tâm thần, người già
neo đơn không có nơi nương tựa trên địa bàn này. Tại đây, đoàn đã trao
tặng trung tâm 2 tấn gạo, 10 thùng mì và 80 phần quà khác bao gồm sữa,
bánh kẹo… với hy vọng góp phần vào công tác chăm lo đời sống cho
những con người nơi đây được tốt hơn.
Tạm biệt vùng đất nắng gió Quảng Sơn, hình ảnh những mảnh đời tuy
còn nghèo khó nhưng luôn biết vươn lên trong cuộc sống luôn đọng mãi
trong lòng mỗi thành viên của đoàn. Sau những giờ làm việc căng thẳng,
những chuyến đi chung tay vì cộng đồng như thế này thật sự bổ ích. Đó là
hành trình trải nghiệm, san sẻ yêu thương cùng những số phận kém may
mắn trong cuộc sống để cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa “Sống là cho,
đâu chỉ nhận riêng mình”.

Thu đến quê hương rực ánh sao
Thu sang đất nước thoáng dường bao
Thu vàng gợi cảm màu thanh lịch
Thu biếc khơi tình sắc nhã tao
Thu vén chân mây đời thoải mái
Thu nâng cuộc sống lực dồi dào
Thu mơ ánh nguyệt tình lưu luyến
Thu mộng giai nhân khách xuyến xao
Thu mát bên thềm trăng lấp lánh
Thu vui trước ngõ dạ nôn nao
Thu nuôi lí tưởng hoa tươi thắm
Thu dưỡng tư duy quả ngọt ngào
Thu trả tang bồng quên lối mộng
Thu lưu ký ức giữ niềm ao
Thu mừng thịnh vượng qua ghềnh thác
Thu chúc vinh quang vượt ải lao
Thu diệt mưu đồ trừ bá đạo
Thu yêu Tổ quốc quý đồng bào
Thu xanh bốn biển bang giao tốt
Thu sáng năm châu hội nhập cao
Thu thuận trời Nam sinh nữ kiệt
Thu hòa đất Việt phát anh hào
Thu trao cảnh đẹp vui nhân thế
Thu cảm thi nhân thắm má đào.
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Cả hai người đàn ông thi nhau thuyết phục thằng
bé chọn một con robot khác, nhưng mọi nỗ lực
đều không thành. Thấy vậy, Tin chạy ra vít cổ mẹ
xuống thì thầm:

- Mẹ ơi. Mẹ cho Tin tiền để mua đồ chơi cho em
kia đi.

- Dạ. Cảm ơn anh quá, tới tháng em lãnh lương ra
ghé trả anh liền, nhà em ở trên này, khúc này...
Chủ tiệm cười khoát tay, ra dấu đi đi, đừng khách
sáo. Người cha cúi xuống, nhấc bổng đứa con
đang ôm robot và xoa đầu Tin:

- Con cảm ơn bác đi, cảm ơn anh đi.

T.Q

Trong lúc loay hoay, một trong hai người đã đụng
vô kệ làm con robot lúc đầu rớt xuống đất. Chỉ chờ
có vậy, cậu bé chạy sấn tới, ôm chặt con robot mà
nó đã chọn và cầm chắc như thể muốn chống cự
lại cả thế giới nếu lấy lại con robot. Người cha thở
dài, móc bóp đếm tiền…

Phòng Đầu tư Tài chính

N

hân Ngày Gia đình... đưa Tin đi mua đồ
chơi, con ngó nghiêng tìm siêu nhân trong
cửa tiệm còn mẹ dựng xe chờ bên ngoài.

Tin cầm tờ tiền mẹ cho chạy vô đưa:

- Chú, chú, tiền đây nè.

Mẹ nhìn thấy có hai cha con. Người cha như vừa đi
làm về vì còn mặc nguyên bộ đồ đồng phục công
nhân. Anh cẩn thận gạt chống, bước xuống xe, bế
cậu bé con chừng năm sáu tuổi đặt nó trong cửa
hàng rồi mới quay lại khóa cổ, rút chìa khóa và cẩn
thận cho vào túi.

- Đây rồi, quá trời luôn, con chọn robot đi, chọn
con nhỏ thôi nha con, con bự quá dễ gãy tay giống
lần trước đấy.
- Dạ, con thích con biến hình kia, màu đỏ đó bố.
- Con này bao nhiêu vậy anh?
Người cha giơ cao con robot hỏi vọng vào trong,
nơi có anh chủ tiệm đang lui cui kiếm đồ cho Tin.
Chủ tiệm trả lời vọng ra:

- Coi giùm giá phía sau đó anh ơi, đang lu bu quá,
anh thông cảm chút nhé. Chủ tiệm cười, nói như
cáo lỗi.
- Trăm tám lăm, mắc dữ. Người cha lầm rầm.
Trong khi đó, ánh mắt cậu bé không thôi háo hức,
hai tay giơ lên với với theo tay cầm con robot của
người cha. Nhưng bất chợt cậu khựng lại ngay vì
người cha đã đặt con robot vào chỗ cũ trên kệ.

- Dạ. Con cảm ơn bác. Đứa nhỏ khoanh tay, thực ra
nó vẫn đang khoanh tay ôm chặt con robot.
Hai cha con đi ra, cả hai cùng cười tươi rạng rỡ.
Ngoài đường, Sài Gòn xe cộ ngược xuôi, phố xá lên
đèn sáng rực cả những con phố. Tin ngẩn ngơ nhìn
theo rồi buột miệng:

- Mẹ, con cũng muốn bố chở đi mua đồ chơi như
chú đó…

Người cha ngẩng đầu lên ngạc nhiên:

- Cảm ơn con, chú có tiền mà.

- Con lựa con khác đi, con này... hư rồi! Người
cha nói.
- Đâu đâu, hư sao đâu để bác coi cho? Nghe vậy,
anh chủ tiệm nhanh chân bước ra, phủi phủi đôi
tay vô lưng quần vừa cười với đứa nhỏ, vừa đưa
tay lên món đồ.
- Đâu có hư đâu, anh lấy cho em nha. Tin nói sau
khi lật đật chạy tới ngắm nghía kỹ con robot, rồi
với tay lấy món đồ chơi đưa cho đứa nhỏ nhưng
liền bị người cha cầm lại bỏ lên kệ.
- Anh ơi, anh kiếm giùm em con nào giống giống
vậy mà chừng năm bảy chục thôi anh nha. Em
hổng có đủ tiền, lỡ hứa mua robot cho nó cả tuần
nay, nhưng chưa có lương. Người cha bối rối nói
nhỏ vào tai chủ cửa hàng với nụ cười hiền lành
như xin lỗi.
- Con này nha con, con này nha, hay là con này
đẹp nè...

Chủ tiệm vừa xếp lại mấy món đồ, vừa ý tứ nhìn
người cha từ phía sau, rồi nhón tay vô cái bóp đang
mở của người cha, rút tờ một trăm sờn cũ.

- Đưa anh một trăm được rồi, đem về cho nó chơi
đi, còn lại bữa nào có đưa sau.

Có những câu chuyện bình dị diễn ra hằng ngày
trong cuộc sống nhưng luôn làm ta trăn trở, nghĩ
suy về những hoàn cảnh khác nhau, với những tình
cảm và cách ứng xử khác nhau. Mỗi câu chuyện
đều giúp ta có những cái nhìn tin yêu hơn về cuộc
sống, về sự sẻ chia, về tình người… Hy vọng, mỗi
chúng ta sẽ có thêm niềm tin yêu mỗi ngày.
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Mùa vu lan
của mẹ
THU HƯƠNG

Chiều nay, những cơn mưa ngâu bắt đầu rả rích nơi
góc phố, hàng cây và trên khắp lối đi về. Cơn mưa
như dự báo một mùa Vu Lan đến, như mang một nỗi
niềm tâm sự cứ vấn víu lấy tôi…

M

ẹ - tiếng gọi thân thương mà mỗi người con
luôn mang theo trên suốt đường đời. Nó chất
chứa bao tình yêu thương vô bờ bến, sự chở
che không gì có thể so sánh. Mẹ luôn là người phụ nữ
tuyệt vời nhất thế gian này. Là người mang nặng và sinh
ra con. Là người chở che, bảo bọc, cùng con trải qua bao
thăng trầm của cuộc sống. Là nguồn động lực lớn lao
khi con thất bại, vấp ngã trên đường đời. Là người yêu
thương con vô điều kiện, hy sinh cả thân mình để con có
cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, ngày con cất
tiếng khóc chào đời, mẹ vỡ òa trong niềm hạnh phúc.
Giọt nước mắt mẹ rơi khi nhìn thấy hình hài bé nhỏ của
con, đó là giây phút thiêng liêng nhất trong cuộc đời của
mẹ và những đấng sinh thành.
Con chào đời, mẹ càng nặng gánh, chăm con từng ngày,
khi con khát sữa, lúc con ốm đau. Rồi con biết lật, biết
bò… dù chưa đêm nào tròn giấc nhưng mẹ vẫn chỉ thấy

niềm hạnh phúc lớn dần theo năm tháng, luôn dành
những điều tốt đẹp nhất cho con.
Từ khi chập chững những bước đi đầu đời đến lúc lớn
khôn từng ngày, hòa nhịp mình vào dòng đời bon chen,
dù thành công hay thất bại thì sau lưng con vẫn luôn có
tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Người vẫn luôn đứng
đâu đó đợi con, dang rộng vòng tay đón con mỗi khi
trở về. Sau bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, được trở về
với mẹ, được nằm trong vòng tay của mẹ, cảm giác bình
yên nhất lại tràn về lòng con. Trong ánh mắt của mẹ, con
luôn là đứa con bé nhỏ cần bàn tay chăm sóc và sự chở
che của mẹ.
Tình yêu của mẹ lớn lao là thế, vậy mà có những lúc vô
tâm con nào đâu biết. Con cứ mặc nhiên xem như đó là
điều mẹ phải làm cho con. Con không thấy được những
giọt nước mắt mẹ đã rơi lặng thầm khi nhìn thấy con vấp
ngã, khi con thất bại và cả khi con làm mẹ buồn lòng.
Bao đau thương mẹ giấu kín trong lòng, bao khó khăn
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“Những ai đang còn mẹ,
xin đừng làm mẹ khóc”

Bông hồng cài áo
NGUYỄN HỒ HẢI

gian khổ mẹ cam chịu một mình. Nhiều lúc con tự trách
mình sao mãi làm mẹ buồn, mẹ khóc và cảm thấy xấu hổ
khi không giúp được gì cho đấng sinh thành.

Dệt Hải Vân

Vu Lan đến không chỉ để nhắc nhở chúng ta nhớ về đấng
sinh thành, mà trong lòng con luôn nhớ rằng: Đạo làm
con phải khắc ghi chữ hiếu làm đầu. Mẹ không thể nắm
tay con đi suốt cuộc đời này, mẹ cũng không thể ở bên
con mãi mãi. Tuổi thanh xuân của mẹ, cuộc đời của mẹ đã
dành trọn cho con. Vu Lan đến, mẹ không mong con tặng
cho mẹ một bông hồng đỏ để báo hiếu, mẹ chỉ mong con
luôn được bình an và vững niềm tin trong cuộc sống. Và
hãy luôn nhớ rằng mẹ vẫn mong con lớn khôn từng ngày
và theo dõi từng bước chân của con. Biển rộng trời cao
con vẫy vùng, nhưng khi trở về, con vẫn là con của mẹ, vẫn
là đứa con thơ bé năm nào.

Là mùa báo hiếu con mang ơn Người

Đừng bao giờ làm mẹ buồn. Đừng bao giờ làm mẹ khóc.
Đừng để mẹ phải giật mình thổn thức bao đêm chỉ vì lo
lắng cho con. Nước mắt mẹ đã rơi, vầng trán mẹ đã hằn
những nếp nhăn, mái tóc đã nhuộm màu sương khói theo
thời gian và tình yêu của con.

Đời này tiếp nối mai sau

Vu Lan đã đến rồi đó bạn có biết hay không? Mùa báo
hiếu, bạn có nghe tim mình thổn thức, có thấy khóe mắt
cay cay? Vậy thì: “Những ai đang còn mẹ, xin đừng làm
mẹ khóc”.
Mong rằng mỗi lần tiết trời đổ mưa ngâu, Vu Lan về sẽ
không còn những giọt nước mắt đắng cay tủi phận của
những người con thiếu vắng tình yêu với cha mẹ, của các
bậc sinh thành sống trong sự thờ ơ ghẻ lạnh của những
người lỗi đạo làm con. Sẽ không còn những tiếng mưa
lòng uất nghẹn khi nghĩ về cha mẹ giữa bầu trời mưa
giăng tháng 7, mà thay vào đó là những đóa hoa tâm
thơm ngát đạo làm con hiếu thuận trong luân thường.
Và bạn cũng như tôi, chúng ta mãi là những người con
ngoan, hiếu thuận của cha mẹ và mỗi ngày trôi qua đều là
một ngày Vu Lan báo hiếu.

Nhớ rằm tháng bảy - Vu Lan
Công cha, nghĩa mẹ sáng ngời
Sinh thành, dưỡng dục cho đời mai sau
Làm con chữ hiếu làm đầu
Nhớ ơn cha mẹ sông sâu, biển dài
Nhờ đâu anh được hôm nay
Nên hình, nên vóc, nên tài, nên duyên?
Nhớ ngày Bồ Tát Kiền Liên
Dấn thân cứu mẹ ở miền khổ đau
Cầu mong cha mẹ sống lâu trọn đời
Vu Lan hãy nhớ người ơi
Bông hồng cài áo trọn đời chớ quên.
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Đi qua những mùa thu bay!
THỦY TIÊN

30

tuổi, cái tuổi bị người
ta dị nghị vì mãi vẫn
chưa chịu lấy chồng.
Phần thì ngày nào mẹ cũng gọi
điện nhắc nhở chuyện chồng con
kẻo “quá lứa lỡ thì” không ai nhòm
ngó. Dường như mọi lời nói về vấn
đề này Thoa đều để ngoài tai. Cô
gái cá tính vẫn còn ham chơi, vẫn
mải mê cho những dự định dang
dở và những hoạt động phong trào
sôi nổi nơi cô làm việc và nhóm
sinh viên thời đại học.
Cả tuần cô tất bật cho công việc,
cuối tuần thảnh thơi cùng đám
bạn. Nhiều người lo lắng mối mai
nhưng gặp mặt rồi cô cho qua.
Phần do cá tính, phần ngại yêu vì
cho rằng mình không đủ độ lãng
mạn để có một mối tình đầy ắp
như thời đi học. Thoa đã có quan
điểm khác hẳn về tình yêu và rất
thực dụng.
Tuy vậy, những buổi chiều tan ca cô
vẫn có cảm giác buồn. Những ngày
lễ cô vẫn có chút trống vắng, nhưng

Nắng chiều trong vắt như mật ngọt,
pha chút gió heo may mát rượi cả da
thịt, Sài Gòn chưa bao giờ mát mẻ đến
thế. Bóng chiều cứ tà tà trên những cây
xà cừ cổ thụ, chiếu rọi hình ảnh hai vợ
chồng tay trong tay sau giờ tan ca.

tất cả dường như bị cô gạt đi với suy
nghĩ việc gì đến cứ đến.
Khi Tổng Công ty thành lập thêm đơn
vị thành viên chuyên về may mặc, cô
được điều động về nhận công tác tại
đơn vị mới. Công ty bắt đầu tuyển
dụng nhiều nhân viên mới, công
nhân để đào tạo và cô được giao một
phần nhiệm vụ trong công tác đào
tạo ấy.
Trong số những người mà cô phụ
trách có Thắng, một anh chàng cao
dong dỏng có giọng nói trong veo
và hóm hỉnh đã cho cô ấn tượng ban
đầu khó quên.
***
Cô không nhiều bạn bè, nên hầu hết
tâm trạng của cô được chia sẻ trên
trang cá nhân facebook. Cô thường
xuyên cập nhật những dòng trạng
thái đầy tâm sự. Mỗi lần cô chia sẻ
có một tài khoản mang tên Lá thư
mùa thu luôn động viên, an ủi cô rất
nhiều. Cô viết:

5 mùa thu đã đi qua bên con đường
tình yêu nhưng vẫn đợi một chiếc
lá cuối cùng. Rồi những mùa thu có
giống nhau, hay vẫn những buổi
chiều ngồi cà phê ở Câu lạc bộ
Thanh niên!
Bên kia hồi đáp:

Những chiếc lá mùa thu không vô
tình mà nhuốm vàng những góc
phố, hàng cây, chúng vẫn đợi những
cơn gió kỳ diệu để thổi bùng ngọn
lửa yêu thương.
Cô tự nhủ:

Có những mùa thu đợi chờ nào đã qua
đi, hay vô tình không nhận ra nhau.
Tài khoản Lá thư mùa thu hồi âm:

Không có lá thư nào là vĩnh viễn
đóng chặt, mỗi lá thư đều có một
người gửi và một địa chỉ nhận, quan
trọng là địa chỉ ấy gần hay xa và
người nhận có chịu mở hay không?
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Hai người thường xuyên có những
cuộc trò chuyện, chia sẻ với nhau.
Công việc mới dường như chiếm hết
quỹ thời gian của cô làm cô không
còn thảnh thơi để nghĩ đến những
chuyện xung quanh. Nhưng mỗi tối
cô nhận được một lá thư tâm sự, hay
một câu chuyện hóm hỉnh làm cô
cảm thấy rất vui và nhớ.
6 tháng trôi qua, mọi chuyện với cô
như một thói quen, trước khi ngủ cô
mở điện thoại và đọc những lá thư.
180 lá thư đã gửi đến cô nhưng chưa
một lần cô hồi âm, cô luôn dõi theo
và đọc chúng. Mỗi lần nhận được lá
thư cô cảm thấy ấm áp và một niềm
hạnh phúc dâng tràn.

Đây là món quà sinh nhật của chị, có
một người đến nhờ chúng tôi gửi hộ.

Cảm ơn anh. Thoa đáp.
Bỗng tim cô đập nhanh hơn và cảm
thấy hồi hộp. Cô nghĩ thầm: Món quà
này là của ai, sao có vẻ bí ẩn quá.
Lên đến nhà, cô vào phòng vội vàng
mở chiếc hộp xinh xắn ra và thật bất
ngờ trước 181 chiếc lá xà cừ vàng
tinh tươm với 180 câu mà tài khoản
Lá thư mùa thu hàng ngày đã gửi
cho cô. Tất cả được viết bằng chữ
thư pháp điêu luyện, riêng một lá xà
cừ để trống. Thoa hạnh phúc không
thốt nên lời. Cô thấy sống mũi cay
cay và xúc động.

***
Thoa vừa chạy xe vào chung cư, bảo
vệ đưa thẻ xe và kèm một món quà
cùng lời chúc mừng sinh nhật.

Cô lật đật mở điện thoại, kiểm tra tin
nhắn: “Gửi tặng em lời chúc mừng sinh
nhật, chiếc lá thứ 181 anh đợi dòng hồi
âm của em!”

***
Thoa đợi Thắng bên dưới gốc cây
xà cừ cổ thụ giữa mùa thu tháng
8. Chiếc lá vàng cứ xoay xoay như
chong chóng và hôn nhẹ mặt đất.
Những mùa thu cô đơn của Thoa đã
qua đi như một cơn gió nhẹ, hạnh
phúc đến với cô khi tìm được một
bến bờ yêu thương. Sinh nhật lần thứ
31 cô viết:

Cơn gió nhẹ mùa thu vô tình làm
những chiếc lá thêm yêu thương và
tìm được bến đáp an toàn. Những
bức thư mùa thu với tôi là những
cảm xúc và suy tưởng. Hạnh phúc
chính là bạn kiên nhẫn đi đến cuối
con đường để viết lên một bức thư
của đời mình. Kèm với dòng tâm
trạng là hình ảnh một chiếc là vàng
có ghi dòng chữ: Em sẽ cùng anh đi
hết con đường này!
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Quẳng gánh lo đi
và vui sống
Trong một lần đi công tác TP.Hồ Chí Minh, vào
giờ nghỉ trưa, tôi cùng bạn ghé vào siêu thị sách
gần đó. Tôi choáng ngợp và hoa cả mắt vì quá
nhiều loại sách, không biết chọn quyển nào để
mua. Mới đầu, tôi chỉ nghĩ mình nên mua một
quyển sách nào đó để đọc trong thời gian xa nhà.
Nói thật lúc ở nhà, việc gia đình, cơ quan khiến
tôi không còn thời gian để đi mua sách và đọc
sách. Và rồi một cuốn sách đã thu hút sự chú ý
của tôi bởi tựa đề thật đơn giản Quẳng gánh lo đi
và vui sống của Dale Carnegie. Sau khi đọc quyển
sách này, tôi thật sự bỏ ý nghĩ đọc sách để giết thời
gian. Đó là những bài học bổ ích, giúp tôi nhiều
trong cuộc sống, trong công việc.

K.A

Đ

ã 3 năm trôi qua, tôi vẫn
đọc đi đọc lại 9 nội dung
gợi ý trong cuốn sách và
phát huy cao nhất tác dụng của
quyển sách. Với các phương pháp
hiệu quả của Dale Carnegie, hàng
triệu người đã xây dựng được
thái độ sống tích cực, an tâm cảm
nhận hạnh phúc và mãi mãi loại
bỏ thói quen lo lắng. Những lời
khuyên thiết thực và sâu sắc của
Dale Carnegie đã chứng tỏ giá trị
vững bền qua hơn nửa thế kỷ, và
càng tỏ ra hữu dụng trong thời
đại nhiều căng thẳng ngày nay.
Quẳng gánh lo đi và vui sống đề
cập nhiều nội dung được tác
giả lấy dẫn chứng từ những con
người thật, sự việc có thật hết sức

thuyết phục, giúp người đọc dễ
cảm nhận. Quyển sách gồm có 6
phần: Phần một - Các nguyên tắc
cơ bản để loại bỏ sự lo lắng; Phần
hai - Phương pháp phân tích và
giải quyết sự lo lắng; Phần ba Phá bỏ thói quen lo lắng trước
khi sự lo lắng tàn phá chúng ta;
Phần bốn - 7 cách luyện tinh
thần để sống thanh thản và hạnh
phúc; Phần năm - Gạt bỏ nỗi lo bị
chỉ trích; Phần sáu - 6 cách tránh
mệt mỏi và lo lắng, đồng thời
nâng cao tinh thần và sức lực.
Trong mỗi phần, tác giả đưa ra
từng tiêu đề nội dung cụ thể với
những câu chuyện chứng minh,
phân tích cùng những lời khuyên
sâu sắc.

Tôi tâm đắc nhất phần sáu với nội
dung đề cập đến cách tránh mệt
mỏi và lo lắng, đó là: Bốn thói
quen tốt khi làm việc.
Thói quen thứ nhất: “Chỉ để trên
bàn những giấy tờ liên quan đến
vấn đề phải giải quyết ngay”. Một
người sẽ thấy mình làm việc dễ
dàng và chính xác hơn rất nhiều
nếu mỗi ngày bạn đều thu dọn
chiếc bàn làm việc ngồn ngộn
giấy tờ, chỉ để lại những giấy tờ
thật cần thiết cho những vấn đề
cần giải quyết ngay. Trật tự cũng
là quy tắc đầu tiên trong kinh
doanh. Dọn dẹp và sắp xếp gọn
gàng bàn làm việc, tránh để bừa
bộn những lá thư chưa được trả
lời, những báo cáo và những ghi
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nhớ chằng chịt gây rối trí, căng
thẳng và lo lắng, giải quyết ngay
những vấn đề mới phát sinh và
bạn sẽ không bị giày vò, lo lắng
trước hàng núi công việc chưa
giải quyết xong.
Thói quen thứ hai: “Giải quyết mọi
việc theo thứ tự quan trọng”. Một
người không phải lúc nào cũng
có thể giải quyết mọi việc theo
thứ tự quan trọng của chúng.
Nhưng so với kiểu làm việc tùy
hứng, thói quen lập kế hoạch thứ
tự về những việc cần làm thật sự
tốt hơn rất nhiều. Vì vậy, chúng ta
phải vạch kế hoạch thấu đáo cho
cả ngày với phương châm giải
quyết theo thứ tự quan trọng của
chúng, tuân thủ xây dựng, thực
hiện kế hoạch, nếu không công
việc sẽ dồn sang ngày kế tiếp và

kế tiếp nữa.
Thói quen thứ ba: “Khi gặp vấn
đề nảy sinh, hãy giải quyết ngay
nếu thấy có đầy đủ các yếu tố để
ra quyết định”. Mỗi lần họp chỉ
nên chọn ra một vấn đề để giải
quyết dứt khoát. Không chần chừ,
không trì hoãn. Quyết định đưa ra
có thể là yêu cầu phải cung cấp
thêm thông tin, là tiến hành hay
không tiến hành. Dù thế nào đi
nữa cũng phải quyết định xong
vấn đề đang thảo luận rồi mới
chuyển sang vấn đề khác. Các
thành viên không còn cảm giác
căng thẳng với những vấn đề
chưa được giải quyết.
Thói quen thứ tư: “Học cách tổ
chức, ủy quyền và giám sát”. Các
nhà lãnh đạo nếu muốn tránh

khỏi lo âu, căng thẳng và mệt mỏi
phải giao phó trách nhiệm cho
người khác, điều này rất khó vì
tai họa xảy ra khi ủy quyền nhầm
người. Nhưng dù khó đến đâu,
các nhà lãnh đạo cũng phải làm,
phải biết cách tổ chức, ủy quyền
và giám sát.
4 thói quen trên sẽ giúp chúng
ta tránh mệt mỏi và lo lắng trong
công việc, nâng cao tinh thần và
sức lực để cùng Quẳng gánh lo đi
và vui sống. Những quyển sách
của Dale Carnegie là những cuốn
sách hay, nhiều ý nghĩa. Nó đã làm
thay đổi thói quen của tôi: Khi đưa
con đi siêu thị, tôi không quên
ghé vào quầy sách để chọn cho
mình những quyển sách khác và
dành thời gian để đọc, suy ngẫm
và rút ra những bài học quý giá.
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Chính mình là biển lớn,
trăm sông mới tụ hội
HOÀNG ĐẠT

Hội nhập kinh tế quốc tế và văn hóa toàn cầu sẽ giúp mỗi người
mở rộng tư duy, tiếp thu văn hóa nhân loại để làm giàu thêm văn
hóa truyền thống của dân tộc trên nền tảng vững chắc của mình.
Những lối mòn xưa cũ đã không còn tác dụng, trở nên lỗi thời,
lạc hậu. Vì vậy, muốn phát triển và khẳng định bản thân, hãy tự
trang bị một nguồn nội lực đủ mạnh và thay đổi chính mình.

C

ó một câu chuyện thời sinh
viên làm tôi nhớ mãi đến hôm
nay. Năm 18 tuổi, tôi bước vào
giảng đường đại học với một tâm thế
của tuổi trẻ và một sự quyết tâm cao
độ. Ngày ấy, mẹ đã phải nhặt nhạnh
từng đồng, mượn của hàng xóm để
đủ tiền cho tôi mang đi lên Sài Gòn.
Mẹ dặn dò nhiều thứ và cũng khóc
rất nhiều vì luyến lưu, thương nhớ…
Chính vì thế, tôi quyết tâm phải học
tập thật tốt và chăm chỉ làm việc để
không phụ lòng ba mẹ và những
người thương yêu mình.

Trong lớp học của tôi ngày ấy, có
một bạn rất giàu, tính tình hòa đồng,
khéo léo nhưng học tập không được
tốt lắm. Gần tới mùa thi, thay vì “cắm
đầu cắm cổ” vào học như chúng tôi,
bạn lại rất nhởn nhơ và… hay đi ăn
với thầy cô bộ môn. Điều đáng nói ở
đây là kết quả học tập của bạn không
hề thua kém chúng tôi. Lúc đó,
chúng tôi ấm ức lắm nhưng không
dám nói ra. Đến khi bảo vệ xong luận
văn tốt nghiệp, chúng tôi được một
tập đoàn lớn của nước ngoài đến
phỏng vấn việc làm. Những bài thi

và các vòng phỏng vấn đã làm bộc
lộ những yếu điểm rất cơ bản trong
kiến thức. Và điều gì đến cũng đến,
bạn ngậm ngùi dừng bước trong khi
chúng tôi được nhận vào làm việc.
Câu chuyện trên như một bài học
lớn mà tôi mang theo trong suốt quá
trình làm việc của mình. Tôi luôn nỗ
lực để hoàn thành tốt công việc được
giao, không ngừng học hỏi từ người
đi trước, đồng nghiệp và những khóa
học bên ngoài để nâng cao kỹ năng
của mình. Quá trình làm việc đã giúp
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tôi rút ra bài học kinh nghiệm quý
báu rằng: Trong bất kỳ môi trường
và hoàn cảnh nào, bạn đừng quá chú
tâm đến việc làm vui lòng người khác
mà hãy luôn là chính mình. Hãy làm
những việc đúng đắn, không ngừng
nâng cao nội lực của bản thân, không
ngại học hỏi để tự hoàn thiện mình.
Chỉ khi nào chính bạn được rèn luyện
tốt, có tư chất, mới mong người khác
tìm đến bạn. Chính mình là cây ngô
đồng, phượng hoàng mới đến đậu,
chính mình là biển lớn, trăm sông
mới tụ hội. Khi đó, vị trí và tầm của
bạn sẽ có những mối quan hệ tương
xứng, thật lòng.
Muốn làm được điều đó, trước tiên,
bạn hãy gạt bỏ những tư tưởng tiêu
cực ra khỏi cuộc sống của mình, nuôi
dưỡng tư tưởng tích cực và luôn lạc
quan trong mọi hoàn cảnh. Khi gặp
bất cứ một điều bất trắc gì, hãy khoan
đổ lỗi cho hoàn cảnh với những lý do
khác nhau, điều đầu tiên bạn nên
nghĩ đến chính là bản thân mình đã
thực sự nỗ lực làm tốt nó chưa. Nếu
chưa tốt, chúng ta hãy sửa chữa, rút
kinh nghiệm và uốn nắn mình để tốt
hơn, trưởng thành và chín chắn hơn.
Trong cuộc sống, không ít lần chúng
ta có những tư tưởng bi quan và hoài

nghi về lòng tốt của những người
xung quanh. Nếu điều đó không
được giải thoát thì dần dần sẽ làm
cho bạn mất niềm tin vào cuộc sống,
suy nghĩ tiêu cực và dẫn đến những
hành động cực đoan. Thực tế, cuộc
sống luôn luôn tồn tại hai mặt của
nó, chúng ta cần biết cách loại bỏ
những suy nghĩ tiêu cực, hướng bản
thân mình đến những điều tốt đẹp
và có ích hơn.
Khi gặp những chuyện không vui,
không tốt đẹp, hãy xem nó như một
bài tập vượt chướng ngại vật để
chúng ta thêm mạnh mẽ, thêm niềm
tin vào bản thân mình và hướng đến
những điều tốt đẹp hơn. Bởi lẽ, khi
quá chú tâm vào những việc tiêu cực,
đến một lúc nào đó, bạn sẽ tiêu cực
theo và tư tưởng của bạn sẽ nhuốm
màu tiêu cực vậy. Chúng ta nên
cởi mở, nhìn về những điểm sáng,
những điều tốt đẹp và hướng những
điều không hay theo một suy nghĩ
tốt hơn bằng chính suy nghĩ và hành
động tốt đẹp của mình.
Người bi quan thường chỉ nhìn thấy
những điểm xấu của người khác để
rồi tiếp tục sống trong bi quan. Trái
lại, người lạc quan nhìn thấy những
gì còn chưa tốt của người khác và

của chính mình để tìm cách thay đổi
bản thân. Bởi vì, cuộc sống chỉ có thể
thay đổi khi mỗi người chúng ta có ý
thức thay đổi bản thân mình trước!
Khi bạn bi quan, bạn sẽ đổ lỗi cho
hoàn cảnh, cho mọi người quanh
mình mà không dám đứng ra chịu
trách nhiệm, nhận sai và sửa chữa.
Bạn yêu cầu thế giới và con người
quanh bạn phải đổi thay theo mình.
Điều này khiến mọi người xung
quanh sẽ đánh giá về khả năng hiểu
biết và mức độ nhận thức của bạn
đấy. Bạn không nên cố gắng tìm
cách thay đổi người khác hoặc thay
đổi hoàn cảnh. Việc đòi hỏi người
khác hoặc hoàn cảnh phải được
như ý riêng mình sẽ khiến bản thân
chúng ta rơi vào phiền muộn. Do đó,
bạn hãy luôn là chính mình, hãy biết
đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích
cá nhân mình để hoàn thiện mình
ngày một tốt hơn.
Hãy là chính mình trong bất kỳ hoàn
cảnh nào, hãy có lập trường và quan
điểm rõ ràng, hãy biết phân biệt và
nhận định đúng sai, hãy luôn lạc
quan tin yêu vào cuộc sống và bồi
dưỡng bản thân. Chính mình là biển
lớn khi ấy trăm sông mới hội tụ!
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Sử dụng kháng sinh đúng cách

xác định loại vi khuẩn gây bệnh, từ đó mới sử dụng loại
kháng sinh nào cho phù hợp.
Cần lưu ý rằng, thuốc kháng sinh sẽ không chữa được
cảm lạnh vì cảm lạnh là do virus, kháng sinh không có
hiệu lực trên virus. Điều trị cảm lạnh thường là nghỉ ngơi,
uống nhiều nước và dùng các thuốc hạ sốt, đau đầu.

Nên uống thuốc kháng sinh khi nào?

Sử dụng kháng sinh
thế nào cho đúng?
TRẠM Y TẾ

Việc dùng kháng sinh thế nào cho đúng rất cần thiết đối với mỗi người bệnh. Nếu
không dùng, người bệnh có thể nặng thêm hoặc gây ra biến chứng, dùng không đúng
cách có thể dẫn đến lờn thuốc, tiêm có thể gây sốc thuốc… hoặc nhiều bệnh nhân
không chịu dùng kháng sinh cho đến khi bệnh thật nặng mới dùng, khi đó quá chậm.
Tựu trung lại, đa số mọi người đều chưa hiểu rõ về kháng sinh và dùng thế nào cho
thật đúng.

T

rạm Y tế của Tổng công ty CP Phong Phú xin đưa
ra một vài thông tin về kháng sinh, các loại kháng
sinh, cơ chế tác dụng của kháng sinh đối với các loại
bệnh, khi nào nên sử dụng kháng sinh và liều dùng bao
nhiêu là vừa để mọi người hiểu hơn về kháng sinh, cũng
như có phương pháp sử dụng thật đúng đắn.

Kháng sinh là gì?
Năm 1928, nhà khoa học Alexander Fleming, người
Scotland lần đầu tiên thấy trong môi trường nuôi cấy tụ
cầu vàng nếu có lẫn nấm penicillium thì khuẩn lạc gần
nấm này sẽ không phát triển. Sau đó, chất penicillin đã
được chiết xuất từ nấm để dùng trong điều trị. Vào năm
1941, penicillin trở thành kháng sinh đầu tiên được tìm

ra và sản xuất để dùng trong lâm sàng. Kháng sinh khi
đó được coi là những chất do vi sinh vật tiết ra (vi khuẩn,
vi nấm), có khả năng kìm hãm sự phát triển của vi sinh
vật khác. Kháng sinh từ gốc Hy Lạp là antibiotic, nghĩa là
chống lại sự sống.
Về sau, với sự phát triển của khoa học, người ta đã có thể
tổng hợp, bán tổng hợp các kháng sinh tự nhiên và nhân
tạo. Do đó, định nghĩa kháng sinh đã thay đổi: Kháng sinh
là những chất do vi sinh vật tiết ra hoặc những chất hóa
học bán tổng hợp, tổng hợp với nồng độ rất thấp có khả
năng đặc hiệu kìm hãm sự phát triển hoặc diệt được vi
khuẩn. Nó có tác dụng lên vi khuẩn ở cấp độ phân tử,
thường là một vị trí quan trọng của vi khuẩn hay một
phản ứng trong quá trình phát triển của vi khuẩn.

Khi cần chữa bệnh bằng thuốc kháng sinh, người bệnh
phải được bác sĩ khám bệnh, kê đơn (không tự ý dùng
thuốc hoặc nghe người khác mách bảo); chỉ sử dụng
kháng sinh khi có nhiễm trùng; chọn đúng kháng sinh
và đường cho thuốc thích hợp; sử dụng kháng sinh
đúng liều lượng và đúng thời gian quy định; biết các
nguyên tắc chủ yếu về phối hợp kháng sinh.
Trước khi dùng thuốc, người bệnh phải xem lại đơn
bác sĩ về liều dùng, số lần dùng thuốc trong ngày, cách
dùng thuốc, kiêng kỵ; sau đó xem tờ hướng dẫn sử dụng
trong hộp thuốc về cách dùng, kiêng kỵ, tác dụng phụ...
để dùng thuốc cho đúng, tránh những điều đáng tiếc.
Thuốc kháng sinh thường được sử dụng sai bởi vì nhiều
bệnh nhân không dùng theo hướng dẫn của bác sĩ. Họ
có thể ngừng uống thuốc kháng sinh quá sớm trước
khi bệnh được hoàn toàn chữa khỏi, hoặc tự ý tăng liều
để “nhanh khỏi”. Điều này sẽ khiến vi khuẩn trở nên đề
kháng với thuốc kháng sinh.
Người bệnh phải được chẩn đoán có nhiễm khuẩn hay
không trước khi dùng kháng sinh. Bởi bình thường,
trên cơ thể ở những đường tự nhiên như đường thở,
đường tiêu hóa, đường tiết niệu sinh dục có một cộng
đồng nhiều loại vi khuẩn có lợi sống chung hòa bình
với vi khuẩn có hại. Nhưng vì nguyên nhân nào đó, các
vi khuẩn có hại nhiều lên bất thường mà cộng đồng
vi khuẩn không kiểm soát được mới sinh ra chuyện
viêm nhiễm.
Người bệnh cần kể cho thầy thuốc nghe tiền sử đã bị
những lần viêm nhiễm thế nào, dùng thuốc kháng sinh
gì trong bao lâu để có lựa chọn thuốc thích hợp. Bác sĩ
cũng có thể dựa trên một số kinh nghiệm lâm sàng để

Những loại kháng sinh uống xa bữa ăn: Là những loại
thuốc kém bền vững trong môi trường dịch vị hoặc bị
giảm hấp thu do thức ăn. Nên uống 1 giờ trước bữa ăn
hoặc 2 giờ sau bữa ăn.
Những loại kháng sinh uống trong hoặc ngay sau bữa
ăn: Là những loại không bị giảm hấp thu do thức ăn.
Riêng loại viên bao tan trong ruột, không kể thuộc
nhóm kháng sinh nào, đều có thể uống bất kể lúc no
hay đói, tốt nhất là uống lúc đói với 1 cốc nước sôi để
nguội. Ăn, uống các loại rau quả có vị chua chứa nhiều
axít hữu cơ, nên dùng trước 60 phút hoặc sau 120 phút
khi uống kháng sinh.
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Bí quyết làm đẹp
với bột đậu đỏ
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3. Se khít lỗ chân lông
Chuẩn bị:
		
		
Cách làm:

1 lòng trắng trứng gà
3 thìa bột đậu đỏ
1 thìa nước chanh

Nguyễn Hương

Trộn đều hỗn hợp trên cho sánh lại. Sau khi rửa mặt sạch,
đắp hỗn hợp này lên mặt và cổ trong khoảng thời gian từ
15-20 phút. Rửa lại mặt thật sạch với nước ấm.

Cơ thể mất nước sẽ làm da khô, sạm đen, thiếu
sức sống. Vì vậy, bạn phải thường xuyên cung cấp
và bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể và chăm sóc
da bằng những sản phẩm thân thiện với thiên
nhiên. Bột đậu đỏ là một trong những “mỹ phẩm”
mà bạn cần dùng để giúp da bổ sung nước, mịn
màng, trắng sáng.

T

rong đậu đỏ có chứa 7 loại vitamin làm đẹp da. Đặc biệt nhất là
vitamin E làm trắng da và vitamin C ngăn ngừa sự lão hóa. Sau
đây là 5 bí quyết làm đẹp và chăm sóc da từ bột đậu đỏ, bạn hãy
kiên trì để có một làn da đẹp và khỏe mạnh nhé!

Bột đậu đỏ có tác dụng làm trắng da kết hợp với lòng trắng
trứng và nước chanh sẽ giúp bạn thu nhỏ lỗ chân lông, đem
lại một làn da mịn màng, trắng sáng.

4. Trị sạm da

2. Mịn da và ngăn ngừa mụn
Chuẩn bị:
		
		

1/2 chén bột đậu đỏ
1/2 hộp sữa chua
1 thìa nước chanh

1. Sáng và căng da mặt

Cách làm:

Chuẩn bị:
		
		

Trộn đều bột đậu đỏ, sữa chua,
nước cốt chanh thành hỗn hợp sánh
nhuyễn. Rửa mặt thật sạch, lau khô,
sau đó đắp hỗn hợp lên mặt và cổ
trong vòng 15-20 phút. Rửa lại mặt với
nước ấm thật sạch.

2 thìa bột đậu đỏ
2 thìa mật ong
1 thìa nước chanh

Cách làm:
Trộn tất cả các hỗn hợp trên lại với nhau sao cho thật mịn đều. Rửa
mặt sạch, lau khô. Sau đó đắp lên mặt và cổ khoảng từ 15-20 phút rồi
rửa mặt lại với nước ấm cho sạch.
Đậu đỏ ngoài làm sáng da còn có tác dụng giúp da không bị chảy xệ.

Mặt nạ này giúp da mịn màng, trắng
sáng và ngăn ngừa mụn rất hiệu quả.
Thực hiện 2 lần/tuần để mang lại kết
quả tốt nhất.

Chuẩn bị:
		
		
Cách làm:

5. Dưỡng trắng da toàn thân
2 thìa bột đậu đỏ
1 thìa bã cà phê
1 thìa dầu ôliu

Trộn đều bột đậu đỏ, bã cà phê và dầu ôliu lại thành
một hỗn hợp thật nhuyễn. Rửa mặt sạch sau đó đắp
hỗn hợp này lên khoảng 15-20 phút rồi rửa mặt với
nước ấm.
Trong bã cà phê có chất chống oxy hóa kết hợp với
bột đậu đỏ giúp trị thâm sạm da. Nên sử dụng mặt nạ
này 2 lần/tuần đều đặn để mang lại kết quả tốt nhất.

Chuẩn bị:
		
		
Cách làm:

1 chén bột đậu đỏ
1 bịch sữa tươi không đường
1/2 quả chanh

Đổ sữa tươi vào bột đậu đỏ, khuấy đều cho đến khi
tạo thành một hỗn hợp mịn, sánh nhuyễn như kem
dưỡng da rồi vắt 1/2 quả chanh vào trộn đều. Sau
khi tắm xong, bạn thoa hỗn hợp này lên toàn thân
và massage nhẹ nhàng cho hỗn hợp thấm đều vào
da. Bạn để khoảng 20-30 phút thì tắm lại bằng nước
sạch. Sau đó, bạn nên thoa kem dưỡng da ngay vì
lúc này da sẽ hấp thụ kem dưỡng rất tốt. Nếu kiên
trì, bạn sẽ thấy được hiệu quả thật tuyệt vời mà
những gì bột đậu đỏ mang lại.

Lưu ý khi sử dụng bột đậu đỏ
Đậu đỏ sau khi mua về, rửa thật sạch, loại bỏ
những hạt sâu, hư, mốc rồi đem phơi thật
khô. Sau đó đem đậu đỏ đi xay ở các cửa hàng
chuyên xay đậu. Bột đậu đỏ sau khi xay xong
cho vào lọ, đóng nắp chặt và bảo quản nơi khô
ráo, thoáng mát để sử dụng trong thời gian dài.
Không nên lạm dụng đắp mặt nạ quá nhiều vì
trong đậu đỏ có chất tẩy tế bào chết sẽ bào mòn
da. Mặt nạ tốt nhất chỉ nên sử dụng 2 lần/tuần.
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Những công dụng
của vỏ chanh
THU THỦY

Những lợi ích của chanh không
chỉ có ở nước cốt mà ngay cả
vỏ cũng có lợi cho sức khỏe. Vỏ
chanh có chứa các enzym thiết
yếu, vitamin, khoáng chất như
vitamin C, vitamin P, canxi,
kali, chất xơ, limonene, axit
citric, flavonoid polyphenol và
salvestrol Q40...

N

hiều người thường chỉ sử dụng phần ruột và
nước cốt chanh, mà quên đi công dụng kỳ diệu
của vỏ. Sau đây là một số công dụng của vỏ
chanh sẽ giúp ích cho cuộc sống của chúng ta:

Mượt tóc, sạch gàu
Chỉ cần dùng vỏ chanh cho vào nồi đun, lấy nước để
gội đầu sẽ giúp tóc bạn bóng mượt, giảm rụng và rất
thơm. Hoặc bạn xay nhuyễn vỏ chanh, hòa với nước
cốt chanh để massage da đầu trước khi gội sẽ giúp loại
bỏ gàu và ngăn rụng tóc hiệu quả.

Đẹp da
Vỏ chanh là một nguồn tự nhiên của vitamin C và axit
citric, giúp làm sạch và loại bỏ tất cả các tạp chất có
mặt trong các tế bào da. Chính vì thế, vỏ chanh góp
phần mang lại cho bạn một làn da khỏe mạnh, giảm
mụn trứng cá và giải độc da.

Cho không gian thơm mát

Tăng cường tiêu hóa

Vỏ chanh cũng có thể góp phần làm sạch và thơm
không khí. Với cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần cho
vỏ chanh và một ít lá sả vào nồi và đun liu riu. Hoặc,
bạn có thể bỏ hỗn hợp này vào tủ lạnh, bồn rửa, thùng
rác… để làm mất những mùi khó chịu.

Vỏ chanh có thể chống lại nhiễm trùng, điều trị cảm
lạnh, cúm, đau họng và nhiễm trùng có tính chất tương
tự. Không chỉ vậy, vỏ chanh rất hữu ích để thúc đẩy một
hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh vì nó bao gồm chất xơ
thúc đẩy ruột tiêu hóa tốt.

Giữ đường nâu không bị vón cục

Sức khỏe răng miệng

Cho một ít vỏ chanh vào chung với đường nâu giúp giữ
đủ ẩm, không bị đóng thành cục và cho đường có mùi
thơm đặc biệt hơn.

Thiếu vitamin C sẽ dẫn đến các vấn đề răng miệng,
chảy máu nướu răng và viêm nướu… Vỏ chanh giàu
axit citric nên có thể ngăn chặn các vấn đề liên quan
răng và nướu. Đó là lý do tại sao, thay vì ném vỏ chanh
đi, bạn nên ăn nó.

Giảm nồng độ cholesterol
Việc tiêu thụ vỏ chanh giúp giảm mức cholesterol trong
cơ thể, thúc đẩy sức khỏe tim mạch tốt hơn. Cụ thể, kali
giúp duy trì huyết áp. Flavonoid polyphenol làm giảm
cholesterol LDL (cholesterol xấu). Vitamin C và vitamin
P cũng giúp đỡ trong việc thanh toán bù trừ các mạch
máu, từ đó sẽ ngăn chặn hoặc giảm thiểu những rủi
ro phát triển các bệnh như huyết áp cao, bệnh tim và
bệnh tiểu đường.

Chống ung thư
Tẩy tế bào chết
Vỏ chanh có tác dụng tẩy trắng tự nhiên. Bạn hãy băm
nhỏ vỏ chanh, trộn với một ít nước cốt chanh, mật ong,
rồi thoa hỗn hợp này lên toàn thân, sau đó tắm sạch
bằng nước sẽ tẩy được tế bào chết và làm da bạn sáng
đẹp lên trông thấy.

Làm sạch vết bẩn cứng đầu
Vết bẩn từ cà phê và trà là những vết bẩn cứng đầu
nhưng bạn có thể dùng vỏ chanh để loại bỏ chúng. Bằng
cách cho một ít muối, đá viên và vỏ chanh vào bình cà
phê không, lắc tròn trong khoảng 1-2 phút, sau đó đổ ra
và súc sạch. Để làm sạch cặn khoáng bám lại bên trong
ấm trà, bạn cho nước cùng một nắm vỏ chanh vào và
đun sôi. Sau đó, bạn tắt bếp, để nguyên khoảng 1 giờ
rồi súc rửa sạch.
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Vỏ chanh bao gồm các thành phần được gọi là salvestrol
Q40 và limonene có tác dụng chiến đấu chống lại các
tế bào ung thư trong cơ thể. Ngoài ra, chất flavonoid
trong vỏ chanh còn có hiệu quả kiềm chế sự phân chia
của tế bào ung thư, nên được coi là một biện pháp
ngăn chặn sự phát triển của các loại bệnh ung thư bao
gồm ung thư vú, ung thư ruột kết và ung thư da. Một
nghiên cứu cho thấy rằng việc tiêu thụ trà nóng với vỏ
chanh mang lại lợi ích trong việc ngăn ngừa sự phát
triển của các tế bào ung thư.

Cải thiện xương
Vỏ chanh chứa nhiều canxi và vitamin C, chúng được
khoa học chứng minh là hữu ích trong việc ngăn ngừa
các rối loạn khác nhau như: loãng xương, viêm khớp
dạng thấp, gãy trong xương, viêm đa khớp và viêm
xương khớp.

Khuyến khích giảm cân
Vỏ chanh bao gồm một thành phần được gọi là pectin,
giúp giảm cân. Pectin thực sự có tác dụng giảm hấp
thụ quá nhiều đường, do đó giúp duy trì cân nặng của
bạn. Đồng thời, theo nghiên cứu, vỏ chanh chứa rất
nhiều vitamin, chất khoáng, chất xơ… nên nó còn có
công dụng làm tăng hương vị cho món ăn.
Ngoài những công dụng trên, vỏ chanh ngăn ngừa
được vô số các bệnh khác như: mỡ bọc tim, bọc gan;
viêm cuống bao tử; bướu tiền liệt tuyến; viêm bướu; u
xơ, u nang; loét bao tử.

Khi sử dụng vỏ chanh,
bạn nên rửa thật sạch
để tránh các loại thuốc
thuốc trừ sâu hay thuốc
hóa học còn bám trên
vỏ gây ảnh hưởng đến
sức khỏe.
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Giòn giòn gỏi măng chay

Thanh đạm
những mùa trăng

Gỏi măng chay giòn giòn ăn kèm với
bánh đa rất lạ miệng, mang lại cho bạn
hương vị ẩm thực rất riêng và độc đáo.
Nguyên liệu:
- 1 bịch măng
- 1 bó rau răm
- 1 bìa đậu hũ chiên
- Tàu hũ ky khô (váng đậu),
đậu phộng rang
- Nước tương, chanh, ớt, bánh đa nướng

CẨM VÂN

Ăn chay, thanh đạm trở nên phổ biến với
nhiều người không chỉ vào những ngày
rằm mà cả trong những bữa ăn thường
nhật. Ăn thanh đạm, ăn chay với các món
ăn đa dạng, phong phú không những mang
đến cảm giác ngon miệng mà còn đảm bảo
dinh dưỡng, sức khỏe hàng ngày.

Thực hiện:

Thanh mát lẩu nấm chay
Lẩu nấm chay ngon lành và bổ
dưỡng là món ăn lý tưởng để
bạn cùng người thân, bạn bè
quây quần cùng nhau vào dịp
cuối tuần.
Nguyên liệu:
- Nấm gan bò vàng
- 3g nấm đông cô, táo tàu, kỷ tử
- Đầu hành, nước tương, muối,
tiêu, bột ngọt
- Hai miếng đậu hũ non

C

ác món ăn chay thanh đạm, giàu chất dinh dưỡng,
phòng chống bệnh tật. Việc kết hợp ăn mặn và ăn
chay một cách khoa học sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh
và điều tiết được quá trình trao đổi chất.

Bánh trung thu khoai lang tím

- Đặt nồi lên bếp, cho nước lẩu đã
chuẩn bị sẵn vào, cho một lượng
vừa đủ kỷ tử, táo tàu, đầu hành,
nấm đông cô vào. Khi nước thật
nóng, bạn cho thêm hạt nêm,
một ít muối, tiêu và nước tương,
bột ngọt vừa ăn. Bạn để nồi sôi
thêm 5-10 phút và thêm nấm
gan bò để tăng hương vị, sau đó
cho đậu hũ vào.
- Cho các loại rau ăn kèm với lẩu
vào, trụng sơ. Lẩu nấm chay ăn
nóng, ăn kèm với bún và các loại
nấm, rau tần ô.

Thực hiện:

Bánh trung thu chay khoai lang tím nhân đậu xanh thơm
ngon với lớp vỏ bánh màu tím bắt mắt và bên trong là lớp
nhân đậu bùi béo, giàu dinh dưỡng.
Nguyên liệu:
- 500g khoai lang tím
- 200g đậu xanh
- 50ml kem sữa béo
- 75ml sữa đặc
- 40g đường
Cách làm:
- Ngâm đậu xanh với nước ấm trong khoảng 4 giờ cho đậu
ngậm đủ nước, sau đó đãi sạch vỏ. Trộn đậu xanh với hai
muỗng canh dầu phộng, đem hấp đậu xanh trong khoảng
20 phút, khi đó đậu nở và chín mềm. Vớt đậu ra để ráo, bỏ
đậu và đường vào cối giã nát, cho vào chảo sên sơ qua cho
nhân khô lại. Sau đó, vo nhân thành từng viên nhỏ.

- Khoai lang tím rửa sạch, luộc chín, bỏ vỏ và cho vào cối
giã nhuyễn. Múc khoai lang đã giã nhuyễn vào tô sau đó
cho sữa đặc và kem sữa béo vào trộn đều.
- Chia khoai lang thành những phần bằng nhau, vo viên
rồi cán dẹp viên bột khoai lang. Cho viên nhân đậu xanh
vào giữa rồi khéo léo nặn lớp vỏ khoai lang bao kín nhân.
- Lấy cọ phết một lớp dầu đậu phộng mỏng lên khuôn ép
bánh, cho viên bột bánh trung thu vào khuôn ép mạnh để
tạo hình. Gõ nhẹ để bánh tách khỏi khuôn và cho vào đĩa.
- Để cho bánh ngon và bảo quản được lâu, bạn nên cho
chúng vào ngăn mát tủ lạnh. Khi ăn cho bánh ra dĩa dùng
dao cắt bánh làm 4 miếng, ăn bánh thưởng thức cùng
bình trà nóng và ngắm trăng rằm thì thật tuyệt.

- Nấm đông cô cắt bỏ chân,
ngâm vào một ít nước lạnh pha
muối, ngâm 30 phút rồi xả sạch,
cho vào nước đá, ngâm khoảng
15 phút để nấm giòn và trắng,
vớt ra xả sạch. Nếu sử dụng nấm
đông cô khô, bạn phải ngâm
nước để nấm nở đều. Hành rửa
sạch, chỉ sử dụng đầu hành. Đậu
hũ rửa sạch, cắt miếng.

Lưu ý: Để có nồi lẩu ngon, bạn
nên chuẩn bị kỹ nước lẩu bằng
các nguyên liệu và phương pháp
sau: Su hào, cà rốt, su su gọt vỏ,
rửa sạch, cắt khúc lớn. Hành tây
bóc vỏ, bổ làm tư. Đặt nồi nước
lên bếp, đun sôi, cho hỗn hợp trên
vào đun nhỏ lửa từ 1 - 2 giờ để
chất ngọt thấm ra nước. Sau khi
củ nhừ và ra hết nước ngọt thì vớt
bỏ tất cả, trút nước dùng sang nồi
lẩu để nấu.

- Nước trộn gỏi: lấy 1 thìa canh nước
tương, 1 thìa canh đường và 1/4 thìa cà
phê muối, chanh, ớt theo khẩu vị cho
vào chén trộn đều.
- Măng luộc với ít muối cho ra hết chất
độc, xả nước lạnh rồi vắt ráo.
- Rau răm nhặt lá, thái nhỏ.
- Đậu chiên thái nhỏ, tàu hũ ky
chiên giòn.
- Phi thơm đầu hành rồi trộn vào măng,
tiếp đến cho nước trộn gỏi từng ít vào
trộn đến khi vừa miệng là được. Bóp nhỏ
tàu hũ ky chiên vào trộn cùng măng với
rau răm, đậu hũ chiên.
- Cho gỏi ra đĩa, rắc đậu phộng lên trên,
dùng kèm món chay với bánh đa nướng
và nước tương.
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Trị bệnh đãng trí
Dấu hiệu mang thai
Trong kỳ thi vấn đáp ở trường
Y, thầy giáo hỏi:
- Anh cho biết những dấu hiệu
của người khi mang thai?
Đắn đo mãi không biết trả lời
thế nào, sinh viên nghe thấy
bạn mách: tóc rụng, chân
cong, bụng to... Anh ta luống
cuống lặp lại hết. Thầy giáo
cười và hỏi:

Một người đàn ông đến gặp bác sĩ để
khám sức khỏe định kỳ. Thấy vẻ mặt lo lắng
của ông, bác sĩ hỏi thăm:
- Sức khỏe của ông vẫn bình thường chứ?
- Nói thật với bác sĩ là tôi dường như bị mắc bệnh đãng trí
thì phải. Tôi không bao giờ chắc chắn được rằng mình đã
đậu xe ở đâu hoặc đã trả lời email hay chưa!
Nghe xong, bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi nhẹ
nhàng nói:
- Thế thì ông nên đi đóng tiền khám bệnh
trước rồi quay lại khám!

- Chân tôi có cong không?

Người đẹp nhờ việc
Một cô gái xinh đẹp và gợi cảm gọi một người thợ
tới nhà để sửa tivi. Xong việc, cô gái trả tiền cho
anh thợ và thì thầm:
- Tôi phải đưa ra một đề nghị bất thường với anh.
Nhưng trước hết, tôi xin anh hãy hứa giữ bí mật
chuyện này, nhất là đối với chồng tôi!
Anh thợ chấp thuận ngay và đi theo cô gái trong
một tâm trạng khấp khởi mừng thầm. Tiến gần
bên chiếc giường ngủ, cô gái nói tiếp:
- Chồng tôi là một người đàn ông yếu ớt về thể

- Thưa cong ạ.

chất, cho nên bất lực trong chuyện này. Tôi là một
phụ nữ và anh là một người đàn ông, còn kia là
chiếc giường ngủ...
Cô gái ngập ngừng, anh thợ vừa hồi hộp vừa
sung sướng:
- Vâng! Tuyệt quá!
- Kể từ khi nhìn thấy anh ở ngoài cửa, tôi đã biết
anh thích hợp với chuyện đó.
- Vâng, vâng, vâng, tôi rất khỏe!
- Vậy anh... khiêng giúp tôi cái giường này lên tầng
3 được không?

- Tóc tôi có rụng không?
- Thưa rụng rất nhiều ạ.
- Bụng tôi có to không?
- Thưa rất to ạ.
- Vậy khi nào tôi đẻ, tôi sẽ cho
anh qua kỳ thi!

Nội hay ngoại?
Công dụng mới của tivi
Một người đàn ông quyết định
mua tặng vợ một chiếc váy kỷ
niệm 10 năm kết hôn. Ông nói
với nhân viên của một cửa hàng
thời trang:

Khám bệnh
Một người đàn ông tranh thủ
đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Bác sĩ phán rằng sức khỏe của ông rất tốt,
ngoại trừ huyết áp cao và lượng cholesterol
hơi tăng. Mặc dù tiền khám khá đắt đỏ, nhưng
ông vẫn cảm thấy vui vì kết quả tốt. Rời phòng
khám, ông gọi một chiếc taxi để trở về nơi làm việc.
Đón ông, anh tài xế đon đả hỏi han:
- Tôi thường chở khách ở đây. Ông đến để khám
bệnh à?

- Tôi muốn mua tặng vợ một chiếc
váy mốt nhất hiện nay.

Ở vùng miền núi, một anh chàng bị mũi tên
bắn trúng vào bụng. Người nhà không dám
rút mũi tên ra và đưa gấp anh đến bệnh viện.
Tại khoa ngoại, bác sĩ lấy ngay một chiếc
cưa, cưa ngang mũi tên, rồi rửa vết thương
băng lại. Sau đó, bác sĩ quay sang người nhà
thông báo:
- Xong rồi!
Người nhà ngạc nhiên hỏi:

Vợ nấu ăn ngon
Bác sĩ hỏi vợ một bệnh nhân vừa phải
cấp cứu:
- Trưa nay ông ấy ăn gì?
- Ăn súp đậu ạ.

- Ủa sao kỳ vậy bác sĩ?

- Vậy trong suốt tuần rồi ông ấy có ăn gì ngoài món
này không?

- Tôi cũng không rõ.

- Sao kỳ?

- Thưa không ạ.

- Vậy chị nhà bao nhiêu cân?

- Bác sĩ cưa ngang khúc ngoài còn lại khúc
trong sao không lấy ra?

- Xin lỗi, chị nhà mặc cỡ bao
nhiêu ạ?

- Tôi cũng không biết. Nhưng cô
cứ hình dung mỗi lần bà ấy đứng
trước chiếc tivi 40 inch thì tôi
chẳng thấy màn hình đâu cả.

- Người nhà đưa vô có dòm kỹ bảng hiệu
chưa? Đây là khoa ngoại, nhiệm vụ bên tôi
tới đây là xong! Phần còn lại bên trong là
thuộc quyền khoa nội.

- Ông ấy ăn có ngon miệng không?
- Chắc là ngon vì cả tuần nay tôi nấu món đó mà không
thấy ông ấy nói gì.
- Giờ chúng tôi có thể kết luận nguyên nhân
khiến chồng bà nhập viện rồi.

- Vâng, tôi vừa khám xong.
- Trông ông như một thương gia khỏe
mạnh. Có lẽ mọi thứ đều tốt, ngoại trừ
huyết áp cao và lượng cholesterol
hơi tăng.

NGỌC ÁNH

(Sưu tầm)
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